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Број 4970, година CLIV

Тона пелета с прошлогодишњих 160 до 170 евра отишла је на 330, 
а ни они који се греју на струју неће моћи да избегну поскупљења
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НОВО У ГРАДУ!

ПРОМОВојводе Радомира Путника 1

Банкариопетувлаче
руку у џеп клијента

РАСТУ ЦЕНЕ УСЛУГА

n Нови изглед интернет
портала „Панчевац”.

n Информације 24 сата дневно, 
седам дана у недељи.

n Бесплатни огласи на сајту 
за оглашиваче у листу.
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У креирању садржаја за
младе не учествују млади

У току конкурс за 
радно место на позицији
координатора

Поводом Иницијативе за поновно
успостављање рада Канцеларије за
младе града Панчева, Марија Јевић,
чланица Градског већа града Панче-
ва задужена за културу и омладину,
као и представници Секретаријата за
јавне службе и социјална питања,
почетком овог месеца примили су
представнике потписника иниција-
тиве на разговор, како би размотрили
могућности и саслушали предлоге с
циљем побољшања положаја младих
у граду Панчеву.

Да подсетимо, удружења и грађани
окупљени око „Синхро хаба” 19. маја
су предали Граду поменуту иницијати-
ву. Потписало ју је 18 удружења, пет
неформалних група и више од 20 поје-
динаца. Том приликом је Наташа Лен-
ђел из „Синхро хаба” рекла:

– Циљ је да Канцеларија за младе
Панчева поново добије свог координа-
тора, пошто већ више од годину дана
нема никога на тој позицији. Тиме је
већ више од годину дана онемогућен
рад Канцеларије. У Панчеву постоји
око 20.000 младих и не постоји меха-
низам институционалне бриге о мла-
дима.

Како је објаснила, Дом омладине у
Панчеву знатно је смањио капацитете,
„Аполо” је проредио своје садржаје за
младе, а у њиховом креирању свакако
не учествују млади, што су неке од

последица нефункционисања Канце-
ларије за младе. То би требало да се
промени.

– Оно што ми желимо након преда-
је ове иницијативе јесте да нас градска
власт позове на састанак, да видимо
какви су њихови капацитети и ресурси
и које су потребе удружења која су стуб
бриге о младима у невладином секто-
ру. У Панчеву је основана прва канце-
ларија за младе и надам се да ће се
Панчево поново наћи на мапи градова
чија је канцеларија функционална –
подвукла је тада Наташа Ленђел.

На одговор надлежних није се дуго
чекало. Представници Града и Град-
ске управе саслушали су представни-
ке ових организација и договорили
су даљу сарадњу. Марија Јевић је
казала:

– Важно је напоменути да Канцела-
рија за младе, иако тренутно нема
координатора, функционише админи-
стративно – организује манифестаци-
је, реализује конкурсе и сарађује с
Домом омладине на програмима за
младе – а ради се на томе да се запосли
лице на позицији координатора.

Након овог састанка пот-
писници иницијативе
послаће своје конкретне
предлоге за унапређење
рада и сарадње и започеће
истраживања о потребама
младих, у која ће се укљу-
чити и Канцеларија за
младе. Наташа Ленђел,
која је контакт-особа
испред иницијативе за
бољи положај младих у
Панчеву, после састанка је
саопштила:

– Састали смо се с циљем
отварања дијалога између
представница и представ-
ника цивилног сектора и
Градске управе. Након 
разговора о положају и
потребама младих у
нашем граду очекујемо да
се испуне захтеви наведе-
ни у поднетој иницијативи
за поновно успостављање
рада Канцеларије за младе.
Настављамо са анализом
бриге о младима у Панче-

ву кроз даље активности, као што су
истраживања и фокус групе.

А 6. јуна на сајту Града објављен је
интерни конкурс за попуњавање рад-
ног места на позицији координатора
Канцеларије за младе и за рад са орга-
низацијама цивилног друштва, у звању
млађег саветника. Траже се два извр-
шиоца. То је био и главни захтев
покретача иницијативе. Рок за подно-
шење пријаве је 11. јун, а право да кон-
куришу имају службеници Градске
управе који су запослени на неодређе-
но време. С. Трајковић
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Цича зима
у јунуару

И док се на светском тржишту
енергената ломе копља и
њихова цена свакодневно
варира, а нама огрев констант-
но поскупљује, печемо се на
тихој жеравици, пратимо развој
политичке и сваке друге ситу-
ације и са зебњом ишчекујемо
како ћемо пребродити пред-
стојећу зиму.

Дакле, огрев је поскупео и
углавном га нема, а ако га и
има, неретко је веома лошег
квалитета. Многи се жале да
су добили полутрула или чвор-
новата дрва, а онај ко је успео
да се неким чудом дочепа
угља, сведочи да је пре у пита-
њу некаква прашина, која
узгред вероватно нема ника-
кву калоријску снагу.

Стрепе и они који су се
досад ослањали на електричну
енергију. Она је још увек, по
многима, необјашњиво јефти-
на, а питање је да ли ће је
бити, нарочито ако се сетимо
зимушњих искакања блокова.

Ипак, најнеизвеснија је
ситуација с гасом, па ко је
досад имао прилику да ужива
у грејању „на дугме”, сада је у
тоталном незнању. Без обзира
на то што је наша земља скло-
пила у датим околностима
веома повољан споразум о
снабдевању овим стратешким
енергентом с Русијом, питање
да ли ће он из разноразних
разлога успети да стигне до
наших грејних тела. Шта ће
бити ако будемо били у обаве-
зи да под притиском Запада
уведемо санкције источном
диву, то нико не зна.

У каквом су тек незнању
житељи јужних панчевачких
насељених места, који тек
морају да одлуче да ли ће се
прикључити на ускоро изгра-
ђену градску мрежу! С једне
стране, то је лепа прилика да
се Старчевци убрзо, а Омољча-
ни и Ивановчани нешто
касније, ослободе ложења,
прашине, пепела, али с друге
стране, зашто би улазили у не
баш малу инвестицију ако ће
колико сутра од свега тога да
буде „пиши пропало”.

Због свих тих недоумица од
којих нервозно цвокоћу зуби,
„цича зима” је наступила већ
сада, у јуну, па овај месец због
тога комотно можемо да пре-
крстимо у – јунуар!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Јордан Филиповић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ ПОНОВО ПОЧИЊЕ ДА РАДИ

Срдачност.

У центру града ових дана.

Снимио: Милан Шупица

ЦИВИЛНИ СЕКТОР И ГРАД У ДИЈАЛОГУ

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА

Ученици у посети „Бросеу”

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОНЕ КОЈИ ПРИМЕТЕ ПЧЕЛЕ

Не љутите корисне инсекте инсектицидима!

КИША ОБРАДОВАЛА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Стижу већи приноси пшенице

За ученике осмог разреда Основне
школе „Исидора Секулић”, али и за
све заинтересоване ученике осталих
основних школа на територији Пан-
чева, Град је организовао посету
интернационалној компанији „Бро-
се” д. о. о., која се налази у Северној
пословној зони. Ђаци су обишли
неколико погона. Татјана Божић,
чланица Градског већа града Панче-
ва задужена за образовање, заједно с
наставницима и ученицима посети-
ла је поменуту фабрику у оквиру
програма професионалне оријента-
ције за ученике осмог разреда основ-
не школе.

Ученицима је овај обилазак био изу-
зетно важан и с великим интересова-
њем су се пријавили за посету фабрици
„Бросе”. Њих су дочекали запослени у
фабрици и стрпљиво повели ученике у
обилазак. Са својим разредним старе-
шинама ученици су обишли делове ове
савремене фабрике, где су присуствова-
ли презентацији компаније и њене исто-
рије, имали су прилику да виде како
изгледа производња у фабрици, а могли
су и да поставе питања о будућим зани-
мањима, као и да увиде шта је посао
инжењера у аутомобилској индустрији.

Како су из Градске управе саопшти-
ли, ово је још један од начина на који

Град Панчево пружа подршку матуран-
тима и усмерава их у складу са актуел-
ним потребама тржишта рада. Обила-
зак је много значио бројним ученицима
за одабир будућег занимања. С. Т.

Важно обавештење с грађанима је
хтео да подели Миодраг Поповић из
панчевачког пчеларског удружења,
које је основано далеке 1913. године:

у току је ројидба пчела, што је приро-
дан пут размножавања ових корисних
инсеката.

– Скрећемо пажњу на то да уколико
грађани примете рој пчела, на пример,
у гранама дрвећа, својим двориштима и
ајнфорима, кутијама од ролетни, одно-
сно где год да се крије од временских
непогода, а да не познају неког пчелара,
могу да контактирају с нашим удруже-
њем како бисмо безбедно уклонили рој
– рекао је Поповић за „Панчевац”.

Број који грађани могу да бирају у
овој ситуацији је 064/187-15-75.
Поповић је навео још нешто веома
битно:

– Грађани не би смели да трују пче-
ле инсектицидима, јер ће тиме напра-
вити још већу штету – разљутиће их!
Наравно, то је и законом забрањено.

Закључио је речима да ову појаву тре-
ба пријавити чим се примети, јер је са
сваким даном закашњења све теже укло-
нити рој. С. Т.

После краткотрајног сушног периода,
пре неколико дана на подручју јужног
Баната пало је око 30 литара кише по
метру квадратном, што је обрадовало
забринуте ратаре. Киша је помогла
свим културама, а нарочито пшеници,
чија ће вршидба ускоро почети.

Како је за РТС рекао наш суграђа-
нин Ђура Шушњар, он ове године има
око 15 хектара под пшеницом. У про-
изводњу је уложио максимум, поску-
пљења су била велика, а сушни период
у мају претио је да угрози приносе.
Према његовим речима, киша која је
пала претходних дана стигла је у
последњи час.

– Пшеници је много помогла. Да ове
кише није било, ми бисмо буквално

могли да се опростимо од пшенице.
Можда не баш тако, али приноса би
било далеко мање него што смо плани-
рали. Биће, ваљда, око четири тоне –
изјавио је Шушњар.

Стручњаци Института „Тамиш”, који
ове године надгледају скоро 22.000
хектара под пшеницом, очекују про-
сечни принос од мало преко пет тона
по хектару. Процена зависи и од тога да
ли ће се наставити високе температуре
од око 30 степени. Богдан Гаралејић из
Института „Тамиш” каже следеће:

– Ако се деси изузетно нагао губитак
влаге и дође до топлотних удара, нагло
ће доћи и до зрења, па ће зрно остати
ситно. Када знамо како изгледа зрно
пшенице и то ставимо у тај контекст,

оно ће добити облик зрна пиринча, а
тада говоримо о паду приноса.

Незадовољство пољопривредника је
уобичајено и оправдано: као и увек, не
зна се откупна цена жита пре жетве.
Шушњар о томе каже:

– Наша су очекивања да откупна
цена буде 40 динара по килограму,
плус ПДВ. Не знам да ли ће Асоција-
ција да тражи неку цену. Много пута
смо ми то тражили и ништа нисмо
добили.

Наравно, највише се исплати да се
жито држи на лагеру и чека боља цена,
али не могу сви пољопривредници то
себи да приуште: треба новца за даљу
производњу, евентуално враћање кре-
дита за купљене машине... С. Т.
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Идеја да природни гас у Србији
постане енергент будућности
мораће мало да причека. С ценом
вишом од 1.000 долара за 1.000
кубика тешко да у овом часу гас
икоме може бити први избор за
грејање. Лобисти зелене енер-
гије који су угаљ отписали као
могуће решење за производњу
струје јер загађује животну сре-
дину схватили су да су се прера-
чунали. Када је цена због мањ-
кова и рата у Украјини почела
да расте, многи заклети против-
ници угља, попут Пољске и
Немачке, први су покренули сво-
је термокапацитете и из угља
наставили да производе струју,
које нема и све је скупља.

Дрво, које последњих година
добија примат у грејању уз пелет
и брикете, толико је поскупело
да за метар дрва треба издвоји-
ти и до 9.000 динара. Разлог због
ког се распрода све што се пону-
ди јесте бојазан да ће му цена
бити још виша како се зима буде
приближавала. Тона пелета с
прошлогодишњих 160 до 170
евра отишла је на 330. Шта да
раде они који се греју на струју?
Да ли могу да очекују рестрик-
ције и како да грађани дођу до
угља ако је већ сада јасно да га
„Електропривреда Србије” нема
ни за себе, а камоли за испоруке
стовариштима. Иначе, ових дана
угаљ се на стовариштима про-
даје за 17.000 до 18.700 динара
по тони. Разлог толиког скока
цене јесте то што су хаварије у

домаћим коповима узроковале
мањкове, па се он увози из БиХ,
Црне Горе или са КиМ.

Стање унутар ЕПС-а не може
да се реши преко ноћи, већ она-
ко како, пре свега, каже струка,
и кад је реч о стању на коповима
и производњи угља, и у термое-
лектранама. Најмање годину дана
биће потребно да се санира део
проблема који су остали иза прет-
ходног руководства. У међувре-
мену ЕПС-у ће бити потребна
подршка државе, јер и сада, иако
је готово лето, увози струју зато
што потребе домаћег тржишта
не може да покрије из сопствене
производње.

Влада је такође, потврђују у
ресорном министарству, недав-

но донела закључак по ком се
ЕПС-у одобрава увоз угља. Про-
шле године донет је нови закон
о енергетској ефикасности и
рационалној употреби енергије,
на основу којег се већ годину
дана ради с грађанима на пове-
ћању енергетске ефикасности
тако што се субвенционише заме-
на столарије, па и постављање
соларних панела, али и топлот-
них пумпи. Управо кроз овакве
пројекте, а говоримо о 90 одсто
домаћинстава, кроз неколико
година Србија по енергетској
ефикасности може да дође на
ниво земаља ЕУ, јер сада троши-
мо неколико пута више и елек-
тричне и топлотне енергије по
јединици БДП-а од чланица ЕУ.

А до тада? До тада да верује-
мо да ће ЕПС већ крајем августа
обезбедити производњу струје
која треба да гарантује стабил-
но снабдевање током зиме, и то
пре свега из домаћег угља. Све
се чини да до краја лета
производња угља буде између
80.000 и 90.000 тона из Колубаре
и око 10.000 из Костолца. Невоља
је што су акумулације празне јер
нема кише и што због тога
додатно мора да се купује угаљ.
А угља на коповима има довољно.
Само неко пре тога мора и
треба да отклони јаловину и
дубље копа како би дошао до
нових квалитетних количина
угља, јер је то једини домаћи
ресурс који имамо и који нам је
деценијама обезбеђивао довољно
електричне енергије.

И оно што је посебно важно
јесте по којој ће се цени струје и
привреда и грађани грејати ове
зиме. За привреду је она огра-
ничена до краја августа на 75
евра по мегавату, а за домаћин-
ства ће бити корекције. Колике,
тек ће се видети. Међутим, коли-
ко год надлежни као главни аргу-
мент за поскупљење струје за
широку потрошњу наводили да
је она код нас међу најјефтини-
јима, мора се признати да би
можда била и најјефтинија да
нема толико државних намета и
такса на киловате. Свакоме је,
када погледа рачун, јасно да су,
уколико треба да плати месечно
2.000 динара, пола од тога држав-
ни намети – пише „Политика”.

КАКО ЋЕМО СЕ ГРЕЈАТИ ОВЕ ЗИМЕ

САНКЦИЈЕ

Без руске нафте кроз
нафтовод

Нафтна индустрија Србије
после новог пакета санкција
ЕУ неће моћи да се снабдева
руском сировом нафтом пре-
ко Јадранског нафтовода.

– Новим пакетом санкција
забрањује се снабдевање
руском сировом нафтом пре-
ко било које луке, морским
путем, а НИС се снабдева сиро-
вом нафтом која се танкери-
ма допрема до луке Омишаљ,
у Хрватској. То значи да нема
могућности да се до Рафине-
рије у Панчеву више допрема
руска сирова нафта, али би
НИС могао да увози све оста-
ле врсте сирове нафте сем
руске, као што је у претход-
ном периоду већ увозио наф-
ту из Ирака и неких других
земаља – наводе у Министар-
ству рударства и енергетике.

У наредном периоду, поред
решавања питања снабдева-
ња, радиће се, додају, и на
повећању залиха сирове наф-
те, које би „уз стабилне резер-
ве нафтних деривата дале
додатну сигурност у случају
поремећаја на тржишту”.

– Једна од последица санк-
ција је и притисак на тражњу,
јер ће и друге земље тражити
алтернативе увозу нафте из
Русије – кажу у Министарству.

Е-УПРАВА

До уверења о порезу
без шалтера

Грађанима Србије је омогуће-
но да путем нове услуге еУве-
рење на порталу локалне
пореске администрације
www.lpa.gov.rs добијуелектрон-
ско уверење да су измирили
порескеобавезевезанезапорез
наимовину, безодласканашал-
тере, саопштила је данас Кан-
целаријазаинформационетех-
нологије и електронску управу.

Путем портала ЛПА грађа-
ни у неколико кликова могу да
поднесу захтев за добијање тог
уверења, а електронски доку-
мент могу да преузму или на
порталу ЛПА или у свом еСан-
дучету на порталу еУправа.

За коришћење те услуге
потребно је да грађани буду
електронски идентификовани
квалификованимелектронским
сертификатом.

Захтев за добијање уверења
могу поднети физичка лица,
предузетници и правна лица, а
захтев се може поднети свим
локалним пореским админи-
страцијама које су омогућиле
обраду електронских уверења.

Након што се поднесе зах-
тев, локална пореска админи-
страција има рок од осам дана
да изда електронско решење,
које се може преузети или на
порталу ЛПА или у свом еСан-
дучету на порталу еУправа.

НАСТУП ПСЦПД-а

Успех нашег хора у
Бугарској

Панчевачко српско црквено
певачко друштво учествовало је
на 18. међународном фестивалу
православне музике „Света Бого-
родица – Достојно јест”, који је
одржан од 3. до 7. јуна у бугар-
ском граду Поморију.

Жири је оценио да је ПСЦПД
имао монолитни звук и стилску
интерпретацију и изузетно изво-
ђење композиције „Достојно јест”
Андреја Бондаренка.

ДиригенткињахораВераЦари-
на добила је дипломе за упеча-
тљиву, свеобухватнудугогодишњу
делатност на очувању црквене
певачке традиције и преношењу
на млађа поколења, као и за рев-
носно извођење композиција –
песама у славу Христа, за стручно
руковођење хором.

Подмладак ПСЦПД-а насту-
пио је и на свечаној додели
диплома, а отворили су и завр-
шни концерт фестивала. Они су
добили дипломе за изузетан деби
и за „кристално анђеоско звуча-
ње хора”, а диригенткиња под-
млатка ПСЦПД-а Борјана Стра-
жмештеров добила је диплому
за ревностан однос према песма-
ма Христове вере, зналачко вође-
ње хора и достојно представља-
ње на фестивалу.

НЕСТАШИЦЕ

Снабдевање шећером
се стабилизује

Ситуација са шећером се пола-
ко стабилизује и, према послед-
њим подацима с тржишта, потро-
шачи су ипак успевали да купе
ову намирницу у већини трго-
вина. Из трговинских ланаца
наводе да је потребно време да
се рафови попуне, али се гене-
рално стање стабилизује. Тргов-
ци очекују да ће у наредних
неколико дана ситуација у пот-
пуности да се смири, јер се већ
примећује да је мања тражња
него претходних десетак дана.

У појединим великим тргови-
нама сада су у понуди и паковања
шећера од 25 килограма, како би
се купци који имају потребу за
већим количинама због
производње снабдели, а да се при
томенереметинабавкапотрошача
који купују килограмска паковања.

Овај производ се, да подсети-
мо, у претходном периоду купо-
вао два и по пута више него у
истом периоду прошле године, а
разлози су већ добро познати.
Уредбом о ограничењу цене само
килограмских паковања напра-
вила се разлика, па је на тржи-
шту шећер у ринфузи достигао и
дупло вишу цену, а онда су и
мали произвођачи почели да
купују килограмска паковања и
направили вештачке несташице.

Инфлација је закуцала на врата
банака, а банке на врата клије-
ната с поруком да стижу скупље
накнаде за вођење рачуна, за
обавештења о чековима и про-
визије за подизање готовине на
банкоматима. Банкари кажу да
је светска криза угрозила и њихо-
во пословање.

Накнаде за вођење рачуна,
одржавање картица, провизије
за подизање новца с банкомата,
мобилно и електронско банкар-
ство, чекови, као и други пакети
које нуде овог лета ће у поједи-
ним финансијским установама
отићи навише и више од 200
одсто, недавно је писао „Блиц”.

Многи власници рачуна у бан-
кама почели су да добијају оба-
вештења о новим тарифницима
од 1. августа. Издавање серије

чекова, уместо 200, сада је 400
динара, вођење рачуна је ску-
пље за око 80 одсто, хитно изда-
вање платне картице је било
бесплатно, а сада је 400 динара,
док је испорука на кућну адресу
уместо 50 сада 800 динара, што
је поскупљење преко 15 пута.
Ако неко жели хитно издавање
картице за 48 сати, то ће, уме-
сто 500, коштати 700 динара,
јављају „Новости”.

– Рециморентирање, закуппро-
стора, то је један трошак који
расте, затим имамо плате поје-
диних стручњака који су специ-
јалисти за одржавање сложених
информационих система. Те
стручњаке не траже само банке,
него и друге компаније којима је
тај кадар потребан – објашњава
ВладимирВасић, генералнисекре-

тар Удружења банака Србије.
Он указује и на то да је јак ути-

цај нове кризе, која је покидала
поједине ланце снабдевања.

– С обзиром на то да се чипови
производена једномместу, нарав-
но да је то утицало и на инпут
који се зове хардвер и то сигурно
20 до 30 одсто – каже Васић.

И када то саберемо, додаје он,
онда добијемо да су неке банке
повећале своје цене.

„Народна банка Србије ће над-
зирати да ли се банке придржа-
вају одредаба уговора закључених
с клијентима, као и да ли послују
у складу с прописима. Као инсти-
туција надлежна за очување ста-
билности, Народна банка неће
дозволитидасенабилокојиначин
наруши постигнута финансијска
стабилност и угрози систем штед-

ње у земљи”, огласила се овим
поводом Народна банка Србије.

По закону, клијенти морају да
буду на време информисани и
да имају могућност избора, а из
НБС-а поручују да ће наставити
да им олакшавају пребацивање
из банке у банку ако то желе.

Од 2019. године Народна бан-
ка објављује упоредне тарифе за
све платне услуге. Оне постају
све значајнији критеријум за ода-
бир банке, јер у каматама за позај-
мице више нема битне разлике.

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

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

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

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

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, специја-
листа радиологије, шеф
одсека СТ дијагностике и
заменик начелника Слу-
жбе радиолошке дијагно-
стике у Општој болници
Панчево. Из Опште бол-
нице долазе и др Душан
Стојић и др Александра
Стијаковић, који раде пре-
гледе дојке (класични
односно ултразвучни), и др
Предраг Вујић, који ради
уролошке прегледе. За пре-
гледе из области гинеко-
логије задужена 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 наведе-
ног, Завод „Панчевац”
издваја се и по томе што
у хематолошко-биохе-
мијској лабораторији те
установе пацијенти
већину верификованих,
контролисаних и суми-
раних резултата могу
добити за свега сат вре-
мена.

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 Додев-
ски, специјалиста абдо-
миналне хирургије из
Опште болнице Панче-
во.

Због свега овога не чуди
чињеница да све већи
број Панчевки и Панче-
ваца бира Завод „Панче-
вац”, посебно онда када
је неопходно урадити

прегледе и
анализе на
једном месту
и добити
р е з у л т а т е
што пре. С
тим у вези,
треба подсе-
тити и на то
да се у Заво-
ду, примера
ради, све
врсте лекар-
ских уверења
издају за
максимално
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.

ПРОМО

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
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ПРОМО

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

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

БАНКЕ ПОЧЕЛЕ ДА ДИЖУ ТАРИФЕ

Клијенти плаћају и скупље чипове

СТРУЈЕ И ГАСА МАЛО, ДРВА СКУПА



Интернет трговина је у послед-
ње две године доживела огро-
ман раст, али је упоредо с тим
забележен и све већи број при-
медаба грађана на рокове испо-
руке или садржај пакета који
стижу на њихове адресе. Има и
оних који тврде да се у пошиљ-
кама не налази роба коју су нару-
чили или да сумњају да је неко
присвојио део садржаја.

Како је писала „Политика”, жал-
бе стижу и у Управу царина, у
којој кажу да обично на такве
примедбе одговарају да „пакете
отварају поштански службени-
ци, а не службеници царине, и
то у просторијама које су 24 сата
покривене видео-надзором”.

Рок за приговор пет дана

Процедура је таква да поштан-
ски службеник царинику под-
носи на увид садржај пакета ради
узимања свих података потреб-
них за царињење робе, након
чега се садржај најчешће враћа
у исту амбалажу, осим у случа-
јевима када је неопходна нова.
Како кажу у Управи царина, све
се ово чини тако да не дође до
видне повреде омота или садр-
жине пошиљке.

У случају да пошиљка подле-
же наплати царинских дажби-
на, на њу се ставља налепница
„оцарињено”, а уколико не под-
леже, етикета на којој је наведе-
но да је „ослобођено плаћања
царине”.

Контроли односно отварању
пакета може присуствовати и
прималац пошиљке или особа
коју је за то овластио. Цариник
проверава садржај и упоређује
га с пратећом документацијом.
Отварају се сви пакети који садр-
же робу која подлеже царин-
ској контроли или наплати
дажбина.

– За садржај пакета и његову
испоруку одговоран је поштан-
ски оператор. Зато свако ко има
било какву замерку на изглед

или садржај пакета рекламаци-
ју треба да упути Јавном преду-
зећу „ПТТ Србија” уколико је
пошиљка стигла редовном
поштом или на адресу курирске
службе преко које им је пошиљ-
ка достављена – наводе у Упра-
ви царина.

Грађани се често жале и на то
да им је вредност пошиљке лоше
процењена и на то имају право
уколико сматрају да су оштеће-
ни, али у управном поступку
морају изнети све чињенице и
околности и поднети исправе и
друге доказе значајне за дока-
зивање такве тврдње. И у овом
случају је предвиђена јасна про-
цедура, која подразумева да се
жалба или захтев за повраћај
више наплаћених царинских
дажбина (уколико сте платили
и преузели пошиљку) подноси у

најближој пошти, уз сву доку-
ментацију (фактуру, извод из
банке, свифт...), а рок за подно-
шење приговора је пет дана.

Ознаке за пошиљке

Иначе, на сајту Управе царина
детаљно је наведено и ко је и у
којим случајевима ослобођен
плаћања увозних дажбина на
пошиљку. Ови трошкови подра-
зумевају плаћање царине и ПДВ-а,
који се наплаћује и на пошиљке
мале вредности (мање од 50
евра), ако су наручене преко
интернета од правног лица.

– Уколико је преко интерне-
та наручено нешто што кошта
мање од 50 евра, без обзира на
малу вредност робе, наручилац
ће платити ПДВ од 20 одсто од
укупне вредности. На пример,
ако је на поштанско-царинској

декларацији наведено да је ПДВ
200 динара, то значи да је обра-
чунат порез од 20 одсто на
пошиљку чија је вредност хиља-
ду динара, док царина у овом
случају неће бити наплаћена.
Ослобађање од плаћања поре-
за прописано је само за пошиљ-
ке мале вредности које домаћи
и страни држављани бесплат-
но примају од физичког лица
из иностранства, и то под усло-
вом да те пошиљке нису комер-
цијалне природе и да њихова
вредност не прелази износ од
70 евра.

Уобичајена ознака за поштан-
ске пошиљке које пристижу пре-
ко обичне поште јесте број који
се састоји из две словне ознаке,
девет бројева и две словне озна-
ке на крају. Праћење се обавља
преко сајта ЈП „Пошта Србије”.
Поједини (страни) поштански
оператори нуде услугу слања
нерегистрованих писмоносних
пошиљака или пакета који нема-
ју регистроване бројеве прије-
ма или им се додељују извесни
пријемни бројеви, на основу
којих се ове пошиљке могу пра-
тити само на територији матич-
не земље. То су пријемни бро-
јеви пошиљака који не одгова-
рају универзалној апликацији,
те из тог разлога није могуће
испратити њихово кретање у
нашој земљи.

– Ако не можете да пронађе-
те своју пошиљку у систему за
праћење, то може да значи и да
је она још увек у транзиту, као и
да јој је додељен нови број за
праћење или да систем не подр-
жава карактере – слова и броје-
ве – који су додељени – стоји на
сајту Управе царине.

Уколико је пошиљка наруче-
на брзом поштом, онда она при-
стиже преко неког од одабра-
них курирских оператора, а озна-
ке тих пошиљака су другачије.
На пример, пошиљке које сти-
жу преко ДХЛ-а имају ознаку
од 10 или 11 бројева без слова.
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О КУПОВИНИ ТИПСКОГ КУЋНОГ ГАСНОГ ПРИКЉУЧКА

Јавни позив за рефундирање

УЧЕНИЦИ ОШ „СВЕТИ САВА” У СЛОВЕНИЈИ

Пријатељство нема границе

Русија је још једном показала колико је гас моћно оружје
њене спољне политике, па је пркосно одбијање Србије да
се придружи западним санкцијама наградила трогоди-
шњим уговором по цени далеко испод тржишне. Још да
се види да ли ће поврх 2,2 милијарде кубних метара гаса
бити обезбеђено додатних 800.000 који Србији недостају,
па да се слави – иако је Мађарска крајем прошле године
такав уговор добила на 15 година, а Молдавија на пет.
(...) У Београд би требало да дође и немачки канцелар
Олаф Шолц. Можда ћемо после тога прецизније сазнати
колика је цена кубика политике на српском тржишту.

(Спољнополитички коментатор Бошко Јакшић, 
„Политика”, 6. јун)

* * *
Волео бих да као друштво размислимо и будемо свесни
шта је то што нас окружује и за чим чезнемо. У конкрет-
ном случају, у вези са представом „Света Прада”, то је
шта је та торба, и да разумемо колико је људи увезано,
какве су њихове судбине, а немају везе једни с другима.
Као и да размислимо да ли је у реду да се убијају живо-
тиње. Модне куће имају крокодилске фарме у Калифор-
нији и Аустралији, они се убијају у трећој години живо-
та, а за једну торбу је потребно да се одеру три крокоди-
ла. Да ли стварно треба толико да купујемо и да ли је
наша срећа у томе. И друга ствар, да имамо свест да смо
сви заточеници тог система, ланца, из кога као да нема
излаза. Јер, људи све више и више купују. Морамо то да
освестимо у себи.

(Глумац Владимир Алексић, nova.rs, 2. јун)

* * *
Немам ништа против људи који дубоко верују да је Руси-
ја наша мајка. Али морам да разумем и људе који су
везали своју судбину за Запад. Знам и да је Србија увек
била део Европе. Да ли ћемо бити у Европској унији,
није ми важно. Важно ми је да ли се понашамо по прави-
лима Европе. Нису Вук и Доситеј путовали тамо да би
кварили тај свет, већ да би се осветлили и ту врсту све-
тлости пренели на простор и земљу из које су изашли.

(Рок критичар Петар Поповић, Н1, 7. јун)

* * *
Увек ми је била блиска и комедија, као и драма, па чак и
трагедија. Да будем искрена, без лажне скромности, можда
сам чак много моћнија у драми него у комедији. Комеди-
ју много волим, волим кад се људи смеју, и ја уживам у
тој некој освети и побуни. У ствари, играјући неки лик то
је увек побуна. Уживам у тој побуни, начину на који
„цртам” тај лик, гледајући га са те неке стране, не исме-
вајући га, али онако, као рендген продирући у све његове
мане. (...) Глумци треба да се ангажују, али наравно, не
по сваку цену. Довољно је, мислим да је довољно, да они
имају један заиста искрен, истинит однос према свему
томе, и увек ће свако имати прилику, спонтану прилику
да се ангажује. И биће од великог значаја, и допринеће
много бољим данима овде у овој нашој средини.

(Глумица Сека Саблић, neza vi snost.org, 6. јун)

* * *
Имате тај период после Титове смрти – раздобље преи-
спитивања. То је једно време шока. Требало се навикну-
ти на систем без арбитра какав је Тито био. Без његове
харизме и његове личне власти. То је било време када
сте ви могли да кренете и у правцу грађења државе на
оним тековинама које сте направили после Другог свет-
ског рата, кад је Југославија постала средње развијена
индустријска земља. Та земља направила је велики напре-
дак у образовању, подизању здравствене културе, отво-
рила се према свету. То је било време великог ентузија-
зма и полета. Људи се зато данас често враћају на то 
раздобље. На успон, њен међународни углед, њен отпор
Стаљину. То је био велики продор за тако малу земљу и
та генерација је имала велики домет, али је имала и 
своја ограничења. Она није пристајала на плурализам,
тржиште, конкуренцију, али пристала је на економску
модернизацију у технолошком смислу.

(Историчарка Латинка Перовић, karak ter.rs, 8. јун)

* * *
Србија је, напокон, заиста русофилична у знатно већој
мери него русофобична; антиевропска или бар евроскеп-
тична знатно гласније него проевропска, а постаје све
више и прокинеска – све у свему једна типично средње
или јужноевропска држава с тешким наслеђем. Које, да
не заборавимо кључни аргумент, укључује исправне стра-
не у два велика рата, што Србију, опет упркос свим
њеним манама, сврстава у ред великих и херојских држа-
ва, с храбрим људима.

(Новинарка Јелка Јовановић, „Нови магазин”, 3. јун)

КОНЦЕПТ УПРАВА ЦАРИНА О РОКОВИМА ИСПОРУКЕ И САДРЖАЈУ ПАКЕТА

ПРИМЕДБЕ ПОСТОЈЕ, ЖАЛБЕ СЕ РЕШАВАЈУ

Страну припремио
Синиша 

Трајковић

Ученици ОШ „Свети Сава” бора-
вили су у Словенији трећи пут
од 26. до 30. маја. Групу од 15
ученика шестог и седмог разре-
да, у пратњи директорке Мари-
је Пољак и двеју наставница,
топло су примили и срдачно уго-
стили вршњаци из ОШ „Мај-
шперк”.

Током боравка гости су се упо-
знали са организацијом школ-
ског система у Словенији, при-
суствовали часовима и приред-
би на којој су се домаћини пред-
ставили традиционалном игром
и песмом и обишли изложбу
ликовних радова ученика. Уоче-
не су позитивна и опуштена рад-
на атмосфера, добра опремље-
ност кабинета наставним сред-
ствима, али и спремност настав-
ника и ученика да размене сво-
ја искуства с гостима из Србије.

Ишло се у обилазак знамени-
тости Мајшперка, Птуја, Рога-
шке Слатине и околине. Поред
Музеја вуне и гоблена, ученици

су обишли стаклару и средњу
школу у Рогашкој Слатини. Уз
пријатну шетњу кроз цео ком-
плекс, у оквиру ког се налазе
дом за смештај ученика, средња
школа, стаклара и продавница,

ученици су имали прилику да
стекну увид у сам процес ручне
производње предмета од дува-
ног и брушеног стакла, као и да
учествују у радионици прилаго-
ђеној њиховом узрасту, током

које су се окушали у дувању ста-
кла. Госте из Панчева примила
је и захвалила им на посети и
градоначелница Мајшперка.

Ради се о богатом искуству за
ученике обеју школа. Размење-
на су искуства и стечена нова
знања о другачијој култури, оби-
чајима, игри, слободном време-
ну, навикама и животу деце.
Потврђено је да добра намера и
пријатељство немају границе.
Основна школа „Свети Сава”
дала је одличан пример и нашим
другим школама успостављају-
ћи сарадњу с партнерском шко-
лом „Мајшперк”. На јесен ће
Панчевци угостити основце из
Словеније у знаку наставка лепе
и успешне сарадње.

Ради побољшања квалитета
амбијенталног ваздуха у граду
Панчеву, Програмом буџетског
фонда за заштиту животне сре-
дине за 2022. годину планирана
су подстицајна средства за кори-
шћење гаса као енергента у изно-
су од 5,5 милиона динара. У овој
години средства ће се користи-
ти као помоћ за прикључење
индивидуалних домаћинстава
на гасну мрежу, односно за суфи-
нансирање трошкова типског
кућног гасног прикључка у току
2022, на тај начин што ће Град

Панчево рефундирати део сред-
става утрошених у те сврхе, у
износу од 40.000 динара.

На јавни позив се могу при-
јавити грађани, власници инди-
видуалних објеката, с терито-
рија месних заједница Горњи
град, Стрелиште, Стари Тамиш,
Војловица, Топола и Тесла, као
и из делова Мисе, Котежа и
МЗ Центар у којима је изгра-
ђена и у употреби улична гасна
инфраструктура чији је вла-
сник мреже и дистрибутер ЈП
„Србијагас”.

Документација коју је потреб-
но поднети за јављање на јав-
ни позив јесте: попуњен
захтев за рефундирање дела
средстава утрошених на
куповину типског кућног
гасног прикључка (обра-
зац траженог захтева може
се преузети на сајту Гра-
да Панчева); копија уго-
вора са ЈП-ом „Србија-
гас”; копија признанице
којом се доказује уплата у
целости за куповину типског кућ-
ног гасног прикључка; копија

или очитана лична карта под-
носиоца; копија платне

картице за текући
рачун.

Документација се
може поднети преко
Градског услужног

центра, Трг краља
Петра I 2–4, Секре-
таријату за заштиту
животне средине.

Особа за контакт je
Биљана Ђордан, број теле-

фона је 013/308-826, а имејл:
bilja na.djor dan @gmail.com.
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Просветари збуњени –
недовољно информација!

Ђаци бирају предмет

Министарство просвете 15. jуна орга-
низује тестирање за ученике четвртог
и седмог разреда. Четвртаци ће ради-
ти тест из математике, српског језика
и природе и друштва, док ће седмаци
радити пробно тестирање за комби-
новани тест, али ће бирати један од
пет понуђених предмета: физику, био-
логију, историју, географију, хемију.

У допису се наводи да је Мини-
старство просвете с циљем оствари-
вања Стратегије развоја образовања и
васпитања до 2030. године и прате-
ћег Акционог плана за период од 2021.
до 2023. године приступило „реали-
зацији сагледавања квалитета завр-
шног испита, као и разматрању и
предлагању модалитета могућих
промена концепта комбинованог теста
у оквиру завршног испита на крају
основног образовања и васпитања”.

Историја или физика?

Допис је изазвао недоумице код запо-
слених у основним школама. Да ли
је у најави промена концепта мале
матуре, односно комбинованог теста?
Да ли то значи да Министарство
разматра опцију да ђаци убудуће на
трећем тесту (комбинованом) бирају
предмет који ће полагати од пет
понуђених који су до сада били?
Наравно, уколико и буде било неке
промене, она се сигурно неће одно-
сити на ову генерацију осмака, јер
су за њихову малу матуру тестови
већ припремљени и полагаће као и
до сада у три дана: српски, матема-
тику и комбиновани тест (задаци из
географије, историје, биологије, хеми-
је и физике).

Из Министарства просвете напо-
мињу да се пробно тестирање одно-
си на израду трећег, комбинованог
теста, где се ученици на основу исти-
цања у природним односно друштве-
ним наукама опредељују за предмет
из кога ће решавати тест у оквиру
пробног тестирања. Предмети који

су обухваћени пробним тестирањем
јесу: физика, биологија, хемија, гео-
графија и историја.

Провера знања

Тест за четврти разред садржи задатке
из три предмета: српски (матерњи језик),
математика и природа и друштво. Зада-
ци су припремљени на основу образов-
них стандарда и програма наставе и

учења. Циљ тестирања ученика четвр-
тог разреда је да се утврди у ком степе-
ну су ученици остварили очекиване
исходе учења за тај разред. Тест неће
утицати на закључну оцену четвртаци-
ма, већ да се види пресек знања ђака
када прелазе у пети разред.

Ученици седмог разреда радиће
тестове из физике, хемије, географи-
је, биологије и историје (бирају један

од понуђених предмета). Сврха при-
мене ових тестова јесте да ђаци стек-
ну увид у своје знање и структуру могу-
ћег будућег трећег теста за завршни
испит на крају осмог разреда. Школе
ће спровести анкете за децу и они ће
одлучити који ће тест полагати. Услов
је да онај ко попуњава тест из истори-
је не може да седи до друга који пола-
же исти предмет.

СЛЕДИ ПРОБНО ТЕСТИРАЊЕ ЧЕТВРТАКА И СЕДМАКА

ДА ВИДИМО ГДЕ СМО

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

НЕМАЧКА ЕКСПЕДИЦИЈА
У СРБИЈИ

Професор
не сме у Дунав

Како би указао на проблем загађе-
ња, професор Андреас Фат из
Немачке одлучио је да од извора
Дунава код Шварцвалда стигне до
Црног мора. Њега прати тим истра-
живача и путовање су започели у
априлу, а у овим тренуцима про-
лазе кроз Србију. Циљ је да за два
месеца пређу 2.700 километара и
истражe каквог је квалитета вода у
Дунаву. Тренутно његов тим про-
лази кроз Србију, али Дунав код
Београда је једино место где он
није желео да плива.

Реке су огледало друштва, каже
овај професор. До сада је препли-
вао Рајну и Тенеси, а Дунав, који
дневно испусти на тоне пластике у
Црно море, посебан му је изазов.
Каже да је питање тренутка када
ће нам се све што бацамо у реке
вратити на тањиру.

Фат и његов тим на сваких 100
километара узимају узорке воде и
анализирају њен квалитет. У Срби-
ји су се заустављали у Бачком Моно-
штору, Новом Саду и Београду. У
свакој од земаља кроз које пролазе
ови људи разговарају с грађанима
и ђацима како би подигли свест о
загађењу вода. Сличне анализе ква-
литета воде Дунава радила је гру-
па аустријских универзитетских
научника 2019. године. Резултати
су показали да је река Дунав зага-
ђена фекалијама дуж свог тока кроз
Србију, Румунију и Бугарску. Ситу-
ација је посебно критична у вели-
ким српским градовима, попут
Новог Сада и Београда, где је при-
суство бактерије ешерихије коли
изузетно високо.

ФОТОНАПОНСКИ
ПАНЕЛИ

Почело је!

Градска управа за заштиту живот-
не средине Новог Сада расписала
је јавни позив за учешће грађана у
спровођењу мере енергетске сана-
ције путем уградње соларних пане-
ла за производњу електричне енер-
гије за сопствене потребе на поро-
дичним кућама за 2022. годину.
Предмет суфинансирања обухвата
набавку соларних панела снаге која
није већа од одобрене снаге мер-
ног места, набавку инвертера, пра-
тећих носача панела, двосмерног
мерног уређаја за мерење предате
и примљене електричне енергије
и остале неопходне инсталације за
производњу електричне енергије и
прикључење на дистрибутивни
систем. Финансијска подршка се
односи и на уградњу опреме, при-
кључење на дистрибутивни систем,
затим на израду неопходне тех-
ничке документације итд.

Максималан износ средстава који
се додељује представља мањи износ
од 50 одсто од вредности укупне
инвестиције с ПДВ-ом, а макси-
мално 420.000 динара с ПДВ-ом и
мање од износа који се добија мно-
жењем снаге панела у kW из доста-
вљене профактуре, са износом од
70.000 динара с ПДВ-ом.

ДРЖАВА ПОЗДРАВЉА НАПОРЕ НИС-А НА ПУТУ РАЗВОЈА УПОТРЕБЕ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

Производњом и штедњом до енергетске независности
Соларни панели
на бензинским пумпама

НИС наставља
да улаже у екологију

Нафтни гигант је недавно отпочео поста-
вљање соларних панела за производњу
електричне енергије на својим бензин-
ским станицама. У оквиру прве фазе
овог пројекта соларни панели ће бити
постављени на осам малопродајних
објеката „НИС – Петрола” и „Гаспро-
ма” широм Србије. Зорана Михајло-
вић, потпредседница Владе Србије и
министарка рударства и енергетике,
обишла је недавно, у пратњи Кирила
Тјурдењева, генералног директора НИС-а,
бензинску станицу „Стари Бановци” на
ауто-путу Београд – Нови Сад како би
се упознала с пројектом увођења солар-
них електрана на бензинским стани-
цама НИС-а. У оквиру прве фазе про-
јекта НИС је поставио соларне панеле
на осам малопродајних објеката, укљу-
чујући и „Гаспромову” бензинску ста-
ницу „Стари Бановци”.

Током посете гости су се упознали са
основним циљевима и показатељима
пројекта уградње соларних панела који
омогућавају производњу електричне
енергијенабензинскимстаницамаНИС-а.
Произведена електрична енергија нај-
већим делом ће се користити за потре-
бе пумпи уз размену с дистрибутивном
електричном мрежом. Конкретно, у
периодима када је производња елек-
тране већа од потребе бензинске ста-
нице вишак ће се испоручивати у срп-
ску електричну мрежу. По истом прин-
ципу, када је производња недовољна,
електрична енергија ће се преузимати
из мреже.

Партнерство и заједнички пројекти

Зорана Михајловић, потпредседница
Владе и министарка рударства и енер-

гетике, изјавила је да је Министарство
доношењем Закона о коришћењу обно-
вљивих извора енергије створило усло-
ве да први пут у Србији постоји инсти-
тут купца-произвођача електричне
енергије.

– У овом послу смо сви заједно и
немогуће је направити резултате на
пољу енергетске безбедности, стабил-
ности и одрживости уколико нема парт-
нерства и заједничких пројеката. Мини-
старство рударства и енергетике, Вла-
да Србије и НИС су партнери у спрово-
ђењу процеса енергетске транзиције и
немогуће је замислити будућност а да
не размишљамо о томе како да
произведемо довољне количине
енергије из чистих, обновљивих извора.
Ово је и пример како привредни субјекти
у Србији могу да обезбеде енергетску
довољност, а НИС ће само на овој
станици остварити уштеде од 15 одсто
– рекла је она.

Кирил Тјурдењев, генерални дирек-
тор НИС-а, навео је да је приоритет
компаније у овом изазовном времену
да одржи стабилно снабдевање дома-

ћег тржишта, обезбеди нове изворе ене-
ргије и ојача своју енергетску ефика-
сност.

– Наш даљи развој мора бити одр-
жив, уз одговоран однос према ресур-
сима и животној средини. Желео бих
да истакнем да НИС није успешан само
у бизнису, већ и када је реч о поштова-
њу принципа одрживог развоја. У апри-
лу смо објавили 12. верификовани изве-
штај у овој области и јавност обавести-
ли о својим пословним успесима и
начину на који их остварујемо. Поста-
вљањем соларних електрана на нашим
објектима ми настављамо да спрово-
димо своју зелену агенду и улажемо у
обновљиве изворе енергије. У томе има-
мо подршку наших партнера из Владе
Србије и Министарства рударства и
енергетике с којима делимо исте циље-
ве, а то су енергетска стабилност и еко-
лошка безбедност – истакао је Тјурде-
њев.

Вишак на српско тржиште

Пројекат изградње соларних фотона-
понских електрана у малопродајној

мрежи НИС-а представља пилот-про-
јекат компаније, у који је уложено
више од 22 милиона динара. НИС се
на овај корак одлучио водећи се прин-
ципима одрживог развоја, као и циље-
вима корпоративне зелене агенде, која
подразумева улагање у обновљиве изво-
ре енергије с циљем смањења емисије
угљен-диоксида и глобалног загрева-
ња. Како кажу у овој компанији, НИС
остаје посвећен наставку улагања у
зелену енергетику и даљу диверзифи-
кацију бизниса, а компанија, између
осталог, разматра и изградњу солар-
них фотонапонских електрана на објек-
тима у оквиру Рафинерије нафте Пан-
чево, пословних објеката у Београду и
Новом Саду, као и у складишту дери-
вата нафте у Новом Саду.

Произведена електрична енергија
ће се највећим делом користити за
потребе бензинских станица уз
размену с дистрибутивном електричном
мрежом. Компанија се на овај корак
одлучила водећи се принципима одр-
живог развоја и остваривања своје
зелене агенде која подразумева ула-
гање у обновљиве изворе енергије с
циљем смањења емисије угљен-диок-
сида и глобалног загревања.

Прогноза је да ће на овај начин, на
осам локација, бити остварена годи-
шња уштеда у набавци електричне
енергије од готово 300 MWh уз испо-
руку око 40 МWh у дистрибутивну
мрежу и уз годишње смањење емиси-
је угљен-диоксида од 375 тона. Солар-
ни панели већ су постављени на
„Гаспромовим” бензинским станица-
ма „Крњешевци”, „Нови Београд” (бив-
ша „Дејтон”), „Стари Бановци” и „Пре-
љина 2”, док је до краја маја планира-
на уградња соларних електрана на ста-
ницама „Велика Плана – ауто-пут”,
„Крагујевац 7 – Електрошумадија”,
„Блок 45”, као и на малопродајном
објекту „НИС – Петрола” „Горњи Мила-
новац 2”.

ПОМОЋ ПРИ УПИСУ

Конкурс Министарства просвете

за упис ученика у први разред

средње школе за наредну,

2022/23. школску годину нашао

се у продаји. Поред општих и

посебних услова уписа и календа-

ра уписних активности, у Конкур-

су су наведени сви важни подаци

о школама чији је оснивач Србија,

подручјима рада, броју ученика,

образовним профилима и трајању

образовања, као и о мерилима и

начину избора кандидата.

Саставни део Конкурса су обра-

сци – пријава за упис у средњу

школу и образац за унос жеља

ученика за упис у средњу школу,

на чијем списку може да буде

наведено највише 20 образовних

профила потенцијалних будућих

занимања. Истовремено с Конкур-

сом „Просветни преглед” је обја-

вио и Информатор, који може да

помогне будућим средњошколци-

ма при избору занимања. У њему

се могу наћи корисне информаци-

је о оријентационом броју бодова

неопходних за упис у одређену

образовно-васпитну установу у

последње три године. Конкурс и

Информатор могу се набавити у

књижари „Просветног прегледа”,

поузећем или у књижарама

широм Србије, по цени од 350

динара за Конкурс и 300 динара

за Информатор.
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Нико и ништа

ХРАНА ЗА ДУШУ

Драги моји, нема тог човека
који се у неком тренутку свог
живота није осетио малим,
неиспуњеним, ништавним...
у односу на
неке људе или
п о ј е д и н е
животне ситуа-
ције.

Kако себе
постављамо у
везама и одно-
сима, одређено
је, пре свега,
начином на
који се опходи-
мо према себи.
Научени смо
још као мали да
треба да буде-
мо „добри”
како бисмо
добили неку награду или избе-
гли казну. Начин на који смо
успевали да „истерамо своје”
преноси се и у одрасло доба,
једнако као и повлачење, неси-
гурност, страх од ауторите-
та... Остаје нам да се запита-
мо које корене негујемо, шта
смо то „научили” борећи се
да будемо прихваћени, при-
знати или похваљени за свој
труд.

Све чему су нас учили наши
драги јесте само мало побољ-
шана верзија онога што су
њих учили њихови драги
људи. На тај начин се 
трансгенерацијски преноси
образац прихватања и воље-
ња себе или пак укорењеног

осећаја да смо нико и ништа
и никада довољно добри, ма
шта да радимо. Треба да нам
буде јасно да нико није крив
за то што се ми сада осећамо
безвредно. Постоји одговор-
ност оних који су нас учили
шта је исправно и „за нас нај-
боље”, јер су таквим учењем
дали оквир за животну слику
за чију садржину смо искљу-
чиво ми сами одговорни. Ако
су нам и постављене ограде
од уверења која смо прихва-
тили као водиље, на нама је
да одаберемо један од два
пута. Да прихватимо живот
иза ограда као датост, судби-
ну на коју не можемо утица-
ти, или да се запитамо шта се
налази изван једноличних

дана, испуње-
них кривицом,
на које смо
навикли...

Преокрет
почиње кад се
запитамо какав
је свет изван
кавеза у који
смо се затвори-
ли и када
решимо да од
„нико и ништа”
п о с т а н е м о
„неко и све” –
првенствено
себи. Други нас
цене и прихва-

тају управо онолико колико
сами себе ценимо и прихва-
тамо са свим манама које су
нам биле изговор за остајање
у затвору сопствених увере-
ња. Зашто би била недоста-
так нека особина која нам
баш зато што је поседујемо
истиче јединственост. Посто-
ји у нама нешто што ће покре-
нути скривени таленат да
избије на површину пробија-
јући све препреке којима смо
га спутавали, желећи да буде-
мо неко други. Заволети себе,
пустити таленту да попуни
оквир који зовемо животом
једини је начин да осећај да
смо нико и ништа заувек
нестане.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Преокрет почиње
када се запитамо
какав је свет изван
кавеза у који смо се
затворили и када
решимо да од „нико
и ништа” постанемо
„неко и све” –
првенствено себи.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Уколико вас муче поткожне бубуљице на лицу, леђима или дру-

гим деловима тела, травар Бобан Максић предлаже вам неколи-

ко решења на бази лековитог биља.

Узети 30 г цвета невена, ставити у шерпу и насути 750 мл

воде. Kад проври, оставити да ври од три до пет минута. Након

тога суд померити с ватре и над њим парити лице. То радити уве-

че. Тако треба радити седам вечери узастопно, а након тога лице

парити три пута недељно.

Лосион за чишћење лица и негу тела: 25 цветова невена и 25

г стабљика биљке рањеника прелити са 200 мл алкохола јачине

до 25%. Оставити да стоји 40 дана, а након тога процедити и

чистити кожу лица и тела добијеним лосионом ујутру и увече.

Узети 20 г свежег или 30 г сувог листа чуваркуће и прели-

ти увече једним литром воде. Изјутра покисељену траву кува-

ти и пустити да ври 15 минута. Суд поклопити и оставити да

се хлади 30 минута. Након тога чај процедити и њиме испи-

рати лице од пет до седам пута дневно. Поступак можете

понављати више пута.

Природна 
решења за 
поткожне бубуљице

Саветовалиште за младе „Моје
место” младим особама с
територије града Панчева, узра-
ста 15 до 30 година, већ је дуго
први избор када је реч о бес-
платној, сигурној и професио-
налној психолошкој подршци.
Нажалост, и на плећима мла-
дих је у данашње време много
брига и проблема, па се у саве-
товалишту увек тражи место
више и капацитети се непрекид-
но проширују. Ова врста подр-
шке финансира се кроз пројек-
те, па наставак рада саветова-
лишта увек зависи од тога да ли
је и у којој мери обезбеђено
финансирање.

На сву срећу, ове године је
вредност тог пројекта, поред Гра-
да Панчева, препознало и Мини-
старство омладине и спорта
(МОС), које је подржало „Моје
место” у довољној мери да се
рад саветовалишта додатно
интензивира и прошири.

„Моје место” је већ почетком
маја наставило рад, а сада уместо
два пута недељно ради четири
пута недељно. У тиму за подр-
шку младима од ове године,
поред психолога, постоји и 
психијатар, а новина је и то што
је саветовалиште доступно и
онлајн.

Носилац пројекта Саветова-
лиште за младе „Моје место”
јесте Kанцеларија за младе Гра-
да Панчева, координаторка је
Марија Јевић, чланица Градског
већа задужена за културу и
информисање, а партнери Гра-
да су удружење „Психогенеза”,
Специјална болница за психи-
јатријске болести Kовин, Дом
омладине и удружење „Панче-
вачки омладински центар”.

Препозната вредност

– Са идејом да се пружи психо-
лошка подршка и превенирају
ментални поремећаји,
Kанцеларија за младе је у мар-
ту прошле године покренула
пилот-пројекат Саветовалиште
за младе „Моје место”. Услуге
психотерапије и саветовања
биле су доступне два дана
недељно. С обзиром на то да је
током више од годину дана кон-
тинуираног рада процењена нео-
пходност проширивања ове
врсте услуге, стручни тим Саве-
товалишта је новим, употпуње-
ним концептом аплицирао на
конкурс Министарства омла-
дине и спорта. На нашу велику
радост, значај пројекта је пре-
познат и одобрена су нам сред-
ства за његову реализацију –
истакла је Јадранка Грујичић
Ђурић, психолог и породични
психотерапеут из удружења
„Психогенеза”.

У овом циклусу Саветовали-

ште ради четири пута недељно,
од понедељка до четвртка, у про-
сторијама Дома омладине, а
поред психотерапије, доступна
је и услуга психијатра у случаје-
вима када је фармакотерапија
за клијенте неопходна. Уз то,
пројектом су обухваћени и 
креирање и дистрибуција пси-
хоедукативних брошура за мла-
де, као и радионице које се реа-
лизују једном месечно.

Млади којима је потребна пси-
холошка подршка, али желе да
задрже анонимност или из неког
другог разлога не могу да оду у

саветовалиште,
помоћ могу потра-
жити онлајн, тако
што ће питање
тиму за подршку
послати путем кон-
такт-форме у
рубрици „Са пси-
хологом на ТИ” на
порталу zdra vo pan -
ce vo.rs. Одговор ће
им стићи на имејл
адресу у року од
неколико дана.

Најзанимљивија питања и одго-
вори биће објављени на порта-
лу, али тако да се сачува ано-
нимност сваког појединца.

Mens despe ra ta in cor po re sano

О томе колико је у данашње вре-
ме важно очување менталног
здравља, излишно је и говори-
ти. А знамо ли шта тачно значи
бити ментално здрав и какви
симптоми указују на то да нешто
ипак није у реду?

– Ментално, психичко или
душевноздравље подразумева ста-
ње у коме особа реализује своје

способности, носи се са уобичаје-
ним стресним догађајима, може
продуктивно да ради и доприно-
си заједници. Бити доброг мен-
талног здравља не односи се на
пуко одсуство симптома ментал-
ног поремећаја. Могуће је имати
доживљај угроженог менталног
здравља, иако симптоми не задо-
вољавају критеријуме за дијагно-
зу неког од њих. С друге стране,
особe које живе с менталним поре-
мећајем могу водити животе који-
ма су задовољне, упоредо с повре-
меним суочавањем с болним и
стресним симптомима. Дакле,
ментално здравље и ментални
поремећај нису супротности! То
су две тачке на једној истој лини-
ји, дуж које се крећемо и налази-
мо некада ближе једном, а нека-
да другом крају, у зависности од
низа фактора – објашњава Јадран-
ка Грујичић Ђурић.

Она наводи да ментални поре-
мећаји представљају скуп осе-
ћања, мишљења и понашања која
изазивају узнемиреност, патњу
и неспособност особе и да су
нарочито на удару млади.

– Период адолесценције, одно-
сно прелазак из детињства у зре-
лост носи повишене ризике од
развоја симптома депресије, анк-
сиозности, испољавања психо-
тичних симптома или пореме-
ћаја понашања, попут злоупо-
требе супстанци, због чега је
важно пратити ментално здра-
вље адолесцената и благовреме-
но потражити помоћ.

МОС ПОДРЖАО ГРАДСКИ ПРОЈЕКАТ

АКО ВАМ ТРЕБА ПСИХОЛОШКА ПОДРШКА,
„МОЈЕ МЕСТО” ЈЕ ПРАВО МЕСТО

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ФАКТОРИ РИЗИКА

На наше ментално здравље

неповољно утиче читав низ

фактора, а ово су главни:

1. генетика, односно

наслеђе;

2. животни стил: начин

исхране, спавање, физичка

активност, однос према упо-

треби психоактивних суп-

станци..., рана искуства

(период детињства);

3. социјална подршка:

повезаност с породицом,

пријатељима, широм зајед-

ницом;

4. економски услови:

запосленост, услови у који-

ма појединац живи;

5. медији;

6. изложеност стресним и

трауматичним догађајима:

испитни рокови, губици бли-

ских људи, избеглиштво...;

7. степен образовања и

многи други.

ПЕТ НАЈЧЕШЋИХ ЗАБЛУДА О МЕНТАЛНОМ ЗДРАВЉУ

Сигурно и ви сами можете да

наведете бар једну предрасу-

ду која је у нашем друштву

изузетно честа када је реч о

менталном здрављу. Јадран-

ка Грујичић Ђурић сакупила је

пет најчешћих с циљем да их

једном засвагда разбије.

1. Ментално оболеле особе

су опасне по друге људе.

Заправо, особе с тешкоћа-

ма менталног здравља често

занемарују своје потребе,

доводећи на тај начин свој

живот у опасност, те је од

кључног значаја да благовре-

мено добију адекватну помоћ.

2. Ментално оболеле особе

су мање интелигентне и нема-

ју посебних способности.

Велики број познатих лич-

ности из домена науке, књи-

жевности, филма, сликарства

дао је велике доприносе чове-

чанству, упоредо се носећи с

менталним поремећајима.

3. Ментално оболеле особе се

повлаче у себе и немају жељу

да причају с другим људима.

Како смо већ навели, соци-

јална подршка представља

један од фактора који пози-

тивно утичу на ментално здра-

вље. Колико је подршка

важна, можемо освестити

освртом на своја свакодневна

искуства. Њена важност расте

у тешким животним ситуаци-

јама и периодима.

4. Од менталног поремећа-

ја оболева одређени тип

људи.

Тешкоће менталног здра-

вља могу погодити било кога,

у зависности од низа фактора

(генетике, досадашњих иску-

става, фазе животног циклу-

са, стресних догађаја итд.).

Ипак, ниједан од „неповољ-

них” фактора, као ни више

њих одједном, не гарантује да

ће особа искусити ментално

обољење! Осим тога, данас се

ментални поремећаји могу

успешно лечити, а сваки поје-

динац је много више од свог

менталног поремећаја.

5. Људи ретко оболевају од

менталних поремећаја.

Процењује се да се прибли-

жно једна четвртина пунолет-

ног становништва наше

земље (и шире) суочава са

симптомима неког менталног

поремећаја на годишњем

нивоу.

КАКО ЗАКАЗАТИ ТЕРМИН У САВЕТОВАЛИШТУ?

Пројекат Саветова-

лиште за младе

„Моје место” реали-

зоваће се до краја

текуће године. Саве-

товалиште ради од

понедељка до

четвртка у простори-

јама Дома омладине.

Свој термин можете

заказати путем теле-

фона 061/64-72-290 или

имејла save to va li ste za mla -

de@ pan ce vo.rs. Исти контакти

су доступни и за све додатне

информације у вези с радом

саветовалишта.



Када сте, попут Хенрија Кисин-
џера, сведок историје скоро целог
века, а активно укључени у њено
обликовање скоро 60 година, онда
ни ратови који на први поглед
изгледају немогућни, нити њихо-
ва драматизација, не примора-
вају вас да се повучете без воље и
наде у могућност споразума, дого-
вора и дипломатског решења.
Или као што то сажима локални
оптимистички фатализам: „Ника-
да није било да није некако било”.
Увек се нађе неко решење.

Било је, стога, неопходно да се
пред бизнис, политичком и
невладином елитом у Давосу
појави један стогодишњак да их
подсети да је дипломатско реше-
ње увек надмоћно над свим дру-
гим опцијама у сукобу и да, на
крају крајева, и победе и порази
у рату морају да се верификују
за дипломатским столом.

У овим месецима, више него
икада раније, важи његово запа-
жање које је изрекао пре педе-
сет година у разговору с тада-
шњим британским премијером,
лордом Калаханом. На питање
какав ће бити XXI век, Хенри
Кисинџер је рекао:

– Биће окрутан и бићу срећан
што нећу морати да будем све-
док у његовом највећем делу.

Био је само допола у праву.
Кисинџер је и у трећој деценији
21. века и даље активан, а свет
је доиста бруталан. И постаје све
бруталнији.

Хенриja Кисинџерa, који је 20.
маја напунио 99 година, с
разлогом сматрају „патријархом
светске дипломатије”. Он је све-
стан да би текући сукоб између
Русије и Украјине могао да
преобликује свет какав познајемо
и због тога каже да би „све стране
требало да почну мировне
преговоре у наредна два месеца”.
За Кисинџера централно
питање светског поретка и
међунарoдне дипломатије јесте
изградња и очување равнотеже.
А сукоб Русије и Украјине, а онда
одговор Запада, удаљава свет од
равнотеже, а посебно од оне коју
на уму има Кисинџер (...).

Кисинџерово правило је јед-
ноставно: САД морају да имају
боље односе с Москвом и Пекин-
гом него што их Пекинг и Москва
имају међу собом. Савремена
форма ове једначине, међутим,
поразна је по САД: не зна се с
ким Вашингтон има горе одно-
се, да ли с Москвом, да ли с
Пекингом. Све то подсећа на
шездесете прошлог века када је
дотадашњи амерички „естабли-
шмент” почео да нестаје са исто-
ријске сцене, а појавили се
„туђинци” попут Кисинџера, који
су преузели узде спољне поли-
тике. 

О рату у Украјини

У недавном разговору за „Фај-
неншал тајмс”, на питање да ли
би у геополитичком интересу
Америке било да подстакне већу
дистанцу између Русије и Кине,
Кисинџер је рекао:

– Геополитичка ситуација на
глобалном нивоу ће доживети
значајне промене након завршет-
ка рата у Украјини. Није природ-
но да Кина и Русија имају
идентичне интересе за све
предвидивепроблеме. Немислим
да можемо да створимо могуће
несугласице, али мислим да ће их
створити околности. После укра-
јинског рата Русија ће морати да
преиспитасвојодноспремаЕвро-
пи и НАТО-у. Мислим да није
мудро заузети супротстављену
позицију према два противника
на начин који их међусобно при-
ближава. Када једном прихвати-
мо овај принцип у нашим одно-
сима са Европом и у нашим уну-
трашњимдискусијама, мислимда
ће нам историја пружити прили-
ке у којима можемо применити
диференцијални приступ. То не
значидаћеКинаиРусијапостати
интимни пријатељи Запада, већ

дапоконкретнимпитањима, како
се она појаве, оставимо отворе-
ном могућност другачијег при-
ступа. У периоду који је пред нама
не би требало да Русију и Кину
спајамо као саставни елемент –
рекао је.

Кисинџерове идеје изгледа
нису наишле на тврде уши или
неплодну земљу. Руски мини-
стар спољних послова Сергеј
Лавров истог дана дао је неку
врсту одговора који у дипломат-
ском вокабулару указује на
могућност обнављања руских
односа са Западом, иако је он
изречен у форми одбијања.

– Запад као прво мора да при-
хвати да Русија постоји – рекао
је Лавров. – Русија није нестала
и уверен сам да ће сваке године
бити све јача. Исто тако, Запад
мора да понуди нешто ново у
виду обнављања односа. Када се
то догоди, онда ће Русија о све-
му размислити.

Искуство с Кином

Кисинџерова улога у Никсоно-
вој Белој кући (1968–1974) озна-
чила је енормну промену у при-
роди америчког естаблишмен-
та (...).

Фебруара ове године обеле-
жена је 50. годишњица Никсо-
нове посете Кини. То је био вели-
ки помак у Хладном рату: Кина
је одвојена од Русије. Од тада су
се ствари окренуле за 180 сте-
пени, сада су Русија и Кина поно-
во у веома блиским односима.

Средином маја у разговору са
уредником „Фајненшал тајмса”
Кисинџер је рекао да је у време
„отварања Кине” Русија била
главни непријатељ, „а наши одно-
си с Кином били су отприлике
онолико лоши колико су могли
бити”.

– Наш став у отварању према
Кини био је да, када имате два
непријатеља, није мудро трети-
рати их потпуно исто. Оно што
је довело до отварања према
Кини биле су тензије које су се
аутономно развиле између ње и
Русије. Бивши шеф државе
Совјетског Савеза Леонид Бре-
жњев није могао да замисли да
би Кина и Сједињене Државе
могле да се приближе. Али Мао
је, упркос свом идеолошком
непријатељству, био спреман да
започне разговоре. У принципу,
садашњи кинеско-руски савез је
против стечених америчких
интереса, али је сада успоста-
вљен. Ипак, мени не изгледа као
да је то суштински трајна веза –
рекао је Кисинџер.

ГоворећиоуспонуКине, Кисин-
џер се осврнуо и на своје иску-
ство у преговорима с Пекингом:

– Када смо отворили дипло-
матске односе с Кином 1970-их,
урадили смо то са осећајем да
започињемо трајну везу. Тада је
било сасвим другачије. Данас,
Кина је моћна сила са значајним
економским и стратешким инте-
ресима. Како ће САД и Кина
водити своје односе у наредним
годинама, зависиће од стрпљења
и дипломатије њених лидера.

Хенри Кисинџер је сугерисао
и да данашњи супротстављени
аспект односа САД и Кине тре-
ба ублажити и да треба следити
заједничке интересе. „САД мора-
ју схватити да су стратешке и
техничке компетенције Кине
еволуирале”, каже он, и да
„дипломатски преговори мора-
ју бити осетљиви, базирани на
реалности и треба да једностра-
но теже миру”.

Кисинџера је управо прибли-
жавање с Маовом Кином нау-
чило скепси према вредности-
ма идеологије у спољној поли-
тици и учврстило у ставу да зајед-
нички интереси могу да се про-
нађу без обзира на идеолошку
искључивост. 

Зато он мисли да је мудро
радити на окончању руско-укра-
јинског сукоба, и то што пре.
Као што је говорио још 2007,
затим 2014, па поновио 2017.

године: „Украјина би требало да
буде мост између Европе и Руси-
је”. Данас, како се односи у све-
ту преобликују, можемо ући у
простор где је линија поделе
поново исцртана и где је Русија
потпуно изолована. 

– Сада се суочавамо са ситуа-
цијом у којој би Русија могла да
се потпуно отуђи од Европе и
потражи трајни савез негде дру-
где – сматра Кисинџер. – Ово
може довести до дипломатских
дистанци налик Хладном рату,
што ће нас вратити деценијама
уназад. Требало би да тежимо
дугорочном миру.

Украјински чвор

Док је украјински председник
Володимир Зеленски на отвара-
њу самита у Давосу у Швајцар-
ској објашњавао да ће груба сила
поново владати светом ако се

дозволи да руска инвазија на
Украјину прође без одговора и
поручио учесницима скупа да
ће њихов самит постати бесми-
слен ако Путину буде дозвоље-
но да победи у рату јер њега „не
занимају наше мисли”, „а груба
сила... не прича, она убија”, Хен-
ри Кисинџер је рекао да би било
„фатално” за Запад да буде захва-
ћен „тренутним расположењем”
и заборави позицију моћи Руси-
је у Европи. Он је објаснио да је
Русија „суштински део Европе”
више од четири века, напоми-
њући да европски лидери „не
смеју да изгубе из вида дугороч-
не односе” или на други начин
ризикују да Русију ставе у трај-
ни савез с Кином.

Кисинџер је додао и да Руси-
ја не само да је већ 400 година
део Европе већ да је у кључним
тренуцима била гарант одржа-
ња равнотеже моћи на Старом
континенту. Он је такође рекао: 

– Надам се да ће Украјинци
мудрошћу одмерити херојство
које су показали... Преговори
морају да почну у наредна два
месеца јер ће се иначе створити
тензије преко којих неће моћи
тако лако да се пређе. Идеално,
линија раздвајања требало би да
буде повратак на претходно ста-
ње ствари. Инсистирање на
наставку рата након што прођу
та два месеца не би довело до
слободе Украјине, већ до новог
рата против саме Русије.

Кисинџер је током разговора
рекао и да би пораз Руса био
фаталан за Запад јер би довео
до реорганизације европске хије-
рархије моћи.

Многи су ово доживели као
позив Западу да притисне Укра-
јину да попусти пред захтевима
Москве. Након Кисинџеровог
наступа у Давосу, где је поновио
своје ставове о украјинској кри-
зи, украјински председник Зелен-

ски је у оштрој реакцији опту-
жио Кисинџера да је говорио
као да се обраћао Хитлеровој
публици 1938. у Минхену. 

– Изгледа да календар госпо-
дина Кисинџера није 2022. већ
1938. и он је мислио да разговара
с публиком не у Давосу, већ у
тадашњем Минхену – рекао је он.

Пријатељство с Путином

Кисинџеров однос с Путиновом
Русијом, па и са самим Путином,
изузетан је у многим аспектима. 

Владимир Путин се с Хенри-
јем Кисинџером састао дваде-
сетак пута. Први пут су се виде-
ли пре више од тридесет годи-
на, када је Путин радио у Санкт
Петербургу у тиму тадашњег про-
западног и либералног градона-
челника Анатолија Собчака, и
био задужен за међународну
сарадњу. Почетком 1990-их Вла-

димир Путин је дочекао Кисин-
џера на аеродрому, па су зајед-
но путовали скоро сат времена
до хотела где је гост био сме-
штен. Имали су прилику да
разговарају и да се добро упознају.

Кисинџеру се допало што је
могао да разговара на немачком,
али је то и појачало његову радо-
зналост, јер је наслућивао да му
је домаћин обавештајац са ста-
жомуНемачкој. ОвајсусретПутин
је детаљно описао у својој првој
књизи „У првом лицу”. Како су
причали о прошлим временима,
испоставило се да су нека врста
колега: обојица су започели кари-
јеру у обавештајној служби.

„Кисинџер је веома занимљи-
ва особа, веома је паметан и
посебно га поштујем. Када смо
се срели, било је то у Санкт Петер-
бургу, негде почетком 90-их,
чекао сам га на аеродрому. Питао
ме је где сам радио. Почео сам
да набрајам, али не говорећи му,
наравно, о конкретним институ-
цијама у којима сам радио. Он
је био упоран: ’Пре тога, а пре
тога?’ На крају ме је исцедио:
’Радио сам у обавештајној слу-
жби, у совјетској обавештајној
служби’. Погледао ме је и рекао:
’Сви пристојни људи су почели у
обавештајној служби – и ја сам’,
рекао је тада”, бележи Путин.

Тако је њихова комуникација
почела неформалном нотом, што
им је омогућило да и убудуће
задрже однос поштовања један
према другом. Касније су се у
Русији појавиле чак и спекула-
ције да је Кисинџер на неки
начин и допринео Путиновом
успону до Кремља.

Разумети Путина

У великом интервјуу Џефрију
Голдбергу за „Атлантик” 2016.
године Кисинџер је направио
дотадашњи инвентар америчких
погрешака према Русији. 

– Да би се разумео Путин,
мора се читати Достојевски, а
не „Mein Kampf” – рекао је тада,
одговарајући индиректно на оми-
љена поређења Обаминих зва-
ничника Путина с Хитлером. –
Он зна да је Русија много сла-
бија него што је била. Много
слабија од САД. Међутим, он је
шеф државе која се вековима
поносила својом царском вели-
чином, али је након распада
Совјетског Савеза изгубила 300
година царске историје. Русија
се суочава с претњама на сва-
ком делу своје границе: демо-
графска ноћна мора на граници
с Кином; идеолошка ноћна мора
у виду радикалног ислама дуж
јужне границе; а на Западу –
Европа, у којој Москва види исто-
ријски изазов. Русија тражи да
буде призната као велика сила.
Да је третирају као равноправ-
ну, а не као слугу у систему који
је осмислила Америка.

– Идеју да Русија може орган-
ски постати држава НАТО-а опо-
вргава искуство историје – рекао
је тада Кисинџер.

– Русију су изградили цареви
који су саопштавали: „Ова мочва-
ра ће бити град Одеса или град
Петербург”. Преживели су веко-
ве под Монголима. Шведски
краљ Карл XII дошао је у Русију
мислећи да ће Москви лако да
наметне шведски поредак.  Али
су открили да руски сељаци спа-
љују своје усеве да би лишили
хране освајаче. Радије ће гладо-
вати него пустити да им се земља
заузме. Карл је марширао по
целој Европи, али никада није
видео ништа слично. Његове тру-
пе су биле присиљене да иду на
југ у Украјину да би преживеле,
где су на крају и поражене.

– Мало је земаља у историји
водило више ратова од Русије у
њеној вечној тежњи за очувањем
свог статуса и безбедности. Али
у критичним тренуцима Русија
је била та која је одржавала рав-
нотежу у свету, разбијајући силе
које су настојале да је униште.
Она је штитила свет од Монго-
ла, од Шведске у XVI II веку, од
Наполеона у XIX веку и од Хитле-
ра у XX веку. И данас је Русија
од велике важности у борби про-
тив радикалног ислама.

– Све ово говорим да бих
нагласио да се Русија њеном
трансформацијом не може уве-
сти у међународни систем. То је
јединствено и сложено друштво.
Питање Русије треба решити
искључивањем војних опција и
тако да она задржи своје исто-
ријско достојанство. Али и Руси-
ја мора да научи лекцију: пошто-
вање се не може добити једно-
страним захтевима или демон-
страцијом силе – анализирао је
тада Кисинџер.

Путинове црвене линије

Упитан о учесталости сусрета с
Путином, Кисинџер је недавно
рекао да се с Путином сретао
„као студент међународних одно-
са”, отприлике једном годишње
у периоду од можда 15 година,
чисто ради академских страте-
шких дискусија.

– Мислио сам да су његова
основна уверења нека врста
мистичне вере у руску историју.
Такође, мислим и да се осећао
увређеним у том смислу, не због
било чега што смо посебно ура-
дили у почетку, већ због овог
огромног јаза који се отворио
између Европе и Истока. Био је
увређен и осећао се угроженим,
јер је Русији претило увлачење
целог овог подручја у НАТО. Али
нисам предвидео напад овако
великих размера и покушај пре-
узимања једне међународно при-
знате земље.

Путин је, верује Кисинџер,
погрешно проценио ситуацију с
којом се суочио на међународ-
ном плану и очигледно је погре-
шно израчунао способности Руси-
је да реализује тако велики поду-
хват. Али када дође време за

решење, сви треба да узму у обзир,
сматра Кисинџер, да се нећемо
вратити на претходну позицију,
већ на позицију која ће за Русију
због свега бити другачија – и то
не зато што ми то захтевамо, већ
зато што је сама Русија такву
позицију произвела.

У разговору с „Фајненшал
тајмсом” вођенјеследећидијалог:

Ф. Т.: „Вероватно имате више
искуства од било ког другог живог
дипломате и политичара у томе
како да управљате сукобом изме-
ђу две нуклеарно наоружане
суперсиле. Али данашњи
нуклеарни језик, који долази од
Путина и од људи око њега, како
то видите у смислу претње с
којом се данас суочавамо?”

Х. К.: „Сада смо суочени са
технологијама где брзина
размене, суптилност проналазака,
могу да произведу нивое ката-
строфе који раније нису били
ни замисливи. Чудан аспект сада-
шње ситуације јесте да се оруж-
је умножава на обе стране и да
се његова софистицираност сва-
ке године повећава. Али готово
да нема међународне расправе
о томе шта би се догодило ако
би се ово оружје заиста и упо-
требило. Мој апел генерално, на
којој год да сте страни, јесте да
схватите да сада живимо у јед-
ној потпуно новој ери... Како се
технологија шири светом, тако
ће и дипломатији и рату бити
потребан другачији садржај, и
то ће бити изазов.”

Штосетичерускевојненуклеарне
доктрине да ће Русија одгово-
рити нуклеарним оружјем ако
осети да је режим под егзистен-
цијалном претњом и Путинових
„црвених линија” у овој ситуа-
цији, Кисинџер сматра да у свим
кризама треба покушати да
разумемоштајеунутрашњацрвена
линија за супротну страну:

– Очигледно је питање докле
ће се наставити овај сукоб и коли-
ки је простор за даљу ескалаци-
ју. Или је Путин достигао грани-
цу својих способности и мора да
одлучи у ком тренутку ће еска-
лација рата довести руско дру-
штво до тачке која ће ограничи-
ти његову способност да у будућ-
ности Русија води међународну
политику као велика сила. Немам
предвиђања када ће Путин да
дође до те тачке. Када дође до
ње, да ли ће ситуација ескалира-
ти преласком на категорију оруж-
ја које за 70 година постојања
никада није коришћено? Ако се
та граница пређе, биће то изу-
зетно значајан догађај јер на гло-
балном плану нисмо искусили
шта би биле следеће линије поде-
ле – оценио је Кисинџер.

За Бајденову политику, која
велики геополитички изазов
представља као „сукоб демокра-
тије против аутократије”, Кисин-
џер каже да „морамо бити све-
сни разлика у идеологији и тума-
чењима које постоје, али свест о
томе треба да користимо да при-
менимо у сопственој анализи
важности питања како се она
појављују, а не да је учинимо
основним питањем конфронта-
ције, осим ако нисмо спремни
да смену режима учинимо глав-
ним циљем наше политике”.

Хенри Кисинџер чека свој 100.
рођендан, а естаблишмент чији
је некада био део сада је скоро
потпуно нестао.

На недавној вечери Кисинџер
и група колега разговарали су о
слабостима у савременој Амери-
ци. Неко је рекао да је проблем у
земљи пад њене елите, нестанак
естаблишмента који је Кисинџер
некада представљао. Пол Вол-
кер, бивши председник Федерал-
них резерви, погледао је Кисин-
џера и упитао га да ли мисли да
је то истина, да је елита у паду.

– Не – рекао је Кисинџер,
заћутао накратко и додао: – Али
је истина да постајем веома уса-
мљен.

(Драган Бисенић за портал
Јавног сервиса)

ТЕМА БРОЈА
Петак, 10. јун 2022.
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Једанаести „Kласик фест”, међународ-
ни фестивал класичне камерне музике,
одржава се у организацији Културног
центра, од 9. до 12. jуна, на неколико
локација у Панчеву.

Свечано отварање фестивала уприли-
чено је у четвртак, 9. јуна, у Римокато-
личкој цркви Св. Kарла Боромејског у
Панчеву. Том приликом је изведен про-
грам „Ох, ла-ла”, у интерпретацији саста-
ва који чине: Тања Сонц (виолина), Миле-
на Липовшек (флаута), Михаил Зура-
влев (обоа), Огњен Поповић (кларинет),
Боштјан Липовшек (хорна) и Уки Ова-
скаинен (клавир). На репертоару су била
дела Сен Санса, Пуленка и Онслова.

За петак, 10. јун, у 20 сати, на истој
локацији, заказан је програм „Сексте-
ти” с делима Бетовена и Чајковског, који
ће извести трио Тања Сонц (виолина),
Боштјан Липовшек (хорна) и Махир
Kалмик (хорна).

Наредног дана, 11. јуна, такође у 20
сати, али овог пута у Евангеличкој цркви
а. в. у Панчеву, наступиће састав: Мина
Глигорић, Kатарина Јовановић (сопра-
ни), Небојша Бабић (бас), Микхаил Зура-
влев, Бојан Пешић (обое) и Огњен Попо-
вић и Жоао Валинхо (кларинети).

Последњег дана фестивала, 12. јуна,
публика ће у дворани Kултурног центра
Панчева моћи да ужива у интерпретацији

чувеног дела „Кармина Бурана” Kарла Орфа,
у извођењу Стефана Миленковића и саста-
ва „Камерата академика” изНовогСада.

„Kласик фест” је настао из потребе за
истицањем важности камерног извођења
музике и с циљем пропагирања камерне
музике на овим просторима. Сврха фести-
вала је неговање доброг музичког укуса
грађана Панчева, пре свега младих, и
уживање у врхунској уметничкој музици.
Улаз на прве три вечери фестивала је 
бесплатан, док се карте за последње вече
продају по цени од 800 динара.

У прошлом броју смо, управо у овој
рубрици објавили фотографију која
доказује како се поједини наши сугра-
ђани редовно оглушују о апеле ЈКП-а
„Хигијена” да свој кабасти отпад не
остављају поред контејнера, већ да га
сами односе на депонију.

У Панчеву већ годинама важи исто
правило: акције одношења кабастог
отпада реализују се двапут годишње –
у априлу и октобру и тада се можете
ратосиљати свега што вам је вишак.
Радници „Хигијене” ће то бесплатно
однети где треба. У осталим месецима
то морате да платите. Фер и поштено.

Но узалуд је фер и поштено кад
међу нама има много оних што их је
баш брига који је месец. Зафрљаче
поред контејнера старе ципеле, кре-
денац, цигле, којекакве летве, поло-
мљене мердевине и разлупане лонце

и баш их брига. Знају да неко то ипак
мора да однесе. Међутим, има и оних
које је ипак мало срамота. Они зато
свој кабасти отпад не остављају поред
контејнера да их сви виде, него се
лепо под окриљем ноћи завуку у про-
лазе и буџаке око зграда у центру гра-
да и ту нагурају све што им више не
треба.

Ставе, на пример, ве-це шољу под
мишку, извире из своје авлије, погле-
дају лево-десно, па кад се увере да
је терен чист, трк кроз пролаз, па до
гаража и ту се ратосиљају терета.
Саграде један фини пољски тоалет
и мирна Бачка. Па онда сутрадан
довуку и металну конструкцију о
коју су се свакодневно саплитали по
свом дворишту. Додају ту и један
стари пешкир и нешто картона, чисто
да тоалетна икебана буде лепша.
Ваљда праве себи гнездо ако им
некад пригусти док шетају градом
да могу ту да дођу да се и сами олак-
шају. Чисто да простор који су уре-
дили послужи сврси и да угођај буде
комплетан.

Петак, 10. јун 2022.
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Шта ако туристичка агенција
банкротира док сте на путовању
или вас пошаље у хотел у изградњи?

Како се гради јавни тоалет

„Шта ако сте отишли на путовање пре-
ко пакет-аранжмана, а туристичка аген-
ција банкротира? Шта уколико вам је
брошура о пакет-аранжману обећавала
луксузан хотел, а ви затекнете хотел у
изградњи?”, пита Лазар Ш. са Содаре.

Одговор: У оба случаја Закон о
заштити потрошача пружа вам зашти-
ту. Туристичка агенција има обавезу
да потрошачу пружи гаранцију да ће
извршити повраћај уплаћене цене и
исплатити трошкове повратка потро-
шача ако туристичко путовање не буде
реализовано због неспособности пла-
ћања саме те агенције.

Ако одмор није у складу са оним
што је обећано у брошури, туристич-
ка агенција је у обавези да потрошачу
понуди друге одговарајуће услуге, без
додатних трошкова за потрошача.

Нови Закон о заштити потрошача
обавезује трговца односно туристич-
ку агенцију да, пре закључења угово-
ра, потрошача детаљно обавести о

карактеристикама путовања – почев
од транспорта до самих услова сме-
штаја, о укупној цени туристичког
путовања, укључујући порезе и додат-
не трошкове (аеродромске и борави-
шне таксе), начину плаћања и року за
обавештавање потрошача о раскиду
уговора у случају недовољног броја
пријављених путника.

Ако одмор није у складу
са оним што је обећано у
брошури, туристичка
агенција је у обавези да
потрошачу понуди друге
одговарајуће услуге, без
додатних трошкова.

Сврха фестивала је 
неговање доброг музичког
укуса грађана Панчева,
пре свега младих, и 
уживање у врхунској
уметничкој музици.

Редакција „Панчевца” тражи новинаре са
искуством и новинаре почетнике за рад у
редакцији штампаног издања и на порталу.
Могуће је заснивање сталног радног односа.
  Биографије до 24. јуна шаљите на адресу
pan ce vac @pan ce vac-onli ne.rs.
  Само кандидати који уђу у ужи избор
биће позвани на разговор.
                                                          Редакција

НУДИМО ПОСАО!

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

ОД 9. ДО 12. ЈУНА

Траје једанаести „Класик фест”

„АБРАШЕВИЋ” ОБЕЛЕЖАВА 85-ГОДИШЊИЦУ

ФОЛКЛОРНИ СПЕКТАКЛ 
У ГРАДУ НА ТАМИШУ

„Одавно нисмо имали овако добар кон-
церт у Панчеву”, само је један у низу
сличних коментара који се могу про-
читати на друштвеним мрежама испод
снимака наступа КУД-а „Абрашевић”
одржаног у недељу, 5. јуна, у препуној
дворани Културног центра.

Ово је био први од укупно три кон-
церта којима најстарије фолклорно дру-
штво у Панчеву планира да ове године
обележи 85 година постојања.

Чланови „Абрашевића” и њихови гости
– Данка Стојиљковић и хор Средње
музичке школе „Јован Бандур”, као и
глумац Миленко Павлов, који је водио
програм, заиста су се потрудили да овај
концерт претворе у праву двосатну пред-
ставу у којој су уживали баш сви – и
гледаоци и извођачи из свих ансамба-
ла, од „пачића” до ветерана.

– Без лажне скромности могу да
кажем да је „Абрашевић” показао како
изгледа фолклорни спектакл. Kада то
кажем, мислим на комплетну сцено-
графију, на кореографије које су биле
на репертоару и наравно на саме игра-
че односно њихову уиграност. Подвла-
чим чињеницу да смо ми аматери, али
да своје стандарде у раду подижемо до
нивоа професионализма. Коментари
публике након концерта су нам потвр-
дили да то добро радимо – поделила је
председница КУД-а „Абрашевић” Лела
Стојнов прве утиске одмах након кон-
церта.

Одлични гости

Оно што је наступ „Абрашевића” учи-
нило још спектакуларнијим свакако су
светлосни ефекти које смо до сада у
Панчеву ретко имали прилику да види-
мо на концертима фолклора.

– За светлосне ефекте био је задужен
Ненад Форго, који је заиста урадио
савршен посао! То је човек који нас
увек испрати у ономе што је нама
потребно и хвала му на томе. Као гошћа
је наступила и наша феноменална Дан-
ка Стојиљковић, која је увек уз свој
„Абрашевић” и која нигде не започне
наступ а да не спомене да је њена кари-
јера почела управо у „Абрашевићу”.
Наш концерт су оплеменили и члано-
ви хора Средње музичке школе „Јован

Бандур” под диригентском палицом
Јелене Миљевић, а кореографија „Го
пратиле дедо”, коју смо извели уз њихо-
ву пратњу, заиста је била једна од тача-
ка које ће се памтити, баш као и нуме-
ра „Ово је Србија” коју смо на крају
извели сви заједно – истакла је Лела
Стојнов.

Могли смо до јутра

Публику је кроз програм водио глумац
Миленко Павлов, који је простор изме-

ђу тачака испунио одличном стендап
комедијом, показавши да чак и наја-
ве тачака могу бити много занимљи-
вије него што смо на то иначе нави-
кли.

– Миленко је својим глумачким
бравурама учинио да концерт тече
спонтано и да два сата програма публи-
ка и не осети. Kако рече један роди-
тељ: „Могли смо тако до јутра”. Посеб-
но захваљујем и нашем професору
Милану Kачаревићу и његовом орке-
стру. Наравно, највећи аплауз су заслу-
жили и добили наши играчи, који су
се заиста потрудили да изнесу два
сата програма у овим летњим усло-
вима, када је и публици било вруће, а
камоли њима у ношњама. Изнели су
срце на сцену и то је оно што је важно
– рекла је Лела Стојнов.

Премијера за памћење

Оно по чему ће се концерт „Абраше-
вића” сигурно памтити јесте преми-
јерно извођење „Дубочких краљица”,
кореографије Боривоја Талевског, које
је изазвало овације и узвике одуше-
вљења у дворани Културног центра.
Ако нисте били на овом концерту,
заиста сте много пропустили, али има-
те прилику за поправни, будући да
„Абрашевић” планира да јубилеј обе-
лежи са још два наступа.

– Наставак обележавања јубилеја
планиран је за октобар, можда чак и
једном манифестацијом, али морамо
прво да видимо да ли ћемо наше зами-
сли успети да финансијски испрати-
мо. У јулу имамо турнеју по Бугар-
ској, а малу паузу направићемо у авгу-
сту, само толико да се одморимо од
посла који је иза нас. Захваљујемо
још једном свима који су били уз нас
у вечери јубилеја и свима који су
допринели да све изгледа тако вели-
чанствено. Биће прилике у овој годи-
ни да им захвалимо и на сцени –
поручила је Лела Стојнов.



Почиње и завршава
се у Долову

Брестовчани своје
обавили, следећи
Новосељани

Овог лета, након две пандемиј-
ске године, као и у већем делу
света, доћи ће до релаксације
макар када је реч о слободи оку-
пљања. Тако ће житељи панче-
вачких насељених места моћи и
мало да се опусте уз предстоје-
ће летње програме.

Као и много пута досад у „прет-
коронским” временима, у пуном
обиму биће организовани садр-
жаји чија су окосница сеоске
славе.

А познато је да свако село има
макар један датум када сви (или
макар многи) путеви тамо воде.

Епископ посетио Качарево

Готово сваке године први који
славе били су Доловци, којима
је и овог пута припала част да
отворе летњу сезону програма.

Као што је познато, они обе-
лежавају Пренос моштију Све-
тог Николаја, који пада 22. маја,
па је, поред назаобилазних литур-
гија у две српске православне
цркве, и Месна заједница упри-
личила резање славског колача.
То и све друго у вези с дочеком
гостију организовао је по тради-
цији кум славе, а та улога овог
пута припала је Богдану Анку-
цићу, члану Савета МЗ, који је
поред осталог и председник
локалног удружења винара.

Истог дана су одржане и вео-
ма квалитетне касачке трке, а
дан раније приређен је и „Кара-
те турнир пријатељства”.

Недуго затим славили су и
Качаревци, који сваког 24. маја
обележавају Светог Кирила и
Методија. И тамо је то прошло
релативно скромно, уз окупља-
ње најужег круга током церемо-
није резања славског колача.
Село и храм који носи име сла-
ве тог дана посетио је и банат-
ски епископ Никанор, а школа
је имала приредбу за предшкол-
ски и школски узраст. На пла-
тоу испред Месне заједнице, уз
донацију локалних привредни-
ка, организован је културно-умет-
нички програм с послужењем
хране за присутне мештане.

Садржајан Спасовдан

Обележавање брестовачке сео-
ске славе Спасовдан у четвртак,
2. јуна, почело је, као и сваке
године, литургијом у Цркви
Вазнесења Господњег.

Месна заједница је и овог пута,
према речима њеног првог чове-
ка Дрaгана Миричића, прире-
дила само резање славског кола-
ча у најужем кругу, јер је намера
била да, у садејству с Домом кул-
туре, сва расположива средства
усмери за организацију што бољег
културно-уметничког садржаја.

Тај догађај су отворили ђаци
ОШ „Олга Петров” – школски
хор и ученици који похађају
музичку школу и свирају виоли-
ну, обоу и хармонику. Предста-
виле су се и мажореткиње пан-
чевачке и ковинске „лавице”, а
чланови KУД-а „Неолит” из Стар-
чева и секција фолклора ОШ
„Ђура Филиповић“ из Плочице
извели су своје играчке корео-
графије. Лепо вече је окончано
концертом састава „Лагуна”.

– Морам да захвалим онима
који су изнели највећи терет
организације, а уз директорку
Дома културе Невену Ђурић, то
је био и суграђанин Самир Тахи-

ровић. Он је за овако квалите-
тан музички програм уложио
сав свој ауторитет и код колега
остварио знатне уштеде, а неки
од њих су наступили и бесплат-
но – истакао је Миричић.

И на крају је сутрадан у гале-
рији Дома културе отворена изло-
жба фотографија Жељка Ђури-
ћа под називом „Цртице из пра-
вославног живота”.

Дани дружења на све стране

После Брестовца следи још јед-
но место које као прву реч у
имену има регионалну одред-
ницу – Банатско Ново Село. Тамо
ће, као и много пута досад, бити
приређен тродневни програм око
славе Духови.

Након тога прва следећа ста-
ница је Глогоњ, где ће око
Петровдана и 12. јула бити мно-
го тога лепог у организацији
Месне заједнице, Дома културе
и других установа.

Крајем јула славе и Стар-

чевци, најпре Огњену Марију
(29. јула), а потом и храмов-
ну славу Светог Пантелејмо-
на (12. августа). Између та два
датума одвијаће се већ нада-
леко познат летњи програм
„Дани дружења”, који подра-
зумева свакодневни колаж нај-
разноликијих садржаја, а сва-
ке године у просеку их буде
шездесетак.

Јабука слави Светог Илију и
истовремено Илинден, највећи
празник македонске национал-
не мањине. То значи да неће
изостати ни манифестација
„Гравче-тавче”, као ни други
садржаји, попут оних на тами-
шкој плажи.

У то време актуелна је Омо-
љица, најпре викенд око „Жисе-
ла”, а потом следи и слава
Преображење Господње. И тамо
је, додуше с нешто краћом
традицијом, осмишљен сличан
програм као у Старчеву, под
називом „Породични дани”.

Иваново слави Кирвај или
Велику Госпојину по грегори-
јанском календару, за који је
„прилепљена” и манифестација
„Рибарски дани и ноћи”.

Почело је у Долову, а ту ће 7.
септембра бити и окончана лет-
ња славска турнеја, и то соција-
листичком славом.

Иако многима то звучи апсурд-
но, реч је о реликту прошлости
из доба комунизма и Народноо-
слободилачке борбе, а обележа-
ван је датум када су стотине
Доловаца 1944. године кренуле
на Сремски фронт.

Данас је то само повод да се
људи окупе у центру села, када
су ту и за децу неизбежни шпи-
лераји...

Петак, 10. јун 2022.
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НОВОСЕЉАНСКА ШКОЛА ОБЕЛЕЖИЛА ЗАНИМЉИВ ДАН

Малишани на бициклима одушевили суграђане

Многа села мучи одржавање
такозваних сеоских депони-
ја, иако је одавно требало да
оне буду ревитализоване и
измештене. Како се то још
увек није догодило (са изу-
зетком Старчева), локалним
комуналним предузећима
остало је да муку муче како
би та сметлишта држала у
пристојном стању.

Међутим, све то још нека-
ко и функционише, док не
дође до паљевина изазваних
и неодговорним понашањем
несавесних појединаца.

Зато је једно од решења и
редовно чишћење депонија,
што су ових дана урадили и
јабучка Месна заједница и
ЈKП „Вод-ком”.

Према речима првог чове-
ка села и директора предузе-
ћа Слободана Илића, наста-

вљено је и ограђивање једног
дела депоније.

– То радимо како бисмо
спречили несавесне грађане
да бацају свој комунални
отпад тик поред села и уз сам
пут. Упућујемо још један вели-
ки апел нашим суграђанима
да одлажу свој отпад где и
како треба. Ускоро ћемо
поставити и камере управо
због тога и пиромана који
пале депонију због секундар-
них сировина, не размишља-
јући колику здравствену ште-
ту наносе осталима, а о мате-
ријалној да и не говоримо –
истиче Илић.

Банатски Брестовац: Сеоска
слава Спасовдан обележена је
бројним програмима. У току
су радови на уређењу просто-
рија Ватрогасног дома, у којем
ће након тога бити оспособље-
но једно возило и тиме ће поно-
во бити активиран рад тог удру-
жења. Саниран је део сеоске
депоније. ЈKП „Kомбрест” ће
заливати саднице и косити јав-
не површине, а посебан акце-
нат је на гробљима.

Банатско Ново Село: Сеоска
слава Духови биће обележена
следећег викенда, између 11.
и 13. јуна, када ће бити прире-
ђен велики број програма. Шко-
ла је у петак, 3. јуна, обележи-
ла Међународни дан бицикли-
зма, у чему су учествовали сви
ученици и полазници вртића,
а за њих су организоване и
некад популарне друштвене
игрице.

Долово: „Србијагас” ће у наред-
на три месеца обављати испи-
тивање и уцртавање гасне мре-
же у Долову, па се моле мешта-
ни да екипи која изводи радо-
ве на терену омогуће несмета-
но обављање посла. „Доловке”
су присуствовале „Данима
поља”, одржаним у среду, 8.
jуна, на огледним пољима
Института „Тамиш”.

Глогоњ: Женско песничко вече
одржано је у уторак, 7. јуна, у
Дому културе, а гостовале су
Галина Вуксановић, Емина
Радевска и Милан Бурчул.
Удружење пензионера служи-
ло је рибљу чорбу својим чла-
новима. Фудбалери су се побе-
дом у утакмици против „Мун-
дијала” пласирали у бараж за
виши ранг.

Иваново: Ученици виших 
разреда који похађају 
активности „Обогаћен једно-
сменски рад” припремили су
завршну активност за ову школску
годину у оквиру програма 
„Наука у пракси”. Радници
Месне заједнице настављају
сређивање плаже на Дунаву.

Јабука: Ове недеље биће наста-
вљено уређење парка. Месна
заједница је за Спасовдан била
у братском Парменцу поводом
тамошње славе. У селу и даље
постоји огроман проблем са
псима луталицама. Месна зајед-
ница и ЈKП „Вод-ком” очисти-
ли су депонију, настављено је
и ограђивање једног дела сме-
тлишта, а биће постављено и
неколико камера. Дечја пред-
става „Оздравила лисица” позо-
ришне групе „Максимус арт”
из Београда изведена је у уто-
рак, 7. јуна, у 10 сати, у Дому
културе.

Kачарево: У организацији
Месне заједнице и комунал-
ног предузећа почеле су при-
преме за нову сезону на купа-
лишту СРЦ-а „Језеро”, а захва-
љујући финансијским сред-
ствима из градске касе скло-
пљен је уговор са спасиличком
службом Србије за безбедност
купалишта од 20. јуна до 1.
септембра.

Омољица: Представнице Етно-
-удружења „Жисел” биле су на
манифестацији у Младеновцу,

где су освојиле треће место за
најуређенији штанд.

Старчево: У току је поставља-
ње клупа у главном парку. Спи-
сатељ Дарко Јешић одржао је
књижевно вече у Геронтоло-
шком центру у понедељак, 6.
јуна.

Месне актуелности

У ТОКУ УРЕЂИВАЊЕ ЈАБУЧКОГ СМЕТЛИШТА

Ускоро камере
на депонији

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ТОКОМ ЛЕТА БИЋЕ ЖИВО У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

КРЕНУЛО ВРЕМЕ СЛАВА

Новосељанска Основна школа
„Жарко Зрењанин” обележила
је у петак, 3. јуна, Међународни
дан бициклизма, у чему су уче-
ствовали сви ученици и пола-
зници вртића.

Испоставило се да је то један
од најмасовнијих догађаја у
последњих много година у Новом
Селу, а сасвим сигурно је реч о
најлепшем с обзиром на то да је
било милина видети толики број
бициклиста у шареним мајица-
ма, што је изазвало одушевље-
ње свих оних који су се тада
нашли на улицама поменутог
места.

Што се тиче саме туре, возило
се од школе до утрине на којој
се налази „Зелена зона”, коју су
иначе уредили млади из удру-
жења „Наше Ново Село”. Та лока-
ција се испоставила као идеална
за организовање оваквог догађа-
ја, где су мали програм прире-
дила деца из вртића, која су изве-
ла две симпатичне и ефектне
тачке на тему саобраћаја. Потом
су се својим репeртоаром пред-
ставили и ученици Mузичке шко-
ле „Јован Бандур”.

За то време испод летњико-
ваца малишани су играли забо-
рављене игре, као што су пиљ-
ци, шах, карте, мице, а демон-
стрирано je како се играју кли-
кери.

Ученици петог и шестог разреда
надметали су се у „играма без
граница”, а нешто старији су
одмеравали своје знање у фуд-
балу, бадминтону, у игри „изме-
ђу две ватре”... Било је и оних
који су понели ћебад и на њима
се забављали уз друштвене игре
или су читали занимљивости о
бициклизму с пригодних паноа.
Напослетку су најуспешнији у
„играма без граница” и фудбалу
награђени колачићима и маг-
нетима које су припремиле
маштовите чланице удружења
„Новосељанке/Bobo a ce le”.

Један од организатора мани-
фестације – Снежана Кнежевић,
наставница ликовне културе,
истакла је да је цела акција посве-
ћена промоцији бициклизма,
здравих стилова живота и ужи-
вања у природи.

– Новосељанска школа тако
обележава и Дан демократске

школе у оквиру пројекта Савета
Европе и Министарства просве-
те под називом „Kвалитетно обра-
зовање за све”, у којем учествује
већ пет година, прво као једна
од 20 одабраних образовних уста-
нова из целе Србије, а затим, у
другој фази пројекта, и као мен-
торска школа. С друге стране,
на овај начин многи су се под-

сетили како је лепо возити
бицикл, деца су уживала, а ми
смо, надамо се, послали поруку
да је тај двоточкаш сјајно пре-
возно средство, које штеди енер-
гију и чува здравље. Сложни смо
и у томе да би одлична идеја
била умрежавање јужног Бана-
та бициклистичким стазама –
каже ова наставница.

Постављена и заштитна ограда

Деца на два точка продефиловала свуд по селу

Ломљење колача у Долову

Баш посећени програми у Брестовцу
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Као што смо већ писали у про-
шлом броју, у оквиру „Мајских
дана књиге”, који су одржани у
Панчеву од 24. до 28. маја, уред-
ник Горан Траиловић предста-
вио је најновији број часописа
„Читалиште”, а о трећем броју
зборника радова насталих про-
шле године на научном скупу
„Библиотеке и идентитет”, одр-
жаном у панчевачкој библиоте-
ци, говорила др Бранка Драго-
савац. Најавили смо да ћемо
овим темама посветити засебан
текст, па то сада и чинимо.

– Научни часопис за теорију
и праксу библиотекарства „Чита-
лиште”, који Градска библиоте-
ка објављује у сарадњи с Фило-
зофским факултетом у Новом
Саду, доживео је своју двадесе-
ту годину и четрдесети број.
„Читалиште” је наставак наше
публикације „Панчевачко чита-
лиште” започете 2002. године.
У међувремену смо мењали кон-
цепцију и од једног општег
библиотекарског гласила поста-
ли научни часопис с највишим
рангом међу библиотекарским
часописима у Србији и водећи
часопис ове врсте у региону. На
глобалном нивоу имамо сарад-
нике из целог света – рекао је
Траиловић.

На корицама 40. броја је улаз
у Националну библиотеку Шпа-
није, а управо националне 
библиотеке и јесу тема овог броја.

– Осим шпанске библиотеке
о којој пише др Владимир Пера-
новић с Филолошког факулте-
та у Београду, његова колеги-
ница са истог факултета Дани-

јела Власић представила је Наци-
оналну парламентарну библио-
теку Јапана. Наша дугогодишња
сарадница, рецензенткиња и
ауторка Биљана Ђурашиновић
пише о књижевној култури Гру-
зије од средњег века до савре-
меног доба. Ту је и текст о јед-
ној нашој значајној колегиници
из историје југословенског
библиотекарства, Љубици Мар-
ковић, а ауторке су главна уред-
ница часописа проф. др Горда-
на Стокић Симончић и Анђела
Стошић с Катедре за библиоте-
карство Филолошког факулте-
та у Београду. Прилог о школ-
ству и образовању у средњове-
ковној Србији објавио је наш
сјајни сарадник и врсни струч-
њак др Радивоје Радић – испри-
чао је Траиловић.

Он је открио и то да ће читао-
ци у новом броју часописа, изме-
ђу осталог, пронаћи и текст о
значају дигиталних библиотека
у подстицању самосталног уче-
ња у мултимедијалном окруже-
њу. У рубрици „Излог” предста-
вљене су нове књиге, а ту су и
друге сталне рубрике.

– Настојимо да из броја у број
будемо што бољи, да ширимо
сарадњу и пружамо драгоцене
информације о библиотекарству
у свету, али и да исто тако свету
пласирамо све оно вредно што
се дешава у српском библиоте-
карству – поручио је Траиловић.

О трећем броју зборника радо-
ва насталих прошле године на
научном скупу „Библиотеке и
идентитет” нешто више је рекла
др Бранка Драгосавац.

– Без обзира на неповољне
услове који су владали на дома-
ћем и глобалном нивоу, збор-
ник је успео да се одржи. На

скупу је излагало 14 учесника,
а у зборнику је своје место нашло
десет радова. Како то сваке дру-
ге године бива, и прошле годи-
не је додељена плакета „Чита-
лиште” за најбољег истражива-
ча у домену истраживања исто-
рије српских библиотека. Добит-
ница је била др Гордана Сто-
кић Симончић, главна уредни-
ца часописа „Читалиште”. Она
је уједно и један од идејних тво-
раца научног скупа „Библиоте-
ке и идентитет”. У свом увод-
ном тексту зборника она је
направила сјајан приказ дводе-
ценијског развоја часописа
„Читалиште” – рекла је др Бран-
ка Драгосавац.

Остали објављени радови поде-
љени су у три тематске целине:
„Књиге и библиотеке”, „Истори-
ја као биографија” и „Нови хори-
зонти”.

Нови роман наше суграђанке
Александре Сашке Михајловић,
под насловом „Минијатуре”, про-
мовисан је у четвртак, 2. јуна, у
препуној читаоници Градске
библиотеке.

О делу су, поред ауторке, гово-
рили и издавач Милан Трпко-
вић из куће „Kључ издаваштво”
и проф. др Ивана Спасовић, а
присутне је на почетку вечери
поздравио и Дејан Боснић, дирек-
тор Градске библиотеке. Меди-
јатор је била Ања Ивачковић.

Ако пожелите да купите ову књи-
гу, на списатељичином веб-сај-
ту mihaj lo vi ca lek san dra.com сазна-
ћете да су „Минијатуре” „сага о
јувелирској породици и њеним
везама са дворовима, манасти-
рима и самостанима, о поро-
дичним тајнама, моћи једног
прстена, злочинима и снази жена.
Роман, који и сам постаје јунак
књиге, премостио је меридија-
не и доба да би спојио неколико
изузетних жена, од средњове-
ковних, преко оних из XIX века,
до данас”.

Драгоцени манускрипти

Сама ауторка је у Градској 
библиотеци испричала и нешто
више о свом новом роману и о
значењу његовог наслова.

– Минијатуре, средњовеков-
не сличице на рукописним књи-
гама – манускриптима предста-
вљају склоп божанственог тален-
та, необичног замаха руке и брзи-
не мисли, инспирације. А нада-
све познавање традиције, особе-
ности поднебља, прилика и живо-
та – не само дворског и велика-
шког. Минијатуристи су посеб-
ни људи. Врло често су мана-
стири и парохијске цркве као
минијатуристе упошљавали и
путујуће сликаре и писаре. Нај-
већи процват украшавања књи-
га минијатурама у нас је усле-
дио од друге половине 14. века.
Ја сам спојила историју и фик-

цију. Минијатуристи и минија-
туре о којима говорим су из 15.
века. Сјединила сам их с Барба-
ром Франкопан, њеним двором
на коме је одистински постоја-
ла јувелирска радионица. Она је
наша једина владарка која је то
имала! А то је не само значајно
већ и посебно – рекла је Алек-
сандра Михајловић.

Она је навела да су, с друге
стране, минијатуре уједно и сли-
чице из нашег свакодневног
живота.

– Има их прегршт. Све су
разнобојне, оригиналне, упеча-
тљиве, уметничке. Искра каже:
да је њен живот минијатура, он
би био детелина са четири листа.
Она се бави осликавањем соп-
ственог живота, сваке епизоде,
она је та илуминаторка са
оштрим оком, опрезном, али
лаком руком, духовита, запи-
тана, оштроумна, самокритич-
на. Или таква жели да буде,

што се своди на
исто – поручила је
ауторка.

Увек другачије

Љубитељи стварала-
штва ове харизма-
тичне панчевачке
списатељице и про-
фесорке српског
језика у панчевач-
кој Гимназији нави-
кли су на то да су
промоције њених
књига увек посебне
и другачије, а самим
тим и незаборавне.

Овог пута је прича о роману
допуњена својеврсним илустра-
цијама: присутни су, наиме, има-
ли несвакидашњу прилику да на
видео-биму погледају пуно мини-
јатура и дивних јувелирских сред-
њовековних предмета који кри-
ју врло интересантне, а многима
од нас недовољно познате при-

че. Међу њима
се нашао и
„Реликвијар”
који је радила
Б а р б а р а
Франкопан и
у коме су сачу-
ване мошти
највећих хри-
шћанских све-
таца. Управо
вредност ових
драгоцених
минијатура
додала је
њеном делу и

нека нова обележја.
– Роман је и крими, јер сви

желе да дођу до манускрипта с
вредним минијатурама, као што
ловци на уметнине желе свако
ванвременско уметничко дело –
објаснила је списатељица.

Роман „Минијатуре” можете
набавити у свим боље снабдеве-
ним књижарама.

НОВИ РОМАН АЛЕКСАНДРЕ МИХАЈЛОВИЋ

ВАЖНА ИЗДАЊА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

Двадесет година и четрдесет бројева 
„Читалишта”, плус зборник

МАНИФЕСТАЦИЈА У НАРОДНОЈ БАШТИ

Култура и уметност 
за спас земљишта

У понедељак, 6. јуна, у фоајеу
Kултурног центра представљен
је роман „Монголске мрље”
Зорана Предина, слове-
начког музичара и ауто-
ра, фронтмена култног
бенда „Лачни Франц”. О
књизи, коју је ове године
објавила „Геопоетика”,
осим аутора, говорио је и
музички критичар и нови-
нар Петар Јањатовић.

„Монголске мрље” су
роман првенац Зорана
Предина. Прича о поро-
дици, народу, континен-
ту; о османским војскама
и југословенским тајним
службама које чине зло-
дела у име чистоће расе,
вере, идеологије или јези-
ка, и супротстављеном
појединцу. Преплитање и
борба двају времена – оног
турског ратника после неу-
спешне опсаде Беча од пре
пет векова и доба младог и
надобудног члана странке „Сло-
венија Словенцима” одмах по
проглашењу државне незави-
сности; борба између крајно-
сти – смрти и љубави. Прича о
породици, народу, континен-
ту. А у њој су османске војске
и југословенске тајне службе

које чине злодела у име чисто-
ће расе, вере, идеологије или
језика и – супротстављени поје-

динац.
„Војске су пролазиле шкро-

пећи наше земље свим тјеле-
сним текућинама, крвљу, зно-
јем, мокраћом, слином и сје-
меном. И тко би у томе мно-
штву биолошких трагова нашао
тко је ту све био. Зоран Пре-
дин спустио се спиралом ДНK
све до мрачних дубина пови-
јести, до наших најскровити-
јих тајни, исписујући једну узбу-
дљиву, духовиту, ’сполномоч-
ну, силно здраву’ причу”, наво-
ди се у рецензији књиге.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

У Народној башти је у недељу,
5. јуна, предвече приређен богат
културно-уметнички програм
у оквиру манифестације
„Kултура и уметност за спас
земљишта”. На тај начин је
обележен Међународни дан
заштите животне средине.

Организатори овог догађаја
били су Градска библиотека
Панчево и Глобални покрет
„Спасимо земљиште”, а акцију
је подржало ЈKП „Зеленило”.
Овом приликом је представљен
нови сајт Библиотеке „Занос
игре”, а наступиле су и мажо-
реткиње из Панчева („Панче-
вачке лавице”) и Kовина 
(„KO-MA Majo ret te”), ученици
Музичке школе „Јован Бан-
дур”, песник Лазар Сретено-
вић, ученици и професори
Музичке школе „Михаило Вук-
драговић” из Шапца, ансамбл
„Марушке” из Шапца, шесто-
годишња Лара Богдановић из
Удружења Руса „Ромашка”,
KУД „Станко Пауновић” НИС–
РНП, рецитатори из ОШ „Ђура
Јакшић” и други.

Удружење „Дечја културна
географија” одржало је две 
радионице: „Твој еко-отисак”,
намењену ученицима шестог
разреда, и „Од одбаченог до
корисног” за ученике четвртог
разреда. Радионице су водиле
Наталија Ђуровић и Милица
Матијевић, а учествовали су уче-
ници ОШ „Јован Јовановић Змај”.

У оквиру ове манифестаци-
је отворена је и изложба фото-
графија „Геологија исцељења”
Ксеније Богдановић. Изложбу
су организовали Културно-про-
светна заједница и Дом омла-
дине. Такође, у Градској 
библиотеци приређена је изложба
књига из фонда Библиотеке
„Спасимо земљиште, извор
живота на нашој планети”, коју
је припремила Милица Ђур-
ђев. Још једна изложба, овог
пута дечјих радова, поставље-
на је у Еко-павиљону у Народ-
ној башти. Програм је заокру-
жен пројекцијом документар-
ног филма „Воде Србије” Вла-
димира Кајловица, у продук-
цији „Пан-арта”.

МУЗИЧАР ЗОРАН ПРЕДИН ПРЕДСТАВИО КЊИГУ

Монголске мрље

ОД ИСТОРИЈЕ ДО ФИКЦИЈЕ, 
ОД ЛИРИКЕ ДО КРИМИ ПРИЧЕ
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НАЈЛЕПШИ ПАРК НА СВЕТУ – НАРОДНА БАШТА

ЗВУК И СЛИКА: ГРАЈА У РАСКОШНОЈ ПРИРОДИ
Од станишта паса луталица
до панчевачке зелене оазе

Око 2.000 стабала, украсно
жбуње, цвеће, хортискулптуре:
мелем за очи и душу

Испод столетног раскошног дрвета момак
свира гитару с кутијом за музички динар
испред себе. Млади насмејани пар седи
на ћебету поред украсног жбуња. Неда-
леко од њих у трави лежи човек сред-
њих година. Две девојке грабе брзим
ходом по тартан-стази, а иза њих при-
стиже момак под пуном атлетском опре-
мом. На клупама испод „печурака” гру-
па старијих основаца кида се од смеха.
На највећем дечјем игралишту стоти-
нак малишана на справама и између
њих прави грају. Родитељи најмлађих
Панчевки и Панчеваца на време „нави-
кавају” своју децу у колицима на при-
родне лепоте. Кафић је препун, за два-
десетак столова углавном млади људи...

То може да се види и доживи само у
најлепшем парку на свету – Народној
башти, у којој увече, уз осветљење кан-
делабара, свира музика у павиљону.

Сви они који су били клинци у послед-
ње две деценије прошлог века друга-
чије памте данашњи панчевачки рај на
земљи: било је и тад у њему људи, али
неупоредиво мање него данас. У Народ-
ну башту, тада неугледну, зараслу у
шибље и травуљину, долазили су дању
само ретки становници околних насе-
ља. Било је ту и тамо и екипа основаца
које су играле фудбал на једном од два
пропланка, као и неколико групица
пензионера и – то је било то.

Кад падне мрак – пустара! Нигде
живе душе. „Народњак” је био на јако
лошем гласу јер су ноћу чопори паса
луталица нападали случајне пролазни-
ке, па је свако ко би се и усудио да про-
ђе кроз неуређену шуму био свестан да
игра својеврсни „руски рулет”. До нај-
већег панчевачког насеља Стрелишта
његови становници стизали су окол-
ним стазама, обилазећи у широком
луку неосветљену шикару.

А још у првој половини деветнаестог
века парк је био уређен у складу са
савременим европским трендовима врт-
не уметности. На ободу тада много
мањег града, 1829. године, образована
је зелена површина на око 16 хектара,
колико је и сада велика Народна башта.
Ипак, још много више труда и новца
уложено је у парк пре одржавања „Вели-
ке занатлијске и пољопривредне изло-
жбе Панчева и околине” 1905. године,
коју је посетило чак 104.080 душа! Тада
је дошло до обимније сече дрвећа како
би парк добио изглед уређене зелене
површине у којој постоји смена сло-

бодних, осунчаних и
сеновитих површина
под засадима, а за
потребе излагача
изграђени су раско-
шни дрвени павиљо-
ни.

Парк је преуређен
седамдесетих година
прошлог века: правци
стаза које су поплоча-
не остали су исти,
изграђена је фонтана,
направљено је дечје
игралиште. Ипак, као
што смо рекли, када је
кренуло урушавање
Титове државе, и
Народна башта је про-
пала: фонтана није
била у функцији, стазе
се нису виделе од
разног растиња, дечје
игралиште се распало,
клупе су биле поло-

мљене – није имао ко да сади цвеће и
уређује простор.

А онда је, срећом, стигла 2008. годи-
на: расписан је архитектонски конкурс
за решење обнове парка, па су према
пројектној документацији замењене све
подземне инсталације, изграђена је огра-
да са улазним капијама, направљене су
нове пешачке стазе и трим-стаза у дужи-
ни од 1.120 метара, а никла су модерна
дечја игралишта, као и простор за фит-
нес, кафе-галерија и музички павиљон.
Уз то, „уљуђен” је јавни тоалет и стигле
су савремена расвета и нове клупе.

Народна башта је обогаћена с више
стотина нових садница дрвећа, жбуња
и ружа и осмишљене су дивне хорти-
скулптуре, за шта је заслужно ЈКП
„Зеленило”, које и данас одржава парк
у перфектном стању. У парку постоји
око 2.000 стабала, а највише је липа,
јавора, дивљег кестена и мечје леске.
Остаци биљног фонда некадашњег
расадника уклопљени су у ново пејза-
жно решење, па у парку постоје преле-
пи примерци одраслих црних борова,
црног и обичног ораха, као и врба. Ту
су, наравно, и два века стари храстови
лужњаци, а најстарије дрво налази се
надомак највећег дечјег игралишта и у
непосредној близини кафе-галерије:
упућени кажу да се ради о дрвету које
је израсло још у некадашњој шуми од
које је Народна башта настала.

Наш мелем за очи и душу најлеп-
ши је у пролеће када природа буја.
Мада, свој шмек има и у другим дело-
вима године: лети нас расхлађује, на
јесен „пуцају” боје, зими нема леп-
шег места за грудвање. Народна башта
је чудо које треба доживљавати сва-
кога дана. С. Трајковић

„Иза огледала” Лаша Кеплера јесте
роман за љубитеље врхунских скан-
динавских трилера. Шеснаестогоди-
шња Јени Линд киднапована је усред
бела дана док се враћала кући из шко-
ле. Одведена је у запуштену оронулу
кућу, где се она и друге отете девојке
суочавају са ужасима који далеко пре-
вазилазе њихове најгоре ноћне море.

Пет година касније Јенино тело
нађено је обешено на игралишту. Док
се полиција мучи да пронађе некакав
траг међу оскудним доказима, детек-
тив Јона Лина препознаје језиву пове-
заност између Јениног убиства и смр-
ти проглашене самоубиством пре мно-
го година...

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали под
којим псеудонимом бисте ви написа-
ли књигу и каква би то књига била.
Књиге из „Вулкана” добиће аутори
следећих порука:

„Под псеудонимом Деда Мраз. У
књизи бих убедио одрасле да ипак посто-
јим и да стварно морају бити добри.
Можда би овај свет онда постао бољи.”

„Користио бих име неке ријалити
старлете. Тако би сви купили књигу
какве год сплачине да ставим у њу. И
онда бих се лепо обогатио. Не знам да
ли је било паметно да јавно изнесем
ову бизнис идеју.”

„Лагуна” ће наградити ове одгово-
ре на питање пред каквим искуше-
њем ви увек поклекнете:

„То искушење се налази у кухињи,
има врата и кад их отвориш, упали се
светло, а мени падне мрак на очи и
заборавим шта сам обећао себи само
пар сати раније кад сам стао на вагу.”

„Поклекнем кад год обећам да нећу
купити више ниједну књигу док не
прочитам све оне које сам већ наго-
милала у стану као хрчак.” 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: „У којим ситу-
ацијама губите контролу над својим
емоцијама?”, наградићемо по јед-
ном књигом. Награђене одговоре
ћемо објавити у наредном броју.

„Овладај својим емоцијама” Тибоа
Мориса јединствена је књига која се
детаљно бави емоцијама на свим 
нивоима и вештином како да их 
употребимо у своју корист. Ово је и
веома детаљан и методичан приручник
с практичним упутствима.

Аутор књиге је био изразито пову-
чен и стидљивост га је спречавала да
постигне резултате какве жели. Kада
је одлучио да свој живот посвети лич-
ном усавршавању, све се променило.
Ово је његова прича о томе како је
пронашао радост и пут до успеха.

Овладај својим
емоцијама

Иза огледала

Два читаоца који до следеће среде,
у 12 сати, на имејл kon kurs.pan ce -
vac @gmail.com  пошаљу најзанимљи-
вији одговор на питање: „Зашто воли-
те трилере?”, наградићемо по јед-
ном књигом. Награђене одговоре
ћемо објавити у наредном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Панчевачка рупа!? Да, постоји и буквал-
но је рупа, јер је несхватљиво да готово
пола века ниједна власт није нашла за
сходно да искористи бескористан про-
стор омеђен спортским центром и насе-
љем у експанзији. Не, није реч о Песка-
ни, за њу су постојали планови, али
нису реализовани због нерешених имо-
винско-правних односа, већ о рупи уз
Халу спортова. Мада, провлачиле су се,
премда веома млако, урбанистиче тезе
о новом затвореном олимпијском базе-
ну, фудбалском стадиону, леденој хали
итд., говоркало се о томе деценијама,
али никад ништа званично није пону-
ђено грађанима и тако је рупа и даље
остала само рупа.

Понекад ту зађе који камион, суне
земљу у њу и то је то. Смањује се, али и
даље је задржала свој препознатљив
облик. Очишћена је, изнети су из ње
шпорети, каде, веш-машине. Измење-

на је, није да није, некако је култивиса-
нија и модернија и добила је осветље-
ну бетонску стазу – велику дебелу сиву
змију која је дели напола, али то је и
даље обична бекорисна рупа.

Али није увек било тако. Пре само
четири деценије била је то класична
војвођанска бара у којој су живеле жабе,
змије, расла је трска... Имала је душу,
живот у себи. Деца су се ту играла.
Вежбало се пецање, развијале вешти-
не, опскрбљивало сировинама за часо-
ве биологије: биљке за хербаријум, жабе
за сецирање... Речју, прави авантура
парк у ком је све било прородно, онако
како треба. Скакало се преко балвана,
провлачило кроз шибље, хватале су се
водене змије, белоушке. Њима су се
заплашивали другари и наставнице,
друштво из улице, продавци и станари
оближњих зграда. Зими су се они хра-
бри клизали по њој, играли хокеј. Про-

падало се кроз
лед и мокрих ногу
се ишло кући,
било је батина
због тога, али се
опет долазило,
увек са истим
ентузијазмом, без
страха су се деца
враћала рупи, јер
им је била
потребна – била
је њихово цар-
ство, можда

мочварно, али ипак царство.
И сада, као и онда, пролази се туда

до хале и базена. Будући шампиони,
рекреативци, с мобилним телефонима
у рукама, најчешће прелазе на други
крај. Нема препрека, нема ни пажње.
Зашто би? Досадно је ићи по њој. Ништа
се не дешава. Пут је прав, ограђен, не
може се пасти. Прелаз се користи за
чет, дигиталну доколицу, а некад се
морало прескакати, избегавати блато,
жабе и змије. Није било бетона, ограде.
Требало је храбрости, спретности и
вештине да се дође с краја на крај рупе.

У прошлости је немар градских ота-
ца имао смисла јер су деца имала свој
простор, непосредан додир с природом
– користила су нетакнуту оазу. Деца су
била таква, време је било такво и посто-
јање панчевачке рупе имало је смисла.
Није било бесмислено. Сада, деценија-
ма касније, сасвим је сулудо да она зја-

пи празна, без функције, без икаквог
значења. Нико се не обазире на њу,
нема ни зашто. Нема ничега у њој. Пра-
зна је, без живота, без духа, њено посто-
јање свело се на дебелу осветљену стазу
– она је за рупу почетак и крај.

Модерна времена и дигитализација
учинили су своје. Потребни су техноло-
гија и ласери да се овакви простори
учине функционалним, да привуку
пажњу грађана, јер су прохтеви човека
много већи, деце нарочито. Треба поста-
вити вештачке препреке, подићи сту-
бове и вештачке стене, закачити зип-
-лајн. Унети шарену пластику и гвожђе...

Или, што да не, то је у нашем граду
сада сасвим популарно, да по узору на
светске метрополе потрпамо земљу у
рупу, побијемо шипове и подигнемо
Панчево на бари – када кваримо, да
кваримо са стилом, у духу времена у
ком живимо! З. Станижан

ПОЧЕТАК И КРАЈ РУПЕ НА СТРЕЛИШТУ

Панчево на бари
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ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Престаните да правите драму и да
доносите брзоплете одлуке, јер ће
дара бити већа него мера. Потра-
жите стручно мишљење – без
обзира на то да ли је реч о приват-
ном животу или о битној пословној
одлуци. Не правите проблеме
тамо где их нема.

Све ствари ће се одвијати баш
онако како сте планирали, чак
неће бити изненадних непредви-
ђених околности. Само поведите
рачуна да се превише не опустите
и случајно не заборавите неку
обавезу или рокове.

Самопоуздање вам је и даље као
клацкалица. Издржите још неко-
лико дана и све ће кренути боље
него што мислите. Знатна сума
новца би могла пријатно да вас
изненади већ крајем седмице, а
можда и неки изненадни непла-
нирани пут.

Новчани проблем је делом сани-
ран, али постоје неки непланира-
ни издаци, нека заборављена
рата, неки дуг који ће једноставно
искрснути. Како год да вам се
учини у првом тренутку, много
тога ће се решити само од себе.

Пустите да се неке ситуације реше
саме од себе, да неки људи пока-
жу своје право лице. Обећања
која су вам давно дата коначно
могу и да се остваре. Долази
ваших пет минута. Бићете позва-
ни на неко велико славље.

Доста сте неке нерешене ситуаци-
је трпали под тепих, време је да
реагујете. Ако планирате купови-
ну или продају нечега, било би
добро да то одложите за сам крај
месеца. Будите пажљивији и толе-
рантнији према партнеру и сарад-
ницима.

Неко ће желети вашу безусловну
пажњу и подршку. Не претерујте,
али ако сте у могућности и ако
вам је стало до те особе, помози-
те јој. Ствари које вас дуго муче
коначно ће почети да се решавају.
Будите истрајни у својим плано-
вима.

Велике промене су пред вратима,
усредсредите се на предстојеће
догађаје. Колико год да неке пону-
де делују као сигурне и прима-
мљиве, двапут размислите пре
него што се упустите у то. Дајте
себи одушка једним веселим
изласком.

Срећа прати храбре и упорне, а
шта сте – показаће време. Новац
долази, али ће још брже отићи на
неке непланиране издатке. Иако
ће вас то изнервирати и избацити
из равнотеже, показаће се као
врло добро у даљем пословању.

Смирите своје велике жеље за
брзим решењем новчаних пробле-
ма да не бисте упали у још веће.
Не верујте много у обећања, у
овом тренутку се неће остварити.
Понекад је добро размислити о
последицама, па кренути у акцију.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Држите се проверених пријатеља
и сарадника, па ћете успети да
добијете новчану и моралну
надокнаду на послу. Послужите се
ситним триковима и успећете да
сазнате праве информације. Не
будите превише попустљиви.

Некако се осећате као дављеник.
Преспоро реагујете и понекад као
да се бојите да окончате непријат-
не ситуације. Склоните се или се
упустите у отворену борбу за свој
статус на послу или у породици.
Новац ће вам мало поправити
расположење.
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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
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ИНФЛАМАЦИЈЕ: CRP
+ седиментација Цена: 500 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• УРЕА + КРЕАТИНИН Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 3. ДО 16. ЈУНА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ
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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 Обилић15.800

Угаљ Пљевља 15.360

Угаљ станари 11.950

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

КОВИНСКИ КОМАД

Испорука одмах.

061/176-34-08 (6/284221)

ПАСАТ нови, регистрован,

бензин, гас, зимска опре-

ма. 064/187-57-13, Урош.

(284089) 

РЕНО клио 1.5 ДЦИ, 2004,

клима, серво, 5 В, одли-

чан. 064/142-55-93.

(284541)

СИТРОЕН пикасо, 1.6

ХДИ, 2005, црн, клима,

даљинско, одличан, гара-

жиран. 064/856-60-65.

(284541)

НА ПРОДАЈУ фијат пунто,

1.3 ЈТД, 2005. годиште,

160.000 км, регистрован

до 26. августа 2022,, ди-

зел, власник. 064/529-59-

79, 065/549-46-53.,

(284410)

ПРОДАЈЕМ форд фокус

1.6 ТДЦИ, дизел, 2007. го-

диште, одличан. Инфор-

мације на телефон

060/580-10-95. (284428)

КСАРА пикасо 1.8, 2002,

штил тестера 310.

061/647-84-94. (284440)

ПРОДАЈЕМ комби фол-

ксваген, погодаон за пче-

ларство, цена 300 евра а

може и договор. Слобо-

дан, 064/188-26-94.

(284554)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални

откуп свих врста возила,

од 100 до 5.000 евра.

069/203-00-44. (283812)

ОТКУПЉУЈЕМ све врсте

аутомобила за рециклажу

и делове. Плаћамо одлич-

но. 062/193-36-05. 

ОТКУП возила у било ком

стању, од 100 до 2.000

евра. 062/193-36-05. (р)

ОТКУП возила, стање не-

битно, од 70 до 2.000

евра. 063/161-08-19.

(284480)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

возила хаварисаних, ис-

правних, неисправних и

страних. 069/203-00-44.

(283812)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-

куп слупаних и неисправ-

них. 060/078-47-89,

063/778-47-89. (284507)

ВЕШ-МАШИНА и половни

делови од веш-машина.

013/252-05-16, 063/703-

76-07. (284439)

МЕШАНО дрво прве класе

са превозом и истоваром,

6.000. 064/347-50-72.

(314415)

ВЕШ-МАШИНА, комбино-

вани фрижидер, микрота-

ласна, орман, кауч, столи-

це, телевизор. 063/861-82-

66. (284484)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињске елементе,

судопера 3.000 динара.

063/773-45-97. (284488)

ФРИЖИДЕР комбиновани

he li os, 100 евра, веш-ма-

шина bosch , 150 евра.

064/759-11-36, од 15 до 18

сати, на Тесли. (284528)

ТВРДО дрво, превоз, сеча,

мерење на лицу места,

5.500. 060/304-16-92.

(314415)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-

ри, уградне рерне, плоче,

ТВ из увоза. 064/158-15-

90. (1284449)

ПРОДАЈЕМ веш-машине

две, марке mil le. 063/158-

27-50. (284509)

ТЕЛЕВИЗОР мањи, 3.000

динара, сет топ бокс,

1.600 динара. 064/329-63-

70.  (284473)

ПРОДАЈЕМ половну мар-

кирану гардеробу, обућу и

остало покукћанство, 200

евра. Тел. 066/029-556.

(284511)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

акумулаторе, бакар, ме-

синг, алуминијум, веш-ма-

шине, фрижидере, замр-

зиваче и остало. Долазим

на адресу. 061/322-04-94.

(284422)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медање, новац, састове,

пенкала. 013/313-458,

063/199-60-36, 064/488-

40-22. (284430)

УСТУПАМ једно гробно

место на Старом право-

славном гробљу, иза капе-

ле. Тел. 062/960-09-22.

(284437)

ОТКУП свих врста катали-

затора, плаћање по катало-

гу. 060/141-43-07. (283893)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

старо перје. Долазим.

061/209-55-87. (284487)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,

месинг, алуминијум, веш-

машине, замрзиваче, теле-

визоре, долазим. 061/321-

77-93. (284550)

КУПУЈЕМ обојене метале,

гвожђе, фрижидере, замр-

зиваче, веш-машине и све

остало. Долазимо.

061/206-26-24. (284550)

НА ПРОДАЈУ кућа 82 ква-

драта, са окућницом и

плацем од 22 ара, у Војло-

вици у Панчеву. Куца је

одмах усељива. За више

информација позвати на

број, 063/346-706, Љубо-

мир. (СМС)

ПРОДАЈЕМ четири плаца

на Караули, Рибарска,

3.000 евра по ару. Тел.

060/534-68-69, 060/736-

72-58. (284251)

ПРОДАЈЕМ грађевински

плац на Караули, Рибар-

ска улица, 60 ари, 200 м

дужина, 30 м ширина.

064/415-97-83. (284274/р)

ВИКЕНД кућа, Новосељан-

ски, 60 квм, 15 ари, 38.000

евра. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (284557)

ЦРЕПАЈА, кућа 153 квм,

усељива, плац 15 ари, 62

квм, сређена, намештена.

(67), „Милка М”, 063/744-

28-66. (284557)

КУЋА, 1/1, трособна, 77

квм, 3 ара плаца, 39.000

евра фиксно. Карађорђе-

ва 84-а, 063/804-07-85.

(284554)

КУЋА, 120 квм, Караула,

започета до прве плоче,

10 ари плаца, вода, струја,

65.000 евра, Рибарска 4.

Тел. 804-07-85. (284554)

НА ПРОДАЈУ кућа у Војло-

вици, 146 квм, 14 ари,

укњижено, 60.000. Тел.

063/722-49-72. (284552)

НЕЗАВРШЕНА кућа 675

квм, викендица 25 квм,

плац 32 ара, Лазаревих

кћери 113-д. 064/668-87-

78. (284401)

ПРОДАЈЕМ кућу, три ста-

на, 8 ари плац, Горњи

Град. 063/829-89-48. 

ПРОДАЈЕМ плац у Дели-

блату, површине 22 ара.

Тел. 063/842-44-80.

(284493)

ПРОДАЈА парцелисаних

плацева, вода, канализа-

ција на плацу. 064/212-52-

52. (284475)

ПРОДАЈЕМ градско грађе-

винско земљиште на Ново-

сељанском путу, дељиво

на мање целине. Струја,

вода. 062/403-241.

(284408)

НА ПРОДАЈУ њива, 58 ари

+ 38 ари. Пецара – Јабука.

064/366-13-87. (284539)

КУПУЈЕМ кућу са баштом,

од улице Ослобођења до

Моше Пијаде. Тел. 319-

990, 069/319-99-03.

(284518)

КОТЕЖ 1, 74 квм, ЦГ, IV,

лифт, потребно реновира-

ње, Радова зграда.

063/836-23-83, „Трем 01”.

(284460)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли

од 72 квм, на трећем

спрату. 062/232-223.

(284485)

ПРОДАЈЕМ стан у центру,

65 квм. 060/043-52-98.

(284547)

ЦЕНТАР, ВП, 51, сређен,

двособан, ТА, 1.300

евра/квадрат. (67), „Мил-

ка М”, 063/744-28-66.

(284557)

ТЕСЛА, 55 квм, ЦГ, VI II

два лифта, потребно рено-

вирање, 55.000. 063/836-

23-83, „Трем 01”. (284460)

ТЕСЛА, једноипособан, IV,

TA, сређен, 41 квм,

40.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (284557)

МИСА, трособан, тераса,

I, 91 квм, ВП. 069/744-28-

66. (284557)

НОВОГРАДЊА, Панчево,

центар, брзо усељиви ста-

нови. Троипособан 76 квм,

двоипособан 61 квм. Ин-

веститор. 063/823-71-79.

(284497)

СОДАРА, 58 квм, ЦГ, I,

реновиран, леп распоред.

063/836-23-83, „Трем 01”.

(284460)

СТРЕЛИШТЕ, 2.0, ЦГ, рен-

вораин, ЦГ, VI II, 60.000.

„Jанковић”, 348-025,

064/167-55-72. (284470)

ПРОДАЈЕМ стан на Коте-

жу 2, уградна кухиња, две

климе, два купатила, лук-

сузан, Кикиндска 4.

064/276-09-97, 064/124-

45-07. (284551)

ПЕПЕЉАРА, гарсоњера,

16 квм, II, комплетно сре-

ђена, 23.500. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66.

(284557)

АГЕНЦИЈА „Дива” продаје

трособан стан, 55.000

евра, ЕГ, усељив. 064/246-

05-71. (284471)

АГЕНЦИЈА „Дива” продаје

двособан стан, 26.000

евра, усељив. 064/246-05-

71. (284471)

КУПУЈЕМ гарсоњеру или

мањи стан у згради. Ис-

плата одмах. Тел.

064/455-69-50, 066/029-

556. (284511)
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Ћевабџиници „Хало Лесковац”
потребан

возач за доставу и снабдевање.
062/160-34-29

(6/305327)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-
тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844

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

LAVA TOLSTOJA 21 ugao sa ČUMIĆEVOM 1

ULIČNA ZGRADA
I sprat
Stan 2 112,40 m²

III sprat
Stan 20 66,55 

IV sprat
Stan 22 72,40 m²
Stan 23 111,20 m²

DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje

Stan 3 76,74 m² 
Stan 4 77,64 m² 

Potkrovlje

Stan 12 76,18 m² 
Stan 13 74,51 m²
Stan 14 76,54 m²

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

BRAĆE JOVANOVIĆ 22 a
I sprat stan 2 – 55,50 m²
povučeni sprat   stan 5 – 103,39 m²

SLAVKA BOKŠANA 5
(900 evra/m²)
stan 5 – 50,96 m²
stan 6 – 48,67 m²

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

SERDAR JANKA VUKOTIĆA

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

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

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

I ulaz
I sprat
Stan 1 55,14 m²
Stan 2 42,89 m²
Stan 3 51,58 m²
Stan 4 77,56 m²
Stan 5 35,44 m²
II sprat
Stan 6 55,14 m²
Stan 7 42,89 m²
Stan 8 51,58 m²
Stan 9 77,56 m²
Stan 10 35,44 m²
III sprat
Stan 11 55,14 m²
Stan 12 42,89 m²
Stan 13 51,58 m²
Stan 14 77,56 m²
Stan 15 35,44 m²
IV sprat
Stan 16 55,14 m²
Stan 17 42,89 m²

Stan 18 51,58 m²
Stan 19 77,56 m²
Stan 20 35,44 m²
V sprat
Stan 21 53,74 m²
Stan 22 41,62 m²
Stan 23 49,94 m²
Stan 24 71,20 m²
Stan 25 33,62 m²
II ulaz
I sprat
Stan 1 50,00 m²
Stan 2 37,10 m²
Stan 3 40,91 m²
Stan 4 40,25 m²
Stan 5 38,04 m²
Stan 6 57,87 m²
II sprat
Stan 7 50,00 m²
Stan 8 37,10 m²
Stan 9 40,91 m²
Stan 10 40,25 m²

Stan 11 38,04 m²
Stan 12 57,87 m²
III sprat
Stan 13 50,00 m²
Stan 14 37,10 m²
Stan 15 40,91 m²
Stan 16 40,25 m²
Stan 17 38,04 m²
Stan 18 57,87 m²
IV sprat
Stan 19 50,00 m²
Stan 20 37,10 m²
Stan 21 40,91 m²
Stan 22 40,25 m²
Stan 23 38,04 m²
Stan 24 57,87 m²
V sprat
Stan 25 48,97 m²
Stan 26 37,59 m²
Stan 27 39,86 m²
Stan 28 39,07 m²
Stan 29 37,05 m²

Stan 30 53,50 m²
III ulaz
I sprat
Stan 1 51,86 m²
Stan 2 54,21 m²
Stan 3 46,93 m²
Stan 4 49,43 m²
Stan 5 59,91 m²
II sprat
Stan 6 51,86 m²
Stan 7 54,21 m²
Stan 8 46,93 m²
Stan 9 49,43 m²
Stan 10 59,91 m²
III sprat
Stan 11 51,86 m²
Stan 12 54,21 m²
Stan 13 46,93 m²
Stan 14 49,43 m²
Stan 15 59,91 m²
IV sprat
Stan 16 51,86 m²

Stan 17 54,21 m²
Stan 18 46,93 m²
Stan 19 49,43 m²
Stan 20 59,91 m²
V sprat
Stan 21 49 m²
Stan 22 52,54 m²
Stan 23 45,57 m²
Stan 24 49,53 m²
Stan 25 56,95 m²
IV ulaz
I sprat
Stan 1 35,44 m²
Stan 2 77,54 m²
Stan 3 51,81 m²
Stan 4 42,88 m²
Stan 5 55,21 m²
II sprat
Stan 6 51,86 m²
Stan 7 54,21 m²
Stan 8 46,93 m²
Stan 9 49,43

Stan 10 59,91 m²
III sprat
Stan 11 51,86 m²
Stan 12 54,21 m²
Stan 13 46,93 m²
Stan 14 49,43 m²
Stan 15 59,91 m²
IV sprat
Stan 16 51,86 m²
Stan 17 54,21 m²
Stan 18 46,95 m²
Stan 19 49,43 m²
Stan 20 59,91 m²
V sprat
Stan 21 33,63 m²
Stan 22 71,19 m²
Stan 23 49,94 m²
Stan 24 41,62 m²
Stan 25 53,74 m²

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

ПОТРЕБНЕ 
раднице за рад 
у кухињи 
и за роштиљем.

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

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

(5/305327)

17

NOVOSELJANSKI PUTNOVOSELJANSKI PUT

кланицу, канцеларије, хладњаче,
фарму, разна опрема и алати, 
магацине и складишни простор 
прилагодљив и за производњу.

Панчево, Баваништански пут 561.
Тел. 065/863-12-61, 063/232-993. 

(4/284501)

ИЗДАЈЕМ

НА ПРОДАЈУ СТАН, 

СТРЕЛИШТЕ, ДВОСОБАН, 

58 КВМ, ЦГ, ЛИФТ, 

СРЕЂЕН, ОДЛИЧАН.

064/643-97-21
(ф)

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

АГЕНЦИЈИ „Милка” по-
требни станови, куће, пла-
цеви, брза реализација.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (284557)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
од 1. јула 2022, 35 квм,
Милоша Обреновића 3,
преко пута Болнице. Ин-
формације на тел.
063/460-660. (и)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Котеж 1, кружни ток, Ра-
дова зграда, намештен.
064/408-82-58. (284085)

ИЗДАЈЕМ двоипособан,
полунамештен стан, Кара-
ђорђева. 064/994-13-16
(СМС)

ИЗДАЈЕМ на дуже функ-
ционалан, леп, двособан
стан уГлогоњу, одвојен
гас, струја, паркинг, полу-
намештен, посебна кућа у
заједничком дворишту.
063/10-60-547 (СМС)

ИЗДАЈЕМ кућу на Миси за
смештај радника, са 15 ле-
жајева, продајем црну зе-
мљу прве класе, издајем
једнособне новоизграђене
станове у Улици Светог
Саве. 065/283-53-01.
(28334416)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ малу гар-
соњеру, одмах усељива,
центар, паркинг, wi/fi, по-
вољно. 060/691-88-23.
(284483)

ИЗДАЈЕМ комфоран стан,

озбиљним особама, на Со-

дари. 063/351-709.

(284310)

БЕСПЛАТНО становење у

Иванову. 064/372-94-71.

(284423)

ВЕОМА сиромашна поро-
дица (муж, жена и ћерка
од (4) четири године) мо-
че добре људе ако имају
кућу или стан на чување и
оджавање. Хвала унапред.
064/586-52-26. (284424)

ИЗДАЈЕМ стан 46 квм,
комплет намештен, Котеж
2. Тел. 060/030-13-73.
(284426)

ГАРСОЊЕРА, стан за из-
давање, зграда, први
спрат, нова Миса.
064/908-02-67. (284427)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм,
опремљен, Котеж 2.
064/158-15-90. (284434)

ЈЕДНОСОБАН намештен
дворишни стан за издава-
ње. 061/175-00-15.
(284436)

ИЗДАЈЕМ комплетно лепо
опремљен луксузан стан,
строги центар, 100 квм.
063/892-00-07. (284446)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стна у цеднтру.
Лифт, централно. Тел.
064/582-22-68. (284455)

НАМЕШТЕН двособан
стан на Тесли, за издава-
ње. Тел. 064/942-13-33.
(284467)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,
самце. 064/305-73-01.
(284468)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру у центру, ТА пећ.
063/705-60-09. (284486)

ИЗДАВАЊЕ – комплет на-

мештени станови, двособ-

ни (две одвојене собе),

трособни (три одвојене

собе). Станови су нови,

луксузнија варијанта.

062/435-323. (284514)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-

ипособан стан на дуже.

Стрелиште, зграда, ЦГ.

Тел. 064/170-47-43.

(284496)

СТАН за издавање, једно-

собан, полунамештен, у

Војловици. 013/348-139,

069/260-69-51. (284500)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,

80 квм, Ружина. 063/313-

848. (284523)

СТАН на дан, 500 м од
„Авив парка”, могућ дого-
вор и на дужи период.
062/435-323. (284514)

ИЗДАЈЕМ кућу, стара Ми-
са, намештена, двориште.
065/408-66-56. (284515)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ стан, 60
квм, Његошева 10.
063/313-848. (284523)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан, 53 квм на Те-
сли, ТА грејање, I спрат,
220 евра за шест месеци
унапред. 063/157-17-77.
(284529)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
центар, Стрелиште, В. Пе-
тровића 9. Слободан од
25. јуна. 063/850-05-83.
(284531)

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, ТА, код Хотела
„Тамиш”, 100 евра.
064/122-48-07. (284536)

ИЗДАЈЕМ ненамештену
КУКЋУ У Ослобођења, по-
вршина 60 квм. 064/141-
07-38. (284524)

ПОВОЉНО издајем суте-
рен породичне зграде у
Војвођанској улици (Ми-
са), површине 35 + 15 за
магацин или радионицу.
063/232-086. (284469)

ИЗДАЈЕМ локал 25 квм,
Милоша Обреновића 3,
преко пута Болнице. Ин-
формације на тел.
063/460-660. (и)

ПРОДАЈЕМ локал, Стрели-
ште, зграда, приземље,
17,2 м х 3.60 м, радни
простор + санитарни чвор.
Тел. 063/478-480.
(284277)

ИЗДАЈЕМ локал 61 квм, П.
Бојовића 14, Панчево. Тел.
063/540-209. (284306)

ИЗДАЈЕМ локале, 15 квм и
30 квм, у центру, преко
пута главне Аутобуске ста-
нице. 063/817-94-46.
(284421)

ИЗДАЈЕМ вртић-играони-
цу, комплетно опремено,
строги центар, веома лепо.
063/892-00-07. (284446)

ИЗДАЈЕМ локал 40 квм,
сам центар града, Кара-
ђорђева б.б. 065/228-60-
10. (1284541)

ПОТРЕБНА продавачица и
помоћни радник у пекари.
CV na mail: pe ka ra smi lja -
nic@mts.rs  064/217-48-56.
(284266)

ПОТРЕБНА продавачица и
радница у пекари.
062/404-144. (284268)

РЕСТОРАН „Трешњица”
потребан: кувар, пица мај-
стор. 064/361-02-63.
(284406)

ПОТРЕБАН возач Б кате-
горије за рад у дистрибу-
цији штампе. 069/867-72-
06. (284621)

САЛОНУ „Биља” потребан
маникир са искуством, по-
жељно знати. Педикир и
депилацију. Искључиво
кандидати до 30 година.
061/187-86-86.  (315127)

ПОТРЕБНИ трактористи
са Ф категоријом.
064/200-56-92. (284432)

ПИЦЕРИЈИ Попај потреб-
не раднице, са или без без
искуства. 062/339-279.
(284226)

ПОТРЕБАН мајстор за
производњу пецива.
065/533-44-13. (28430)

ТРАЖЕ се достављачи са
сопственим возилом или
фирминим. Услови и зара-
да одлични. 060/141-43-
07. (283893)

ПОТРЕБНА радница за
рад у сендвичари.
0645/874-08-20. (284494)

ТРАЖЕ се раднице за сор-
тирање и паковање елеме-
ната за гајбице. Информа-
ције: 060/555-23-74,
060/555-23-72 (284076)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
упрехрамбеној продавни-
ци и трафици, са иску-
ством. Јавити се на
013/332-340 str je le -
na2@gmail.com (284495)

ПОТРЕБАН радник до 50
година, за рад у пласти-
фикацији. Plast pro,
064/192-85-44. (284454)

ПОТРЕБНИ радници за
рад у палачинкарници Fra -
tel li, у Његошевој бр. 2.
Отворене позиције су –
конобар и мајстор за па-
лачинке. 069/333-13-76,
062/866-65-20. (284458)

ПОТРЕБНИ радници за
уградњу ограде. 060/097-
42-87. (284508)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ канцела-
ријски простор 120 квм,
Његошева 10. 063/313-
845. (284523)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор, 600 квм, на Бавани-
штанском путу. 063/337-
941. (284527)

ПОТРЕБАН возач за раз-
воз робе. Довољна је Б ка-
тегорија.Тел.060/693-30-
99 (СМС)

ПОТРЕБНЕ раднице за
производњу кифлица.
Услови одлични. Тел.
060/693-30-99 (СМС)

ДИПЛОМИРАНИ правник
потребан јавнобележнич-
кој канцеларији. 064/643-
54-08. be le zni kju kic -
@gmail.co m

ПОТРЕБАН нам је помоћ-
ни радник у кухињи. Све
информације на тел.
063/870-45-53. (ф)

ТАПЕТАРСКО-СТОЛАР-

СКОЈ радњи потребан та-

петар и столар, са иску-

ством. 065/211-10-14,

064/641-04-82. (284504)

ПОТРЕБНИ радници за

брање малине у Ариљу.

Смештај и храна обезбе-

ђени. 060/501-27-75,

061/200-15-32. (284447)

ПОТРЕБНИ радница и

радник за рад на бензин-

ској пумпи у Панчеву.

063/775-29-92. (284451)

ПОТРЕБАН физички рад-

ник за повремене послове

у грађевинарству.

063/337-941. (284527)

ПОТРЕБНА је спремачица

за чишћење канцелариј-

ског простора. Тел.

064/838-17-90. 

(284522)

ПОТРЕБНИ радници у

припреми салата и рад-

ник/ца за роштиљем, „Код

Тому Лесковчанина”.

065/900-50-08. (284545)

D.O.O. „HIDROVOD”, Pančevo

Ul. Bore Šipoša 25 (Topola, kod Crne mačke)
013/341-292

TRAŽI:

1. Fizički – pomoćni radnik 2 izvršioca

2. Šef gradilišta – 1 izvršilac

Prijave od 7 do 15 sati, radnim danima,doći lično.
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УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 064/388-78-18

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

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.4262 КО Панчево, за потребе из-

градње вишепородичног стамбено-пословног објек-

та, спратности По+П+3+Пс, Ул. Браће Јовановић бр.

50, израђен од стране „Evla Engineering”, доо, Бео-

град, за инвеститорa „Magnolija Lux” доо, Панчево.

Увид у урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

таријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-кому-

налне послове и саобраћај. Информације и сва оба-

вештења о јавној презентацији можете добити на те-

лефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у време-

ну од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презен-

тације од 7 дана, почев од 17. 06. 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. 

„КОНОБА 32”. Потребна

нам је домачица која би

одржавала хигијену, уред-

ност ресторана, пеглање

столњака и надстолњака.

Пуно радно време.

060/634-36-37. (284517)

ГОЛУБ ТАКСИ тражи воза-

че таксија. Неопходни

услови: пребивалиште на

територији Панчева, завр-

шена средња саобраћајна

школа и пет година иску-

ства на пословима возача

или поседовање Ц катего-

рије и квалификационе

картице или код 95. Пред-

ност поседовање сертифи-

ката о познавању Града

Панчева. 064/863-13-76.

(284434)

ПОТРЕБНИ радници за

утовар и истовар огрева,

Бела стена. Радно време

од 6 до 14 сати. Дневница

3.500 до 4.500 динара.

063/341-871. (284521)

КОМБИ превоз: робе,

ствари, превоз аутомоби-

ла, шлеп, повољно.

060/401-99-44 (СМС)

МОЛЕРСКО-фасадерски-

гипсарски радови, поста-

вљање ламината, вршимо

и селибе. 062/816-66-78

(СМС)

СЕЛИДБЕ, превоз робе, са

радницима, превоз ауто-

мобила и мотоцикала

062/816-66-78 (СМС)

ИСКУСНА наставница

француског држи часове

основцима и средњошкол-

цима. Долазим. 064/196-

47-23, 064/992-62-81

(СМС)

ШЉУНАК, песак, сејанац,

одвоз шута малим кипе-

ром до два кубика.

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

338 (СМС)

ШЉУНАК од 1 до 8 м, пе-

сак, сејанац, ризла за на-

сипање путева. 063/472-

669, 013/332-066.

(284342)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање воде,

к анализације, кабине,

славина, бојлера, котлића.

063/836-84-76. (284108)

БУШЕЊЕ бетона и осталих

материјала до фи 160 ,

теч сечење и разбијање

истих. 063/278-147.

(284227)

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање,

фуговање, поправке пар-

кета и подова, без праши-

не. 061/233-49-97.

(284140)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге + хаусмајстор.

Александар. 064/157-20-

03. (284304)

ШЉУНАК, песак, сејанац.

Одвоз шута малим кипе-

ром до 2 кубика. Лаза.

065/334-23-38. 

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-

СКИ радови, кречење, гле-

товање, гипс, фасаде,

украсни камен. 061/692-

23-85. (284502)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке

бојлера, шпорета, развод-

них табли, индикатора,

инсталација. Мића,

064/310-44-88. (314253)

ФАРБАРСКО-МОЛЕРСКИ

радови, глетовање, крече-

ње, столарија, фарбање

радијатора. 064/280-26-

15. (284479)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,

уградња, одржавање воде,

канализације, кабине, сла-

вина, бојлера, котлића.

063/836-84-76. (284479)

ПРЕВОЗИМ кипером по-

вољно – грађевински ма-

теријал, туцаник, огрев,

одвоз шута. 064/354-69-

94, 013/344-645, 063/754-

02-72. (284477)

НЕГА старих и болесних,

инјекције, инфузије, пре-

вијања. 060/067-61-05.

(284417)

ВРШИМ превоз шљунка,

песка, до два кубика.

061/322-04-94. (284422)

ЧИСТИМ таване, подруме,

шупе, гараже, дворишта.

Комплет услуга са радни-

цима и превозом.

061/322-04-94. (284422)

ПРЕВОЗ робе пикапом,

брзо, лако, повољно.

065/413-75-42. (284442)

ПРЕВОЗ камионом, кипе-

ром: шљунак, песак, ри-

зла, сејанац, итд. Утовар,

одвоз шута. 060/474-74-

57. (284432)

РАДИМ све физичке по-

слове: шут, пелет, утовар,

угаљ, итд. 060/143-62-10.

(284450)

РАДИМО све физичке по-

слове: рушења, ископи,

бетонирања, кошење, итд.

064/122-69-78. (284533)

ЕЛЕКТРИЧАР, инсталаци-

је, табле, бојлере, индика-

тори, ТА пећи. 060/521-

93-40. (284453)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:

одгушење судопере, купа-

тила, поправке, замене,

одмах. 064/495-77-59,

013/331-657. (284463)

КЛИМЕ, монтажа, сервис,

антибактеријско прање,

овера гаранције. „Фриго

Матић”, 060/521-93-40.

(284453)

СПРЕМАЊЕ станова, 350

динара сат. 065/640-80-

52. (284456)

НЕГА покретних, непо-

кретних, мењам пелене.

061/282-48-28. (284525)

ВОДОИНСТАЛТЕР: одгу-

шења, сервис, уградња:

бојлера, батерија, остало,

квалитетно. 013/377-930,

064/586-85-39. (284530)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шења, поправци, замена

делова, адаптације, нова

купатила, повољно.

064/317-03-56. (284530)

КОСИМ траву, коров. Ши-

шање, ограде, дворишта,

викендице, све дестинаци-

је. 063/844-61-13.

(284533)

КОШЕЊЕ траве, корова,

обарање стабала, рушења

кућа, шупа, итд. 060/035-

47-40. (284533)

БЕТОНИРАЊА дворишта,

ископи, рушења, штемова-

ња, одношење ствари , ко-

шење, итд. 064/122-69-78.

(284533)

ИЗВОЂЕЊЕ свих грађе-

винских радова од темеља

до крова. Тел. 063/724-36-

24. (284534)

ЧИСТИМО таване, подру-

ме, шут, радимо све по-

слове. 061/321-77-93.

(284550)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шења канализације, адап-

тације, нова купатила, по-

правке славина, вентила,

водокотлића, фина монта-

жа, повољно. 064/586-85-

39. (284472)

КОМБИ превоз, повољно.

Тел. 064/243-82-85.

(283952)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе. Панчево-даље. Цена

договор. 013/366-843,

063/193-22-29. (284380)

МАТЕМАТИКА, статисти-

ка, физика, информатика,

пријемни. Професор.

061/603-94-94. (284510)

NEW CONCEPT STUDIO
Биро за пројектовање и надзор

Вршимо услуге пројектовања, озакоњења,

прибављања грађевинске и употребне

дозволе и др.

Генерала Петра Арачића 2‐ц‐2, Панчево

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

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, поставка ламина-

та. 064/317-10-05,

061/283-66-41. (284542)
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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.

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

РАДИМО:
нове кровове, 

поправљамо старе. 

радимо кровове 

лимене и олуке.

062/827-89-20

(7
/3

1
4

1
5

1
)

www.aromamarketi.rs

AROMA ZAPOŠLJAVA

MOGUĆNOST ORGANIZOVANOG PREVOZA IZ PANČEVA
MESTO RADA BEOGRAD CENTAR I ZEMUN

Prijavite se na:
posao-aroma@domacatrgovina.rs

ili na +381 60 610 25 95

На основу Одлуке Градског већа о расписивању

Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у

спровођењу мера енергетске санације у домаћин-

ствима број II-05-06-16/2022-21 од 02.06.2022. годи-

не и Правилника о суфинансирању мера енергетске

санације стамбених зграда, кућа и станова, Град

Панчево расписује,

ЈАВНИ КОНКУРС

за учешће привредних субјеката 

у спровођењу мера енергетске санације

стамбених објеката на територији 

града Панчева

У оквиру реализације Програма енергетске сана-

ције стамбених зграда, кућа и станова Града Панче-

ва за 2022. годину а у циљу финансијске подршке

домаћинствима у процесу енергетске санације за

2022. годину расписује се Јавни конкурс ради избо-

ра привредних субјеката који се баве производњом,

услугама и радовима на енергетској санацији стам-

бених објеката. Мере енергетске санације у дома-

ћинствима предвиђене Програмом, спроводе се

кроз сарадњу са привредним субјектима који се ба-

ве производњом, услугама и радовима на енергет-

ској санацији стамбених објеката, а крајњи корисни-

ци бесповратних средстава су домаћинства на те-

риторији Града Панчева. Домаћинства која остваре

право на суфинансирање могу набавити добра или

услуге искључиво од привредних субјеката изабра-

них путем овог јавног конкурса.

Циљ спровођења мера енергетске санације је уна-

пређење енергетске ефикасности и повећано ко-

ришћење обновљивих извора енергије у домаћин-

ствима на територији града Панчева.

Предмет Јавног конкурса јесте избор привредних

субјеката за спровођење активности на реализацији

следећих мера енергетске ефикасности:

1) заменa спољних прозора и врата и других транс-

парентних елемената термичког омотача са одго-

варајућим термичким својствима према нег-

рејаним просторијама за станове и куће. 

2) постављање и набавка материјала за термичку

изолацију зидова, подова на тлу и осталих дело-

ва термичког омотача према негрејаном простору

за породичне куће, осим кровног покривача и та-

ваница за породичне куће.

3) постављање и набавка материјала за термичку

изолацију испод кровног покривача за породичне

куће

4) набавка и  инсталација котлова на природни гас

и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка),

грејачa простора, или замена постојећег грејача

простора (котао или пећ) ефикаснијим, за поро-

дичне куће и станове.

5) замена постојеће или уградња нове цевне мре-

же, грејних тела-радијатора и пратећег прибора

за породичне куће и станове.

6) набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће

инсталације грејног система (грејач простора или

комбиновани грејач) за породичне куће.

7) набавка и уградња соларних колектора у инста-

лацију за централну припрему потрошне топле

воде за грејање санитарне потрошне топле воде

и пратеће инсталације грејног система за поро-

дичне куће.

Све неопходне информације у вези услова за учеш-

ће на јавном конкурсу, потребне докуменације, кри-

теријума за рангирање, као и пријавни образац на-

лази се на сајту града Панчева:

http://www.pancevo.rs/lokalna-samouprava/konkursi/ 

Достављање пријава: рок за подношење пријаве је

27. 06. 2022. године .

Контакт: 013/308-826 или 013/308-830 локал 826 

Документацију доставити поштом или у Услужном

центру Града Панчева у затвореној коверти са на-

знаком: 

Пријава за

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ 

САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА

Град Панчево

Градска управа

Комисија за реализацију мера 

енергетске санације

Трг Краља Петра I 2-4

26 000 Панчево

Н Е   О Т В А Р А Т И !

ТВ СЕРВИС „Тесла елек-
троник”, бесплатан превоз
и преглед. 060/078-47-89,
063/778-47-89. Ул. Јована
Рајића 1, код поште на Те-
сли. (284507)

ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”,
дубинско прање тепиха и
намештаја. 302-820,
064/129-63-79. (284546)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук,
063/278-117, 064/176-91-
85. (284233)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
услуге. 062/976-18-42.
(284542)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, венти-
ла, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-
89, Јовичин. (284500)

СЕЛИДБЕ, екипа радника,
превоз, одвоз непотребних
ствари. 064/280-30-16,
063/731-77-67. Владимир.
(284452)

ПЕНЗИОНЕР, 66 година,
из бање Врујци, ситуиран,
тражи слободну жену до
60 година старости, ис-
кључиво ради брака. Кон-
такт тел. 064/369-28-98,
Драго Сојић. (284512)

СМЕШТАЈ у Сутомору, на
шеталишту уз обалу. Мо-
гућност пансионске исхра-
не. Превоз Фудекс. sme -
sta ju su to mo ru@g -
mail.com  Телефон за кон-
такт 064/596-03-03.
(284499)

ИЗДАЈЕМ апартман у ба-
њи Врујци. Тел. 064/368-
80-19. (284519)

УЛИЧНЕ
ПРОДАВЦЕ

НОВИНА

ТРАЖИ
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Последњи поздрав куму

МИЛАН Д. РАСУЛИЋ
дипл. инж. машинства

Почивај у миру. Обезбедио си себи вечност за

нас, дајући ми име на крштењу, а потписом бу-

дућност мојој мајци. 

Захвалне куме ЉИЉАНА и ИЛИНКА ПАРОШКИ
(36/284498)

Последњи поздрав другару и пријатељу

ЖИВУЉ МИОДРАГУ

од СЛАВИЦЕ и ДУЛЕТА СТЕПАНОВ

(52/284537)

Последњи поздрав

КАТАРИНИ ЈОКИЋ

од породице ПАВЛОВИЋ

(61/284555)

СЕЋАЊЕ

ХИЛДА

ФУТИЋ
15. VI 2019 – 15. VI 2022.

Нека те у тишини веч-

ног мира прати моја љу-

бав јача од заборава.

Твоја СНЕЖА
(19/284459)

С тугом у срцима обавештавамо родбину и при-

јатеље да нас је 7. јуна 2022, у 87. години, напу-

стила наша вољена супруга, мајка и бака

НАДА МАРТАЧИЋ
1936–2022.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Ожалошћени: супруг МИЉКО, синови НЕНАД

и БОРИСЛАВ са породицама
(57/284543)

Смрт не постоји, људи умиру када их сви забора-

ве. Ти си само отишла у други дом, да се твоја ду-

ша и мисли опораве

НАДА МАРТАЧИЋ

Постала си анђео чувар наше среће и наше туге.

Увек ћемо чувати сећање на тебе. Ти нам се на-

смеши некада, тамо са друге стране дуге!

Твоје унуке КАЈА и ТИНА
(56/284543)

Последњи поздрав драгој
тетки

НАДИ

МАРТАЧИЋ
Сећање на тебе никада не-
ће умрети. Хвала ти за сву
љубав и доброту коју си
нам бескрајно пружала. 

Твој сестрић МИЛОРАД и
снаја ЉИЉА с породицом

(55/284534)

Последњи поздрав
драгој

НАДИ

од породице РАДОЈЧИЋ

(54/284534)

Последњи поздрав мојој сестри

НАДИ МАРТАЧИЋ

од АНКИЦЕ са породицом

(51/284535)

1. Предмет давања у закуп je пословни простор :

I А) У ПАНЧЕВУ, Улица Светог Саве број 11, у згради

седишта Регионалне РЈ „Панчево, Сремска Митрови-

ца“(НОВА ПОШТА), на к.п.4368/2, 4369/2, 4370/2,

4371/2, 4371/3 и 4372/2, К.О. Панчево, уписан у лист

непокретности бр. 16412 К.О. Панчево, и то :

– приземље, пословни простор укупне површине

115,09 m², по почетној цени закупа од 840 динара по

m², без ПДВ-а;

– 2. спрат, пословни простор укупне површине 105,50

m², по почетној цени закупа од 620 динара по m²,

без ПДВ-а; 

– 6. спрат, пословни простор површине 38,10 m², по по-

четној цени закупа од 700 динара по m², без ПДВ-а;

– 7. спрат, пословни простор укупне површине 223,93

m², по почетној цени закупа од 620 динара по m²,

без ПДВ-а;

– 9.спрат, пословни простор укупне површине 214,05

m², по почетној цени закупа од 620 динара по m²,

без ПДВ-а;

– 12.спрат, пословни простор укупне површине

222,43 m². по почетној цени закупа од 620 динара по

m², без ПДВ-а

Б) У ПАНЧЕВУ, Улица Милоша Црњанског број 1, у

згради Поште 26106 Панчево 6 (СТАРА ПОШТА), на

к.п. 4142, К.О. Панчево уписан у лист непокретности

бр. 37 К.О. Панчево, и то :

– 1. спрат, пословни простор укупне површине 430,52

m², по почетној цени закупа од 620 динара по m²,

без ПДВ-а; 

– 3. спрат, пословни простор укупне површине 211,60

m² по почетној цени закупа од 620 динара по m², без

ПДВ-а.

II  У КОВИНУ, Улица ЈНА 27, у згради Поште 26220

Ковин, на к.п.2900/11, К.О. Ковин,  уписан у лист не-

покретности бр. 2477 К.О. Ковин, и то :

– Пословни простор укупне површине 130,54 m², на I

спрату, по почетној цени закупа од 620 динара по

m², без ПДВ-а;

– Пословни простор , површине 120,30 m², на II спра-

ту, по почетној цени закупа од 620 динара по m², без

ПДВ-а;

2. Услови давања у закуп

Пословни простор се дајe у закуп на неодређено време.

Пословни простор се дајe у закуп у постојећем – „ви-

ђeном” стању, тако да се закупац потписом уговора о

закупу одриче било каквих примедби по основу евен-

туалних мате ријалних недостатака на истом.

Пословни простор биће дат у закуп у поступку прику-

пљања писаних понуда, најповољнијем понуђачу,

који ће бити изабран на основу висине понуђене за-

купнине, ако испуњава услове огласа.

Поред плаћања цене закупа, закупац преузима оба-

везу плаћања трошкова одржавања пословног про-

стора као и плаћање трошкова електричне енергије и

комуналних трошкова.

Понуђач је обавезан да уз понуду достави доказ о

уплаћеном депозиту у износу од 24.000,00 (двадесет-

четрихиљададинара) на рачун број 160-839-81 код

„Banca Intesa“  са назнаком „депозит за закуп”.

Понуђачи са којима не буде закључен уговор, имају

право на повраћај депозита у року од 8 (осам) дана

од дана отварања понуда, а изабрани понуђач има

право на повраћај депозита у року од 8 (осам) дана

од дана потписивања уговора о закупу. 

Уколико изабрани понуђач одустане од закључења

уговора о закупу, нема право на повраћај депозита. У

понуди је неопходно навести број рачуна на који ће се

извршити повраћај депозита.

Изабрани понуђач, приликом закључења уговора о

закупу, дужан је да као средство обезбеђења плаћа-

ња закупа приложи сопствену бланко меницу са клау-

зулом „без протеста” и меничним овлашћењем, као и

картон депонованих потписа.

3. Услови пријављивања

Право пријаве на оглас имају физичка и правна лица,

за намену обављања комерцијалне делатности.

1) Рок за подношење понуда је 7 (седам) дана од да-

на објављивања огласа 

2) Уредна и потпуна писана понуда треба да садржи:

а) Све податке о подносиоцу понуде:

– за физичка лица – име и презиме, адресу стана,

број личне карте и ЈМБГ;

– за предузетнике – име и презиме, адресу стана,

број личне карте и ЈМБГ, назив радње и матични

број;

– за правна лица – назив и седиште, копију решења о

упису правног лица у регистар код надлежног орга-

на као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца

пријаве.

б) Врсту делатности коју би понуђач обављао у по-

словном простору;

г) Понуђену висину закупнине по m2 и

в) Доказ о уплаћеном депозиту и изјаву понуђача да

је сагласан да Предузеће може задржати депозит,

уколико учесник Огласа буде изабрани понуђач и

са Предузећем не потпише уговор о закупу.

Понуде се достављају препорученом пошиљком или

се лично предају на адресу: Јавно предузеће „Пошта

Србије”, Београд, Регионална радна јединица „Пан-

чево,Сремска Митровица”, Светог Саве 11, 26101

Панчево, осми спрат, канцеларија бр.1, у затвореној

коверти на којој је јасно назначено „Понуда за закуп

пословног простора – НЕ ОТВАРАТИ”.

Увид у документацију о пословном простору може се

извршити радним данима од 11-12 часова , у Регио-

налној радној јединици „Панчево,Сремска Митрови-

ца”, Светог Саве 11, 26101 Панчево, осми спрат, кан-

целарија бр.1, а такође се може договорити обилазак

пословног простора који се издаје у закуп.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити раз-

матране.

Понуда у којој је цена дата описно неће се разматрати.

4. Избор најповољнијег понуђача

Јавно отварање приспелих понуда одржаће се

24.06.2022.године у 11,00 часова у канцеларији бр. 1

на осмом спрату, у Регионалној радној јединици „Пан-

чево,Сремска Митровица”,Светог Саве 11, 26101

Панчево.

Уколико на оглас пристигне само једна исправна по-

нуда, иста ће се узети у разматрање.

У случају да два или више понуђача понуде исту ви-

сину закупнине, Комисија позива те понуђаче, да у

року од три дана од дана пријема позива, доставе но-

ву писану затворену понуду, са увећаним износом за-

купнине у односу на претходно дату понуду. Уколико

понуђачи у датом року не доставе нову понуду, одно-

сно ако понуђачи доставе нову понуду са истоветном

закупнином, Комисија ће путем жреба извршити из-

бор најповољнијег понуђача.

Комисија сачињава записник о поступку отварања по-

нуда у потребном броју примерака и то два за Пред-

узеће и по један примерак за сваког понуђача.

Понуђачи ће писаним путем бити бавештени о избору

најповољније понуде у року од 8 (осам) дана од дана

доношења одлуке.

Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд задржава

право да, до закључења уговора о давању у закуп,

одустане од закључења уговора.

Додатне информације и обавештења могу се добити

на телефон  Регионална радна јединица „Панчево,

Сремска Митровица”, Kонтакт особе: Марко Пауно-

вић 013 309028 , 064 8176995.

Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд

Регионална радна јединица „Панчево, Сремска Митровица“, са седиштем у Панчеву,

Светог Саве 11, 26101 Панчево

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и да-

вања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских

права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени Гласник РС”, број

16/18), објављује:

ОГЛАС

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСMEНИХ ПОНУДА

• Нови изглед

интернет

портала

„Панчевац”

• Информације

24 сата дневно,

седам дана 

у недељи

• Бесплатни

огласи на сајту

за оглашиваче 

у листу

УСКОРО!

Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке 

на ших услу га 

да на це не 

огла са и чи ту ља 

одо бра ва мо

ПО ПУСТ

свим рад ним 

да ни ма

осим сре дом.
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Последњи поздрав

СЛОБОДАНУ ШУПИЦИ
1957–2022.

Нека те анђели чувају, никада те нећемо забора-

вити, заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга ЉИЉАНА, ћерка

ТАТЈАНА, унук ДАВИД и зет ЈАНКО

(13/284443)

Последњи поздрав вољеном тати и деди

МИЛОЈУ МАНАСИЈЕВИЋУ
дипл. агроному

1936–2022.

Захвални смо ти за љубав коју си нам пружио и свему чему си нас

научио.

Твоји: син ЗОРАН, ћерка ЗОРИЦА, снаха МАЈА, зет МИРОСЛАВ,

унуци МИХАЈЛО, ИСКРА, ИРИС и МИЛА

(35/284492)

Последњи поздрав
ујаку

СЛОБОДАНУ

ШУПИЦИ

од сестричине МАЈЕ,

ЕМЕ, ДАМИРА, НИНЕ,

МАТЕЈЕ и ИГОРА

Никада те нећемо забо-
равити.

(29/284476)

Последњи поздрав

ПЕТРУ УДОВИЧКОМ
Узоран комшија са манирима правог господина.
Почивај у миру.

Комшије из Книћанинове 58
(26/284474)

Последњи поздрав Пери

ПЕТАР УДОВИЧКИ

од супруге ЉИЉЕ

(38/284505)

29. маја 2022. напустио нас је наш вољени супруг, отац и

деда

НИКОЛА ЋОПИЋ
1948–2022.

Хвала за сву љубав, доброту и срећу коју си нам дао.

Никада те неће заборавити: супруга ЗОРА, 

синови НЕБОЈША и ЗОРАН са породицама

(44/ф-538)

Последњи поздрав најбољем деди

НИКОЛИ ЋОПИЋУ
1948–2022.

Хвала за све што си нас научио, испуњавао тренутке
радошћу и бринуо о нама. Увек ћеш бити у нашим ср-
цима.
(45/ф-538)

                                     Твоји унуци: СТЕФАН и СОФИЈА

Последњи поздрав најбољем деди

НИКОЛИ ЋОПИЋУ
1948–2022.

Хвала за сву љубав и пажњу коју си нам давао.
Волећемо те и чувати у нашим срцима заувек.

(46/ф-538)                                       Твоји унуци: ИЛИЈА и ДАНИЛО

Последњи поздрав вољеном брату

НИКОЛИ ЋОПИЋУ
1948–2022.

Од МИЛАНА са породицом
(47/ф)

Последњи поздрав

НИКОЛИ ЋОПИЋУ
1948–2022.

од породице УГРЕНОВИЋ
(48/ф)

Последњи поздрав

другу из детињства,

великом пријатељу и

још већем човеку

СЛОБОДАНУ

ШУПИЦИ

Породица

БРАЛУШИЋ
(43/284522)

7. јуна 2022. напустила нас је мајка, бака и

прабака, у 90. години

НАДЕЖДА ИЛИЋ НАДА

Ожалошћени синови ЗОРАН и БАНЕ

са породицама

(41/284517)

ДРАГИ ДУМИТРАШКОВИЋ
1938–2022.

С тугом обавештавамо све пријатеље и родбину

да је 7. јуна 2022. преминуо наш деда Драги.

Последњи поздрав од сина ЖЕЉКА, снаје

ИНГРИД и унука САРЕ и МИЛЕНЕ

(42/284520)

СЛОБОДАН ШУПИЦА

Последњи поздрав драгом пријатељу

„Радијатор” д. о. о.
(53/284538)

ЉУБА

МИХАЈЛОВИЋ

11. јуна даваћемо

шестомесечни помен

драгој мајци.

Ћерка ВЕРА

са породицом
(58/284544)

Преминула је наша драга

КАТА ЈОКИЋ
1952–2022.

Сахрана ће се обавити 10. јуна, у 13 сати, на Но-

вом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруг СТЕВАН, синови ДЕЈАН и

АЛЕКСАНДАР, унуци МЛАДЕН и СТЕВАН, снаја

МАРИЈА као и остала родбина и пријатељи
(60/284549)

Последњи поздрав

КАТИ ЈОКИЋ

Памтићемо је по благости и доброти. Почивај у миру.

Комшије у Книћаниновој 58
(59/284548)

СЕЋАЊЕ

Прошла је година у тузи и болу

СТАНИСЛАВ ГЛАВИЧ
2021–2022.

Носимо те у својим срцима.

Твоји најмилији

(18/284457)

СЕЋАЊЕ

ЈОВАН

НИКОЛОВСКИ
2007–2022.

Заувек са нама.

Супруга НАДА

и син ИСИДОР

(32/284481)
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14. јуна 2022. године навршава се тужних четрдесет
дана откако нас је напустила наша вољена

МАРИЈА РЕЉИЋ
С тугом у срцу и успомену на њу чувају њени: 

МАРИЈАН, МИЛАН и ИВАН
(8/284432)

СЕЋАЊЕ

ЉУБИША ВИЦКОВ
12. VI 2015 – 12. VI 2022.

Недостајеш све више.
Твоја породица

(9/284433)

ЖИВА ЂУРИШИЋ
7. VI 2021 – 7. VI 2022.

Време пролази, остају само туга, бол и успомене.

Твоји најмилији

(10/284437)

НЕНАД СКОПЉАК ПЕТАР СКОПЉАК
3. VI 1967 – 12. II 1984. 12. VII 1942 – 9. VI 2018.

Никада не знаш када некога видиш последњи пут и никада не преболиш

то што ниси знао.

Недостајете превише....

САНДРА, ПЕЂА и МАРИЦА

(11/284436)

11. јуна 2022. навршава се тужних годину

дана откада није са нама наш вољени

ПЕТАР ВЕЛИЧКОВСКИ

ПЕРА

Био си частан и вредан човек, чувар своје

породице, велики отац, супруг и поносан

деда

Супруга СТАНА и ћерке ЈАДРАНКА

и СЛАЂАНА са породицама

као и многобројна родбина

(17/284448)

Прошло је годину дана

откако није са нама

МИЛЕНКО

БАЛТИЋ
1939–2021.

Помен ћемо одржати

11. јуна, у 11 сати.

С љубављу

и поштовањем ћерка

ТАТЈАНА и зет ДРАГАН,

унуци КАСАНДРА, 

МИЛИЦА, ИВАНА и

ИГОР, снаја ЕРЖЕБЕТ

и син ГОРАН
(20/284462)

НИКОЛА НОВАКОВИЋ
1942–2022.

У среду, 15. јуна 2022. навршава се четрдесет болних дана без на-

шег драгог Николе. 

Сећања на њега чувају: супруга ОЛИВЕРА, сестра МИРЈАНА, 

ћерке, зетови, унуке, унук и праунук

(24/284465)

ПОМЕН

3

ДРАГОСЛАВ ЈОНИЋ ЈОНКА
16. VI 2007 – 16. VI 2022.

Данас се навршава петнаест година туге и бола од на-

шег растанка.

Зашто је таква судбина била... Зашто нас је раставила?

Зовем те тихо, одговора нема... Твоја су уста заувек нема...

Сећање на Тебе боли све више. Заувек ћеш бити у мом

срцу.

Почивај у миру Драгане мој, поред наших родитеља.

Знај да заувек тугујем за тобом.

Твоја супруга ЈОНИЋ НАДА
(25/284466)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у уторак, 14. јуна, у 11

сати, на Новом гробљу, давати четрдесетодневни помен нашем во-

љеном

ЗЛАТКО БАЧУР
1970–2022.

Дани пролазе, а туга и бол остају. Много нам недостајеш.

Неутешна супруга КАТАРИНА, деца ДЕЈАН и ТИЈАНА, мајка

СМИЉА, брат ИЛИЈА, сестре АНКИЦА и МИРЈАНА са породицама

(30/284477)

13. јуна навршава се пет година откада није са

нама

СМИЉА ЂЕРФИ
1952–2017.

Драга наша мама, вечно смо ти захвалне на тво-

јој љубави и бризи. Пуно нам недостајеш.

Твоје ЈАСА и МАЈА са породицама

(31/284478)

17. јуна 2022. године навршава се шест месеци

откада није са нама наша

ЗОРИЦА НЕНАДИЋ

Помен дајемо у суботу, 11. јуна, у 11 сати, на Но-

вом гробљу.

Твоји: ТЕА, МИША и МИШКО

(33/284489)

У суботу, 11. јуна 2022. даваћемо годишњи по-

мен нашој вољеној

КОСТАДИНКИ ДИНИ

ДИМИТРИЈЕВСКИ
1942–2021.

Заувек у нашим срцима и сећању.

Твоји: ћерка ЗОРИЦА и син ПРЕДРАГ

са породицама
(34/284491)

СЕЋАЊЕ

МИЛКОВСКИ

САВКА ЈОВАН
2004–2022. 2012–2022.

Ваша деца: ЈАГОДА и ЉУБАН са породицом

(39/284507)

МИЛОРАД НИКИЋ МИЋА
12. VI 2015 – 12. VI 2022.

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време

не лечи.
Твоји најмилији

(40/284513)

ЗОРИЦА

НЕНАДИЋ

За ову бол не постоје

речи.

ЧИКА, ЈЕЦА, 

КАЈА и ЦОКА

(49/284526)

ЗОРИЦА

НЕНАДИЋ

Време пролази бол и

туга остају заувек.

МИЛЕНА и БОБАН

(50/284526)
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Прошло је једанаест дугих година откада није са

нама наша драга

ГОЈКА МИЈОВИЋ
11. VI 2011 – 11. VI 2022.

Сећање на њу чувају: син ГОРАН, 

снаја ЉИЉАНА и унук СТЕФАН

(1/284248)

ДАНИЈЕЛА

МИЛИВОЈЕВИЋ
14. VI 2011 –14. VI 2022.

Недостајеш јако.

Твоја мама

(2/284415)

СЕЋАЊЕ

ИЛИЈА ВУКМИРОВИЋ ИКА
11. VI 2007 – 11. VI 2022.

Заувек си у нашим срцима.

Твоји најмилији

(3/284420)

9. јуна је четрдесет дана от-
како нас је напустила наша
сестра

МИРЈАНА

КАЛАПИШ
рођ. Маринковић

21. IX 1950 – 8. V 2022.

Ожалошћени: сестра МИЦА
ГАРДИЋ МИЛКИЛИЦА и
брат ЖЕЉКО МАРИНКО-
ВИЋ са породицама

(4/284425)

Десет година

МИЛАН КИЋА СРДАНОВ
9. VI 2012 – 9. VI 2022.

Заувек у нашим срцима.
Породица

(5/284420)

Прошло је пет година откада са нама није наш драги

ЂОКА ДИМИТРИЋ
1947–2017.

Са поносом те помињемо сваког дана.
Твоји најмилији

(7/284431)

Двогодишњи помен

ДРАГИЦА

ВЕЛИЧКОВИЋ
25. I 1943 – 12. VI 2020.

Била си и остала наш

понос.

Твоји најдражи

(6/284429)

У четвртак, 9. јуна 2022. године, у 11 сати, на Но-

вом гробљу одржаћемо четрдесетодневни помен

нашем драгом

БРАНИСЛАВУ ЛАКИЧИНУ

Много нам недостајеш.

Супруга МИЛИЦА, син СИНИША

и ћерка СЛАЂАНА са породицама

(12/284441)

11. јуна 2022. навршава се десет тужних година откада нас је

напустила наша вољена

ТАТЈАНА КУКОЛЕЧА

Много лепих успомена нас веже за тебе да те вечно са љубављу

памтимо.

Твоји најмилији: ПЕЦА и УКИ

(14/284445)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА

ЖИВАНОВ
1932–2013–2022.

Породица

МИЛКОВСКИ

(15/284446)

ГОРАН

ЛУКАЧ

Годишњи помен даје-

мо 18. јуна, у 11 сати,

на гробљу Војловица.

Твоји родитељи

и остали најмилији

(16/284447)

Прошло је тужних шест месеци откада нас је напустио наш воље-

ни супруг, отац и деда

МИЛОСАВ СТОИЉКОВИЋ

Тугује захвална породица

(27/284475)

Наша драга баја

МИЛКА МИЛКОВИЋ
6. VI 2007 – 6. VI 2022.

Заувек у сећањима.

С љубављу и поштовањем твоји најмилији

(28/284475)

11. јуна 2022. године навршава се четрдесет да-

на откако није са нама вољена супруга, мајка и

бака

ВЕРОСЛАВА ПЕТРОВИЋ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Супруг РАТКО, ћерке РУЖИЦА и БОЈАНА

и син ВЛАДИМИР са породицама

(22/2844464)

11. јуна 2022. године на-
вршава се четрдесет да-
на од смрти наше

ВЕРОСЛАВЕ

ПЕТРОВИЋ
Твој лик ће заувек оста-
ти у нашим очима.

Мајка ВИДОСАВА
и брат ЗОРАН

(23/284464)

Годину дана како није са нама мој супруг

ИЛИЈА ШЕЛМИЋ
10. VI 2021 – 10. VI 2022.

Уз освештење твог вечног дома молитвама при-

зивамо мир Божји. У мојим мислима живећеш

заувек.

МАРИЈА СТАНОЈЕВИЋ

(21/284463)

28. јуна 2022. навршавају се две годи-

не откако ме је напустио мој вољени

близанац

ЉУБИША ГРУБЕТИЋ

Вечно ће те се сећати

твоја сестра СЕКА

(37/284503)

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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Петак, 10. јун 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

Јубиларно 20. Бијенале уметно-
сти у Панчеву, под именом
„рафинеријаманастир”, почело
је 27. маја и трајаће до 27. јуна,
а свечано отварање одржано је у
Народном музеју. Kао што смо
већ писали, селекторка ового-
дишњег програма је кустоскиња
и критичарка Маја Ћирић, аси-
стенткиња селекторке је Сандра
Kалебић, а своја дела су пред-
ставили 22 уметника/уметнице
и колектива из Србије и 12 из
иностранства.

Једна од њих је Јелена
Мицић, а с њом смо разговара-
ли о томе како је доживела тему
Бијенала, како је конципирала
свој рад у односу на њу, али и о
многим другим веома занимљи-
вим темама.

Јелена Мицић је рођена 1986.
године у Kњажевцу, а магистри-
рала је на Академији ликовних
уметности у Бечу (2020) на Одсе-
ку за текстуалну скулптуру (мен-
тор Haj mo Cober nig). Завршила
је мастер-студије филозофије
(2012) и дипломске студије на
Kатедри за скандинавске језике
и књижевности (2010) Универ-
зитета у Београду. Добитница је
Награде „Димитрије Башичевић
Мангелос” (2021), која подразу-
мева резиденцијални боравак у
Њујорку и самосталну изложбу,
затим Würdi gung spre is der Aka -
de mie der bil den den Künste Wien
за најбоље завршне радове (2020),
Ö1 Talen te sti pen di um Bil den de
Kunst (2018) и Kültür gem ma!
(2018) у Бечу.

У својој уметничкој пракси
бави се друштвенополитичким
аспектима боја и бојних систе-
ма, што укључује и теренски рад
и прикупљање визуелног мате-
ријала. Економска и еколошка
питања материјала и рада теме
су које проматра како у умет-
ничком, тако и у кустоском раду.

Kористећи методу апропри-
јације свакодневице, често пре-
узима одабране обрасце људског
понашања истражујући после-
дице тих акција. Оснивачица је
неформалне групе „Уметник”.
Живи и ради у Бечу као слобод-
на уметница и уметничка дирек-
торка фестивала „Wien soc he”.

ПАНЧЕВАЦ: Kако сте иници-
јално реаговали на позив кусто-
са и идеју овогодишњег Бијена-
ла, под називом „рафинерија-
манастир”?

ЈЕЛЕНА МИЦИЋ: Рекла сам:
„Да”. Амбивалентан феномен
кроз који се ишчитавају много-
бројни релевантни слојеви дру-
штва је одлична одлука кустоса,
а уједно и изврсна културно-
-политичка смицалица.

• На који начин сте конципи-
рали свој рад на Бијеналу и у
ком смислу сте нашли његову
везу с темом?

– Рад је просторна инстала-
ција која позива на интеракци-
ју, како би се уопште могла погле-
дати изложба у целости. Kао и у
мом раду „Боја поља”, у питању
је полупрозирна мрежа, овога
пута од штапића за уши с пла-
стичном дршком чија је 
производња забрањена у земља-

ма чланицама Европске уније.
Ова просторна слика, или моду-
ларна редимејд структура, дозво-
љава поглед са обе стране, али

не и директан приступ. Неви-
дљиве, делимично видљиве дру-
штвене структуре, али и оне које
видимо, а намерно занемарује-
мо не нестају без ангажовања и
напора, како друштва, тако и
заједница и појединаца.

• У објашњењу рада говорите
о једнократној пластици. Да ли
налазите неку везу (макар
накнадну) између концепта рада
и чињенице да се у Панчеву,
поред Рафинерије нафте, нала-
зи и „Петрохемија”, велики про-
извођач основних сировина за
каснију производњу пластике?

– Пластику је тешко лоцира-
ти у смислу геолошких каракте-
ристика материјала, али се с
друге стране бар делимично могу
пратити ланци производње и
пласирања производа. Штапи-
ћи су продукти рада обеју инду-
стрија, а такође и завршни облик

материје, која због својих кон-
струисаних карактеристика од
стране човека ставља у питање
процес кружења материје у при-
роди, посебно у смислу проду-
жења временског периода за
евентуалну метаболизацију, а
посебно и хормонских ефеката
на ткиво људи и животиња.

• Ако је пластика „циљани
предмет будућег сећања”, да ли
већ можемо да говоримо о про-
сторима будућег индустријског
наслеђа?

– (Не)доступност пластике за
једнократну употребу означава
границу с такозваним Трећим
светом (она се и даље може наћи
на полицама маркета у Србији).
Нежељени материјал из тако-
званих развијених европских
друштава измешта се у нерегу-
лисане просторе ван Европске
уније, чиме се заправо делегира
одговорност, а проблем решава
само привидно и краткотрајно.
Утицај пластике се тиче свих,
када имамо у виду глобалне лан-
це снабдевања. Штапиће с пла-
стичном дршком почела сам да
складиштим како бих испитала
потенцијалне ефекте на вред-
ност овог изумирућег ресурса у
догледној будућности. Такође је
то материјал који сам користи-
ла као дете за своје најраније
невине креације, па га се увек
радо сећам.

• Kако органски предмети у
инсталацији коју представљате
кореспондирају/комуницирају с
неорганским?

– Сам неоргански материјал
је синтетизована органска суп-
станца. На овом месту треба
поставити питање шта је то запра-
во природа и у којим се све обли-
цима и фазама асистенције
манифестује.

• На који начин се аспекти
друштвенокласног и (псеудо)еко-
лошког преплићу у вашем раду?

– Што се тиче мог уметнич-
ког рада, ово преплитање се огле-
да у указивању на апсурд тарге-
тирања једног или пак списка
предмета чији је утицај на живот-
ну средину проблематичан, док
с друге стране корпорације спро-
воде низ акција које су еколо-
шки неприхватљиве и директно
утичу на услове живота на земљи.
Kада је у питању мој рад на
фестивалу за уметност и акти-
визам „Wien woc he” као умет-
ничке директорке, наша ового-
дишња тема „Екологије раднич-
ке класе” управо жели да укаже
на економске разлоге због којих
се сматра да су раднице/радни-
ци управо они који с једне стра-
не имају негативан утицај на
екологију, а на које, с друге стра-
не, климатске промене имају
највећи утицај. Узмимо као при-
мер чињеницу ко купује орган-
ски произведене, а ко увезене
јефтине производе. Не ради се о
томе да неко не жели да једе
здраву храну, него да ли је може
приуштити. Kлиматске проме-
не највише погађају најсирома-
шније делове становништва, међу
којима су и жене. Д. Кожан

Скопска улица припада тери-
торији Месне заједнице
Котеж. Под овим називом
постоји од 1985. године, а
простире се од Нишке ули-
це.

Скопље је главни и најве-
ћи град Северне Македони-
је. Град је политичко, кул-
турно, привредно и академ-
ско средиште земље. Сада-
шњи назив града потиче од
назива дарданског насеља, а
касније римске колоније
Скупи, које се налазило у
близини. Трећина Срба у
Северној Македонији живи
у овом граду.

Скопље је положено на
изразито трусном подручју и
град има дугу историју земљо-
треса: први пут град је стра-
дао 28. априла 518. године;
1555. године разорни земљо-
трес поново погађа град, али
он убрзо бива обновљен и
постаје главно војно упори-
ште турске војске; у 16. и 17.
веку Скопље постаје највећи
и најбогатији град у европ-
ском делу Османског царства.

Највећа мирнодопска
несрећа у Југославији десила
се пре непуних шест децени-
ја, 26. јула 1963, у 5.17 ују-
тру. Тада је Скопље, главни
град тадашње Социјалистич-
ке Републике Македоније која
је улазила у састав СФРЈ,
погодио разорни земљотрес,
јачине девет степени на Мер-
калијевој скали. Погинуло је
више од хиљаду људи, око
3.500 било је повређено, а две
трећине становника Скопља,
између 120.000 и 200.000
људи, остало је без домова. У
потресу је уништено између
75 и 80 одсто
града.

Подрхтава-
ње тла је тра-
јало 20 секун-
ди и осетило се
дуж већег дела
долине Варда-
ра. Први је
вест о несрећи
јавио дописник
„ П о л и т и к е ”
Јован Попов-
ски, а одатле
су преузеле
агенције.

У СФРЈ је
п р о г л а ш е н а
н а ц и о н а л н а
жалост, а днев-
ни лист „Политика” тада је
први пут после Другог свет-
ског рата штампао ванредно
издање.

Репортери су касније беле-
жили сведочења преживелих,
а ово је једно од њих: „Први
знак осетио сам око 4 сати
ујутру – везани пас у комши-
луку непрестано је лајао. То
ми је било мало необично,
јер до тада никад није био
тако гласан. Онда сам након
неког времена зачуо некакво
ударање испод пода које је
било пропраћено снажном
буком. Будући да сам живео
у приземљу, брзо сам отрчао

напоље, али нисам могао да
се крећем јер се земља тала-
сала...”

Хиљаде успаничених људи
у пиџамама истрчало је на
улице. Свуда су се чули пови-
ци, јауци и плач.

У земљотресу су нестали и
симболи Скопља – тврђава
Кале, Официрски дом, Наци-
онално позориште, зграда
Народне банке, са земљом је
сравњен и хотел „Македони-
ја”, а срушен је и већи део
зграде железничке станице
подигнуте 1938, која је у то
време сматрана најмодерни-
јом на Балкану. Остаци ове

зграде претворени су касније
у градски музеј, а на њеном
прочељу остао је зидни сат
чије су казаљке заустављене
у тренутку несреће.

У првим данима после
земљотреса шездесет пет
хиљада Скопљанаца било је
смештено у шаторским насе-
љима.

Југословенско руководство
је врло брзо организовало
опсежну хуманитарну акци-
ју. Већ после првих вести о
разарањима у помоћ су посла-
ти војници ЈНА, екипе лека-
ра, ватрогасаца, радника
разних предузећа широм Југо-
славије. Помогли су прво нај-
ближи, а онда и остали гра-
дови, радни колективи и уста-
нове... Помоћ су упућивале
радне организације, градови,
општине.

У УН је 35 земаља поднело
иницијативу за помоћ Ско-
пљу. Помагале су 74 земље и
с тадашњег Истока и са Запа-
да. У јеку Хладног рата руски
и амерички војници заједно

су радили на рашчишћавању
рушевина у Скопљу 1963.
године!

Идејно решење за обнову
средишта Скопља након
разорног потреса урадио је
чувени јапански архитект
Кензо Танге.

У наредном периоду је
организована омладинска
радна акција за обнову Ско-
пља, а још годинама касни-
је у СФРЈ је издвајано око
15 одсто националног
дохотка за обнову поруше-
ног главног града Соција-
листичке Републике Маке-
доније. М. П.

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: СКОПСКА

Највећа мирнодопска
несрећа у Југославији

Народна скупштина у Скопљу

КО СВЕ ИЗЛАЖЕ НА БИЈЕНАЛУ?
На 20. Бијеналу уметности
учествују следећу аутори из
Србије: Adri enn Újházi, Алек-
сандра Јованић, Александар
Тодоровић, Ана Вујовић,
Богољуб Ђоковић, Вељко
Зејак (Србија – Словенија),
Дарија Медић (Србија – САД),
Игор Симић (Србија – САД),
Јелена Мицић (Србија –
Аустрија), Kристина Тица
(Србија – Аустрија), Лука
Цветковић (Србија – Швајцар-
ска), Љиљана Шуњеварић,
„Матријаршија”, Миленко
Првачки (Србија – Сингапур),
Милица Мијаиловић (Србија –
Црна Гора), Милица Ружи-
чић, Наташа Kокић, Немања

Николић, Никола Дамјанов,
Племе Ф20, Сања Анђелко-
вић и удружење „Kурс”.

Уметници из иностранства
чији ће радови бити предста-
вљени јесу: Adria Julia (Шпа-
нија), Anuk Kru it hof (Холан-
дија), Jur gen Ots (Белгија),
Catin ca Mala i ma re (Румунија
– Велика Британија), Mykola
Ridnyi (Украјина), Mit Bor ras
(Шпанија – Немачка), Mic hi -
ka zu Mat su ne (Јапан –
Аустрија), Joh nat han Monag -
han (САД), Muna Mus sie
(Еритреја – Италија), Oli ver
Res sler (Аустрија), Tony
Maslić (Хонгконг) и Hesel -
holdt & Mej lvang (Данска).

ДРАГОЦЕН КАТАЛОГ

Овогодишње Бијенале прати и
стручно приређен двојезични
каталог са четири текста илу-
стрована пратећом фото-доку-
ментацијом, чији су аутори
стручњаци, критичари и тео-
ретичари уметности Pier re
d’Alan ca i sez, Бојана Матејић,
Слободан Марковић и Јасна
Атанасијевић, те Дарко Вукић.

Партнери Kултурног цен-
тра Панчева у реализацији
овогодишњег Бијенала умет-
ности јесу: El Pro gra ma AC/E

para la Internacionalización

de la Cul tu ra Española (PICE),

Danish Arts Foun da tion,

Аустријски културни форум,
Народни музеј Панчево,
„Гете институт” Београд и
Музеј савремене уметности
у Београду. Традиционални
покровитељи манифестаци-
је су Град Панчево, Мини-
старство културе и инфор-
мисања Републике Србије и
Покрајински секретаријат за
културу.

НАША ГОШЋА: ЈЕЛЕНА МИЦИЋ, УМЕТНИЦА

„РАФИНЕРИЈАМАНАСТИР” ЈЕ ОДЛИЧНА
КУЛТУРНО-ПОЛИТИЧКА СМИЦАЛИЦА
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сионалац у свему што је радио,
а никад није мањкала лепа реч
с његове стране, чак ни у тешким
тренуцима. Уређивао је и водио
програм Радија „Џубокс” у Дому
културе почетком двехиљади-
тих заједно с Весном Бојовић
Војнов. Њих двоје су имали
магичне гласове и правилну дик-
цију, и публика их је слушала с
великим уживањем, а појављи-
вали су се и као веома шармант-

ни и харизматични водитељи
програма на сцени у великој
сали Дома културе. Лучијан је
од своје ране младости био акти-
ван у културном животу села,
будући да је и његов отац Петру
Данилов водио оркестар фан-
фара KУД-а „Јон Kреанге”. 
Разумео се у сваки сегмент рада
културне установе и врхунац
његовог умећа била је организа-
ција 59. великог фестивала фол-
клора Румуна Војводине и Осмог
фестивала румунског фолклора
деце Војводине 2019. године, а
освојио је и награду на 49. „Жисе-
лу” за најбољи звук у филму
„Kолевка времена”. Све у свему,
иза њега није остала празнина,
зато што је градио мостове при-
јатељства, по којима и ми као
његови наследници корачамо –
каже директор Дома културе.

Поменута Весна Бојовић
Војнов наводи да је прва
асоцијација на Лучијана да је то
једно велико дете које одбија да
одрасте.

– Све што је радио, радио је
управо с том дечјом покретач-
ком енергијом, ентузијазмом,
оптимизмом и непресушним
идејама за неке нове активно-
сти. Увек се с радошћу и с посеб-
ном захвалношћу сетим сарад-
ње с њим, а радили смо заједно
много концерата и манифеста-
ција, тонских записа, радио-еми-
сија, он као технички уредник,
кореограф, организатор и све
друго што је било потребно да
такви догађаји буду успешни, и
ја као као водитељ. Последњи
пут када смо се чули разговара-
ли смо о поновној сарадњи на
радију, за који је веровао да ће
поново бити покренут, са чим
сам се одушевљено сложила.
Нажалост, то ће остати само као
још једна његова иницијатива
да Долово настави као нека врста
авангарде у много чему, па и по
питању сеоског медија. Иза Лучи-
јана је остало много тога за сећа-
ње, поштовање и настављање у
истом духу и он ће заувек оста-
ти вредан сећања и помена –
каже Весна.
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Нема много људи који су у сво-
јим срединама (и шире) остави-
ли толики траг да им се сугра-
ђани, пријатељи, колеге и позна-
ници листом одужују на разне
суптилне начине.

Свакако да их има, али се не
памти да је неко у неком од пан-
чевачких села добио таква при-
знања, као што је то било недав-
но када је реч о прерано преми-
нулом, толико цењеном и пошто-
ваном Лучијану Данилову, јед-
ном од вансеријских признатих
културних посленика и чувара
традиције.

Након што је напустио овај
свет у физичком облику и био
испраћен по свим цивилизациј-
ским начелима, он је недавно
постао и доказ да дело надила-
зи овоземаљски живот, јер оно
што су му приредили поштоваоци
може само да се подведе под
ону Његошеву „имао се рашта и
родити”.

Иако је био још увек у напону
стваралачке снаге и препун воље,
жеље и идеја, судбина је Долов-
ца Лучијана Данилова послала,
сасвим сигурно, на неко боље
место.

А да је и његов земаљски живот
и те како имао смисла, јер је
толико оставио у аманет својим
суграђанима, видело се 28. маја,
када је у пуној великој сали Дома
културе одржан меморијални
концерт „Лучијану у част”.

Ово сентиментом обојено вече,
до последњег атома набијено
емоцијама и позитивном енер-
гијом, организовао је KУД
„Банатски вез”.

Концерт у част
великог Доловца

Меморијални концерт „Лучија-
ну у част” имао је небројено
мотива да буде одржан, пре све-
га зато што је тај дугогодишњи
културни прегалац током кари-
јере кореографа оставио дубок
траг у Долову, Делиблату и Гло-
гоњу, па је то био повод да те
вечери гостују и културно-умет-
ничка друштва „Паја Маргано-
вић” из Делиблата и „Веселиjа”
из Глогоња.

Домаћини из KУД-а „Банат-
ски вез” представили су се с
десет кореографија које су оди-
грали најмлађа група, припрем-
ни ансамбл и први ансамбл и са
четворочланом певачком гру-
пом, а кореографије је, поред
Зорана Радоичића и Жарка Мој-
силовића, потписао, подразуме-
ва се, и Лучијан Данилов.

Потом се KУД „Паја Марга-
новић” из Делиблата предста-
вио кореографијом „Игре из Буја-
новца”, док су чланови KУД-а
„Веселиjа” из Глогоња, поред

инструменталног блока, прика-
зали и „румунске игре”, које је
опет поставио Лучијан Данилов,
с вокалним солисткињама Тео-
дором Мик (из Новог Села) и
Силваном Загорац (из Глогоња),
а њихов оркестар је пратио и
инструменталног солисту на сак-
софону из KУД-а „Јон Kреанге”
Долово, Дорела Михајлова, у
извођењу двеју нумера.

Оркестар фанфара KУД-а
„Гленфор Амбасадор” свирао је

у два блока, а на репертоару им
се нашао сплет румунских, срп-
ских и ромских песама.

Преко 400 људи уживало је у
двоипочасовном програму. При-
сутнима се, поред директора
Дома културе Мирослава Прву-
ља, обратио и Данијел Магду,
председник Националног саве-
та румунске националне мањи-
не. Њему је у знак поштовања
Драгана Пендић, председница
KУД-а „Банатски вез”, уручила

поклон – уљану слику доловач-
ког етно-сликара Живка Новко-
вића.

У холу испред велике сале
Дома културе приређена је изло-
жба фотографија из живота
Лучијана Данилова, коју је за
ову прилику припремила Јова-
на Радоњин.

И све је те ноћи било у знаку
тог великог човека, више него
оправдано...

Увек је градио мостове

А када је о самом Лучијану реч,
о њему су колеге и пријатељи,
без задршке, увек говорили само
афирмативно.

Један од њих је и његов нај-

ближи сарадник у доловачком
Дому културе, директор те уста-
нове Мирослав Првуљ, који
Лучијана памти још из школ-
ских дана.

– Сећам га се још из друге
половине осамдесетих година
прошлог века када је ВХС каме-
ром снимао догађаје у Дому кул-
туре. Нешто касније водио је
фолклорни ансамбл поменуте
установе, а на неколико проба
фолклора и ја сам се појавио,
али иако нисам наставио као
играч, навраћао сам и памтим
да је још средином деведесетих
година Лучијан поставио
кореографију под називом
„Румунско прело”, која је по
предању његовог деде и оца
представљала традицију Румуна
у Долову. Био је и један од
организатора Интернационалног
фестивала стваралаштва деце
„Ивањско цвеће” у Долову. Лучи-
јан је радио и у дискотеци Дома
културе, где сам га виђао у време
док смо као омладина увече
излазили – каже Мирослав.

Он додаје да су им се животи
често додиривали, али да им се
путеви озбиљније укрштају тек
десет година касније.

– Тада сам почео да радим у
Дому културе као директор уста-
нове и од Лучијана сам отада
учио послове организације кул-
турних догађаја и упознавао људе
из света фолклора из наше земље
и из Румуније. Он је знао да се
понаша отмено, да буде профе-

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.

Златни ретривер
Пас расе златни ретривер, прона-
ђен у Јаношиковој улици у Војло-
вици, тражи удомитеље. Нажалост,
нема микрочип, па се до власника
не може доћи на прописан начин.

Он је научен на поводац, али је
прилично преплашен и потребно
је мало стрпљења и времена с њим
како би поново стекао сигурност.

Проћи ће кроз програм кастрације, микрочиповања и вакци-
нације и биће комплетно спреман за удомљавање, а тренутно
се налази у градском прихватилишту (телефон 352-148).

Штенци из Јабуке
Ови малишани су пронађени код гро-
бља у Јабуци у потрази за сигурним
домовима. Скотна мајка, коју је неко
нехуман и безобзиран избацио из дво-
ришта, подсећа изгледом на јазави-
чара, тако да ће и они вероватно бити
малог раста.

Ако неко жели да их удоми, могуће
је организовати превоз до новог дома,
а све друго може се сазнати позивом
на број 060/097-08-08.

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

ВЕЛИЧАНСТВЕН ДОГАЂАЈ У ДОЛОВУ ПОСВЕЋЕН ЛУЧИЈАНУ ДАНИЛОВУ

ИМАО СЕ РАШТА И РОДИТИ

МАЈСТОР ЗА ФОЛКЛОР И БРЕЈКДЕНС

Драгана Пендић, председни-

ца KУД-а „Банатски вез”, под-

сетила се сада већ давне

1987. године, када је у Дому

културе покренут рад ритмич-

ке секције.

– У оквиру ритмичке секције

тих година играли смо паровни

рокенрол. Лучијан Данилов и

Срђан Стамболић у ритмичкој

секцији били су брејкденсери.

Неколико година касније екипа

младих из ритмичке секције

започела је рад с децом у окви-

ру фолклорне секције. Љиља

Головински и ја водиле смо

млађи узраст деце – забавиште,

први и други разред, док су

Лучијан и Срђан радили са ста-

ријим узрастом деце. Тих годи-

на у Долову једна нова генера-

ција стасавала је у изузетне

фолклорне играче – истиче

Драгана.

БИЛО ВЕСЕЛО У „ВЕСЕЛИЈИ”

Почев од 2107. године, Лучијан

Данилов је оставио траг и у гло-

гоњском КУД-у „Веселија”,

чији се истакнути члан Дорел

Марјану радо сеће ове плодо-

носне сарадње.

– Радио је две кореографије

и то је текло као да је одувек

био део нашег тима и прилаго-

ђавао се потребама и могућно-

стима музичара и играча. Сми-

рен и сталожен, имао је добру

методику рада и сви су били

задовољни, а он је увек пока-

зивао огромну вољу и био

расположен за све што треба,

па и да иде са оркестром и

фолклором на путовања. Био је

прави другар, али је знао и да

буде ауторитет када затреба, па

чак и да санкционише оне који

то заслуже. Свеукупно, Лучијан

је за нас био не само врстан

професионалац већ и изузетан

сарадник и пријатељ – наводи

Дорел.

КУД „Банатски вез” у част свог племенитог суграђанина

Лучијан Данилов (у средини) сарађивао
и с фолклорашима из Румуније

Учествовао и први ансамбл, и то
у новим влашким ношњама

Пуна сала за сећање на омиљеног Доловца

Лучијан на једном од весеља с Глогоњцима



Још једна успешна
сезона за Железничар

Панчево на
главној сцени

Фудбалски клуб Железничар још
једном је показао да је израстао у
велики спортски колектив, најбо-
љи од када се популарна „бубама-
ра” котрља поред обале Тамиша.

Нико никада није урадио оно
што је учинио „Жеља”.

После прве сезоне у
професионалном рангу такмиче-
ња, у Првој лиги Србије, у којој је
обезбеђен опстанак у невероватној
конкуренцији, када је лигу напу-
штало чак осам тимова, уследила
је сезона 2021/2022, тек оконча-
на, у којој је „дизелка” направила
још један искорак напред.

Регуларни део првенства окон-
чала је на четвртом месту, после
плеј-офа је била трећа, играла је
и бараж утакмице за пласман у
фудбалско сазвежђе наше земље...

Можда ове сезоне није успе-
ла резултатски, али можда и није
било време за тако нешто.

Једно је ипак сигурно – Желе-
зничар је на правом путу.

И – да, ући ће у ту Суперлигу!
Фудбалски клуб Железничар

је основан далеке 1947. године
и за својих 75 лета постојања
никад није мењао име, никад уз
назив клуба није додаван није-
дан број, он није наследник неког
старог Железничара, он је – један
и једини. „Жеља” панчевачки!

Таворила је „дизелка” из Пан-
чева у нижим лигама, играо се
аматерски фудбал покрај Песка-
не све до 2011. године, до тре-
нутка када у клуб нису дошли
Зоран Наунковић и Ненад Бојко-
вић, садашњипредседникидирек-
тор. Убрзо им се прикључио и
Предраг Санадер, па ето већ деце-
нију, и нешто јаче, Железничар
иде само узлазном путањом.

Сваке сезоне померају се гра-
нице, свака наредна је боља од
претходне... Уз подршку Града
Панчева, наравно!

Велика енергија, огромна
љубав према фудбалу и клубу,
превелика одрицања, храброст
и смелост челних људи да се
ухвате укоштац и с највећим
проблемима препородили су
Железничар.

Уколико све буде како треба,
уколико сви остану и даље на
окупу, уколико се пронађе нова
снага, не треба сумњати – ући
ће „Жеља” и у ту Суперлигу.

Тек окончани шампионат није
био нимало лак. Конкуренција
фантастична, а „Жеља” спреман
за велике изазове.

Првенство је почело још 6.
августа 2021, када је „Жеља” у
Макишкој шуми изгубио од Жар-
кова с 3:0.

У другом колу у Панчеву је
гостовала Мачва, а победника
није било – 1:1.

Први тријумф у сезони Желе-
зничар је остварио у трећем колу,
20. августа 2021. У Београду је
убедљиво савладан Графичар – с
3:0. Уследиојеболанпоразу„зеле-
ној оази” покрај Пескане, у четвр-
томколуБачка јеоднелацеоплен
у Бачку Паланку – 1:2. Није ишло
ни на „Швајцарији” у петој „рун-
ди”. Златибор је победио са 2:0.

Тек у шестом колу „дизелка”
је остварила другу победу. У Пан-
чеву је Тимок 1919 савладан с
3:2. На ред је потом дошао и
реми без голова на Новом Бео-
граду против ИМТ-а, па потом
и убедљива победа над екипом
Младост ГАТ у Панчеву. Желе-
зничар је тријумфовао с 3:0.
„Жеља” се вратио уздигнутих
руку и из Добановаца, када је
27. септембра, у деветом колу,
савладао Будућност с 1:3. А потом
је на ред дошао пораз у Срем-
ској Митровици од 2:1. Победа
над Кабелом од 2:0 у Панчеву, у
11. колу, вратила је „дизелку”
на победнички колосек, па је
није много пореметио ни несрећ-

ни пораз у Клупцима, од 2:1, где
се Лозница боље снашла по јако
тешком терену.

На ред је дошла фантастична
серија освајања бодова, у девет
утакмица заредом, све до зим-
ске паузе.

„Жеља” је у 13. колу на свом
терену победио Рад с 2:1, потом
је у Ивањици играо нерешено с
Јавором – 3:3, када је домаћин
ишчупао бод после двоструког
вођства гостију, а онда је у Пан-
чеву гостовала Инђија. Меч је
завршен без победника и без голо-
ва. У ствари, „Жеља” је постигао
један еврогол, али није био при-
знат... У 16. „рунди” Жарково је
из Панчева однело бод (2:2), али
је већ после четири дана уследио
тријумфалан поход кроз Шабац:
Мачва–Железничар 0:1. „Мини-
малцем” је потом испраћен и
Графичар из Панчева, на ред је
дошао реми у Бачкој Паланци

(2:2) и још две минималне побе-
де од по 1:0 пред одлазак на зим-
ски одмор. Прво је пао Златибор
у Панчеву, а у последњој „рунди”
и Тимок 1919 у Зајечару.

Пролећни део је стартовао 27.
фебруара 2022. Железничар је
изгубио на свом терену од ИМТ-а,
а онда са истим резултатом и у
Новом Саду од Младости ГАТ.
Дошлоједопромененачелуструч-
ног штаба, Драгана Аничића је
замениоДраганПеришић, а„шок-
-терапија” уродила је плодом.

У 24. колу, 7. марта, Желе-
зничар је победио Будућност с
2:0, потом је био бољи и од Рад-
ничког савладавши га с 1:0, а
„минималац” је био довољан и
да се донесе цео плен из Новог
Сада. Лозница је 23. марта, у
Панчеву, прекинула победнич-
ки низ, јер је успела да освоји
бод (0:0), а онда је „Жеља” побе-
дио на Бањици с 0:1. У претпо-

следњој „рунди”, 2. априла, Јавор
је тријумфовао у Панчеву с 1:3,
а у последњем колу „Жеља” је
остварио важну победу у Инђи-
ји са истим резултатом.

После 30 „рунди” на челу табе-
ле била је Инђија, с 58 бодова,
Младост ГАТ је заузимала дру-
го место с 57, а Јавор је био тре-
ћи с 56 бодова. Железничар је
регуларни део првенства завр-
шио на четвртом месту, са ско-
ром од 15 победа, седам ремија,
осам пораза и 52 бода!

И – почела је трка у плеј-офу!
Борба титана за пласман у

елиту. И „Жеља” је међу њима!
Железничар је у првом колу

гостовао у Ивањици и вратио се
с бодом (1:1), потом је на свом
терену савладао Инђију с 3:1. У
трећој „рунди” плеј-офа догодио
се пораз у Новом Саду од Мла-
дости – 2:0, а онда, до краја, ређа-
ле су се победе. Раднички је из
Панчева испраћен с два гола у
мрежи (2:0), Лозница с три... (3:0),
а у великом дербију, у директној
борби за пласман у бараж, „Жеља”
је тријумфовао на Новом Бео-
граду: ИМТ–Железничар 1:2. У
последњем колу плеј-офа све
опције биле су отворене. Желе-
зничар је победио Жарково с 1:0,
дванаест минута је био суперли-
гаш, све док у Ивањици није пао
тај један гол, који је Јавору донео
победу над Лозницом и дирек-
тан пласман у елиту.

Бараж за попуну Суперлиге!
Све очи фудбалске Србије биле

су уперене у четири учесника, а
међу њима је био и „Жеља”!
Утакмице за историју!

Нажалост, Железничар је у
првом колу био домаћин у Сме-
дереву, јер је ФСС наложио да
утакмице морају да се играју на
стадиону са ВАР технологијом.
И све је било идеално, Смеде-
ревци су се максимално потру-
дили да „Жељи” олакшају орга-
низацију. Све је било идеално,
али... Раднички 1923 из Крагу-
јевца успео је да казни грешке
„бело-плавих” и да тријумфује с
1:3. На сву муку, важило је и
правило гола у гостима. Чекао
се реванш у срцу Шумадије...

Драгана Перишића је на клу-
пи заменио Игор Савић, „Жеља”
више није имао шта да изгуби...

И онда, цео фудбалски свет у
нашој земљи видео је један ква-
литетан клуб, клуб који заслу-
жује место у елити, клуб који је
надиграо суперлигаша: Раднич-
ки 1923 – Железничар 0:1.

Нажалост, недовољно за про-
лаз даље, али победа која улива
додатни оптимизам свима у бело-
-плавом табору.

Панчево је на великој фудбал-
скојмапиСрбијезахваљујућиЖеле-
зничару. „Дизелка” је показала да
може! Ако све буде како треба, ако
се пронађе додатна снага, ако сви
схватедајеовасезоназапоноссви-
ма– ућиће„Жеља” итуСуперлигу!
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Да квалитетан и предан рад
увек мора да донесе резултат,
обистинило се и ових дана. Из
џудо-спорта стижу најлепше
вести за све праве поклонике
спорта у Панчеву!

После четири године брат и
сестра Андреа и Алекса Стоја-
динов вратили су се из Црвене
звезде у свој родни град, и то
као велико појачање Џудо клу-
ба Тамиш, а све захваљујући
несебичној подршци градске
власти с градона-
челником Алек-
сандром Стевано-
вићем на челу.

Џудо клуб
Тамиш је од свог
оснивања скренуо
пажњу на себе, а
за нешто више од
годину дана
постојања челни
људи тог клуба
показали су како
се предводи један
спортски колек-
тив. Сада је ЏК
Тамиш очиглед-
но клуб који има
велики потенци-
јал и који својим
т а к м и ч а р и м а
може да пружи
све неопходне
услове за оства-
ривање врхунских
резултата.

Андреа Стоја-
динов је освојила
десет европских
медаља и два
светска одличја у
појединачној кон-
куренцији. Алек-
са је њен лични тренер и нај-
заслужнији је за остваривање
свих ових резултата.

Надамо се да је ово само
почетак враћања бројних пан-
чевачких спортиста у родни
град и да ће многи следити
пример Андрее и Алексе Сто-
јадинова.

А млади борци Тамиша су
на Купу „Сребрно језеро” у
Великом Градишту потврдили
да су без премца у Србији и

освојили су победнички пехар
у конкуренцији старијих пио-
нира.

Појединачно су најбољи били
Милена Секуловић и Никола
Долинга, који су се окитили
најсјајнијим одличјима. Сре-
брне медаље су заслужили
Михајло Вуковић, Катарина
Кешин и Дејан Долинга, а брон-
зе су зарадили: Павле Ћосић,
Ања Урс, Василије Стајчић и
Алекса Лехни. На пета места

су се пласирали Матеја Нико-
лић и Велибор Грабунџија. Так-
мичаре су кроз мечеве водили
тренери Неда Остојић и Мар-
ко Атанасов.

Другог дана овог великог тур-
нира борци Неде Остојић наста-
вили су да нижу успехе.

Кристијан Лехни и Сара Ђур-
ђев освојили су златне меда-
ље, Алекса Лехни се окитио
бронзом, док се Вук Дугић пла-
сирао на пето место.

СЈАЈНЕ ВЕСТИ ЗА ЉУБИТЕЉЕ СПОРТА

ЕВРОПСКА ШАМПИОНКА
СТИГЛА У ТАМИШ

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

ВЕЛИКА БОРБА – ПУТОКАЗ ЗА НОВИ ЈУРИШ!



ТАКМИЧЕЊЕ ПЛИВАЧА У СУБОТИЦИ

ПУНИ КОФЕРИ СА СЕВЕРА БАЧКЕ

НАДМЕТАЊЕ МЛАДИХ АТЛЕТИЧАРА

ТРИ СРЕБРА И ДВЕ БРОНЗЕ
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Фудбал

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Гај: ПАРТИЗАН–РАДНИЧКИ

Алибунар: БУДУЋНОСТ – С. ТАМИШ

Долово: ДОЛОВО–СЛОГА

Падина: ДОЛИНА–ХАЈДУЧИЦА

Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ПОТПОРАЊ

Гребенац: ВУЛТУРУЛ–ЈУГОСЛАВИЈА

Уљма: ПАРТИЗАН – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ

Све утакмице су у недељу, од 17.30.

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”

Мраморак: ПРОЛЕТЕР–ПОБЕДА

Баваниште: БСК–РАДНИЧКИ

Војловица: МЛАДОСТ–ОМЛАДИНАЦ

Панчево: МУНДИЈАЛ–УНИРЕА

Опово: ОМЛАДИНАЦ 1927 – ГЛОГОЊ

Све утакмице су у недељу, од 17.30.

Прошлонедељни

резултати

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

С. Пазова: ЈЕДИНСТВО – ДИНАМО 1945 2:5

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Старчево: БОРАЦ–МЛАДОСТ 0:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – ПАРТИЗАН (Г) 2:1

Дебељача: СПАРТАК 1911 – ПАРТИЗАН (У) 2:1

Потпорањ: ПОТПОРАЊ–ВУЛТУРУЛ 3:2

Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА – Ц. ЗВЕЗДА 0:2

Б. Н. Село: СЛОГА–ДОЛИНА 0:1

С. Тамиш: С. ТАМИШ – ДОЛОВО 2:1

Ковин: РАДНИЧКИ–БУДУЋНОСТ 7:3

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”

Самош: ПОБЕДА – ОМЛАДИНАЦ 1927 1:0

Глогоњ: ГЛОГОЊ–МУНДИЈАЛ 5:1

Уздин: УНИРЕА–МЛАДОСТ 6:1

Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–БСК 1:1

Баранда: РАДНИЧКИ–ПРОЛЕТЕР 1:1

Убедљив тријумф у
Трећој лиги Војводине

Прави резултати
тек долазе

Рукометна академија Дина-
мо првак је Треће лиге Вој-
водине група „Исток” и од
јесени ће се надметати у
вишем рангу – у Другој лиги
Војводине.

КлубукомесвеконцевучеГоран
Белићоствариојеимпресиванучи-
нак. Одиграо је дванаест утакми-
ца, забележио чак једанаест побе-
да, уз један пораз, и освојио 22
бода, уз гол-разлику + 214!

Поводом овог успеха недавно
је у Хали спортова на Стрели-
шту, на затварању сезоне, госто-
вала кадетска репрезентација
Србије, коју предводи селектор
Александар Брковић. У доброј
рукометној представи победу је

извојевао наш национални тим,
и то с резултатом 27:25.

Намалојсвечаностипослеутак-
мицедресовеРукометнеакадеми-
је Динамо добили су представни-
циспонзораКриштовБолсиспред
фирме „Елисио” и Саша Павлов
испред фирме „Ветрозелена”.

Златне медаље шампионима
лиге уручили су генерални секре-
тар Спортског савеза Панчева
Дејан Перић и директор Руко-
метног клуба Динамо Стојан
Радановић.

Плакету намењену најкори-
снијем играчу лиге Николи Беки-
ћу уручио је председник Руко-
метне академије Динамо Саша
Павлов.

Да за будућност панчевачког
рукомета не треба бринути, пока-
залисуследећимомци: УрошИгња,
Стеван Јојкић, Јован Јевремовић,
НиколаСтаматовић, НиколаВаси-
љевић, Никола Шумоња, Павле
Вулин, НемањаСтевановић, Дими-

трије Милетић, Вељко Андревски,
Никола Радобоља, Јован Васиље-
вић, Един Гицић, Мирза Гицић,
Вељко Стаматовић, Матеја Мило-
вановић, Никола Бекић, Алекса
Јаћимовски, Огњен Тонић, Кри-
стијан Зувић, Растко Стевановић,
СтрахињаПантић, ВукНоваковић
и Никола Јаневски.

Велике заслуге за напредак
талентованих дечака свакако
имају и тренери Горан Белић,
Александар Рогановић и Нико-
ла Јаневски, а похвале треба упу-
тити и на адресе Бранка Рада-
новића, Саше Павлова и Мило-
ша Недељковића, јер су се свој-
ски потрудили да Рукометна ака-
демија Динамо иде узлазном
линијом.

Многи од поменутих дечака
већ су добили позиве за наступе
у изабраним селекцијама Војво-
дине, а не треба сумњати да њихо-
во време тек долази и да ће се о
њима тек причати и писати.

ВЕСТ ПО ВЕСТ ЛЕПЉИВА ЛОПТА У ЖИЖИ ИНТЕРЕСОВАЊА

РУКОМЕТНА АКАДЕМИЈА ДИНАМО
НА ПРАВОМ ПУТУ

Стране припремио

Александар
Живковић

СЈАЈНА ЈОВАНА

Чланови Рвачког клуба Динамо
настављају да остварују успехе.
Овог пута је заблистала млада
Јована Радивојевић, која је на
сениорском Првенству Србије у
рвању слободним стилом освоји-
ла сребрну медаљу.

Онајеуфиналупретрпелапораз
од Ане Фабијан, вицешампионке
Европе и најбоље српске рвачице
свих времена. Јовану је као тре-
нер предводила Драгана Јанков.

У недељу, 5. јуна, на Првенству
Србије за млађе пионире, Павле
Радивојевић је освојио златну
медаљу, Матеја Ченејац се оки-
тио сребром, док се Артур Хова-
кимијан пласирао на четврто
место.

ЗЛАТНИ
МИХАЈЛО

Такмичари Џудо клуба Једин-
ство постигли су врло добре резул-
тате на турниру у Великом Гра-
дишту.

Михајло Анђеловић је освојио
најсјајније одличје, Милош Сто-
јановић и Илија Анђеловић зара-
дили су сребрне медаље, а брон-
зама су се окитили Дарио Балан
и Петар Раневски. Новак Стоја-
новски је остао без трофеја.

У исто време Растко Анђело-
вић се надметао на турниру
Европског јуниорског купа у Гра-
цу, где је одрадио четири меча,
извојевао две победе и освојио
прве бодове за светску ранг-листу.

Наредни турнир Европског
купа биће одржан у Бањалуци.

ПРОФЕСИОНАЛАЦ
ПЕТИ

Прошлог викенда је одржано
дванаесто, последње коло Бок-
серске лиге Србије. Град дома-
ћин био је Нови Пазар, а нови
шампион наше земље је истои-
мени клуб из тог града.

Панчевачки Професионалац
је заузео пето место у конкурен-
цији84 клуба. Бојеклубау послед-
њем колу бранили су кадети Сте-
фан Новаков, Петар и Страхиња
Самарџић и Дамјан Бајић, као и
омладинац Лука Перчинов.

Од 30. јуна до 4. јула у Кру-
шевцу ће бити одржано Поједи-
начно првенство Србије, на коме
ће Професионалац учествовати
у најјачем саставу у поменутим
узрасним категоријама.

СУПЕР
ДЕВОЈЧИЦЕ

На шаховском турниру „Ско-
пље квалитет 2022”, у конку-
ренцији 100 кадета из целог
региона, чланови ШК-а „Аље-
хин” из Панчева постигли су
запажене резултате.

У групи девојчица до 14 годи-
на Јана Стошић је заузела прво
место, док је Нина Јочић била
друга. Матеја Мијушковић је
био пети у групи дечака до 16
година.

Суботица је прошлог викенда
угостила најбоље пливаче из
наше покрајине, који су се над-
метали на Првенству Војводи-
не за пионире, кадете, јуниоре
и у апсолутној конкуренцији.
Пливачки клуб Динамо је имао
своје представнике у најмла-
ђим категоријама и постигао је
одличне резултате.

У надметању пионира Андреа
Пољак је зарадила сребро на
200 м леђно, а Нина Чича на
200 м прсно. Даница Конста-
тинов је била трећа на 200 м
леђно, Магдалена Пантић на
100 м прсно, Мартин Ћирко-
вић је заузео треће место на
200 м прсно, а Лазар Станчул
је заслужио бронзу на 400 м
краул.

У штафети кадеткиња на 4 x
50 м краул Динамо је освојио
најсјајније одличје. Пливале су:
Нина Чича, Даница Констан-
тинов, Срна Милутиновић и
Андреа Пољак. Пионири су зара-
дили сребрне медаље у штафе-
ти на 4 x 50 м краул, а тим су
чинили: Лазар Станчул, Ђорђе

Лукета, Михајло
Мандарић и Вук
Самарџија. У истој
дисциплини пионир-
ке Динама биле су
треће, а бронзе су
заслужиле: Магдале-
на Пантић, Милица
Тинтор, Лена Шдику
и Сара Бокун.

У екипном пласма-
ну пионири Динама

су освојили треће место, а запа-
жени су били и јуниори панче-
вачког клуба.

Марта Константинов је три-
јумфовала у трци на 50 м прсно,
док је Андреа Нађ освојила чак
три најсјајнија одличја. Побе-
дила је у тркама на 100 и 200 м
прсно у надметању јуниорки,

као и на 200 м прсно у апсолут-
ној категорији. Дагмар Хусарик
је била најбржа у надметањима
на 100 и 200 м делфин.

Катарина Периз је друга стигла
на циљ у трци на 50 м леђно, а
Андреа Нађ је освојила сребрна
одличја на 50 м прсно у јуниор-
ској и 100 м прсно у апсолутној
категорији. ДагмарХусарикјебила
друга на 50 м делфин у надмета-
њујуниорки, атрисребрнаодлич-
ја зарадила је и у апсолутној кате-
горији, и то у тркама на 50, 100 и
200 метара истим стилом.

Марта Константинов је осво-
јила и две бронзане медаље.
Једну је заслужила на 100 м
мешовито у групи јунорки, а
другу на 50 м прсно у апсолут-
ној категорији.

Прошлог викенда у Сремској
Митровици је одржано Првен-
ство Србије у атлетици за млађе
јуниоре, на коме су чланови три-
ју панчевачких клубова пости-
гли запажене резултате.

АК Динамо се представио са
својим најбољим атлетичарима
и успео да освоји два сребра и
бронзу.

Две сребрне медаље зарадила
је Марија Мркела, и то у тркама
на 200 и 400 метара, па је успе-
ла да испуни норму за одлазак
на Првенство Европе, које ће
бити одржано у Јерусалиму. Уз
све то, Марија је на 200 м поста-
вила нови лични рекорд, који
сада износи 25,10 секунди.

Сања Марић се надметала у
тркама на 400 и 800 метара, али
овог пута није успела да стигне
до одличја.

У конкуренцији 16 штафета у
трци на 4 x 100 метара Динамо
је успео да заради бронзано
одличје. Тим су чиниле: Дуња

Олушки, Дуња Атанацковић,
Марија Мркела и Сања Марић.

Сјајне вести са овог такмиче-
ња стижу и из Атлетског клуба
Панонија.

После дужег опоравка од коро-
навируса и повратка тренинзи-
ма Владимир Мирков је, иако
још увек пионир, смогао снаге
да у конкуренцији са две године
старијим такмичарима у дисци-
плини спортско ходање дође до
титуле вицешампиона Србије.

По новим пропозицијама,
у дисциплини спортско хода-
ње за млађе јуниоре дистан-
ца је повећана с 3.000 на
5.000 метара, али Владими-
ра ни то није омело да стиг-
не до великог успеха. Треба
напоменути да је, поред тре-
нера Саше Стојиловића, вели-
ки допринос побољшању Вла-
димирове технике дао и тре-
нер АК-а Тамиш Зоран
Коцић.

Атлетски клуб Тамиш, предвођен
тренером Зораном Коцићем,
представио се са две атлетичарке
и освојио једну медаљу.

У дисциплини спортско хода-
ње на деоници од 5.000 метара
Милица Бунчић је трећа про-
шла кроз циљ и окитила се брон-
заним одличјем, с резултатом
новог личног рекорда од 27:57,38
минута. Ана Маринковић, после
сјајног старта, услед повреде није
успела да заврши трку до краја.
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ШАХОВСКИ КУТАК



На Првенству Европе за ветеране џуди-
ста Динама Славко Станишић остварио
је још један изванредан успех освојив-
ши златну медаљу у категорији М7 +
100 кг. Славко је ипонима победио сво-
је ривале и тако одбранио титулу најбо-
љег ветерана на Старом континенту.

У исто време млади борци Динама
надметали су се на Купу „Сребрно
језеро” у Великом Градишту. У вели-
кој међународној конкуренцији нај-
млађи џудисти су постигли запажене
резултате.

Златне медаље су освојили
Петар Стојић и Филип Макси-
мовић. Сребром су се окитили:
Вукашин Бачевић, Давид
Мамојка, Сташа Симанић и
Милош Божић, а бронзе су
заслужили Страхиња Пантић и
Стефан Васовић. На пета места
су се пласирали: Вук Станко-
вић, Михајло Живојиновић,
Наталија Лончар, Ирина
Крстић, Јован Божић и Алекса
Милићев. А. Ж.
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

И крчкање
„Месо”, суштина ствари се крчка.

    Мора тако, ради се о природном процесу.

    Уз крчкање иду и зачини.

    Понеки ти неко дода, али већину поседујеш.

    Ако није тако – не ваља.

    Јер, у бити, неопходно је да имаш своје.

    Себе.

    И да то обилато користиш.

Копање
Кад особа врши интроспекцију, проматра своје мисли, потребне

су јој бројне врсте алатки.

    Није „аутоинспекција главе” лака работа.

    Мора да се копа дубоко.

    Једино тако цео посао има смисла.

    А наиђе се и на нешто необјашњиво.

    Или затамњено, мутно...

    Алатке су: искреност, пажња, објективност...

До светла
Живети у сенци није добар избор.

    Поготово у својој.

    Из те ситуације се ваља ишчупати.

    Методе могу бити различите, ево једне.

    Понављаш себи да ти није добро.

    Да си у мраку.

    Онда престанеш да мрачиш.

    Извучеш јакост из свог бића коју имаш и дођеш до светла.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Члан КК-а Динамо
Ђорђе Салапура освојио
златну медаљу

Србија убедљиво најбоља

Београд је од 3. до 5. јуна био домаћин
Балканског првенства у каратеу, а у изу-
зетно јакој конкуренцији такмичара из
десет земаља репрезентативци Србије зау-
зели су убедљиво прво место у укупном
пласману. Велике заслуге за овај успех
имали су и одлични борци из Панчева.

Карате клуб је у саставу националног
тима имао чак девет такмичара, који су
освојили четири медаље.

Шампион Балкана постао је Ђорђе
Салапура, који је с пет сигурних победа
тријумфовао у категорији до 75 кг. Мари-

на Радичевић је освојила две сребрне
медаље. Прву је заслужила у поједи-
начном надметању у категорији до 68
кг, а друго сребро је зарадила као члан
женске екипе у борбама. Део мушког
тима Србије у борбама био је и Ђорђе
Салапура, па му је, после злата у поје-
диначној, припала и бронза у екипној
конкуренцији.

Никола Ивановић је дебитовао на Бал-
канском сениорском првенству и успео
је да се пласира на пето место. Дарко
Спасковски је био седми у категорији до
60 кг, баш као и Александар Здешић у
катама и Урош Петровачки у групи бора-
ца до 67 кг. На овом шампионату су уче-
ствовали и најмлађи такмичари Динама
Вук Воркапић, Лука Доброта и Лазар
Николић, али нису успели да се домогну
трофеја.

Велику помоћ такмичари Србије има-
ли су од тренера Предрага Стојадинова и
Слободана Битевића, који су их својим
саветима искусно водили кроз мечеве.

Карате клуб Младост је имао три так-
мичара у саставу репрезентације Србије:
Марка Милутиновића, Филипа Вујинови-
ћа и Нину Костић, док је Тихомир Маки-
тан био један од тренера националног тима.

Филип Вујиновић је освојио бронзану
медаљу у борбама, у групи дечака рође-
них 2011. године, у категорији до 55 кг.

– Било је то веома корисно искуство за
сва три такмичара, чији су резултати у
овој години сјајни. Балканска медаља
показује континуитет и добар рад у клу-
бу. Нашим репрезентативцима честита-
мо на пожртвовању и одличним резулта-
тима – рекао је Тихомир Макитан.

Карате дани теку... А. Живковић

БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ У КАРАТЕУ

ОДЛИЧНИ ПАНЧЕВАЧКИ БОРЦИ

У суботу, 4. јуна, на Ади Циганлији, где
су најбољи светски веслачи одмеравали
снаге на првом Светском купу у Београ-
ду, српски веслачи су се надметали на
Купу Србије.

За ову регату тренери ВК-а Тамиш
Огњен Матијевић и Игњат Радовановић
пријавили су максималан број екипа како
би проверили своје такмичаре пред наступ
на међународној регати на Бледу.

Панчевачки веслачи су показали добру
форму, па су и овог пута побрали симпа-
тије свих заљубљеника у овај спорт.

Најтежи задатак имао је млади канди-
дат за репрезентацију Марко Јанчикин,
који је после тешких квалификација у
финалу освојио бронзану медаљу.

Истакли су се и кадети Петар Перић и
Павле Милутиновић у дубл-скулу, као и
јуниори Дамјан Стојковић и Милан Уве-
рић у двојцу без кормилара. Обе посаде
заслужиле су сребрна одличја. Сребром
су се окитили и сениори Лазар Коваче-
вић и Бојан Симић. Посебно тешку трку
имао је кадетски скул-четверац у саста-
ву: Михајло Марковић, Марко Јанчикин,
Петар Перић и штрокер Павле Милути-

новић, којима је то била друга трка у току
дана, и то против репрезентативног четвер-
ца Србије. У овом дуелу посада Тамиша
је освојила друго место.

Бронзана одличја су зарадили: Андри-
ја Ранковић, Милош Бошков, Милош
Бадрљица и Бојан Симић у дисциплини
четверац без кормилара, пионирка Нико-
лина Герстнер у скифу за пионирке, као
и Лазар Ковачевић и Андрија Ранковић у
дубл-скулу за јуниоре.

Ветерани Милан Пузић и Јован Опа-
чић освојили су златне медаље у дисци-
плини скиф.

– Задовољан сам тренутном формом и
постигнутим резултатима. С много оптими-
зма чекамо наступ наших веслача на вели-
кој међународној регати на Бледу. Честитам
целојекипинаборбеностиизалагању– рекао
је тренер ВК-а Тамиш Огњен Матијевић.

Сезона веслања је у пуном јеку. Добре
вести тек треба очекивати... А. Ж.

АКТУЕЛНО ИЗ ЏК-а ДИНАМО

СЛАВКО ОДБРАНИО ЕВРОПСКУ ТИТУЛУ

КУП СРБИЈЕ У ВЕСЛАЊУ

ТАМИШ У ДОБРОМ РИТМУ


