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Број 4966, година CLIV

ЖЕЂ

Уколико изостане „зелено светло” међународних институција, стандард
пензионера чуваће се кроз повремене кварталне исплате
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НОВО У ГРАДУ!

ПРОМОВојводе Радомира Путника 1

Све што треба треба понети
на камповање, од А до Ш

НАША ТЕМА: ОДМОР У ПРИРОДИ

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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подвукао да се ова кампања реализује
на целој територији Републике Србије
у периоду завршетка школске године
за матуранте средњих школа, како би
се младима предочиле последице
вожње под дејством алкохола. Испред
зграде Градске управе била су поста-
вљена два симулатора.

– Сви они који су то желели могли су
да испробају симулаторе чеоног судара
и превртања и да се лично увере коли-
ко сигурносни појас значи и колико он
смањује последице саобраћајних
незгода. Употреба безбедносног појаса
на предњем седишту смањује смртност
за 50 одсто, а на задњем за око 25.

Сигурносни појас има и јако велики
утицај на редукцију тешких и смртних
последица, а лаке телесне повреде
смањује за 20–30 одсто. Када се
исправно користи, приликом саобра-
ћајне незгоде сигурносни појас спре-
чава контакт возача и путника са уну-
трашњошћу возила, њихов међусобни
контакт, као и испадање путника из
возила, које се најчешће и завршава
смртним исходом. Сигурносни појас је
изузетно битан и зато што по целом
телу распоређује енергију удара која је
јако велика – рекао је Коковић.

Према статистици, на предњим
седиштима возач и сувозач појас кори-
сте у око 85 одсто случајева, а позади је
везан тек сваки пети путник. Коковић
је додао да сваке године у Србији око
сто људи погине јер нису били везани у
тренутку несреће.

У инвалидским колицима доживотно

Највећу пажњу матураната привукла је
Кристина Грбовић из Чачка, која је пре
шест година повређена у саобраћајној
несрећи и од тада је у инвалидским
колицима. Она је матурантима испри-
чала следеће:

– Саобраћајну незгоду због које сам
данас везана за колица доживела сам
7. октобра 2016. године. То је био један
од мојих првих излазака након још

једне велике трагедије
коју сам претходно
доживела, а то је губи-
так супруга у августу
исте године. Имала
сам 26 година и оста-
ла сам сама с једного-
дишњом ћеркицом
Магдаленом. Те вече-
ри сам, на наговор
пријатеља, отишла
код другарице на
кафу. При повратку
кући поглед ми је био
на телефону. Услед
неприлагођене брзине
и беспотребног прети-
цања по клизавом
путу возач је изгубио
контролу над аутомо-
билом, након чега се
возило испревртало
више пута и завршило
на крову.

Након несреће утвр-
ђено је да има јак
потрес мозга, прелом
кичме и четири ребра и
да јој је пробијена плућ-

на марамица. Преживела је, али и остала
трајно везана за инвалидска колица.

– Моја највећа грешка је била та што
нисам користила сигурносни појас, а
нисам ни пријатељу рекла да успори.
Он је у несрећи задобио излив крви у
мозак. Јако брзо се физички опоравио,
али психички му је тешко пало све што
се мени догодило и осећа велику кри-
вицу иако му ни у једном тренутку
ништа нисам замерила. Знам да то
није учинио намерно. Данас се трудим
да својом личном причом утичем на
друге да не понове грешку какву сам ја
направила, јер се цена за то плаћа
читавог живота – јасна је била Кристи-
на Грбовић.

После предавања матуранти су има-
ли прилику да испробају „пијане нао-
чаре”, којима се симулира стање орга-
низма са два промила алкохола у крви.
Као што смо рекли, на платоу су били и
симулатори чеоног судара возила „коса
раван” и превртања возила „ражањ”.
Млади људи су били препуни утисака.
Кажу да је с „пијаним наочарима”
тешко дохватити неки предмет, крета-
ти се, руковати се или стајати на једној
нози. Једногласни су у одлуци да не
седају за волан у припитом стању. Како
су неки од њих рекли, потресна прича
Кристине Грбовић, као и подаци које су
чули, отворили су им очи, па ће од сада
увек везивати појас, било да седе
напред, било назад, као и да ће исто то
саветовати и својим пријатељима.

Према мишљењу професора који су
у великим групама довели своје уче-
нике, предавање је оставило јак утисак
на све присутне. Трибина је била поуч-
на, посебно матурантима, који на
четвртој години већ полажу возачке
испите и добијају дозволе. Циљ дога-
ђаја је свакако постигнут, јер ће после
овог искуства, очигледно је било, мла-
ди поштовати саобраћајне прописе
како би сви учесници у саобраћају
били безбеднији. С. Трајковић

У безбедним условима
приказане могуће
последице небезбедног
понашања у саобраћају

Циљ постигнут: млади
ће поштовати
саобраћајне прописе

У великој скупштинској сали у згради
Градске управе, 6. маја, одржана је
изузетно добро посећена трибина за
матуранте у оквиру кампање „На мату-
ру без аутомобила”, коју Агенција за
безбедност саобраћаја спроводи у
сарадњи с Градом. Основни циљ кам-
пање је да матуранти не возе аутомо-
биле на матурско вече, јер постоји опа-
сност да се, ако седну за волан под деј-
ством алкохола, најлепше дружење с
вршњацима лоше заврши.

На трибини је било неколико говор-
ника, а заједнички именилац у њихо-
вим излагањима јесте важност пошто-
вања свих правила у саобраћају, и то не
само када се одлази на матурско вече.

Реци „не” алкохолу

Како је рекао Предраг Живковић, члан
Градског већа задужен за саобраћај и
комуналну делатност, кампања „На
матуру без аутомобила” веома је битна,
нарочито за младе који имају пробне
возачке дозволе, јер поред тога што
могу да чују какве могу бити последице
неприлагођене вожње или вожње под
дејством алкохола, слушају искуства и
упознају се са особама које су преживе-
ле саобраћајне несреће. Додао је:

– Овакве кампање, које су праћене и
симулацијом, не само да су едукативне
већ пружају могућност да се у безбед-
ним условима прикажу могуће после-
дице небезбедног понашања у саобра-
ћају. И прошле године смо били веома
активни, имали смо пет или шест кам-
пања посвећених готово свим катего-
ријама учесника у саобраћају. Истим
темпом настављамо и ове године.
Након врло успешне мартовске акције
која се тицала вожње под утицајем
алкохола, прошле недеље смо кренули
с кампањом на тему безбедности
пешака. Оно што следи је кампања
која се односи на бициклисте и возаче
мотоцикала.

Агенцију за безбедност саобраћаја
представљао је Мирко Коковић. Он је
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Какве су ти
мисли,

такав ти је
живот

За чувену, безброј пута цитирану
реченицу коју је изговорио отац
Тадеј: „Какве су ти мисли, такав
ти је живот”, чули су готово сви.
Међутим, чини се као да нисмо
свесни њене тежине и значења.

Свет око себе формирамо
својим мислима и делима и на
њега гледамо кроз призму сво-
јих мисли. Свако ново искуство
нас тера на размишљање и разу-
мевање нечег што је можда дру-
гачије од онога што смо нави-
кли. Замислите калеиодоскоп,
чији стаклићи изнова стварају
нову слику при сваком новом
погледу. То је наш свет, сачи-
њен од безброј малих и великих
искустава, доживљаја и осећа-
ња, који нам скупа пружају
сасвим нову слику – нов поглед
на свет око себе.

Истина је да ничији живот
није савршен, да никоме звезде
нису наклоњене и да није баш
сваког трена ведро небо, али
битно је да знамо да и у тим
моментима препознамо светлу-
цање и из свега извучемо нешто
добро. Све је ствар тога из ког
угла ћемо сагледати ситуацију.
И да нам мисли заиста одређују
живот. Све је до оних малих
сивих ћелија у нашој глави.

Добар пример за то јесте једна
фотографија – деце која стоје на
победничком постољу за прва
три места у неком спорту. Лице
дечака који је победио и нашао
се на највишем месту изгледало
је равнодушно, држао је дипло-
му у руци покрај тела, као да му
се ништа битно није догодило,
док је лице дечака који се нашао
на трећем месту било са осме-
хом од уха до уха, једном руком
је држао диплому високо у
ваздуху, а другом је чврсто
држао медаљу. Јасно је да није
битна позиција, већ стање ума,
које је по свему судећи одреди-
ло правог победника.

Ако чините добро, добро ће
вам се и вратити. Иако звучи
као фраза, ово је још једна
велика истина. Ако се осмехне-
те, биће вам узвраћено осме-
хом, ако сте љубазни, љубазност
ће вам бити узвраћена, ако се
нађете неком у невољи, наћи ће
се неко и вама. Није тешко.
Мали, једноставни гестови
чине живот лепшим. Од вас
зависи какве ћете слике у кале-
идоскопу вашег живота креира-
ти. Учините све да ведре боје
преовладају и да слика буде
вредна погледа.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

ТРИБИНА ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ „НА МАТУРУ БЕЗ АУТОМОБИЛА”

Поглед.

У центру града ових дана

Снимио: Милан Шупица

ТРЕЗВЕНОСТ И СИГУРНОСНИ ПОЈАС ЗА ЖИВОТ

ПОЈАЧАНЕ КОНТРОЛЕ САОБРАЋАЈА

Дарко Трајковић из панчевачке

Саобраћајне полиције изнео је

податак да је од почетка ове годи-

не у нашем граду забележено чак

116 тежих саобраћајних незгода, у

којима је петоро људи погинуло, те

да су 104 лица претрпела лакше

или теже повреде. Он је апеловао

на матуранте да увек поштују сао-

браћајне прописе и ограничења

која важе за особе с пробним

возачким дозволама, те да посеб-

но пазе у периоду матура.

Како је Трајковић рекао, саобра-

ћајна полиција ће због безбедно-

сти свих учесника у саобраћају у

предстојећем периоду увести поја-

чане контроле и проверавати да ли

се млади придржавају свих пропи-

са.

У фокусу прва помоћ и
реалистички приказ
повреда и стања

У организацији панчевачке Меди-
цинске школе „Стевица Јовано-
вић”, 6. и 7. маја одржано је 21.
републичко такмичење медицин-
ских школа у првој помоћи и реа-
листичком приказу повреда, обо-
љења и стања. Свечаном отварању
такмичења у Народној башти при-
суствовала је и Татјана Божић,
чланица Градског већа града Пан-
чева задужена за образовање.

Првог дана, у самој школи,
организовано је надметање из
реалистичког приказа повреда,
обољења и стања, током ког су
екипе глумиле ситуације у којима
се људи повређују и дочаравале
знања о томе како се они збриња-

вају. Другог дана је одржано
такмичење из прве помоћи на
Чардаку у Делиблатској
пешчари, где су екипе на више
пунктова имале задатак да
збрину „повређене”. Оно што је
дало посебну драж јесте да су
за тимове „повреде” биле непо-
знате и требало је да их препо-
знају и адекватно реагују на
њих.

Учествовале су медицин-
ске школе из Суботице, Краље-
ва, Крагујевца, Ниша, Београ-
да, Сремске Митровице, Ужи-
ца, Смедеревске Паланке и
Ваљева. На такмичењу је било
220 особа. Школа домаћин –
МШ „Стевица Јовановић” –
није се такмичила, али су про-
фесори и ученици учествовали
као маркиранти, техничка
подршка и судије. С. Т.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ МШ „СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ”

Републичко такмичење медицинских школа

Пише: Сузана Јанковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА
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Судећи по најави председника
Србије Александра Вучића, обра-
чун пензија по швајцарској фор-
мули, по којој се оне 50 одсто
усклађују са инфлацијом, а 50
одсто с растом зарада, биће при-
лагођен кризним временима,
што би значило да ће раст при-
мања најстаријих грађана ове
године бити већи од 5,5 одсто.

Пошто је за измену метода обра-
чуна пензија потребна и дозво-
ла ММФ-а и Светске банке, у
Влади Србије се, пише „Блиц”,
праве рачунице о томе како би
привремено кризно „помера-
ње” постојећег модела у наред-
не две године могло да утиче
на јавне финансије, односно
колико би оно нарушило прин-
цип одговорног фискалног упра-
вљања.

Будући да је економска
ситуација на глобалном нивоу
додатно погоршана због рата у
Украјини, Влада Србије сма-
тра да би овог пута ММФ и
Светска банка могли да буду
благонаклонији. Ово тим пре
што су у таквим условима мно-
га економска дешавања после-
дица глобалних, а не српских
прилика.

Управо због тога председник
Србије сматра да би требало да
две светске финансијске инсти-
туције овог пута дају „зелено све-
тло” за померање швајцарске

формуле јер би у супротном пен-
зионери могли, у овим време-
нима кризе, да буду значајно
„закинути” у примањима.

Наиме, ако би се доследно
применио швајцарски модел,
раст пензија би се кретао за око
5,5 одсто, што је недовољно да
се покрију значајно увећани тро-
шкови живота, али и инфлаци-
је, која је због украјинског рата
већа од пројектоване.

Све то зато тражи опсежну
анализу, коју ће српска власт
урадити, како би се и ММФ и
Светска банка приволели да
дозволе привремено одступање

од швајцарског модела, а извор
„Блица” из Немањине 11 тврди
да је у игри неколико опција
које могу да ублаже заостатак
пензија за платама.

– Председник Вучић сматра
да овакав начин обрачуна пен-
зија, посебно у кризним време-
нима, може значајно да угрози
стандард најстаријих суграђана.
Ово тим пре што многи од 1,7
милиона пензионера примају
око 20.000 динара, па и мање.
Швајцарски модел управо њима
не иде наруку, већ само онима
који имају релативно велике пен-
зије, ако се то може рећи за оне

који примају између 60.000 и
100.000 динара, а таквих има
само око седам одсто. Зато ће се
урадити анализа која треба да
покаже шта је за оних 93 одсто
најбоље решење, а да се притом
не наруши значајно принцип
одговорног фискалног управља-
ња – наводи наш саговорник.

Једна од опција је и она про-
шлогодишња, односно да се про-
ценат усклађивања с растом зара-
да промени са садашњих 50 на
60 одсто. Друга опција би била
да се раст пензија усклади с
растом зарада односно, ако оне
буду расле 10 одсто, да се за
толико увећају и пензије. У игри
су и друге којима је циљ да се
смањи разлика између просеч-
не плате и пензије, а да се при-
том не наруше јавне финансије.

Свеусвему, урадићеседетаљна
анализастања, којаћесепредочи-
ти и ММФ-у и Светској банци и
очекује се да ће они имати разу-
мевањазаситуацијукојанијеплод
српских, већ светских прилика.

– Уколико случајно не добије-
мо „зелено светло”, сасвим је
сигурно да ће се наћи начин да
се кроз повремене кварталне
исплате побољша стандард пен-
зионерима – најављују из Владе.

Иначе, по подацима РЗС, про-
сечна пензија у марту била је
30.974 динара, што је за 1.500
динара више него у истом
периоду прошле године.

НА РТС-у

Припрема за 
завршни испит

Ученици осмог разреда, који
се спремају за полагање завр-
шног испита, од понедељка,
9. маја, па све до 17. јуна
имају могућност да сваког
радног дана од 9.30 до 13
сати на Другом каналу РТС-а
прате часове који су снимље-
ни као додатна подршка у
припреми за завршни испит.

Часови су снимљени на
иницијативу Министарства
просвете, науке и техноло-
шког развоја и део су пројек-
та „Моја школа”. Министар-
ство је навело да ће кроз
систематизацију градива из
српског језика, математике,
физике, хемије, биологије,
историје и географије учени-
ци имати прилику да још јед-
ном утврде већ стечено зна-
ње.

Понедељком ће бити еми-
товани часови српског јези-
ка, уторком математике, а
средом, четвртком и петком
градиво из физике, биологи-
је, историје и географије.

Завршни испит за ученике
осмог разреда биће одржан
27, 28. и 29. јуна. Д. К.

ЗА МЛАДЕ 
ОД 16 ДО 29

Од понедељка 
пријављивање

за 100 евра
Процес пријављивања за јед-
нократну помоћ младима у
износу од 100 евра почиње у
понедељак, 16. маја, а право на
тај новац имају сви грађани и
грађанке старости од 16 до 29
година. Како је објавило Мини-
старство финансија, они ће за
помоћ моћи да се пријаве на
порталу Управе за трезор нај-
касније до 31. маја. Како је
саопштено, помоћ ће бити
исплаћена 1, 2. и 3. јуна.

Министарство је у објави на
свом званичном „Инстаграм”
налогу навело да они који су се
већ пријављивали за претход-
не уплате не морају поново то
да чине. Њима ће 100 евра
бити уплаћено аутоматски на
рачуне које су претходно наве-
ли. Процес пријављивања се,
како су објаснили, поново отва-
ра због оних који су у међувре-
мену напунили 16 година, или
су на неки други начин стекли
право на помоћ, као и ако про-
шли пут нису желели да иско-
ристе то право. Д. К.

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

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

Тако, на пример, заин-
тересовани у Заводу „Пан-
чевац” могу да ураде и кар-
диолошки преглед и све
врсте ултразвучних прегле-
да срца. За ове услуге су
ангажовани водећи струч-
њаци у тој области dr sc.
med. Слободан Томић, кар-
диолог, доктор медицин-
ских наука и магистар кар-
диологије са Института
„Дедиње”, као и доцент dr
sc. med. Ненад Ратковић и
др Миодраг
Шипчић с
Војномеди-
цинске акаде-
мије.

Ендокрино-
лошке прегле-
де обавља др
Гордана Вељо-
вић из Опште
болнице Пан-
чево, а колор
доплер врата,
руку, ногу и
абдоминалне
аорте и ултра-
звук меких
ткива ради др
Ненад Марги-
тин, специја-
листа радио-
логије, шеф
одсека СТ
дијагностике и заменик
начелника Службе радио-
лошке дијагностике у
Општој болници Панчево.
Из Опште болнице долазе
и др Душан Стојић и др
Александра Стијаковић,
који раде прегледе дојке
(класични односно ултра-
звучни), и др Предраг Вујић,
који ради уролошке прегле-
де. За прегледе из области

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

У Заводу ће ускоро
почети да се спроводи и
амбулантна хирургија, а

све интервенције, као и
додатне хируршке и кон-
султативне прегледа оба-
вљаће др Горан Додевски,
специјалиста абдоминал-
не хирургије из Опште
болнице Панчево.

Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира
Завод „Панчевац”, посебно
онда када је неопходно ура-
дити прегледе и анализе на
једном месту и добити

резултате што
пре. С тим у
вези, треба
подсетити и
на то да се у
Заводу, при-
мера ради, све
врсте лекар-
ских уверења
издају за мак-
симално два
сата.
И овог месе-

ца су у Заводу
за клијенте
осмишљени и
нови пакети
услуга по изу-
зетно повољ-
ним ценама, а
више о томе,
као и о додат-
ним погодно-

стима које остварују сви
који поседују лојалти кар-
тице Ауто-центра „Зоки”,
погледајте на рекламним
странама нашег листа.
Додатне информације
можете добити на 013/21-
90-900 и 013/21-90-903,
а новости пратите и на
сајту www.zavod pan ce -
vac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
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ПРОМО

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

Пакет 1
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
– ултразвук
Цена: 6.000 дин.

Пакет 2
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
Цена: 4.000 дин.

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

Заказивање радним данима 7–14 
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

Пакет 3
– гинеколошки преглед
– вагинални брис
– ултразвук
Цена: 4.000 дин.

ДОСПЕВА 
РАТА ПОРЕЗА

Рок за плаћање 
16. мај

Друга рата пореза на имовину
физичких лица за ову годину
доспева на наплату у понеде-
љак, 16. маја, а Народна банка
Србије (НБС) саопштила је да
грађани могу платити порез
„Дина” картицом без провизије
на шалтерима Управе за трезор
Министарства финансија.

Из Народне банке Србије наво-
де да овом картицом, без провизи-
је, на шалтерима Управе за трезор
могу да се плате и порез на дохо-
дак грађана, промет моторних вози-
ла, затим порез на приход од пољо-
привреде и шумарства, као и допри-
носи за обавезно социјално осигу-
рање пољопривредника. На шал-
терима Управе за трезор „Дина”
картицом се, уз ниске провизије,
могу платити и све друге обавезе
по основу јавних прихода и обаве-
за према корисницима јавних сред-
става, дакле онима који имају 
подрачуне у Управи за трезор.

Порез на имовину физичких
лица, наводи НБС, може се плати-
ти и скенирањем НБС IPS QR кода
на решењима коришћењем мобил-
не апликације банке у којој грађа-
ни имају рачун. Д. К.

ПОВОДОМ ДАНА
МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

Концерти 
недељу дана

Ученици и професори Музичке
школе „Јован Бандур”, поводом
прославе дана школе, припре-
мили су веома богат програм и
низ концерата, који ће се одржа-
вати током предстојеће недеље,
од 13. до 20. маја.

Први концерт у низу посвећен
је виолончелу. Он ће се одржати
већ у петак, 13. маја, у 18.30, у
сали школе. Наредног дана, 14.
маја, од 18 сати, у дворани Кул-
турног центра биће уприличена
свечана академија, а пре тога ће
представници школе посетити
гроб Јована Бандура.

У понедељак, 16. маја, од 18.30,
у сали школе концерт ће одржа-
ти професори, а дан касније, у
исто време и на истом месту,
наступиће ученици који су прво-
награђени у текућој школској
години. У среду, 18. маја, такође
у сали школе, у 18.30, биће одр-
жан концерт камерне музике.

Прослава дана школе биће зао-
кружена концертом у Цркви Све-
тог Карла Боромејског у петак,
20. маја, у 19 сати. Наступиће
солисти, хор и оркестар средње
школе. Д. К.

У оквиру манифестације „Музе-
ји Србије – Музеји за 10”, која
се ове године одржава под сло-
ганом „Моћ музеја” и траје од
14. до 21. маја, Народни музеј
Панчево обележиће Национал-
ну недељу музеја, Светски дан
музеја (18. мај) и Европску ноћ
музеја. Посетиоци ће у Народ-
ном музеју током манифеста-
ције имати прилику да виде
чак пет изложби и неколико
пратећих програма.

Посебно ће бити интересант-
на изложба слика Паје Јовано-
вића, „Паја Јовановић: фигура
– од портрета до алегорије”,
која ће бити отворена у суботу,
14. маја, у 19 сати. Аутори изло-
жбе су Исидора Савић, кустос
– историчар уметности Музеја
града Београда, и Димитрије

Јованов и Дамир Прашникар,
кустоси – историчари уметно-
сти Народног музеја Панчево.
На отварању ће наступити орке-
стар „Новосадски брас квин-
тет”, који, као што му и име
говори, долази из Новог Сада.

Упоредо публика може погле-
дати и недавно отворену изло-
жбу радова из 53. ликовне коло-
није „Делиблатски песак”. Изло-
жене су слике и скулптуре 17
уметника из Панчева, али и из
целе Србије. У току је и изложба
„Жељезница у Боки которској,
Требињу и околини” аутора Јоси-
па Вебера. Поставка обухвата 90
фотографија насталих у перио-
ду од 1901. до 1976. године на
територији Боке которске, Тре-
биња, Дубровника, Kонавала,
Поповог Поља и југоисточне Хер-

цеговине. Снимци на леп и сли-
ковит начин приказују развој
железнице, региона, као и самих
насеља дуж пруга.

Посетиоци музеја ће у субо-
ту бити у прилици да погледају
и поставку Макетарског клуба
„Др Владимир Алексић” из Пан-
чева, који ће представити своје
макете. Ту је и стална поставка
Народног музеја Панчево, са
археолошким налазима још из
времена неолита, као и из оста-
лих периода историје, и са збир-
ком историје уметности, чија
је круна оригинал слике „Сео-
ба Срба” Паје Јовановића.

Затварање манифестације
планирано је за седам дана
касније, у суботу, 21. маја, од
16 до 22 сата. За ту прилику
Народни музеј је, у сарадњи с

Музичким центром Панчево,
припремио богат музички и
поетски програм. Наступиће
дечји оркестар „Брас пилићи”,
Панчевачки дувачки оркестар,
Тамбурашки оркестар Панче-
ва и женска певачка група KУД-а
„Соко” из Инђије, а биће одр-
жано и финале „Распеваног
пролећа Србије 2022”. Како је
најављено, наступиће и бројни
солисти. Д. Кожан

ШТА СТОЈИ ИЗА ИНИЦИЈАТИВЕ ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ

РАСТ ПЕНЗИЈА ОВЕ ГОДИНЕ БИЋЕ
ВЕЋИ ОД 5,5 ОДСТО

ПРАЗНИК УМЕТНОСТИ У ПАНЧЕВУ

Дођите да доживите „Моћ музеја”!



Теме: ментално 
здравље и поремећаји,
стрес, депресија,
фармакотерапија...

Преко конкурса
Министарства
омладине и спорта
обезбеђено 2,5 
милиона динара

Ресорни министар Вања Удо-
вичић потписао је прошле неде-
ље уговоре с представницима
38 јединица локалних самоу-
права у Србији, којима је доде-
љено више од 128 милиона
динара за подршку у области
омладине и спорта.

Панчево је једна од локалних
самоуправа којима је уручен уго-
вор, и то за реализацију пројек-
та „Саветовалиште за младе –
Моје место”. Средства одобрена
за реализацију пројекта износе
2.500.000 динара. У име Града
Панчева потписивању уговора је
присуствовала Марија Јевић,
чланица Градског већа задуже-
на за културу и омладину.

Kанцеларија за младе, при
Градској управи града Панче-
ва, у сарадњи са удружењем
„Психогенеза”, конкурисала је
с пројектом „Саветовалиште за
младе – Моје место” на јавном
конкурсу за подршку једини-

цама локалне самоуправе у
спровођењу омладинске поли-
тике на локалном нивоу, који
је расписало Министарство
омладине и спорта.

Пилот-пројекат „Саветовали-
ште за младе – Моје место”
покренут је у марту 2021. годи-
не и настављен током 2022. годи-
не. Због ограничених капаците-
та, услуге саветовалишта доступ-
не су младима само два пута
недељно, што се показало недо-
вољним. Услед великог интере-
совања и потреба младих, про-
јектом је планирано увођење
нових термина и услуга. Проје-
кат траје десет месеци, а савето-
давне услуге осам месеци. Услу-

ге саветовалишта биће доступ-
не четири пута недељно, уз кон-
султативни психијатријски пре-
глед младих којима је неопход-
на фармакотерапија.

У плану је штампање психо-
едукативних брошура и њихо-
во дистрибуирање у средњим
школама, како би млади били
свеснији потребе и важности
бриге о менталном здрављу.
Брошуре ће бити тематске и
сваког месеца биће детаљно
обрађена по једна тема која би
се показала актуелном, као што
су ментално здравље и пореме-
ћаји, стрес, депресија, анксио-
зност, фармакотерапија, поре-
мећаји исхране... Помоћу ових

брошура мла-
ди ће моћи да
се едукују о
узроцима и
симптомима
нелагода које
осећају, о
н а ч и н и м а
самопомоћи,
али ће бити и
информисани
о раду савето-
валишта које
ће им бити
доступно у
две различи-
те форме –
уживо и
онлајн. Про-
јекат предви-
ђа нову услу-
гу саветовали-

шта: радионичарски рад који
подразумева реализацију једне
радионице месечно, а водио би
је психолог или психијатар.

Због великог интересовања за
овакав вид помоћи младима,
саветовалиште је са унапређе-
ним програмом почело да ради
15. априла 2022. године. „Моје
место” организује термине 
разговора четири пута недељно,
у Дому омладине Панчево, у про-
сторијама „Драфта” или ОРЦ а,
у Улици Светог Саве број 10. Тер-
мини се заказују слањем имејла
на адресу save to va li ste za mla de@ -
pan ce vo.rs, а више информација
може се добити позивањем на
број телефона 061/647-22-90.
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КОЛИКЕ СУ ПЛАТЕ БИЛЕ У ФЕБРУАРУ

Најплаћенији 
програмери и 
консултанти

И шта је, коначно, солидарност? Социолози кажу да је то
добровољна социјална кохезија, спремност за помоћ и
међусобну подршку унутар групе. Солидарни сте с неким
ако га подржавате – у његовим успесима и неуспесима,
свеједно. Сам појам потиче од латинског појма „соли-
дус”, који значи „чврст”. Касније, у средњем веку, кори-
шћен је правни појам „солидум”, којим је означавана
група људи која се пред судом понашала јединствено,
„као један човек”. Појам се проширио на француски, а
затим и на друге језике. Од 19. века користио се као
израз концепта „братства” у кључној пароли француске
револуције „Слобода, једнакост, братство”. У истом сми-
слу солидарност је постала „химна” радничког покрета,
а касније и социјалдемократије. (...) Сећања и опет соли-
дарност с првим масовно организованим и крвавим рад-
ничким демонстрацијама инспирисао је конгрес Друге
интернационале – Париз, 1889. – да се 1. мај обележава
сваке године широм планете. Тако се и данас, нажалост
готово искључиво само тог дана, сетимо солидарности.
Бар ми на Западном Балкану.

(Новинар Светозар Раковић, 
„Нови магазин”, 6. мај)

* * *
Поштено говорећи, да су ти гласови разума – а није да их
нема – били довољно јаки, до овог рата не би ни дошло.
А поготово је мало вероватно да ће ти гласови сада напра-
сно ојачати, усред разарања, проливене крви и узајамних
оптужби, када је улог са свих страна вишеструко повећан
у односу на почетно стање. И када главни ратни профи-
тер не учествује директно у сукобу, већ само са стране
долива уље (и оружје) на ватру, а непосредни ратни акте-
ри – и закрвљена браћа – стоје на самој ивици да морају
или победити по сваку цену, или нестати са историјске
позорнице. И зато је више него основано страховање да
ће ова криза потрајати, и да јој крај са сигурношћу не
виде чак ни они који су је створили и закували. И то је,
заправо, и једино што се у овом тренутку може поуздано
рећи. Тачније, то је једна од две ствари. А друга је да,
веровали или не, може бити још и много, много гора.

(Политички коментатор Ђорђе Вукадиновић, 
„Политика”, 8. мај)

* * *
Постоји исти датум, али два повода. С једне стране је
капитулација Немачке, а с друге Шуманова декларација
која је основ Европске уније. Не би било једног без дру-
гог. Нису сви антифашисти демократе и победу над наци-
стичком Немачком обезбедила је Црвена армија, али
Совјетски Савез и Стаљин нису комплементарни са вред-
ностима данашње Европске уније. Руси су алергични што,
када критикујете стаљинизам, не можете кроз ту критику
ускратити идеју победе. Руси хоће да је 1945. идеја побе-
де, а не само неки мрак у који се завила источна Европе.
Мада добар део источне Европе доживљава 1945. као ула-
зак под гвоздену завесу под руским тенковима. (...) Читај-
те Милована Ђиласа, он је рекао да су ратови деведесетих
били реприза рата 1941–1945. само без партизана. Ми
имамо проблем да без тих партизана и те традиције поку-
шавамо да укрцамо све те наративе у Дан победе.

(Програмски директор „Демостата” 
Зоран Пановић, Н1, 10. мај)

* * *
Кад размишљам о Веси, знам да смо сви изгубили човека
који је био сјајан новинар, фантастичан уредник, а при-
том је био исправан човек. А без тога нема ни истински
доброг новинара, ни уредника. Весу је управо то одлико-
вало. И не памтим да сам од некога за све ове године чуо
ружну реч о Веселину Симоновићу, што је заиста реткост
у овој професији која је пуна сујете, зависти, свега и сва-
чега... Тај квалитет, та топлина коју је он исијавао спрам
људи, они који су били достојни њега вероватно су му на
сличан начин узвраћали. По томе га највише памтим.
(...) Изгледа да је новинарској професији „уписан” ризик,
тај неки вишак узбудљивости. И утолико је пре за дивље-
ње када неко, попут Весе, прође кроз цео тај професио-
нални живот, оствари богату и испуњену каријеру, а иза
себе притом не остави неке ружне трагове. Кад неко не
чини оне компромисе који се не могу оправдати. Кад ни
на који начин себе не укаља, нити компромитује. Сви ми
знамо за људе који су у једном тренутку били „неко и
нешто” у српском новинарству, а онда су „прешли на
другу страну”. Сви они људи који су успели да се сачува-
ју од тога, већ и само због те чињенице, а камоли због
свих других заслуга и домета заслужују поштовање.

(Колумниста Теофил Панчић, nova.rs, 9. мај, 
In memo ri am Веселин Симоновић)

КОНЦЕПТ УЗ ПОМОЋ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

НАСТАВАК ПРОЈЕКТА „САВЕТОВАЛИШТЕ 
ЗА МЛАДЕ – МОЈЕ МЕСТО”

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Мно ги желе да про ме не
дога ђа је из исто ри је
сма тра ју ћи да је све
мање живих све до ка

Дан побе де над фаши змом – 9.
мај – обе ле жен је и у нашем гра -
ду. На спо мен-обе леж ја палим
бор ци ма  вен це су поло жи ли
Тигран Киш, пред сед ник Скуп -
шти не гра да Пан че ва, и Милен -
ко Чуч ко вић, члан Град ског већа
заду жен за рад, запо шља ва ње и
соци јал на пита ња. Уз њих, почаст
жртва ма Дру гог свет ског рата
ода ли су и пред став ни ци удру -
же ња бора ца и гра ђа на, као и
поли тич ких пар ти ја и руских
ком па ни ја.

Пред сед ник Скуп шти не гра -
да Тигран Киш под се тио је на
то да је про шло 77 годи на од
капи ту ла ци је сила Вер мах та, што
је један од нај зна чај ни јих дату -
ма у исто ри ји не само нашег
наро да већ цело куп ног чове чан -
ства, те да је тада дошло до вели -

ке побе де над нај ве ћим злом у
исто ри ји чове чан ства – фаши -
змом. Под ву као је да се Пан че -
во сећа сво јих жрта ва и људи
који су дали живот за сло бо ду, а
онда додао:

– Чини ми се да што више вре -
ме на про ла зи од тог дана, све је
важни је и потреб ни је да се сећа -
мо 9. маја, да се сећа мо шта 9.
мај зна чи, јер смо све до ци мно -
гих поку ша ја да пора же ни буду
данас побед ни ци, да зло чин ци

поста ну херо -
ји, да се неке
чиње ни це из
Дру гог свет -
ског рата и
уоп ште исто -
ри је пре кра ја -
ју сва ког дана.
Важно је пре -
но си ти мла -
ђим гене ра ци -
ја ма шта тај
датум зна чи.
То је једи ни
начин да се то

зло више ника да не вра ти. Сто га,
хва ла вам што сво јим при су ством
спре ча ва те то и обе ћа ва те да
жртве које су пале за нашу сло -
бо ду нису биле уза луд не. Хва ла
сви ма они ма који су стра да ли,
хва ла им, неће мо их ника да забо -
ра ви ти и веч на им сла ва.

Исто ри чар Срђан Божо вић,
који је одр жао упе ча тљив говор,
сло жио се с Кишом у кон ста та -
ци ји да посто је поку ша ји пре -
кра ја ња исто ри је.

– Вре ме чини сво је и мно ги
желе да про ме не дога ђа је из исто -
ри је сма тра ју ћи да је све мање
живих све до ка и да могу да пишу
и гово ре шта хоће – казао је
изме ђу оста лог Божо вић.

Удру же ње бора ца народ но о сло -
бо ди лач ких рато ва од 1912. до 1999.
годи не орга ни зо ва ло је пола га ње
вена ца на спо ме ни ке палим бор -
ци ма Црве не арми је и 12. вој во -
ђан ској бри га ди. Уз то, пред став -
ни ци овог удру же ња и дру ги гра -
ђа ни оби шли су спо мен-собу 12.
вој во ђан ске бри га де у Вој ло ви ци.

У целој Евро пи 9. мај се обе -
ле жа ва као Дан побе де над
фаши змом и Дан Евро пе, у знак
сећа ња на завр ше так Дру гог свет -
ског рата на Ста ром кон ти нен ту
1945. годи не и на поче так ства -
ра ња Европ ске уни је 1950.

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ПОБЕ ДЕ НАД ФАШИ ЗМОМ

Пан че во се сећа сво јих жрта ва

Најмања примања у
личним услужним
делатностима

Подаци Републичког завода за
статистику о платама по делат-
ностима јасно показују који посло-
ви у Србији су највише, а који
најмање плаћени. Према њима,
највише се зарађује у рачунар-
ском програмирању и консул-
тантским услугама – просечна
плата у фебруару износила је
227.823 динара, што је три пута
више од укупног платног просе-
ка.Најмање плате, просечно мање
од 40.000 динара, биле су у лич-
ним услужним делатностима, при-
премању и послуживању хране.

Званична републичка стати-
стика показује и да је исплативо
радити у производњи кокса и
деривата нафте, где се у просеку
зарађује нешто више од 155.000
динара, производњи дуванских
производа – 110.000, као и у
ваздушном саобраћају, где се про-
сечно зарађује 153.644 динара.

Треба имати у виду да је
републички просек за фебруар
износио 70.605 динара, а више
од тога зарађивали су и запо-
слени у снабдевању електрич-
ном енергијом, гасом и паром,
где је забележен просек од
95.586 динара. У рударству је
просечна плата била 100.706
динара, у финансијској делат-
ности и осигурању просек је

био 103.693 динара, у струч-
ним, научним и техничким
делатностима 95.974 динара,
а у државној управи и обаве-
зном социјалном осигурању
81.949 динара.

На листи оних који су при-
мали мање од просека, осим
запослених у услужним делат-
ностима, јесу и они који раде
у пољопривреди, шумарству
и рибарству, с просечних
58.045 динара, у производњи
намештаја, са 48.205, грађе-
винарству – 60.234, трговини

– 58.123, копненом саобраћа-
ју – 49.106 динара, у посло-
вању некретнинама – 64.836,
образовању – 66.464 динара
и уметности, забави и 
рекреацији – 58.431 динар.

Најзад, Републички завод за
статистику изнео је податке да
су примања мања од просека,
која су се кретала између 40.000
и 45.000 динара, имали и запо-
слени на поправци рачунара, у
путничким агенцијама и тур-
-операторима, производњи оде-
ће и преради дрвета.
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Деца заостају у
логичким операцијама

Нису навикли да
комбинују, испробавају,
експериментишу, да
сумњају, истражују...

У јеку су тестирања будућих ђака прва-
ка и, према првим изјавама школских
педагога, утисак је да дечји мозак оби-
лује бројним, различитим подацима.
Како кажу, они су као мали компјуте-
ри, али не умеју те информације пра-
вилно да испоље јер им је вербална
комуникација, тачније говор, на мини-
малном нивоу развоја. Будући прваци,
чини се, имају све информације које су
им потребне у њиховом узрасту, и више
од тога, али немају способност кому-
никације, ни комбинаторике. С друге
стране, струка сматра да је велики про-
блем и тај што су код већине дечака и
девојчица пажња и концентрација ката-
строфалне – малишани не могу да се
фокусирају на проблем, брзо одустају
пред проблемом и брзо губе интересо-
вање. Проблем је и то што је графомо-
торика недовољно развијена.

Има и оних који кажу да садашња
тестирања не одговарају профилу нових
генерација, нису прилагођена, и стога
се добија потпуно погрешна слика о
способностима будућих првака. Наи-
ме, тестови за упис у први разред „типа
један” нису мењани последњих 29 годи-
на, док се београдска ревизија
Бине–Симонове скале дуже од три деце-
није користи при упису у школу. Како
кажу, садашњи дечји мозак је „насето-
ван” другачије и прошловековне скале
провере способности више нису меро-
давни показатељ.

Технолошка ера

Вреди напоменути да се целокупна
људска популација променила с тех-
нолошком ером, па ове промене нису
заобишле ни будуће школарце. Сви
одговори које малишани добијају у
данашњем свету у готовом су облику,
код њих не постоји трагање за реше-

њем, путем читања књига, разговором
с родитељима или гледањем образов-
них емисија, што су деца некада ради-
ла. Готове информације и одговори на
питања које деца проналазе на интер-
нету и телевизији не дају њиховим
умовима прилику да истражују, да се
мало намуче, да кроз разговор с роди-
тељима, али и с другарима у парку,
нешто сазнају.

Нема више „Бранка Коцкице”, „Неве-
на”, „На слово на слово” итд. Сада су
„Зага и Филип”, „Нађа и Арија”, „Јутјуб”
инфлуенсери, преузели улогу живот-
них учитеља, па и не треба да чуди
што су садашњи малишани више усме-
рени ка забави, а не ка испуњавању
обавеза. Проблем је што деца не доби-
јају одговоре на постављена питања од
својих родитеља, јер су они стално зау-
зети или незаинтересовани. Деца оста-
ју без веома важних одговора.

Струка сматра да је рад с децом код
куће, као некада, далеко продуктивни-

ји, бољи и здравији. Кад дођу кући,
малишани више не разговарају с роди-
тељима, не добијају одговоре од њих,
већ искључиво од трећег лица, а то су
медији, игрице и, највише, интернет.
Тако се њихова способност вербалне
комуникације односно говора смањује
и деца у социјалном смислу заостају,
док им је глава препуна разних инфор-
мација – каже струка.

Развијање ума

Велика замерка педагога су играчке.
Како кажу, деца их данас имају преви-
ше и њихово присуство им ремети кон-
центрацију. Наиме, неретко родитељи
компензују то што не проводе време с
децом тиме што им купују играчке,
уместо да с њима бар 20 минута днев-
но праве фигуре од пластелина, карто-
на, да слажу пузле и помажу деци да
развијају свој ум, а не само да га пуне
информацијама које не разумеју и не
знају шта ће с њима.

Па ипак, најве-
ћи проблеми који
су установљени на
тестирањима јесу
претерано одсу-
ство пажње и очај-
на графомотори-
ка. Шестогоди-
шњаци и седмо-
годишњаци имају
екстремно расуту
пажњу, а графо-
моторика је дале-
ко слабија у одно-
су на претходне
генерације. Разлог
је, кажу стручња-
ци, претерана упо-
треба мобилних
телефона и та-
блета. Такозвана
фина моторика,
опозиција палца и
осталих прстију,
манипулација
прстима, код сада-
шње генерације је
јако слабо разви-
јена. То је зато што
се у нижем старо-

сном добу деца више не играју боцка-
лицама, нити коцкицама, као што су
раније, па су тако вежбали рад палца и
осталих прстију.

Наравно, има породица које су висо-
коедукативно подстицајне, али их је
јако мало. Деца су огледало родите-
ља, а искуства педагога показују да је
већина мама и тата пала на испиту
родитељства. Дете се само сналази
кад га нешто интересује, родитељи
немају велику улогу у васпитању, а
ни у образовању. Многи с децом кому-
ницирају касно увече кад дођу с посла,
и то гледајући их преко екрана теле-
фона или компјутера. Све је мање
деце напољу, на игралиштима, ретко
возе бицикле, не играју се довољно
лоптом, усмерени су на телефоне,
телевизију и игрице.

Струка алармира и позива родите-
ље, просветне раднике и васпитаче
на узбуну – нешто се мора хитно
предузети!

РЕЗУЛТАТИ ТЕСТИРАЊА ЂАКА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ

СЛАБА КОМУНИКАЦИЈА И ЛОША ГРАФОМОТОРИКА

ОБЈАВЉЕН ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ КОМПАНИЈЕ НИС ЗА 2021. ГОДИНУ

Снажан допринос јачању стабилности
државе и локалних заједница

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

СЕЗОНСКИ РАДНИЦИ

Увозимо радну снагу
Према званичним подацима, за
пољопривредне сезонске послове
путем званичног државног порта-
ла „Сезонски радници” највише се
пријављују грађани старости од 45
до 60 година. Статистика каже да
је највећа потражња за радницима
у Војводини, односно Новом Саду,
Суботици и Сомбору, али да се пор-
тал користи и у осталим крајеви-
ма Србије. Па ипак, и даље посто-
ји мањак радне снаге на терену и
стога је потребно довођење радни-
ка из иностранства. Занимљиво је
да су корисници сајта, око један
одсто, и страни држављани.

Подсетимо, портал „Сезонски
радници” омогућава физичким и
правним лицима да пријаве сезон-
ске раднике у пољопривреди, а за
три године, колико тај портал посто-
ји, ангажовано је више од 60.000
људи.

ПОСКУПЉЕЊЕ ЕНЕРГЕНАТА

У штедњи је
излаз из кризе

Министарка рударства и енергети-
ке Зорана Михајловић најавила је
већу цену струје „будући да су поску-
пеле све компоненте за производ-
њу електричне енергије”. Како је
рекла, имамо најнижу цену у Евро-
пи, нижу и од земаља у окружењу,
и „није реално да имамо ову цену”.
Према њеним речима, нова цена
мора да буде усклађена са свим
параметрима и да буде одржива и
за ЕПС, и за државу, и за грађане.

– Тај новац сигурно неће ићи за
плате, како поједини медији пишу,
већ за решавање проблема који су
настали због високих цена на тржи-
шту – рекла је Зорана Михајловић.

Када је реч о цени гаса и уредби
о ограничењу висине цене нафт-
них деривата, министарка је иста-
кла да се свакодневно прати
ситуација на европским тржишти-
ма и да Влада анализира стање.

– Имамо довољне количине свих
енергената за несметано функцио-
нисање привреде и грађана, јер смо
претходних годину дана озбиљно
радили на томе, али је потребно да
сви заједно поведемо рачуна и
рационалније користимо енергију.
Ово није нормална ситуација, ово
је најгора ситуација за економију и
енергетику сваке државе и мислим
да сви морамо да поведемо рачуна
– рекла је она.

НОВА ТАКСА

Музички динар
Мобилни телефон, али и лаптоп и
десктоп рачунари, као и таблети
од сада су на листи уређаја за које
постоји обавеза плаћања посебне
накнаде по основу ауторских и
сродних права. Једноставно рече-
но, на ове техничке уређаје плаћа-
ће се тзв. музички динар, односно
ауторске накнаде. Засад је сигурно
само да ће накнаду плаћати
произвођачи и увозници, али није
познато у ком проценту. Наравно,
овај трошак биће укалкулисан у
суму коју ће купац морати да издво-
ји за жељени производ.

Наиме, Влада Републике Србије
усвојила је допуне и измене Уред-
бе о утврђивању листе техничких
уређаја и предмета за које постоји
обавеза плаћања посебне накнаде
носиоцима ауторског и сродних
права. Изменама се број уређаја
на које се односи ова уредба уве-
ћава, па су на списку сада и: уре-
ђаји са интегрисаним хард-диском
– десктоп рачунари, лаптопи, ТВ
са хард-диском, ДВД плејер с
могућношћу снимања и са хард-
диском, блу-реј плејер с могућно-
шћу снимања и са хард-диском,
затим таблети, али и паметни теле-
фони.

Плаћање ове посебне накнаде
пракса је у већини држава Европ-
ске уније, па и у нашем окружењу.

Нису важни само добри
финансијски и оперативни
резултати, већ и начин на
који се до њих долази

Настављена модернизација
компаније

У жељи да настави да буде пример одго-
ворног и транспарентног пословања, као
и поштовања принципа одрживог
развоја, компанија НИС је недавно обја-
вила 12. узастопни верификовани Изве-
штај о одрживом развоју, у ком се наво-
де кључне активности компаније у 2021.
години. У овом периоду, који је и даље
био под снажним утицајем пандемије
коронавируса, НИС је наставио улагања
и модернизацију компаније, као и напо-
ре да се допринесе заштити животне
средине и бољем животу заједнице. У
Извештају се, између осталог, наводи да
је НИС у развојне пројекте у 2021. годи-
ни уложио 20,2 милијарде динара и да
је остварена нето добит од 21 милијарде
динара, док је показатељ EBIT DA изно-
сио 53,2 милијарде динара. НИС је наста-
вио да значајно доприноси стабилности
буџета – обавезе по основу пореза и дру-
гих јавних прихода износиле су 217,8
милијарди динара у прошлој години, а
акционарима је на име дивиденде за
2020. годину исплаћено нешто више од
једне милијарде динара.

У овогодишњем извештају стоји да су
остварени рекордни резултати у области
прераде и промета. У Рафинерији нафте
Панчево у 2021. години је прерађено
3,945 милиона тона сирове нафте и полу-
производа, док је укупан обим промета
износио 4,031 милиона тона. У области
људских ресурса НИС је наставио кон-
тинуиранo професионалнo усавршава-
ње запослених и креирањe подстицајног
радног окружења за све генерације запо-

слених. Током 2021. године организова-
но је 2.870 обука, на којима је учествова-
ло више од 5.220 полазника.

Јачање еколошке свести

Поред тога, НИС је наставио да сти-
пендира талентоване студенте и до сада
је подржао школовање више од 130
академаца, од којих се готово 60 запо-
слило у компанији након завршетка
студија. Настављена је и реализација
корпоративних програма „NIS Ene rgy”

и „NIS Cal ling” путем којих млади тален-
ти добијају прилику да стекну прва рад-
на искуства у НИС-у.

Када је реч о заштити животне сре-
дине, у еколошке пројекте је у 2021.
години инвестирано 355,6 милиона
динара. У извештају стоји да руско-срп-
ски нафтни гигант, кроз различите про-
јекте усмерене на строго поштовање
највиших еколошких стандарда, ефи-
касно и одговорно користи расположи-
ве ресурсе и да је повећао енергетску

ефикасност и употребу обновљивих изво-
ра енергије. У НИС-у истичу да се актив-
ности и резултати компаније у домену
заштите животне средине стално уна-
пређују, с циљем развоја еколошке све-
сти појединаца и читаве заједнице. Поред
тога, НИС је у изазовној години оства-
рио напредак и у области безбедности
на раду – индикатор повреда са изгу-
бљеним данима (LTIF) смањен је 10
одсто у односу на 2020. годину.

Друштвена одговорност

Имајући у виду да је успех компаније
потпун само уколико доприноси разво-
ју заједнице, НИС је у 2021. години у
друштвено одговорне пројекте и подр-
шку професионалном спорту уложио
више од 315 милиона динара. Од тога
је 107,5 милиона инвестирано у реали-
зацију еколошких пројеката у 12 општи-
на и градова широм Србије који уче-
ствују у корпоративном програму „Зајед-
ници заједно”. Како кажу, циљ подр-
шке је унапређење енергетске и еколо-
шке инфраструктуре образовних, здрав-
ствених и спортских установа и устано-
ва културе које су на услузи и од знача-
ја свим грађанима локалних заједница.

Компанија је и у 2021. години наста-
вила да подржава здравствене устано-
ве у борби против епидемије корона-
вируса. Између осталог, ковид болни-
цама широм Србије, као и Институту
за онкологију и радиологију Србије и
Општој болници Чачак компанија је
донирала више од 120.000 литара воде
„Јазак”. За Институт за јавно здравље
Србије „Др Милан Јовановић Батут”
обезбеђена су финансијска средства за
испитивање карактеристика имунског
одговора међу особама вакцинисаним
против болести ковид 19. Подршку
заједници пружили су и запослени у
НИС-у, чланови Клуба волонтера, реа-
лизујући бројне хуманитарне и филан-
тропске активности.

КАКО СЕ ДОЛАЗИ ДО ЦИЉА

Кирил Тјурдењев, генерални дирек-

тор НИС-а, навео је у уводној речи

Извештаја за 2021. годину да ком-

панија својим пословањем допри-

носи остварењу циљева одрживог

развоја Уједињених нација и да

даљи рад у складу са овим принци-

пима може бити важан савезник у

суочавању са актуелним изазовима.

„Желим да истакнем да за НИС

нису важни само добри финансијски

и оперативни резултати, већ и начин

како до њих долазимо. О томе све-

дочи и чињеница да смо од 2009.

године у еколошке пројекте и пројек-

те који значајно утичу на унапређе-

ње заштите животне средине уложи-

ли 900 милиона евра. У том правцу

наставићемо и током даљег развоја

компаније”, навео је Тјурдењев.
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Затвор(еност)

ХРАНА ЗА ДУШУ

Драги моји, свакоме се деси
да упозна особу с којом од првог
тренутка успостави неки посе-
бан, подржавајући однос пун
р а з у м е в а њ а .
Речи се сасвим
спонтано нижу
и осећате до јуче
непознату особу
као старог при-
јатеља, дуго при-
ж е љ к и в а н о г
љубавника или
брата. Притом
не знамо да ли
треба да захва-
лимо судбини,
срећи или
напросто некој
чудној случајно-
сти на тако
непроцењивом
дару.

У целој тој
причи постоји
једно велико
АЛИ. Заборављамо, драги моји,
да ми доживљавамо друге осо-
бе и спољни свет у складу са
оним што ми јесмо, а не што је
та друга особа. Жеља за при-
падањем и прихватањем је у
самој суштини нашег бића и
због тога се дешава да преви-
димо нешто толико очигледно
као затвор(еност) коју особа
коју смо пригрлили искрено
свим срцем има у себи.

Први утисак који смо сте-
кли упијајући нечије речи јесте
пречица и кључ нашег срца,
јер нам из унутрашњег „недо-
стајућег” света све личи на
истину. Прихватамо туђе речи
без задршке само зато што
желимо да верујемо у њих. Тре-
ба да освестимо да је особа коју
„имамо” на неколико сати или
на неколико порука дневно у
свом сопственом затвору и да
не може да види даље од огра-
ничености својих видика. Иску-

ства стечена у затворености
могу да праве слику будућно-
сти само до граница које су
ојачане свим незадовољстви-
ма и болом доживљеним у про-
шлости. Kад се на таквом иску-
ству праве нове везе и односи,
то само по себи представља
затвор у који бисмо били уву-
чени својим сопственим заблу-
дама. Задовољна и срећна осо-
ба неће у нама изазивати ника-
кав емотивни хаос и тугу. Тре-
ба кроз живот ићи срцем, пра-
тити ритам душе, али исто тако
треба да послушамо онај једва
чујни унутрашњи глас, који нас
опомиње да нешто није у реду
у вези с неком особом, коју смо
отпрве прихватили као део
наше животне слагалице.

Из сужених
и скучених
видика емотив-
ног затвора не
постоји начин
да се прихвати
у целости нешто
што у тај исти
затвор не може
да стане. Све
што желите да
уградите у тај
однос не може
да буде препо-
знато из скуче-
ности коју пра-
ви затвореност
у себе. Истина
коју уграђујемо
у однос обасја-
на је вером и
љубављу. Такав

сјај је болан за некога ко живи
у мраку изабраног затвора и
не треба га заслепљивати. Боље
је послати љубав самом себи,
јер ће тако сјај нашег бића при-
вући нечију светлост. Постоји
могућност да особа коју смо
„случајно” срели јесте баш оно
што нас буди и оснажује. Да
смо баш ми тај кључ који је
ослобађа из затвора... Али ако
нас особа „заболи”, појачава
недостајање, несигурост, ако
нас тера да будемо оно што
нисмо, да свако своје „никада”
доводимо у питање..., треба да
се запитамо да ли смо већ у
затвору или на путу ка тамо.
Довољно је светла, доброте и
племенитости у намери да при-
хватимо особу која је „нова” у
нашим животима. Ако то све-
тло није довољно да растера
мрак нечије душе, треба да се
склонимо пре него што тај мрак
прогута и нас.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Треба кроз живот
ићи срцем, пратити
ритам душе, али
исто тако треба да
послушамо онај
једва чујни 
унутрашњи глас,
који нас опомиње
да нешто није у реду
у вези с неком 
особом, коју смо
отпрве прихватили.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Уколико вам поја-

чано опада коса,

да бисте решили

тај проблем, нај-

пре би требало да

откријете узрок

проблема, како

бисте адекватно

реаговали. У

међувремену вам

траварка Милена

Марић даје предлог

биљне мешавине

која је добра за

косу, а има и

шири спектар

деловања. Може

да помогне шта

год да је узрок опадања.

Помешајте једнаке количине брезе, коприве, невена, жалфије

и хмеља. Најбоље је да направите тинктуру и тако имате увек

спреман препарат.

Поступак: Стаклену теглу до 2/3 напунити уситњеном биљном

мешавином. Налити до врха алкохол (40–50%) или домаћу раки-

ју. Теглу затворити, промућкати и држати на собној температури

две недеље. За то време сваког дана мућкати и протресати. Про-

цедити и држати у тамној флаши на собној температури. Узима-

ти три пута дневно по кафену кашичицу пре јела, у трајању од три

месеца. Свако вече исту тинктуру утрљати у власиште. За то је

практична бочица с прскалицом.

Тинктура против
опадања косе

У Србији се традиционално од
1991. године, у трећој недељи
маја, обележава Недеља здра-
вља уста и зуба. То је повод да се
подсетимо колико је важно да
чувамо и одржавамо најскупље
бисере које смо добили на поклон
још као бебе.

Ту су и природна решења у
случају да нешто ипак пође по
злу.

Веровали или не, у свету скоро
3,5 милијарди људи има неко
орално обољење, а више од 530
милиона деце има каријес млеч-
них зуба. Ово су процене Гло-
балне студије оптерећења боле-
стима из 2017. године.

Када је реч о Србији, такође
имамо разлог да се забринемо.
Резултати Истраживања пона-
шања у вези са здрављем деце
школског узраста 2018. године
показали су да навику свакоднев-
ног прања зуба чешће од једном
дневно има нешто више од две
трећине (70,9%) ученика петих
и седмих разреда основне шко-
ле и првих разреда средње шко-
ле, значајно више девојчица него
дечака (82,6% према 59,9%).

Истраживање о оралном здра-
вљу деце у Србији које је спрове-
дено 2019/2020. године показaло
је да у Србији 13,4% деце узра-
ста 12–36 месеци има један или
више каријесних млечних зуба,
као и да у овом узрасту више од
половине деце (52,9%) свако-
дневно конзумира слаткише.
Резултати овог истраживања
показали су и да 50,9% деце узра-
ста 36–71 месец има каријес или
неку његову компликацију, као
и да свако пето дете (17,8%) у
предшколском узрасту има уоч-
љиву каријесну лезију на тек
изниклом првом сталном мола-
ру. У узрасту 12 година све здра-
ве зубе има 36% деце, а у узра-
сту 15 година 22% деце.

Корен проблема

Када је реч о одраслима, истра-
живање здравља становништва
Србије 2019. године показује да
55,3% особа старијих од 15 годи-
на у Србији процењује стање сво-
јих зуба и усне дупље као добро,
а 57,8% становника је изјавило
да пере зубе више од једном днев-
но. У преводу, 42,2% људи у нашој
држави не пере зубе редовно. И
ето где почиње проблем.

Поред неадекватног одржава-
ња оралне хигијене на индиви-
дуалном нивоу, високој учеста-
лости оралних обољења на гло-
балном нивоу у великој мери
доприносе и недостатак зашти-
те флуоридима, као и неадекват-
на покривеност стоматолошком

здравственом заштитом на при-
марном нивоу.

Стоматолози подсећају да бри-
га о здрављу уста и зуба почиње
такорећи од рођења, а да први
одлазак у ординацију зубара тре-
ба планирати већ у периоду од
шестог месеца до навршене прве
године живота. Надзор или
помоћ родитеља при прању зуби-

ћа неопходни су углавном све
до десете године живота детета.

Одржавање адекватне хигије-
не подразумева редовно прање
зуба ујутру и увече пред спава-
ње, као и после сваког оброка
пастом за зубе са флуором и
коришћење конца за зубе. Ради
редовне контроле стоматолога
треба посетити најма-
ње једном у шест
месеци уколико није
потребно учесталије
због лечења и укла-
њања зубног каменца.

Аларм за узбуну

Но зубобоља (ден-
талгија или одонтал-
гија) није реткост
чак и када поштује-
те сва правила. Она
настаје као последи-

ца промена које се јављају у
зубу или околним ткивима.
Најчешће је узрокована кари-
јесом или обољењима зубне
пулпе, а настаје и услед про-
блема с деснима, вилицом,
током избијања или прили-
ком повреде зуба. Може се
јавити спонтано или као реак-
ција на различите термичке,

хемијске и меха-
ничке надражаје.

Интензитет
варира од благог до
веома јаког бола,
који може бити
константан или
спорадичан. Дели
се на дентински
(изазван промена-
ма у дентину),
пулпни (изазван
променама у пул-
пи – живцу), пери-
апексни (промене

у ткиву око врха корена), паро-
донтални (промене у ткивима
око зуба) и рефлектовани – бол
који се осећа у зубу, а узрокован
је променама на суседним тки-
вима (синуси, нос). Узрок овог
проблема може отклонити
искључиво стоматолог, али док
чекате лекарску интервенцију,

бол можете ублажити биљним
чајевима и облозима.

Превенција

Најбољи начини да се зубобоља
спречи јесу правилна хигијена
усне дупље, редовна контрола
код стоматолога и здраве пре-
храмбене навике.

Да би се зуби одржали здрави-
ма, треба јести храну богату белан-
чевинама, витаминима, минера-
лима, производе од интегралних
житарица, намирнице која се не
лепе за зубе и које није потребно
дуго жвакати (воће и поврће).
Посебно треба избегавати слатки-
ше попут чоколаде, лизалица, кара-
мела, бомбона, те гума за жвака-
ње – што су слаткиши лепљивији
и што се дуже задржавају у усти-
ма, то је већа опасност од ствара-
ња каријеса. Зубе редовно перите
пастом која садржи флуор јер он
чува глеђ. Редовном хигијеном
зуба масирају се десни (вилица),
што омогућава бољу циркулацију
крви у деснима, а уклањају се бак-
терије и остаци хране.

Ево и природних лекова који
ће послужити као прва помоћ у
случају зубобоље.

Биљне облоге

Ситно исецкати и измешати пет
супених кашика листа першуна
и три супене кашике цвета хај-
дучице. Мешавину изручити у
седам децилитара прокључале
воде, поклопити и оставити да
одстоји сат времена.

Процедити и од густог дела
направити облог, ставити га на
болно место, са спољашње стра-
не. Облог држати ујутро, по под-
не и увече по два сата. Процеђе-
ним чајем испирати уста више
пута у току дана.

На исти начин се припрема и
користи и облога од пет супе-
них кашика ситно исецканог
листа или корена целера и три
супене кашике листа коприве.

Нана и зоб или бели лук

Измешати три супене кашике
ситно исецканог листа нане и сит-
но здробљеног зрна овса или зоби.
Мешавину изручити у седам
децилитаракључале воде, покло-
пити и оставити да одстоји један
сат. Процедити и испирати уста

неколико пута у току дана.
Можете здробити пола чена

белог лука и ставити га на обо-
лели зуб. Држати пет минута.

Течност за испирање

Ситно исецкати и измешати по
једну супену кашику цвета зове,
камилице и мајчине душице.
Супену кашику припремљене
мешавине прелити са два деци-
литра кључале воде.

Поклопити и оставити да сто-
ји 15 минута. Након тога оцеди-
ти и млаком течношћу испира-
ти усну дупљу.

НЕДЕЉА ЗДРАВЉА УСТА И ЗУБА

КАКО ДА ВАС ОСМЕХ НИКАД НЕ ЗАБОЛИ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ДО БЕЛИХ ЗУБА ПРИРОДНИМ ПУТЕМ

Бели зуби и холивудски осмех

жеља су многих, али нису сви

довољно срећни да имају

довољно добре гене или

довољно новца да поправе оно

што су гени пореметили. Осим

тога што су скупи, третмани

ласерског избељивања и слич-

ни могу и оштетити глеђ те оја-

чати осетљивост зуба.

На сву срећу, травари и

народни лекари знају како

зубе одржати белима помоћу

природних препарата и без

оштећења, како зуба, тако и

новчаника. Ево најважнијих.

• Сода бикарбона. Ово је

природни избељивач и састо-

јак многих паста за зубе. Поме-

шајте четвртину кашичице

соде бикарбоне с водом и опе-

рите зубе. Неће их оштетити, а

с временом и уз редовну

употребу приметићете разлику.

• Јагоде. Захваљујући јабуч-

ној киселини, која је природно

средство за чишћење, ово

слатко воће може вам природ-

ним путем избелити зубе. Кре-

ће сезона – навалите!

• Топла слана вода. Осим

што природно избељује зубе,

со делује антибактеријски на

десни. Помешајте кашичицу

соли са чашом топле воде и

користите мешавину као води-

цу за испирање уста.

• Бела храна. Можда делује

очито, али што светлију храну

једете, то ће вам зуби мање

тамнети. Препоручују се пиле-

тина, рижа и риба. С друге

стране, требало би да избега-

вате обојену храну, попут цве-

кле, боровнице и шаргарепе,

као и ону наручену из индиј-

ских, кинеских и сличних

ресторана, јер често садрже

куркуму, која такође оставља

трагове на зубима.

• Јабуке. Јабука се сматра

једном од најбољих

намирница за чишће-

ње зуба. Осим што

има такву тексту-

ру да помаже ски-

дање плака, као и

јагоде садржи

јабучну киселину, која

ће још појачати процес.

• Kокосово уље за испира-

ње. Велику кашику кокосовог

уља треба држати у устима

колико год је могуће, а било

би идеално 15 минута. Тако

ћете уклонити бактерије и

спречити настанак плака, као

и других „мрља”, јер ћете их

намастити.

• Угаљ. Kолико год необич-

но звучало, активни угаљ

доста успешно избељује зубе.

Осим тога, јача десни, уклања

токсине из уста и апсорбује

бактерије. Уз све то, јефтин је.



Камповање је било прилично
занемарен начин одмора, a након
пандемије короне постало je
далеко популарнији вид релак-
сације који многи заљубљеници
у природу практикују.

Некима је омиљен боравак у
шатору, другима у камп прико-
лици, док многи преферирају
бунгалове и глампинге на лук-
сузнијим дестинацијама. Сме-
штај у шатору у нашим кампо-
вима стаје већ од 300 динара,
док рецимо камповање у луксу-
знијем смештају кошта и као
хотел с пет звездица.

Шта је глампинг

Како смо већ дубоко закорачи-
ли у пролеће, а ближи нам се и
лето, многи су почели да пакују
ранчеве и вреће за спавање како
би искористили лепо време за
камп далеко од градске гужве и
конфузне свакодневице.

Целодневни боравак и одмор
у кампу покрај жубора воде
може се сматрати привилего-
ваним. Искусни кампери саве-
тују да је пре гледања мапе и
паковања ранчева и врећа за
спавање најбитније истражити
какву врсту камповања желите
и колико сте спремни то да пла-
тите. Било да волите шаторе,
камп приколице, кампере, било
бунгалове, готово у сваком кут-

ку наше земље постоје места за
овакав вид одмора.

Кампови и камп насеља у
Србији имају ценовнике који
варирају, али уз све то иду и
додатни трошкови за разне
неопходне ставке. Српски кампо-
ви нуде различите видове сме-
штаја – од ауто-домова до прико-
лица и бунгалова или глампинга.

Наиме, глампинг је луксузно
и гламурозно путовање које омо-
гућава да уживате у природи
поштеђени лоших страна тра-
диционалног начина кампова-
ња. Ова врста камповања има
погодности какве имају поједи-
ни хотели, а уз то неприкосно-
вен приступ природи. Смештај-
ни капацитети за глампинг
подразумевају кревете, струју,
купатило с тушем, апарат за кафу
и потпуно опремљену кухињу,
те су далеко више и од опре-
мљенијих шатора. У нашој земљи
ова врста луксузног камповања
заступљена је у златиборском
крају, Војводини, Сремским Кар-
ловцима, Засавици, кампу
„Бездан”, језеру Међувршје, 
Неготину и на Копаонику.

Јефтино

Поред луксузних кампова у Срби-
ји, наши кампери воле и дивље
камповање, па је тако популар-
ност комерцијалних камп одма-
ралишта и насеља у порасту.
Посебну чар у природи има зау-

зимање простора, одмор и пре-
ноћиште у шатору или у камп
приколици. Боравак у кампу
одрасле кошта 550 динара на
дан, за децу од седам до 14 годи-
на је 300 динара, док је за млађе
од седам година бесплатан.
Место за шатор наплаћује се од
300 до 400 динара, а за камп
приколицу од 600 динара.
Изнајмљивање камп приколице
је 1.000 динара, а шатора 500
динара.

Стручњаци кажу да је Срби-
ја земља која има огроман
потенцијал да постане веома
популарна камп дестинација.
Просечна цена једног дана кам-
повања за четворочлану поро-
дицу је од 10 до 25 евра. Дакле,
за десетодневни смештај тре-
ба да се одвоји од 100 до 250
евра. Ако кампујете само у
шатору и не треба вам струја,
у неким камповима цена је тек
пет евра по дану, што значи да
10 дана боравка у природи с
породицом кошта само 50 евра.

ТЕМА БРОЈА
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БЕЗБЕДНОСТ У ПРИРОДИ

Искусни кампери саветују да

на камповање не идете без

телефона, те да све време

будете у контакту с породицом.

Врло је важно пазити како се

излажете неким ризичним

активностима, као што су

пењање, роњење, истражива-

ње терена. Такође, обавезно

упозоравају да никад не треба

бити сам. На месту на ком се

кампује треба проверити да ли

постоје опасне животиње, гми-

завци, крпељи, инсекти. Крај

себе обавезно треба имати

средства за прву помоћ,

алкохол и гел за суво прање

руку.

СВЕ ШТО ВАМ ТРЕБА ЗА БОРАВАК У ПРИРОДИ

Шатор за спавање – од 3.700 до 11.500 динара.

Душек на надувавање – од 1.900 до 5.700.

Ручна пумпа – 2.200.

Врећа за спавање – од 1.400 до 5.100.

Столица за камповање – од 1.500 до 6.000.

Решетка за роштиљ – 3.000.

Жичана четка за чишћење роштиља – 350.

Ћумур – 450 (три килограма).

Хватаљке за роштиљ – 350.

Хепо коцке – 180.

Ручни фрижидер или расхладна торба – 2.600.

Батеријска лампа – 500.

Камперски решо – 2.800.

Пластични прибор за јело – 300.

Најјефтинија опција – укупно 21.230.

Најскупља опција – укупно 41.030.

ШТА ЈЕ СВЕ ПОТРЕБНО

Вреће и простирке

за спавање.

Одећа и обућа.

Кабаница.

Мапа.

Компас.

Апликација за лоцирање

на телефону.

Столице на расклапање.

Мали сто.

Мини-шпорет на гас.

Боца гаса.

Фрижидер за пикник.

Посуђе.

Кесе за ђубре.

Батеријска лампа.

Шибица.

Упаљач.

Лекови.

Козметика и тоалет-папир.

Средство против

уједа комараца.

НЕ ЗАБОРАВИТЕ НА ЗАБАВУ

Када идете на камповање,

никако немојте заборавити

да понесете лопту, фризби,

или карте на пример, како

бисте се забавили са својим

пријатељима. То вам, уколи-

ко ове предмете већ немате

код куће, није велики изда-

так. Фризби кошта између

400 и 1.000 динара, а лоп-

та, на пример, за одбојку

кошта 1.000 динара. Шпил

карата кошта 200 динара, а

њиме се силно можете заба-

вити са својом екипом на

уранку.

У близини Сремске Митрови-
це, на само 200 метара уз при-
лазни пут до Специјалног резер-
вата природе Засавица, сме-
штен је „Кампинг Засавица”.
Капацитет кампа је 42 места,
која су лепо уређена и оивиче-
на стаблима. Ноћење у кампу
„Засавица” четворочлану поро-
дицу кошта од 22 евра по ноћи.

КАМПИНГ ЗАСАВИЦА

За породицу
Сребрно језеро,затворенирука-
вац Дунава, налази се код Вели-
ког Градишта, 110 км од Бео-
града, а на обали је смештен и
истоимени камп. Спада у ред
најстаријих и највећих кампо-
ва у Србији, са око 500 кампинг
јединица и 150 места за шато-
ре. Смештен је у листопадној
шуми, у појасу до језерске пла-

же, која обилује садржајима за
рекреацију на обали и на води.
Изнајмљивање ауто-приколице
у којој има места за четворо-
члану породицу кошта 2.000
динара по дану.

СРЕБРНО ЈЕЗЕРО

Дневно 2.000 динара

На осам километара од Субо-
тице налази се једна од наших
најстаријих туристичких
атракција – Палићко језеро.
Највеће језеро у Србији наста-
ло природним путем има
неколико мањих кампова.
„Палић” и „Де тур” имају мно-
штво садржаја, попут отво-
рених базена и спортских

игралишта. Поред ауто-при-
колица и шатора, овде се
може преспавати и у бунга-
ловима. Одмор у камповима
на Палићу четворочлану
породицу кошта од 1.000 до
2.500 динара по дану, у зави-
сности од тога да ли долазе
ауто-приколицом и са шато-
ром или не.

ПАЛИЋКО ЈЕЗЕРО

Смештај од 1.000 
до 2.500 динара

Шарганска осмица,
Мећавник и Дрвен-
град, Тара и плани-
нарење, река Дрина
и рафтинг, те Пот-
пећка пећина – све
је оно што се може
видети ако се кампује у овом
крају. Мини-камп „Виљамов-
ка” у подножју Таре и Злати-
бора има 15 кампинг места у
воћњаку опеване виљамовке.
У близини кампа налазе се и

језера Врутци и Зао-
вине, која су сан сва-
ког риболовца и
љубитеља природе,
као и лековити извор
воде Свети Јован
Крститељ. Четворо-

члана породица ће ноћење у
овом кампу платити 1.500
динара. Место за шатор је 350
динара, а свака одрасла особа
плаћа и 600 динара за бора-
вак. Деца бораве бесплатно.

ТАРА

Ноћење од 1.500 динара
На само 100 километара
источно од Београда налазе
се белоцркванска језера, јед-
на од најлепших туристичких
дестинација у Војводини. Око
језера постоји неколико кам-
пова у којима посетиоци могу
одсести у шаторима, ауто-при-
колицама или бунгаловима.
Од око 600 смештајних једи-
ница, с колико располаже Бела
Црква, око 200 је намењено
камповима, чији су капаци-

тети често током лета попу-
њени. У кампу „Оаза” у Белој
Цркви изнајмљивање камп
приколице наплаћује се од
2.000 динара (две особе) до
3.500 динара (четири особе)
по дану. Могу да се закупе и
шатори, а цена је од 1.000 до
1.500 динара по ноћењу. Ако
долазите са својом камп кући-
цом, место плаћате 500 дина-
ра, а са шатором од 200 до
400 динара.

БЕЛА ЦРКВА

Ценаод1.000 динаразашатор

Специјални резерват природе
Горње Подунавље код Апатина
и Сомбора на „Унесковој” листи
је познат као „европски Ама-
зон”. Ту се налази неколико
кампова, а у близини је и једно
од најстаријих викенд-насеља
у Србији – „Бездан”. Камп
„Буџак” налази се на самом
ободу Горњег Подунавља, на

свега осам километара од цен-
тра Апатина. У овом кампу цена
ноћења је 800 динара за одра-
слу особу, а за децу од четири
до 15 година 200 динара.

ЕВРОПСКИ АМАЗОН

Цена за одрасле 800, а за
децу до 15 година 200 динара Најпознатији кампо-

ви поред реке Тисе
су у Кањижи, Ади и
Молу. Поред Зрења-
нина се налази и
камп излетиште
„Тиса”. У камповима
поред највеће прито-
ке Дунава најчешће
се плаћа једино
место за шатор, које
износи 500 динара.

ОДМОР ПОРЕД ТИСЕ

Шатор 500 динара

Камп у близини Борског
језера један је од највећих
кампова у нашој земљи и
региону, а налази се на
самој обали. Капацитет
кампа је 300 места и посе-
дује неколико сопствених
плажа. У близини се нала-
зе Брестовачка бања са
изворима минералне воде,

Гамзиградска бања, Злот-
ска пећина, кањон Злотске
реке, као и планине Стол
и Црни врх. У кампу Бор-
ско језеро дневно се плаћа
300 динара место за ауто-
приколицу, а 200 динара
за шатор. Одрасла особа
плаћа боравак 200 динара
по дану.

БОРСКО ЈЕЗЕРО

Боравак већ од 200 динара

Просечна цена
једног дана кампова-
ња за четворочлану
породицу износи
од 10 до 25 евра.

Било да волите шаторе,
камп приколице, 
кампере, било
бунгалове, готово у
сваком кутку наше
земље постоје места
за овакав вид одмора.

КАМПОВАЊЕ ЈЕ СВЕ ПОПУЛАРНИЈИ ВИД РЕЛАКСАЦИЈЕ

ОДМОР У ПРИРОДИ ЈЕ ПОЖЕЉАН
И КОРИСТАН И НЕ КОШТА МНОГО



Петак, 13. мај 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

8 ГРАДСКА

Многи Панчевци се већ спремају
и организују набавку огрева за
наредну сезону и одмах су запази-
ли да су цене огрева осетно пора-
сле. Очекује се да ће се тај раст и
наставити.

– У пракси се показало да су дрва као
огрев најсигурнија и што се тиче цене
најјефтинија варијанта у односу на
пелет, гас или струју. Грејање на дрва
са собом носи мало прљавштине, али
и рада док их исцепате, осушите и
сложите. Ипак, када наложите, ништа
лепше! Из године у годину цена и
потражња не опадају, већ се све више
људи одлучује да се греје на дрва јер
им је најисплативије – испричао нам
је Марко Р., радник на једном панче-
вачком стоваришту.

Да ли ће велика потражња оста-
ти, показаће време, јер цене у наред-
ном периоду неће мировати. Поје-
динци чак страхују да би крајем

године кубни метар дрва могао да
кошта и 12.000 динара.

– Прошле године сам метар одно-
сно кубик буковине, исечене, исце-
пане и довезене пред врата, плаћа-
ла 6.800 динара. Контактирала сам
са стовариштима сада како бих се
информисала о ценама, а одговор
је да се цена ове врсте дрвета креће
од 8.000, преко 8.500, до 9.000 дина-
ра, а како кажу, после Ђурђевдана
се опет очекује повећање, те је ово
још и добра цена – каже Мирјана Р.

Осим цене огревног дрвета, у
„небо” је отишао и пелет. Почетком
јесени, пред сезону, тона пелета је
коштала 32.000 динара, мада је могао
да се нађе и за 26.000. Цене у нашем
граду за сезону 2022/2023. износе
од 34.800 до 38.700 динара по тони,
у зависности од произвођача, али и
од дрвета. Тако је пелет храст без
коре 34.800, пелет буква 36.000, а
буква без коре 37.000 динара.

– Јесенас сам тону пелета плаћао
200 евра, а пре око месец дана, када
сам докупљивао, коштао је 300 евра
по тони. Одлучио сам се за набавку
сада јер не знам да ли ће још поску-
пљивати. Определили смо се за пећ
на пелет, јер је у том моменту то
била повољна варијанта – каже
Михајло П.

Цене угља су такође скочиле.
„Штаваљ” кошта око 15.500 дина-
ра по тони, „ковин” од 12.000 до
15.000, „бановићи” у зависности од
тога да ли је „орах” или коцка од
15.000 до 18.000, мада га на стова-
риштима скоро и нема, „ресава” је
око 20.000, „миљевина” 16.000,
„пљевља” 15.500. Очекује се да ће
прорадити и рудник „Соко”, док је
руски угаљ отишао скоро 100 одсто
у односу на ранији период. Сада
тона кошта око 43.000 динара, мада
овог угља има само на појединим
складиштима.

Међународни дан физичке активно-
сти обележава се сваке године 10. маја,
под слоганом „Кретањем до здравља”.
Овај датум је установљен 2002. године
од стране Светске здравствене орга-
низације с циљем подизања свести о
значају редовне физичке активности у
очувању и унапређењу здравља.

Обишли смо брзим ходом неколико
кругова на Спортском центру и иско-
ристили прилику да питамо наше сугра-
ђане колико су они физички активни.

БИЉАНА СТОЈАНОВИЋ, 
дипломирани економиста:

– Ja сам мало актвна, али моја деца
се баве спортом. Ћерка се дуго актив-
но бавила пливањем, а сада похађа
гимназију, па је то мало запоставила.
Син игра фудбал и кошарку, док нај-
млађе дете хоће да се бави тенисом.
Стално смо напољу, они то баш воле.

МИЛАН ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ, 
пензионер:

– Доста се бавим спортом, рекреа-
тивно играм тенис. Пошто сам у пен-
зији, имам довољно времена и кори-
стим сваки тренутак да дођем на Спорт-

ски центар. Препоручио бих свим сугра-
ђанима да одвоје мало времена да дођу
и бар прошетају. Овде је заиста дивно
– ако дођете ујутру рано, чује се цвр-
кут птица. Нема саобраћаја, имате осе-
ћај да сте на некој скупој егзотичној
дестинацији, а то је град омогућио сво-
јим становницима.

МАЈА ДИМИТРИЈЕВИЋ, 
тениски тренер:

– Тениски тренер сам тридесет годи-
на, а целих четрдесет сам у спорту.
Тренутно се сама мало мање бавим
спортом, али подучавам децу. Она су
заинтересована, само је важно добро
их анимирати. Тенис је специфичан,
али имамо такве групе где нам није
битан одлазак на АТП турнир, већ да
млади проводе време на терену, да се
друже и играју.

ЖИКИЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ, 
тренер рукомета:

– У школи спорт није заступљен као
у време када смо је ми похађали.
Суштина спорта нису велики резулта-
ти, децу је потребно учити да се спор-
том баве због здравља. У школицама

спорта је, нажалост, устаљено прави-
ло да се гурају талентована деца, јер
се од њих очекују велики резултати и
тако долази до дисбаланса и деца која
нису талентована не могу да се иска-
жу и одустају.

РАНКО НОВАКОВИЋ, 
пензионер:

– Сваки дан тренирам сат – сат и
по. По пет километара пређем сваког
дана, радим и класичне вежбе за руке,
на гредама вежбе за трбушне мишиће,
на справама се мало истеглим, коли-
ко могу... У младости сам се рекреа-
тивно бавио фудбалом. Сада морам да
одржавам форму из здравствених 
разлога.

МИХАЈЛО ЂОКИЋ,
студент:

– Долазим скоро сваки други дан.
Сматрам да је вежбање јако битно због
здравља, а и да би људи лепо изгледа-
ли, што је такође важно. Доста људи
се не бави спортом, играју компјутер-
ске игрице. Мени лично се не свиђа
што нема деце на теренима и сматрам
да би то требало да се промени.

Ж. МИЛОСАВЉЕВИЋМ. ДИМИТРИЈЕВИЋ Р. НОВАКОВИЋ М. ЂОКИЋМ. ЈЕЛЕСИЈЕВИЋБ. СТОЈАНОВИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Која документа су ми
потребна за упис на

факултет? 

Кад гране сакрију 
саобраћајне знаке

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

КОЛИКО СЕ БАВИТЕ СПОРТОМ?

Физичка активност као начин живота

Средњу школу сам похађала у ино-
странству и желим да студирам у
Србији. Шта ми је све од докумена-
та неопходно за упис? – питала је
суграђанка Екатарина Ш.

Прву годину основних академских
студија могу уписати сви који прет-
ходно имају завршену средњу школу
у трајању од четири године. Како би
уписао жељени факултет, кандидат
за упис на одређени студијски про-
грам високошколске установе треба
најпре да положи пријемни испит,
односно испит провере склоности и
способности, уколико је то предвиђе-
но конкурсом.

Приликом пријављивања за при-
јемни испит потребно је приложити
попуњен образац пријаве на конкурс,
оверену фотокопију или оригинал
сведочанства свих разреда средње
школе на увид, оверену фотокопију
или оригинал дипломе о положеном
завршном или матурском испиту на
увид, као и доказ о уплати накнаде
за пријемни испит (износ и број рачу-
на се разликују у зависности од уста-
нове на којој се полаже пријемни
испит).

Уколико је кандидат успешно
положио пријемни испит, односно
има довољан број бодова које 
предвиђа конкурс, на упис доноси
оригинална сведочанства свих раз-
реда средње школе, оригинал дипло-
ме о положеном завршном или
матурском испиту, извод из матич-
не књиге рођених, два ШВ-20 обра-

сца, празан индекс и две фотографије
формата 4,5 цм х 3,5 цм. Студенти који
се уписују као самофинансирајући
студенти дужни су да приложе и доказ
о уплати школарине.

Држављани Србије који су средњу
школу завршили у иностранству шко-
лују се у Републици Србији под истим
условима као остали држављани
Републике Србије, укључујући пра-
во на буџетско финансирање. Ако
кандидати немају нострификована
документа потребна за упис у првом
конкурсном року, факултетска уста-
нова ће им омогућити да конкури-
шу у другом конкурсном року по
претходно обављеној нострифика-
цији њихових школских сведочан-
става стечених у иностранству.

С ВЕЋИМ ТРОШКОВИМА У НОВУ ГРЕЈНУ СЕЗОНУ

ЦЕНЕ ОГРЕВА У ПОРАСТУ

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

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

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

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

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

мрежи можете пријавити на теле-
фон 319-220.

Када олиста дрвеће, а гране нису пот-
кресане, дешава се да заклоне саобра-
ћајне знакове и смање видљивост, па је
у пролећном периоду потребан додат-
ни опрез. Раскрсница улица Светозара
Милетића и Синђелићеве је, може се
слободно рећи, црна тачка у граду на
којој се често догађају саобраћајне незго-
де, а возачи за то криве управо дрвеће,
јер смањује видљивост знака „стоп”.

Сличан проблем јавља се и на
Миси, где смо начинили ову фото-
графију. Види се део знака који озна-
чава пешачки прелаз, док знак за
укрштање с путем који има првен-
ство пролаза тек провирује испод
грана. Иако је реч о месту које није
фреквентно, морамо упозорити воза-
че и позвати их да буду додатно
опрезни.

Страну 

припремила 

Сузана

Јанковић

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана вероватно 
без искључења



Десетак Доловаца
већ производи
омиљену сухомеснату
„шпецију”

Рађа се нова
гастрономска
манифестација?

Доловци су, по свему судећи,
оформили „Kуленијаду”. Наи-
ме, десетак произвођача тог спе-
цијалитета из поменутог места
недавно је решило да презента-
цију својих производа уобличи
у пилот-верзију нове манифе-
стације.

Није било великих најава, кажу
организатори, како би и сами
видели на који начин би то могло
да изгледа у будућности.

Вреди споменути да су ини-
цијатори ове манифестације били
протонамесник Бојан Гаврило-
вић, парох Велике цркве у Доло-
ву, и сликар Воја Миросавље-
вић.

Рецептура донета
из западних крајева

Међутим, интересантно је
да се тај специјалитет уопште
производи на овом поднебљу,
јер је то прилично неуобичајено
за јужни Банат, макар када је
реч о домаћој радиности.

Према речима иницијатора
поменутог догађаја, све је нека-
ко кренуло када се у Долово
након немилих догађаја током
деведесетих година прошлог века
доселио Стева Марковић, поре-
клом из Петриње у Хрватској.

Он је из завичаја, из области
Баније, донео са собом неке осо-
бености, а поред осталог и рецеп-
туру за прављење кулена карак-
теристичног за поменути крај.
Стева није био нимало ускогруд,
већ је несебично преносио своје
знање заинтересованим Долов-
цима, па се полако култура пра-
вљења тог специјалитета при-
мила и у овом панчевачком селу.

А један од оних који су се баш
„примили” на то био је и Нема-
ња Стевић, који се и иначе бавио
израдом месних производа, а
тиме што је усвојио Стевину
рецептуру за кулен само је обо-
гатио своју понуду, која је дотад
обухватала уобичајене банатске

„шпеције”: сланину, кобасице,
суво месо...

– Током дружења са Стевом
допао ми се тај љуткасти спе-
цијалитет, као и начин израде,
па сам почео да га правим, али
најпре само за потребе моје куће.
То и није био неки велики про-
блем за мене, будући да сам већ
имао неопходне сировине, с
обзиром на то да се већ година-
ма бавим свињарством. Запра-
во имам неку фармицу са, у про-

секу, десетак крмача, а главни
акценат био ми је на производњи
прасића за печењаре. У међу-
времену ми је Стева предложио
да затворим круг и кренем с
прерадом меса, односно изра-
дом сухомеснатих производа.
Убрзо сам схватио да је то мно-
го исплативије јер доноси неу-
поредиво већу зараду, што би
се рекло – динар на динар. И
потом, под утицајем свом иску-
снијег суграђанина, одлучио сам

да, поред банатских традицио-
налних специјалитета, као што
су кобасице, сланина или суво
месо, у своју понуду уврстим и
кулен – каже Стевић.

Прискоче и другари

Овај Доловац додаје да још увек
није извео потпуну калкулацију
када је реч о производњи овог
специјалитета, јер засад рачуна
само основне трошкове.

– Има ту и помоћи пријате-
ља, нарочито када дође до глав-
не производње, односно меша-
ња и пуњења. Тада прискоче дру-
гари, попут Стеве, али то је уза-
јамни однос, будући да и ја њему
помажем. Што се тиче саме
манифестације, било је изнена-
ђујуће добро. Нисам се надао да
ће то овако да буде, јер смо мал-
тене организовали из штоса, а
основна идеја је била да се ску-
пимо и свако нешто донесе, да
све то буде мало дегустирано и
да напослетку сви дају критике
или похвале. Као што рекох, све
је протекло изненађујуће добро,
јер се појавило десетак
произвођача из села и један с
Надела. Сви учесници праве
кулен за своје потребе, изузев
Стеве и мене, који једини про-
изводимо више од тога. Било
како било, све ће то изгледа
морати да прерасте у нешто
озбиљније – наводи овај Доловац.

Он је иначе ветеринарски тех-
ничар по струци и добро је упо-
знат с процесом производње, јер
је радио четири године у једном
великом пољопривредном ком-
бинату.

– И сада сам запослен на дру-
гом месту, али идем ка томе да
се посветим производњи меса,
као и узгоју крмача. У једном
моменту имао сам осамнаест
прасиља, док ме пандемија није
натерала да то смањим. Мoје
тржиште су биле славе, али када
је ударила корона, тога више
није било, па је драстично пала
потражња. На срећу, сада све то
поново креће, а углавном све
сам радим, уз евентуалну очеву
помоћ. Међутим, није лако
направити позитивну финансиј-
ску конструкцију иако имам сво-
ју храну, пре свега јечам и куку-
руз, с којим бих боље прошао
при овим ценама од 33 динара
по килограму – каже Стевић.

Петак, 13. мај 2022.

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

Наши рагбисти победили Андору

Интерни час професора и уче-
ника Музичке школе „Јован
Бандур” из Панчева одржан је
у понедељак, 9. маја, у холу
доловачке Основне школе
„Аксентије Максимовић”.

Том приликом су деци пред-
школског узраста, ученицима
од првог до четвртог разреда,
као и њиховим родитељима,
најпре кроз кратку причу о
самим инструментима, а затим
и извођењем познатих арија,
представљени инструменти:
обоа, хорна, саксофон, фагот,
флаута, кларинет, труба, там-
бурица и виолина.

Директор Музичке школе
„Јован Бандур” Михајло
Јовић представљао је профе-
соре и ученике поменуте
образовне установе и наја-
вљивао њихове наступе. Он
је био и отворен за питања
заинтересованих ученика и

њихових родитеља у вези с
полагањем пријемног испи-
та за издвојено одељење у
Долову, који ће бити орга-
низован 26. маја (рок за упис
је седам дана раније) у про-
сторијама ОШ „Аксентије
Максимовић”, чија се дирек-
торка Верица Стошић нада
да ће на овај начин бити обно-
вљена сарадња двеју школа.

Треба истаћи да су већ отво-
рена издвојена одељења у
Новом Селу, Старчеву и Јабу-
ци, чиме се ствара могућност
да деца из насељених места
имају подједнаке шансе за 
развој музичког талента као и
она из самог града.

Банатски Брестовац: Дом
културе и Удружење жена
„Соса” одржали су радиони-
цу пустовања вуне за ученике
у четвртак, 12. маја, у склопу
активности организованих
поводом дана школе. Изло-
жба фотографија под називом
„Прекиди стварности” Алек-
сандре Лековић биће отворе-
на у недељу, 15. маја, у 19
сати, у брестовачкој Галерији
Дома културе, која се налази
у Ватрогасном дому.

Банатско Ново Село: У току је
припрема Великог фестивала
фолклора војвођанских Руму-
на, који ће бити одржан кра-
јем августа у Новом Селу. Удру-
жење жена учествоваће у субо-
ту, 14. маја, на манифестацији
у Kовачици.

Долово: Ђаци и професори
Музичке школе „Јован Бандур”
из Панчева одржали су јавни
час у понедељак, 9. маја, у холу
основне школе. Истог дана у
румунској цркви је одржана
служба поводом храмовне сла-
ве Пренос моштију Светог оца
Николаја (Летњи Свети Нико-
ла). Удружење бораца свих
ратова у 20. веку обележило је
Дан победе над фашизмом
комеморативним скупом у сали
Месне заједнице, а положени
су венци на три места.

Глогоњ: Дечја представа „Мала
принцеза” биће изведена у
петак, 13. маја, од 17 сати, у
Дому културе. Чланови удру-
жења пензионера ићи ће у поне-
дељак, 16. маја, на организо-
вани излет у Аранђеловац.

Иваново: Петнаести фото-
-сафари, под називом „Ивано-
во 2022”, одржан је у недељу,
8. маја, када је преко сто два-
десет фотографа фотографи-
сало мештане, насеље и окол-
ну природу.

Јабука: Представници Месне
заједнице и јабучких удруже-

ња договорили су се да мани-
фестација „Пролећни ручак”
буде одржана у недељу, 15.
маја, од 9 сати, на Скели
поред Тамиша. Организато-
ри позивају све који желе да
учествују са својим специја-
литетима да се придруже у
наведено време.

Kачарево: Дом културе орга-
низовао је у понедељак, 9. маја,

изложбу слика Драгојле Лац-
ковић, сликарке из Панчева,
чији се радови могу погледати
радним данима од 9 до 15 сати,
до 25. маја. Удружење „Вар-
дар” уприличило је редовно
дружење под називом „Седен-
ка на вторник”.

Омољица: КУД „Жисел” орга-
низоваће у својим просторија-
ма у петак, 13. маја, пробу мла-
ђе групе од 19.30, а старије од
20.15.

Старчево: Акција„Април– месец
чистоће” настављена је и мају.
Под покровитељством принца
АлександраKарађорђевићаорга-
низованје извиђачки строј пово-
дом 111 година од оснивања
извиђачког покрета, када је ОИ
„Надел” одликован највишим
извиђачким звањем „Одред
орлова”, а старешина одреда
сребрним јаворовим листом са
зрацима. У организацији шко-
ле и извиђача одржано је так-
мичење у оријентирингу на
Тргу неолита. Сликарка Мари-
ја Димитрић приредила је у
среду, 11. маја, изложбу сво-
јих радова у галерији „Боем”.
Сутрадан је у KKK-у уприли-
чено вече посвећено „Седмо-
рици младих”.

Месне актуелности

ОДРЖАН ЈОШ ЈЕДАН ИНТЕРНИ ЧАС

МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

„Бандур” и у Долову

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ЈАБУЧАНИ СЕ СЕЋАЈУ ОСВЕДОЧЕНОГ МАКЕДОНСКОГ БОРЦА ЗА СЛОБОДУ

Панихида и цвеће за Гоцета Делчева

БИТНО ЈЕ ДА ЈЕ МЕСО ЗРЕЛО

Немања Стевић каже да свиња

мора да буде старија, од годину

и по дана па навише.

– Што је свиња старија и по

могућству крмача, зрелије је

месо, а самим тим и боље зри,

што је изузетно битно за кулен.

Што се тиче припреме, нема

некетајне: поредмеса, потребни

су со, добра љута паприка, бели

лукинештомалошећера. Свесе

то пола сата меша с месом које

је претходно самлевено на шајб-

ни 10. Када се то добро ручно

умеша, смеса иде у пластично

цревопречника55 милиметара,

након чега почиње процес зре-

њакоји траје од90 до120 дана.

Неки користе и свињско слепо

црево, а ја то правим само за

своју кућу. Битан је и квалитет

паприке, коју ове године хоћу

сам да произведем. Кулен се у

пушници трипут надимљава

сваког другог дана. Потом стоји

на промаји на тавану од три до

четири месеца, а ја га потом

вакуумирам и држим у фрижи-

деру на четири до шест степени

– каже Стевић.

ЉУТКАСТИ СПЕЦИЈАЛИТЕТ СВЕ ВИШЕ СЕ ПРАВИ И У ОВОМ ПОДНЕБЉУ

КУЛЕН СЕ ОДОМАЋУЈЕ И У ЈУЖНОМ БАНАТУ

Априлски или 340. број старче-
вачког гласила почиње поруком
којом Месна заједница Старче-
во честита радништву насеље-
ног места Први мај, а испод тога
је фотографија раздраганих
малишана настала на дан цркве-
ног празника Цвети. 

На наредним странама су
резултати гласања за парламен-
тарне и председничке изборе,
„зачињени” фотографијама поје-
диних мештана док су убацива-
ли листиће у кутије.

Гост великог интервјуа је Жељ-
ко Сушец, директор Шумског
газдинства „Банат”, који позива
да будемо одговорни према при-
роди. У „Кафенисању у ’Ђерму’”
говорила је Живадинка Мишко-
вић, дугогодишњи педагог у стар-
чевачкој школи, а данас, из заслу-
жене пензије, деци поручује да
поштују родитеље и наставни-
ке, док је „Лице с насловнице”
музичар Илија Савовић.

У анкети се говорило о стар-
чевачком спорту, уз опште

мишљење да је понуда добра, па
ни резултати не мањкају.

У рубрици „Култиватор” било
је речи о старим молитвеници-
ма, а представио се и тинејџер
Михајло Стевановић.

Нису изостале ни вести из кул-
туре, школе, цркава, пољопри-
вреде и извиђаштва и спорта, у
оквиру чега је објављен подро-
бан извештај о победи српских
рагбиста над Андором, у утак-
мици одиграној на старчевач-
ком стадиону.

Полагање цвећа поводом 119
година од смрти великог маке-
донског револуционара, учите-
ља и борца за слободу незави-
сне Македоније Гоцета Делче-
ва уприличило је у среду, 4.
маја, удружење грађана маке-
донске националне мањине
„Илинден” из Јабуке, а под
покровитељством Националног
савета македонске национал-
не заједнице.

Овај обред, познат под нази-
вом панихида, што има слич-
но значење као и парастос или
помен, приређен је испред
бисте поменутог историјског
великана у дворишту истоиме-
не јабучке основне школе.

Догађају су присуствовали
председник Националног саве-
та македонске националне
мањине у Србији Борче Велич-
ковски, председник Месне
заједнице Јабука Слободан
Илић, директорка ОШ „Гоце
Делчев” Биљана Ђуровић, пред-
седник удружења Македонаца

„Илинден” Благоја Соколовски
и многи други.

Величковски је подсетио да
се у овој години прославља
150 година од рођења Гоцета
Делчева, осведоченог маке-
донског борца за слободу, а
да се на тај дан већ седамде-
сет пет година полаже свеже

цвеће испред његове бисте у
Јабуци. Илић је поред оста-
лог навео да у овом месту у
слози и заједништву живе
братски и пријатељски наро-
ди. Директорка ОШ „Гоце Дел-
чев” изразила је понос што
ова школа носи име македон-
ског народног хероја.

Окупљање је било код бисте у школском дворишту

Свако изнео својих руку дело
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„Kазивања шареног лептира”
назив је изложбе слика Панчев-
ца Александра Саше Алимпића
која је отворена у суботу, 7. маја,
у Kући Ђуре Јакшића у Београду.

– Радови које овог пута изла-
жем настали су у протеклих неко-
лико година, од 2018. године па
до текуће. То су претежно реми-
нисценције које одишу монумен-
талношћу, како по величини, тако
и по ликовима. Рађене су већи-
ном акрилом и комбинованим
техникама. Сам назив изложбе
„Kазивања шареног лептира” сим-
болизује живот у односу на веч-
ност и човечанство. Бића која се
преображавају од ларве до шаре-
них лептира, која уједно кратко
живе, јесу чар моје имагинације.
Лептир доживљава мој живот.
Тако се кроз моја дела протежу
разне марионете, караконџуле,
свеци, банде и остала бића –
рекао је аутор о овој изложби.

Алимпић је рођен у Панчеву
1966. године, а први контакт
са сликарством и прво образо-
вање стиче још 1992. године у
атељеу чувеног панчевачког
сликара Чедомира Kесића.
Завидан таленат и посвећеност
доводе га и до Академије за

живопис и конзервацију Срп-
ске православне цркве у Бео-
граду. Од тада па до данас бави
се сликарством.

Радио је на осликавању неко-
лико православних храмова, у
Ораховцу, Сакулама, Сефкери-
ну, а самостално је осликао
Цркву светих архангела у Хај-
дучици. До сада је имао пет
самосталних изложби, а уче-
ствовао је и на више десетина

групних. Редовни је учесник
ликовних колонија широм
државе.

„Његове иконе поседују нео-
бичну лепоту и оригиналност
унутар канонски утврђених нор-
ми, а сликарство је јединстве-
но, како по одабиру тема, тако
и по изведби. Тешко је утврди-
ти који сликари су на његово
стваралаштво имали утицаја
(можда највише експресиони-

сти Мунк, Шагал или рани
Пикасо) и у коју бисте га епоху
сврстали, у сваком случају кроз
године стварања успео је да
оформи свој специфичан или
препознатљив стил, а његово
дело вас свакако неће остави-
ти равнодушним”, наводи се у
каталогу који прати изложбу.

„Kазивања шареног лептира”
у Kући Ђуре Јакшића можете
погледати до 18. маја.

Ако сте мислили да млади људи
у нашем граду, и то они тинеј-
џерског узраста, нису претера-
но заинтересовани за политику,
културу и историју свог града,
те за актуелна збивања у свим
областима, ако не очекујете од
њих да у данашње време имају
изграђен став и да су у стању да
се аргументовано изборе за сво-
је мишљење, требало је да у сре-
ду, 4. маја, будете у Свечаној
сали Народног музеја. Пријатно
бисте се изненадили!

Сала је била пуна средњошко-
лаца који су дошли да подрже
своје другаре – пет двочланих
тимова који су провели неколи-
ко сати такмичећи се у – деба-
товању.

Ово такмичење организовала је
Група за историју Регионалног
центра за таленте „Михајло
Пупин”. Њихов циљ је био да
подстакну средњошколце да на
бољи, лакши и занимљивији
начин уче и вежбају оно што се
сматра, између осталог, једним
од најважнијих делова науке –
суочавање двају различитих
мишљења односно тумачења.

– Желели смо да кроз реали-
зацију ове ваншколске активно-
сти допринесемо томе да млади
стекну одређена знања и разу-
мевања о окружењу у којем су
рођени, живе или се школују, да
развијају вештине говорништва
и јавног наступа, да схвате зна-
чај дебатовања и да стекну иску-
ство правилног дебатовања у
којем се поштују саговорници,
организатори, тема... – рекао је
Никола Kонески, један од орга-
низатора овог такмичења, док-
торанд историје на Филозоф-
ском факултету у Београду, сти-
пендиста, истраживач приправ-
ник на Институту за новију исто-
рију Србије и предавач и мен-
тор у РЦТ-у „Михајло Пупин”.

Пет сати пролетело

Током скоро пет сати такмиче-
ња одржано је укупно 11 дебат-
них дуела: десет у групном делу
и један финални.

– Дебатовало се о различи-
тим темама које се односе на
локалну панчевачку културу. Јед-
на од њих била је посвећена Вај-
фертовој пивари. Група за исто-
рију желела је на тај начин да
још једном симболично допри-
несе обележавању њеног вели-

ког јубилеја, три века постојања
– додао је Kонески.

Неке од тврдњи око којих су
се исплеле одличне дебате биле
су и следеће: „Панчево (не) тре-
ба припојити Београду”, „У Пан-
чеву има/нема довољно удруже-
ња грађана”, „Медицинска шко-
ла у Панчеву (не) треба да поне-
се име ’Марија Вучетић При-
та’”, „Има/нема потребе отвара-
ти ђачке домове у Панчеву”...

Ко је био најбољи

Победили су „Дебатичари”, одно-
сно Стефан Илић и Душан Мла-
деновић, ученици трећег и дру-
гог разреда Гимназије „Урош
Предић”. Друго место су заузе-
ли „Ђулићи увеоци”, односно
Александар Стефановић и
Михајло Марковић, ученици дру-
гог разреда Економско-трговин-
ске школе „Паја Маргановић”.

– Било је право задовољство
пратити њихове наступе и беле-
жити њихове одличне аргумен-
те. Похваљујемо и Петру Рок-
нић и Наталију Гавриловић (тим:
„С. С. K. О.”), Вука Божића и
Уроша Субина („Тесла”), Андре-
ја Почучу и Луку Ђурђевића
(„Политичари”), који су се заи-
ста показали као сјајни учесни-
ци такмичења. Посебно морамо
да истакнемо и похвалимо уче-
снике за поштовање „противни-
ка” у дебати. Остаће нам у сећа-
њу један упечатљив пример:
међусобно честитање финали-
ста након такмичења и прогла-
шења победника. У тим трену-
цима се код нас стварао утисак

да смо, заправо, сви победили
уз овакве сјајне младе људе.
Захваљујемо Народном музеју
на одличној сарадњи, као и удру-
жењу „Панчевачки омладински
центар”, које је обезбедило лепе
и одговарајуће награде за фина-
листе. Посебно захваљујемо Дра-
гани Kожан и Тамари Тодоро-
вић на помоћи и подршци током
припремања и организовања так-
мичења, као и члановима коми-
сије који су настојали да објек-
тивно оцене парове и аргумен-
товано образложе своје бодове –
поручио је Kонески.

Меродавна комисија

Поред Николе Kонеског, члано-
ви комисије били су и Вања Јекић,

докторандна Филолошком факул-
тету у Београду, мастер професор
језика и књижевности и ментор-
ка у РЦТ-у „Михајло Пупин”;
Мирослав Лоци, мастер профе-
сор арапског језика, књижевно-
сти и културе, председник удру-
жења „Викимедија Србије”, уред-
ник на „Википедији”; Огњен Роље-
вић, апсолвент историје на Фило-
зофском факултету у Београду,

сарадник удружења СИНХРО на
пројекту „Soc ra tes Cafe” у Панче-
ву, и Илија Тепшић, студент исто-
рије на Филозофском факултету
у Београду и предавач и ментор у
РЦТ-у „Михајло Пупин”.

Између осталог, чланови коми-
сије су бодове додељивали за
поштовање правила дебате и саго-
ворника, разумевање теме, исти-
цање извора података, квалитет
говорништва, квалитет аргуме-
ната и начин њиховог изношења.

Иначе, ово није прво зани-
мљиво такмичење које је орга-
низовала Група за историју РЦТ-а
„Михајло Пупин”. Недавно је
одржана друга „Потрага за бла-
гом”, а пре тога и квиз „Панзна-
ње”. То су само неке од актив-

ности које приређује ова екипа
нудећи младима из Панчева при-
лику да стекну нова знања и
важне вештине не само из исто-
рије већ и из многих других
области на занимљив и инова-
тиван начин, кроз игру и дру-
жење. На томе им заиста треба
свесрдно честитати, јер такво
улагање у будућност овог града
заиста нема цену.

ИМАМО ДЕЦУ (И ЕДУKАТОРЕ) ЗА ПОНОС

ДЕБАТОМ СЕ СТИЧЕ СВЕ – 
ОД ЗНАЊА ДО САМОПОУЗДАЊА

САША АЛИМПИЋ ИЗЛАЖЕ У БЕОГРАДУ

„Kазивања шареног лептира” у Kући Ђуре Јакшића

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ДР ЖЕЉКА ЛЕОНА

Речи и дела – 
размишљања психијатра

У СУБОТУ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Дечја представа 
„Уплакана Катарина”

У ГАЛЕРИЈИ ДОМА ОМЛАДИНЕ

Излаже Растко Ћирић

Промоција књиге „Речи и дела
– размишљања психијатра” др
Жељка Леона биће одржана у
уторак, 17. маја, од 19 сати, у
п а н ч е в а ч к о ј
Г р а д с к о ј 
библиотеци.

Леона за Пан-
чево везују дубо-
ки корени буду-
ћи да је овде про-
вео 23 године, од
детињства до
зрелог доба. У
Панчеву је завр-
шио основну
школу и Ги-
мназију „Урош 
Предић”, а про-
фесионално се
усавршавао у
Београду на студијама меди-
цине и психологије, као и на
специјализацији из неуропси-
хијатрије. Осам година је радио
у неуропсихијатријској болни-
ци у Вршцу, а након тога се
сели у САД, где завршава спе-
цијализацију из психијатрије.

У Америци је више од четири
деценије радио у приватној
пракси, у болничким и амбу-
лантним установама, а био је

и професор пси-
хијатрије на уни-
верзитетима у
Северној Дакоти
и на Род Ајлен-
ду. Тренутно
живи са супру-
гом у Аризони,
где и даље лечи
пацијенте.

Текстови у
његовој књизи
прво су, током
2021. године,
објављени на
енглеском јези-
ку на веб-сајту

www.rela te com mu ni ca te.com, а
у истом периоду верзија на срп-
ском објављена је на „Фејсбук”
страници 102. генерације Гим-
назије „Урош Предић”. У гру-
пи се и родила идеја да се тек-
стови обједине у књигу. Књига
обухвата седам целина, а тек-
стови се, између осталог, одно-
се на пишчеве погледе на кре-
ативност, временске путање,
заједништво и међуљудске
односе, на психу и мозак, ути-
цај емоција на здравље итд.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

У оквиру Дечјег позоришног
матинеа, у суботу, 14. маја, у
подне, у дворани Културног
центра, најмлађи љубитељи
позоришта моћи ће да погле-
дају представу „Уплакана Ката-
рина” у извођењу
„Пулс театра” из
Лазаревца.

Овај интерактивни
и скоро у целости у
стиху написан комад
има елементе лири-
ке и бајке, што је деци
веома блиско и зани-
мљиво. Он развија
културу гледања
позоришне предста-
ве и омогућава мали-
шанима активно уче-
ствовање у њој. Рад-
ња је ванвременска.
Kапетан брода жели
да омасови љубав
према морским
пустоловинама и
позива народ, то јест
дечју публику да му
се придружи и уче-
ствује у узбудљивом
путовању. Међутим, капетан је
очајан због непрестане туге сво-
је кћери Kатарине, такође ста-
новнице брода. Он долази на
спасоносну идеју: да уда
Kатарину за неког гусара, али
постоји неко други ко гаји

нежне емоције према овој девој-
ци, па је витешки турнир на
видику... Текст комада напи-
сао је Зоран Ћосић, а за режи-
ју и сценографију задужен је
Александар Трмчић.

Наредне суботе, 21. маја, у
подне, на реду су „Три муске-
тара” у извођењу „Чича Мичи-
ног позоришта”, а седам дана
касније стижу „Папагаји”
Народног позоришта „Стери-
ја” из Вршца.

Изложба „Сваштара 2” нашег
познатог илустратора и ани-
матора Растка Ћирића отворе-
на је у среду, 4. маја, у галери-
ји Дома омладине.

Ћирић је професор предме-
та илустрација на Факулте-
ту примењених
у м е т н о с т и ,
музичар и
некадашњи
сарадник
„ Њ у ј о р к
т а ј м с а ” ,
који је мно-
го пута награ-
ђиван на пољу
уметности.

Изложба у Дому омла-
дине обухвата два сегмента, а
то су: „Сваштара 2”, коју чине
радови настали од 2005. до

2020. године, и „Цртежи са сед-
ница наставног већа”. Како је
објаснио аутор, прва целина
обухвата све дисциплине који-
ма се он бави – поред илустра-
ције, ту су и анимација, гра-

фички дизајн, па чак и музи-
ка. У другој целини

су радови које је
аутор нацртао

на разним
администра-
тивним спи-
сима током
з а м о р н и х

седница на
факултету.

Након отва-
рања изложбе Ћирић је у

Школи цртања Дома омлади-
не Панчево одржао и предава-
ње о иконографији стрипа.

Финалисти (победили су момци десно)

Свети Игњатије Богоносац
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САЈАМ ЦВЕЋА

ЛЕПОТА И РАСКОШ БИЉНОГ СВЕТА 
НА АСФАЛТУ ПАРКИНГА

Змајеви су стварни! Можете их про-
наћи – погађајте – у змајском воћу!
Kада их дечак Томас пронађе у деди-
ној башти, више ништа неће бити исто.

Узгајање змајева није нимало јед-
ноставно, а у тој авантури придру-
жиће му се и његови најбољи прија-
тељи. Да ли ће Томас и другари бити
довољно опрезни и одговорни да сачу-
вају своје змајеве, али и тајну о њихо-
вом постојању? Запловите у машто-
вити свет змајева и сазнајте! Ово је
прва књига Енди Шепарт, познате
ауторке сликовница и романа за децу.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
ко је био ваша прва љубав у детињ-
ству. Књиге из „Вулкана” добиће
аутори следећих порука:

„Моја васпитачица Јелица је била
моја прва љубав!”

„Моја прва љубав у детињству су
биле књиге и остале су то до данас!”

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање ко је заслужио да
му поклоните џиновску чоколаду и
зашто:

„Ја, зато што се волим!”
„Моја ташта. Али ону с додатком

рицинуса, па нека се наједе, а ја ћу
после да узмем кокице и да посма-
трам!” Д. К.

Два читаоца који до следеће среде, у
12 сати, на имејл kon kurs.pan ce vac -
@gmail.com  пошаљу најзанимљивији
одговор на питање: „На којим све мести-
ма увек волите да останете још мало?”,
наградићемо по једном књигом. Не би
требало да одговор буде дужи од једне
до две реченице. Награђене одговоре
ћемо објавити у наредном броју.

Италијански писац Марко Балцано
написао је дирљив и инспиративан
роман о жени која се одупире фаши-
зму, нацизму, а касније и изградњи
бране која прети да поплави село у
ком живи.

У малом селу у Јужном Тиролу седам-
наестогодишња Трина посвећена је
образовању и жели да постане профе-
сорка немачког, међутим 1923. године
планове јој ремети Мусолинијев режим...
Десетак година касније Тринин опста-
нак је поново под знаком питања. Док
тензија расте, Трина се суочава с најве-
ћим страхом сваке мајке – једног дана
се враћа кући и открива да јој нема
ћерке. Kасније, када запрети поплава,
одупреће се нечим што јој никад неће
одузети: речима.

Остајем овде

Дечак који је
узгајао змајеве

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Спортско новинарство у Србији почи-
ње да се развија од средине 19. века.
Прво су се појавиле вести, писане спо-
радично, а затим у другој половини 19.
века све чешће, захваљујући појави
спортских рубрика у појединим листо-
вима и спортским часописима.

Мали број људи се у то време орга-
низовано бавио спортом, а најчешће се
догађало да су војне вештине прераста-
ле у спортове, као што је то био случај с
мачевањем, коњичким спортом, стре-
љаштвом, па и рвањем. То је био разлог
за мали број спортских догађаја, а самим
тим и ретке спортске извештаје.

Тек средином 19. века број спортова –
који из Европе стижу у Србију – почиње
да се повећава, па и интересовање мла-
дих за њих. Спортско новинарство сво-
ју експанзију доживљава крајем 19. века,
када је већ створен простор за спортску
рубрику у дневним листовима и, што је
најважније, појављују се први спортски
часописи. Почетак модерних Олимпиј-
ских игара 1896. године у Грчкој, који-
ма је присуствовао и српски краљ Алек-
сандар Обреновић, као и све већа попу-
ларност многих других спортова ути-
цали су на то да се у новинама све више
простора даје спортским темама.

Ипак, још 1817. године Вук Стефа-
новић Караџић је у „Новинама серб-
ским” које су излазиле у Бечу објавио
једну вест о боксу.

Међу првима, спортске вести у Срби-
ји појавиле су се у „Србским новина-
ма” које су почеле да излазе 17. јануа-
ра (по новом календару) 1834. године
у Крагујевцу. Већ 1864. године један
од београдских листова, „Видов дан”,
позвао је „такмаце за трке коња да поч-
ну вежбати како би награду добили”, а
вест о отварању купалишта на Сави
(прва спортска вест у српском спорт-
ском новинарству) 1862. године много

казује да се и тада о пливању, као јед-
ном од најзначајнијих облика рекреа-
ције, водило много рачуна.

Недељни лист „Панчевац” је своју прву
спортску вест објавио 27. априла 1869.
године, када је позвао грађане на Велику
стрељачку мајску светковину, а потом су
почеле да излазе спортске вести и у „Бор-
би”, пау„Београдскомдневнику”, „Новом
гласнику”, „Зубљи”, „Учитељу”, „Јавном
мњењу”, „Вечерњимновостима”, „Искри”,
„Београдским новинама”.

Панчево је град с богатом историј-
ском и културном традицијом. Први
писани подаци о овој вароши датирају
још из давне 1153. године, а током свог
вековног развоја кроз град на обалама
Тамиша пролазиле су многе војске,
мењали су се политички режими, често
је рушен, али и поново изграђиван.

У тој и таквој, веома бурној истори-
ји у Панчеву се развијало и новинар-
ство. А с њим и спортско новинар-
ство. Недељни лист „Панчевац” је и
данас понос грађана, а траје, са успо-
нима и падовима, с прекидима и кон-
фискацијама, од 1869. године.

Панчево и Панчевци се поносе јед-
ним клубом који постоји још од 1813.
године. То је Стрељачка дружина, која
данас носи назив СД „Панчево 1813”.
Логично је онда и да је прва спортска
вест која је објављена у „Панчевцу” била
вест која се односила на стрељаштво.
Тог 11. маја 1813. године молба 45 гра-
ђана Панчева за оснивање Грађанске
стрељачке дружине брзо је прихваћена.
Банатска генерална војна команда у
Темишвару је решењем од 26. маја и
поверљивим актом од 9. јуна 1813. годи-
не одобрила оснивање Грађанске стре-
љачке дружине. У акту којим се дозво-
љава оснивање Дружине дато је и обра-
зложење: „Оваквим забавним вежбањем
грађани постају вештији за одбрану вој-
не границе и својих имања”.

С обзиром на то да је први спортски
колективуПанчевуоснованмногопренего
штосусветлостданаугледалеипрвенови-
не, старешине Стрељачке дружине су гра-
ђанеосвојимакцијамаобавештавалепутем
летака, односнонекомврстомплаката, који
субилилепљениидељенипограду.

У том периоду у Стрељачку дружину
су се учлањивали понајвише официри
Банатског граничарског пука, али и
многи угледни грађани Панчева, као:
прота Константин Арсеновић, сликар
Константин Данил, трговац Илија Мило-
сављевић Коларац, прота Васа Живко-
вић, који је и писао у „Панчевцу”. Гађа-
ње се вршило у дрвене табле – мете
обојене уљаном бојом.

Стрељачка такмичења су се организо-
вала поводом значајних догађаја у град-
ском животу, као што је освећење каме-
на темељца Градске куће – Магистрата,
1833. године. Овакве свечаности обаве-
зно су пратиле и игранке или балови.
Све догађаје око рада Стрељачке дружи-
не пратио је и „Панчевац”, али и новине
које су тада излазиле на немачком јези-
ку. Добар глас о панчевачкој Стрељачкој
дружини и стрелишту брзо се прочуо, па
су уследиле и посете високих званица.
Између осталих, у „Златну књигу” Стре-

љачке дружине уписали су се и: кнез
Александар Карађорђевић, Хусреф Мех-
мед-паша, Бехим Мехмед-паша, Ахмед-
-ага Јузбашин, војвода Стеван Шупљи-
кац, војвода Стеван Книћанин, бискуп
Александар Шајаг, гроф Макс Ауерсперг,
цар Франц Јозеф, генерал Петар Бига,
индустријалац Ђорђе Вајферт и многи
други. Стрељаштво је у Панчеву стекло
толикупопуларностда јеМагистрат1848.
године дао назив једној улици – Стре-
љачка мета (Sche i be Gas se).

О свим посетама високих званични-
ка, који су у Панчево долазили најви-
ше због Стрељачке дружине, грађани
су правовремено обавештвани, а инфор-
мације (спортске) објављиване су и у
„Панчевачком недељном листу”, који
је штампан на немачком језику, као и
у „Банатер посту”, „Граничару”, у листу
„Српкиња” и „Вољи народа”.

С обзиром на то да је Стрељачка дру-
жина у то време била и једини органи-
зован спортски колектив, онда је јасно
због чега је прва спортска вест у „Пан-
чевцу” посвећена управо стрељаштву,
када у броју од 27. априла 1869. године
она позива грађане на Велику стрељач-
ку мајску светковину.

Александар Живковић

ПОЈАВА СПОРТСКИХ ВЕСТИ У ШТАМПИ У СРБИЈИ

Стрељаштво је било најзаступљеније

Од давнина цвеће и људи имају посеб-
ну везу. Одувек су биљке представљале
савршен поклон за исказивање накло-
ности вољеној особи.

У периоду од 5. до 8. маја на паркин-
гу тржног центра „Биг” одржан је Сајам
цвећа. Сајам се одржава већ неколико
година, и то два пута годишње у време
садње, у пролеће и јесен. У понуди су
увек и зачинске биљке, попут бибера и
оригана,те лековите нана и мајчина
душица, али и стабла лешника, лиму-
на, кумквата, ловора... Сви они који су
пожелели да свој врт оплемене укра-
сним жбуњем, лавандом или четина-
ром, могли су по повољним ценама
овде купити биљку.

– У договору с „Бигом” већ неколико
година организујемо Сајам хортикул-
туре. Биљке које излажемо ређе су на
овим просторима, имамо оно што се
баш не може наћи на пијаци, углавном
вишегодишње биљке, попут калемље-
них обликованих четинара, топијара,
украсног жбуња, рододендрона, егзо-
тичних маслина, различитих врста јаво-
ра, лимун, авокадо, лимету, као и хеме-
рокалис, у жбуну и као аранжман у
саксији. У понуди је и уобичајено сезон-
ско цвеће – рекла је за „Панчевац”
Марија Сибинов Џунић из расадника
„Статуа” из Старчева.

У Панчеву и околини све је распро-
страњенија лаванда. Прелепог је изгле-
да и мириса и прија јој наша клима.

– Лаванда је топлољубива биљка, њој
је потребно најсунчаније место које
можете да јој обезбедите на овом нашем
поднебљу. У приморју је веома распро-
страњена, а расте и код нас, али је тре-
ба заштитити кад су зиме хладне и вла-
жне – испричала нам је Марија.

Сајам је био веома посећен, а купци
задовољни понудом. Било је оних који
су дошли с намером да купе баш одре-
ђену биљку, али и посетилаца који су
са Сајма отишли са садницом у коју су
се заљубили на први поглед.

– Продаје се све помало, у зависно-
сти од тога шта је коме потребно. Они-
ма који немају превише времена да се
посвете одржавању препоручујем укра-

сно жбуње. Око њега нема нешто пуно
бриге, оно се засади, повремено се зали-
је, некад је довољна и киша да добро
напредује. Наравно, ту је и дрвеће. Само
га посадите и имате га за сва времена,
а са сваком годином је све лепше, импо-
зантније и раскошније – закључила је
Марија. Сузана Јанковић
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Др Драгиша Ђорђевић је рођен
1935. године у Тетову. Стомато-
лошки факултет у Београду завр-
шио је 1960. Од 1. јула 1978. био
је ментор специјализаната за
болести уста и зуба, а од 24. окто-
бра 1994. и ментор специјализа-
ната за ендодонцију. Цео радни
век провео је у Панчеву, а завр-
шио га је у Стоматолошкој поли-
клиници 1997. Од 1982. године
бави се истраживањем историје
панчевачке медицине. Написао
је бројне стручне књиге. Члан је
Научног друштва за историју
здравствене културе Војводине.

Др Драгиша Ђорђевић је хода-
јућа енциклопедија здравства у
Панчеву.

ПАНЧЕВАЦ: Добитник сте нај-
вишег признања града – Новем-
барске награде 2018. Интере-
сантно је да је лауреат био и ваш
отац Слободан.

ДР ДРАГИША ЂОРЂЕВИЋ:
Јесте, мој отац је добитник Окто-
барске награде. Примио ју је
1970. Поносим се тиме. Не знам
да постоји породица у Панчеву
да су и отац и син добили најви-
ше градско признање.

• Какво сте детињство имали?
– Мој отац је рођени Београ-

ђанин. Завршио је Учитељску
школу, а пре рата „прекомандо-
ван” је у Тетово. Тамо је упознао
моју мајку Мару, а ја сам се родио
1935. Кад је почео рат, морали
смо да бежимо јер смо чули да у
Тетово долазе Бугари и да ће сви
Срби страдати. Паметно је отац
одлучиодадођемоуСрбију, мења-
ли смо места пребивалишта.
Сећам се да смо 15. децембра
1950. године дошли у Панчево:
отац још на почетку школске
године, јер је био наставник
фискултуре у Гимназији, а тог
дана смо дошли мама, брат и ја.
Ето, живим у овом граду дуже од
70 година. Одавде сам сваког
дана путовао на студије, посао
сам добио овде, тако да је цео
мој век везан за Панчево.

• Кажите нам нешто о својој
мајци, познатој певачици.

– Мајка Мара је имала вели-
ку популарност педесетих и
шездесетих година. Посебно зато
што је изводила дивне песме
косовског мелоса. На Радио Ско-
пљу је певала до почетка рата,
врло кратко. После рата стица-
јем околности – учитељ мора да
иде где га шаљу – нашли смо се
у Приштини, где је 1949. године
отворена радио-станица. Моја
мајка је певала тамо, а пошто је
на гостујућој приредби у Опати-
ји била изванредна, позвали су
је с Радио Београда да дође. Има-
ла је статус певача највећег ради-
ја у држави дуже од деценије. И
мој брат – др Војислав Ђорђе-
вић – бавио се певањем, али је
он певао забавну музику. Кад
смо дошли у Панчево, то је било
велико олакшање за моју мајку,
пошто у то време није било сни-
мања емисија, певало се уживо,
па је она морала из Приштине
да путује возом за Београд и да
се сутрадан враћа, што је било
ужасно напорно. Кад су је сти-
гле године и наишли нови пева-
чи, повукла се.

• Написали сте књиге „Исто-
рија панчевачке зубне медици-
не”, „Историја панчевачке меди-
цине до 1944. године”, „Завод за
јавно здравље Панчево” и „Био-
графије лекара Панчеваца од
1945. до 2005”. У књизи „Пато-
лошка анатомија и судска меди-
цина у Војводини”, у издању
Матице српске, аутор сте дела
који је посвећен Панчеву. На
чему моментално радите?

– Интересантно је да ми је
писање о Дому здравља, у коме
сам провео цео радни век, оста-
ло на крају. Одавно сам почео
да скупљам материјал, а пошто

ми је изашла књига с биографи-
јама панчевачких лекара, кон-
центрисао сам се на ову књигу.
Требало би да се зове „Дом здра-
вља у Панчеву”, а поднаслов би
гласио „Ванболничка здравстве-
на служба после Другог светског
рата”. Желим да обухватим и
медицину рада, сеоске здрав-
ствене станице... Све комплет-
но, све што је релевантно у вези
са здравством. Мислим да ће то
бити драгоцена књига. Финиши-
рам је, то је око 250 страна у А5
формату. Имам 87 година и не
знам докле ћу још моћи то да
радим. Да ли ћу успети да књигу
одштампам? Треба наћи финан-
сијера, то је био највећи про-
блем за све ове књиге. Ако не
будем нашао издавача, одштам-
паћу књигу у А4 формату и по
примерак поклонити Архиву и
Библиотеци, како би људима

ипак била доступна моја истра-
живања. За ових 40 година истра-
живања прегледао сам, по својој
процени, више од 80.000 стра-
ница. Приликом истраживања
за књигу биографија лекара,
поред прегледања писане грађе,
обавио сам и око 800 интервјуа.

• „Панчевац” би позвао овом
приликом заинтересоване изда-
ваче да вам се јаве. Не замерате
нам на томе?

– Не, напротив, хвала лепо.
• Постоји и занимљива исто-

рија о бабицама...
– Да. У 18. веку здравствена

служба је била слабо развијена.

Није било лекара и медицин-
ских сестара. Описао сам то у
својој књизи „Историја панче-
вачке медицине до 1944. годи-
не”. Главни посао из домена аку-
шерства обављале су бабице.
Постојале су бабичке школе у
Пешти, Бечу... Оне су их завр-
шавале, а било је бабица које су
радиле и без школе. У то време
у Панчеву је било тек неколико
лекара, па нису стизали да сва-
ку жену породе. Ту су биле спрем-
не бабице. Овековечио сам њихо-
ва имена и занимљиво је да је
већина бабица била немачког
порекла, а касније се појављује
наш живаљ. Мислим да је то
вредно штиво.

• Како сте са здрављем?
– (смех) До пре две године

ништа ми није фалило, а сада се
полако испољавају тегобе које су
настале због мог посла: мој врат

је, док сам радио као стомато-
лог, страдао, трпео је велико опте-
рећење. Имам болове у рукама.
Али добро, засад још увек могу
сам себе да служим, а могу и
друге. Да куцнем у дрво, мемо-
рија ме заиста одлично служи.
Да ли зато што сам утрениран
истраживањима, стварно не знам.
Важно је да ме служи. Понекад
и сам, када се током рада нечега
сетим, кажем: добро је, добро
је... И куцнем у дрво (смех).

• Да ли можете, угрубо, да
процените колико сте пацијена-
та као стоматолог имали током
каријере?

– Тешко је рећи. Али казаћу
нешто о условима који су вла-
дали на почетку моје каријере.
Један стоматолог за шест сати
рада у данашње време прима
до десет пацијената. Када сам
после завршеног стажа и војске
почео да радим у здравственој
станици „Центар” – 1. априла
1963. године, видите, сећам се
(смех) – са мном је била само
једна колегиница. „Центар” је
бионаударујерсмобилиунајужем
језгру града. Пацијената коли-
ко хоћете: за време рата људи
погубили зубе, хигијена уста
скоро никаква, па сам дневно
за шест сати рада примао од
тридесеторо људи па навише.
Запамтио сам да сам једног дана
примио 44 пацијента и трети-
рао их како је требало. Ника-

кав „фушерај” нисам правио.
Прво елиминишем бол, па паци-
јент дође други пут, трећи пут...
То су биле ужасне гужве. Сада,
док ово причам, једноставно не
могу да верујем да сам за шест
сати толико људи примао. Када
би ме слушале моје драге мла-
де колеге, рекли би: овај не
говори истину. И, јако је важно,
у то време нису постојале ове
машине и апарати. Била је ту
обична бушилица, чак нисам
имао ни аспиратор, сисаљку која
је важна када радите пломбе.
Уста морају да буду сува, па
мораш да си брз и спретан. Пљу-
ваоница је била канта поред
столице: услови рада неупоре-
диви са овим данас. И поред
тога, све моје тадашње колеге и
ја радили смо буквално као црн-
ци у оно несрећно време по
њих. Али, ето, преживео сам,
па није ни чудо што ме врат
боли. Кад смо почели да доби-
јамо модерне апарате, као што
је рецимо турбина, то је била
песма. Ово пре тога како смо
успевали, појма немам, али смо
радили, и то квалитетно. Осим
тога, сва села су касније добила
стоматологе, па је био мањи
прилив пацијената.

• Чиме су се бавили и чиме се
баве чланови ваше породице?

– Моја супруга Нада је завр-
шила Географски факултет и
радила је у панчевачкој
општини. Син Ненад је завр-
шио Правни факултет и сада
је судија у Основном суду у
Панчеву. С. Трајковић

„За време рата људи
погубили зубе, хигијена
уста скоро никаква,
па сам дневно за шест
сати рада примао
од тридесеторо људи
па навише. Запамтио
сам да сам једног
дана примио 44
пацијента и третирао
их како је требало.
Никакав ’фушерај’
нисам правио.”

Улица Лазе Лазаревића при-
пада територији Месне зајед-
нице Стрелиште. Под овим
називом постоји од 1980.
године, а простире се до
Првомајске улице.

Лаза К. Лазаревић, лекар
и књижевник, рођен је 1.
маја 1851. године у Шапцу,
као треће од четворо деце и
једини син. Отац, трговац,
рано је умро, оставивши
незбринуту породицу, па су
немаштина и одрастање са
сестрама и мајком обележи-
ли цео његов живот.

По завршетку ниже гимна-
зије у родном граду прелази
у Београд. Једна његова сестра
била је у престо-
ници удата за
М и л о р а д а
Поповића Шап-
чанина, држав-
ног чиновника и
књижевника, па
је Лазаревић
становао код
њих. Ту је на
р а с п о л а г а њ у
имао богату
библиотеку и
могао да слуша
разговоре висо-
ких београдских
интелектуалаца,
Шапчанинових
пријатеља.

ЛазаЛазаревић
је желео да буде
лекар, али је
1867. године
уписао студије
права, пошто на
Великој школи
није било меди-
цинског одсека.
На четвртој
години права
добио је држав-
ну стипендију за
студије медици-
не у иностран-
ству. Али тада су
се у Београду
студенти побунили против вла-
де, а Лазаревић се солидари-
сао с друговима, па му је сти-
пендија одузета.

Као свршени правник,
добио је место чиновника у
Министарству просвете, а на
студије медицине у Берли-
ну ипак ће отићи наредне
године, захваљујући стипен-
дији коју му је испословао
угледни земљак Стојан Нова-
ковић, тада професор на
Великој школи.

У јуну 1876. године, уочи
последњих испита, прекинуо
је студије да би као лекар-
ски помоћник учествовао у
српско-турском рату, а 1878.
је одбранио докторску тезу.

По доласку у Београд
постављен је за лекара Окру-
га београдског, а доцније је
унапређен у примаријуса
Опште државне болнице у
Београду. Значајно је уна-
предио рад те установе,
постављајући темеље кли-
ничке службе. Објављује низ
стручних радова, па је тако
1899. први на свету устано-
вио тест за дијагностикова-

ње ишијаса. За време срп-
ско-бугарског рата био је
помоћник начелника Сани-
тета Врховне команде, а
1888. постаје дописни члан
Српске академије наука,
санитетски пуковник и лич-
ни лекар краља Милана.

Током студија у Берлину
Лазаревић се заљубио у сту-
денткињу певања Ану Гутјар,
ћерку власнице пансиона у
којем је становао. Најверо-
ватније под утицајем мајке,
јер је Ана била „друге наци-
је и друге вере”, он се у Бео-
рад вратио сам. Али је Ани-
ну фотографију, с назнаком
„Берлин 1873–1876”, чувао

до краја живота. Због овог
раскида Анин брат га је иза-
звао на двобој. Лазаревић,
будући да није био вичан
оружју, претпоставио је да
ће погинути, па је побрати-
му Кости Христићу написао
опроштајно писмо. Овај је о
свему обавестио берлинску
полицију, која је осујетила
двобој, али је Лазаревић
његов чин схватио као изда-
ју, па с Христићем није гово-
рио неколико година. Касни-
је су се измирили и Лазаре-
вић се оженио његовом
сестром Полексијом...

О љубави са Аном Гутјар
написао је приповетку „Шва-
бица”, али је није штампао.
Чак је, из обзира према
Полексији, намеравао да је
спали. Његова мајка, међу-
тим, узела је свежањ папира
са стола да приповетку про-
чита и затурила рукопис, па
је он пронађен тек после
пишчеве смрти, у прегради
једног ормана.

Лаза К. Лазаревић умро је
од туберкулозе 7. јануара
1891. у Београду. M. П.

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА

Несрећна љубав
„српског Тургењева”

Улица Лазе Лазаревића

МОТИВИСАН И ПОСВЕЋЕН

У предговору за своју књигу

„Историја панчевачке меди-

цине до 1944. године” др

Драгиша Ђорђевић је, изме-

ђу осталог, написао:

„Сазнање да до сада нико

није обрадио неко веће

раздобље историје панчевачке

медицине мотивисало ме је

да напишем ову књигу.

Изворну грађу за књигу при-

купљао сам у Историјском

архиву и Градској библиоте-

ци у Панчеву. Користио сам

и сву доступну литературу

која се односи на историју

Панчева и историју панче-

вачке медицине...

„Овом књигом такође је

обухваћена историја панче-

вачких апотека и ветеринар-

ске медицине. Апотекарска

делатност је део хумане

медицине, па је зато добила

место у књизи. Ветерину сам

обрадио јер су се у Панчеву,

све до осамдесетих година

19. века, ветерином бавили

лекари хумане медицине.

Осим тога, здравствене при-

лике у нашем граду зависиле

су у пуној мери од делатности

панчевачких ветеринара...

„Историја панчевачке

медицине недељиви је део

опште историје града и зато

сам се трудио да ова књига

буде разумљива и људима

ван медицинске струке.”

И јесте разумљива. Сви се

у то могу уверити ако оду до

Градске библиотеке.

Др Драгиша Ђорђевић

НАШ ГОСТ: ДР ДРАГИША ЂОРЂЕВИЋ

СТОМАТОЛОГ, ПИСАЦ – ИСТОРИЧАР,
ХУМАНИСТА

Лаза Лазаревић



их штампамо и излажемо, без
обзира на то да ли су их прави-
ли неки велики мајстори или
млади аутори, којима тако даје-
мо елан да дођу следеће године
и праве још боље радове. А ми
се трудимо да им, поред моти-
вације за фотографисање, пру-
жимо и неко основно знање. Они
се касније развијају у уметнич-
ком смислу и након пубертета,
када углавном направе паузу,
већина њих се врати и наставе
да нам помажу да заједнички
организујемо овакве догађаје –
истиче ивановачки уметник.

Један од оних који радо дола-
зе у Иваново јесте и Мирослав
Предојевић, београдски уметник
и секретар Фото-савеза Србије.

– Несвакидашња атмосфера
која краси ово окупљање при-
влачи људе овамо у тако вели-
ком броју, а они овамо долазе,
поред осталог, и због мултикул-
туралности места. Притом су и
сви они веома добронамерни и
расположени за сарадњу и ника-
ко се не љуте ако уперите апарат
према њима или уђете у њихово
двориште да их фотографишете
– наводи Предојевић.

И ове године су на ивановач-
ком фото-сафарију биле засту-
пљене и даме, попут Маје Сто-
шић из Параћина.

– Нас из централне Србије
овде највише инспиришу вој-
вођанске широке улице, као
и ношње које девојчице носе,
зато што су потпуно друга-
чије од оних наших када је
реч о раду и везу – каже ова
уметница.

Ранко Ђуровић из Новог Сада
за собом има петнаестогоди-
шње бављење фотографијом, а
важан део те каријере тиче се
и Иванова.

– Радо се враћам у ово пре-
дивно село, јер ме за њега вежу
прелепе успомене. Једна од њих
је и награда коју сам добио на
светском нивоу с фотографи-
јом направљеном управо у Ива-
нову. Морам да истакнем изу-
зетну организацију, а по мени
највећа вредност овог окупља-
ња су деца фотографи, с који-
ма Золтан Бисак ради с неве-
роватном озбиљношћу – поен-
тира Ђуровић.

Све у свему, на младима фото-
-сафари остаје...
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Иваново је у последњих деце-
нију и по нека врста престонице
у окружењу када је реч о једној
врсти уметности. И то о оној
такозваној осмој...

Наиме, ово панчевачко село,
познато по зеленилу и мултиет-
ничности, има и трећу важну
значајку – једне пролећне неде-
ље сваке године главно је сте-
циште фотографа са ових про-
стора.

Тада на десетине, па и стоти-
не ловаца на изузетне кадрове
дође овамо на јединствени сафа-
ри. Они се тог дана размиле на
све стране Иванова и околне
природе, како би оштрим оком
камере овековечили што више
тренутака и преточили их у чита-
ве приче које касније остају у
аманет новим генерацијама, као
сећање на делиће живота.

А тих младих нараштаја у овом
месту, како ствари стоје, има
сасвим довољно, па и оних који
су проникли у душу фото-ама-
теризма, што је довољан знак
организаторима да не брину за
наследнике.

Петнаести пут су ивановачка
мирноћа и гостољубивост, у садеј-
ству с раскошном природом и
шароликошћу живљења, приву-
кле многобројне уметничке фото-
графе из целе земље.

Они су се на сада већ чуве-
ном фото-сафарију окупили у
недељу, 8. маја, у јутарњим сати-
ма, испред Дома културе „Жар-
ко Зрењанин”, који је заједно с
Фото-групом „Дунавац” више-
годишњи организатор те мани-
фестације.

Уживанција у
предивном окружењу

Гости су се потом раштркали на
разне стране користећи све што
су им добри домаћини припре-
мили. Неки од њих су се успен-
трали на приколицу закачену на
трактор, који их је возио по селу
уздуж и попреко, а одатле су на
улицама до миле воље
фотографисали мештане, који су
им се осмехивали, махали или
добацивали понешто шаљиво.

Фотографи су нарочито ужи-
вали у летаргичној атмосфери на
рукавцу Зимовник, где су из чам-
ца могли својим камерама да
„лове”преслаткекорморане, чапље
илипакзнатижељнепогледељуди
с бројних сплавова који су се тамо
начичкали током година.

Предивно мајско време ути-
цало је и на расположење уче-
сника манифестације, који нису
скидали осмех с лица шетају-
ћи ивановачким зеленим ули-
цама. Многи од њих нису про-
пустили прилику да сврате и у
две етно-куће, од којих једна
припада Мађарском културно-
-уметничком друштву „Боназ
Шандор”. Тамо су их чекале
девојке, заправо модели у
народним ношњама, које су
биле одевене у традиционалну

одећу локалних заједница
Секељ-Мађара и банатских
Бугара Палћена.

Делић традиције и чувене мул-
тиетничности овог села оштра
ока фотографска могла су да
забележе и у локалној Римока-
толичкој цркви Светог Вендели-
на, у којој се као и сваке недеље
одвијала света миса. Многима
је било интересантно и то што
се у овом верском објекту моле
припадници обеју поменутих
националних заједница.

Након што су се распршили
на све стране, четири сата касни-
је сви су се поново сакупили на
ручку у Дому културе. У холу те
установе је притом била поста-
вљена изложба фотографија с
последњег дружења талентова-
них омладинаца из целе Србије,
који се такође, постало је пра-
вило, налазе у Иванову. Баш
оних који ће сасвим сигурно
чувати ватру ове прелепе идеје.

А када су се ваљано окрепи-
ли, неки од гостију наставили су
да јуре за занимљивим кадро-
вима, а неки су кренули кућа-
ма, препуни утисака и са жељом

да се што пре врате у ову оазу
мира и тишине.

Тамо ће на миру и натенане
да прегледају „улов” и вероват-
но с тешком муком да одаберу
најбоље радове. Њих ће потом
послати организаторима на кон-
курс, а све ће бити крунисано
изложбом која ће бити одржана
15. августа, на дан сеоске славе
Иванова – Велике Госпојине.

Светла историја

Целокупним догађајем били су
презадовољни и организатори,
а један од њих, Золтан Бисак, из
Фото-клуба „Дунавац”, подсе-
тио је како се развијала ова једин-
ствена манифестација.

– Први фото-сафари органи-
зовали смо још 2007. године и,
морам да признам, имали смо
скромне амбиције, с обзиром на
то да смо желели само да види-
мо како ће све то изгледати.
Међутим, догађај је премашио
сва наша очекивања, јер је одзив
учесника био изузетно велики.
Било је и веома добрих фото-
графија, од којих смо направи-
ли лепу изложбу, и то такође
добро посећену, посећенију него
било шта што се дешавало у
Дому културе. То нам је дало
ветар у леђа да наставимо са
организацијом и дођемо до тога
да Иваново на фото-карти Срби-
је заузме овако импозантно место
– каже Бисак.

Он додаје да су две године
прескочене због пандемије, док
се ове године у исто време потре-
фио још један сличан догађај у
земљи, па су фотографи били
подељени око избора места.

– На срећу, ни то се није бит-
но одразило на посету, јер се и
овог пута скупило више од сто
двадесет учесника. Предност овог
фото-сафарија је у томе што оку-
пља и много младих фотогра-
фа, толико младих да можемо
да их зовемо и деца, али која
праве веома добре фотографи-
је. И њихове радове моћи ћемо
да видимо на традиционалној
изложби за дан села, 15. авгу-
ста. Тада свако шаље по две
фотографије на конкурс и све

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.

Терасаши
Mала чупава дружина живи
на тераси и хитно је потребно
да се што пре скући у неком
погоднијем окружењy, попут
дворишта, куће или стана.

Малишани су избављени са
улице као бебе и сада су, с
напуњена четири месеца, већ
стасали за удомљавање.

Вакцинисани су и очишћени од паразита, па спремно чекају
добре људе да једни другима улепшају животе. Све информа-
ције се могу добити на контакт-телефон 062/134-76-39.

Стафорд из
Скадарске

Овај пас, расе амерички стафорд
теријер, пронађен је крајем прошлог
месеца у Скадарској улици код мар-
кета „Рода”.

Нажалост, нема микрочип, иако
је и више него очигледно да је био нечији, јер је научен на
поводац, обожава људе и невиђено воли да се мази.

Уколико га неко тражи или препознаје, он се привремено нала-
зи у градском прихватилишту у Власинској 1 (телефон 352- 148).

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

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

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

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

пријатеља за цео живот!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ОДРЖАН ПЕТНАЕСТИ СКУП ФОТОГРАФА У ИВАНОВУ 

„ЛОВЦИ” НА НАЈПЛЕМЕНИТИЈЕМ САФАРИЈУ
(У)ЛОВИЛИ ЛЕПОТУ ЖИВОТА
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Мајстори на окупу

Милина је фотографисати из чамца...

Није ни мало лоше сликати с трактора...

Сликало се и у затвореном

Било је живо и на ивановачким улицама

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

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

На добром сте путу да решите
питање некретнина. Уз мало
мудрости и стрпљења могуће је и
напредовање на послу, нови
посао или понуда да радите у дру-
гом месту. Чувајте грло. Односи с
партнером се поправљају.

У овом периоду је наглашена
сарадња с колегама, па чак и са
странцима. Отварају вам се велике
могућности за напредовање, као и
за рад на неком великом пројекту.
Већи новчани добитак. Преконтро-
лишите грло. Лепи романтични
тренуци с вољеном особом.

Од ваше спремности на компро-
мис зависи колико ћете успети да
разрешите своју ситуацију. Време
је да коначно пређете с речи на
дела и прихватите помоћ пријате-
ља. Проблеми са желуцем могу
бити последица нагомиланог беса,
али и ваше страствене природе.

Ако сте пожелели да се осамостали-
те у послу, ово је добар период.
Помоћ вам долази од људи од којих
се најмање надате, зато искористи-
те ову прилику – друге неће бити
скоро. Мањи стомачни проблеми.
Могуће је познанство с неким ко ће
вам вратити осмех на лице.

Пружа вам се прилика да коначно
расправите све што вас већ дуго
мучи, али контролишите језик да
то не испадне само обична свађа
уместо решења. Зглобови су вам
слаба тачка. Радите на комуника-
цији с партнером, он вам је најве-
ћа подршка.

Ризикујте и исплатиће се. Радите
на свом пољуљаном самопоузда-
њу и отвориће вам се врата вели-
ког пословног успеха. Проблеми с
партнером се стишавају и улазите
у период једне лепе романтичне
љубави и страсти. Чувајте ноге од
повреда.

Како год окренете, вама су најве-
ће шансе у сарадњи са странци-
ма. Новац вам долази из више
извора, што доноси смирење у
вашу радну атмосферу. Решите се
свега и свих који вам стоје на
путу. Љубав иде својим устаље-
ним током. Проверите диоптрију.

Трошкови ће бити већи од плани-
раних и то ће вас избацити из так-
та. Не будите превише својеглави и
бахати према сарадницима јер
можете извући дебљи крај, па чак
и остати без посла. Затегнути одно-
си с партнером могу вас увући у
неку авантуру. Проблеми с леђима.

Пред вама су нови пословни
подухвати и лепе понуде. Финан-
сије ће се благо поправити. Могућ
је пут у иностранство. Преконтро-
лишите све пословне папире, бар
двапут. Подршка породице и
партнера неће изостати. Премор
и болови у вратном делу кичме.

Овај период обележава проблем
око неке непокретности. Већи
новчани приходи ће изостати, али
зато непрестано имате мање
добитке. Пошто сте жељни љубави
и нежности, могуће је да ћете се
упустити у неку авантуру. Причу-
вајте гласне жице.

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)

Проблеми који вас већ дуго муче
коначно би могли да почну да се
решавају. Напредак на пословном
плану је сигуран. Проблеми с
дисајним органима су можда
последица нагомиланог беса или
незадовољства емотивним живо-
том.

Предстоје вам велике промене, а
сами одредите шта је приоритет.
Напредовање, новчани добитак,
али ни сукоб с подређенима и 
надређенима неће изостати. Смирите
се. Клоните се емотивних авантура
на послу. Партнер вам је велика
подршка, чувајте га. Главобоља.
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У НАШОЈ ОПТИЦИ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ:

• Велики избор сунчаних наочара бренда

Ray Ban, Vogue, Armani Exchange, 

Avanglion, Polar Glare, Polar View

• Диоптријске рамове реномираних

брендова како за одрасле, тако и за децу

• Контактна сочива

• Контактна сочива у боји

• Брза израда наочара

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

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

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

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

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

Цена: 700 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА БУБРЕГА: УРЕА + КРЕАТИНИН +
МОКРАЋНА КИСЕЛИНА

Цена: 350 динара

АКЦИЈE ОД 6. ДО 19. МАЈА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ



СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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ОГРЕВНО ДРВО на рате, ЋУМУР 
за роштиљ, БУКОВА цепаница 

и сува потпала у џаку

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

JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушениугаљ Обилић15.800

Сушени вреоци 14.500

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 14.100

Угаљ станари 11.950

Костолац 7.700

ВОЗИЛА

ПОНУДА

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

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

(2
/2

8
3

7
6

7
)

ПРОДАЈА ВИСОКОКВАЛИТЕТНОГ
БУКОВОГ ПЕЛЕТА

Најмодернија фабрика пелета
немачког произвођача опреме
KAL 

• проценат збијености дрвне
масе 5,72%

• сушење пелета топлим 
ваздухом / минимална 
количина пепела

Телефон 060/517-82-82

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРAДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине је 05. 05.
2022. године на основу захтева носиoца пројекта
„MPD REENERGY” доо, Народне Револуције 4, Бач-
ки Петровац, донео решење број: XV-07-501-
47/2022 којим је утврђено да за пројекaт Биогасно
постројење за производњу електричне енергије сна-
ге 999kW у Долову на кат. парцели 11890/10  к.о. До-
лово, на територији града Панчева, није потребна
процена утицаја на животну средину.

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

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРAДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине је 05. 05.
2022. године на основу захтева носиoца пројекта
„BPP BIOENERGY” доо, Народне Револуције 4, Бач-
ки Петровац, донео решење број: XV-07-501-
48/2022 којим је утврђено да за пројекaт Биогасно
постројење за производњу електричне енергије сна-
ге 999kW у Долову на кат. парцели 11900/4 к.о. До-
лово, на територији Града Панчева, није потребна
процена утицаја на животну средину.

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

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

РЕНО клио 1.5 дизел, 2004,

регистрован, одличан, прва

боја, гаражиран, 1.200 евра.

062/287-055. (283616/р)

РЕНО меган 1.5 ДЦИ, 2005,

регистрован. 063/712-34-11.

(283763)

ПУНТО 1.3 МЈТ 2/3 врата,

2010. годиште. Тел. 063/523-

609 (СМС)

ПЕЖО 206/04Б, рег. До 15. 1.

2023, може замена. 064/489-

40-36. (283842)

ФОЛКСВАГЕН пасат, 2008.

годиште. Тел. 064/187-57-13.

(283579)

ПРОДАЈЕМ голф 2 дизел, ис-

праван, нерегистрован, 250

евра, договор. 013/352-124.

(283714)

ПУНТО 3, 1.2, 16 В, 2004,

п0етора врата, фул опрема,

спортинг, регистрован годи-

ну. 064/587-50-24. (283829)

ДАЧИЈА логан 1.6, 2008/9,

рестајлинг, фул опрема, нов,

атестиран плин. 064/587-50-

24. (283829)

КОРСА 1.0, 2004, троје врата,

фул опрема. 064/587-50-24.

(283829)

ФИЈАТ 500 л, 1.3, мултиђет,

2013, фул опрема, регистро-

ван. 064/587-50-24. (283829)

ПРОДАЈЕМ кућу, 200 квм, на

Баваништанском путу 236, на

плацу 57 ари. 069/500-22-83.

(283843)

МАЗДА 6, 2011, у одличном

стању, регистрован. Тел.

064/294-04-45. (283846)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било

ком стању, 90 до 900 евра.

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

25. (283741)

ОТКУП возила, стање небит-

но. 063/161-08-19.

(315123/р)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални от-

куп свих врста возила од 100

до 5.000 евра. 069/203-00-44.

(283812)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп вози-

ла хаварисаних, исправних,

неисправних и страних.

069/203-00-44. (283812)

ОТКУП возила у било ком

стању од 100 до 2.000 евра.

062/193-36-05. (283863)

ИЗДАЈЕМ гаражу у центру,

Петра Бојовића 3. 063/246-

186. (283797)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп

слупаних и неисправних.

060/078-47-89, 063/778-47-

89. (283831)

ПИЛИЋИ уређени и живи, на

продају 069/280-20-37 (СМС)

МЕШАНО дрво прве класе са

превозом и истоваром, 6.000.

064/347-50-72. (314415)

ТВРДО дрво, превоз, сеча,

мерење на лицу места, 5.500.

060/304-16-92. (314415)

ПИЛИЋИ на продају, живи и

заклани. 069/280-20-37, Пан-

чево. (283870)

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер,

микроталасна, кауч, кревет,

комода, душек, телевизор.

063/861-82-66. (283605/р)

ПРОДАЈЕМ јагњиће бергамо

– витенберг од 25 до 40 кг.

064/420-78-44. (283746)

ПРОДАЈЕМ пулт за мењачни-

цу, топлицу за депилацију са

три патроне, соларијум за би-

сту, сет за педикир, ел. турпи-

је. 064/134-62-62. 

ПРОДАЈЕМ бицикле – бмх 20

инча и бмх 20 инча тотем.

Тел. 064/255-62-32. (283761)

БИБЕР цреп 500 комада и

200 комада новог, цена 3 ди-

нара. 060/161-64-78.

(283772)

ПРОДАЈЕМ судопере и оста-

ла кухиске елементе. Судопе-

ра 3.000 динара нова.

063/773-45-97. (283782)

ЕЛЕКТРОЛУКС судо-машину,

нову, некоришћену (за еле-

мент), продајем. Тел.

063/751-07-79, од 12 до 14

сати. (283801)

ДЕМОНТАЖНИ сто, пуно др-

во, 195 х 90 х 80. 065/241-09-

52. (283701)

20 ОВАЦА, 20 јагањаца про-

дајем. Тел. 065/445-57-36. 

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фри-

жидере, замрзиваче, веш-ма-

шине, телевизоре. 064/158-

44-10, 063/101-11-47.

(283767)

КУПУЈЕМ обојене метале, ме-

тале, акумулаторе, гвожђе,

веш-машине, замрзиваче, те-

леивзоре. Долазимо. 061/206-

26-24. (283883)

КУПУЈЕМ веш-машине, шпо-

рете, бојлере, телевизоре,

гвожђе, долазим на адресу.

061/148-01-31. (283885)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,

месинг, прохром, алумини-

јум, веш-машине, замрзива-

че, телевизоре, долазим.

061/321-77-93. (28388

КУПУЈЕМ старо гвожђе, аку-

мулаторе, бакар, месинг, алу-

минијум, фрижидере, замр-

зиваче, веш-машине, итд. До-

лазим на адресу. 061/322-04-

94. (283820)

КУПУЈЕМ перје, старе слике,

сатове, стари новац, стрипо-

ве, баштенске лутке, сифон,

флаше, гвожђе, старо покућ-

ство. 063/705-18-18, 335-930.

(283710) 

БЕЛА СТЕНА, уколико имате

викендицу на Белој стени коју

би издавали на месечном ни-

воу јавите се на 066/67-64-

677 (СМС)

ПРОДАЈЕМ у Црепаји плац

14 ари, цена 15.000 евра.

Тел. 065/314-99-99 (СМС)

ИВАНОВО, кућа 80 квм, плац

14 ари. Тел. 013/251-75-30.

(315011)

ПРОДАЈЕМ четири плаца на

Караули, Ул. Рибарска.

060/534-68-69, 060/736-72-

58. (315099)

ПРОДАЈА парцелисаних пла-

цева. 064/212-52-52.

(283746)

ДОЛОВО, кућа (око 130

квм), и плац 35,1 ар, на про-

дају. Струја и вода прикључе-

ни, укњижено, цена по дого-

вору. Тел. 064/970-51-64.

(283775)

КУЋУ издајем, шири центар,

150 квм, за пословне намене.

062/347-667. (283808)

ПРОДАЈЕМ грађевинско зе-

мљиште, 350 ари, дељиво на

мање целине. Налази се на

Новосељанском путу.

062/403-241. (283818)

ВИКЕНДИЦА на продају на

Девојачком бунару и металски

струг у Панчеву, могуће ком-

пензације. Тел. 064/450-78-91,

061/609-79-27. (283700)

ПРОДАЈЕМ грађевински

плац, Караула, Рибарска, ши-

рина 15 м а дужина 27 м, це-

на 15.000 евра. 064/415-97-

83. (283727)

ПРОДАЈЕМ плац, Рибарска

улица са урађеним темељом,

димензије 18 х 12 м, ширина

плаца 26 м, дужина 47 м. Це-

на 70.000 евра. 064/415-97-

83. (283727)

ПРОДАЈЕМ две парцеле, по-

љопривредног земљишта у

Старчеву по 15 ари. 064/370-

79-47. (283828)

ВИКЕНДИЦА и помоћни

објекат на 11 ари плаца, зе-

мљиште прве класе. Новосе-

љански пут. 064/226-81-93.

(283827)

ДОЛОВАЧКИ пут, 27,98 ари,

61 + 64 + 80, укњижено, усе-

љиво, 30.000. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66. (283889)

ВИКЕНДИЦА, прелепа, Ново-

сељански, укњижена, 35.000,

50 квм, 12 ари. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66. (283889)

СИНЂЕЛИЋЕВА, 72 квм, 2.67

ари, за рушење, 85.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-66.

(283889)

ПЛАЦ са започетом кућом до

прве плоче са 10 ари плаца,

струја, вода, 60.000 евра. Ри-

барска. 061/664-39-26.

(283884)

ПРОДАЈЕМ стан 33 квм + 7

квм тераса, новоградња. Тел.

063/233-558.

ДВОСОБАН стан, 62 квм, Ко-

теж 1, 62.000 евра, трећи

спрат, без улагања. 061/613-

10-11. (283769)

ДВОСОБАН, Миса, 53 + 4

квм, ниско приземље, повољ-

но. „Дива некретнине”,

064/246-05-71. (283791)

ПРОДАЈЕМ нови стан у цен-

тру, 65 квм. 060/043-52-98.

(283810)

ПРОДАЈЕМ стан, приземље,

код Суда, погодан за канце-

ларије, 47 квм. 064/668-87-

78. (283819)

МЕЊАМ стан на Содари за

мању кућу у Панчеву.

064/409-66-23. (283776)

СТАРА МИСА, 186, ГАС,

125.000, „Трем 01”, 063/836-

23-83. (283845)

КОТЕЖ 1, 62 квм, ЦГ, IX,

Ослобођења. „Трем 01”,

063/836-23-83. (283845)

СОДАРА, 58 ЦГ, I, леп распо-

ред, 62.000. „Трем 01”,

063/836-23-83. (283845)

СТРЕЛИШТЕ, I, ЦГ, лифт, те-

раса, прелеп, 51 квм, 1.150

евра/квадрат. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66. (283889)

СТРЕЛИШТЕ, II, ЦГ, тераса,

прелеп, 55 квм, 62.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-66.

(283889)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ стан на

Златибору за Панчево.

064/014-81-37. (283874)

ЦАРА ДУШАНА, хитно, једно-

собан до улице, 39 квм, усе-

љив, сређен, 29.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-66.

(283889)

ГАРСОЊЕРА, Пепељара, II,

ТА, 16 квм, сређена, 23.000.

(67), „Милка М”, 063/744-28-

66. (283889)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, V,

ЦГ, 37 квм, две терасе, сре-

ђен, фул, 36.000. (67), „Мил-

ка М”, 063/744-28-66.

(283889)

КУПУЈЕМО станове и куће.

Брза и сигурна исплата.

064/348-05-68 , „Перфект”.

(312948)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”, по-

требни станови, куће, плаце-

ви, локали – све локације. Бр-

за реализација. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66. (283889)

ИЗДАЈЕМ комплетно наме-

штен једнособан стан. Тел.

065/854-24-23. (СМС)

ЗАПОСЛЕНОЈ особи потреб-

на соба до 130 евра, са рачу-

нима. 063/770-51-20 (СМС)

ИЗДАЈЕМ на дужи период но-

ву намештену, функционалну

кућу, стан у Глогоњу. Одвојен

гас, струја, паркинг , спаваћа

соба, ходник, купатило,

дн.боравак са кухињом и тр-

пезаријом и терасом.

063/106-05-47 (СМС)

ИЗДАЈЕМ усељив стан, 41 квм,

новоградња, приземље, цен-

тар, паркинг, грејање, струја,

може и за пословни простор.

064/651-16-26. (283760)

ПОТРЕБАН трокреветни стан,

намештен, за два и по месе-

ца. Тел. 065/331-63-58.

(382732)

ИЗДАЈЕМ стан, звати после

17 сати. 063/851-51-27.

(315099)

НАМЕШТЕН једнособан дво-

ришни, ТА, код Хотела „Та-

миш”, 100 евра. 064/122-48-

07. (283886)

ИЗДАЈЕМ полунамештен стан

на Тесли, V спрат, ЦГ, 150

евра. 063/846-90-79. (283869)

СОДАРА, двособан, наме-

штен стан, издајем на дуже.

064/453-16-19. (283861)



Петак, 13. мај 2022. ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 19

Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

73.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски

преглед и полагање прве помоћи



ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ПОСАО

ПОНУДА

ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

Ћевабџиници „Хало Лесковац”

потребан

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

(6/305327)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsПетак, 13. мај 2022.20

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

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

LAVA TOLSTOJA 21 ugao sa ČUMIĆEVOM 1

ULIČNA ZGRADA
I sprat
Stan 2 112,40 m²

III sprat
Stan 20 66,55 

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

DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje

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

Potkrovlje
Stan 11 46,36 m²

Stan 12 76,18 m² 

Stan 13 74,51 m²

Stan 14 76,54 m²

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

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

povučeni sprat   stan 5 – 103,39 m²

SLAVKA BOKŠANA 5
(900 evra/m²)

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

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

SERDAR JANKA VUKOTIĆA

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

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

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

НА ПРОДАЈУ СТАН, СТРЕЛИШТЕ,

ДВОСОБАН, 58 КВМ, ЦГ, ЛИФТ, 

СРЕЂЕН, ОДЛИЧАН.

064/643-97-21
(ф)

РАДИМО:
нове кровове, 

поправљамо старе. 
радимо кровове 
лимене и олуке.

062/827-89-20

(7
/3

1
4

1
5

1
)

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)

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

МЕСАРА „Апетит”
ПОТРЕБАН МЕСАР. 

063/631-252, 013/355-313,

од 8 до 17 сати. (7/283814)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан на Маргити. 064/171-26-
69. (283755)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-

њеру, нова Миса. Тел.

062/151-08-28. (283770)

ИЗДАЈЕМ дворишни полуна-

мештен стан, 40 квм, код Ау-

тобуске станице. 066/551-36-

99, 013/407-378. (283783)

друм, двориште, грејање.

ЈЕДНОСОБАН намештен у

Војловици. 069/260-69-51,

013/348-139. (283789)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан на Стрлеишту, 150 евра.
064/340-37-14. (283793)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру, центар, од 15. маја.
069/293-53-94. (283799)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен дворишни стан, ТА.
064/206-78-70. (283805)

ИЗДАЈЕМ намештену кућу, у
центру Мраморка, повољно.
062/879-48-18. (283806)

БЕСПЛАТНО кућа аза стано-
вање у Иванову. 064/372-94-
71. (283281)

ИЗДАЈЕМ комфоран стан, 20
квм, комплет намештен. Тел.
064/396-18-54. (283699)

СТРОГИ центар, стан за изда-
вање, 46 квм, опремљен но-
вим стварима, цена 300 евра,
плус депозит. 063/855-16-51.
(283715)

ИЗДАЈЕМ нов намештен, не-
намештен стан, 100 квм, по-
063/892-00-07. (283725)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан у центру код Гим-
назије, ЦГ. 064/125-23-22.
(283735)

ЦЕНТАР, двособан, 55 квм,
ненамештен, парно грејање,
телефон, клима, кабловска.
064/354-69-01. (283724)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ стан код На-
родне баште, намештен, кли-
ма, кабловска, интернет.
066/400-702. (283825)

ИЗДАЈЕМ празан стан, већи
једнособан, нова Миса, може
намештен. Тел. 060/512-22-
42. (283814)

ИЗДАЈЕМ локал на Стрели-
шту. 060/806-00-99. (283873)

ИЗДАЈЕМ локал 25 квм, Ми-
лоша Обреновића 3, преко
пута Болнице. Информације
на тел. 063/460-660. (и)

ИЗДАЈЕМ локал 35 квм, у
центру Панчева. 064/866-22-
70. (314839)

ИЗДАЈЕМ локале, 15 квм и 30
квм у центру града, преко пу-
та главне Аутобуске станице.
063/817-94-46. (283618)

ПРОДАЈЕМ стамбено-послов-
ни простор, 60 квм, на сода-
ри. Тел. 063/320-588.
(283691)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм, у
центру Панчева. 066/866-49-
00. (314839)

ИЗДАЈЕМ локал у Јабуци, 35
квм, са магацином, на глав-
ном друму, погодан за пољо-
приведну апотеку и радњу.
063/783-05-08. (283752)

ИЗДАЈЕ се локал 30 квм, цен-
тар, ново, прометна улица,
паркинг. 062/222-827.
(283709)

ИЗДАЈЕМ локал, фарбара
или ауто-делови. 063/175-46-
44. (283712)

ИЗДАЈЕМ локале, ужи цен-
тар, 30 квм и 80 квм.
063/323-584. (283878)

ПОТРЕБАН искусан возач са
Ц категоријом за дистрибуци-
ју хладњачом по Панчеву и
Београду. 063/237-166 (СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е кате-
горије за каду, сталан посао
загарантована плата, пријава.
063/884-22-71 (СМС)

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

ПОТРЕБНИ продавци за
Маркет „Идеал”, на Стрели-
шту и у медари код Црне
Мачке. 013/333-160,
013/333-162, 063/855-65-56,.
(315111)

ПИЦЕРИЈИ „ПОПАЈ” потреб-
не раднице. 062/339-279.
(314388)

ПОТРЕБНЕ раднице за клање
пилића на пољопривредном
газдинству.064/365-65-56.
(313031)

ПОТРЕБНА радница у пекари
и пекар. 062/404-144.
(283864)

ПОТРЕБНИ радници за рад у
палачинкарници у Његошевој
улици. Одлични услови.
069/333-13-76, 062/866-65-
20. (283857)

ПРЕДУЗЕЋУ за производњу
потребни радници за погон у
Старчеву. 063/263-341.
(283877)

ХОТЕЛУ у центру потребне
раднице за одржавање хиги-
јене. 064/149-99-73. (283886)

ПОТРЕБАН радник за посао
трговца на бувљаку, текстил.
063/836-70-61. (283704)

ПОТРЕБНА радница за рад
на бензинској пумпи у Панче-
ву. 063/775-29-92. (283735)

ПОТРЕБНА куварица или ку-
вар за рад у експрес рестора-
ну. 063/775-29-92. (283735)

ПОТРЕБНА спремачица fit -
ness центру Oсtagon, Панче-
во. Контакт тел. 063/777-25-
57. (283707)

ПОТРЕБАН возац Ц и Е кате-
горије. 063/666-755 (СМС)

ПОТРЕБНА жена за чишћење.
062/800-71-77. (СМС)

НОВОМ ресторану на Бава-
ништанском путу потребне
конобарице, конобари.
063/232-791. (283738)

РЕСТОРАНУ „Катарка” по-
требан конобар и помоћни
радник у кухињи. 065/831-
80-69. (283734)

ПОТРЕБАН радник за рад у
пластификацији, до 50 годи-
на. 064/192-85-44, Plast Pro.
(283751)

ПОТРЕБНА радница у пре-
храни, услови добри.
060/555-11-72. (283792)

ПОТРЕБНИ људи за поделу
флајера до 45 година.
060/664-60-06. (283803)

ПОТРЕБАН конобар.
060/414-61-09. (283810)

ПОТРЕБНА девојка за рад на
рецепцији. 064/476-19-66.
(283810)

ПОТРЕБНИ возачи Ц и Е ка-
тегорије за превоз житарица,
плата по договору. 061/213-
37-66.  (283287)

ПОТРЕБНИ радници. Позици-
је – кувар, возач. Душан –
066/323-298; Стефан –
069/620-325, „Коноба 32”,
Игњата Барајевца 4. (283823)

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

МОЛЕРСКО ФАСАДЕРСКИ
гипсарски радови, поставља-
ње ламината, вршимо и се-
лидбе, 062/816-66-78 (СМС)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе,
Панчево-даље, цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29.
(314920)

ПРЕВОЗ кипером, повољно,
грађевински материјал, туца-
ник, огрев, утовар, одвоз шу-
та. 064/354-69-94,
кл063/754-02-72, 013/344-
645. (283822)

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

МЕДИЦИНСКИ педикир:
гљивице на ноктима, курје
очи, урасли нокти, задебља-
ња. 063/708-00-23. (315115)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
тракасте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/882-25-09.
(315112)

ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером
до 2 кубика. Лаза. 065/334-
23-38. (315121)

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање, фу-
говање паркета, подова, без
прашине, квалитетно, повољ-
но. 061/233-49-97. 061/233-
49-97. (315122)

БЕТОНСКИ радови, сечење,
штемовање и бушење рупа од
фи 60 до фи 160. Тел.
063/278-147. (314934)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИЧВАКИ
послови-поправке, монтажа
ПВЦ столарије. Кречење, гле-
товање. Л060/667-26-66.
(283697)

СЕЛИДБЕ, превоз робе са
радницима, превоз аутомоби-
ла и мотоцикала. 062/816-66-
78 (СМС)

БРАВАР-ВАРИЛАЦ ради ка-
пије, ограде, надстрешнице,
гараже, остало. Злајо.
065/558-45-17. (283720)

КОСИМ траву тримером –
дворишта, баште, воћњаке и
остали коров. Повољно. Зо-
ран. 061/683-67-48. (283725)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, ренови-
рање купатила, санитарије,
поправке, славине. Одгуше-
ње, канализације. 061/193-
00-09. (283747)

ИСКУСНА наставница фран-
цуског држи часове основци-
ма и средњошколцима.
064/992-62-81 (СМС)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ња, уградања делова, замена
бојлера, батерија, водокотли-
ћа. 013/377-930, 064/317-03-
56. (283762)

ЧИСТИМ таване, подруме,
шупе, гараже, дворишта са
комплет услугама. 061/322-
04-94. (283820)

КЛИМЕ, монтажа, сервис, ан-
тибактеријско прање, продаја
половних. Фриго Матић,
060/521-93-40. (283736)

ЕЛЕКТРИЧАР, инсталације,
табле, бојлере, индикаторе, ТА
пећи. 060/521-93-40. (283736)

КОШЕЊЕ траве, корова, ши-
шање, ограде. Дворишта,
воћњаци, све дестинације.
063/844-61-13. (283739)

КОМБИ прев9з, селидбе, наш
утовар,, истовар, чистимо по-
друме, таване. 064/1`44-37-
65. (283748)

БЕТОНИРАЊА дворишта, ру-
шења, кошење траве, обара-
ње стабала, итд. 064/122-69-
78. (283749)

КОШЕЊЕ трае, корова, оба-
рање стабала, чишћење тава-
на, подрума и остало.
064/122-69-78. (283749)

РАДИМО све физичке посло-
ве: рушења кукћа, шупа, од-
ношење ствари. 060/035-47-
40. (283749)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ња, поправци, замена шоља,
лавабоа, батерија, нова купа-
тила, повољно. 064/586-85-
39. (283762)

ЧУВАМ децу и спремам ста-
нове. 062/673-142. (283753)

МОЛЕРАЈ, глетовање, крече-
ње, фарбање столарије. Пен-
зионерима попуст. 062/564-
494. (283756)

СТОЛАРСКЕ и браварске услу-
ге + хаусмајстор. Александар.
064/157-20-03. (283757)

ПОВОЉНО уносим дрва, угаљ,
пелет и остали физички посло-
ви. 061/311-97-69. (283766)

УСЛУЖНО кошење, одржава-
ње двроишта. 063/447-866.
(283778)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена по-
ломљеног црепа, висински
радови на крову. 065/535-
24.-56. (283781)

ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером
до 2 кубика. Лаза. 065/334-
23-38. (283853315121)

ТАПЕТАР који пресвлачи на-
мештај, са искуством, тражи
посао. 061/120-77-64. (283795)

ОБАРАЊЕ стабала, чишћење
подрума и тавана, уношење
угља и дрва. Тел. Л061/288-
45-03. (283798)

ПРЕВОЗ камионом кипером:
шљунак, песак, сејанац....
Утовар и одвоз шута...
064/505-62-44. (283806)

ШЉУНАК од 1 до 8 м³, песак,
сејанац, ризла за насипање
путеве. 063/472-669,
013/332-066. (283801)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради: од-
гушење судопере, купатила,
поправке, замене, одмах.
064/495-77-590, 013/331-657.
(283807)

ОЗБИЉНА и одговорна жена
чувала би и неговала старију
особу. Тел. 069/699-890.
(283816)

ВРШИМ радове, фарбарске
радове, гипс и фасада. Тел.
064/174-02-57. (283850)

МЕЊАМ пелене, нега покрет-
них, непокретних. 061/282-
48-28. (283845)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ гарсоњеру,
центар, одмах усељив, wi/fi,
паркинг, повољно. 060/691-
88-23. (283872)

ИЗДАЈЕМ стан 46 квм, наме-
штен. 063/778-61-73.
(283877)

ИЗДАЈЕМ дворишни двосо-
банс тан, полунамештен, Кне-
за Михаила обреновића 7,
Панчево. 066/950-97-73,
Славко. (283844)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан на Тесли, III спрат, ЦГ.
064/324-12-48. (283879)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру у центру, са ЦГ, клима,
интернет, кабловска.
063/118-22-09. (283879)

УДОБНА гарсоњера, најужи
центар, повољно... Зовите
013/354-007, око 14 сати.
(283740)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, полуна-
мештену и двоипособан стан,
Карађорђева. 064/994-13-16.
(283747)

ИЗДАЈЕМ стан 45 квм, у ку-
ћи, у центру Старчева.
063/502-211. (283750)

ИЗДАЈЕМ смештај за радни-
ке, самце, студенте. Раднички
смештај. Центар. 063/502-
211. (283750)



ТУРИЗАМ

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

Петак, 13. мај 2022. 21ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 064/388-78-18

NEW CONCEPT STUDIO
Биро за пројектовање, надзор и извођење радова

Вршимо услуге пројектовања, озакоњења,

прибављања грађевинске и употребне

дозволе и др.

Генерала Петра Арачића 2‐ц‐2, Панчево

065/807‐52‐55
(ф)

ДОО „Минесал” из Панчева,

тражи мушкарце и жене за рад

у производњи гајбица и палета.

013/373-488, 063/256-360

Комби превоз
робе и селидбе,

повољно.

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

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Компанији Cards print доо потребан 

сарадник за ИТ 

и техничку подршку 
Искуство најмање две године у раду на рачунарима.

Место рада: Кудељарски насип, Прва 124-г Панчево.

CV послати на jobs@cardsprint.rs
(f)

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

Панчева („Службени лист Града Панчева” број

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

Одлукe о буџету града Панчева за 2022. годину

(„Службени лист Града Панчева” број 35/21),

Уредбе о критеријумима, мерилима и начину из-

бора пројеката у култури који се финансирају и су-

финансирају из буџета Републике Србије, ауто-

номне покрајине односно јединица лoкалне само-

управе („Службени гласник Републике Србије”

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

ријумима и мерилима за избор пројеката у култу-

ри који се финансирају и суфинансирају из буџета

Града Панчева („Службени лист града Панчева”

број 2/17), градоначелник Града Панчева распи-

сује: 

Ј А В Н И К О Н К У Р С

ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Пројекти обухватају културне области:

• Књижевност (стваралаштво, преводилаштво)

• Музика (стваралаштво, продукција, 

интерпретација)

• Ликовне, примењене, визуелне уметности, 

дизајн и архитектура

• Филмска уметност и остало аудио-визуелно

стваралаштво

• манифестације везане за филмску уметност и

остало аудио-визуелно стваралаштво

• Позоришна уметност (стваралаштво, продукција

и интерпретација)

• Уметничка игра - класичан балет, народна игра,

савремена игра (стваралаштво, продукција и ин-

терпретација)

• Остала извођења културних програма и култур-

них садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улич-

на уметност и сл.)

• Откривање, прикупљање, истраживање, доку-

ментовање, проучавање, вредновање, заштита,

очување, представљање, интерпретација, кориш-

ћење и управљање културним наслеђем

• Обележавање јубилеја значајних за културу

сећања Града Панчева 

Право учешћа на Јавном конкурсу за су/финан-

сирање пројеката у области културе за 2022. годи-

ну (у даљем тексту: Конкурс), имају установе,

уметничка и друга удружења регистрована за

обављање делатности културе, као и други

субјекти у култури, осим установа културе чији је

оснивач Република Србија, аутономна покрајина

или град Панчево, с тим да се пројекат реализује

на територији града Панчева. 

Пројекти који су већ подржани на некима од кон-

курса које расписује Град Панчево, неће бити раз-

матрани.

• Период реализације пројекта је до краја 2022.

године.

• Конкурс је отворен до 01. 10. 2022. године, 

односно до утрошка средстава 

Пријава на конкурс, уз пратећу документацију,

подноси се на посебно попуњеном и овереном об-

расцу. Пријава се може добити у Секретаријату за

јавне службе и социјална питања, II спрат, соба

207, зграда Градске управе Града Панчева, Трг

Краља Петра I 2 - 4, или преузети са званичне ин-

тернет презентације Града Панчева.

Предлози пројеката и буџет пројекта достављају

се у 2 електронски попуњена штампана примерка

лично у Услужном центру Градске управе Града

Панчева или поштом на адресу Трг Краља Петра

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

су/финансирање пројеката у области културе за

2022. годину” и електронском поштом на имејл ад-

ресу nevenka.kljajic@pancevo.rs.

Конкурс je објављен и на сајту Града Панчева

www.pancevo.rs.

Додатне информације се могу добити на телефоне

013/ 308-906 и 308-795

Напомена: Инструктажа за заинтересоване биће

организована у среду 09. 06. 2022. године у Малој

сали у згради Градске управе Града Панчева у 12

сати.

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

Панчева („Службени лист Града Панчева” број

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

Одлукe о буџету Града Панчева за 2022. годину (

„Службени лист Града Панчева” број 35/21), Уредбе

о критеријумима, мерилима и начину избора

пројеката у култури који се финансирају и суфинан-

сирају из буџета Републике Србије, аутономне по-

крајине односно јединица лoкалне самоуправе

(„Службени гласник Републике Србије” број 105/16 и

112/17), Одлуке о начину, критеријумима и мерили-

ма за избор пројеката у култури који се финансирају

и суфинансирају из буџета Града Панчева („Служ-

бени лист Града Панчева” број 2/17), градоначелник

Града Панчева расписује: 

расписује

Ј А В Н И К О Н К У Р С

ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА АМАТЕР-

СКОГ СТВАРАЛАШТВА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

ЗА 2022. ГОДИНУ

Конкурс је намењен за пројекте који се тичу аматер-

ског стваралаштва у областима књижевности, музи-

ке, ликовне уметности, филмске и позоришне умет-

ности, уметничке игре као и осталих извођења кул-

турних програма и културних садржаја.

Право учешћа на Јавном конкурсу за су/финанси-

рање пројеката аматерског стваралаштва у области

културе за 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс),

имају установе, уметничка и друга удружења регист-

рована за обављање делатности културе, као и дру-

ги субјекти у култури, осим установа културе чији је

оснивач Република Србија, аутономна покрајина

или Град Панчево, с тим да се пројекат реализује на

територији Града Панчева.

Највећи износ средстава по пројекту износи

300.000,00 динара.

Пројекти који су већ подржани на некима од конкур-

са које расписује Град Панчево, неће бити размат-

рани.

Период реализације пројекта је до краја 2022. године,

а конкурс је отворен 30 дана од дана расписивања. 

Пријава на конкурс, уз пратећу документацију, под-

носи се на посебно попуњеном и овереном обрасцу.

Пријава се може добити у Секретаријату за јавне

службе и социјална питања, II спрат, соба 207, згра-

да Градске управе Града Панчева, Трг Краља Петра

I 2 - 4, или преузети са званичне интернет презента-

ције Града Панчева.

Предлози пројеката и буџет пројекта достављају се

у 2 електронски попуњена штампана примерка лич-

но у Услужном центру Градске управе Града Панче-

ва или поштом на адресу Трг Краља Петра I 2 - 4,

Панчево, са назнаком „Јавни конкурс за су/финан-

сирање пројеката аматерског стваралаштва у обла-

сти културе за 2022 годину” и електронском поштом

на е-емаил nevenka.kljajic@pancevo.rs или

sanela.nikolic@pancevo.rs

Конкурс je објављен и на сајту Града Панчева

www.pancevo.rs.

Додатне информације се могу добити на телефоне

308-906 и 308-759.

Напомена: Инструктажа за заинтересоване биће

организована у четвртак 19. 05. 2022. године у 12

сати у Малој сали у згради Градске управе Града

Панчева.

KP „EKO DIM” DOO расписује конкурс за пријем 

на радно место ДИМНИЧАР. 

Место рада Панчево, са околином. 

Искуство на овим пословима није неопходно. 

Молимо све кандидате да се јаве на телефон:

013/335-727

Потребни радници за рад у производњи:

ТРИ МУШКАРЦА И ТРИ ЖЕНЕ

За информације у вези посла можете доћи

лично, сваког радног дана, од 11 до 13 сати. 

Адреса: Македонска 179, стара Миса, Панче-

во, фабрика „Месопромет”

Оглас важи до 31. маја 2022. године
(ф)

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

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

цени утицаја на животну средину („Службени глас-

ник РС”, бр. 135/04 и 36/2009) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о приступању изради 

студије о процени утицаја  на животну средину

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, дана 05. 05. 2022. године, донео

је решење о приступању изради студије о процени

утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Eксплоата-

ције опекарске глине на лежишту „Јабука – Скроба-

ра”, Панчево на к.п. бр. 4917/1, 4916/3, 4916/2,

4916/1, 4915, 4914, 4913/3 КО Јабука Панчево, но-

сиоца пројекта Инослав Пешић ПР, Милентија Попо-

вића бр. 76, Власотинце, Издвојено место: Марша-

ла Тита бр. 102.

Решење о приступању изради Студије о процени ути-

цаја на животну средину за предметни пројекат може

се добити на увид радним данима од 10 до 14 сати у

просторијама Покрајинског секретаријата за урбани-

зам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пу-

пина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39).

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на до-

нето решење у року од 15 дана од дана објављива-

ња овог обавештења.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 20. Закона о про-

цени утицаја на животну средину ("Службени глас-

ник РС", бр. 135/04 и 36/09) 

ОГЛАШАВА

јавни увид студије о процени утицаја

на животну средину

Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад, Блок Прера-

да, Улица Народног фронта бр. 12, Нови Сад, под-

нео je захтев за давање сагласности на Студију о

процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Ре-

конструкције инсталација за аутоматско дозирање

маркера и адитива на аутопунилишту у РНП на к.п.

број 3529/1 КО Војловица СО Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца пројек-

та могу се добити на увид радним данима од 10 до

14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата

за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар

Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцела-

рија бр. 39) и у просторијама Градске управе Града

Панчева, улица Трг краља Петра I бр. 2 - 4, до 12. 06.

2022. године. За време трајања јавног увида заинте-

ресована јавност може у писменом облику поднети

примедбе и мишљења на изложену студију о проце-

ни утицаја на адресу Покрајинског секретаријата.

У циљу организовања здравствено безбедних усло-

ва за одржавање јавне расправе и презентације, не-

опходно је да сви заинтересовани најаве своје

учешће телефонским путем +381 21/487-46-90 или

путем електронске поште на e-mail: ekourb@vojvod-

ina.gov.rs

Јавна расправа и презентација одржаће се 13. 06.

2022. године у згради Покрајинске владе (призем-

ље, канцеларија бр. 39) у 12 сати.

ЦЕНТРАЛА 301-150
БЛАГАЈНА 300-830

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

74
82

8)

РЕЛАКС, професионална ма-
сажа, Панчево. 061/162-73-
00. (283870)

ЧИСТИМО таване, подруме,
шут, радимо све послове.
061/321-77-93. (283883)

KIZ ZA – продаја бехатон
коцки са постављањем.
064/648-2447. (313926)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ње купатила, канализације,
водоводне адаптације, заме-
на вирбли, вентила, батерија,
санитарије, све за воду, 0-24
сата. Пензионерима екстра
попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-89,
Јовичин. (283789)

ТВ СЕРВИС „Тесла електро-
ник”, бесплатан превоз и пре-
глед. 060/078-47-89, 063/778-
47-89. Ул. Јована Рајића 1,
код поште на Тесли. (283831)

KIZ ZA – орезивање и сеча др-
већа из камиона са корпом
до 28 м, изнајмљивање мака-
застих и телескопских плат-
форми. 063/218-894.(313926) 

ТЕПИХ сервис ПУТНИК, ду-
бинско прање тепиха и наме-
штаја. 302-820, 064/129-63-
79. (283868)

СЕЛИДБЕ, превоз робе мер-
цедес камионом, радници,
повољно. Вук, 063/278-117,
064/176-91-85. (314672)

ПСИХИЈАТРИЈСКА ОРДИНА-
ЦИЈА др Раду. 062/186-83-10.
Стевана Шупљикца 133/32. (315131)

БРАВАРИЈА, надстрешнице,
ограде, врата, капије,т ерасе,
врло повољно. 060/140-54-
44, Дуле. (283848)

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

KIZ ZA – превоз шљунка, песка,
сејанца и ризле. Услуге виљу-
шкарима носивости и до 18 то-
на. 063/218-894. (313926)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду пре-
воз камионима, рад виљушка-
рима и машинско чишћење
терена са одвозом. 060/425-
5443. (313926)

ВЕТЕРИНАРСКА амбуланта
Me di cal Vet за ваш животињ-
ски свет. Димитрија Туцовића
20. 069/707-668, 013/344-
821. (283745)

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

НАЈПОВОЉНИЈИ превоз шљун-

ка, песка, сејанца, ризле и цр-

не земље. 064/648-24-50. (313926)

ПРОФЕСИОНАЛНО/ПОВОЉ-

НО сечење, поткресивање др-

већа из камиона до 30 м виси-

не. 064/648-24-50.  (313926)

KIZ ZA – рушење објеката,

утовар и одвоз шута, ископи,

сечење и разбијање бетона,

насипање и набијање терена.

063/218-894. (313926)

ПОТРЕБНИ физички радници

за рад у грађевини. „KIZ ZA”

doo, Горан, 064/648-24-47. (314232)

ПРЕНОЋИШТЕ у Сокобањи
за одраслу особу 550 дин.
061/165-21-59 (СМС)
ИЗДАЈЕМ апартмане на мору
– Бечићи, Будва, повољно.
065/469-05-55, 064/238-57-
89. (283774)
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Последњи поздрав брату и ујаку

МИЛИСАВУ СТАНИЋУ

од сестре МИЛКЕ и сестричине МИРЈАНЕ

са породицом

(5/283711)

9. маја 2022. године преминуо је наш

вољени

ДРАГУТИН МАРКОВИЋ
1945–2022.

Ожалошћени: супруга МАГДАЛЕНА, 

синови ВОЈИСЛАВ и ИВАН

са породицама и сестра ДАНИЦА

са породицом

(33/283763)

САВА ИВАЗОВИЋ
1938–2022.

Последњи поздрав нашој мајци и баки.

Хвала ти за сву љубав.

СИЛВАНА, ПЕТАР, ЕЛЕНА и АЉОША

(38/283771)

ТОМО ВАЖИЋ
3. III 1944 – 6. V 2022.

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље

да је у 79. години, преминуо наш вољени Томо

Важић.

Ожалошћени: супруга ЉУБИЦА, синови

ЉУБИША и СТАНКО, брат БОЖО, 

сестра МИЛИЦА и многобројна родбина

(52/283790)

Последњи поздрав

предивном човеку,

драгом

БОЖИДАРУ

ГАРГЕНТИ

Заувек у најлепшем

сећању.

СВЕТА са породицом
(2/283922)

Драгом и највољенијем супругу, тати и деди на свету.

ТЕОДОР БЕЧ
1937–2022.

Остаћеш вечно у нашим срцима, никада непрежа-

љен. Хвала ти на свему што си био такав. 

Нека те анђели чувају и почивај у Божјем миру.

Твоји: супруга ЈЕЛЕНА, ћерке ТАТЈАНА

и ОЛИВЕРА и унуци
(105/283880)

САБИТ

ГРИШЕВИЋ
1943–2022.

Последњи поздрав

вољеном Талету

Ожалошћени: 

син ФИКРЕТ, 

снајка КЕКА, ћерке

ЉИЉАНА и ЕСМА,

жена МИЛКА

и унуци

(102/283871)

САБИТ

ГРИШЕВИЋ
25. XII 1943 – 9. V 2022.

Недостајеш нам дра-

ги наш Сабите.

Ожалошћена

породица:

супруга МИЛКА,

син ФИКРЕТ, 

снаја КЕКА, ћерке

ЕСМА и ЉИЉАНА,

зет ДРАГАН и унучад

(103/283871)

Прошле су четири годи-
не откада ниси са нама

ВАСА

ВУЈИЧИЋ

СИЧА
За све што је прошло и
за све што долази... Не-
достајеш.

Твоји најмилији
(96/283860)

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.

Укуцајте ПАН (размак)

текст малог огласа до 10 речи

и све то пошаљите на број 1202
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8. маја 2022. напустио нас је наш супруг, отац и деда

РАШКО ЈАШАРЕВИЋ
Заувек ћеш нам недостајати.

Твоја супруга БОГДАНА, ћерке НАТАША и ТАЊА са породицом,

унука БОГДАНА са породицом, брат и сестре
(20/283731)

РАШКО ЈАШАРЕВИЋ

Последњи поздрав од брата МОШЕ,

синовица ВАЊЕ и МИЛИЦЕ и унуке

ТИЈАНЕ

(11/283720)

С тугом у срцима се растајемо са нашом вољеном супругом,

мајком, баком и прабаком

ЕВА-МАРИЈА

УТЕ-БАРБАРОМ СУЖЊЕВИЋ

Напустила нас је заувек 5. маја 2022. године.

Њени: супруг ВЛАДИМИР, ћерка ЈАЊА МАЈА, зет ЗОРАН, 

унуци СТЕФАН и НЕМАЊА и праунука ПЕТРА

(16/283726)

4. маја 2022.  напустио нас је, у 72. години

ВЛАСТИМИР ОБРЕНОВ
1950–2022.

Сахрана је обављена 6. маја на Новом гробљу

Ожалошћени: син ГОРАН

и остала родбина и пријатељи

(31/283759)

5. маја 2022. престало је да куца пле-

менито срце нашег вољеног

РАДОМИРА

ЈОВАНОВИЋА

Ожалошћена породица

(35/283768)

ЈОСИФ ШОРБАН

Последњи поздрав комшији Јосифу од комшија

у Кикиндској 9.
Кућни савет

(40/283773)

Последњи поздрав нашој драгој мајци,

свекрви и баки

АНИ РОМЧЕВ
1936–2022.

Ожалошћени: син БОЖИДАР, 

снаја НАТАЛИА, сестре ЖУЖИКА

и МОНИКА, братанице ИРЕНКА, 

ЕРЖИКА, МАРИЈА и ИРЕНА, сестричине

МИРА, МАРИЈА и ВАЛИКА, сестрић

ФЕРИКА, братанци ИГОР и ЗОЛТАН

и унуци СТЕФАН и ИВАН

(41/283776)

БАРБАРА СУЖЊЕВИЋ

Мир и спокој племенитој души мојој искреној

пријатељици. 

Нека ти је вечна слава у царству небеском.

ЦЕЦА и НИКОЛА са породицом

(42/283777)

После кратке и тешке боелсти, у 75. години, пре-

минуо је наш

ЈОСИФ ШОРБАН
1948–2022.

Сахрана је обављена 11. маја 2022, на Католич-

ком гробљу.

Ожалошћени: супруга ЉИЉАНА, ћерке СИЛВИЈА

и ДАНИЈЕЛА с породицама и брат ИГЊАЦ
(46/283785)

МИРЈАНА КАЛАПИШ
1950–2022.

Постала си анђео чувар наше радости

и среће!

С љубављу: супруг АУГУСТИН и

синови КОЉА и ИГОР са породицама

(69/283830)

Последњи поздрав драгом стрицу, деди и пра-

деди

РАДЕТУ ЈОВАНОВИЋУ

Успомену на ведар лик и доброту којом је

обасјавао наше животе заувек ће чувати.

Породица РИСТИЋ

(83/283841)

Последњи поздрав

драгом стрицу

РАДЕТУ

ЈОВАНОВИЋУ

од братанице МИЦЕ

МАЂАРОВ

са породицом

(84/283841)

С тугом и поштова-

њем опраштамо се од

брата и шурака

САВЕ

ПРЕДИЋА

Почивај у миру

рођени.

ЖИЖА и МИОДРАГ
(1/283698)

Последњи поздрав вољеној

МИЛКИ ДИМИТРОВСКИ
1934–2022.

Бићеш вечно у нашим срцима.

Породице ДИМИТРОВСКИ и ПОПОВ

(99/283856)

БЛАГАЈНА

013/300-830

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати
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Последњи поздрав драгом брату

ЗЛАТКО БАЧУР
1970–2022.

Туга се скупила, срце једва дише

Недостајеш брате, све више и више.

Душа наша не може да схвати

да за тобом увек ће да пати...

Сестра МИРЈАНА са породицом

(72/283834)

Последњи поздрав драгом брату

ЗЛАТКО БАЧУР
1970–2022.

од сестре АНКИЦЕ и зета МАРТИНА

Небо се отворило, на душу се спустило, 

милион питања однекуд се створило.

Суза у оку хоће да проговори, 

пада на земљу као да хоће да те поздрави.

(73/283834)

Последњи поздрав нашем драгом ујаку

ЗЛАТКО БАЧУР
1970–2022.

од КРИСТИЈАНЕ, ДРАГОСЛАВА, АНЕ и ОЛИВЕРА

Сећање на тебе никада неће умрети.

Хвала ти за сву љубав и доброту коју си нам бескрајно пружио.

(75/283835)

Последњи поздрав вољеном супругу и тати

ЗЛАТКО БАЧУР
1970–2022.

Људи које волимо никада не одлазе, они живе у нашим срцима...

Заувек твоји: супруга КАТАРИНА, син ДЕЈАН и ћерка ТИЈАНА

(76/283836)

Последњи поздрав нашем драгом сину и брату

ЗЛАТКО БАЧУР
1970–2022.

од неутешне мајке СМИЉЕ и брата ИЛИЈЕ

Тужни су дани, тужне су ноћи кад чекаш неког ко неће доћи...

(74/283834)

Последњи поздрав нашем драгом ујаку

ЗЛАТКО БАЧУР
1970–2022.

од АНИТЕ, ТОНИЈА и ВИКТОРА

Туга је реч која нема смисао, само зна да боли на тебе свака мисао.

Хвала за све лепе тренутке проведене са тобом.

(77/283836)

Последњи поздрав

ЗЛАТКУ

од брата НИКОЛЕ

НЕШКОВИЋА

са породицом

(39/283772)

ЗЛАТКО

БАЧУР

Последњи поздрав

од породице

ДОМОКОШ

(53/283794)

Последњи поздрав

ЗЛАТКУ

од тета ГОЦЕ, брата ДУШАНА

и сестре ЛЕЛЕ са породицама.

Твојом добротом заслужио си да ти се рајска

врата отворе.

(70/283832)

Последњи поздрав пријатељу

ЗЛАТКУ

од породице КЕРЕКЕШ

(67/283822)

Последњи поздрав

драгом

ЗЛАТКО

БАЧУР
1970–2022.

од тета ЗОРИЦЕ

са породицом

(71/283833)

Драга

ИКА

почивај у миру и нека

те анђели чувају.

Заувек ћеш остати у на-

шим срцима јер вољени

никада не умиру.

Твоја ДУДА

(95/283855)

Последњи поздрав

нашој драгој тетки

МИЛКИ

од ВЕСНЕ, НЕШЕ,

СНЕЖЕ и МАРИНЕ

(90/283855)

Тужно збогом нашем

ДАБИ

Пожурио си да се придружиш твојој Гоци да

не буде сама ни на оном свету. Сећање на Вас,

с поштовањем и захвалношћу чуваће ЈОКА са

децом

(45/283780)
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Драгој нашој

МАРИЈИ РЕЉИЋ
последњи поздрав.

МИРКО, СОЊА, НИКОЛЕТА, НИКОЛА, МАРИЈА, 

(59/283810)
СЛОБА, АЛЕКСА и ИСКРА

Последњи поздрав нашој драгој

МАРИЈИ РЕЉИЋ
1956–2022.

Увек ћеш живети у нашим срцима.

Твоји: супруг МАРИЈАН и синови

МИЛАН и ИВАН

(60/283810)

Последњи поздрав сестри

МАРИЈИ РЕЉИЋ
1956–2022.

Почивај у миру.

Твоја сестра МИЛИЦА са породицом

(61/283810)

Последњи поздрав
сестри

МАРИЈИ

РЕЉИЋ

Почивај у миру.
Твоја сестра

НЕВЕНКА и зет
МИЛОРАД

са породицом
(62/283810)

Куми МАРИ

последњи поздрав
од ВЕСЕ и САВКЕ
са породицом

(64/283815)

Последњи поздрав

МАРИЈИ

РЕЉИЋ

од кумова

АЛЕКСАНДРА

и ДАНИЈЕЛЕ

са АНОМ и ЈАНОМ

(79/283836)

Последњи поздрав сестри

МИЛКИ

од брата МИЛЕТА ГАГИЋА са породицом

(89/283855)

10. маја 2022. године заувек нас је напустила на-

ша драга мајка и бака

МИЛКА ГАГИЋ

С љубављу ћемо чувати успомену на тебе.

Твоја породица: син ЛУКА

и ћерка КОВИЉКА са породицом.

Сахрана ће се обавити 12. маја 2022, у 15 сати. 
(92/283855)

Моја Ика, 

заувек ћеш остати у

мом срцу.

Твоја БЕБА

(91/283855)

Последњи поздрав

драгој сестри

МИЛКИ

од МИРЈАНЕ, 

ГОРДАНЕ и РАДЕТА

(93/283855)

Последњи поздрав

баби

МИЛКИ
од унука БОБЕ

(94/285855)

2. маја 2022. године напустила нас је наша драга

БОЖИЦА ВУКША
рођ. 1935. године

Сахрана је обављена 7. маја на Новом гробљу.

Наша љубав према њој неће никада избледети.

Син ЂУРА, снаха ДАНИЦА и унуке ИДА и НИНА

(100/283867)

С великом тугом и болом обавештавамо родби-

ну и пријатеље да је наша драга мајка, баба и

прабаба

СТЕЛУЦА ЗЕЧЕВИЋ
1932–2022.

преминула 8. маја, а сахрана је обављена 10.

маја.

Ожалошћени: син РАДОВАН, ћерка ДЕСА,

снаја МАРИЈА, унук НЕНАД са породицом,

унук МАРКО и унука ИЛИЈАНА са породицом

(101/283869)

7. маја 2022, преминула је

МАРА ВУЛАС
1928–2022.

Опраштамо се с тугом и поштовањем: син

ДУШАН, снаја ЈАДРАНКА, унуци ДЕЈАН и

ДАМИР, снаје РАДА и ЈЕЛЕНА, праунучад

ДАНИЛО, АНДРЕА, ПЕТРА и МИТАР, ћерка

КСЕНИЈА, зет ЈОВИЦА, унуке АНИЦА и

ТАТЈАНА и зетови ВЛАДА и ДАНИЕЛ

(32/283765)

5. маја 2022. године преминула је наша драга

ВЕРА ЦВЕТКОВИЋ

Дубоко нас је погодио и заболео твој одлазак. Свакоме од нас по-

клонила си део себе који ће бити са нама и који ћемо заувек воле-

ти и чувати. Била си дивна супруга, мајка и бака. Хвала ти за све.

Почивај у миру.

Ожалошћени: супруг ДРАГОЉУБ, синови БОЈАН и ГОРАН,

снаје ОЛИВЕРА и МИЉАНА, унуци ЖЕЉКО, БОЈАНА, 

МАРКО, ВЕЉКО и БОГДАН

(3/283708)

Последњи поздрав се-
стри Вери

ВЕРА

ЦВЕТКОВИЋ
1960–2022.

Почивај у миру и нека
те анђели чувају.

Твоја сестра МАРИЈА и
зет САВА са породицом

(85/283848)

СЕЋАЊЕ

на најдраже родитеље

ОЛГА МИОДРАГ

РЕНДИЋ РЕНДИЋ
1947–1999. 1943–2021.

САША и ЛЕЛА са породицама

(24/283736)

СЕЋАЊЕ

БОЈАНА ТАСИЋ
2015–2022.

Породица ТАСИЋ

(78/283837)

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.

Драги наш

МИЛЕ

Много нама недоста-

је наше дружење.

Твоји пријатељи

МИРА и РАДЕНКО

(106/283881)

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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25.06.1994-18.05.2016-2022

ПРЕДРАГ ПЕЂА

ФОРГО

Недостаје ми прва реченица коју изго-

варам кад те видим. Недостаје ми твој

поглед, онако полусањив, полулењ и ра-

достан.Недостаје ми начин на који ме

гледаш, са руком на бради.  Недостаје

ми да те милујем и покривам док спа-

ваш а ти се правиш као да не чујеш. Не-

достаје ми да ти намештам косу како ми

одговара. Недостаје ми твоје лице, тво-

је руке,твој глас,твоје очи.Недостаје ми

живот какав постоји само у твојим очи-

ма и нигде више. Недостају ми године

које нећемо провести заједно, живот

који нећемо проживети. Недостају ми

твоји снови, твоји проблеми. Недостаје

ми да ми причаш шта ћеш све бити у

животу.  Недостаје ми твоја подршка и

да поново будем јака у твом погледу.

Недостаје ми твоје oсмех кад се жалим

теби на тебе. Недостаје ми твој непре-

стани смех који траје и када се зауста-

ви.  Недостаје ми твој поглед као моје

најбоље огледало. Недостаје ми твоја

лежерност и оно твоје - ма, лако ће-

мо...Недостаје ми да те чекам и испра-

ћам, твој загрљај, твоја правдања,изви-

њења. Недостаје ми твој живот, твоје

наде, твоја очекивања, твоји страхови.

Недостају ми твоја питања, савети, ми-

шљења. Недостаје ми твоја енерги-

ја,твоја личност, твоја воља. Недостаје

ми твој шарм, лакоћа, присутност,спон-

таност,спокојство. Недостаје ми све

што је твоје. И куда си отишао? 

Могао си више од онога што је обично.

Осмехом си се намиривао за губитке,

веровао да у животу нема само победе и

пораза, да постоји и дисање и гледање и

слушање и реч и љубав и пријатељство и

обичан живот. Знао си како срећу рас-

пламсати или тугу зауздати, боли утих-

нути, како руку пружити да осетимо да

увек има сунца и кад се облаци таме

свуд надвију, да има кише и из ведрог

неба.

Празнина. Најгори осећај. Кад ти је не-

што потребно а то немаш и не можеш

имати.Кад си неког изгубио и не можеш

га вратити. Кад си тужан и не постоји

ништа што би те могло орасположити.

Кад ти неко недостаје а не можеш га за-

грлити.Кад имаш жељу која се не може

испунити. Кад имаш толико тога да ка-

жеш а то не умеш.

Једном ћемо се пронаћи. 

ДОБРОТО НАША

мама, тата, сестра

баке и деда Божа

(58/283804)

За тебе ћемо плакати сузе док не пресуше, зау-

век ћеш остати део наше душе.

Волећемо те до последњег даха живота свог...

Теби ће бити посвећен задњи откуцај срца наших

Тата и мама

(51/283788)

14. маја 2022, у 11 сати, дајемо годишљи помен нашој

БОЈАНИ ДОМАЗЕТ

И небо понекад заплаче за онима који су отишли пре-

рано, како не би човек. Без обзира што твоје срце не

куца више, ми ћемо те вечно волети и чувати као нај-

дражу успомену свога живота. 

Твоји: синови ПЕТАР и СТЕФАН, 

мајка РАДМИЛА и отац ТОМА

(48/283785)

Сестри

БОЈАНИ ДОМАЗЕТ

„Дани иду, време брзо лети сестро моја, да ми те

видети. Камен туге са срца би пао, кад би своју

сестру угледала”

Сестра ДАНИЈЕЛА, зет РАДИВОЈ

и сестрићи ВОЈИН и ЛУКА

(49/283778)

Боко моја,

И после годину дана откако си нас прерано оста-

вила, ми се нисмо навикли на то да те нема.

Не желимо да се навикнемо на то, јер си ти и да-

ље са нама и у нашим срцима.

Спавај мирно Звездо наша.

Твоја ДАДА и теткини пилићи

(50/283788)

Прошле су три године без тебе

ЗОРИЦА ТРАВИЦА

Не постоји време које умањује тугу, сећање на наше детињство.

Речима се не може описати бол који је у нашој души и срцу.

Нека те Анђели чувају.

Тугује брат ЗОРАН са породицом

(56/ф)

Три године тужне без тебе

ЗОРИЦА ТРАВИЦА

Отишла си изненада. Нека те у тишини вечног мира прати на-

ша љубав и чува од времена заборава. 

Хвала за све лепе тренутке које си нам подарила наша Зорице.

Твоја пожртвованост, несебичност, брига и бескрајна љубав

биће у нашим срцима.

Дани пролазе, бол остаје, сећање не бледи. Ти остајеш у нама

наш добри Анђеле.

Тугују за тобом твоје тете

ЗОРА и СТАНОЈКА са породицама

(57/ф)

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Недостајеш!

Твој чика МИЛЕ

с породицом

(81/283840)

БОЈАНА

ДОМАЗЕТ

Боко,

бићеш заувек у на-

шем срцу, мислима и

успоменама.

Твоји: тетка, теча

и МАЈА

(82/283840)

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.

ЗОРИЦА ТРАВИЦА

И сада, након три године, не верујемо да је то стварност.

Сећање не бледи, а туга и бол не померају се ни мало.

Од стрица СИМЕ, стрине ГОРДАНЕ и брата АЛЕКСАНДРА

(107/283887)
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У недељу, 15. маја 2022, у 11 сати, на Новом гробљу, обележавамо три године од смрти

наше ћерке

ЗОРИЦЕ ТРАВИЦЕ

Најтежи бол родитељу је смрт детета која га може задесити, чини се неподношљивим,

а не може се ублажити.

Три године ћерко наша ниси са нама, у дому и срцу празнина, кад дођемо код тебе

тишина.

Ћерко наша Зорице, колико још времена будемо имали, наше мисли ће бити са тобом. 

Анђеле наш са поносом те носимо у нашим срцима, сећање које краси твоју ретко

нежну, племениту душу и осетљиво срце која сада светли негде међу звездама. 

Три године нема те Зорице, не чујемо глас, наши дани су бол, сузе, туга и сећање

које просеже до неба, како си нам ћерко сама.

Зорице, ћерко наша, други дом је твоја вечна кућа, сваки дан са свећама обасјавамо,

цвећем украшавамо, са сузама заливамо.. Била си понос нашег живота као и туга

која остаје иза тебе, али никад из срца Анђеле наш.

Чувамо успомену на срећне дане, поштовање и љубав према вољенима коју си несе-

бично давала.

Погледај на нас вољена Зорице, ћерко наша.

Тугују родитељи МАРА и МИЛОШ

(55/ф)
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12. маја навршило се десет година откако није са нама
наша драга супруга, мајка и бака

ТОМИСЛАВКА ПАВЛОВ
1949–2012.

(7/283714)
                                                                                               Породица

У суботу, 14. маја, у 10 сати, на Старом право-

славном гробљу даваћемо шестомесечни по-

мен нашем вољеном

ВЛАДИ ГАВРИЛОВИЋУ

Вечну успомену на тебе чува

син УРОШ са породицом

(13/283721)

СЕЋАЊЕ

на наше драге

ЂУРИН

СРБИСЛАВ НЕВЕНКА

Поносно вас чувамо од заборава.

Син СТЕВА и ћерка ГОЦА са породицом

(14/283222)

15. маја навршавају се
три предуге године пра-
знине, туге и бола без
тебе

ЉИЉАНКА

АРИЗАНОВИЋ
Ти си траг који се из-
брисати не може јер ле-
генде никада не умиру!

Твоји најмилији
(15/283723)

Обавештавамо пријате-
ље и родбину да ћемо
14. маја давати четрде-
сетодневни помен на-
шој мајци, баки и пра-
баби

ДАНИЦИ

РАНИСАВЉЕВ

Њени најмилији

(17/283721)

Прошла је тужна година откако су нас напустили наши

мили

ОЖЕГОВИЋ

ЗДРАВКО и БОСИЉКА
14. V 2021.            23. V 2021.

Заувек захвални најмилији: син СЛОБОДАН, 

снаха ЉИЉАНА и Ваши анђели: 

ИВАНА, ОГЊЕН и АЛЕКСАНДАР
(25/283742)

ПОМЕН

БОСИЉКА

КОСТИЋ
14. V 2005 – 14. V 2022.

Постоји нешто што не
умире, а то је љубав и
сећање на тебе.

Твоји најмилији

(28/283756)

ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПОМЕН

ЂУРЂА ВУЧКОВ
Супруг СЛАВКО, син РОБЕРТ, ћерка САНДА

и унуке АНАСАСТИЈА и МИА
(30/2382758)

РАТОМИР

ЈАНИЋИЈЕВИЋ
18. V 2021 – 18. V 2022.

Дан за даном и годи-

на прође, а бол и туга

остају.

Твоји: ЈЕЛА, РАДЕ и

АЦА са породицама

(34/2827649

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МИЛОРАД ОЖЕГОВИЋ ЕЏА
1960–2014.

Одмарај у рају, гледај нас и даље одгоре наша сигурна

луко, неуморна подршко, несаломиви ослонцу!

За сву љубав неизмерно ти хвала.

Супруга РАДА и синови МИХАЈЛО

и МИЛОШ са породицама

(128/283634)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

АНКА

МАРИНКОВИЋ
1949–2014.

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

Ћерка РАДА и унуци
МИХАЈЛО и МИЛОШ

са породицама
(127/283634)

У суботу, 14. маја, у 11 сати, на Евангелистичком

Котеж гробљу, даваћемо четрдесетодневни по-

мен нашој вољеној мами, сестри и баки

МАЈИ ТОДОРОВИЋ
рођ. 1956.

Њени најмилији: син НИКОЛА, ћерка ЈОВАНА,

брат СРЂАН, зет ВЛАДА и унуке МИЛА и ЛЕНА

(44/283779)

14. маја навршавају се две године откако нас

је напустио драги колега

ЗОРАН МАНИТАШЕВИЋ

Од колега из РНП – Служба

стационарне опреме

(47/283787)

17. маја навршава се тужних шест месеци

откако се упокојио наш вољени, поштова-

ни супруг, отац и деда

СТЕВАН МАЉКОВИЋ

Много нам недостајеш.

Почивај у миру.

Супруга МИЛА са децом и унуцима

(54/283796)

18. маја навршава се година откада нас је напу-

стио наш вољени

БРАНИСЛАВ ЂЕКОВИЋ

ЂЕКА

Годину дана, Флоријан те верно чека да га оби-

ђеш, а сви ми да изађе нова емисија. Ипак, про-

несе понекад тамишки поветарац кејом оно

рррр..., јер сећања су често много живља него ми.

У суботу, 14. маја, у 11.30, окупићемо се на Като-

личком гробљу поводом годишњице.

Твоја породица

(68/283827)

СЕЋАЊЕ

РАДМИЛА
ВЕЛИКИНАЦ

МИЛА
рођ. Лацков

18. V 2005 – 18. V 2022.

Чувамо те од заборава.
Сестра ЗАГА и зет
ТОМА ЂУЛИНАЦ

(80/283839)

17. маја навршава се десет година откако није са

нама наш драги

ЂУРА СТОЈАНОВИЋ
1949–2012–2022

Ти живиш у нашим срцима, кроз наша сећања

вечно вољен и никад незаборављен.

Твоји: супруга ВИДОСАВА и синови

СТЕВАН и НИКОЛА са породицама
(43/283778)

ШЕСТОМЕСЕЧНИ

ПОМЕН

ВЛАДИ

ГАВРИЛОВИЋУ

Чувамо те од заборава.

Ташта РАДОВАНКА и

шурак САВА

са породицом

(86/283849)

12. маја 2022. године навршило се четрдесет дана откако није са

нама наш вољени супруг, отац, деда и свекар

ЛАЗАР КОВЈАНИЋ
С љубављу, поносом и поштовањем чувамо успомену на тебе.

Породица КОВЈАНИЋ

(87/183851)

У суботу, 14. маја, у 11
сати, даваћемо четрде-
сетодневни помен на-
шем драгом прадеди,
деди и оцу

ВЛАДО

ЈОВЕСКИ
1926–2022.

Породица
(88/283852)

Шеснаест година ту-

ге и неверице, мила

моја

СЕКО

Бескрајно те воле

ВЕЦА, ујка и ујна

(97/283862)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СИЛВАНА

МЕТЛИЋ
12. маја навршила се го-
дина откада ниси са на-
ма, али ћеш заувек бити
у нашим срцима.

СЛАВИЦА
са породицом

(63/283813)
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СЕЋАЊЕ

ЖЕЉКО ЦВЕТКОВИЋ

Прошло је седамнаест дугих и тужних го-

дина без тебе.

Сећање је болно, а успомена вечна.

Твој отац ДРАГОЉУБ и браћа

БОЈАН и ГОРАН са породицама

(4/283708)

18. маја навршавају се три године откако није са нама

СЛОБОДАНКА КОЈИЋ

Прошла је и трећа година...
Породица

(6/283713)

ЗЛАТКО СТОЈЧИЋ
15. V 2017 – 15. V 2022.

Пролази пета година без тебе. Чувамо у срцу сваку
успомену на тебе. Недостајеш све више.

(8/283715)
                                                                                Твоји најмилији

МИРА

СТАНИСАВЉЕВ
рођ. Блечић

Нашој драгој супрузи и
мајци даваћемо шесто-
месечни помен, 14. маја
2022, у 11 сати, на Но-
вом гробљу.

Њени најмилији

(9/283717)

13. V 2003 – 13. V 2022.

УРСУЛА

МАРИЈА

ПАШАЈЛИЋ
рођ. Реснер

Свакодневно у на-

шим срцима и мисли-

ма.

Њени најмилији

(10/283719)

У суботу, 14. маја, у 12 сати, на Старом право-

славном гробљу, даваћемо шестомесечни помен

нашој вољеној

НАДЕЖДИ ВАЛЕРИ

Пуно ми недостајеш.

Твој СЛАВКО

(12/283721)

14. маја навршавају се четири године откада је

заспала вечним сном наша драга

ДАНИЦА ДАЦА НИКОЛИЋ

Хвала ти за доброту и љубав коју си нам несе-

бично пружала.

Ћерка СНЕЖАНА и зет

ЉУБИША РАДОВАНОВИЋ

(18/283729)

Прошле су три године

откада није са нама

МИЛАН

САВИЋ
15. V 2019 – 15. V 2022.

Тугују за тобом: 

супруга ДУШАНКА,

син ВЛАДИМИР

и унук ОГЊАН

(19/283730)

Још једно дивно сећање на наше најдраже

СВЕТА БОРКА
МАЈСТОРОВИЋ

(21/283732)
                                                                             Ваши најмилији

15. маја 2022.  навшравају се две године откако

си нас сине напустио

САША ЈОВАНОВИЋ

Тужни су дани без тебе, много нам недостајеш,

али док је нас живећеш у нашим срцима.

Твоја мама и твој тата

(22/283733)

СЕЋАЊЕ

15. маја 2022. навршавају се две године бола и

туге како ниси са нама

САША ЈОВАНОВИЋ

Увек ћемо те се сећати, с поносом о теби причати.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Твој брат БОЈАН са породицом

(23/283733)

16. маја навршава се двадесет девет година отка-

ко није са нама наш вољени

др АНДРЕЈ УСПЕНСКИ
спец. радиолог

Твоји: супруга ЉИЉАНА и синови НИКОЛА

и ВЛАДИМИР са породицама

(26/283744)

СЕЋАЊЕ

ЗОРКА БОЖАНА БРАНИСЛАВ

ЈОВАНЧИЋ СТЕЈИЋ ЈОВАНЧИЋ
1982–2022. 2002–2022. 2015–2022.

Моји драги родитељи и тетка Божана, моја друга мајка, заувек остају најважнији и
најнежнији ослонац мог живота.

Помен ћемо одржати, у 11.30, на Старом православном гробљу, у недељу, 15. маја

ДРАГАНА и МИКИ
(27/283748)

Болно сећање на вољеног

БАЛЕК АДАМА
15. V 2013 – 15. V 2022.

Ни после девет година, постоји нешто што никада не умире, а

то је љубав према теби, сећање, патња и туга најдраже моје.

Сурова судбина ме одвојила од тебе. Вечно ћу патити за тобом

анђеле мој. Тебе и твоју доброту не могу избрисати из свог срца.

Био си и остао љубав мог живота. Нека ми те драги анђели чу-

вају, а ја твоја Анкица, чуват ћу те од заборава.

За тобом је моја туга сива и бескрајно дуга.

У мислима на тебе, вечно твоја супруга АНКИЦА

Тихо ноћи, моје злато спава

(29/283757)

СЕЋАЊЕ

РАДИЦА

РАЈАКОВ
11. V 2018 – 11. V 2022.

Увек си присутна у

нашим мислима.

Волимо те

Син и ћерке.
(65/283816)

Наша дага и вољена

НАДА
СТАНКОВСКИ
12. V 1947 – 12. V 2022.

Била си племенита душа,
пуна љубави, пажње и разу-
мевања.
Хвала ти на свему, пуно не-
достајеш твојој породици:
ЗДРАВКУ, ЦЕЦИ, СЛАЂИ,
ГОРАНУ, НИКОЛИ и НИКО-
ЛИНИ (66/283818)

САША ЈОВАНОВИЋ
3. IV 1978 – 15. V 2020.

Велики људи никад не умиру, они вечно живе.

Један од њих си био ти.

Нека твоја племенита душа почива у вечном ми-

ру. Са љубављу и поносом ћемо те чувати од за-

борава.

Твоје девојке ВАЊА и САШКА
(104/283875)

СЕЋАЊЕ

МИЛОЈКО

БИШЕВАЦ
1948–2019.

С љубављу и поштова-
њем чувамо успомену
на тебе. Недостајеш...

Супруга РУЖИЦА и
ћерка ЈЕЛЕНА
са породицом

(98/2838649

БЛАГАЈНА

013/300-830



Првенство Србије
по Б и Ц програму

Ива Ракоњац
са два трофеја

Протеклог викенда Суботица је
била центар српског стрељаштва.
У граду на северу Бачке одржа-
ни су Првенство Србије по Б
развојном програму за пионире
који су се надметали у гађању
из ваздушног оружја и државни
шампионат по Ц-програму у
пуцању из серијске ваздушне
пушке за јуниоре и сениоре.

На овом, најмасовнијем так-
мичењу до сада било је 430 насту-
па такмичара из 53 клуба из
целе Србије, а Стрељачка дру-
жина „Панчево 1813” предста-
вила се са 22 члана у свим кате-
горијама. Наши суграђани су
потврдили успехе из претход-
них година и поново били међу
најуспешнијима на првенству.

Са две освојене медаље, Ива
Ракоњац је бриљирала. Најсјај-
није одличје заслужила је у над-
метању јуниорки, у ком је, гађа-
јући из пушке, погодила 374 кру-
га, док је у конкуренцији
сениорки зарадила сребро с
резултатом од 372 круга.

Јуниорка Теодора Кондић оки-
тила се сребрном медаљом (360
кругова), а заједно са Ивом и
Марином Мијатовић (338) осво-
јила је и пехар за друго место у
екипној конкуренцији јуниорки
у гађању из серијске ваздушне
пушке.

Екипа сениорки из нашег гра-
да била је трећа, а поред Иве и
Теодоре, надметала се и Мирја-
на Стојановић, која је погодила
333 круга.

Пехар намењен трећепласи-
раном тиму заслужили су и

сениори СД-а „Панчево 1813”, а
гађали су Далибор Павловић,
Габриел Даутовић и Немања Ђор-
ђевић. У појединачним насту-
пима Далибор је освојио сребр-

ну медаљу с 373 круга, а Габри-
ел је био пети (371 круг).

Огњен Бунчић је освојио сре-
брну медаљу у надметању пиони-
ракојисугађалиизсеријскевазду-

шнепушке„заста-
ва”. Погодиоје184
круга и знатно
допринео екипи
пионирадасепла-
сира на шесто
место. Поредњега,
боје клуба су бра-
нили и Огњен
Лукић, Алекса
Паповић и Ана
Неговановић.

Тим пиони-
ра у гађању из
пиштоља окитио
се сребрним
одличјем, а еки-
пу су чинили
Јован Кондић,
Огњен Бунчић и
Огњен Лукић.

Протеклог викенда је одржа-
но и међународно такмичење у
Осијеку, квалификације за фина-
ле Лиге младих Европе. Србија
и Хрватска су биле сигурне уче-
снице, Русија је одјавила уче-
шће, а у последњем моменту
свој наступ је потврдила Укра-
јина, тако да су се стекли услови
за такмичење.

Млада репрезентација Срби-
је наступила је с дванаест так-
мичара и успела да се пласира у
финале, које ће бити одржано у
Будимпешти почетком октобра.

Стрељачка дружина „Панче-
во 1813” имала је два такмича-
ра у саставу младе репрезента-
ције Србије, који су допринели
успешним резултатима.

У гађању из ваздушне пушке
надметао се Алекса Ракоњац
(2004. годиште), који је већ успе-
шно наступио и на Првенству
Европе за јуниоре, док се у гађа-
њу из ваздушног пиштоља так-
мичио Марко Нинковић (2006.
годиште), коме је ово био први
наступ за репрезентацију Србије.

СПОРТ
Петак, 13. мај 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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На великом рвачком турниру у
Загребу „Кроација опен” кадет-
ска репрезентација Србије оства-
рила је одличан успех освајањем
другог места са 147 бодова, иза
Хрватске, која је имала 164 бода,
а испред Чешке с 95 бодова.

За Србију су наступили и так-
мичари панчевачког РК-а Дина-
мо, браћа Огњен и Стефан Тодо-
сијевић, који су нажалост овог
пута остали без пласмана.

У женској конкуренцији наша
репрезентација је освојила дру-
го место са 105 бодова, иза репре-
зентације Мађарске (127), а
испред репрезентације Италије
(105 бодова).

Куриозитет овог такмичења
представљало је финале у кате-
горији до 53 кг у ком су се саста-
ле две Панчевке, Лена Ећимо-
вић и Милица Секуловић, обе
чланице Динама и одличне уче-
нице Гимназије „Урош Предић”.
И поред одличног старта Мили-
це Секуловић и вођства од 4:0,
Лена Ећимовић је начинила вели-
ки преокрет и меч решила у сво-
ју корист, с резултатом 9:4.

Такмичаре су кроз борбе води-
ли тренери репрезентације Ђорђе
Миолски, ДушанПопетруиДали-
бор Перовић, а подршку девојка-
ма давала је и Драгана Јанков,
тренер женске екипе Динама.

– Остварили смо заиста сјајне

резултате. Девојкесуосвојилешест
трофеја, али ово је само једно од
такмичења и служи нам као при-
премазаЕвропскопрвенствокаде-
та, које ће бити одржано у Буку-
решту у другој половини јуна –
рекао је тренер женске репрезен-
тације Далибор Перовић.

Учешће панчевачких момака
и девојака на овом престижном
такмичењу само је још један

доказ да се у Рвачком клубу Дина-
мо одлично ради.

– Презадовољна сам успехом
мојих девојака, лепше није могло
да буде од овога да раде међу-
собно финале. Овог пута је Лена
победила, али колики ће то под-
стрек бити за њу, толики ће бити
и мотив за Милицу да ради још
јаче. На овај начин девојке вуку
једна другу и самим тим резул-

тат не може да изостане – нагла-
сила је Драгана Јанков.

Већ прошлог викенда такми-
чари Динама били су на новим
испитима. Домаћин престижних
надметања била је Суботица.

У суботу, 7. маја, одржан је
међународни турнир, на коме су
у саставу кадетске репрезента-
ције Србије учествовале Лена
Ећимовић, Милица Секуловић
и Мина Милосављевић.

Милица је освојила сребрно
одличје у категорији до 57 кг,
Мина се окитила бронзом у гру-
пи такмичарки до 73 кг, док је
Лена Ећимовић била пета.

Недеља, 8. мај, била је резер-
висана за Првенство Србије за
такмичаре до 20 година, на коме
су се рвачи Динама, иако много
млађи од својих ривала, одлич-
но показали.

Огњен Тодосијевић је у катего-
рији до 72 кг остварио скор од
четири победе и једног пораза од
репрезентативца наше земље, па
је на крају освојио бронзану меда-
љу. Стефан Тодосијевић се такође
надметао у најбројнијој категори-
ји, до 77 кг, и у конкуренцији 26
бораца заузео пето место, са ско-
ром од три победе и два пораза. У
групи рвача до 82 кг Милош Јова-
новић је такође био пети. Он је
остварио једну победу и претрпео
два пораза.

НОВОСТИ С РВАЧКИХ НАДМЕТАЊА

БОРЦИ ДИНАМА У ДОБРОЈ ФОРМИ

НОВОСТИ ИЗ БОКСЕРСКОГ РИНГА

„ПРОФЕСИОНАЛЦИ” УВЕК У ВРХУ

Веслачка сезона се полако
захуктава, па се велика иску-
шења за младе такмичаре сме-
њују као на траци.

У суботу, 7. маја, на језеру
Аде Циганлије одржани су
други Куп Србије за кадете,
јуниоре и сениоре и друго
коло Омладинске лиге Срби-
је за пионире. Веслачки клуб
Тамиш наступио је у најјачем
саставу, што је резултирало
одличним четвртим местом
у генералном пласману
веслачких клубова у Србији.
Испред Панчеваца били су
само велики београдски клу-
бови Партизан, Црвена зве-
зда и Графичар, подржани
огромним буџетима из града
Београда.

Први је наступио таленто-
вани кадет Тамиша Марко
Јанчикин, и то у квалифика-
ционим тркама у борби за
улазак у финале, где је с лако-
ћом тријумфовао. Пионирка
Николина Герстнер за место
у финалу изборила се као дру-
гопласирана у својој квали-
фикационој групи.

Финалне трке и жетву меда-
ља опет је отворио Марко Јан-
чикин, који је у изузетно јакој
конкуренцији од осамнаест
кадетских скифова освојио
бронзано одличје. У дубл-ску-
лу за сениоре били су Милош
Бадрљица и Бојан Симић, ина-
че лаки веслачи, који су овог
пута у конкуренцији тешких

веслача такође освојили брон-
зану медаљу.

У скифу за јуниоре насту-
пила су три веслача Тамиша:
Немања Бадрљица, Лазар
Ковачевић и Милан Уверић.
Најуспешнији је био Немања,
који је освојио сребрну меда-
љу.

После доброг веслања у ква-
лификацијама Николина
Герстнер је потврдила свој
квалитет и у финалу, па се
окитила бронзаним одличјем.

Четверац-скул Тамиша у
саставу: Михајло Марковић,
Марко Јанчикин, Петар Перић
и капитен и штрокер (веслач
који даје ритам у чамцу)
Павле Милутиновић, после
два злата освојена у пролећ-
ном делу сезоне, овог пута је
морао да бије битку не само
са својим противницима већ
и с једним сомом од преко
30 кг, који им се препречио
на стази и потпуно их зауста-
вио. Овај сом би био врло
пожељан да се појавио пеца-
рошима, али не и веслачима.
И поред хендикепа ове врсте,
четверац из нашег града успео
је да се консолидује и да осво-
ји треће место и још једну
медаљу за Веслачки клуб
Тамиш.

Ветерани су и овог пута
били на висини задатка.
Милан Пузић је заслужио
златну, а Јован Опачић брон-
зану медаљу у финалу.

КУП СРБИЈЕ У ВЕСЛАЊУ

ЈОШ ЈЕДНА ЖЕТВА МЕДАЉА
АКТУЕЛНО С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

ПАНЧЕВАЧКИ СТРЕЛЦИ НИЖУ УСПЕХЕ...

ЏУДО-ТУРНИР У ТЕМЕРИНУ

ДИНАМУ ПЕТ ОДЛИЧЈА
Чланови Џудо клуба Динамо
учествовали су на међународ-
ном турниру у Темерину про-
шлог викенда.

Надметало се 348 младих
бораца из 36 клубова из БиХ,
Црне Горе и Србије. Динамо се
представио с тринаест такмича-

ра, који су освојили пет медаља.
Сребрна одличја су заслу-

жили Наталија Лончар и
Милош Божић, а бронзама су
се окитили Давид Мамојка,
Сташа Симанић и Страхиња
Пантић. На пето место се пла-
сирао Огњен Пантић.

Боксери панчевачког клуба
Професионалац освојили су пет
медаља на Отвореном првен-
ству југоисточне Србије, које
је одржано 7. и 8. маја у Нишу.

Страхиња Самарџић је заслу-
жио најсјајније одличје у кадет-
ској конкуренцији у категори-
ји до 52 килограма. Јуниор
Марко Танкосић стигао је до
сребра у групи бораца до 75

килограма, а бронзама су се
окитили кадети Стефан Нова-
ков (40 кг), Петар Самарџић
(42 кг) и Дамјан Бајић (60 кг).

Ово такмичење је уједно било
и 11. коло Развојне боксерске
лиге Србије, а челни људи БК-а
Професионалац истичу да су
њихови борци били веома моти-
висани како би остварили још
један вредан успех.

АЛЕКСА НА НАЈВЕЋОЈ СЦЕНИ

Алекса Ракоњац је међуна-

родна такмичења у гађању

из ваздушне пушке наста-

вио на сениорском турниру

у Будимпешти, где је био

најуспешнији од јуниора из

Србије, с резултатом од

619,6 кругова.

Он ће ускоро као члан

репрезентације Србије

наступити на Светском купу

за јуниоре.



Кадети, јуниори и сениори
Карате клуба Динамо оства-
рили су потпуну доминацију
на Купу Србије, који је одр-
жан 7. маја у Новом Бечеју.
Са шест трофеја Динамо је
поново био један од најуспе-
шнијих клубова на такмиче-
њу.

Златне медаље су освојили
сениори Дарко Спасковски и
Ђорђе Салапура, сребром су
се окитили Марина Радиче-
вић и Александар Здешић, а
бронзе су зарадили Урош
Петровачки и Никола Ивано-
вић. И поред доброг наступа,
без медаље су остали: Доротеа
Бугарин, Павле Милошев,
Антоније Ћулибрк, Матеја Сте-
панов, Марко Форђарини,
Бранка Гавриловић, Тара Ђур-
ђевић и Лука Степанов.

Куп Србије је био и одлич-
на проба за сениорске репре-
зентативце који ће од 24. до
29. маја наступати на Европ-
ском првенству у Турској, а од
3. до 5. јуна на Балканском
шампионату у Београду.

У недељу, 9. маја, у Новом
Бечеју је одржан међународ-
ни турнир „Дунав куп”, на коме
се надметало 13 младих бора-
ца Динама.

Златну медаљу је освојио
Вук Воркапић, сребром су се
окитили Василије Антић и

Никола Марчета, а бронзе су
заслужили: Миљана Миленко-
вић, Ана Васић, Дуња Јовано-
вић, Мартина Пузић, Теодора
Батрна и Лука Доброта. Одли-
чан наступ су имали и: Јована
Тодоров, Невена Новаков,
Тадија Гаћеша и Теодора Гагић.

Младе такмичаре су
предводили тренери Никола
Николаш и Ивана Палалић.

На Купу Србије треће место
је освојила екипа јуниорки КК-а
Младост у борбама, у саставу:
Миљана Романов, Миљана
Тодоровић, Лара Печеница и
Катарина Петровић.

Боје клуба су бранили и
Милош и Марко Милутино-

вић, Никола Јаворац и Мили-
ца Драгичевић.

На „Дунав купу” су златне

медаље освојили Филип Вуји-
новић и Марко Милутиновић,
а добро је радила и Нина Костић.

КАРАТЕ АКТУЕЛНОСТИ

СТИГЛИ ПЕХАРИ ИЗ БЕЧЕЈА

СПОРТ
Петак, 13. мај 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Аранђеловац: ШАМОТ 65 – ДИНАМО

СУПЕР Б ЛИГА

Жене

Кикинда: КИКИНДА – ЖРК ПАНЧЕВО

Субота, 19 сати

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Жене

Сомбор: РАВАНГРАД–ЈАБУКА

Мушкарци

Б. Паланка: ЛАВОВИ–ЈАБУКА

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Београд: ИМТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

Недеља, 17 сати

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ДИНАМО 1945 – ОФК БЕЧЕЈ

Субота, 17 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Б. Карађорђево: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ

Омољица: МЛАДОСТ–СЛОБОДА

Недеља, 17 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – ПОТПОРАЊ

Субота, 17 сати

Гај: ПАРТИЗАН–ДОЛОВО

Гребенац: ВУЛТУРУЛ – С. ТАМИШ

Дебељача: СПАРТАК 1911 – ЈУГОСЛАВИЈА

Све утакмице су у недељу, од 17 сати.

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”

Мраморак: ПРОЛЕТЕР–ГЛОГОЊ

Субота, 17 сати

Баваниште: БСК – ОМЛАДИНАЦ 1927

Војловица: МЛАДОСТ–МУНДИЈАЛ

Недеља, 17 сати

ОПШТИНСКА ЛИГА

Сефкерин: ТЕМПО – „ВОЈА ГАЧИЋ”

Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–КОЛОНИЈА

Утакмице су у недељу, од 17 сати.

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Панчево: ДИНАМО – ДУБОЧИЦА 54 33:25

СУПЕР Б ЛИГА

Жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – РАДНИЧКИ 31:15

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Мушкарци

Јабука: ЈАБУКА–СЛАВИЈА 27:30

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ЛОЗНИЦА 3:0

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ДИНАМО 1945 – ТИСА 2:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Ботош: ОМЛАДИНАЦ ФАМ – МЛАДОСТ 0:2

Старчево: БОРАЦ – ОФК БЕГЕЈ 0:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ПАРТИЗАН (Г) 1:4

Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ 0:3

Б. Н. Село: СЛОГА – ПАРТИЗАН (У) 3:1

Долово: ДОЛОВО–ДОЛИНА 3:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”

Самош: ПОБЕДА–МЛАДОСТ 2:4

Панчево: МУНДИЈАЛ–БСК 2:4

Глогоњ: ГЛОГОЊ–РАДНИЧКИ 2:0

ОПШТИНСКА ЛИГА

Панчево: „ВОЈА ГАЧИЋ” – БУДУЋНОСТ 1:4

Важна победа 
над Лозницом

Следећег викенда 
против ИМТ-а

Ствари су опет дошле на своје
место! Прволигашка фудбалска
табела поново изгледа онако како
желе да је виде сви љубитељи
најважније споредне ствари на
свету у јужном Банату.

После петог кола плеј-офа
Прве лиге Србије, које је оди-
грано прошлог викенда, „дизел-
ка” из Панчева опет је на пози-
цији која води у бараж за српску
фудбалску елиту.

Предстоје још две тешке рун-
де у овом маратонском нади-
гравању најбољих тимова Прве
лиге, ништа још није готово, али
осмеси су се вратили у град.

У недељу, 8. маја, у „зеленој
оази” покрај Пескане гостовала
је Лозница. Тим који предводи
некадашњи голгетер Црвене зве-
зде Драган Мићић дошао је 
растерећен свих брига, док су мом-
ци тренера Драгана Перишића
имали само један циљ, један мотив
и једну велику жељу – да победе.

И успели су, на радост препу-
не трибине Спортског центра
„Младост”, на радост свих пра-
вих пријатеља спорта у Панчеву:
Железничар–Лозница 3:0 (1:0).

Од самог почетка утакмице било
је јасно да „дизелка” жели сва три
бода, да не сме себи да дозволи
ниједну грешку која би утакмицу
одвела у нежељеном смеру.

Другове је у важан фудбалски
бој с капитенском траком око руке
повео Лазар Милошев, а они су,

сви до једног, били спремни да
оставе срце на терену како би један
од најважнијих мечева у сезони
дочекали у добром расположењу.

Шеф стручног штаба Желе-
зничара Драган Перишић пове-
рење је поклонио следећем
саставу: Младен Живковић,
Мирољуб Костић, Лука Петро-
вић, Петар Гигић, Александар
Ђорђевић, Лазар Милошев,
Бојан Балаж, Предраг Стани-
мировић, Милош Стојчев,
Реган Обенг и Александар Сим-
чевић. Играли су и: Јордан
Јовановић, Стефан Дабић, Мар-
ко Конатар, Матеја Зувић и
Душан Плавшић, а део још јед-
ног важног тријумфа били су
и: Немања Андријанић, Лазар
Марковић, Дарио Гргић, Бојан
Трипковић, Данило Дашић и
Ненад Аџибаба.

„Жеља” је кренуо у офанзиву
од самог старта, а прилике пред
голом Лозничана ређале су се
као на филмској траци. Ипак,

гости су први пут „капитулира-
ли” у 36. минуту. После сјајног
центаршута Луке Петровића на
правом месту је био Мирољуб
Костић, који је прецизним удар-
цем послао лопту баш тамо где
је желело да је види преко 600
гледалаца – у мрежу, иза леђа
голмана Лознице.

Тим из Панчева је наставио са
атацима и у другом полувреме-
ну, а офанзива се исплатила већ
у 53. минуту. Милош Стојчев је
проиграо Луку Петровића, усле-
дио је још један трк бело-плаве
„седмице”, још један идеалан
центаршут, на „другу стативу”,
где је Пеђа Станимировић начи-
нио мајсторски потез и главом
послао лопту у мрежу Лознице.

Тачка на тријумф стављена је
у финишу меча, у 86. минуту.
Поново је у главној улози био
Лука Петровић, који је непро-
писно заустављен у казненом
простору гостију, а сигуран реа-
лизатор најстроже казне био је
Петар Гигић.

– После првог гола потпуно
смо држали меч под контролом.
Знали смо да играмо против ква-
литетног ривала, који уме да
казни сваку грешку противника.
Преостаје нам да се добро при-
премимо за преостала два кола.
Сад с нестрпљењем и радошћу
ишчекујемо наредну рунду и вели-
ки дерби са ИМТ-ом на Новом
Београду. Нека дуел директних
конкурената одлучи о коначном
пласману – рекао је Драган Пери-
шић на конференцији за нови-
наре после утакмице.

Неизвесност расте, узбуђења
су на максимуму... Фудбалски
клуб Железничар је већ оства-
рио највећи успех у историји
панчевачког фудбала, али љуби-
тељи спорта у граду на Тамишу
надају се да ту није крај!

У недељу, 15. маја, у претпо-
следњој рунди плеј-офа Прве
лиге Србије, „дизелка” из Пан-
чева иде у главни град, на мег-
дан с трећепласираним ИМТ-ом,
који је у невероватној форми и
фантастичној серији од седам
узастопних победа. Али фудба-
лери Железничара су већ небро-
јено пута доказали да могу да
буду најбољи када је то најпо-
требније.

Утакмица на Новом Београ-
ду, на терену поред хале „Ранко
Жеравица”, почиње у 17 сати.

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Sg6

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

ПРЕД „ЖЕЉОМ” НАЈВЕЋА ИСКУШЕЊА

Стране припремио
Александар

Живковић

ЗЛАТНА КСЕНИЈА

На терену Војне академије, на
Отвореном првенству Београ-
да, атлетичарка Динама Ксе-
нија Мркела освојила је злат-
ну медаљу.

Ова талентована млађа пио-
нирка тријумфовала је у трци
на 800 м с резултатом 2:26,58,
што је њен нови лични рекорд.

Ксенија је победила и у
Вршцу, на Окружном школ-
ском такмичењу, у трци на 600
м, с временом 1:41,20.

СРЕБРО ЗА БУЦУ

На пливачком такмичењу на
отвореним водама, на Ади Циган-
лији, учествовао је и пливач
Динама Слободан Станчул Буца.

Он је освојио сребрно одлич-
је у трци на пет километара.

МАТЕЈА
ВИЦЕШАМПИОН

На Школском првенству Срби-
је, које је одржано у четвртак, 5.
маја, у Нишу, ученик ЕТШ
„Никола Тесла” Матеја Зубовић
освојио је сребрну медаљу.

Матеја се надметао у конку-
ренцији до 73 кг, а на турниру је
учествовало око 600 ученика из
300 школа.

ТРОФЕЈИ ЗА
СПАРТУ

На пливачком митингу у Кру-
шевцу, у конкуренцији 320 так-
мичара из 26 клубова из Север-
не Македоније, Црне Горе и
Србије, запажени су били так-
мичари ПК-а Спарта, које је
предводио тренер Ненад Јовић.

Михајло Лазић је освојио сре-
бро на 100 м делфин и бронзу на
50 м краул, док је Вук Ранђеловић
био трећи у трци на 100 м леђно.

У НЕДЕЉУ – КУП

МЛАДОСТИ

Традиционални карате тур-

нир који се 21. пут одржава

у нашем граду, а у организа-

цији КК-а Младост, биће на

програму у недељу, 15. маја.

У Хали спортова ће се

надметати такмичари из 35

клубова из Румуније, Босне

и Херцеговине и Србије.

Свечано отварање је

заказано за 10 сати, а улаз

за публику је слободан.
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Прање
Кад погрешиш, можеш да се переш.

    Рибаш колико хоћеш.

    Они што те знају, рећи ће ти: не будали.

    Еј, сви правимо чудеса и, још чешће, упадамо у канале.

    Треба те речи о будали прихватити добронамерно, људски.

    Када се батргаш, углибиш се још дубље.

    Тонеш, а онда ти се смеју они што те не знају.

    Најбоље је да одмах себи кажеш: моје блато.

Шта је то
Гледаш у то нешто и не знаш шта је.

    Једино ти је јасно да то није било твоје исходиште.

    Оно замишљено.

    Постојала је идеја и успут се загубила.

    Твојим немаром, небригом, то јест занемаривањем?

    Или је сама идеја смислила куда би...

    Променила се сама од себе.

    То је то: па неће бити да је тако.

Везе
Кидљиве су, склоне цепању. Везе су природне.

    Можеш да их шминкаш кад су улубљене.

    Али све неприродно опраће прва киша. Суза.

    Глуматаш, а не знаш то да радиш.

    И не треба да знаш.

    Треба само да се пустиш.

    Па, ако су кидљиве и склоне цепању, нека им то.

    То је њихово право.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Момци преслишали Дубочицу

Девојке из ЖРК Панчева
на корак до историје

Субота, 7. мај, бар када је спорт у Панче-
ву у питању, била је резервисана за игру с
лепљивом лоптом. Љубитељи рукомета у
нашем граду могли су да уживају у две
одличне утакмице, али и да се радују
победама својих тимова.

Утакмицама једанаестог кола наста-
вљена је трка за бодове у плеј-офу Супер-
лиге. После ремија у Крагујевцу пред
рукометашима Динама био је још један
дерби и дуел који су морали да добију
ако желе на врх табеле. У хали на Стре-
лишту гостовала је веома добра екипа из
Лесковца која је током шампионата уме-
ла да помрси рачуне фаворитима. Ипак,
овог пута се питао само један тим, онај у
жуто-црним дресовима: Динамо – Дубо-
чица 54 33:25 (17:12).

Гости су колико-толико успевали да
одолевају само до средине првог полу-
времена, када је семафор показивао резул-
тат 7:6, али већ у 17. минуту било је 9:6,
што је био сигнал да су момци које
предводи тренер Ненад Краљевски већ
тада „преломили” утакмицу и да ће без
великих мука стићи до вредних бодова.

Тако је и било. Како је време одмицало,
Динамо је играо све озбиљније и квалитет-
није, па се питање победника у другом
полувремену није постављало. Није се зна-
ло с којим резултатом ће нови тријумф
бити укњижен. На крају су шансу да играју
добили и млади рукометаши, они који су
током првенства имали мању минутажу.

– Јако су нам били битни бодови
из ове утакмице, јер желимо да оства-
римо што бољи пласман на крају.
Момци су дали свој максимум, игра-
ли су на врхунском нивоу. Настави-
ћемо вредно да радимо до краја да
бисмо у финишу били још квалитет-

нији – рекао је тренер Динама Ненад
Краљевски.

Тим из нашег града играо је у саставу:
НиколаСтаменковић, ВељкоЧабрило(чети-
ри гола), Милан Бошковић (два), Никола
Бекић (један), Радован Остојић (два), Нико-
ла Перић, Марко Перовић (осам), Огњен
Тонић, ИванДистол, УрошПавловић, Бори-
слав Урта, Милан Голубовић (два), Милош
Костадиновић (четири), Данило Радовић
(четири), Алекса Милошевић (пет голова)
и Адриан Биркенхојер.

Следећег викенда „жуто-црном” тиму
предстоји пут у Аранђеловац, где ће одме-
рити снаге с домаћим Шамотом 65.

У Супер Б лиги је прошлог викенда оди-
грано претпоследње коло шампионата, а
рукометашице ЖРК Панчева стигле су на
корак до историјског успеха – до пласма-
на у елиту. Њима ће у последњем колу, у
мечу с лидером у Кикинди, бити довољан
и један бод како би се од јесени надметале
с најбољим српским клубовима.

Нећебитинималолако, алиНевенаМар-
кагић и њене другарице пријатно су изне-
надиле своје навијаче већ толико пута у

овој сезони, па зашто то не би учиниле и у
последњој утакмици, када је и најбитније.

А да би дошле у ситуацију да могу уоп-
ште да размишљају о пласману у виши
ранг, девојке које предводе Марко Крстић
и Светлана Ничевски прошле суботе су
једноставно морале да победе београдски
Ранички на свом терену. И не да су успеле
у томе, већ су то учиниле у великом стилу:
ЖРК Панчево – Раднички 31:15 (17:8).

Била је то једна од најбољих партија
девојака из нашег града у овој сезони.
Милица Илић је на голу била готово неса-
владива, успела је да одбрани чак четири
седмерца и свакако је једна од најзаслу-
жнијих за убедљив тријумф. Невена Мар-
кагић је у стилу правог капитена предво-
дила своје другарице, играло се чврсто и
агресивно у одбрани, а брзим контрама
Панчевке су решетале гол гошћи из Бео-
града. Заиста све девојке заслужују похва-
ле за можда и најзначајнију победу у овој
сезони, па и у историји клуба.

ЖРК Панчево је играло у саставу: Мили-
ца Илић, Анастасија Грговски (четири
гола), Јелисавета Марковић (три), Неве-
на Станишковић (три), Уна Тодоровски,
Владислава Рогуља (три), Теодора Ста-
нојевић, Ива Грујић (седам), Даринка
Петронијевић (један), Марија Митрић
(три), Андријана Јанковић, Уна Бркић,
Анастазија Јамбрушић, Теодора Вранић
и Катарина Кепчија (два гола).

Дакле, у суботу, 14. маја, игра се меч
одлуке. У Кикинди се састају домаћи
истоимени тим и већ сигуран путник у
елиту и другопласирани ЖРК Панчево.
Овај дуел почиње у 19 сати. Гошћама је
довољан и један бод из овог дербија како
би оствариле историјски успех. У случају
пораза нашег тима, у Суперлигу ће ући
Срем из Сремске Митровице, који је у
последњем колу слободан.

Нама једино преостаје да панчевачким
рукометашицама пожелимо срећу и да
се надамо да ће се и из Кикинде вратити
уздигнутих руку! А. Живковић

Млади џудисти панчевачког Тамиша не
стају. Из дана у дан подижу своју форму,
а из викенда у викенд одушевљавају љуби-
теље овог спорта широм Европе и Србије.

После сјајног наступа на престижном
такмичењу у Будимпешти одлични бор-
ци из нашег града бриљирали су и про-
шлог викенда.

Традиционални џудо-турнир „Јагоди-
на опен 2022” овог пута је окупио 411
младих такмичара из 36 клубова из Бугар-
ске и Србије, а у тако јакој конкуренцији,
под будним оком тренерског тандема који

су чинили Неда Остојић и Дарко Тодоро-
вић, петнаесторо такмичара ЏК-а Тамиш
довело је свој клуб на осмо место у укуп-
ном пласману.

Сестра и брат Наталија и Петар Нова-
ковић опет су се окитили најсјајнијим
одличјима у својим категоријама, а сјај-
ни су били и Кристијан Лехни и Дејан
Долинга, који су одличним борбама тако-
ђе заслужили златне медаље. Сребро су
освојили Никола Долинга и Марија Пенев-
ски, а бронзама су се окитили Катарина
Кешин, Нађа Стајчић и Алекса Лехни.

Млади борци Џудо клуба Тамиш били
су изванредни и на Школском првенству
Србије. Од десеторо такмичара који су
представљали своје школе, а иначе су
чланови ЏК-а Тамиш, четворо је освоји-
ло бронзане медаље.

Трофеје су зарадили: Кристијан Лехни
(ОШ „Братство–јединство”), Дејан Долин-
га (ОШ „Бранко Радичевић”), Јелена Сто-
јановски (СТШ „23. мај”) и Милица Секу-
ловић (Гимназија „Урош Предић”).

Уз такмичаре су били тренери Иван и
Неда Остојић. А. Ж.
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