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Број 4963, година CLIV

РУКЕ ГОРЕ

Државна нафтна компанија Азербејџана у контакту с Владом Србије и
руском државном компанијом Гаспромњефт
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Повратник из затвора
сипао жени соду у очи
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Малишани за пример, 
вратили нађени новац

ПЕТИЦА ИЗ ЉУДСКОСТИ

n Нови изглед интернет портала „Панчевац”.

n Информације 24 сата дневно, 
седам дана у недељи.

n Бесплатни огласи на сајту 
за оглашиваче у листу.

УСКОРО!
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ЕУТАНАЗИЈА КОД НАС:
ОД ЗАКОНА ДО ЕТИКЕ

НАША ТЕМА стр. 7

Поштовани читаоци и корисници наших услуга, током
ускршњих и првомајских празника благајна „Панчевца”
имаће промењено радно време. Неће бити отворена 22. 
и 25. априла, као и 2. маја. Свим осталим данима 
без обзира на празнике благајна ће бити отворена.

„Панчевац” ће изаћи као двоброј 22. априла, па ће
следеће издање на киосцима бити 6. маја.

Политика
Коначни

резултати 

избора у 

Панчеву
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Здравље
Храна која распаљује

телесну страст
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Запис

Др Срђан Николовски:

Наш представник 

у Чикагу
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Фото-репортажа

Обележена три века

Вајфертове пиваре
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Спорт

Стигли бодови 

из Костолца

» страна 26

АЗЕРБЕЈЏАНЦИ СЕ ИНТЕРЕСУЈУ 
ЗА КУПОВИНУ НИС-а ОД РУСА?

РУКЕ ГОРЕ

Зарадите на попису
становништва

» страна 3

ЧЧ ЕЕ СС ТТ ИИ ТТ АА ММ ОО   УУ СС КК РР СС   СС ВВ ИИ ММ   ЧЧ ИИ ТТ АА ОО ЦЦ ИИ ММ АА   
КК ОО ЈЈ ИИ   ПП РР АА ЗЗ НН ИИ КК   СС ЛЛ АА ВВ ЕЕ   ПП ОО   

ГГ РР ЕЕ ГГ ОО РР ИИ ЈЈ АА НН СС КК ОО ММ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР УУ !!

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ 
„ПАНЧЕВЦА” ТОКОМ ПРАЗНИКА



ском и тек стил -
ном ин ду стри јом.
Го ди не 2001, у
бли зи ни Ку ма но -
ва от кри ве на је
ме га лит ска оп -
сер ва то ри ја Ко ки но, ко ју је НА СА
свр ста ла ме ђу че ти ри нај ста ри је оп -
сер ва то ри је на све ту. Сва ке го ди не
Ку ма но во ор га ни зу је ма ни фе ста ци ју
„Да ни ко ме ди је”, у ко јој уче ству ју
број ни из во ђа чи из Ма ке до ни је, као
и го сти из Ср би је и Бу гар ске.

По што, пре свих оста лих пан че вач -
ких се ла, ве ли ки број ста нов ни ка Ја бу -
ке и Гло го ња ву че по ре кло из Ку ма но -
ва и око ли не – ја сна је бли скост ста -
нов ни ка на шег и ма ке дон ског града.

Европ ски пре воз – Бу лоњ Би јан кур
(Фран цу ска)

Ово је вр ло раз ви -
је на оп шти на у за -
пад ном де лу Па ри -
за и ње го во
нај гу шће на се ље но
пред гра ђе. По зна -
та је као ин ду стриј ски цен тар у ко ме се
на ла зе се ди шта мно гих мул ти на ци о -
нал них ком па ни ја, ме ђу ко ји ма је и „Ре -
но”. По ред ау то мо бил ске ин ду стри је,
по зна та је и по про из вод њи ави о на, хе -
ми ка ли ја, би ци ка ла и пре ра ди хра не.

Град Пан че во и Бу лоњ Би јан кур
има ли су од лич ну са рад њу у обла сти
кул ту ре, али је Пан чев ка ма и Пан чев -
ци ма у очи нај че шће упа да ла сли ка
ау то бу са у град ском пре во зу на ко ји ма
је пи са ло: по клон од Бу лоњ Би јан ку ра.

Не вла дин сек тор – Зан стад
(Холанди ја)

Пет на е сти је по
ве ли чи ни град у
Хо лан ди ји, са око
145.000 ста нов -
ни ка. На за па ду је
Хо лан ди је, де сет
ки ло ме та ра се ве ро за пад но од Ам -
стер да ма. Има бо га ту ин ду стриј ску
тра ди ци ју, ду гу че ти ри ве ка. У се -
дам на е стом ве ку јед но од на се ља
Зан ста да би ло је по зна то као цен тар
за бро до град њу. Да нас овај град сви
зна ју по пре храм бе ној ин ду стри ји –
про из вод њи ка ка оа (Пан чев ци ко ји
су би ли у ње му ка жу да Зан стад ми -
ри ше на ка као), као и по про из вод њи
ли но ле у ма – ов де се на ла зи се ди ште
ком па ни је „Фор бо”, нај ве ћег свет -
ског про из во ђа ча ли но ле у ма.

У про шло сти, гра ђа ни Зан ста да су
фи нан сиј ски по ма га ли пан че вач ка
удру же ња гра ђа на у мно гим обла сти -
ма. Ме ђу њи ма су и рад са осо ба ма са
смет ња ма у раз во ју, еко ло ги ја... Та
по моћ је би ла уза јам на.

Брат ство –је дин ство – Мр ко њић
Град (Бо сна и Хер це го ви на)

Оп шти на у ју го за -
пад ном де лу Ре пу -
бли ке Срп ске, из -
ме ђу Јај ца и Ба ња -
лу ке. Про це њу је
се да има не што
ви ше од 21.000 ста нов ни ка. Име је до -
би ла по кра љу Пе тру I Ка ра ђор ђе ви ћу
– Мр ко њи ћу, у знак за хвал но сти за
уче ство ва ње у пр вом бо сан ско-хер це -
го вач ком устан ку про тив Ту ра ка 1875.
У Мр ко њић Гра ду је 1945. го ди не од -
лу че но да Бо сна и Хер це го ви на по ста -
не ше ста фе де рал на је ди ни ца Ју го сла -
ви је. По зна ти ту ри стич ки ло ка ли те ти
су пла ни на Ли си на и је зе ро Бал ка на.

Као пр вом у ни зу пан че вач ких бра -
ти мље ња 1994. го ди не, пред сед ни ци
скуп шти на оп шти на Пан че во и Мр ко -
њић Град пот пи са ли су По ве љу о бра -
ти мље њу с на ме ром да трај но раз ви ју
ши ро ку кул тур ну и при вред ну са радњу.

До ње, упр кос искре ним на ме ра ма,
ни је до шло. Ни кад ни је ка сно...

Је дин ство –брат ство – При је дор
(Босна и Хер це го ви на)

Би ло је ле пих же ља да се и с јед ним од
еко ном ски, кул тур них и обра зовних

цен та ра Бо сне и Хер це го ви не – При -
је до ром – 1994. го ди не про ду бе брат -
ски од но си. Град се на ла зи на се ве ро -
за па ду те зе мље и, са око 94.000 ста -
нов ни ка, дру ги је
по ве ли чи ни у Ре -
пу бли ци Срп ској
и ше сти у БиХ.
Ве ру је се да је
име до био по то -
ме што је ре ка Са на про др ла из ју -
жног у се вер ни је по ље, па је тај те рен
на зван При дор или Про дор.

При је дор је зна ча јан ми не рал но-си -
ро вин ски ком плекс, има ре зер ве дрв -
не ма се, као и плод но зе мљи ште, што
је омо гу ћи ло раз вој ру дар ства, по љо -
при вре де, дрв не, ме тал не и тек стил не
ин ду стри је. По ве ља о бра ти мље њу
два ју гра до ва, по твр да при ја тељ ства,
при вред не и кул тур не са рад ње, за сад
је са мо сло во на па пи ру. На да мо се, не
за ду го. При је дор ча ни, све нај бо ље!

Же ље за бла го ста њем – Не а по ли
(Грч ка)

Оп шти на на се ве -
ро за па ду Со лу на,
са 32.000 ста нов -
ни ка и гу сти ном
на се ље но сти од
27.252 ста нов ни -
ка по ква драт ном ки ло ме тру, „сли ка”
Не а по ли као нај гу шће на се ље но ме -
сто у Грч кој и три на е сто по гу сти ни
на се ље но сти на све ту. По ме ну те,
1994. го ди не, оп шти не Пан че во и
Не а по ли пот пи са ле су По ве љу о бра -
ти мље њу у ин те ре су ми ра, бла го ста -
ња и на прет ка ових оп шти на.

Се стре и бра ћо, до бро до шли код
нас, да се пре све га упо зна мо.

Со ли дар ни, од исте мај ке –
Ставропо ли (Грч ка)

Се вер на со лун ска
оп шти на, у ко јој
жи ви око 42.000
ста нов ни ка, би ла
је зна ча јан ин ду -
стриј ски цен тар, а
да нас је пре те жно по зна та по ра зно вр -
сним кул тур ним са др жа ји ма и не го ва -
њу свих вр ста умет но сти, нај ви ше кроз
рад ло кал ног кул тур ног цен тра. Пред -
сед ни ци скуп шти на оп шти на Пан че во
и Ста вро по ли пот пи са ли су 1994. го -
ди не По ве љу о бра ти мље њу, као трај -
ни до ку мент и све до чан ство ста нов ни -
ка Пан че ва и Ста вро по ли ја за сло бо ду,
не за ви сност и де мо кра ти ју.

Ме ђу соб но пре у зе те оба ве зе са рад -
ње по себ но се од но се на област кул -
ту ре, со ли дар ност и еко ном ску
област. Увек је до бро вре ме за то.

Бра ћо, на у чи те нас хо ке ју –
Воскресен ски округ (Ру си ја)

Вос кре сенск је
град на за па ду Ру -
си је, на оба ли ре -
ке Мо скве, са око
78.000 ста нов ни -
ка. Пред ста вља
ва жан ин ду стриј ски цен тар, по знат
по про из вод њи кон цен тр о ва ног ђу -
бри ва и гра ђе вин ског ма те ри ја ла. Та -
ко ђе, град је знан и као род но ме сто
мно гих успе шних игра ча хо ке ја на
ле ду.

По ве ља о бра ти мље њу оп шти не
Пан че во са окру гом Мо сков ске обла -
сти Вос кре сенск пот пи са на је 1996,
ка ко би се под ста кло да ље ја ча ње
уза јам ног при ја тељ ства и збли жа ва -
ња два ју на ро да и две ју др жа ва.

Ле по хор ско пе ва ње – Ре ши ца
(Руму ни ја)

У овом ин ду -
стриј ском цен тру
у за пад ној Ру му -
ни ји жи ви око
86.000 ста нов ни -
ка. По знат је по
ин ду стри ји гво жђа, че ли ка, ау то мо -
би ла и тек сти ла, као и по број ним по -
стро је њи ма за про из вод њу елек трич -
них уре ђа ја, хе ми ка ли ја и ма ши на.

Ре ши ца је по пу лар на ту ри стич ка де -
сти на ци ја: у ње ној бли зи ни на ла зе се
ски ја ли ште Се ме ник и број на је зе ра.

Са рад ња два ју гра до ва не ка да је
би ла мно го ја ча не го са да. Или, мо -
жда, ба рем се бо ље и леп ше чу ла –
хор „Јо ван Бан дур” из Пан че ва, на
оду ше вље ње ре шич ких при ја те ља,
био је ре до ван гост све ча них про сла -
ва да на гра да Ре ши це то ком осам де -
се тих го ди на про шлог ве ка.

Исто ри ја за бу дућ ност – Та ра го на
(Шпа ни ја)

М е  д и  т е  р а н  с к и
град Та ра го на на -
ла зи се на ју гу Ка -
та ло ни је од но сно
на се ве ро и сто ку
Шпа ни је. То је
глав ни град шпан ске про вин ци је Та -
ра го на и Ка та ло ни је, због че га има
спе ци фич ну по ли тич ку те жи ну. Пре -
ма по пи су из 2009. го ди не, имао је
155.323, а це ла ре ги ја 675.921 ста -
нов ни ка. Рим ски на зив гра да је Та ра -
ко, а ру ше ви не из рим ског пе ри о да
при па да ју Свет ској ба шти ни и за шти -
тио их је UNESCO, што Та ра го ни да је
и исто риј ску те жи ну. Пи смо о на ме -
ра ма о ме ђу соб ној са рад њи Пан че во
и Та ра го на су пот пи са ли 2009.

Та ра го на и Пан че во са ра ђи ва ли су у
до ме ну кул тур не раз ме не и при вре де.
Тре ба ло би да гра до ви ге о граф ски „за -
ле пље ни” за Бар се ло ну од но сно за Бе -
о град по тра же за јед нич ку бу дућ ност.

За јед но, мул ти кул ту рал но –
Михалов це (Сло вач ка)

Еко ном ски, ад -
ми ни стра тив ни и
кул тур ни цен тар
ју го и сточ не ре ги -
је Сло вач ке је сте
Ми ха лов це. Пр ви
ста нов ни ци на ста ње ни су на оба ли
ре ке Ла бо рек пре ви ше од се дам хи -
ља да го ди на. Стра те шка по зи ци ја
гра да за сни ва се на очу ва њу кла сич -
них и тра ди ци о нал них за на та, раз во -
ју тр го ви не, гра ђе вин ске ин ду стри је,
ке ра ми ке, ин же ње рин га, елек тро ни -
ке и про из вод ње хра не. Ми ха лов це
има око 40.000 ста нов ни ка.

Гра до на чел ни ци Пан че ва и Ми ха -
лов ца пот пи са ли су спо ра зум о бра -
ти мље њу 19. ав гу ста 2011, да би се
сло вач ке сло вен ске ду ше и пан че вач -
ка мул ти кул ту рал ност, ко ју чи ни су -
жи вот 26 на ци ја, сро ди ле. На ви ја мо
за на ста вак те ре ал не бај ке.

Про ду бљи ва ње, под хит но –
Ступино (Ру си ја)

Од 23. апри ла
2012, ка да је спо -
ра зум о бра ти -
мље њу пот пи сан
у Пан че ву, Сту пи -
но и наш град ни -
су раз ви ли од но се. Ра ди се о гра ду
ко ји се на ла зи у скло пу Мо сков ске
обла сти, на ре ци Ока, има око 66.000
ста нов ни ка и уда љен је од Мо скве
100 ки ло ме та ра. Осно ван је 1939. као
„за тво ре ни град”, а глав но обе леж је
му је Бе ло пе сот ски ма на стир, ко ји
да ти ра из 17. ве ка. То ком Хлад ног
ра та у Сту пи ну се на ла зи ла ба за про -
тив а ви он ске од бра не...

Вре ме је да се про ду бе по бра тим -
ски од но си.

Го ди не ни су ва жне – Бе ла Сла ти на
(Бу гар ска)

У овом гра ду на
се ве ро за па ду Бу -
гар ске жи ви при -
бли жно 12.500
ста нов ни ка. Сме -
штен је на оба ли
ре ке Скит, при то ке Ду на ва. На под руч -
ју Бе ле Сла ти не про на ђе ни су пред ме -
ти из ка сног нео ли та и ба кар ног до ба.

Па, Стар чев ци су ма ло ста ри ји, а
Ива нов ча ни ма ло мла ђи. Са ра ђуј мо.
Ка да су го ди не би ле смет ња?

С. Трај ко вић

Пре вен ци ја еко-ка та стро фе –
Провин ци ја Ра ве на (Ита ли ја)

На ла зи се на се ве -
ро и сто ку Ита ли је,
у ре ги о ну Еми ли -
ја –Ро ма ња, у ко јој
жи ви при бли жно
360.000 ста нов -
ни ка. У са став про вин ци је ула зи 18
оп шти на, од ко јих је нај ве ћа Ра ве на.
Број ни спо ме ни ци кул ту ре, умет нич -
ка и спорт ска де ша ва ња, али и ге о -
граф ске од ли ке чи не је ве о ма зна чај -
ном ту ри стич ком де сти на ци јом Ита -
ли је. На осно ву ду го го ди шњих од но са
при ја тељ ства и бли ске са рад ње, гра -
до на чел ни ца Пан че ва и пред сед ник
Про вин ци је Ра ве на пот пи са ли су у
Ра ве ни, 16. ок то бра 2008, По ве љу о
бра ти мље њу, чи је се ме ђу соб но пре у -
зе те оба ве зе по себ но од но се на са рад -
њу у обла сти за шти те жи вот не сре ди -
не, еко но ми је, кул ту ре и обра зо ва ња
и на уч но тех нич ке са радње.

Про вин ци ја Ра ве на је 2004. го ди не
Пан че ву до ни ра ла нај са вре ме ни ји
уре ђај за ау то мат ски мо ни то ринг за -
га ђу ју ћих ма те ри ја у ва зду ху.

Кул ту рал но брат ство – Боњ хад
(Мађар ска)

Гра дић у ју го за -
пад ној Ма ђар ској,
у окру гу Тол на,
бро ји око 14.000
ста нов ни ка. То је
ме сто с бо га тим
кул тур ним и исто риј ским на сле ђем,
ко је је по чет ком два де се тог ве ка би ло
по зна то по фа бри ка ма за про из вод њу
емај ла и обу ће. Ри мо ка то лич ка и лу -
те ран ска цр ква, оста ци две ју си на го -
га, ба рок на зда ња у цен тру гра да и
му зеј „Вел ђшег” све до че о бо га тој
исто ри ји овог ма лог гра да.

Ра ди уна пре ђе ња са рад ње вој во -
ђан ских Ма ђа ра и оних из до мо ви не,
као и срп ско-ма ђар ских ве за у кар -
пат ском ба се ну, гра до на чел ни ци
Пан че ва и Боњ ха да пот пи са ли су
2010. го ди не уго вор о бра ти мље њу
ових гра до ва. Циљ овог уго во ра био је
да ство ри усло ве за мно го стра ну из -
град њу и функ ци о ни са ње про свет -
них, кул тур них, спорт ских и при -
вред них ве за.

Пан че вач ка удру же ња МКУД „Тама -
ши Арон” и МКУД „Шан дор Пе те фи”
чла но ви су Са ве за бу ко вин ских Се ке -
ља, чи ја је пре сто ни ца Боњ хад, па су
уза јам не по се те ве о ма че сте и да нас.

Бли ски по кр ви – Ку ма но во
(Македо ни ја)

Дру ги по ве ли чи ни град у Ма ке до ни -
ји, са 105.000 ста нов ни ка, у ко ме жи -
ви око де вет хи ља да Ср ба. Зна ча јан је
тр го вач ки и ин ду стриј ски цен тар, с
раз ви је ном по љо при вре дом, ду ван -
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Сто
педесет три
лета после...
Неко друго време... Време сајто-
ва, друштвених мрежа... Време
када се информације једностав-
но утркују која ће пре стићи до
корисника. Живи се брзо, пре-
брзо. Времена за читање једно-
ставно нема. Баци се поглед на
наслов, на фотографију, тежи се
неком сензационализму, ново-
сти о трагедијама убедиљво су
најчитаније штиво, као и
„вести” из ријалити програма...

Медијска сцена затрпана је
шундом и кичом. промовишу се
неке друге, прилично чудне
вредности.

У тој и таквој „џунгли” једна
новина ипак опстаје. Како-тако.
И тако 153. године већ!

„Панчевац” је најстарији
локални недељни лист у . Први
број „Панчевца” појавио се пред
читаоцима 13. априла 1869.
године по јулијанском календа-
ру и са краћим прекидима,
излазио је и излази у три века.

Идејни творац, оснивач,
издавач, власник и уредник
овог недељника био је , дваде-
сетшестогодишњи професор
Трговачке школе, који се у овај
подухват упустио заједно са
групом угледних панчевачких
Срба. Дозволу за покретање
листа Павловић је затражио од
Генералне команде у , а његову
молбу својим потписима подр-
жали су лекари Љубомир
Ненадовић и Константин Пеи-
чић, књижари Каменко и
Павле Јовановић, адвокат Све-
тислав Касапиновић и песници
Васа Живковић и Јован Јовано-
вић Змај.

Лист је због своје слободоум-
не уређивачке политике био
често забрањиван и плењен, а у
краћем периоду, током троме-
сечне забране излажења, поја-
вљивао се под називом „Грани-
чар”, да би дефинитивно пре-
стао да излази 1876. године.

„Панчевац” поново излази од
1919. године до Шестојануарске
диктатуре као приватно гласило
блиско Демократској, а после
разлаза Самосталној демократ-
ској странци. Након обнављања
излажења власник др Душан
Дуда Бошковић преселио је
редакцију у и лист преимено-
вао у „Војвођанин”.

Уз Стрељачку дружину „Пан-
чево 1813”, Српско црквено
певачко друштво и Гимназију
„Урош Предић”, „Панчевац”
спада међу најстарије активне
институције у граду Панчеву.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Александар Живковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

С КО ЈИМ ГРА ДО ВИ МА ЈЕ ЗБРА ТИ МЉЕ НО НА ШЕ ПАН ЧЕ ВО

Сећамо се творца „Панчевца”

На улазу у Народну башту, у среду, 13. априла

Снимио: Милан Шупица

ПРИЈАТЕЉА НИКАДА ДОВОЉНО
У време када се свет цепа, када су
ти потребни пријатељи, важно је с
ким сарађујеш. 

Не ка да оп шти на, а са да град Пан -
че во збра ти мљен је с пет на ест гра -
до ва, оп шти на и про вин ци ја ши ром
Евро пе. Оја ча ва ње и уна пре ђи ва ње

по сто је ћих еко ном ских, кул ту ро ло -
шких и спорт ских ве за би ли су ци -
ље ви потпи си ва ња по ве ља и спо ра -
зу ма о бра ти мље њу. Ипак, нај ви ше
због свет ске еко ном ске кри зе ко ја је
по го ди ла свет кра јем пр ве де це ни је
но вог ми ле ни ју ма, пред став ни ци

гра до ва су се до го во ри ли да, ка ко би
ште де ли ло кал не бу џе те, пре ки ну са
уза јам ним по се та ма.

На рав но, има и оних гра до ва с
ко ји ма је Пан че во са ра ђи ва ло и са -
ра ђу је и да ље а да му ни су по бра ти -
ми, али о њи ма ће мо не ки дру ги

пут. По што и у ве зи са са мо у пра ва -
ма с ко ји ма су чел ни ци на шег гра да
пот пи сали зва нич на ак та о бра ти -
мље њу имамо огра ни че не по дат ке о
кон крет ним про јек ти ма са рад ње,
са да ће мо их са мо на чел но пред -
ста ви ти.
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Азербејџанска државна нафтна
компанија (СОКАР) заинтере-
сована је за преузимање већин-
ског пакета акција Нафтне инду-
стрије Србије и у вези с тим у
контакту је како с Владом Срби-
је, тако и с већинским власни-
ком НИС, руском државном ком-
панијом Гаспромњефт.

После почетка руске војне интер-
венције у Украјини, Москва се
нашла под ударом економских
санкција западних земаља, укљу-
чујући и оних које се односе на
трговину енергентима. То иза-
зива бојазан да ће се НИС суо-
чити са проблемом снабдевања
своје рафинерије у Панчеву сиро-
вом нафтом преко територије
Европске уније, пише Демостат.

Унија је забранила продају и
транспорт „црног злата” на сво-
јој териорији компанијама у тре-
ћим земљама чији је већински
власник руски капитал. Баш
такав случај је са компанијом
НИС у којој руски државни
гигант Гаспромњефт поседује 51
одсто акција, док је мањински
пакет у рукама Владе Србије.

Међутим, пре неколико дана
појавиле су се информације да
је ЕУ, ипак, одлучила да изузме
Србију из тих санкција руским
компанијама, што значи да би
НИС и даље могао редовно да

се снабдева нафтом и нормал-
но послује.

Власт у Србији има могућност
да национализује НИС и тако га
врати у руке државе. Сасвим је
јасно да Београду тако нешто
неће пасти на памет, јер би то
значило не само кварење дипло-
матских односа са Москвом, већ
би српске потрошаче оставило
и без гаса од кога зависе готово
у потпуности.

Постоји и опција да држава
Србија откупи већински пакет
акција од Гаспромњефта. За тако
нешто би требало издвојити
огромну суму новца и тешко је

поверовати да би се актуелна
власт која се труди да што мање
троши буџетска средства опре-
делила за такав корак.

Сходно томе, ако би већ мора-
ло да дође до мењања својин-
ских односа у компанији НИС
најбоља варијанта по Владу Срби-
је би била да нека друга страна
компанија већински пакет пре-
узме од Гаспромњефта.

Извор Демостата истиче да
би у случају да до такве ситуа-
ције мора да дође и Москви
одговарало да СОКАР откупи
акције које у компанији НИС
поседује Гаспромњефт.

Азербејџан и Русија имају
веома добре дипломатске одно-
се. Такође, СОКАР остварује
веома плодну сарадњу са
руским нафтним и гасним ком-
панијама.

Ако би Гаспромњефт продао
НИС азербејџанској компанији,
то би на другој страни могао да
компензује кроз пословне аран-
жманекојеостварујесаСОКАР-ом,
објашњава саговорник Демоста-
та.

Према његовим речима, пре-
лазак НИС у руке СОКАР би био
„згодан” и за западне земље.

Компанија СОКАР, чије је
седиште у Баакуу, једна је од
највећих у свету за производњу
фосилних горива. Компанија
поред нафте експлоатише и гас
како на копну тако и у делу
Каспијског језера које припада
Азербејџану.

У тој земљи у свом власни-
штву поседује две нафтне рафи-
нерије и гасно постројење. Посе-
дује и ланац бензинских пумпи
у Азербејџану, Грузији, Украји-
ни, Румунији и Швајцарској и
запошљава око 61.000 радника.

Компанија СОКАР је највећи
деоничар са уделом од 58 одсто
у Трансанадолијском гасоводу
(ТАНАП) и има 20 одсто вла-
сништва у Трансјадранском наф-
товоду, пише Демостат.

ДРЖАВНА ПОМОЋ

Ко добија 
10.000 динара?

Државна помоћод 10.000 дина-
ра биће исплаћена запослени-
ма у социјалним установама у
петак, 15. априла, рекао је мини-
стар финансија Синиша Мали.

Како је најављено, новац ће
добити око 7.980 запослених,
међу којима су неговатељице,
васпитачи, спремачице и кува-
рице. Председник Србије Алек-
сандар Вучић недавно је обја-
снио да ова врста подршке
запосленима у установама
социјалне заштите стиже сада
зато што је они нису добили
половином јануара када је иста
сума исплаћена свим радни-
цима запосленим у здравству.

У наредном периоду нова
тура државне помоћи следује
младима, а право на нових 100
евра имају девојке и младићи
од 16 до 29 година. Kако је
раније најављено, новац ће им
бити исплаћен у јуну. Сви мла-
ди који су већ били пријавље-
ни за претходну помоћ од 100
евра, не треба да се пријављују
поново. За оне који су у међу-
времену напунили 16 година
или добили држављанство, при-
јављивање ће бити организо-
вано у другој половини маја,
електронски, преко портала
Управе за трезор. Д. К.

УСКРШЊАЧЕСТИТКА
ГРАДОНАЧЕЛНИКАИ

ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕГРАДА

Срећан Ускрс!
Свим верницима који Ускрс
славе по грегоријанском
календару срдачно честита-
мо празник Васкрсења Хри-
стовог. 

Драге суграђанке и сугра-
ђани, желимо вам срећне и
благословене празничне
дане, да их проведете са сво-
јим најмилијима радосно и
у миру.
Срећан Ускрс!

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

Било који 

специјалистички

преглед 

можете заказати

радним данима

од 7 до 14 сати 

и суботом од 

7 до 12 сати,

путем телефона 

013/21-90-900 и

013/21-90-903.

ПРОМО

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.

ШТА ЗНАШ О ЗДРАВЉУ

Најбоље су Ива,
Ведрана и Анђелија

Поводом Светског дана здравља,
7. априла, у Црвеном крсту Пан-
чево је одржано градско такми-
чење у квизу „Шта знаш о здра-
вљу“ за ученике основних и сред-
њих школа.

У уводном делу квиза је Јелена
Kрстић из Завода за јавно здра-
вље одржала предавање на тему
здравих стилова живота. Млади
узраста 13 до 17 година су имали
прилику и да кроз дискусију, коју
су модерирале др Тамара Стајић
и струковна медицинска сестра
Марина Kрчадинац, добију одго-
воре и смернице у вези са мен-
талним здрављем, стварањемздра-
вих навика и другим темама веза-
ним за доба адолесценције.

У квизу се, у категорији подмлат-
ка, најбоље показала Ива Марко-
вић, ученица ОШ „Мирослав Антић“,
чија је менторка наставница Злата
Јовановић. У категорији омладине
најбоље знање показале су Ведрана
Kалајџић, ученица Медицинске
школе „Стевица Јовановић“, чији је
ментор професорка Сања Стојку, и
Анђелија Вилимановић, ученица
Техничке школе „23. мај“, коју је
припремила професорка Ивана
Насковић Словић. Д. К.

ДОМ ЗДРАВЉА

Зубари поново 
међу децом

Дом здравља Панчево је, након
двогодишње паузе због панде-
мије, коначно наставио да оба-
вља редован превентивни рад
у области стоматолошке здрав-
ствене заштите деце предшкол-
ског и школског узраста.

То значи да ће у наредном пери-
оду запослени на Одсеку дечје и
превентивне стоматологије Слу-
жбе стоматолошке здравствене
заштите поново као некада оби-
лазити вртиће, забавишта, основ-
не и средње школе у граду и у
свим насељеним местима и оба-
вљатистоматолошке прегледедеце,
спроводити потребне мере пре-
венције и ангажовати су у раном
откривању болести уста и зуба.

Прва таква акција већ је реали-
зована у среду, 6. априла, у ОШ
„Доситеј Обрадовић” у Омољици.
Поред тога што су обављени сто-
матолошки прегледи првака и пар-
них разреда ученика те школе,
одржано је и предавање под нази-
вом „Четкицом до здравог осме-
ха“. Др Весна Милановић Лазаре-
вић и стоматолошка сестра Љиља-
на Крајчески причале су учени-
цима о правилном прању зуба,
избору четкица, здравој храни, као
и о контролисаном уносу слатки-
ша и грицкалица. Д. К.

Попис становништва, домаћин-
става и станова у Србији, одлу-
жен у априлу због пандемије,
биће одржан од 1. до 31. октобра.

Први пут ће се ове године пода-
ци уносити у електронске обра-
сце, помоћу лаптопова, а попис
ће обавити 15.000 обучених
пописивача који ће обићи све
домове и методом интервјуа при-
купити податке.  

За неке наше суграђане посао
пописивача може да буде важан
извор једнократног прихода.

– За њих ће постојати основ-
ни критеријуми, да су пунолет-
не особе које имају најмање завр-
шену средњу школу, да нису
кажњавани, да живе на терито-
рији на којој се пријављују да
раде као пописивач. Након њихо-
вог бодовања, провере докумен-
тације, рангирања и тестирања,

изабрани кандидати одлазе на
петодневну обуку која ће бити
организована током септембра
– рекла је помоћница директо-
ра Републичког завода за стати-
стику Снежана Лакчевић, дода-
јући да ће конкурс бити распи-
сан око 20. јула.

Сваки попис становништва,
а последњи је у Србији био 2011.
године, зправи је златни руд-
ник података и оставштина за
будућност.

– Добићемо квалитетне подат-
ке о становништву, о образов-
ним и економским карактери-
стикама, колико је особа које
обављају само послове у свом
домаћинству, колико је студен-
тата, чиме људи путују на посао,
каква су миграторна кретања.
Такође и податке о особама са
инвалидитетом. Колико је људи
променило место становања, у

каквим становима живе, какве
су зграде, да ли су станови при-
кључени на водовод, чиме се
греју – каже Лакчевићева.

Сва питања из упитника су
обавезна и на све треба одгово-
рити. 

Постоје два упитника, један за
сваку особу у домаћинству, а дру-
ги за домаћинство и стан у коме
то домаћинство живи. Пунолет-
на особа из домаћинства може
одговарати на питања за другог

члана домаћинства ако је одсу-
тан, с тим што се на крају упит-
ника постоји и питање ко је дао
податке за дату особу. За децу
млађу од 15 година одговоре дају
њихови родитељи, усвојитељи
или старатељи. Од докумената
је потребно само знати ЈМБГ.
Подаци су заштићени и загаран-
тована је тајност података. 

Ранијих година од пописа су
зазирали пшодтсанари које ста-
нодавац није пријавио.

– Нама је важно где особа
живи, а не где је пријављена.
Порука је свима и власницима
станова и подстанарима да не
треба да брину. Подаци пописа
служе само и искључиво у ста-
тистичке сврхе. Обрада подата-
ка о личности врши се у складу
са законом који уређује заститу
података о личности – објашња-
ва Снежана Лакчевић.

ПРЕСТРОЈАВАЊЕ ЗБОГ САНКЦИЈА

АЗЕРБЕЈЏАНЦИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
ДА КУПЕ НИС ОД РУСА

МОЖЕ И ДА СЕ ЗАРАДИ

Попис становништва у Србији од 1. октобра

Председник
Скупштине

града Панчева
Тигран Киш

Градоначелник
Панчева

Александар
Стевановић



Постоји основана сумња
да је З. К. извршио
кривична дела лака
телесна повреда,
излагање опасности
и противправно
лишавање слободе

Основно јавно тужилаштво у
Панчеву, у сарадњи с панче-
вачком Полицијском управом,
ухапсило је З. К. (1969.) из
Врања и одредило му задржа-
вање у трајању од 48 сати због
постојања основане сумње да
је извршио кривична дела лака
телесна повреда, излагање опа-
сности и противправно лиша-
вање слободе.

Он је, како се наводи у саоп-
штењу Основног јавног тужила-
штва (ОЈТ), своју партнерку Н.
С (1973.) из Панчева држао неко-
лико сати везану за кревет, а
потом јој је сипао сону кисели-
ну у очи, због чега је збринута у
панчевачкој Очној болници где
су јој константоване повреде.

Осуђен за убиство

З. К. је приведен дежурној заме-
ници ОЈТ Панчево и саслушан
је у својству осумњиченог. Овај
Врањанац није изнео одбрану у
ОЈТ-у, наводећи да се не осећа
добро. Због тога је тужилаштво
наложило да се над њим обави
неуропсихијатријско вештаче-
ње. Како је рекла портпаролка
тужилаштва Сандра Миленти-
јевић, тужилаштво је предложи-
ло суду да му одреди притвор и
то због опасности од бекства, као
и због постојања посебних окол-
ности које указују на то да би
могао да утиче на оштећену и
сведоке и да би у кратком року
могао да понови кривично дело.

Н. С. је сама дошла у Очну
болницу, па је најпре из страха
испричала да је сама себи нане-
ла повреде. Како бројни медији
у Србији наводе, она је прво
рекла да је у стању нервног
растројства сама себи сипала
сону киселину у очи, али је онда,
скупивши храброст, рекла да ју
је З. К. позвао у свој стан и да ју
је везао за кревет. Везао јој је
руке и ноге, а онда јој је сипао
сону киселину у очи.

З. К. је од раније познат поли-
цији по насилничком понаша-
њу. Он је, наиме, већ хапшен јер
је ножем напао мајку и ћерку у
родном селу, а затим запалио
две куће и сено. Потрага за З. К.
тада је трајала данима: он је већ

био у затвору, али је пуштен на
викенд током ког је учинио низ
кривичних дела.

Он је 2000. године убио ташту
Ружицу Антонијевић (53). Изне-
нада је упао у кућу у којој су биле
Ружицаињегованевенчанасупру-
га Марина. Уз претњу пиштољем
одвео је Марину на спрат куће и
везао ју је пертлом за столицу.
Она је успела да се одвеже и нео-
пажено побегне код комшија ода-
кле је позвала полицију.

Када су полицајци стигли, З.
К. се прво затворио у кућу, а
затим и запалио њену унутра-
шњост. Полицајци су успели да
уђу у кућу у којој су прво нашли
тело Ружице Антонијевић. При-
падници специјалне полиције

затекли су и рањеног З. К, који
је покушао да се убије пуцајући
себи у груди. У тешком стању
пребачен је у врањанску болни-
цу. З. К. је осуђен на 13 година
затвора, али се 11 година касни-
је поново нашао на слободи, тако
што је пуштен из затвора за
викенд.

Да се институције пробуде

Весна Станојевић из Сигурне
куће је овим поводом рекла:

– О овоме што се десило у
Панчеву сви причамо и не може-
мо да верујемо: он је везао своју
жену и сипао јој сону киселину
у очи. Један од облика насиља
за који никад нисам чула. Про-
шлог месеца три жене су убије-
не у породичном насиљу. Две
од те три жене су пријављивале
насиље, обраћале се институци-
јама, али нису добиле никакав
одговор.

За неке насилнике ниједна
мера, па ни затвор, није довољ-
на. По изласку на слободу поно-
во су претња за жртву. Вања
Мацановић из Аутономног жен-
ског центра каже да се нада да
ће се институције пробудити.

– Некада ствари не можете да
спречите, али некада сама чиње-
ница да насилник зна да је кон-
тролисан, ствара другачији осе-
ћај од оног кад види да нико од
институција не реагује и да може
да настави да ради оно што ради.
Животи невиних жртава могу да
буду заштићени уз мало више
труда, рада, размишљања и про-
мишљања о томе како насилни-
ци да се зауставе – казала је Вања
Мацановић.

Црна статистика обелодањује
да је од почетка ове године осам
жена убијено у партнерским
односима, а десила су се и чети-
ри покушаја убиства.
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„УСКРШЊИ ДАНИ” У ВРТИЋУ „БУБАМАРА”

Деца су украс света

КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА У ПАНЧЕВУ

Победили СНС и Вучић
ИЗАБРАНИ ИЗВОЂАЧИ РАДОВА

Ускоро кружни ток 
код „Плинаре”

Са осамнаест сам отишао у војску јер је почео рат у
Босни и Херцеговини, а онда сам се направио луд како
бих побегао из војске, па сам био у лудници, после сам
имао бенд, отпутовали смо у Немачку и снимили албум,
онда сам отишао у наркоманију, а када сам се скинуо са
дроге постао сам алкохоличар. Магистрирао сам глуму,
постао пилот, падобранац и мотоциклиста, оженио сам
се и добио ћерку – то вам је живот мој… Волео бих да
сам био паметнији и да сам успео да избегнем етничко
груписање на самом почетку. Полетео сам здушно,
патриотски, из чисте глупости.  У октобру се навршава
20 година од како сам се скинуо са хероина. Уместо
дроги и алкохолу, посветио сам се послу, хобијима и
породици. Не стидим се прошлости и онога што сам
радио, важно је да су промене могуће.

(Писац, глумац и пилот, Феђа Штука, „BBC”, 8. април)

* * *
Транзиција данас представља прелазак из ничега у ништа,
јер живимо у систему који је једним својим делом социјализам
за привилеговане, а другим, знатно већим делом брутални
капитализам који гази све пред собом. Давно сам спалио
илузије и надам се да идемо ка горем, ка бруталном
предаторском капитализму који би могао послужити као
средство за размишљање о томе какво ми друштво желимо.

(Новинар Емир Имамовић, портал „Бука”, 6. април)

* * *
Суштински део ове професије је да будеш искрен. Да
говориш како ти видиш да јесте. Можда неки пут ниси у
праву, али онда се извиниш. Увек анализирам два-три
пута шта говорим, али никада нисам размишљао о могућим
последицама и због тога сам се нашао са својом породицом
у једном специфичном кућном притвору, услед кога се
губи и здравље и чије последице могу бити погубне. Ја сам
навикао да на пролеће трчим или играм тенис, али то већ
годину дана не могу. Толико је било претњи смрћу. Ја код
куће имам мање шетњи него што имају затвореници у
Забели. То је оно што те убија. И то је оно што нас је
определило да се изместимо из Србије. Нема логике седети
у четири зида у Србији и тако радити на самоуништењу.
(Писац Марко Видојковић, портал „Нова.рс”, 11. април)

* * *
Свакоме ко верује у максиму Ричарда Баха, аутора чувене
савремене филозофске бајке „Галеб Џонатан Ливингстон”,
да су „људска бића слободна и способна да учине и постигну
све што пожеле, уколико то довољно желе”, лако је
закључити да избори у Србији нису довели до промене
власти зато што то њени грађани премало желе. Пре свега,
они који су опет имали „паметнија посла” од гласања…
Сва очекивања да ће се најзад и бирачи на овим просторима
опредељивати искуствено, остају изневерена. Национално
осећање је остало важније од трпезе и стомака, патриотизам
се и даље мери митовима уместо економским величинама,
Русија је још ближа срцу од сопствене позиције у
међународним геостратешким рачуницама... Зар је онда
чудно што је с политичке позорнице готово ишчезла
социјалдемократија, заједно са својом идејом водиљом о
социјалној правди? Као да тај наш скрајнути смртник
може (пре)живети од националног патоса и поноса као
што је онај Бахов бајковити галеб, игноришући „закон
јата”, летео само због своје љубави према летењу. И пад је
лет, само не траје дуго.

(Новинар Светозар Раковић, „Нови магазин”, 8. април)

* * *
Отишао је отац једног значајног позоришта, стваралац
који ће остати уписан у наше духовне националне
вредности, и ја доживљавам његову сахрану као
обележавање – као што обележавамо годишњице Стерије
Поповића, Нушића и других значајних људи нашег рода,
тако ћемо обележити и опроштај са Мијачем. Мислиоцем,
филозофом, уметником који је обогатио позоришну
уметност, и који је уласком у Српску академију наука и
уметности отворио врата позоришту и учинио да она
коначно постане и академија свих уметности, не само
неких. То је, такође, његова заслуга, и то није случајно.
Мој лични однос са Дејаном, и ко је он био за мене,
можда најбоље овако могу да опишем – у тренутку док
водимо овај разговор крај мене седи његова ћерка Маја.
Колико је створио њу, толико је створио и мене као
глумца. И многе друге глумце, и многе генерације
редитеља којима је био професор на Факултету драмских
уметности, и свима нама био је узор. Били смо и блиски
пријатељи, имао сам ту привилегију да ми, кад завршимо
телефонски разговор, Дејан на крају каже: „Волим те”.

(Глумац Воја Брајовић, „Данас”, 9. април)

КОНЦЕПТ ЈЕЗИВ ПРИМЕР НАСИЉА У ПОРОДИЦИ У НАШЕМ ГРАДУ

СУПРУЗИ СИПАО КИСЕЛИНУ У ОЧИ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Бројне прелепе украсне пред-
мете направила су, заједно са
својим васпитачицама, деца из
вртића „Бубамара”. Очигледно
је да су начињени уз пуно љуба-
ви и труда, а продајна изложба
„Ускршњи дани” отворена је у
њиховом вртићу 12. априла и
трајаће до 21. Сви суграђани су
позвани да дођу до Улице Све-
тог Саве 89 и купе нешто.

Васпитачица која је водила
програм, у коме су учествовала
деца из млађе и старије групе,
на почетку је рекла:

– Велику подршку пружају
нам и родитељи. Иако је наша
изложба продајног типа, цене не
постоје, већ свако остави оно-
лико новца колико жели и може.
Средства која буду прикупљена

искористићемо за оплемењава-
ње и уређење нашег вртића, како
би он био још лепши и пријат-
нији за боравак деце.

Отварању изложбе присуство-
вала је и Татјана Божић, члани-
ца Градског већа задужена за
образовање. Она је захвалила
деци и васпитачицама на уло-
женом труду да створе рукотво-
рине. Додала је:

– Ово је најлепши део мог
посла, јер имам прилику да се
дружим са децом. Као што зна-
те, Град ради на томе да про-
шири капацитете ПУ „Дечја
радост”. У протеклој години
проширили смо их за 250
места. Отворен је нови обје-
кат, вртић „Забавник”, а про-
ширени су и капацитети у врти-

ћима „Бајка” и „Љиљан”. На
нашу срећу, у нашем граду се
појавило још око сто педесе-
торо деце. Вртић у Долову је
готов, чека се само дозвола за
отварање, а завршава се проје-
кат у Банатском Новом Селу,
након чега ће сва деца у граду
и свим насељеним местима

имати где да уживају у овом
делу њиховог детињства.

Сутрадан, у вртићу „Бамби”
деца су осликавала ускршња јаја
са сликаром Емилом Сфером, а
14. априла деца из вртића „Цвр-
чак” су приредила „Ускршњи
вашар” на игралишту испред
вртића на Кеју Радоја Дакића.

У Панчеву на изборе је изашло
62,5 одсто гласача. Коалиција
окупљена око СНС-а на терито-
рији нашег града на парламен-
тарним изборима освојила је
41,3 одсто гласова бирача иза-
шлих на изборе. „Уједињени за
победу Србије” добили су пове-
рење 16,8 одсто гласача, а коа-
лиција коју предводи СПС има-
ла је 10,8 одсто подршке. Следе
„Морамо” (5,1 одсто), „Нада”
(4,5), „Заветници” (4), „Сувере-
нисти” (2,6) и Двери – ПОКС
(3,7). Сви остали нашли су се
испод „панчевачког цензуса”.
Неважећих листића било је 3,7
одсто. На бирачком месту број
62 у Гимназији „Урош Предић”
избори ће се поновити.

Градска изборна комисија обја-
вила је да је на изборе за пред-
седника Србије на територији
Панчева изашло 66.880 од
106.713 уписаних бирача. Алек-

сандар Вучић добио је поверење
36.750 Панчевки и Панчеваца
(54,94 одсто), Здравко Понош
14.094 (21), a Милош Јовановић
3.588 (5,3). За Милицу Ђурђе-
вић Стаменковски гласао је 3.101
бирач, Бошко Обрадовић је осво-
јио 3.000 гласова, Биљана Стој-
ковић 2.532, Бранка Стаменко-
вић 1.651, a Миша Вацић 496.

Дугогодишњи саобраћајни чвор
ускоро ће бити „распетљан”: иза-
брани су извођачи радова за
изградњу кружног тока код „Пли-
наре”. За реализацију овог вео-
ма важног посла Град Панчево
је изабрао „Баумајстер” из Бео-
града и „Сремпут” из Руме. Из
градског буџета кружни ток ће
бити плаћен 71,9 милиона дина-
ра, са ПДВ-ом. Рок за извођење
радова је 90 календарских дана.

Понуду за изградњу кружног
тока послао је и београдски
„Штрабаг”. Људи из ове компа-
није су проценили да је посао
вредан 83,9 милиона динара, са
ПДВ-ом.

Није потребно превише обја-
шњавати зашто је важно да на
овом месту „никне” кружни ток.
У непосредној близини су нај-
посећенија бензинска пумпа у

граду, ритејл парк који је пре-
пун возила, насеље Тесла, Општа
болница, стари бувљак, а када
се „Плинара” прође наилази се
на паркинг Народне баште и,
мало даље, на највеће панчевач-
ко насеље Стрелиште.



Уведен савремен 
систем заштите

Безбедност деце у школама и квалитет-
но образовање вредности су које компа-
нија НИС дели са заједницом у којој
послује. Тако је у оквиру програма дру-
штвене одговорности „Заједници зајед-
но“, НИС донирао средства у износу од
17 милиона динара за унапређење без-
бедности деце и наставника у 12 школа (
осам основних и четири средњих) у
Кикинди. Увођењем савремених систе-
ма заштите попут видео надзора, алар-
ма и СОС тастера, више од 4000 ученика
у овом граду имаће већу безбедност, а
школска имовина ефикаснију заштиту.

Овим поводом представници Града
Кикинда, компаније НИС и Градског
већа за културу и образовање, посети-
ли су Основну школу „Свети Сава“ која
је једна од подржаних у оквиру про-
грама „Заједници заједно“. Никола
Лукач, градоначелник Кикинде, овом
приликом је истакао значај сарадње
компаније НИС и Града у оквиру подр-
шке заједници.

- Настављамо пројекте друштвене
одговорности са НИС-ом, који су отпо-
чети још 2009. године. У том периоду
заједно са компанијом НИС реализова-
ли смо 164 пројекта у које је уложено
236 милиона динара. Неки од њих су

изградња паркова, игралишта, подршка
вртићима и школама. И овим пројек-
том настављена је традиција подршке и
јасно показујемо опредељење Града да
водимо рачуна о деци -  рекао је Лукач.

Општи бољитак свих нас

Милан Бореновић, руководилац пого-
на Северни Банат у компанији НИС
изразио задовољство реализацијом про-
јеката који су намењени безбедности
најмлађих.

- Овај пројекат спровели смо заједно
са Министарством просвете, науке и
технолошког развоја, Министарством
унутрашњих послова и нашим локал-

ним партнером,
Градом Кикин-
дом. Подсетио бих
и на то да смо и
током прошле
године, у оквиру
програма „Зајед-
ници заједно“ уло-
жили 15,5 мили-
она динара наме-
њених за реали-
зацију пет проје-
ката из области
заштите животне
средине у Кикин-
ди. И у наредном
периоду настави-

ћемо да улажемо у заједницу и будемо
партнер на пројектима који доприносе
општем бољитку свих нас - објаснио је
Бореновић.

Да подсетимо, прошле године је НИС
и у Панчеву спровео мисију компаније
да креира боље будућност, улагањем у
образовање. Односно додељена је дона-
ција од преко милион динара Основној
школи „Исидора Секулић“ кроз програм
„Заједници заједно 2020“ за опремање
информатичког кабинета. Том прили-
ком купљено је 20 рачунара и мулти-
функционални штампач, што је умно-
гоме унапредило рад ученика и настав-
ника ове образовне установе. Донација

је посебно значајна узевши у обзир да су
ученици Основне школе „Исидора Секу-
лић“ последњих година постизали запа-
жене резултате на градским и међуна-
родним такмичењима из области про-
грамирања, математике и физике.

Подршка школству

Кроз програм „Заједници заједно“,
компанија НИС наставља да улаже у
развој и оснаживање локалних зајед-
ница. У сарадњи са Министарством
унутрашњих послова и Министарством
просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије и 12 локалних зајед-
ница, у 2020. години, ова компанија је
подржала 83 школе широм Србије и
уложила 114,5 милиона динара у уна-
пређење и дигитализацију наставног
процеса и повећање безбедности деце
и наставника у школама.

Даподсетимо, градПанчево је део овог
важног друштвено одговорног програма
од самог његовог почетка, а компанија је
на територији нашег града до сада реа-
лизовала 148 пројеката и уложила преко
182 милиона динара. Само током про-
шле године кроз програм „Заједници
заједно“ НИСјеуложио15 милионадина-
ра у унапређење безбедносно-информа-
ционихсистемаидигитализацијунастав-
ног процеса у образовним установама у
11 школа на територији Панчева.

Почиње нови циклус квиза
за војвођанске школе

У оквиру пројекта Покрајинске владе
„Афирмација мултикултурализма и
толеранције у Војводини” отпочела је
припрема реализације четрнаестог
циклуса квиза из културе и историје
националних заједница Војводине
„Колико се познајемо”, који органи-
зује Покрајински секретаријат за обра-
зовање, прописе, управу и национал-
не мањине – националне заједнице.
Такмичења ће бити реализована у

форми регионалних квалификацио-
них, полуфиналних такмичењa и
финалног такмичења, на којима ће
учествовати екипе састављене од уче-
ника средњих школа са територије
Војводине.

У току пријављивање екипа и пла-
нирање распореда такмичења стога
надлежни позивају све заинтересова-
не школе да пријаве своје тимове нај-
касније до 15. априла. По потврди
учешћа Секретаријат за образовање,
прописе, управу и националне мањи-
не – националне заједнице ће у нај-
краћем року школи доставити потреб-

ни материјал за припрему (штампа-
но издање публикације „Војвођански
мозаик„) као и пропозиције и прави-
ла такмичарских игара. По закључи-
вању листе учесника квиза, исту није
могуће изменити, те је потврда уче-
шћа у том смислу обавезујућа. Због
ограниченог броја екипа учесника у
четрнаестом циклусу приоритет уче-
шћа у такмичењима утврдити по редо-
следу пријављивања тј. потврде уче-
шћа екипа на такмичењима.

Свака екипа треба да има четири
члана и професора – вођу екипе. Еки-
пе ће се састојати од три активна так-

мичара и резервног члана тима. Током
надметања биће дозвољен неограни-
чен број замена активног учесника
резервним (напомињемо да се изме-
на не може вршити током трајања
једне такмичарске игре). Ученици
који су се такмичили у неком од прет-
ходних циклуса квиза такође имају
право учешћа у четрнаестом циклусу
такмичења.

Само надметање ће, као и у прет-
ходном циклусу, бити вишејезична, а
учесници ће бити у могућности да се
за квиз припремају и такмиче на јези-
ку на којем похађају наставу.

ДРУШТВО
Петак, 15. април 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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Алтернативна горива
су неопходна

Нове технологије су
скупе и захтевају време

Од почетка пандемије, а затим и рата
у Украјини и код нас су све гласнији
заговорници коришћења алтернатив-
них горива. Једни заговарају враћање
биодизела на српско тржиште, а као
главни аргумент износе то што је
Србија пољопривредна земља. Како
кажу, за почетак, производња треба
да покрије потребе пољопривредне
производње, те да трактори и комбај-
ни у будућности треба да користе био-
дизел.

Друга група стручњака заговара иде-
ју о употреби ”зеленог” водоник који
се у развијеним земљама примењује
у индустрији, саобраћају и енергети-
ци, а једна од најзаступљенијих мето-
да његовог добијања је електролиза.
Како кажу, потребно је да прође одре-
ђено време како би се развиле и тех-
нологије код компанија које имају
потенцијале. Занимљиво је да НИС
спомињу као будућег лидера у произ-
водњи ”зеленог” водоника, односно,
панчевачка Рафинерија је таргетира-
на као место где ће се развија нови
енергетски правац Србије. Наравно,
остаје нејасно да ли је нафтни гигант
расположен за овакав изазов - менаџ-
мент НИС-а није се изјашњавао о овој
идеју.

Водонична стратегија

Крајем 2021. године, Министарство
рударства и енергетике поверило је
Привредној комори Србије посао
координације израде Стратегије упо-
требе водоника у енергетици и инду-
стрији, као интегралне компоненте
Стратегије развоја енергетике Репу-
блике Србије до 2040, са пројекци-

јама до 2050. Недавно је одржан
стручни скуп о овој теми и како је
најављено у Привредној комори
Србије нацрт водоничне стратегије
Србије биће представљен привред-
ницима до краја априла. Идеја је
да се и овај ресурс укључи у наш
енергетски микс, који је важан сег-
мент за смањење гасова са ефек-
том стаклене баште и за делимич-
но ублажавање енергетске зависно-
сти.

„Зелени” водоник је алтернативно
гориво, препознато као извор чисте
енергије, које доживљава процват на
глобалном нивоу. Његова производ-
ња и коришћење су у овом тренутку
скупи - тренутна цена водоника елек-
тролизом процењује се између три и
7,5 евра по килограму или од 90 до
225 евра по MWh, али стручњаци
предвиђају да ће до 2030. производ-

ња појефтинити за око 30 одсто због
повећања капацитета за енергију из
обновљивих извора. 

Почели, па стали

Када је реч о биодизелу ствар је много
једноставнија. Код нас, основне сирови-
не за производњу биодизела, сунцокрет
и соја, засеје се годишње на око 450.000
хектара, а уљана репица на свега 25.000
хектара. Струка каже, узимајући у обзир
потребе становништва за храном, за про-
изводњу биодизела у Србији могуће је
користити земљиште површине око
242.000 хектара, што би, како истиче,
омогућило производњу од око 242.000
тона биодизела годишње. Вреди истаћи
да се за производњу биодизела у поједи-
ним државама користе и отпадна јести-
ва уља из ресторана, домаћинстава и
прехрамбене индустрије и према про-
цени надлежних, развојем ефикасног

система сакупљања отпадних јестивих
уља могуће је произвести додатних 10.000
тона биодизела годишње.

Производња биодизела у Србији
данас је сведена на рад микро погона
малог капацитета, који су, углавном,
у домаћинствима пољопривредника
и биодизел користе за сопствене потре-
бе. Не треба заборавити да је у Срби-
ји још 2007. године била покренута
производњу биодизела, али је она
2013. године обустављена због увође-
на акциза на промет биодизела, који
је због тога коштао скоро као гориво
на бази нафте и тако постао неконку-
рентан у односу на евродизел.

Струка каже да би за покретање
производње биодизела код нас, било
неопходно урадити детаљну процену
цене коју би она захтевала, а важан
услов је и тај да се држава одрекне
акцизе на биогорива.

НОВИ ИГРАЧИ: „ЗЕЛЕНИ” ВОДОНИК И БИОДИЗЕЛ

СРБИЈА ТРАЖИ ИЗЛАЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЗАВИСНОСТИ

АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ

Колико се познајемо у Војводини

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ПРОБА МАТУРЕ

Велики тест српске
просвете

Садашњи матуранти гимназија и
средњих стручних школа полага-
ли су прошле недеље тестове зна-
ња из српског, математике и струч-
них предмета у оквиру друге про-
бе државне матуре. Наиме, у четвр-
так, 7. априла гимназијалци су
полагати тест из предмета који су
изабрали са Листе општеобразов-
них наставних предмета, а у петак,
8. априла ученици стручних шко-
ла радили су стручно-теоријски
тест у оквиру стручног испита
(стручно-теоријски тест полагали
су само ученици који похађају неки
од профила укључених у Пројекат
државне матуре).

Из Министарства просвете и тех-
нолошког развоја истакли су да је
полагање тестова само један део
система, који се проверава како би
све било спремно за увођење држав-
не матуре 2024. године. Надлежни
су упутило је препоруку школама,
да наставници могу ученицима који
остваре добре резултате на тесту
да упишу оцену у дневник, како би
се наградила њихова активност у
овом поступку.

Тестирање је било организовано
у више од 500 образовних устано-
ва – гимназија, средњих стручних
и уметничких школа. Учествовало
је око 52.000 ученика, међу њима
било је и око 2.000 ученика који су
тестове полагали на једном од осам
језика националних мањина.

ИЗДВОЈЕН НОВАЦ

За обнову вртића, 
школа и домова

АП Војводина недавно је додели-
ла уговоре о финансирању и суфи-
нансирању реконструкције, адап-
тације, санације и инвестиционог
одржавања 61 објекта предшкол-
ских установа, основних и сред-
њих школа и домова ученика, за
шта је из покрајинског буџета опре-
дељено 175 милиона динара. На
нивоу основног образовања сред-
ства у висини од 121 милион дина-
ра додељена су за 41 установу, 37
милиона динара је опредељено за
десет средњих школа, за три уче-
ничка дома 5,5 милиона, док је за
седам предшколских установа
издвојено 11,5 милиона динара.
Када се све сабере, од 2017. годи-
не за ове намене Покрајинска вла-
да је определила готово милијарду
динара.

Средства ће, између осталог, бити
издвојена за замену столарије, сана-
цију санитарних чворова и кровне
конструкције, енергетску санацију
објеката, реконструкцију електро-
енергетских инсталација и инста-
лација за загревање објеката, као и
за друге радове у циљу побољшања
услова за њихово коришћење.

Међу потписницима уговора је
качаревачка ОШ „Жарко Зрења-
нин” која је за замену врата и про-
зора добила је 2,2 милона динара.

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Грађани и струка
рекли своје

Министарство заштите животне
средине, у складу са одредбама
члана 32. Закона о планском систе-
му Републике Србије (‘’Службени
гласник РС’’, број 30/18), предста-
вила је широј заинтересованој јав-
ности Акциони план Програма
управљања отпадом у Републици
Србији за период од 2022. до 2024.
године. Стручна јавност и грађани
су током вишечасовне видео кон-
ференције изнели своје виђење, и
надлежнима су дате сугестије о
којима ће у наредном периоду
Министарство заштите животнес
средине изрећи суд.

Идеја је да Акциони план буде
усвојен до краја априла 2022.
године.

ПОДРШКА ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

Повећана безбедност ђака у Кикинди 
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6 ЗДРАВЉЕ

Стигло је пролеће, годишње
доба које обично повезујемо
с неком новом енергијом,
новим почетком или можда
неком новом шансом за про-
меном која ће нам пријати.
Са сваким пролећним сунча-
ним сатом наша чула се пре-
тварају у праве мале пријем-
нике топлоте, боја и мириса
с којима нас природа изда-
шно дарује у овом периоду.

И док смо у мислима већ
кренули да хватамо кораке
од седам миља, нека неви-
дљива сила као да нас још
увек вуче ка
кревету и гово-
ри нам да вре-
ме зимске
летаргије још
није прошло.
П р о л е ћ н и м
умором најче-
шће именује-
мо ову силу
која ће још
неко време
кочити наше
жеље и амби-
ције, али ће нам засигурно
дати довољно времена да
испланирамо неке будуће
кораке. Људи од науке би
рекли да је у питању заправо
физиолошки период „испра-
жњених батерија“ после рела-
тивно дугог времена троше-
ња наших енергетских и хор-
монских резерви.

Чини се да смо тих дана
када одбројавамо последње
зимске сате заправо достигли
кулминацију периода карак-
теристичног по веома малој
физичкој активности и пре-
дугом боравку у затвореном
простору, по исхрани базира-
ној на засићеним мастима и
угљеним хидратима, а сиро-
машној витаминима, и по
доста честој навици редуко-
ваног уноса драгоцене течно-
сти. Ако свему овом додамо

и прилично поремећене
циклусе квалитетног сна и
времена будности у зимском
периоду, биће нам јасније
зашто с временом наступа
осећање опште исцрпљено-
сти, безвољности и мањка
енергије.

Два веома важна хормона
серотонин и допамин, хор-
мон среће и хормон мотива-
ције, најлакше ћемо активи-
рати кроз повећање интензи-
тета физичке активности и
времена боравка на дневној
светлости. Ово је истовреме-
но и најбољи начин умањења
стреса и редуковања корти-
зола чије су концентрације по
правилу веће у зимском пери-
оду. Појачана производња хор-
мона захтеваће исхрану бога-
ту витаминима и протеини-
ма. За допуну витамина Д
биће пак довољни редовни
термини умереног излагања
сунчевој светлости. С друге
стране, за допуну веома
важног витамина Ц неће мањ-
кати понуда свежег воћа и
поврћа. Овај витамин је нео-
пходан за добар метаболизам
кисеоника у нашим ткивима
и за правилну функцију и јача-

ње имунитета.
Сада је јасније
зашто мањак
ових витамина
у зимском
периоду може
довести до осе-
ћања умора с
почетком про-
лећа.

Ова прича
о сунчевој све-
тлости, физич-
кој активности,

храни и витаминима била би
непотпуна ако не бисмо спо-
менули и неке физиолошке
појаве у организму које се
дешавају у овом периоду. Наи-
ме, природна појава ширења
крвних судова на вишим тем-
пературама ваздуха може
истовремено да умањи крвни
притисак, а да појача осећа-
ње малаксалости и умора. У
овом периоду неретко се
јављају и проблеми с отица-
њем носне слузнице и после-
дичног мањка кисеоника у
дисајним путевима и крви.
Не би требало занемарити ни
прилично честу појаву мањ-
ка гвожђа у крви због једно-
личне исхране у зимском
периоду. Она има за после-
дицу поремећаје транспорта
кисеоника и метаболичких
процеса у нашим ткивима.

Како одагнати 
пролећни умор?

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Хормон среће и 
хормон мотивације,
најлакше ћемо 
активирати кроз
повећање интензитета
физичке активности.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Kључна ствар код

одвикавања од

пушења је наша

воља, а кад смо

одлуку већ донели,

биљке нам могу

помоћи да у томе

истрајемо.

Траварка Миле-

на Марић препору-

чује да направите

тинктуру од једна-

ких количина боквице, валеријане, раставића и рена. Стаклену

теглу до 2/3 напуните биљном мешавином. Налијте до врха алко-

хол (40-50%) или неку квалитетну домаћу ракију. Теглу затвори-

те, промућкајте и држите на собној температури 2 недеље. За то

време, потребно је сваки дан мућкати и протресати. Цеђењем

добијате тинктуру, коју је најбоље држати у стакленој посуди, на

тамном месту, може и на собној температури. Узимајте редовно

3 кашичице дневно у трајању од 3 месеца.

Такође, кад год осетите жељу за цигаретом, можете узети

неколико капи тинктуре и држати је у устима један минут пре

него што прогутате. Иста тинктура ће додатно ојачати плућа и

подстаћи чишћење ако се 1-2 пута дневно утрља на груди и леђа

у пределу лопатица.

Да лакше 
оставите пушење

Зашто је Казанова јео
50 острига за доручак

Тајни рецепт
љубавнице Луја XIV

По коју биљку би жене
ишле и на крај света

За узаврело љубавно располо-
жење понекад је потребно и
нешто више од чаше доброг вина.
Људи широм света од памтиве-
ка посежу за различитим сред-
ствима како би се лакше опу-
стили и узбудили.

Иако афродизијачка својства
хране до данас нису научно дока-
зана, ипак се не може оспорити
да одређене намирнице и биљ-
ке заиста поседују здраве масти,
амино-киселине, хормоне и ензи-
ме, за које се из медицинске
праксе зна да повољно утичу на
људску сексуалност. Неки од тих
извора страсти са тањира имају
врло интересантну прошлост,
коју вам сада разоткривамо...

Заводници знају зашто

Најдужу репутацију афродизи-
јака, уз бадеме и вино, имају
остриге. Киселине у њима поди-
жу сексуалну енергију и ниво
хормона, а додатну моћ им даје
то што садрже обиље цинка
важног за функционисање
мушких полних хормона и про-
изводњу сперме.

Неки научници тврде да осло-
бађају и женски либидо. Остри-
ге су познате још од доба Каза-
нове, који их је, наводно, јео по
50 за доручак.

Секси
шкампи

Л е г е н д а
каже да је
Мадам ду
Бари, љубав-
ница францу-
ског краља Луја
XIV, сваког дана
послуживала свом
вољеном шкампе у сосу
од шампањца. Можда би
му једна те иста храна и пресе-
ла да није било позитивних ефе-
ката...

Шкампи су препуни јода,
важног за рад штитњаче, а упра-
во недостатак јода у организму
може проузроковати мањак сек-
суалне жеље. Будући да су бога-
ти и омега-3 масним киселина-
ма, шкампи доприносе и бољој
прокрвљености.

Трик из „Кама сутре“

Откад су Французи и Италијани
открили парадајз или „љубавну
јабуку”, употребљавају је као
афродизијак.

С друге стране, Египћани и
Грци су за јачање либида кори-
стили коморач, а највише су
волели листове и семенке.
Kоморач се посебно препоручу-
је женама, јер је богат фитое-
строгенима, манганом, калци-
јумом, магнезијумом, гвожђем
и влакнима, а сви су они важни
за либидо. „Kама
сутра“ препору-
чује свежи сок од
коморача с мле-
ком.

Парфем од целера

„Kада би жена само знала како
ће јој снажан бити муж ако једе

пуно целера, ишла би и на крај
света да му га набави” – запи-

сао је један француски травар.
Целер је фантастична храна

за сексуалну стимулацију, јер
садржи андростерон, хормон без
мириса који мушкарци излучују
знојењем, а жене му не могу одо-
лети.

Пажљиво са белим луком

Бели лук садржи алицин, који
подстиче циркулацију и проток
крви у полне органе, чиме се
повећава и њихова осетљивост.

Ова чудотворна намирница
уједно побољшава издржљивост
мушкарца, а оси-
гурава и много
е н е р г и ј е .
Стручњаци га
препоручују
за оба парт-
нера, јер је
врло здрав.
И п а к ,
к а д а
и д е т е

на састанак, узмите га у капсу-
лама, да не бисте партнера обо-
рили с ногу – својим задахом.

Љубавна дрога

Медицинска истраживања пока-
зала су да је рукола права „љубав-
на дрога”. Она садржи витами-
не А, Ц и K, као и калцијум,
магнезијум и гвожђе.

Окупљени на једном месту,
ти нутријенти чувају здравље
репродуктивних органа и спре-
чавају деловање свих лоших суп-
станци које могу наштетити сек-
суалној жељи и потенцији.

Босиљак и папричице

Верује се да босиљак јача полну
моћ и код мушкараца и код жена.
Може га употребљавати као
зачин или за припрему чаја. Што
је више босиљка у јелу, то ће
либидо бити јачи. Свеж боси-
љак много боље делује од суше-
ног.

Познато је да чили папричи-
це поспешују отпуштање ендор-
фина, убрзавају рад срца и поди-
жу телесну температуру, па је
наш организам спремнији на
екстремне физичке напоре. Љуте
папричице садрже и супстанцу
капсаицин, која стимулише нер-
вне завршетке, па је због тога
након чилија још слађе водити
љубав.

И ово помаже

Смоква – симбол плодности,
који буди сва чула, била је
омиљено воће фаталне еги-
патске владарке Kлеопатре, а

стари Грци су овај плод сма-
трали светим. Смокве су богате
магнезијумом, гвожђем, вита-
мином Е, цинком и амино-кисе-
линама које појачавају ерекцију

код мушкараца.
Нектар Афродите или

„течно злато“, како често
називају мед, један је од

најпознатијих афродизијака на
свету. За буђење страсти одлич-
но се старају и јагоде, малине,
боровнице и чоколада, а под
условом да не претерате, добри
помоћници биће вам и црно
вино и шампањац.

ШТА СВЕ МОГУ АФРОДИЗИЈАЦИ

СТРАСТ СЕ КРИЈЕ НА ДНУ ТАЊИРА

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ДА ЛИ БИСТЕ ПРОБАЛИ ВИНО ОД ЗМИЈЕ?

Један од најпознатијих

афродизијака у кинеској

традиционалној медицини је

змијско вино. Припрема се

тако што се у боцу вина од

риже стави цела змија. Она

се потапа у алкохол како би

разградила свој отров, а

Кинези тврде да је управо

тај састојак тајни лек за

лечење импотенције.

Није реткост да „винари”

у напитак умешају и коју

корњачу, птицу или неког

инсекта. Након што све то

одстоји неко време, спремно

је за послуживање. У једну

од варијанти овог пића

додаје се змијска крв, што

звучи помало језиво, али

они који су пробали ове

егзотичне специјалитете,

тврде да делују. Па ко воли,

нек’ изволи.

У 19. ВЕКУ ЗАДРЖАВАЛЕ МУЖА ЛОСОСОМ

У јачању либида помоћи ће

и лосос, који са својим зали-

хама протеина знатно утиче

на издржљивост у сексу.

Занимљиво је да је у 19.

веку у Америци је издата

књига „Kако задржати

мужа”, у којој се саветује

послуживање управо лососа.

МУКЕ БЕРАЧА
АВОКАДА

Астеци су авокадо сматра-

ли врло снажним сексуал-

ним стимулатором, па

током његове бербе жене

нису смеле излазити из

куће, како мушкарци не би

дошли у напаст и оставили

посао недовршен.

ЛЕШНИЦИ
КАО ДОКАЗ
НЕВИНОСТИ

Орашасти плодови попут

лешника богати су витами-

ном Е, протеинима и есен-

цијалним масним киселина-

ма, које подстичу производ-

њу мушких полних хормона.

Лешници су били посебно

важни у келтским свадбе-

ним обредима. Трећег дана

након венчања, млада би их

делила познаницима, чиме

би потврђивала да је у брак

ушла невина

ЗАОБИЂИТЕ БАПСКЕ РЕЦЕПТЕ

У нашем народу одвајкада се

зна за лековите траве које

имају афродизијачко дејство.

То су: чубар, першун, боси-

љак, жалфија, рузмарин,

коприва, мајчина душица,

кантарион...

Ипак, будите на опрезу, јер

се неадекватним коришћењем

биљака могу изазвати озбиљ-

не последице по здравље.

Дакле, чувајте се којекаквих

бапских рецепата за потенцију

и непроверених мешавина

разноразних чајева које се

рекламирају на интернету.

Ни препарате за потенцију

који се купују у апотекама ни

по коју цену не узимајте без

консултације с лекаром, јер

грешке могу бити чак и

фаталне.



Достојанствена, медицински пот-
помогнута смрт уместо мучења,
како је најавио и глумац Ален
Делон, код нас је још нерешена
тема, јер је Лекарска комора
Србије изричито против тога, а
правници тврде да веч постоји у
пасивном облику, па је треба
легализовати.

Свет је последњих дана ишче-
кивао медицински потпомогну-
то самоубиство Алена Делона,
који је у 87. години живота решио
да свет напусти уз еутаназију.
Славни глумац, који је имао и
тешке шлогове, смрт кад и какву
он жели извешће у Швајцарској,
где живи и где је то одавно лега-
лизовано.

А да ли ће Србија умирућим
пацијентима одобрити достојан-
ствену смрт уместо бескорисног
и понижавајућег мучења, и даље
је предмет великих несугласи-
ца.

Шта каже закон

Реч „еутаназија” код нас се поми-
ње само у Закону о правима
пацијената из 2013, али у кон-
тексту да олакшавање патње и
бола не значи и еутаназију. По
етичком кодексу Лекарске комо-
ре Србије (ЛКС) забрањена је, а
једино се наводи у радном тек-
сту Грђанског законика, који се
сачинила Владина комисија, а
који годинама никако да се уса-
гласи и усвоји. Достојанствена
смрт или еутаназија као „право
физичког лица на сагласни,
добровољни и достојанствени
прекид живота, може се изузет-
но остварити, ако се испуне про-
писани хумани, психо-социјал-
ни и медицински услови”, пише
у радној верзији. Дакле, ако и
када буде...

Доктор медицинског права
Хајрија Мујовић, потпредседни-
ца Удружења правника за меди-
цинско и здравствено право
Србије (СУПРАМ) објашњава да
еутаназију може да се изврши у
складу са израженом вољом уми-
рућег пацијента само медицин-
ски професионалац и у контек-
сту медицинског третмана. А две

су њене врсте - активна (дозво-
љена у свега неколико држава)
и пасивна ( широко распростра-
њена). 

– Активна еутаназија је актив-
ни лекарски захват у тело паци-
јента који директно узрокује смрт
и скраћује живот, као што је
давање леталне ињекције или
дозе лека. Пасивна је свесно
допуштање да пацијент умре, да
до смрти дође природним током,
без медицинске интервенције
(непредузимање или обустава
мера, а оне могу бити вештачко
одржавање живота путем апа-
рата, вештачко храњење...) уз
терапију бола ако и када то одго-
вара вољи пацијента. Са меди-
цинско-етичког становишта
постоји општа одговорност лека-
ра да сачува живот, али не у
свим околностима, нарочито не
ако су мере продужења живота
неделотворне, ако је њихов ефе-
кат споран или ако то укључује
несразмерно велику патњу за
пацијента. Одређивање границе
где се лечење тј. помоћ умиру-
ћем претвара у мучење које је
испод људског достојанства тако-
ђе је део дужног третмана и при-
падајућих права – наводи др
Мујовић.

Забрана

Она је против увођењу активне
еутаназије, која је и забрање-
ња, јер „наш здравствени систем

још није унапређен и оспосо-
бљен за ову врло захтевну про-
цедуру у којој не сме бити зло-
употреба”.

– Али у стварности се спро-
воде њени пасивни облици -
одбијање третмана, скидање
са апарата, давање лекова за
бол који имају двоструко деј-
ство... што регулише Закон о
правима пацијената, а лекари
то никада не сматрају еутана-
зијом. Те радње треба закон-
ски именовати на прави начин
и показати да наша пракса
пасивне еутаназије не заоста-
је за праксом развијених зема-
ља, штавише негде је и више
од тога – каже др Мујовић и
додаје:

– По Закону о правима паци-
јената можете писаном изјавом
да одбијете лекове и третмане,
а ако нисте свесни то може
одлучи неко у ваше име. Има
случајева да то породица тра-

жи, али је све натезање и муче-
ње, уз страх лекара да ли ће
бити кривично гоњени. Кри-
вични законик познаје кривич-
но дело лишења живота из
самилости за шта је прописана
казна затвора од шест месеци
до пет година. И зато ми прав-
ници инсистирамо да еутана-
зија буде законски уређена -
истиче Мујовићева.

Насупрот ње, др Милан Динић,
директор ЛКС истиче за Курир
да се ЛКС противи еутанзији јер
савремена медицина има начи-
на и знања да олакша муке и
болове и најтежим болесници-
ма.

– Право на живот често се
означава као основно право чове-
ка, без кога би промоција свих
осталих права имала мало сми-
сла. Гарантовање и заштита пра-
ва на живот почива на етичком
принципу светости живота, по
коме је сваки живот вредност
по себи и мора се поштовати,
без обзира на његово трајање
или квалитет – каже др Динић.

ТЕМА БРОЈА
Петак, 15. април 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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Милан Динић: 
Сваки живот се мора
поштовати, без
обзира на трајање
или квалитет

Хајрија Мујовић:
Одређивање границе
где се лечење претвара
у мучење део је
припадајућих права.

ШТА КАЖУ ПРОПИСИ У СРБИЈИ

КРИВИЧНИ ЗАКОНИК (2019)

Затвором од шест месеци до пет година казни се

онај ко: 

– лиши живота пунолетно лице из самилости

због тешког здравственог стања у којем се то

лице налази, а на његов озбиљан и изричит зах-

тев - кривично дело лишења живота из самило-

сти (члан 117)  

– наведе другог на самоубиство или му помогне

у извршењу самоубиства, па ово буде извршено

или покушано - кривично дело навођења на

самоубиство и помагања у самоубиству (члан

119) 

– сурово или нечовечно поступа са лицем које се

према њему налази у односу какве подређено-

сти или зависности, па оно услед таквог поступа-

ња изврши или покуша самоубиство које се

може приписати нехату учиниоца

УСТАВ (2006)

– људско достојанство је неприкосновено и сви су

дужни да га поштују и штите (члан 23)

– људски живот је неприкосновен (члан 24)

– физички и психички интегритет су неповреди-

ви, при чему нико не може бити изложен муче-

њу, нечовечном или понижавајућем поступању

или кажњавању, нити подвргнут медицинским

или научним огледима без свог слободно датог

пристанка (члан 25) 

ЗАКОН О ПРАВИМА ПАЦИЈЕНАТА (2013)

Сваки пацијент има право:  

– на слободан избор предложених медицинских

мера, у складу са закономима којима се уређује

област здравствене заштите и здравственог оси-

гурања (члан 12)

– на пристанак на основу кога слободно одлучу-

је о свему што се тиче његовог живота и здра-

вља, осим када то директно угрожава живот и

здравље других лица (члан 15)

– медицинска мера противно вољи пацијента,

односно његовог законског заступника, може се

предузети само у изузетним случајевима, који су

утврђени законом и у складу су са лекарском

етиком (члан 16)

– да одреди лице које ће у његово име дати при-

станак, односно које ће бити обавештено о пред-

узимању медицинских мера, у случају да паци-

јент постане неспособан да донесе одлуку о при-

станку (члан 16)

– на највиши ниво олакшавања патње и бола,

сагласно општеприхваћеним стручним стандар-

дима и етичким принципима, што подразумева

терапију бола и хумано палијативно збрињавање

(члан 28), а што не подразумева еутаназију и то

се изричито наводи у цитираној одредби

КОДЕКС МЕДИЦИНСКЕ ЕТИКЕ

ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ (2016)

– ублажавања бола и патњи (члан 66) 

– забрана еутаназије (члан 67) 

– подршка болеснику треба да буде адекватна и

да обезбеђује достојне услове умирања, јер би

настављање интензивног лечења болесника у

овом стању искључило право умирућег на досто-

јанствену смрт

– намерно скраћивање живота у супротности је

с медицинском етиком

– жељу добро информисаног болесника од неиз-

лечиве болести, јасно изражену при пуној свести

у погледу вештачког продуживања његовог

живота, лекар ће уважити

– ако болесник није при свести, лекар ће

поступити по свом најбољем знању и савести

– приликом лечења умирућег у последњем пери-

оду болести потребно узети у обзир његову

последњу жељу, уколико је при свести, урачун-

љив је и о својој болести је био адекватно инфор-

мисан, изузев уколико његова жеља није у скла-

ду са етичким мерилима лекара

– код несвесних или неурачунљивих болесника

потребно је одлучити се према медицинским

мерилима, али при томе треба узети у обзир и

евентуалну вољу болесника и мишљење бли-

жњих који болесника добро познају

– коначно одлучује лекар (члан 65). 

У ОВИМ ЗЕМЉАМА
ЈЕ ДОЗВОЉЕНА

АКТИВНА
ЕУТАНАЗИЈА:

– Холандија

– Белгија

– Француска

– Швајцарска

– неке од држава САД

ДА ЛИ ЈЕ ОВО СПОРНО

Сви лекари полажу Хипо-

кратову заклетву.

– Код нас је проблем што

лекари не желе да прихва-

те ни пасивни облик еута-

назије, позивајући се на

Хипократову заклетву. Али

она је ревидирана у сми-

слу да у њој изричито стоји

да се поштује воља и

достојанство пацијента, а

пацијент је и умирући

пацијент – наводи др Мујо-

вић. 

ЕУТАНАЗИЈУ НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕ
ОВЕ КАТЕГОРИЈЕ ПАЦИЈЕНАТА

И ЊИХОВИ НАЈБЛИЖИ:

– пацијенти

на самрти

– озбиљно

или неизле-

чиво, физич-

ки или пси-

хички, боле-

сне особе

које су оболе-

ле и у неподношљивом ста-

њу или које не виде сврху у

настављању да живе и желе

да се “подвргну” еутаназији

– пацијенте који су у дугороч-

ној коми или чија је свест већ

умањена у терминалној фази

болести која може више да

изрази било мишљење о

спровођењу или престанку

медицински и технички изво-

дљивих, али терапијски спор-

них мера продужења живота
– озбиљно оштећена ново-
рођенчад неспособна да
преживе, чији је животни
век врло кратак и за које се
очекује да ће трпети болове
и патњу.

ШТА ЈЕ АКТИВНА
ЕУТАНАЗИЈА

ШТА ЈЕ ПАСИВНА
ЕУТАНАЗИЈА

– директно узрокује смрт,

односно скраћује живот

– давање леталне ињек-

ције

– давање леталне дозе

лека

– свесно допуштање да

пацијент умре, да до смр-

ти дође природним током,

без медицинске интервен-

ције

– непредузимање мера

– обустава започетих мера)

– приступа се само тера-

пији бола и кад то одгова-

ра вољи пацијента

ЕУТАНАЗИЈА, РАЗЛОЗИ ЗА И ПРОТИВ

ПРАВНИЦИ ТРАЖЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ
УБИСТВА ИЗ САМИЛОСТИ, ЛЕКАРИ ПРОТИВ



Петак, 15. април 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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Огњен Анђелковић, Михајло Белић,
Милан Драгосавац, Алекса Пејичић,
Милош Грабовац, Лука Томашевић и
Владан Савић ђаци су из Основне шко-
ле „Исидора Секулић” из Панчева о
којима од четвртка, 7. априла, Србија
не престаје да прича.

Они су, наиме, тог дана недалеко од
школског дворишта, пронашли торби-
цу с новцем и документима Панчевке
Јованке Благојевић и без икаквог пре-
мишљања смислили како да је што хит-
није врате власници. 

Ови момци, од којих неки похађају седми,
а неки осми разред, свој поступак сматра-
ју сасвим нормалним и уобичајеним.

Међутим, чињеница да су они тим
гестом купили пажњу медија и добили
симпатије целе државе довољно гово-
ри о томе да смо се у данашње време
од добрих дела нажалост одвикли.

– Били смо у школском дворишту.
Неки од нас су играли фудбал, неки
кошарку и у једном тренутку смо одлу-
чили да одемо до пекаре и продавнице.
Тада смо угледали торбицу. Нисмо зна-
ли да ли је власник жена или неки госпо-
дин. Погледали смо унутра и пронашли
новчаник, као и здравствену књижицу
на којој је писало име Јованка Благоје-
вић. Размишљали смо шта бисмо могли
да урадимо. Мислили смо прво да оде-
мо до Прекршајног суда да предамо тор-
бицу, али се друг досетио да зауставимо
возило полиције које је управо наилази-
ло. Сви смо почели да машемо да бисмо
им привукли пажњу – испричао је један
од седморице величанствених.

Да чудо буде веће, управо у том вози-
лу била је власница торбице.

– Нисмо ни видели да је та жена у
колима. Они су туда патролирали баш
да би пронашли торбицу. Жена је иза-
шла сва срећна. Лакнуло јој је. Нама
ово што смо урадили није нешто „вау”,
мислимо да би то свако поступио исто
– кажу дечаци готово углас.

Пријем код градоначелника

Ову сјајну седморку пожелео је да лич-
но упозна и градоначелник Александар
Стевановић, па је за њих у петак, 8.
априла, уприличен пријем у Градској
управи.

Чувши да ови момци свој посту-
пак не виде као нешто чему треба
придавати претерани значај, градо-

начелник им је поручио да вероват-
но нису ни свесни величине свог
доброг дела.

– Из разговора с полицијом и иску-
ства на послу добијам информације да
се заиста често дешава да неко у нашем
граду изгуби нешто вредно, али се, с дру-
ге стране, ретко догоди да се јаве поште-
ни налазачи спремни да пронађену ствар
врате власнику. Зато свака част и вама и
родитељима који су вас тако васпитали,
а свака част и школи што је тај процес
васпитања наставила. У ери интернета и
друштвених мрежа у којој ви одрастате
и у којој може да се види свашта што
може младог човека да понесе на погре-
шну страну, ваш чин буди понос и враћа
осмех на лице. Зато није ни чудо што је
то што сте урадили привукло како пажњу
локалне заједнице, тако и целе Србије.
Само наставите тако – поручио је градо-
начелник дечацима додавши да им је,
захваљујући оваквом понашању, увели-
ко закључена петица из људскости.

И школа поносна

Пријему у Градској управи присуство-
вали су и наставник ових дечака Борис

Kучера и директор школе
„Исидора Секулић” Лући-
јан Рођан.

– Kоначно су лепи поступ-
ци младих нараштаја у цен-
тру пажње. Ова деца показују
да свет има светлу будућност
са њима. Нисам био изнена-
ђен њиховим поступком, али
сам био изненађен реакци-
јом јавности, јер смо и деца и
моје колеге и ја читав овај
догађај схватили као нешто

што је сасвим уобичајено. Али и поред
тога сам изузетно поносан на њих и на то
што су они добили овакву пажњу, јер сада
и они и сви њихови вршњаци имају доказ
да се поштење и те како цени – рекао је
Борис Kучера.

Директор школе је такође прокомен-
тарисао овај леп гест.

– Изузетно смо поносни на своје
ђаке. Они су показали да се у нашој
школи негују праве вредности, одго-
ворност и поштење. Рекао бих да је
овај њихов поступак резултат комби-
нације кућног васпитања и образовног
процеса у школи. Није изненађујуће
да се то код нас десило, велика већина
деце би сасвим сигурно поступила на
исти начин. Још једном све похвале за
све њих. Оберучке смо прихватили
позив градоначелника који је такође
пожелео да упозна ове дечаке, зато
што на тај начин и деца увиђају коли-
ку важност има њихов поступак – иста-
као је Лућијан Рођан.

Градоначелник је након пријатног
разговора дечацима поделио и пригод-
не поклоне – по примерак луксузне
монографије о Панчеву. Д. Кожан

У протекле две године корона је била
главна здравствена тема која је оста-
вила у сенци све друго. Због редова у
домовима здравља занемарили смо
редовне посете лекару и превентивне
прегледе иако је њихов значај потвр-
ђен, поготово у раном периоду откри-
вања малигних болести. 

Питали смо наше суграђане колико
често  одлазе на превентивне прегледе
и колики значај придају превенцији.

МИЛИЦА ОЛЋАН, 
пензионер:

– Лекара редовно посећујем како
би ми преписао терапију за пет или
шест месеци, и редновно одлазим на
контролу за штитну жлезду. Све оста-
ло је у реду. Мишљења сам да младе
жене треба да иду редовно на  гине-
колошке прегледе, без обзира на то
да ли су рађале или не, превентива
много значи.

ЉУБИЦА БАЛАБАН, 
пензионер:

– На прегледе одлазим по потреби,

када стигнем. Свака млада жена би
требало да одлази на редовне прегле-
де, то је веома важно за превенцију.

ЉУБИСАВ ФИЛИПОВИЋ, 
пензионер:

– Кад год се разболим, ја одем код
лекара, никада нисам заобишао. Редов-
ни прегледи су веома важни у пре-
венцији рака, а с обзиром на то да је у
порасту треба га спречавати.

ВЕЛИМИР ДЕНЧИЋ, 
пензионер:

– Лично се осећам здраво и одла-
зим код лекара само када треба, а то
је једанпут у десет година. Крвну сли-
ку сам радио прошле године и било
је све у реду. Изузетак је био период
када сам оболео од короне, али брзо
је прошло, није било озбиљних про-
блема, прележао сам је у кућним усло-
вима. Вакцинисао сам се и од ковида
19, три пута, тако да сматрам да је
превентива важна. Поред тога свако-
дневно шетам и прелазим и до 10
километара.

МИКАЈЛО ТАДИЋ, 
пензионер:

– Важно је да сви одлазе на прегле-
де без обзира на пол и године. Ја
редовно идем на контроле пошто имам
уграђена четири бајпаса, на шест месе-
ци одлазим код интернисте, а на десет
код кардиолога. Свакодневно шетам
са пријатељима и немам никаквих
проблема. Шетња и спорт су здравље.

АНЂЕЛА ТОМИЋ, 
студент и радник:

– Трудим се да на шест месеци идем
на редовне прегледе, немам никаквих
проблема али одлазим контроле. Сма-
трам да је то важно за све жене, пого-
тово у данашње време када су малиг-
не болести у порасту. Редовни пре-
гледи су остали у сенци короне у про-
теклом периоду. Имам проблема са
крајницима и нисам успела да их опе-
ришем у претходне три године због
ковида, тако да се надам да ћу сада
када је све утихнуло успети да решим
проблем. Корона је све уздрмала и
оставила последице.

В. ДЕНЧИЋЉ. ФИЛИПОВИЋ М. ТАДИЋ А. ТОМИЋЉ. БАЛАБАНМ. ОЛЋАН

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Могу ли да тражим 
да ми врате новац за 

неисправан усисивач?

Рупа на бициклистичкој
стази вреба неопрезне

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

КОЛИКО СУ ВАЖНИ РЕДОВНИ ОДЛАСЦИ КОД ЛЕКАРА?

Превентивни лекарски прегледи су здрава навика

Купила сам усисивач пре два
месеца и већ сам приметила
да слабије ради. Одличила сам
да се пожалим трговцу, па ме
интересује да ли имам право
само на замену или могу да
тражим да ми врате новац,
пита Селена Ф. из Панчева?
Од тренутка када улажете
рекламацију продавцу, почи-
ње да тече рок од осам дана у
ком је продавац дужан да одго-
вори и предложи начин за
решавање. Уколико не одго-
вори у наведеном року, пози-
тивно или негативно, прода-
вац може одговарати пред
инспекцијским органима. 

По Закону о заштити потро-
шача, уколико роба  коју сте
купили не одговара уговору
који сте склопили с продав-
цем приликом куповине,
можете је одмах однети про-
давцу и захтевати поправку
или је заменити другом, али поправ-
ка је могућа само уз вашу изричиту
сагласност. Уколико поправка или
замена није могућа (продавац не
располаже моделом апарата који сте
купили или не изврши поправку у
року од 30 дана) потрошачу остаје
друга могућност-умањење цене или
повраћај целокупног износа.

У року од шест месеци од дана
куповине, у случају квара или оште-
ћења (несаобразности) имате право
да захтевате замену производа, ума-

њење цене или повраћај новца (рас-
кид уговора), док је поправка могу-
ћа искључиво и само ако се с њом
сложите. Продавац који на своју руку
поправи робу, без ваше сагласности,
одговара за прекршај. Ово правило
се примењује у периоду од две годи-
не од тренутка када сте преузели
робу. А првих шест месеци након
преузимања робе терет доказивања
да је продата роба саобразна про-
дајном уговору је на продавцу , а не
потрошачу.

ДЕЧАЦИ ИЗ ПАНЧЕВА ОДУШЕВИЛИ СРБИЈУ

ВРАТИЛИ ТОРБИЦУ С НОВЦЕМ И
ЗАСЛУЖИЛИ ПЕТИЦУ ИЗ ЉУДСКОСТИ

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.

Рупе на улицама могу бити веома
опасне и изазвати повреде код недо-
вољно пажљивих грађана. Довољно
је да се пешак загледа у телефонпа
да, кад наиђе на оштеђење на трото-
ару, угане зглоб, или чак поломи
ногу.

Појава као на слици има и биће
их, али је важнода будемо опрезни

и да спречимо евентуалне последи-
це. Шахт који смо фотографисали
се налази у Улици Светог Саве, на
бициклистичкој стази, па бицикли-
стима саветујемо да обрате посебну
пажњукад се нађу у овом делу гра-
да, као и пешацима који се крећу
бициклистичком стазом, иако је то
забрањено. 

Страну 

припремила 

Сузана

Јанковић

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана вероватно 
без искључења



Апел на воћаре и 
ратаре да третирају
биљке по прописима

Прскати касно увече 
и рано ујутро

Ових дана су Управа за заштиту
биља и Савез пчеларских орга-
низација Србије (СПОС), пово-
дом почетка главне пчеларске
сезоне, скренули пажњу на то
колико је важно правилно упо-
требљавати средстава за заштиту
биља и превентивно спречавати
тровање пчела, па су из тог раз-
лога позвали пчеларе, воћаре и
ратаре да што боље сарађују.

У том саопштењу они су нагла-
сили да се средства за заштиту
морају користити у складу са
декларацијом истакнутом на сва-
ком препарату, као и да је неоп-
ходно да не буду коришћена у
време цветања, што нарочито
важи за инсектициде, зато што
је дозвољена употреба оних који
нису отровни за пчеле у самој
фази цветања.

Истакнуто је и да употреба
пестицида мора бити у складу
са правилима струке и да је наро-
чито у ово време потребан опрез,
јер почиње сезона цветања јабу-
ке, а ускоро и уљане репице, па
је стога важно да ратари и воћа-
ри треба сада посебно да обрате
пажњу приликом прскања и да
би у том смислу морали да успо-
ставе што бољу сарадњу са удру-
жењима пчелара да не би дошло
до масовног тровања пчела.

Добра сарадња 
са заштитарима

С тим у  вези, један од најиску-
снијих пчелара са ових просто-
ра, Лазар Дехељан, који је и пред-
седник Друштва пчелара Омо-
љица, наводи да таква сарадња
посгоји, али само делимично.

– Што се тиче уљане репице,
имамо добре релације са зашти-
тарима у јужном Банату, који
нас благовремено информишу
пре него што третирају биљке.
Ми смо, рецимо, у контакту са

људима у Долову и Ковачици, а
претходно тражимо дозволу вла-
сника. Они нас упућују на оне
који се баве заштитом, што чине
непосредно пре цветања и
последњих неколико година заи-
ста нисмо имали никаквих про-
блема. Мислим да сви који селе
пчеле то треба да примењују, јер
их у противном очекује много
губитака. С друге стране, када је

реч о воћарима, ту немамо гото-
во апсолутно никакву сарадњу,
нити они третирају биљке ноћу
или рано ујутро, док поједини
то раде чак и у самом цветању.
Не бих да грешим душу, има и
коректних, али то је веома мали
број, док с већином имамо про-
блема, а нарочито са онима који
гаје воће по баштама. Притом,
они немају ни кровно удруже-
ње, с којим бисмо могли да кому-
ницирамо по тим питањима –
каже Дехељан.

Он додаје да је и велики про-
блем инспекцијски надзор, буду-
ћи да на  територији јужног Бана-
та постоји само једна инспек-
торка за заштиту биља.

– Што је најгоре и њу су посла-
ли у Београд, па нам је сада још
теже доступна и не стиже да
ради свој посао на нашем про-
стору, то јест да контролише упо-

требу средстава за заштиту. С
друге стране, морам да похва-
лим сарадњу са Мајом Судимац,
која је руководилац Сектора
пољопривреде и саветодавства у
Пољопривередно-саветодавној
служби Институт „Тамиш” и ујед-
но покрива област заштите биља-
ка. Самим тим, она је веома вич-
на у вези са регулативама и увек
је спремна да одржи предавања.

Сада нам је помогла да припре-
мимо документа која ћемо, након
усаглашавања са другим дру-
штвима, да однесемо у Градску
управу, како бисмо иницирали
инспекцијску службу да преду-
зима адекватне мере, то јест да
узима узорке на местима где
постоји сумња да пољопривред-
ници мимо упутстава користе
средства за заштиту биљака –
каже омољички пчелар.

Да инпекције раде свој посао

А то нарочито пчелама прави
проблем приликом цветања сун-
цокрета, док ништа боље није
ни са кукурузом, са којег ти пле-
менити инсекти узимају полен.

– У питању су неоникотинои-
ди, од којих пчеле, преко узетог
полена или нектара, изгубе ори-
јентацију и не могу више да уци-
љају кошницу. Притом, многе и

угибају постепено, па страдају и
цела друштва, а има случаја да
нестане пола пчелињака и чак
је било губитака целих контеј-
нера. Невоље с таквим средстви-
ма настају и када пољопривред-
ници амбалажу од тих средста-
ва испирају у каналима где пију
воду и пчеле и птице, као и рибе,
ако их уопште више тамо и има.
Сами прописи су у реду, али се

не спроводе, па
је потребна опсе-
жнија акција да
се то помери с
мртве тачке и
поменути доку-
мент нам је нека
врста ургенције
да држава почне
да ради свој
посао. Наравно,
тешко је и дока-
зати од чега поти-
чу угинућа, јер ту
је, наравно, и
вароа, за коју
нема тотално
ефикасног лека.
На веће површи-
не воћа не сме-
мо ни да идемо,
јер се тамо уче-
стано третира, а
да не причамо о

јабуци, која се прска по дваде-
сетак пута и то без адекватне
контроле – истиче Дехељан.

Стога није згорег још једном
апеловати на воћаре и ратаре да
поведу рачуна када третирају
биљке јер је значај пчела неса-
гледив, будући да су, поред тога
што доносе своје здраве произ-
воде, веома важне и као опра-
шивачи, а притом доносе боље
приносе, више уља у уљарица-
ма, као и квалитетне и уједна-
чене плодове, што све утиче и
на приходе околних пољопри-
вредника.

Тако једна пчелиња заједни-
ца донесе и до 500 евра профи-
та, од чега пчелару припадне
свега један и по до три одсто у
виду пчелињих производа, при-
том од пчела директно зависи
сваки трећи залогај хране, а сва-
ки други индиректно.

Петак, 15. април 2022.
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ИЗАШАО ШЕСТИ БРОЈ НОВИНА НОВОСЕЉАНСКОГ ДОМА КУЛТУРЕ

Народни оркестар за понос

Етно-удружење „Жисел” било
је заступљено на деветнаестоj
манифестацији „Златне нити”
у Врњачкој бањи, а предста-
вљала их је председница Сне-
жана Марковић.

Она је изло-
жила рукотво-
рине које је
урадила зајед-
но са својим
суграђанкама,
а нашла се у
друштву број-
них мајстора
од традицио-
налних зана-
та пре свега
када је реч о
изради веза и
п у с т о в а н е
вуне. Многи
од њих дошли
су из околних
е в р о п с к и х
земаља као
што су Црна
Гора, Слове-
нија, Македо-
нија, Мађарска, Румунија и
Италија.

– Сви они који су видели
наше радове у златовезу и белом
везу мишљења су да смо на
доличан начин представили
Банат. На манифестацији сам
изложила производе Етно-удру-
жења „Жисел”, а на нашем
штанду, поред осталог, нашле
су се банатске и србијанске

ношње, па етно-кошуље, чара-
пе за фолкор, јастучнице, дозид-
нице, лутке у народној ношњи
и радови од папира Мирјане
Гајић. Током манифестације
посетио нас је и витез кули-

нарства Милијан Стојанић, с
којим смо продискутовали о
традиционалним јелима и раз-
менили искуства на те теме –
навела је Снежана Марковић.

Банатски Брестовац: ЈKП
„Kомбрест” почео је ове неде-
ље кошење јавних површина,
почев од парка у центру. Месна
заједница, у сарадњи са Гра-
дом, интезивно ради на реше-
њу проблема у вези са кваро-
вима на уличној расвети. У
школи је ученицима осмог раз-
реда одржана презентација
средњих школа.

Банатско Ново Село: У току
је асфалтирање улица Доси-
тејеве, Вашарске и 7. јула.
Изашао је шести број новина
Дома културе, који је у субо-
ту, 9. априла, организовао вече
хумора и сатире у изведби
зрењанинског глумца Јовице
Јашина. 

Долово: Скупштина удруже-
ња „Банатски пчелари” упри-
личена је у суботу, 9. априла, у
Дому културе. Руска компа-
нија „Sibe rian Wel lness” дони-
рала је око 3.000 садница багре-
ма које су у недељу, 10. апри-
ла, у великој волонтерској
акцији посађене на три лока-
ције. Поводом предстојећег
ускршњег празника ученици
су, захваљујући својој креатив-
ности и уз помоћ наставника,
израдили мноштво пригодних
рукотворина, које су потом у
понедељак, 11. априла, прода-
вали на „Ускршњем базару”.

Глогоњ: Уградњом другог сло-
ја асфалта у Улицу 8. марта
завршена је ова етапа асфал-
тирања у селу. Нови станари
су у току претходне недеље
почели да се усељавају у згра-
ду намењену расељеним лици-
ма. У Дому пензионера се сва-
кодневно велики број пензио-
нера пријављује за бесплатну
бању. Три чланице удружења
жена  учествоваће на дводнев-
ном семинару у Вршцу у орга-
низацији удружења „Fem platz”
из Панчева и тако кренути са
реализацијом пројекта „Уна-
пређење безбедности жена у
Војводини”.

Иваново: Ученица 8. разреда
Александра Јошић, освојила је
друго место на окружном так-

мичењу из енглеског језика и
стекла право учешћа на репу-
бличком ниову. Продајна ускр-
шња изложба ученика од првог
до четвртог разреда и деце
предшколског узраста биће
одржана у четвртак, 14. апри-
ла, у Дому културе. Фото-сафа-
ри је због лошег времена у
недељу, 10. априла,  одложен
за 8. мај.

Јабука: Хуманитарни концерт
за прикупљaње помоћи за
потребе функционисања ЖРК-
а „Јабука” одржан у суботу, 9.
априла, у великој сали Дома
културе. Ускршње креативне

радионице за ученике трећег
разреда одвијају се у Дому кул-
туре, у којем ће бити изложе-
ни радови.

Качарево: Поводом Ускршњих
празника Дом културе је орга-
низовао креативне  радиони-
це на којима су деца украша-
ва ускршња јаја и правила раз-
не украсе.

Омољица: У току је чишћење
муља у на Поњавици. Нова
бензинска пумпа отворена је у
центру села, преко пута задру-
ге, а нови кафић почео је да
ради у закупљеном простору
Дома културе. Етно-удружење
„Жисел” учестовало је на мани-
фестацији у Врњачкој Бањи.

Старчево: Ускршњи базар на
Тргу неолита биће одржан у
периоду од 14. до 23. априла.
Маријана Стаменковић изло-
жила je своје ликовне радове у
среду, 13. априла, у Галерији
„Боем”, а сутрадан је у ККК
приређено вече посвећено
Миловану Илићу Минимаксу.

Месне актуелности

ОМОЉИЧКО УДРУЖЕЊЕ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

„Жисел”део „Златних нити”

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ОРГАНИЗОВАНА САДЊА У ПАНЧЕВАЧКОМ СЕЛУ

Нових три хиљаде багрема у околини Долова

С ПОЧЕТКОМ ГЛАВНЕ МЕДОНОСНЕ СЕЗОНЕ

ПРЕВЕНТИВНО СПРЕЧАВАТИ ТРОВАЊЕ ПЧЕЛА

Пошумљавање најближе око-
лине Долова организовано је у
недељу, 10. априла, када је заса-
ђено три хиљаде медоносних
багрема, које је прибавила ком-
панија „Sibe rian Wel lness” у
сарадњи са организацијом
„Србија за младе”, a на иници-
јативу Месне заједнице „Мита
Вукосављев” и удружења „Банат-
ски пчелари”.

Један од учесника акције био
је и Жељко Ивковић, учитељ у
доловачкој школи и сарадник
поменуте компаније из Сибира,
која се бави производњом пре-
парата – додатака у исхрани.

– Та фирма је еколошки про-
свећена, што је показала и овом
великом донацијом садница.
Због тога ће три локације у око-

лини нашег села бити комплет-
но озелењене – каже Ивковић.

У акцији је учествовало пре-
ко 400 људи, махом волонте-
ра, међу којима је било и око
сто двадесеторо ученика доло-
вачке ОШ „Аксентије Макси-
мовић”, као и чланица Удру-

жења жена „Доловке” и петна-
стак локалних ловаца, чији члан
Југослав Брзован каже да је око
сто педесет садница завршило
на око хектар доловачког стре-
лишта.

– На том месту покушавамо
да направимо ветрозаштитни

појас, за који смо пре неколико
дана потањирањали терен и анга-
жовали специјалну бушилицу
како бисмо направили рупе. Сад-
ња је завршена за око четири
сата, а сада то мора да се залива
како би се младице примиле –
каже Брзован.

Најновији, мартовски број нови-
на Дома културе из Новог Села,
који је недавно угледао светлост
дана, почиње опширним изве-
штајем са концерта Народног
оркестра Дома културе одржаног
у Културном центру Панчева.

Овај вишеструко награђива-
ни састав од двадесетак профе-
сионално опредељених музича-
ра, који предводи професор
Жанијел Шубља, важи за један
од најпрестижнијих у домену
интерпретације традиционалне
музике у нашој земљи и досад је
израдио преко 60 снимака, на
којима су заступљени и веома

ретки традиционални инстру-
менти, попут кавала, панове фру-
ле, цимбала. На поменутом
наступу публика је могла да чује
и неке од бисера румунске и вла-
шке музике, као и чувене умет-
нице Изворинку Милошевић и
Данку Стојиљковић, а атракти-
ван сплет кола одиграла је фол-
клорна секција новосељанског
Дома културе. Све те наступе
публике је умела да награди
громким аплаузима. 

Потом је уследио текст о радо-
вима на згради поменуте уста-
нове, уз напомену да су обезбе-
ђена новчана средства за рекон-

струкцију велике сале Дома кул-
туре, чиме би била омогућена
мултифункционалност у погле-
ду организације разноврсних
садржаја.

Место у шестом броју овог
листа нашао је и извештај о
семинару за руководиоце фол-
клорних група одржаном на
Фрушкој гори, на којем први
пут учествовали и Новосељани
Марко Марчетић и Ања Рађен.
Било је речи и о фоклорној
радионици на Гочу, а тамо је
један од предавача била Мари-
ја Вукославчевић, уметнички
руководиоц новосељанске фол-

клорне секције. За сам крај
новина остављене су слике „Из
нашег живота”...

Снежана Марковић

Учествовало више стотина волонтера И ловци помагали

Сви морамо да их чувамо, јер у нашем су интересу!
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Пред великим бројем посети-
лаца, у Галерији савремене умет-
ности (ГСУ) у петак, 8. априла,
отворена је изложба слика и
цртежа нашег суграђанина Небој-
ше Јоцића под називом „Акт”.
Ова изложба је део награде која
је Јоцићу припала још на 49.
Салону уметности Панчева, али
је због пандемије она морала да
сачека на реализацију.

– Иако нам је свима, па и самом
уметнику тешко пало то што изло-
жба није могла да се одржи онда
када је планирано, Небојша је у
неку руку имао и среће пошто је
добио много више времена да
припреми радове и да самим тим
дуже ужива у стваралачком про-
цесу. Овај серијал радова је екс-
клузиван и ово је његово преми-
јерно приказивање – рекла је на
отварању изложбе Ивана Маркез
Филиповић, уредница у ГСУ.

Поред радова урађених ком-
бинованом техником на платну
различитих димензија, аутор је
представио и један видео-рад.

– То је, чини ми се, био један
експеримент у Небојшином опу-
су, с обзиром на то да се он бави
претежно мозаиком. А опет, то

и није неко
изненађење, јер
они који позна-
ју рад овог
уметника знају
да он воли да
експерименти-
ше и да прави
излазе из кла-
сичних ликов-
них техника.
Јоцић је, по
мени, представ-
ник лирске
апстракције.
Ми овде, дакле,

немамо фигурацију, али је вео-
ма присутан добар дух, добра
атмосфера и једна поприлично
смањена гама боја, али уметник
се врло добро сналази у тим
оквирима. Експресивне боје се
појављују као знак, као светлост,
али нису примарне, а линија је

на свим радовима врло присут-
на и доминантна. Изложба се
зове „Акт” као врста акције, као
начин, гест – пренела је Маркез
Филиповић своје утиске о овој
поставци.

Као посебно изненађење за
све присутне, на отварању је
наступио син Николе Јоцића,
пијаниста и композитор Дими-
трије Јоцић, ученик СМШ „Јован
Бандур” у класи проф. Марије
Лигети Балинт. Он је том при-
ликом премијерно извео своју
композицију „Ротор”. Иначе,
Димитрије се са троје својих
колега представио и два дана
касније у Народном музеју, на
концерту класе поменуте про-
фесорке, а више речи о том дога-
ђају биће у наредном броју „Пан-
чевца”. Изложба радова Николе
Јоцића може се погледати до
понедељка, 18. априла.

У дворану Kултурног центра у
петак, 8. априла, у вечерњим
сатима, није могла да стане ни
чачкалица: била су попуњена не
само сва места за седење, већ и
она са стране, за стајање. Дога-
ђај који је привукао овако вели-
ки број Панчевки и Панчеваца
јесте традиционални концерт
Плесног студија „Електра” (пун
назив: „Спорт за све Електра dan -
ce stu dio”).

И није само у публици било
много људи, иста је ситуација
била и на сцени, на којој се у
једном тренутку истовремено
нашло чак 150 играча. 

Kроз укупно 14 тачака, предста-
вили су се сви чланови „Елек-
тре”, од трогодишњака до сени-
ора. Они су приказали гото-
во све плесне стилове који
се негују у овом панчевач-
ком плесном студију са тра-
дицијом дугом већ скоро
деценију и по: модеран плес,
show dan ce, latin show dan -
ce, хип-хоп и stre et dan ce.

Феноменалне кореогра-
фије, које су поштено угре-
јале и срца и дланове при-
сутних, осмислиле су Мари-
ја Исламовић, Бојана Тадић
и Ивана Павлица.

– Пре пандемије вируса
корона традиционално смо
одржавали концерте двапут
годишње, у јуну и децембру. Ово
је сада заправо био одложени
децембарски концерт. Због толи-
ког ишчекивања поновног изла-
ска на сцену, у свима нама се

скупљала енергија која је сада у
дворани Културног центра
буквално експлодирала, погото-
во међу децом. Енергични насту-
пи нама јесу својствени и иначе,
али ово је било посебно. Баш из

тог кризног периода короне, због
кога су плесачи били примора-
ни да чак и чешће од других
прекидају свој рад, проистекле
су веома емотивне кореографи-
је, препуне и туге, и среће, и
беса, и недостајања, и љубави...
Све је то на концерту некако
„пукло” из свих нас. Последња
нумера уз коју смо смо наступи-
ли, под називом „We are gol den”
(„Ми смо златни”), савршено је
описала како смо се осећали
када смо се поново нашли на
сцени и то пред препуном дво-
раном Kултурног центра – испри-

чала је после наступа Ивана
Павлица, оснивач „Електре”.

Иако је пандемија свима осује-
тила многе планове, играчи „Елек-
тре” су и у том периоду нашли
начин да раде оно што највише
воле, па су тако учествовали на
видео-такмичењима. Kад су мере
мало олабављене чланови овог
студија су се и уживо представи-
ли на неколико реномираних пле-
сних фестивала, као што су „Ama -
de us dan ce fest”, „Art of dan ce” и
„5678 com mu nity festi val”.

– И поред бројних прекида у
раду, на тим такмичењима смо
освојили преко десет првих и
неколико других и трећих места,
у различитим узрасним и пле-
сним категоријама. Имамо раз-
лога да будемо задовољни, али
и да очекујемо још веће успехе
у будућности – поручила је Ива-
на Павлица.

Уколико и ви желите да се
придружите „Електри”, можете
се пријавити на њиховој „Феј-
сбук” и „Инстаграм” страници.
Осим у Панчеву, у Улици Моше
Пијаде 49, студио ради и у Јабу-
ци, при Дому културе „Kочо
Рацин”.

ИЗЛОЖБА РАДОВА НИКОЛЕ ЈОЦИЋА

„Акт” као синоним за акцију

ОДРЖАН „ДИЈАМАНТСKИ ШТАП”

„Панчевачке Лавице” путују у Задар

ЗА НАЈМЛАЂЕ ЉУБИТЕЉЕ КЊИГА

Дечји дани културе

ЛИКОВНИ КОНКУРС ЗА ДЕЦУ

Нацртајте своју 
башту из маште

ВЕЛИКИ ДОГАЂАЈ ПРЕДСТОЈИ

Шта нас чека на 
јубиларном 20. Бијеналу

Традиционална манифеста-
ција посвећена деци – „Деч-
ји дани културе”, одржава се
од среде, 13. априла, до неде-
ље, 17. априла, у организа-
цији издавачке куће „Лагу-
на” и ланца књижара „Дел-
фи”.

Током овог периода, заин-
тересовани имају прилику да
„Лагунина” издања за децу
пазаре уз значајан попуст

(25% за једну књигу, 30% на
две, 35% на три и 40% на
четири и више књига). У књи-
жарама ће бити уприличена
дружења са писцима и зани-
мљиве радионице. И насло-
ви других издавача, као и
гифт-програм такође ће бити
на снижењу од 20 до 40%.

Организатори истичу и да
су за купце „Лагуниних”
наслова обезбеђени поклони
изненађења. Ако издања и
гифт-програм који су на акци-
ји купујете онлајн, испорука
ће током трајања манифеста-
ције бити бесплатна на тери-
торији Србије.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Јубиларно 20.
Бијенале умет-
ности у Панче-
ву под називом
„рафинеријама-
настир” биће
одржано од 27.
маја до 27. јуна.
Селекторка ово-
годишњег про-
грама је кусто-
скиња и крити-
чарка Маја
Ћирић, њена асистенткиња је
Сандра Kалебић, а своје радо-
ве представиће више од 35
уметника/ца и колектива из
Србије и иностранства.

– Двадесето Бијенале умет-
ности у Панчеву тематски је
инспирисано локалним хибрид-
ним феноменом који осликава
иконичан и наизглед контра-
стан, хоризонталан и непосре-
дан суживот Рафинерије наф-
те и Манастира Војловица, а
чија међузависност, у зависно-
сти од тачке гледишта, може
бити симбиотична или кон-
фликтна – истакла је, између
осталог, селекторка Маја Ћирић.

Бијенале уметности прати
и двојезичан каталог илустро-
ван фото-документацијом, са

текстовима стручњака, кри-
тичара и теоретичара умет-
ности (Pier re d’Alan ca i sez,
Бојана Матејић, Слободан
Марковић, Јасна Атанасије-
вић, Дарко Вукић).

Партнери Kултурног цен-
тра Панчева у реализацији
овогодишњег Бијенала су: El
Pro gra ma AC/E para la
Internacionalización de la Cul -
tu ra Española (PICE), Danish
Arts Foun da tion, Аустријски
културни форум, Народни
музеј Панчево и Удружење
жена „Панонке”. Традицио-
нални покровитељи манифе-
стације су Град Панчево,
Министарство културе и
информисања и Покрајински
секретаријат за културу.

Група за самозаступање Пан-
чево коју чине млади са
интелектуалним тешкоћама,
чланови Удружења „На пола
пута”, расписала је 5. апри-
ла ликовни конкурс „Моја
башта машта” намењен
предшколцима и ученици-
ма 1. и 2. разреда основних
школа са територије града
Панчева.

Задатак за децу је да на
листу блока број 5 у било
којој техници коју одаберу
насликају како замишљају
своју башту из маште. Сваки
цртеж на дну треба да садр-
жи: име и презиме детета,
разред, одељење и назив шко-
ле/вртића. Цртеже прикупља-
ју учитељи/васпитачи или
родитељи и фотографију црте-
жа достављају на имејл адре-

су moja ba stam sta@yahoo.com
у пдф или јпг формату.
Kонкурс траје до 30 априла.

Kомисија коју чине члано-
ви Групе за самозаступање
ће у периоду између 1. и 10.
маја направити ужи избор 20
најбољих радова. Они ће бити
објављени на „Фејсбук” стра-
ници, како би грађани од 14.
до 24. маја гласали за онај
који им се највише допада.
Победник конкурса биће про-
глашен 24. маја, на Европ-
ски дан паркова, на свеча-
ном отварању Сензорне баште
у Народној башти.

Kрајем јуна прва три места
биће награђена наградама
изненађења. Свих 20 радова
који уђу у ужи избор добиће
дипломе за учешће и биће
изложени у Народној башти.

Тринаести фестивал „Дијамант-
ски штап” („Dia mond baton”),
односно отворено Државно првен-
ство у мажорет плесу, одржан је
у суботу, 9. априла, у дворани
Kултурног центра Панчева.

Догађај који је, попут многих
других, био на двогодишњој пау-
зи због пандемије, организовао
је Савез мажореткиња Србије, а
домаћин су биле „Панчевачке
Лавице”. На такмичењу су се
представили учесници из Тивта
(Црна Гора), Kовина, Сенте и
Панчева, који су током тросат-
ног програма пред бројном
публиком и члановима жирија
наступили у оквиру различитих
категорија.

Најбољи међу њима, по оцени
стручног жирија, стекли су пра-
во учешћа на Европском првен-
ству мажорет спорта, које ће се
крајем јуна одржати у Задру
(Хрватска). Међу њима је било и
много деце и младих из Панче-
ва. Такмичари из „Панчевачких
Лавица” су, наиме, на овом над-
метању побрали хрпу медаља и
признања. Додељене су и специ-
јалне награде. „Лавица” Анђела

Габчик добила је признање за
најбољу мажореткињу у млађим
категоријама, док је Kатја Бог-
дановић и ове године одбранила
титулу за најбољу мажореткињу
целокупног такмичења.

Титулу „мис мажореткиња”
понела је Соња Матијевић из Тив-
та, а у тај црногорски град је оти-
шла и награда за најлепши костим
(„Бокешке љепотице”). „Модест”
из Тивта је и ове године узео
титулу најбољег тима такмиче-
ња, те су прелазни пехар добили
у трајно власништво, будући да
су три пута заредом одбранили
ово престижно признање.

„Панчевачке Лавице” које су
на „Дијамантском штапу” осво-
јиле неко од прва три места сада
очекују припреме за такмичење
у Задру.

– Европско првенство у мажо-
рет плесу је изузетно велико так-
мичење које броји 3.000-3.500
такмичара у категоријама мини-
формације, где спадају соло
наступ, дуо, трио или мала гру-
па, и велике формације које бро-
је од 9 до 25 чланова. Плесне
категорије у којима се учесници

такмиче су: штап, пом-пон (пуф-
не), заставе, микс, акробатски
штап, маце (предводничка пали-
ца), дрил и добошари. Увек се
тамо могу видети заиста дивне
кореографије и костими. Извед-
ба такмичара је на веома висо-
ком нивоу, те и само учешће на
оваквом такмичењу већ предста-
вља велики успех, а понети меда-
љу са њега је сан сваког учесни-
ка. „Панчевачке Лавице” се могу
похвалити бронзом са последњег

Европског првенства одржаног у
Загребу 2019, а надамо се успеху
и овог лета – рекла је Ирина Бог-
дановић, тренер и кореограф
„Панчевачких Лавица”.

Иначе, свечано отварање
фестивала „Дијамантски штап”
својим наступом су увеличали
фолклораши из KУД-а „Станко
Пауновић” НИС-РНП, а реали-
зацију такмичења подржали су
Град Панчево, Kултурни центар
и други.

КОНЦЕРТ ПЛЕСНОГ СТУДИЈА „ЕЛЕКТРА”

КАД САЛА „ЕКСПЛОДИРА” ОД ЕМОЦИЈА
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ПАНЧEВЦИ НА КАРНЕВАЛУ У РАКОВИЦИ

„МУСКЕТАРИ” ПОБРАЛИ СИМПАТИЈЕ
Пандемија корона вируса је утицала
на све животне сегменте, па су у скла-
ду са епидемиолошком ситуацијом
током протекле две године биле отка-
зиване бројне манифестације, међу
којима и карневалске поворке. Тако
је и карневал у београдској Раковици
направио двогодишњу паузу, па је тра-
диција настављена тек почетком овог
месеца. У шареној поворци учесника
из целог региона нашли су се и Пан-
чевци са маском „Мускетари“, чиме
је уједно отворена овогодишња кар-
невалска сезона. 

Улицом патријарха Јоаникија у бео-
градском насељу Видиковац про-
дефиловало је 35 група. Поворку
су традиционално предводиле
мажореткиње из Беле Цркве, а Пан-
чевци су били ближи зачељу. Публи-
ка је имала довољно времена да
фотографише „Мускетаре“, и да се
дружи са њима. Најмлађи су били
одушевљени костимима, дечаци су
највише тражили да држе мач, а
девојчице да испробају прави муске-
тарски шешир. 

– Јако ми се допадају костими,
изгледају као прави мускетари.
Махао сам правим мачем, баш ми
се свиђају - усхићено је говрио један
малишан.

Заузврат, деца су учесницима кар-
невала нудила слаткише, па тако један
од мускетара није могао да одбије
понуду да проба шећерну вуну.

И одраслима се наступ изузетно
допао.

– Ово је диван догађај. Лепо је што
се учесници карневала труде око деце
и што су увек расположени за фото-
графисање: Деца као да улазе у бај-
ку... – рекла је нам је једна мајка. 

Сви учесници карневалске поворке
прошли су трасу дугу 800 метара, и
на три бине уз музичку пратњу при-
казивали увежбане троминутне коре-
ографије. На последњој, трећој позор-
ници, у публици су били и чланови
Федерације европских карневалских
градова. Панчевци су имали пех јер
им је наступ пред њима прекинула
јака киша, али им то није покварило
расположење....

Ове године, иначе, Панчевачки кар-
невал слави двадесети рођендан - у орга-
низацији удружења „Пријатељи Панче-
ва“ одржава се од 2003. године.  То је
први међународни карневал у Србији и
члан Федерације европских карневал-
ских градова, и представља туристичку
атракцију у републици. Сваке године
посети га око 100.000 људи, а у повор-

ци се нађе око 3,000 учесника, који
долазе из Северне Македоније, Хрват-
ске, Црне Горе, Италије, Румуније, и из

бројних градова Србије. И наступи уче-
сника и организатори увек су добијали
похвале од публике. Сузана Јанковић

ЗлатанИбрахимовић више не мора да
показује своју снагу или да нас подсећа
на велике спортске успехе због којих је
постао шампион, и зато је решио да се
отвори и да искрено и поштено испри-
ча како се један бог лопте мења и носи
са годинама које пролазе.

У сталној равнотежи између два све-
та, између адреналина и баланса, откри-
ва се једна прича пуна до сада непозна-
тих детаља и анегдота; прича о трене-
рима, пеналима, свлачионицама, про-
тивницима, фудбалу – али и о срећи,
пријатељству и љубави.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
који је ваш омиљени цитат из неке
књиге. Књиге из „Вулкана” добиће
аутори следећих порука:

„Толико много књига, толико мало
времена – рекао је Френк Запа, а ја
се слажем с њим.”

„Омиљени су ми цитати Марка
Твена. На пример онај духовити да
је класик књига коју сви хвале, а
нико је не чита.”

„Пошто су тема конкурса књиге,
позваћу се на Муракамија и његову
изјаву да ако читаш оно што сви
други читају, можеш само да мислиш
као и сви остали.”

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање који је рецепт за
савршену супругу:

„Рецепт је да прво упознате моју
супругу и да онда радите све супротно.“

„Пронађеш савршеног мужа који
те обожава такву каква си, па ћеш
њему бити савршена и без рецепа-
та.” Д. К.

Два читаоца који до следеће среде,
у 12 сати, на имејл kon kurs.pan ce -
vac @gmail.com пошаљу најдухови-
тији одговор на питање: „Чије писмо
би променило ваш свет?”, 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.

ПознатиисторичарСајмонСибагМон-
тефјоре јеукњизи„Писмакојасупро-
менила свет“ одабрао документа која
су мењала ток светских догађаја, гово-
рила о безвременим осећањима или
осликавала епоху у којој су писана.

Овај пажљиво промишљени избор
писамаизсвихкрајевасвета, којадати-
рају све од древног доба до 21. века,
прилагођен данашњем читаоцу, обу-
хвата љубавна писма, али и позиве на
ослобођење, објаве рата и размишља-
ња о животу и смрти.

„Писма која су
променила свет“

„Адреналин”

Два читаоца који до следеће среде, у
12 сати, на имејл kon kurs.pan ce vac -
@gmail.com  пошаљу најдуховитији
одговор на питање: „Чему нас учи фуд-
бал?”, наградићемо по једном књигом.
Не би требало да одговор буде дужи од
једне до две реченице.Награђене одго-
воре ћемо објавити у наредном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Добри познаваоци румунске мањин-
ске заједнице знају да се не може рас-
прављати о било ком садржају овог
народа у Војводини а да се притом не
дотакне и рад Новинско-издавачке уста-
нове „Либертатеа” из Панчева.

Реч је о јединој румунској професи-
оналној установи такве врсте код нас,
чији је оснивач Национални савет
румунске националне мањине у Срби-
ји, а седиште куће је 1962. године из
Вршца пресељено у наш град.

Kућа „Либертатеа” из Панчева са два-
десеторо запослених, заједно с још две
мини-редакције (у Новом Саду и
Вршцу), у оквиру издавачке делатно-
сти објављује неколико листова. То су
недељник „Либертатеа”, као и часопи-
си за књижевност, уметност и културу
„Лумина” („Светлост”), за омладину
„Тинерецеа” („Младост”), за децу „Буку-
рија копилор” („Дечја радост”), а ту су
и бројне књиге. Све наведено постоји
последњих шест деценија и предста-
вља духовну спиралу овог ентитета.

Основана 1945. године, ова румун-
ска институција културе и писане речи
имала је одлучујућу улогу у обезбеђи-
вању и остваривању права на инфор-
мисање, али пре свега на изражавање
на матерњем језику, а тиме је дала и
огроман допринос очувању и промо-
висању вредности припадника румун-
ске заједнице.

Ово је и разлог због чега треба наро-
чито нагласити да управо ова два одељ-
ка куће „Либертатеа” – новински и
издавачки – у потпуности кореспон-

дирају с толико разноликим сензиби-
литетима румунских стваралаца. Недељ-
ник „Либертатеа” (са садашњим тира-
жем од 3.000 примерака) био је неизо-
ставни сведок и неретко учесник цело-
купне наше стварности, пре свега у
свакодневици Румуна. Данас, преко
4.000 бројева овог недељника, објавље-
них током 74 године, увек може осве-
жити памћење хроничара сијасетом
података и писаних страница као сво-
јеврсним документима, неопходним за
стварање комплетне слике о румунској
етничкој заједници. Није погрешно
рећи да је „Либертатеа” дисала упоре-
до са својим читаоцима, да је еволуи-
рала заједно са остварењима, али и
пропустима времена.

Часопис за књижевност, уметност и
културу „Лумина”, чији је први главни
и одговорни уредник био Васко Попа,
већ у првој години излажења (1947)
пружао је аутентични оквир за пред-
стављање, промовисање, али и вредно-
вање оригиналних страница румунске
књижевности, као и вредних превода.
„Лумина” се наметнула као публика-
ција која је у стању да уобличи књи-
жевну, културну и уметничку реалност
мањинског света, иако је по свом садр-
жају одавно напустила мањински оквир.

Посебно место у концепцији куће
„Либертатеа” има часопис за децу „Буку-
рија копилор” (основан 1947. године),
креативни атеље за иницијацију у све-
ту писане речи и стваралаштва за нај-
млађе, аутентични расадник талената,
који излази сваког месеца и траје већ
65 година.

С мањим стажем међу публикација-
ма ове куће, часопис за младе „Тине-
рецеа” („Младост”), који је већ прешао
45 година постојања (основан 1972),
покушава да својим месечним изла-
жењем очува духовну равнотежу међу
осталим публикацијама куће. Можда
посебна улога ове публикације произ-
лази из добро осмишљене сарадње и
контаката са адолесцентима, јер им
пружа адекватан простор, преко потре-
бан за њихове пројекте. Овоме у при-
лог говори активност мини-редакције
међу нашим студентима Универзите-
та у Новом Саду и Темишвару, али и
гимназијалцима у Алибунару и Вршцу.

Издаваштво носи печат 72 године
белетристике у оквиру куће „Либер-

татеа”, периода у којем су румунски
писци, са преко 900 објављених насло-
ва на свом језику, успели да се намет-
ну широј књижевној јавности. Није
мали број оних аутора издавачке
делатности „Либертатее” који су већ
данас доступни, путем превода, и на
другим језицима.

Свакако да се у публикацијама
Новинско-издавачке установе „Либер-
татеа” налазе неисцрпне вредности које
могу послужити за једну могућу исто-
рију културе и стваралаштва румунске
националне заједнице. Управо због
вишедеценијског професионалног рада
румунска мањина је себи обезбедила
право да буде промовисана без пред-
расуда.

ПРЕКО СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА РУМУНСКЕ НОВИНСKО-ИЗДАВАЧKЕ УСТАНОВЕ

„Либертатеа” – један од симбола војвођанске мултиетничности



КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs12 Петак, 15. април 2022.

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

Сушени вреоци 14.500

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 14.100

Угаљ станари 10.900

Костолац 7.700

ВОЗИЛА

ПОНУДА

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

АКЦИЈА!

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

(чиста буковина)

Стовариште „Близанци”

нуди угаљ и

дрва са превозом
064/158-44-10,
063/101-11-47

(1
/3

1
4

4
2

4
)

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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-
КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ кат.
парцеле топ.бр.3656/1 КО Панчево, за планирану
изградњу вишепородичног стамбеног објекта са 15
станова спратности Пр+4+Пс, који се налази у
Ул.Светозара Милетића бр. 29, са обухватом УП-а и
дела улице Светозара Милетића, део кат.парцеле
8043 КО Панчево, израђен од стране бироа „АГП
Студио”, Панчево, за инвеститорa „Олимп Арт град-
ња” ДОО, Панчево.

Увид у урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-
ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-
муналне послове и саобраћај. Информације и сва
обавештења о јавној презентацији можете добити на
телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у вре-
мену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне пре-
зентације од 7 дана, почев од 22. 04. 2022. године.

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

ДАЧИЈА логан, 1.6, 2008/9,

рестајлинг, фул опрема,

атестиран плин. 064/130-

36-02. (314718)

ШЕВРОЛЕТ спарк, 2007,

гаражиран, регистрован,

одличан, 1.600 евра.

064/1130-38-29. (314791)

РЕНО меган, 1.5 ДЦИ,
2005, регистрован.
063/712-34-11. (314639)

ПРОДАЈЕМ фијат стило,
2003. годиште, регистро-
ван до 29. 11. 2022. Тел.
063/319-133. (314640)

ОПЕЛ зафира 2.0, реги-
строван, урађени сервиси,
власник. 063/372-343.
(314641)

ПРОДАЈЕМ форд Ц-Макс,
1.6 Д, 90 кс, 2007. годиште,
у власништву. 063/269-987.
(314681)

ПРОДАЈЕМ голф 2, 1.6,
1990. годиште. Милан.
064/169-68-54. (314683)

ФИЈАТ пунто, 2001, ЈТД,
петора врата, регистрован,
1.200 евра. 062/856-17-38.
(314735)

ДОБЛО макс, карго, 1.4,
2009/10, 97.000 км, клима,
централна, власник.
064/130-36-02. (314718)

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

ОТКУП аутомобила од 100

до 2.000 евра. Стање небит-

но. 063/161-08-19. (314799)

КУПУЈЕМ аутомобиле у би-

ло ком стању, 90 до 800

евра. 064/230-52-21,

063/892-08-25. (314762)

ОТКУПЉУЈЕМ аута за от-

пад која не могу да се ре-

гиструју, а могу и бољи ау-

томобили. 062/193-36-05.

(314799)

КОНСТРУКТОРОВА гара-

жа, Котеж 2, издајем гара-

жу у приземљу, 15 квм, за

ауто или магацин. 063/122-

55-22. (314832)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-

куп слупаних и неисправ-

них. 060/078-47-89,

063/778-47-89. (314778)

МЕШАНО дрво прве класе
са превозом и истоваром,
6.000. 064/347-50-72.
(314415)

КУЧИЋИ, као лучићи!
Спремни за животну улогу
чувара домаћинства весе-
ли, чекају нови дом.
063/812-42-05. (314750)

ПРОДАЈЕМ покућство; ка-
учи, ормари, пећи, фрижи-
дери и остало. 064/130-36-
02. (314718)

КЛАСИЧАН кревет на раз-
влачење, дрвена конструк-
ција, очуван, дужина 210
цм, ширина 108 цм.
064/290-46-44. (314669)

НА ПРОДАЈУ свињске по-

лутке и две овце. Тел.

060/500-30-91, 013/632-

145. (314781)

ПРОДАЈЕМ половна метал-

на врата – димензије 195 х

90; метални прозор 115 џ

103, цена 70 евра; сталак

за компјутер, половна ко-

мода. Тел. 06/332-527.

(314494/р)

ПРОДАЈЕМ два нераста,

некастрирана и крмачу.

Старчево, 061/637-72-02.

(314825)

ТВРДО дрво, превоз, сеча,

мерење на лицу места,

5.500. 060/304-16-92.

(314415)

ПРОДАЈЕМ комплетл рост-

фрај шерпе, ракију препе-

ченицу, Вилерове гоблене.

011/274-80-67. (314687)

ЛОВАЧКИ карабин ПАП, 8

х 57, малокалибарска брно

2 и пиштољ ЦЗ 99.

063/752-17-93. (314655)

ЦЕНТРАЛНУ гондолу за

СТР и светелећу рекламу

продајем. 0637803-05-12.

(314647)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шења, поправци, замена –

шоља, бојлера, батерија,

водокотлића. 013/377-930,

064/317-03-56. (314789)

ПРОДАЈЕМ два кауча у од-

личном стању, фотеље гра-

тис. 062/113-20-28. (314647)

ЦРЕП кикинда 272, дрвену

столарију и метална гара-

жна врата продајем.

062/113-20-28. (314647)

ПРОДАЈЕМ гардеробни ор-

ман и два кухињска дела.

Тел. 062/112-49-98.

(314682)

КОШЕЊЕ траве тримером.

064/932-52-86. (314788)

ПРОДАЈЕ се двосед, кре-

вет, душек, кухиња, грил

рерна, замрзивач, регал,

ве-це шоља, лавабо за ку-

патило, лустери. Тел.

064/866-23-50. (314728)

ПРОДАЈЕМ веш-машину

„горење”, 800 о/мин, пот-

пуно исправну, врло по-

вољно. Тел. 063/169-01-92.

(314731)

ВЕШ-МАШИНА, фрижи-

дер, микроталасна, комби-

новани фрижидер двомо-

торац, рерна, телевизор.

063/861-82-66. (314735)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињске елементе,

судопера, 3.000 динара.

063/773-45-97. (314740)

ЕЛЕКТРИЧАР: инсталације,

табле, бојлере, индикаторе,

ТА пећи. 060/521-93-40.

(314792)

КЛИМЕ, сервис, монтажа,

комплет прање дезинфек-

ција, овера гаранције.

„Фриго Матић”, 060/521-

93-40. (314792)

БИБЕР цреп 500 комада,

нови бибер 200 комада,

цена по договору. 060/161-

64-78. (314807)

КУПУЈЕМО старо гвожђе,

акумулаторе, бакар, ме-

синг, алуминијум, веш-ма-

шине, замрзиваче, фрижи-

дере и остало. 061/322-04-

94. (314403)

КУПУЈЕМ: ордење, медаље,

значке, новац, сатове, пен-

кала. 013/313-458,

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

40-22. (314659)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
Долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/101-
11-47. (314713)

ОТКУПЉУЈЕМ старо гво-
жђе, веш-машине, замрзи-
ваче, бојлере, телевизоре,
старе аутомобиле. Долазим
на кућну адресу. 061/148-
01-31. (314823)

ПРОДАЈЕМ плац на Јабуч-
ком путу. Дозвољена град-
ња, грађевинско земљиште.
Тел. 060/504-54-44.
(314523)

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

ПРОДАЈЕМ грађевинско
земљиште 2,35 hа, код Се-
киног салаша. 069/266-98-
20. (314168)

ПЛАЦ, Новосељански, 13
ари, 18.000, ограђен. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(314829)

ПРОДАЈЕМ кућу у влади-

мировцу и прохромску пр-

жионицу кафе. Тел.

013643-052, 063/808-89-

67. (314645)

ОМОЉИЦА, монтажна,

укњижена, фул, усељива,

двориште, 24 квм, 1.34

ари, 25.500 евра. (67),

„Милка М”, 063/744-28-66.

(314829)

КУЋА, Синђелићева, 72

квм, 267 ари за зидање,

85.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (314829)

КУЋА у Горњем граду са ви-

ше стамбени дворишних је-

диница, 7 ари плаца, дељи-

во. 060/626-22-48. (314652)

ПРОДАЈА парцелисаних

плацева, градско грађевин-

ско земљиште, вода, кана-

лизација на плацу.

064/212-52-52. (314664)

ПРОДАЈЕМ кућу, 106 квм,

са воћњаком, један вла-

сни,, укњижено, без дуго-

вања, близу центра. Цена

26.500 евра, могућ и дого-

вор. Тел. 064/401-43-26,

Дебељача. (314653)

НА ПРОДАЈУ четири плаца

у Рибарској улици, Карау-

ла. 060/534-68-69,

060/736-72-58. (314709)

ПРОДАЈЕМ плац на Ста-

ром Тамишу, први ред,

хитно. 064/014-81-37.

(314242)
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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

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

ВОЋЊАК 15 ари са викен-

дицом, Баваништански пут,

други ред, друго немачко

поље. 064/368-04-77.

(314705)

СТЕРИЈИНА 2-А, призе-

мље, 50 квм + 30 квм дво-

ришта, 52.000 евра.

064/264-02-02. (314717)

ПРОДАЈЕМ стамбено-по-

словни простор, 60 квм, са

грејањем, на Содари. Тел.

063/320-588. (314463)

СОДАРА, дворишни, 43

квм, приземље, гаража,

32.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (314829)

МИСА, приземље, укњи-

жен, 126 квм, тераса, пар-

кет, 66.000. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66.

(314829)

ГАРСОЊЕРА, II, TA, ком-

плетно сређена, празна, 16

квм, 23.000. 069/744-286.

(314829)

КАРАЂОРЂЕВА 109, 50

квм, у изградњи, III спрат,

62.825 евра. 063/321-327.

(314425)

ПРОДАЈЕМ нов стан од 65

квм у центру. 060/043-52-

98. (314675)

СТЕРИЈИНА 2-А, призе-

мље, 50 квм + 30 квм дво-

ришта, 52.000 евра.

064/264-02-02. (314717)

ПРОДАЈЕМ кућу са три

стана, 8 ари плаца, Горњи

град. 063/729.89-48.

/314764)

ПРОДАЈЕМ ограђену кућу

са воћњаком, 8 ари плаца,

у Девојачком бунару, 70

квм. 063/740-28-24.

(314789)

ПРОДАЈЕМ грађевински

плац, 31 ар. 064/131-42-

02.  (314765)

ЦЕНТАР, једноипособан,

потпуно намештен, wi/fi,

140 евра + кирија депози-

та. Самцима, радницима.

069/113-00-73. (314737)

МЕЊАМ двособан стан на

Котежу 1 за кућу, уз допла-

ту. 060/334-31-03.

(314731)

ДВОСОБАН стан, 62 квм,

Котеж 1, 62.000 евра, тре-

ћи спрат, без улагања.

061/613-10-11. (314741)

СТАН, 35 + 15 квм, наме-

штен, други спрат, нова

Миса, власник. 062/283-

143. (314766)

ДВОСОБАН, нова Миса, 53

квм, ниско приземље, по-

вољно, усељиво. (470),

„Дива некретнине”,

064/246-05-71. (314727)

ДВОСОБАН стан, 62 квм,

IV sprat, Ko tež 1, pre ko pu -

ta „Li dla”, 60.000 евра. Мо-

гућност замене за мањи.

060/518-95-80. (314755)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,

фул, II, ЦГ, тераса, ЦГ, 55

квм, 65.000. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66. (314829)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,

V, ЦГ, две терасе, 37 квм,

36.000, сређен. (67), „Мил-

ка М”, 063/744-28-66.

(314829)

ПРОДАЈЕМ једнособан

стан на Стрелишту, призе-

мље, 43 квм, 40.000 евра.

063/765-28-75. (314769)

ПРОДАЈЕМ једнособан

стан на новој Миси. Тел.

060/512-22-42. (314773)

ПРОДАЈЕМ стан 72 квм на

Тесли, III спрат, без лифта.

062/232-223. (314809)

КУПУЈЕМО станове и куће.

Брза и сигурна исплата.

064/348-05-68 , „Пер-

фект”. (312948)

АГЕНЦИЈА „Дива” купује

за познате купце двособан

и трособан стан, исплата

одмах. 064/246-05-71.

(314727)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-

требни станови, куће, пла-

цеви, локали. Брза реали-

зација.  063/744-28-66.

(314829)

КУПУЈЕМ једнособан стан

без посредника. Тел.

063/247-346. (314808)

ИЗДАЈЕМ собу са купати-

лом. 063/827-26-20. (314644)

ЦЕНТАР, двособан, 55 квм,

ненамештен, парно греја-

ње, телефон, клима, ка-

бловска. 064/354-69-01.

(314680)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ

апартман, 71 квм, у Гркчој

у Неа Каликратији. Тел/vi -

ber +381 631 103 04 33

(314693)

ИЗДАЈЕМ трособан ком-

форан стан, строги центар,

намештен, екстра, 350

евра. 063/690-269.

(314800)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

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

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• УРЕА + КРЕАТИНИН
Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 8. ДО 28. АПРИЛА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

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

LAVA TOLSTOJA 21 ugao sa ČUMIĆEVOM 1

ULIČNA ZGRADA
I sprat
Stan 2 112,40 m²

III sprat
Stan 20 66,55 

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

DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje

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

Potkrovlje
Stan 11 46,36 m²

Stan 12 76,18 m² 

Stan 13 74,51 m²

Stan 14 76,54 m²

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

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

povučeni sprat   stan 5 – 103,39 m²

SLAVKA BOKŠANA 5
(900 evra/m²)

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

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

SERDAR JANKA VUKOTIĆA

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

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

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

Kompaniji Cards Print doo potrebno

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

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

Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагно-
стика. Прегледи свих специјално сти из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање тера-
пија у поликлиници Panmedica, а по 
потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/2102-355, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98

РАДИМО:
нове кровове, 

поправљамо старе. 
радимо кровове 
лимене и олуке.

062/827-89-20

(7
/3

1
4

1
5

1
)

Комби превоз
робе и селидбе,

повољно.

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

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)

Ћевабџиници „Хало Лесковац”

потребан

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

(6/305327)

ИЗДАЈЕМ намештен вели-

ки двособан стан, Кара-

ђорђева. 064/994-13-16

(СМС)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру, нова Миса. Тел.

062/151-08-28. (314598)

ЈЕДНОИПОСОБАН, центар,

нов, намештен, 250 евра.

063/744-69-27. (314812)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-

штен стан у строгом цен-

тру, 200 евра.Тел. 062/850-

12-75, 251-85-45. (314811)

ТРОСОБАН намештен,
строги центар, ЦГ, клима,
лифт, 250 евра. 063/708-
55-66. (314812)

ИЗДАЈЕМ ненамештен јед-
нособан дворишни стан,
нова Миса. 064/458-70-60.
(314670)

ИЗДАЈЕМ трособан стан на
новој Миси, ненамештен.,
100 квм. 064/817-93-96.
(314827)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
нова Миса. 063/778-61-73.
(314661)

ИЗДАЈЕМ стан, 45 квм, у
кући, у центру Старчева.
063/502-211. (314676)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру у центру града,
за самце. 063/733-02-53.
(314686)

ИЗДАЈЕМ самештај за рад-
нике, самце, студенте. Рад-
нички смештај, центар.
063/502-211. (314676)

ЦЕНТАР, Ул. Максима Гор-

ког, новоградња, једноиоп-

собан, 44 квм, IV спрат, нов

намештај, потпуно опре-

мљен, ЦГ, клима. Издајем.

069/733-767. (314819)

ИЗДАЈЕМ комфоран стан

за две самице на Содари.

063/351-709. (314739)

ТРПЕЗАРИЈСКИ сто, кауч,

кревет, комоде, душек, сто-

на лампа, огледало.

063/861-82-66. (314738)

ИЗДАЈЕМ намештену собу

са употребом кухиње и ку-

патила. 065/672-33-00.

(314773)

ИЗДАЈЕМ нов намештен

једнособан стан, центар.

062/460-093. (314746)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-

ре, замрзиваче,  климе,

шпорете,  бојлере - попра-

вљамо са гаранцијом.

„Фриготехник”. 064/122-

68-05. (314577)

ИЗДАЈЕ се на дуже, двосо-

бан стан, ЦГ, полунаме-

штен, Котеж. 060/051-07-

25. (314798)

ИЗДАЈЕМ засебну кућу у

близини Народне баште.

Контакт тел. 062/805-08-

78. (314805)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан

на Тесли, V спрат, ЦГ, 150

евра. 063/846-90-79.

(314700)

НАМЕШТЕН комфоран

стан озбиљним особама.

Јабука, 063/351-709.

(314739)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-

шен стан на Тесли. Тел.

064/942-13-33. (314733)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм, Ко-

теж 1, опремљен. 064/158-

15-90. (314805)

ЈЕДНОСОБАН намештен

стан за издавање. 061/175-

00-15. (314796)

НАМЕШТЕН једнособан

дворишни, ТА, код Хотела

„Тамиш”, 100 евра.

064/122-48-07. (314816)

ИЗДАЈЕМ кућу, 100 квм,

стара Миса, Панчево.

063/207-819. (314793)

ИЗДАЈЕМ двособан празан

стан, реновиран, 200 евра.

063/822-94-87. (314719)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-

мештен стан, Котеж 2, ЦГ,

кабловска, интернет.

063/498-981. (314818)

ИЗДАЈЕМ локал 40 квм,
строги центар Панчева, Ка-
рађорђева б.б. 065/228-60-
10. (314651)

ПОВОЉНО издајем по-
словни простор у сутерену
куће у Војвођанској улици
(Миса), површине 35 + 20
квм, за магацин, радиони-
цу или курсеве. 063/232-
086. (314714)

ПОТРЕБНЕ раднице за кла-
ње пилића на пољопри-
вредном газдинству.
064/365-65-56. (313031/р)

ПОТРЕБАН конобар/ица за
рад у ресторану. 064/060-
50-50 (СМС)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у Маркету „Идеал”, на
Стрелишту и Војловици.
013/333-160, 063/855-65-
56, 013/333-162. (314161)

ПЕКАРИ потребна радница

са искуством, звати после

11 сати. 065/351-29-33

(СМС)

ПОТРЕБАН радник за рад

у дистрибуцији штампе.

069/867-72-06. (314474)

РЕСТОРАНУ ROYAL  у

Авив парку потребни рад-

ници у кухињи и продаји,

конобар-ица. 063/216-788.

(314506)

FAST FOOD-u у Београду,

близу панчевачког моста,

код Дунав станице, потреб-

ни главни кувар/ица, и по-

моћно особље. Услови до-

бри. 064/339-64-49. (314555)

SI LEX doo тражи раднике

за рад у производњи. Тел.

063/109-78-88. (314826)

У ЛОКАЛУ брзе хране „Код

Тому Лесковчанина” по-

требне помоћне раднице у

припреми хране, са или

без искуства. 065/900-50-

08. (314828)

ПОТРЕБНА радница за рад

на бувљаку, разношђење

кафе од 5.30 до 12.30.

Плата 45.000. 064/132-98-

12. (314658)

ПИЦЕРИЈИ „ПОПАЈ” по-

требне раднице. 062/339-

279. (314388)

ПОТРЕБНИ физички рад-

ници за рад у грађевини.

„KIZ ZA” doo, Горан,

064/648-24-47. (314232)

ПОТРЕБНЕ конобарице,

кафе „Пацифико”.

060/319-05-77, 061/236-

32-87. (314644)

ПОТРЕБНИ кувари.

060/414-61-09. (314675)

ПОТРЕБНИ конобари.

060/414-61-09. (314675)

ПОТРЕБАН радник за по-

сао на бувљаку, текстил.

063/836-70-61. (314697)

РЕСТОРАНУ „Катарка”,

потребан конобар и по-

моћни радник у кухињи.

065/831-80-69. (314701)

ПОТРЕБНИ продавци за

рад у продаји у ресторану.

013/377-230, 064/259-96-

62. (314772)

РЕСТОРАНУ „Код Ђенера-

ла” потребни радници за

помоћ у кухињи, печење

меса, обрада меса. Тел.

063/318-896. (314723)

РЕСТОРАНУ домаће кухиње

потребан помоћмни радник

у кухињи. 060/147-36-30,

062/195-99-39. (314803)

ПОТРЕБАН магационер за

велепродају од 22 до 48 го-

дине. Радно време: уторак

– недеља од 6.30 до 15 са-

ти, плата 60.000 динара.

063/744-65-12. (314802)

ПОТРЕБ АН помоћни рад-

ник у пекари. Контакт тел.

063/865-80-48. (314817)

ПОТРЕБНА продавачица за

рад у пекари. Контакт тел.

063/865-80-48. (314817)

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

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање,
фуговање, поправке парке-
та, подова. Без прашине,
квалитетно, повољно.
061/233-49-97. (314127)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-
44-88. (314244)

БЕТОНИРАЊА дворишта,
ископи, обарање стабала,
рушења, одношење ствари.
060/035-47-40. (314654)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка
свих електроуређаја и ин-
сталација. 063/752-17-93.
(314655)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које смета. 063/369-846.
(314667)

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

СЕЛИДБЕ, транспорт, ком-
би превоз путника за ЕУ и
Србија. 064/158-15-90.
(313983)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе, Панчево-даље, цена,
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (314032)

ДУБИНСКО чишћење на-
мештаја, душека, столица,
тепиха на лицу места.
065/270-80-66. (314622)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења кућа, шупа,
бетонирања, чишћења дво-
ришта, обарање стабала.
064/122-69-78. (314654)

ОЗБИЉНА жена, спремам
станове. 060/149-03-14.
(314694)

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

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор.
Александар. 064/157-20-
03. (314695)

ШЉУНАК од 1 – 8 м³, пе-
сак , сејанац. Ризла за на-
сипање путева.   063/472-
669, 013/332-066. (314822)

КАМИОН кипеер, превоз:
шљунак, песак, ризла, сеја-
нац, итд. Утовар/одвоз шу-
та. 060/474-74-57. (314699)

КОМБИ превоз, селидбе –
наш утовар/истовар. Чи-
стимо подруме, таване.
064/144-37-65. (314706)

МЕДИЦИНСКА сестра са

искуством пружа услуге

давања терапије, купања

новорођенчади. Нега ста-

ријим лицима. 062/111-95-

37. (314760)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена

поломљеног црепа, висин-

ски радови на крову.

065/535-24-56. (314736)

РАДИМ све физичке псло-

ве, утовар, истовар, шут,

угаљ, пелет, итд. 060/143-

62-10. (314756)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: рено-

вирање купатила, санита-

рије, поправке славине, од-

гушење канализације.

061/193-00-09. (314690)

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање,

фуговање, поправке парке-

та, подова. Без прашине,

квалитетно, повољно.

061/233-49-97. (314127)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:

одгушење судопере, купа-

тила, поправке, замене, од-

мах. 064/495-77-59,

013/331-657. (314725)

ПАРКЕТ и ламинат, по-

ставка, хобловање и лаки-

рање. 065/314-90-18,

061/314-90-18, 013/601-

892. (314774)
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Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 14. Закона о про-

цени утицаја на животну средину („Службени глас-

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

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о поднетом захтеву за одређивање обима

и садржаја 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 је захтев за одређивање обима и садржаја сту-

дије о процени утицаја на животну средину за

ПРОЈЕКАТ Изградња инсталација за пријем, скла-

диштење и намешавање етанола и ЕТБЕ на к.п.

број 3529/1, 3531, 3532, 3533, 3534, 3541, 3549,

3550, 3551, 3552/1, 3553, 3554, 3555, 3575 и 3576

КО Војловица у Панчеву. 

Подаци и документација из захтева носиоца пројек-

та могу се добити на увид у просторијама Покрајин-

ског секретаријата за урбанизам и заштиту животне

средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

(приземље, канцеларија бр. 39), на телефон

021/487-46-90 или на упит на адресу

olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs и

natasa.knezevic@vojvodina.gov.rs.

Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана објав-

љивања овог обавештења, могу доставити своје

мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

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

Пренамена инсталације за пријем, складиштење и

намешавање МТБЕ у инсталацију ЕТБЕ у оквиру

комплекса НИС „Рафинерије нафте Панчево”, на

к.п. број 3547, 3549, 3551, 3553, 3557, 3570, 3576,

3532 и 3534 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 09.

05. 2022. године. За време трајања јавног увида за-

интересована јавност може у писменом облику под-

нети примедбе и мишљења на изложену студију о

процени утицаја на адресу Покрајинског секрета-

ријата.

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@vojvodi-

na.gov.rs

Јавна расправа и презентација одржаће се 10. 05.

2022. године у згради Покрајинске владе (призем-

ље, канцеларија бр. 39) у 12 сати.

Министарство заштитe животне средине Републике

Србије, на основу чл. 10. и 29. Закона о процени

утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”

135/04, 36/09),  даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад, Ул. Народног

фронта 12, поднео је захтев за одлучивање о потре-

би процене утицаја на животну средину за пројекат

мобилног постројења за третман нафтног муља, за-

уљене воде, зауљеног отпада, талога и других отпа-

да који садрже угљоводонике.

Заинтересована јавност може да изврши увид у

садржину захтева, сваког радног дана од 11 до 14

сати у просторијама Министарства заштите животне

средине у Београду, Ул. Омладинских бригада 1, со-

ба 428 и на website
http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/

и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана

објављивања овог обавештења.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

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

цени утицаја на животну средину („Службени глас-

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

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби

израде студије о процени утицаја на животну

средину

Носилац пројекта д.о.о. „Ветрозелена”, Улица Маса-

рикова бр. 5, Београд, поднео је захтев за одлучива-

ње о потреби процене утицаја на животну средину

пројекта Ветроелектране „Ветрозелена” на к.п. КО

Долово и к.п. КО Банатско Ново Село, на територији

Града Панчева.

Подаци и документација из захтева носиоца пројек-

та могу се добити на увид у просторијама Покрајин-

ског секретаријата за урбанизам и заштиту животне

средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

(приземље, канцеларија бр. 39), на телефон

021/487-46-90 или на упит на адресу 

olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs и

natasa.knezevic@vojvodina.gov.rs.

Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана објав-

љивања овог обавештења, могу доставити своје

мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању

и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-ис-

правка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,

50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18,

31/19, 37/19-др.закон, 09/2020 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

кат.парцеле топ.бр.3479/2 КО Панчево, за планира-

ну изградњу вишепородичног стамбеног објекта са

7 стамбених јединица, спратности Пр+2+Пк, који се

налази у Ул.Драгутина Илкића Бирте бр.12-а, изра-

ђен од стране агенције „Active House”, Панчево, за

инвеститорa Николић Мићу из Панчева.

Увид у урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

таријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-кому-

налне послове и саобраћај. Информације и сва оба-

вештења о јавној презентацији можете добити на те-

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

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

тације од 7 дана, почев од 22. 04. 2022. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању

и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-ис-

правка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,

50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18,

31/19, 37/19-др.закон, 09/2020 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

кат.парцеле топ.бр.3193/1 КО Панчево, за планира-

ну изградњу стамбено-пословног објекта са 24

стамбене јединице и једним пословним простором,

спратности По+Пр+4+Пс-Објекат А и стамбеног

објекта са 24 стамбене јединице, спратности

Пр+3+Пс-Објекат Б, који се налазе у Ул.Карађорђ-

ева бр.36, са обухватом УП-а и дела улице Кара-

ђорђева, део кат.парцеле 8044КО Панчево, израђен

од стране бироа „АГП Студио”, Панчево, за инвести-

торa „SM&SAX Building” ДОО, Београд.

Увид у урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-

муналне послове и саобраћај. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији можете добити на

телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у вре-

мену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне пре-

зентације од 7 дана, почев од 22. 04. 2022. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

У уторак, 12. априла, навршило се четрдесет најтужнијих дана откако је

отишао наш вољени

ЈОВАН НИКОЛИЋ
4. IX 1950 – 4. III 2022.

Недостајеш... за разговор, за радост, за љубав...

Недостајеш да унучицама и нама замениш Бајку и маму.

Недостајеш... да дочекаш и испратиш уз оно своје: „Ај’ јав’те се кад стиг-

нете, само зврцни...”

И докле ће болети ово недостајање!??

Воле те неутешни: ћерке ЗОРАНА и ЉИЉАНА, ђедове срећице

СОФИ и МИЛА, зетови АРПАД и ЛАЗАР
(78/314786)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Ресторану „Royal”у „Авив парку”

потребни радници у продаји 

и кухињи, конобарица

063/216-788 (4/314745)

СЕЛИДБЕ, превоз робе, са

радницима или без, превоз

аутомобила, мотоцикала.

062/816-66-78. (314769)

НУДИМ услуге одржавања

и сређивање гробних места.

069/172-73-07. (314823)

КОШЕЊЕ траве, кресање

живе ограде, култивирањ-

ње земљишта, сечење дрве-

ћа. 065/413-75-42.

(314797)

АЛУ ПВЦ столарија – ко-

марници, ролетне, венеци-

јанери, уграђујем, попра-

вљам, гуртне. 064/181-25-

00. (314801)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ

радови: брзо, педантно,

повољно. 065/523-02-73.

(314807)

ПОПРАВЉАМ десктоп и

лаптоп рачунаре. Сервис

на Стрелишту. PC013 si -

stem. 062/446-747.

(314410)

ШЉУНАК, песак, сејанац...

одвоз шута малим кипером

до 2 кубика. Лаза.

065/334-23-38. (314817)

KIZ ZA – превоз шљунка,

песка, сејанца и ризле.

Услуге виљушкарима носи-

вости и до 18 тона.

063/218-894. (313926)

KIZ ZA – рушење објеката,

утовар и одвоз шута, иско-

пи, сечење и разбијање бе-

тона, насипање и набијање

терена. 063/218-894.

(313926)

KIZ ZA – продаја бехатон

коцки са постављањем.

064/648-2447. (313926)

KIZ ZA – орезивање и сеча

дрвећа из камиона са кор-

пом до 28 м, изнајмљивање

маказастих и телескопских

платформи. 063/218-

894.(313926) 

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду

превоз камионима, рад ви-

љушкарима и машинско чи-

шћење терена са одвозом.

060/425-5443. (313926)

ТВ сервис „Тесла електро-

ник”, бесплатан превоз и

преглед. 060/078-47-89,

063/778-47-89. Ул. Јована

Рајића 1, код поште на Те-

сли. (314778)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и

одвоз шута, лупање бетона

и ископ мини багерима.

064/648-24-50.  (313926)

НАЈАМ виљушкара за уто-

вар и истовар робе, теле-

хендлера до 18 м висине.

064/648-24-50. (313926)

СЕЛИДБЕ, екипа радника,

превоз, одвоз непотребних

ствари, чистимо шупе, по-

друме. 064/280-30-16,

063/731-77-67, Владимир.

(314730)

НАЈПОВОЉНИЈИ превоз

шљунка, песка, сејанца,

ризле и црне земље.

064/648-24-50.  (313926)

ПРОФЕСИОНАЛНО/ПО-

ВОЉНО сечење, поткреси-

вање дрвећа из камиона до

30 м висине. 064/648-24-

50.  (313926)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење купатила, канализа-

ције, водоводне адаптаци-

је, замена вирбли, вентила,

батерија, санитарије, све

за воду, 0-24 сата. Пензио-

нерима екстра попуст. До-

лазим одмах. 013/348-139,

063/811-74-89, Јовичин.

(314677)

ПРЕВОЗИМ кипером по-

вољно грађевински мате-

ријал, туцаник, огрев, уто-

вар, одвоз, шут. 064/354-

69-94, 013/344-645.

(314752)

БРАВАРИЈА, ограде, капије,

врата, надстрешнице, врло

повољно. Тел. 060/140-54-

44, Дуле. (314638)

CAF FE CAN CA RA потребна

девојка за рад. Само пре

подне. 063/208-389.

(314813)

СЕЛИДБЕ, превоз робе

мерцедес камионом, рад-

ници, повољно. Вук,

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

85. (314672)

ПРЕВОЗ свих врста роба и

селидбе, повољно. Раде,

060/518-95-80. (314755)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комарни-

ци, венецијанери, све заве-

се, тенде, хармо-врата, ро-

ло-заштита. 063/816-20-98.

(314775)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ,

фасадерски радови, поста-

вљање ламината, селидбе

са људима. 062/8166-78.

(314769)

ПОТРЕБАН радник за по-

сао у гвожђари. 062/800-

24-24. (314813)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-

ре, замрзиваче,  климе,

шпорете,  бојлере - попра-

вљамо са гаранцијом.

„Фриготехник”. 064/122-

68-05. (314577)

ТЕПИХ сервис „Путник”:

дубинско прање тепиха и

намештаја. 302-820,

064/129-63-79. (314824)

ТРАЖИ се кувар , пица-

мајстор и помоћни радник

у кухињи. Позвати од 16 до

19 сати радним данима.

Контакт телефон 069/620-

325, „Коноба 32”. (314814)

TРАЖИМО УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ НОВИНА
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Последњи поздрав мајци, свекрви, баки и прабаки

САВКИ МИШКОВИЋ
1932–2022.

од ЗДРАВКА, СЊЕЖАНЕ, НЕМАЊЕ и ИВАНЕ са породицом

(7/314660)

9. априла 2022. године заувек нас је напустила

наша

САВКА Давида МИШКОВИЋ
рођ. Соломун

1932–2022.

Драга мама, почивај у миру.

Ожалошћени: син ЖЕЉКО са породицом

(40/314720)

ЛАЗАР КОВЈАНИЋ

Последњи поздрав нашем драгом и вољеном Бати

од: ЗЛАТКА, ГОРДАНА, МАЈЕ и ДУШИЦЕ са децом

(32/314708)

ВЕСНА

МИХАЈЛОВИЋ

Последњи поздрав

комшиници.

Комшије у Ђуре

Даничића 4

(41/314721)

ВЕСНА МИХАЈЛОВИЋ

Анђеле наш.

Синови ДРАГАН и МАРКО

са породицама

(57/314754)

Последњи поздрав драгој

ВЕСНИ МИХАЈЛОВИЋ

од САЛЕТА, НЕШЕ, МИЛИЈЕ, МОКИЈА, 

ТОКИЈА и ЖЕЉКА са породицама

(71/314783)

Последњи поздрав мами и баки

АНИ ЗЕЉКОВИЋ

Премало је речи да се искаже туга.

Увек ћеш бити са нама као што си била уз нас.

Ћерка ДУШАНКА и унука АНА

(50/314744)

Последњи поздрав мами, баки и ташти

АНИ ЗЕЉКОВИЋ

Отала је само лепа успомена на тебе и време

проведено са тобом.

Ћерка ВЕСНА, унуци ДЕЈАН и ДУШАН, зет

ДРАГАН и снаја ЈЕЛЕНА и праунук МИХАЈЛО

(51/314744)

АНА ЗЕЉКОВИЋ

Последњи поздрав од ЛАЗЕ, РАДИЦЕ и ДАВИДА

(38/314715)

Последњи поздрав нашој мами, баки и бајкићу

СЛАВКИ ЈАКОВЉЕВИЋ

Кажу последњи поздрав, кажу отишла си заувек.

Одмарај у рају, гледај нас и даље одгоре наша

сигурна луко, неуморна подршко, несаломиви

ослонцу.

За сву љубав неизмерно ти хвала.
Твоја деца

(6/314656)

Последњи поздрав

СЛАВКА ЈАКОВЉЕВИЋ
1946–2022.

Хвала ти на свему!

Твој ГОРАН, МАРКО, МИРА и АНЂЕЛА

(49/314735)

СЛАВКА

ЈАКОВЉЕВИЋ

Драга наша колегини-

це, овако жалосно збо-

гом нисмо очекивали с’

тобом.

Много нам недостајеш.

ВЕРОНИКА и ЈАГОДА

(69/314780)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље

да нас је напустила наша

АНА ПОПАДИЋ
1929–2022.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ожалошћен син ТОМО и снаја НАДЕЖДА

(35/314712)

Последњи поздрав старој баки

АНИ ПОПАДИЋ

У срцу те носимо, са љубављу помињемо.

Унук ДАМЈАН, снаја ТАЊА и праунуке

АНЂЕЛА, ДУЊА и САРА

(36/3147129

Последњи поздрав

АНИ ПОПАДИЋ

Хвала ти за сваки дан који си посветила нама.

У нашим срцима ћеш бити заувек.

Унука РУЖИЦА, зет ДЕЈАН и праунуци

МАТЕЈА и ЛУКА

(37/314712)

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.

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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9. априла 2022, у 87. години, напустила

нас је наша вољена мајка, бака и прабака

ЕВА ЦЕСНАК

Ожалошћени: ћерке ЕВА и АНА

са породицама, остала родбина

и пријатељи

(18/314674)

Последњи поздрав баки и прабаки

ЕВИ ЦЕСНАК

од унука МИЛАНА, супруге МАРЈАНЕ

и праунука ПЕТРА, ПАВЛА и ЂОРЂА

(16/314674)

Последњи поздрав баки и прабаки

ЕВИ ЦЕСНАК

од унука БОРИСЛАВА, супруге ДРАГАНЕ

и праунуки НИНЕ и ТАРЕ

(17/314674)

РАСТКУ

последњи поздрав од IV-2

(5/314648)

Последњи поздрав нашем вољеном

РАСТКУ ЈОВАНОВУ
доктор филозофије

22. VII 1977 – 6. IV 2022.

Остаћеш заувек у нашим срцима!

Твоји најмилији: син ЈАКОВ, супруга ЈЕЛЕНА, сестра ЈЕЛЕНА и зет ЖЕЉКО

(73/314785)

Последњи поздрав нашем драгом

РАСТКУ ЈОВАНОВУ
22. VII 1977 – 6. IV 2022.

Стриц ЂУРИЦА, стрина АНА, 

сестре ЈАСНА, КСЕНИЈА и ОЛГА

са породицом и брат ДИМИТРИЈЕ

(72/314784)

Wa i ting for the gift of so und 

and vi sion...

Not hing to do, not hing to say

РАСТКО ЈОВАНОВ

Твоји: ујка, ЉИЉА, ЛИКИ, 

НИКИ, ИВА и МИРЧЕA

(74/314785)

Последњи поздрав драгом сестрићу и

брату

РАСТКУ

Твоји: тетка МИРА, брат САША

и сестра НЕНА са породицом

(75/314785)

RASTKO JOVANOV

It is a cold night and a hard ra in’s a – gon na

fall, but we ha ve a ship...

Tvoja JECA

(77/314785)

Последњи поздрав

РАЛЕТУ

од пријатеља ШЕЛЕТА са породицом

(76/314785)

12. априла 2022. напустила нас је наша највоље-

нија

МИЛИЦА НОВАКОВИЋ
1934–2022.

Сахрана је обављена 13. априла 2022.

Ожалошћени: син ДРАГАН, унуци МИЛОШ

и АЛЕКСА, снаја ЉИЉАНА

(59/314757)

Последњи поздрав

РАСТКУ ЈОВАНОВУ

од кума ЕМИЛА са породицом

(88/314826)

Последњи поздрав

ВЛАДИ МИХАЈЛОВУ

Унук СТЕФАН, снаја МАРИЈА и син ГОРАН

(67/314777)

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.

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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У петак, 15. априла, у 11 сати, на Евангелистичком Котеж

гробљу даваћемо седмодневни помен 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

(61/314759)

Последњи поздрав прији

МАЈИ

БОЖО и ОЛГИЦА ЋУК

(60/314758)

11. априла 2022. преминуо је наш

ЖИКА МИЛИЋ ЂИЂА
1948–2022.

Почивај у миру, нека те анђели чувају.

Твоје ЈЕЛАЧЕ

(42/314722)

Последњи поздрав драгом брату

ЖИКИ МИЛИЋУ
Почивај у миру.

Твоја сестра ЖИЖА са породицом
(43/314722)

ЖИКА МИЛИЋ

Вољеном Коки од његових најмилијих

(81/314794)

Последњи поздрав брату

ЖИКИ МИЛИЋУ

од сестре са породицом

(82/314794)

Прошла је година от-

када није са нама

наш зет

ДУШАН

ВИНЧИЋ

Чувамо успомену на

тебе.

Породица

БОШКОВИЋ

(83/314804)

Прошло је тужних се-
дам година откако није
са нама наша драга

МИРА

РАЈЧЕВИЋ

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Породица

(89/314830)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 9.

априла преминуо мој вољени брат

БРАНКО ЗЕЉКОВИЋ
1932–2022.

Хвала за сву доброту и племенитост коју си нам

подарио током свог живота.

Сахрана је обављена 12. априла.

Сестра МИРА са родбином
(29/314702)

Последњи поздрав драгом стрицу

БРАНКУ ЗЕЉКОВИЋУ

С поштовањем породице

БАБИЋ и ЛЕПЕДАТ

(34/314711)

Драгом ујаку

БРАНКУ ЗЕЉКОВИЋУ

последњи поздрав од породице АНУШИЋ

(79/314787)

РАДМИЛА ТОМИЋ
1963–2022.

Сада те мајко више ништа не боли, путуј са анђе-

лима.
Син НЕНАД и снаја ГОРДАНА

(3/314642)

РАДМИЛА ТОМИЋ
1963–2022.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ожалошћени: кум ЉУБА, кума НАТАША

и кума ДУШИЦА
(2/314642)

РАДМИЛА ТОМИЋ
1963–2022.

Последњи поздрав драгој прији од породица

МИЋИЋ и ЈЕРОТИЈЕВИЋ
(4/314642)

ЈЕЛИЦА

УСКОКОВИЋ
2021–2022.

С љубављу и поштова-
њем чувамо успомену
на тебе.

Твоје колегинице
и колеге

из Лабораторије
ХИП-Азотара

(68/314779)

18. априла навршава

се шеснаест тужних

година откада ниси

са нама

ЂОРЂЕ

ВАСИЉЕВИЋ

Син САША

са породицом
(70/314782)

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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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
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.

У суботу, 16. априла 2022, у 12 сати, на Новом

гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашем

ЈЕВТИМИЈУ РАДОВИЋУ

Супруга ЖИВКА и ћерке БОЈАНА

и МИРЈАНА са породицама

(45/314726)

АНГЕЛИНА МИТРОВИЋ
1932–2021.

16. априла 2022. даје се помен нашој непрежа-

љеној мајци.

Почивај у миру вољена наша и никад непрежа-

љена душо наше душе.

Твоја деца: НАДА, ГОРДАНА и СНЕЖАНА

са породицама

(46/314770)

СЕЋАЊЕ

БЕКИЋ

СТЕВАН МИЛЕНА НЕБОЈША
1921–1993. 1922–2009. 1955–2017.

Породица

(47/314732)

Годину дана

МИЛЕ

ЂОШЕВСКИ
1956–2021.

Тешко је живети без тебе...
Поносни смо што смо те
имали, тужни што смо те
изгубили.

Супруга СЛАВИЦА, 
син НИКИЦА и унуци

АНДРЕА и МАТЕЈА
(52/314743)

Тата...

МИЛЕ

ЂОШЕВСКИ
1956–2021.

Знао си колико те воли-
мо, али никада нећеш са-
знати колико нам недо-
стајеш.

Твоји: СЛАЂАНА, БОКИ,
МИЛОШ и БОГДАН

(53/314743)

Пола године од смрти наше драге

ДАРИНКЕ ЦВИЈИЋ

Време пролази, али сећања не бледе.

Недостајеш... Свуда и увек.

Почивај у миру!!!

Твоји најмилији

(56/314753)

У недељу, 17. априла, у 11 сати, на Новом гробљу, дајемо четворогодишњи

помен нашој вољеној

ЈЕЛЕНИ НЕСТОРОВИЋ
рођ. Матановић

Мајка са великим срцем.

Њени: кћер НАДА, синови СЛОБОДАН, МИЉАН и САША, снајке СНЕЖАНА,

ИВАНА и СЛАЂАНА, многобројна унучад и праунучад
(55/314751)

Прошло је седам година откако није са нама

ЉИЉАНА СУВАЧАР
рођ. Стоименова

14. VI 1929 – 14. IV 2015.

Сећамо те се са љубављу и поштовањем.

Ћерка СЛАВИЦА СТОЈАНОВ са породицом

(62/314761)

Добри мој

ТАТА

Отишао си пре шест месеци, а са мном си сваког трена.

Воли те твоја БОБА

(66/314771)

СЕЋАЊЕ

Прошла је дуга година откада није са нама

ВУКМАН САКОВИЋ

Твоји најмилији

(80/314790)

Четрдесет дана откако си
нас напустио

ПРЕДРАГ КОСТИЋ
Чуваћу те у срцу.

Брат ИВА
(14/314437)

14. априла 2022. навршава се годину дана на-

шој вољеној

ОЛГИ МИХАЈЛОВ

Хвала ти за све мајко, бако и супруго. Живе-

ћеш вечно у нашим срцима.

РАЈКО

(24/314691)

18. априла се навршава
шеснаест година откако
ниси са нама, ал’ си веч-
но у нашим мислима и
срцима

ЂОРЂЕ

ВАСИЉЕВИЋ
Супруга ЕЛИЦА и ћерке

РУЖИЦА и СНЕЖАНА
са породицама

(84/314506)

Навршава се тужних шест месеци откако се упокојио наш супруг, отац и

деда

ЂОРЂЕ ЂОКИЋ

Још увек очекујемо да нам се јавиш песмом која је била саставни део те-

бе, да нас развеселиш својим пријатним гласом. Али, нема тебе, нема пе-

сме, само неизмерна бол и празнина.

У сећање на тебе и сву љубав коју си нам поклањао, у суботу, 16. априла,

у 13 сати, посетићемо твоју вечну кућу на гробљу Котеж.

Почивај у миру, најдражи наш.

Воли те твоја породица

(65/314771)
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У суботу, 16. априла, на
Католичком гробљу, у
11.30, дајемо годишњи
помен мајци, супрузи и
баки

МАРИЈИ

ЈАНКОВ
Ожалошћена

њена породица

(21/314624)

16. априла 2022, у 11 сати, на Новом гробљу, дајемо годишњи по-

мен вољеном и никад непрежаљеном

БРАНКУ ЖИВАДИНОВИЋУ

Твоји вољени: супруга НАДА, кћерке БРАНКА и БИЉАНА, 

унука ТИЈАНА и зетови ИВАН и БРАНИСЛАВ
(22/314688)

СЕЋАЊЕ

БОРИВОЈЕ СТАНКОВИЋ
1935–2021.

У свим наредним годинама чуваћемо сећање на твоју неизмерну

доброту и љубав.

Пуно нам недостајеш.

Твоји најмилији: МИРА, НИНО, БРАНА, МАРКО и ИВАНА

(23/314689)

У суботу, 16. априла, у 11 сати, даваћемо шесто-

месечни помен нашој драгој

ЈАСМИНИ ТАРАЈИЋ
1961–2021.

Била си нам радост и срећа а сад туга највећа.

Иако са нама ниси, у нашим срцима ти си. Почи-

вај у миру.

Твој супруг СТЕВАН са децом
(25/314692)

Навршавају се две године откада нас је напу-

стила наша тетка

МАРИЈА ДИВИЋ МИЦА

Присећамо се и помињемо тренутке проведе-

не с тобом.

Најмилији

(26/314696)

Прошло је шест тужних месеци откако није

са нама наш вољени

БРАНИСЛАВ НЕДЕЉКОВ

Почивај у миру наш Бато.

Твоји најмилији

(27/314638)

СЕЋАЊЕ

Прошло је шест година откако није са нама наш

ДЕНИС СКУМПИА

Остаје да га заувек волимо.

Тужни што смо га изгубили.

Супруга ЈЕЛЕНА, син ПРЕДРАГ

и ташта МЛАДЕНКА
(28/314701)

ПЕТАР БУЧА
9. V 1966 – 24. X 2021.

И после шест месеци тешко је поверовати да те

нема. 

За тобом вечно тугују неутешни: 

мајка ДИВНА и тетка МИЦА

(30/314703)

ПЕТАР

БУЧА

Смрт не постоји, љу-

ди умиру када их сви

забораве.

Твој брат РАДА са

породицом БОРКА

(31/314704)

14. априла 2022.  навршило се годину дана откада нас је напустио

наш драги

ТУГОМИР ЛАЗАРЕВИЋ
2021–2022.

Ни година која је прошла, ни оне које ће проћи, не могу те избри-

сати из наших сећања. Увек ћеш живети у нашим срцима достојан-

ствен и вољен.

Волимо те деда.

Супруга МИЛИНКА, син БОЈАН, снаја ДАНИЈЕЛА

и унуци ЈЕЛЕНА и ЛУКА
(33/314710)

16. априла 2022, у 11.30, на Новом гробљу, даваћемо
шестомесечни помен нашој драгој супрузи, мајци, ба-
ки и прабаки

ЉИЉАНИ БЛАГОЈЕВИЋ

ЗДРАВКОВИЋ

Недостајеш нам много и остаћеш заувек у нашим
срцима.

Супруг ЖИВОЈИН, син ВЛАДИМИР
и ћерка КАТАРИНА са породицом

(39/314716)

Нашим родитељима

ВУЛОВИЋ

АНАНИЈУ СТОЈАНКИ
22. априла навршило се 26. априла навршава се

годину дана четрдесет дана

Сећају их се њихови: ћерка ЉУБИЦА, син ГОЛУБ, зет ПЕРИЦА,

снаха СМИЉКА, унучад ИВАНА, ИВАН и ПРЕДРАГ и зет ДЕЈАН
(54/314747)

16. X 2021 – 16. IV 2022.

Прошло је тужних

шест месеци откада

ниси са нама

СТЕВИЦА

КАЛЕНДЕРАЦ

Вечно ћемо те волети

и чувати од заборава.

Твоји: ЈОВАНКА, 

ЈЕЛЕНА, ЈАСМИНА,

унуци и праунуци

(63/314765)

Драги брате,

у срцу те носим и с

љубављу помињем.

Твоја сестра БИЉА

(58/314755)

ВОИСЛАВА БОГДАНОВИЋ

Навршавају се четири године откада ниси са нама.

Твоји најмилији

(85/314810)
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У суботу, 23. априла, у 11.30, на Старом православном
гробљу, даваћемо полугодишњи помен нашој драгој

МИРОСЛАВИ МИЦИ

ТАНЦАБЕЛИЋ
Хвала ти за сву љубав.
Свима нам недостајеш.

Супруг АЛЕКСАНДАР, син ВЕЛИБОР, снаја ДРАГАНА,
брат МИРОСЛАВ, снаја НАДА, сестра МАРИЈА, зет
ШЕФИК и остала родбина

(1/314619)

3

19. априла навршила се година од смрти

ЉУБИЦЕ ЛАЛОВИЋ БУБЕ

У нашим мислима и срцима вечно.

Сестре МАРА и ВЕСНА, ИВАНА

и БОБАН са породицом
(8/314662)

У суботу, 16. априла, на гробљу Котеж, у 11 сати, даваћемо

годишњи помен нашем драгом супругу и оцу

ДРАГАНУ ЛЕКИЋУ ЛЕКИ

Пролази тужна година а твој лик, осмех и доброту себично

чувамо за нас...

Твој дух и даље живи у нама.

Болна је празнина коју си оставио својим изненадним одла-

ском, боли јер нам недостајеш.

Помислимо – ту си, позваћеш, доћи ћеш, а дођеш само у сан.

Увек онако јак и скроман, био си насмејан и весео, имао си

неку смешну причу да поделиш са нама. Нама остаје вечита

туга и рањено срце.

Воле те твоји: супруга МАЈА и син ЛАЗАР

(9/314663)

РАДОМИРОВИЋ

САВОТИЈЕ МАКСИЈАНА
1999–2022. 2011–2022.

Сећање на вас увек живи.

Ваши: син и ћерка

(10/314665)

У суботу, 16. априла, у 11 сати, даваћемо шесто-

месечни помен нашем драгом

СЛОБОДАНУ ВУЈИЧИЋУ ЂЕДИ

Увек си у нашим мислима и заувек у нашим ср-

цима.

Супруга МИЛКА, синови НЕНАД и ПРЕДРАГ,

снахе ИВАНА и ТАЊА, унуци СТРАХИЊА, 

НИКОЛА, НАТАЛИЈА, АНДРИЈАНА и ИГОР

(11/3124663)

14. априла 2022. године навршава се осам година отка-
да нема мог супруга

СЛОБОДАНА ПАЈЕВИЋА
1951–2014–2022.

Дани пролазе, туга ме разноси и питам се како сам још
увек међу живима. Ја сам тело мртво а живо. Без душе,
без снова, без наде. Живот мој нема смисла без моје
кћерке Сање и тебе. Љубим вас заувек.

Твоја ЉИЉА
(12/314669)

СЕЋАЊЕ

БОЖИДАР

ИЛИЋ
15. IV 2007 – 15. IV 2022.

Године пролазе, бол и
туга остаје.

Заувек твоји: мајка
АНИЦА и сестра

БОЈАНА са породицом
(13/314671)

ВЕРИЦА БЛАЖИН

Година прође, а туга оста.

Породица БЛАЖИН

(15/314673)

ДУШАН ДОЈЧИНОВИЋ

Прошло је пет година.

Волимо те заувек.

Жале за тобом: ГОЦА, ДЕЈАН и ДИЈАНА
(19/314678)

У суботу, 16. априла, у 10.30, на Старом гробљу у Панчеву, дајемо једного-

дишњи помен нашој

ЉУБИЦИ ЛАЛОВИЋ БУБИ
1963–2021.

Нађи смирај свој души... Почивај у миру.
Твој брат ЛАЗАР

(20/314679)

9. априла навршило се седам најтужнијих

година откако није са нама

КОВАЧ ЛИВИЈУС „ТИБИ”
1947–2015.

Помен је у петак, 15. априла 2022, у 11 са-

ти, на Старом православном гробљу Пан-

чеву.

Вечно у срцу свог брата ЛАДИСЛАВА

– ЛАЦИЈА са породицом

(44/314724)

Двогодишњи помен во-

љеном брату

НЕБОЈША

ПЕШИЋ
1972–2020.

Брат ЗОРАН и сестре

МИРА и МАЈА

са породицама

(48/314734)

16. априла 2022. навршава се пет година отка-

ко нас је напустио наш драги

ДАНЕ ГЛУМАЦ
1931–2017.

Ожалошћени: син МИЛЕ, снаха БЕБА

и унуке МИЛИЦА и МАРИЈА

(64/314767)

МАРА ЈЕЛИЋ

Године пролазе, а ми те чувамо у успоменама

ЕМИЛИЈА, МАРИО, МИЛОШ и ДРАГАНА

(87/314821)

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.

Једногодишњи помен нашем вољеном и непре-

жаљеном

МОМЧИЛУ ВРЦЕЉУ
24. IX 1946 – 27. IV 2021.

даћемо у суботу, 16. априла, на Новом гробљу.

Заувек у нашем срцу и мислима.

Супруга АНЂЕЛКА, син НИКОЛА, снаха

КАТАРИНА, унука КСЕНИЈА и ћерка МИЛИЦА

(86/(314820)
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Наш суграђанин Срђан Нико-
ловски, доктор медицине и
научник, изабран је да пред-
ставља Србију на годишњем
састанку Америчког колеџа
лекара, који ће се одржати од
28. до 30. априла у Чикагу.

И не само то, др Срђан Нико-
ловски ће представити и цео
овај део Европе у финалу Наци-
оналног такмичења апстрака-
та Америчког колеџа лекара.
Он ће том приликом презен-
товати студију коју је спровео
са четворо колега, чланова Ресу-
сцитационог савета Србије.
Занимљиво је да је Николов-
ски једини финалиста овог так-
мичења у историји те органи-
зације који долази из овог дела
Европе.

Иако му је тек 33 године, др
Срђан Николовски већ има
каријеру, постигнућа и успехе
пред којима остајете без тек-
ста. Није потребно да прочи-
тате више од неколико редова
из његове биографије па да
схватите да делите реалност са
једним од највећих умова дана-
шњице. Једним од оних чије
ће име, открића и достигнућа
без сваке сумње памтити и буду-
ће генерације.

Николовски је рођен у Пан-
чеву и овде је завршио основ-
ну, а потом и Средњу меди-
цинску школу. Интегрисане
академске студије медицине на
Медицинском факултету у Бео-
граду успешно је окончао 2014.
године, стекавши звање докто-
ра медицине. Тренутно је на
докторским академским сту-
дијама на истом факултету и
ради на својој докторској дисер-
тацији. На том факултету је и
запослен.

Ово није први пут да овај
Панчевац одлази на годишњи
састанак Америчког колеџа
лекара.

– Први пут сам учествовао
2019. године, док сам први пут
финалиста Националног так-
мичења апстраката био 2020.
године. Тада сам у финале про-
шао са радом из области хема-
тологије, док ове године је у
питању рад који се бави срча-
ним застојем у ванболничким
условима – објаснио је Нико-
ловски.

Угледна институција

Амерички колеџ лекара је нај-
већа специјалистичка меди-
цинска организација на тери-
торији САД и друга највећа
медицинска организација уоп-
ште. Основана је 1915. са основ-
ном мисијом очувања и уна-
пређења ефикасности и про-
фесионализма у медицинској
пракси.

– Временом се овај колеџ све
више специјализовао за гране
интерне медицине, али се сво-
јим активностима свакако анга-
жује и на другим пољима меди-
цине. Kолеџ је издавач и неко-
лико стручних медицинских
часописа, а имам част да будем
рецензент за један од њих. Тако-
ђе, један од тих часописа свр-
стан међу пет најутицајнијих
медицинских часописа на тери-
торији САД и Велике Брита-

није – истакао је овај научник.
Он је рекао нешто више и о

томе како је конципиран годи-
шњи састанак.

.– Још од 1917. Амерички
колеџ лекара традиционално у
априлу одржава годишње
састанке, а број учесника из
године у годину све више расте.

У последњих пар година уче-
ствује и по више од 11.000 људи.
Kолеџ углавном окупља своје
чланове, али у нижем процен-
ту и остале медицинске рад-
нике, највише са простора САД,
а мањим делом из других зема-
ља. Сам састанак траје три дана,
а на програму је заиста широк
дијапазон едукативних програ-
ма. Пре састанка се током два
дана одржавају и едукативни
курсеви. Једна од најзначајни-
јих активности на састанку је
и споменуто Национално так-
мичење апстраката, које има
улогу својеврсне светске изло-
жбе. По мишљењу организато-
ра многих других медицинских
састанака у свету, ово је најве-
ћи медицински скуп током
године на глобалном нивоу.

Важна тема

На овогодишњем састанку у
Чикагу др Срђан Николовски
ће презентовати рад који се
бави предикцијом преживља-
вања код пацијената са акут-
ним застојем рада срца у ван-
болничким условима.

– Kонкретно, реч је о паци-
јентима код којих је застој срца
настао као последица срчаних
болести и код којих су сведоци
тих задеса покушали примену
мера кардиопулмоналне реа-
нимације. Наша студија је рађе-

на на територији Србије. Пода-
ци су прикупљани од октобра
2014. до децембра 2019. годи-
не и студија представља део
европског пројекта „EuRe Ca”.

Наш суграђанин је заједно са
колегама током овог истражива-
ња дошао до веома занимљивих
и за науку корисних сазнања.

– Резултати до којих смо
дошли показују да су старост
пацијента мања од 65 година,
место задеса изван места ста-
новања, присуство такозваног
шокабилног иницијалног срча-
ног ритма, као и удаљеност нај-
ближе здравствене установе
мања од 5 километара, важни
позитивни предиктори прежи-
вљавања код ових пацијената
– рекао је Николовски.

Он је објаснио и због чега су
ова сазнања битна, до каквих

би унапређења могла да дове-
ду, те какве ће смернице и пре-
поруке из њих проистећи.

– Ови подаци свакако гово-
ре о томе колико је важно да
сведоци задеса што је могуће
пре примене мере кардиопул-
моналне реанимације, али и
колико је значајна што ранија
примена електрошокова у циљу
поновног успостављања спон-
таног срчаног рада. Све то укљу-
чује набавку такозваних ауто-
матских екстерних дефибри-
латора, њихово одржавање и
обуку појединаца за њихову
примену. Такође, треба скре-
нути пажњу и на значај пра-
вилне организације центара и
мобилних екипа хитне меди-
цинске помоћи у циљу што
бржег реаговања и што бржег
допремања пацијената у нај-
ближу здравствену установу у
којој се могу применити оста-
ле мере за одржавање витал-
них функција, укључујући и
перзистентну фармаколошку
терапију. Мада се срчани застој
сврстава у један од водећих
узрока смрти у свету, он најче-
шће настаје као последица срча-
них болести, и то превасходно
акутног инфаркта миокарда.
Стога, бољи третман ових боле-
сти и превенција озбиљнијих,
животно угрожавајућих ком-
пликација, може умногоме
допринети и смањењу самог
броја срчаних застоја.

Наука као начин живота

Овај наш суграђанин је тако-
рећи од самог почетка свог

образовања упло-
вио у научне
воде.

– Научно-
истраживачким
радом сам почео
да се бавим са
својих 17 година,
када сам био
активни учесник
на 20 семинара
из области пси-
хологије и моле-
куларне биомеди-
цине у Истражи-
вачкој станици
„Петница” код
Ваљева. Ту сам
био аутор три
рада која сам пре-
зентовао на три
узастопне годи-
шње конферен-
ције исте устано-
ве. Они су публи-
ковани у годи-
шњим зборници-
ма радова. Током
студија медици-
не био сам аутор
три клиничке сту-

дије из области хематологије
које сам спровео уз помоћ коле-
га са Kлинике за хематологију
Универзитетског клиничког цен-
тра Србије. Пред крај студија и
након стицања звања доктора
медицине, четири године сам
био ангажован као клинички
лекар волонтер на Универзи-
тетској дечјој клиници у Бео-
граду. У почетку сам радио у
служби педијатријске нефроло-
гије, на одељењу за хемодија-
лизу и трансплантацију бубре-
га код деце, а касније и у слу-
жби дечје хирургије. Ту сам сти-
цао искуства на практично свим
одељењима, а највише на неу-
рохирургији, кардиохирургији,
ортопедији и урологији. Био сам
и члан тима за трансплантаци-
ју бубрега код деце – објаснио
је овај Панчевац.

Но ту његовим достигнући-
ма ни приближно није крај,
што се може видети и у уокви-
реном тексту. И понављамо,
он има само 33 године. Обич-
ном смртнику не преостаје
ништа друго него да се пред
њим дубоко наклони и да му
пожели успех какав, уз овакав
рад, апсолутно заслужује.

Драгана Кожан

Авалска улица припада тери-
торији Месне заједнице „Цен-
тар„. Под овим називом посто-
ји од 1968. године, а простире
се од Борислава Шипоша.

Масони за себе кажу да нису
никакви завереници, нити тај-
ни владари света, како их у
Србији често представљају.
Одбијају да је њихова органи-
зација тајна, и тврде да је нај-
приближнији опис масонери-
је - „хуманитарна организаци-
ја, која функционише на дис-
кретан начин”.

Званично, масони као удру-
жења људи чији је циљ опште
добро, настали су почетком 18.
века у Енглеској. Своје дело-
вање они симболично пореде
са градњом Соломоновог хра-
ма, па симболе и звања преу-
зимају из зидарског еснафа.
Отуда и „слободни зидари” као
други назив за њих.

Бога називају „Великим
архитектом свих светова”, међу-
собно се ословљавају са „бра-
те”, а чланови једне организа-
ције, „ложе”, на почетку су „уче-
ници”, кад овладају одређеним
знањима постају „помоћници”,
док најстарији имају звање „мај-
стора”. Ложом руководи „вели-
ки мајстор”. У масонским риту-
алима користе се зидарски ала-
ти шестар, лењир, угломер и
висак...

Историја масона у Србији
дуга је, и почиње још из пери-
ода Првог српског устанка:
истакнути чланови ове орга-
низације били су Карађорђев
дипломата Петар Ичко, али и
турски Мустафа паша, у наро-
ду познат као „српска мајка”.
Познати масони доцније су
били и владика Николај Вели-
мировић, Ђорђе Вајферт, Јован
Дучић, Бранислав Нушић,
Живојин Мишић... Рачуна се
да у Србији данас има 2.500
„слободних зидара”. Они исту-
пају јавно, али ритуале и хра-
миве и даље чувају од јавно-
сти.

У периоду између два свет-
ска рата, у намери да се пред-
ставе јавности и супротставе
пропаганди својих противни-
ка који су их проглашавали за
„заверенике”, масони у Београ-
ду сазидали су на Калемегда-
ну зграду за свој храм. Поред
улаза она има стубове, који
симболишу храм, затим сим-
боле двојности природе – Јакин
и Боаз, те пет степеника који
симболично представљају број
корака којима чланови помоћ-
ничког степена улазе у храм.
Здање је још између два свет-
ска рата требало да постане
масонски музеј, али га је Вели-
ка ложа поклонила тадашњој
Управи града Београда. У њему
је данас галерија Природњач-
ког музеја.

Београд је између два свет-
ска рата, а посебно у време
краља Александра, био важна
тачка на масонској карти Евро-
пе. У њему је 1926. године одр-
жан конгрес свих најважнијих
ложа слободних зидара. Покро-
витељ конгреса је био моћни
индустријалац Ђорђе Вајферт.

На овом скупу учествовали су
и масони Велике ложе Краље-
вине Срба, Хрвата и Словена-
ца „Југославија”, што је зани-
мљиво ако се зна да је тако
названа пуних десет година пре
него што је Александар 1929.
тим именом назвао своју кра-
љевину!

Француз Данијел Келер, који
се сматра једним од најмоћ-
нијих масона на свету, 9. апри-
ла 2015. у Београду је одржао
предавање на тему придружи-
вања Србије ЕУ. Говорећи о
настанку Југославије, он је
дипломатски рекао: „Не могу
да искључим да је међу уједи-
нитељима и оснивачима Југо-
славије било много браће”, при
чему треба имати на уму да се
масони међу собом ословља-
вају са „брате”. Случајно или
не, Келер је ово предавање одр-
жао у згради на Теразијама
број 1, где је 1. децембра 1918.
проглашено уједињење Срба,
Хрвата и Словенаца. Краљ
Александар, који је био пот-
писник документа о уједиње-
њу, све до 1922. године, када је
извршена реконструкција њего-
вог двора оштећеног у бомбар-
довању, у тој згради је живео!

„Краљу ујединитељу” дугу-
јемо и споменик Незнаном
јунаку на Авали, саграђен у
традицији масонских храмо-

ва. Грађен је по нацртима Ива-
на Мештровића, и самог масо-
на, од 1934. до 1938. године.
Вајар је за узор имао гробницу
краља Маузолеја, по којој се
сви такви монументи данас
зову „маузолеји”, у Халикама-
су, данашњем Бодруму. Он је,
међутим аутор и другог сим-
бола Београда - споменика
„Победник”, постављеног на
Калемегдану. Овај кип рађен
је по угледу на Александриј-
ски светионик. И светионик и
маузолеј сматрају се светским
чудима...

Осим што су и њихов финан-
сијер (краљ Александар) и
њихов аутор (Мештровић), били
масони, и што следе традици-
ју „слободног зидарства”, карак-
тер масонског потписа даје им
чињеница да је црни Споме-
ник незнаном јунаку прецизно
окренут ка белом „Победни-
ку”. Другим речима, поглед
посматрача који стоји на ула-
зу авалског споменика, уперен
је право на споменик на кале-
мегданској тврђави.

Слични споменици незна-
ним херојима постоје и у дру-
гим европским метрополама,
али су они тамо обично поста-
вљени у центар града. Неки
аутори сматрају да је у Србији
изабрана баш Авала зато што
има облик пирамиде. А да би
подсећала на масонски сим-
бол, кажу они, требало је одсе-
ћи јој врх – срушити средње-
вековни град Жрнов који се
налази на њој. 

Како год – постоје фотогра-
фије на којима је забележен
почетак радова: краљ Алексан-
дар изводи први ударац сребр-
ним чекићем - основним
масонским симболом.

УЛИЦЕ ПАНЧЕВА: АВАЛСКА

Авала, планина масона?

ИМПРЕСИВНА БИОГРАФИЈА

Пред крај интегрисаних студи-

ја медицине Николовски се

ангажовао на спровођењу

клиничких академских студија

у области педијатрије, а након

дипломирања, и у области

педијатријске хирургије, тран-

сплантологије, неурохирургије,

урологије, али и имунологије,

хематологије, нефрологије,

неурологије, епидемиологије,

психијатрије и ургентне меди-

цине.

Ангажован је и као истра-

живач и на једном од проје-

ката који је финансирала

Владе Републике Србије, а

који се бави студијама у

педијатрији. Током студија

медицине објавио је још

један научни рад и био је

активни учесник на 14 меди-

цинских научних конферен-

ција. По завршетку студија,

публиковао је скоро 30

радова у стручним часописи-

ма и зборницима апстрака-

та. Аутор је шест поглавља у

четири стручне мултидисци-

плинарне монографије, пре-

зентовао је преко 30 усме-

них и преко 10 постер пре-

зентација на стручним ску-

повима и добитник је неко-

лико признања и награда.

Одржао је два предавања

по позиву, а као пасивни

учесник присуствовао је на

преко 70 медицинских кон-

ференција и преко хиљаду

едукативних курсева у обла-

сти медицине. Члан је 20

међународних стручних

медицинских и академских

организација.

ДР СРЂАН НИКОЛОВСКИ ПРЕДСТАВЉА НАС У ЧИКАГУ

НАУЧНИК КОЈИМ СЕ ПАНЧЕВО ПОНОСИ



речима ’зашто то не обновимо
кад сви имамо пара које добија-
мо за рођендан’ – каже Тамара.

А говорници на поменутом
панелубили су Богдана Опачић
из Завода за проучавање култур-
ног развитка у Београду, Јасмина
Вујовић из Завода за заштиту спо-
меника културе у Панчеву, Алек-
сандар Станојловић из Студија
„Жижа” и Ива Чукић из Удруже-
ња „Министарство простора”.

Разговор на ову тему такође
је привукао велики број људи,
када се показало да је тема неис-
црпна, јер је свако имао толико
тога да каже.

Према речима Богдане Опа-
чић, истраживања јавног мњења
показала су да је грађанима бит-
но културно наслеђе, као и да,
поред неопходних улагања у обно-
ву пиваре, не би било лоше ни
укључити овдашње индустријско
наслеђе у постојеће културне руте.

И Александар Станојловић
сматра да је Панчевцима пива-
ра веома важна, као и да је ово
вишеструко значајан јубилеј, јер
представља почетак индустрија-
лизације и побољшања људског
живота на овим просторима.

– Сећам се,када је дошло до
оног пожара 2005. године, коли-
ко је људи с неверицом и тугом
све то гледало, слично као када
је Хиландар горео. Сада је тек
део пиваре обновљен, отприли-

ке четвртина, док је остатак изу-
зетно запуштен. За такво стање
и ја прихватам део одговорно-
сти, јер сам био део тима који је
радио на томе, па иако сам дао
неки допринос, то никако није
довољно – навео је Александар.

Ива Чукић из Београда, која
ради у Министарству простора,
говорила је сличним искуствима
и мисли да постоји велики број
људи који би се ангажовао на
обнови оваквог објекта. Свако
ангажовање тог типа захтева и
ангажовање локалне заједнице и
за почетак она сугерише да се
крене од чишћења, па да се евен-
туално настави са организаци-
јом манифестација, концертима,
кувањем котлића и онда лагано
пређе на уређење ентеријера.

Јасмина Вујовић је истакла да
постоје пројекти; да је ипак мно-
го тога урађено – од затварања
зграде до поправке кровова, као
и да је ове године у градском
буџету предвиђено два милиона
динара за наставак тих радова,
али да су за потпуни завршетак
неопходна баш велика средства.

И на крају је сасвим очиглед-
но да тога неће бити без моби-
лизације свих институтција, јер
би био неописив грех дозволити
да такво културно наслеђе наста-
ви да пропада и, ако ништа дру-
го, не подржати овако блиставу
младалачку енергију.
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Панчевачка или Вајфертова
пивара не престаје да изазива
(болне) емоције житеља овог гра-
да. И не само њих, већ и свих
поштоваоца светлих традиција
и вредне историје, а да не гово-
римо о љубитељима доброг пену-
шавог напитка на бази јечма и
хмеља.

И све то тачно три века од
настанка или готово петнаест
година од нестанка те фабрике
за понос, којом се неретко буса-
мо у прса пред остатком света.
Бусамо се, иако би требало да се
сакријемо у мишју рупу ако се
зна да смо (неко више, неко
мање)дозволили да нам буде
уништено такво раскошно бла-
го културног наслеђа.

И с обзиром на то да генера-
ције, које су живеле с тим једин-
ственим брендом, нису малтене
ништа урадиле да га сачувају,
можда ће макар они који дола-
зе успети да спасу оно што се
спас’ти може.

Ко још увек то не зна, ове годи-
не је тачно три века откако је
Абрахам Кепиш, јеврејин из
Пожуна (садашње Братисла-
ве),12. јануара 1722. године у
нашем граду основаопрву пива-
ру на овим просторима.

Касније су се власници фабри-
ке смењивали, све док је среди-
ном идућег 18. века није преу-
зела породица Вајферт. Први од
њих, Игњац, имао је тада тек
нешто више од двадесет лета, а
практично је водио до своје дубо-
ке старости у освит Првог свет-
ског рата. Након завршетка тог
планетарног сукобапивару је пре-
узео његов чувени син Георг,
нама познатији као Ђорђе. То
јебило време процвата фабри-
кеи самог града, када су и Бео-
грађани бродом долазили ова-
мо на пивце и переце.

Након Другог светског рата
пивара је, као и све друго, прешла
у државне руке што је потрајало
све до краја тог века, када је ради-
ла мање-више успешно и тиме
чувала своју светлу традицију. Чак
се и добро развијала, као и све
друго у то време, па је 1977. годи-
не производња пребачена са више-
вековне локације натргу (који
данас носи име Ђорђа Вајферта)
на кеју, у новосаграђене модерне
погоне на Котежу 2.

Пиво је одатле некако текло
све до 2008. године, док фабри-
ку није купио „Хајнекен”. А тај
„белосветски” бренд је малтене
истог момента угасио, јер га веро-
ватно нико није обавестио о томе
о каквој је историји реч.

Но, све то многима је већ добро
познато и готово да нема човека
који није био погођен тим, сло-
бодно се може рећи – злочином.
Многи суграђани тада су остали
без посла, али нико није прстом
мрднуо да спречи такав сцена-
рио. Да зло буде веће, три годи-
не раније пожар је похарао и
стару пивару, која је по свим
светским стандардима требало
да буде чувана као непроцењи-
во културно благо.

И отада – тајац! Тек понеко
се сети панчевачког пиварства
и његовог светионика – Вајфер-
тове пиваре. У међувремену су
се појавили занатски произво-
ђачи. Отворена је чак и једна
мала„крафт” пивара. Било је и
покушаја да закупац дела старе
пиваре заснује и озбиљнију про-
изводњу, као и идеја о обнавља-
њу тог здања; чак је и расписи-
ван и конкурс на ту тему и били
одабрани најбољи, али ту се и
стало. Осмишљена је и мани-
фестација Дани Вајферта (две
године већ изостаје, кажу, због
пандемије), која је привлачила
солидан број људи.

Обрни-окрени, мало или гото-
во ништа, јер та монументална
грађевина на кеју и даље тавори и
још горе – легло је свакојаких

деструкција, наместо да буде нешто
што нам надалеко светла образ.

Културно наслеђе 
града за понос

Ипак, пре неколико дана као да је
засјало светло на крају дугачког
мрачног тунела. Заправо, тај опти-
мистички блесак емоција допи-
рао јеиз чистих дечјих окица, тач-
није, из средишта њихових душа.
Оне су сасвим сигурно изазвале
осмех и самог Георга В, који се
несумњиво много секира горе на
небесима гледајући развлачење
своје светле заоставштине.

Не каже се џабе да на млади-
ма свет остаје, јер су се, бар
засад, јединоони досетили да
обележе величанствени јубилеј
– тих триста година од форми-
рања панчевачке пиваре.

А тим поводом се, за културне
прилике,силан свет окупиоу субо-
ту, 9. априла, у Народном музеју,
како би уверио у то шта су блиста-
во младе али неупитно креативне
руке урадиле како би осветлиле
таму која је одавно прекрила зда-
ње Вајфертова пиваре и наше –
тако би требало да буде – највред-
није традиције и историје.

Тог поподнева најпре је отво-
рена изложба макета „Мали
кустоси”, коју је неколико десе-
тина деце припремило уз помоћ
Студија архитектуре за децу „La
Vil le te”. Реч је о радионицама-
архитекте Душане Николић, која
је усмеравала своје мале пола-
знике, како би у физичком обли-
ку представили оно што су осми-

слили када је реч о обнављању
Вајфертове пиваре. 

– Ми смо у години када Вај-
фертова пивара слави три века
од настанка одлучили да реали-
зујемо пројекат у оквиру којег
смо приређивали радионице с
децом од пет до четрнаест годи-
на. Тако смо мало обилазили то
здање и научили где се шта тамо
налази, а потом смо на кеју поста-
вили рамове кроз које су деца
могла да гледају пивару. И прет-
ходно су се наши мали пола-
зници бавили реконструкција-
ма јавних градских простора, а
сада смо хтели да им покажемо
како то изгледа кадаје у питању
културно наслеђе. Желели смо
да се не заборави пивара, па смо
најпре израдили програм уз
помоћ којег смо направили маке-
ту, а они су веома брзо схватили
шта се у ком од тих објеката
налази и још брже осмислили
шта би све ту могли да ураде.
Поделили су се у мање тимове,
а ја сам их,као архитекта, само
водила кроз тај процес. Било је
много занимљивих идеја, попут
музеја пиварства, биоскопа, позо-
ришта, дечјих игралишта, чак и
зип-лајна...– навела је Душана.

Малишани 
одушевили макетама

А онда су се представиле и те
мале архитекте, којима није
нимало мањкало куражи пред
оноликим светом.

Једна од њих била је и Тама-
ра Гавриловић, ученица шестог

разреда, која досад није много
знала о пивари, али се веома
брзо заинтересовала за ту мате-
рију, пре свега за то какве су
могућности да она буде обно-
вљена. У свом идејном решењу
предвидела је да, поред осталог,
у стамбеном делу буде напра-
вљен хостел.

Нешто млађа, али ништа мање
посвећена овом бриљантном про-
јекту, Теа Ђорђевић, ученица
четвртог разреда, није крила како
је одувек волела да нешто пра-
ви, сече или израђује макете.

– Мама је чула за те часове
архитектуре, па сам се, не раз-
мишљајући, пријавила на ради-
онице Фондације „La Vil le te”, а
када сам тамо отишла, видела
сам и неке пријатељице, што ме
је додатно учврстило у жељи да
се бавим тиме. Најинтересант-
није ми је било то што смо пока-
зали како пивара може да изгле-
да, не да и даље тавори и пропа-
да. Добро би јој дошло да се
нешто промени, а моја идеја је,
рецимо, да буде направљено деч-
је игралиште – каже Теа.

Њена вршњакиња и најбоља
другарица Хана Бељин управо
је од ње чула за поменути сту-
дио архитектуре.

– Она ми је рекла да је на тим
радионицама супер, па сам одлу-
чила да дођем. Моја идеја за
макету била је да направим игра-
лиште, као и кафић, одакле би
родитељи могли да мотре на сво-
је потомке – истиче Хана.

Поново (не) ради пивара...

Након поменуте изложбе,одржа-
на је трибина под називом „Поно-
во (не) ради панчевачка пивара”,
коју је модерирала Тамара Павло-
вић из Фондације „Неозоик”.

– Ми смо одлучили да се при-
јавимо на конкурс Фондације
„Јелена Шантић” како бисмо мла-
де из нашег града приволели да
нешто науче о пивари, као и да
обележимо триста година од њеног
настанка. Много енергије смо уло-
жили, али нам се то вратило на
прави начин, јер су се деца веома
заинтересовала за ту тему, а коли-
ко пре тога готово ништа нису
знала. Томе у прилог говоре и
анегдоте са поменутих радиони-
ца. У главној улози прве је сред-
њошколка, која је схвативши да
се на новчаници од хиљаду дина-
ра налази не само Вајферт, већи
пивара,била у шоку штоје, упр-
кос томе,у тако јадном стању.С
друге стране, док смо спомиња-
ли колико је новца потребно за
реконструкцију пиваре, једна
девојчица је прекинула причу

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.

Питић
Прелепи мешанац са генима пита,
старости око три године, тражи нови
дом.

Овај питић је кастриран, микро-
чипован и вакцинисан против бесни-
ла, а обожава да се мази, социјали-
зован је и научен на поводац.

Тренутно се налази се привремено
у градском прихватилишту у Власин-
ској улици (телефон: 352-148), где чека одговорне удомите-
ље.

Буби
Преслатка женка, стара између два-
три месеца, пронађена је у парку
пре око две недеље, а сада тражи
сигуран и топао дом.

Буби је очишћена од паразита и
биће вакцинисана, а смештена је
привремено код хуманих суграђа-
на који су јој помогли, али нажа-
лост не могу да је задрже.

Она ће сигурно ће израсти у прелепог чупавог пријатеља
који ће некоме улепшати живот, а све друге информације
могу се добити на телефон 063/700-55-00.

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

НЕКО СЕ ИПАК ДОСЕТИО ДА ОБЕЛЕЖИ ТРИ ВЕКА ВАЖНОГ ОБЈЕКТА

МЛАДАЛАЧКА ЕНЕРГИЈА СПАСАВА 
ВАЈФЕРТОВУ ПИВАРУ ОД ТОТАЛНЕ ПРОПАСТИ!?

Понешто и урађено, али мора неупоредиво више

Мале архитекте, уз помоћ Душане,
одушевиле макетама будуће пиваре

Трибина „Неозоика”: Има потенцијала, али
реконструкција „Вајферта” много кошта

Панчевци веома заинтересовани за културно наслеђе



Момци у среду, 
20. априла дочекују
Металопластику

Девојке против
гошћи из Аде

Финиш трке за бодовима у руко-
метним лигама постаје све узбу-
дљивији и неизвеснији. Свако
има своју „рачуницу”, па је потре-
бан сваки бод, јер баш он може
утицати на коначни пласман...

Осмо коло плеј-офа Суперли-
ге за рукометаше на програму је
било протеклог викенда. Пан-
чевачки „жуто-црни” су путова-
ли у Костолац, на увек неугодно
гостовање, али овога пута успе-
ли су да се врате уздигнутих
руку, јер су остварили и трећи
тријумф у плеј-офу: Рудар–Ди-
намо 28:31 (16:17).

Била је то добра рукометна
представа, коју су гости из Пан-
чева почели на најбољи начин.
Половином првог полувремена
семафор је показивао резултат
6:9, али већ у 19. минуту било је
9:9. Играло се готово гол за гол до
краја првог дела утакмице, рива-
ли су били изједначени, али су
Милош Костадиновић и његови
саиграчиипакуспелиданаодмор
оду са минималном предношћу.

Наставак сусрета донео је
потпуно другачију слику. Дома-
ћи су успели да парирају само
до 33. минута (18:18), а онда је
тим Ненада Краљевског додао
гас и оправдао улогу фаворита
у овом дуелу.

Динамо је играо у саставу:
Никола Стаменковић, Урош
Павловић, Вељко Чабрило,
Милан Бошковић, Никола Бекић,
Вук Новаковић, Радован Осто-
јић (један гол), Марко Перовић
(11), Огњен Тонић, Иван Дис-
тол, Борислав Урта, Милан Голу-
бовић (један), Милош Костади-
новић (девет), Данило Радовић
(девет голова), Алексас Мило-
шевић и Адриан Биркенхојер.

Наредни меч „жуто-црни” ће
одиграти у среду, 20. априла. Тада
ће у Хали спортова на Стрелишту
угостити шабачку Металопласти-
ку. Утакмица почиње у 19. 30. 

Неизвеснија завршница шам-
пионата у Супер Б лиги за жене
одавно није виђена. На врху табе-

ле ври, чак пет тимова конкури-
ше за пласман у виши ранг, а у
елиту ће два првопласирана
тима...

Рукометашице ЖРК Панче-
ва нису успеле да се изборе са
огромним притиском и усија-
ном атмосфером на гостова-
њу у Прокупљу, па су мало
застале на победничком путу:
Топличанин – ЖРК Панчево
32:25 (18:11).

Праве и узбудљиве битке тек
предстоје. На табели тренутно
води Срем са 25 бодова из
седамнаест мечева, друга је
Кикинда са бодом мање, али и
утакмицом мање, а на трећем
месту је Панчево са 23 бода и
такође једним сусретом мање у

односу на лидера. Исти број
поена има и четвртопласирани
Млади радник, док је београд-
ски Раднички на петом месту
са 21. бодом и негде вреба сво-
ју шансу...

Тим који предводе Мар-
ко Крстић и Светлана
Ничевски у суботу, 16. апри-
ла, у Хали спортова на Стре-
лишту дочекује Халас Јожеф
из Аде, екипу која је била
успешнија у првом делу
шампионата. Уз помоћ са
трибина, Невена Маркагић
и њене другарице лакше ће
се реванширати неугодном
ривалу и вратити се на
победнички колосек. Утак-
мица почиње у 18 сати.

СПОРТ
Петак, 15. април 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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ВЕСЛАЧКО НАДМЕТАЊЕ У ЗАГРЕБУ

СЈАЈАН ПОЧЕТАК НОВЕ СЕЗОНЕ

ПОКРАЈИНСКИ ШАМПИОНАТ У ДИЗАЊУ ТЕГОВА

ДИНАМО НАЈБОЉИ У ВОЈВОДИНИ

С РВАЧКИХ НАДМЕТАЊА

ЈОВАНА НЕМА ПРЕМЦА

Спушта се завеса на првенстве-
не трке у одбојкашким лигама
широм Србије... Неки шампи-
онати су окочнани, негде је
преостала још једна рунда, а
они најбољи боре се за титуле
у плеј-офу...

Одбојкаши старчевачког Бор-
ца су прошлог викенда одра-
дили претпоследње коло у
Првој лиги, остварили су нову
победу и тако на најбољи начин
позвали навијаче на последњу
утакмицу у овој сезони коју ће
наредног викенда одиграти на
свом терену против екипе ВА-
014 из Ваљева.

Тим који предводе Јовица
Цветковић, Војислав Павловић
и Душан Јовић у суботу, 9.
априла, гостовао је у Лесков-
цу. Није овај меч имао посе-
бан резултатски значај, али и
поред тога, момци из нашег
града оправдали су улогу фаво-
рита: Дубочица–Борац 2:3, по
сетовима: 25:20, 19:25, 28:26,
20:25 и 12:15.

Протеклог викенда девојке
Одбојке 013 одиграле су послед-
њу утакмицу ове сезоне у Дру-
гој лиги група „Север”. Тим
који предводе Владимир Јован-
чић и Небојша Божић у одлич-
ној утакмици против НС волеј
тима поразом од 2:3 завршио
је трку за бодове, али ову утак-
мицу обележеило је нешто мно-
го важније. Био је то дан пун
емоција, а неизоставан декор
биле су и сузе – од активног

играња опростила се Јелена
Петров, најсупешнија панче-
вачка одбојкашица која је оста-
вила велики траг и у српској
одбојкашкој елити...

– Јеца је наша краљица и
царица. Девојка широког осме-
ха и великог срца, са ретко
добром душом. Велики човек.
Некада су све те добре особи-
не, биле нешто што је нормал-
но код већине, а данас је то
толико ретко, да се о томе мора
причати и писати. Једна, једи-
на, јединствена... Јецина и наша
заједничка победа јесте што ће
остати са нама и даље, али у
некој другој улози. О томе ћемо
када дође време. Јецо, хвала ти
на свему! Поносни смо што си
била део нашег тима на тере-
ну. Хвала ти за сваку борбу, за
сваку лопту, хвала ти за мили-
он осмеха упућених свима, а
посебно нашим новим клин-
цезама које у теби виде идола.
Као наша икона, остаћеш дубо-
ко урезана у сећањима свих
наших верних навијача. Жели-
мо ти срећу, на сваком кораку
и на свим пољима, јер заслу-
жујеш само најбоље. Воле те
твоје саиграчице, сви будући
шампиони, сви тренери, као и
чланови Управног одбора и при-
јатељи клуба – рекао је у емо-
тивном говору први човек
Одбојке 013 Иван Крговић.

Сваки крај јесте и неки нови
почетак. Одбојкашки дани
теку...

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

МНОГО ЕМОЦИЈА НА КРАЈУ СЕЗОНЕ
С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

СТИГЛИ БОДОВИ ИЗ КОСТОЛЦА

ПРОЛЕЋНО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА У КРОСУ

ЗЛАТО И СРЕБРО ЗА ПАНОНИЈУ
У недељу, 10.
априла, одржано
је традиционал-
но Пролећно
првенство Бео-
града у кросу, на
коме је Атлетски
клуб Панонија
наступио са осам
такмичара.

У трци најмла-
ђих дечака на
200 м, апсолут-
ни шампион је
био Лав Грује-
вић, а сјајна је
била и Нина
Штркаљ коај је
на 500 м заслу-
жила сребро у трци десетого-
дишњакиња. Боје клуба бра-
нили су и: Срђан Николић,
Александар Попов, Јована
Царина, Тијана Манић, Петар
Секуловић, Занди Штркаљ и

Иван Обрадинов.
„Панонце” већ следећег

викенда очекује Пролећни
митинг пријатељства на тар-
тан стази у Сремској Митро-
вици.

На чувеној стази „Јарун” у Загре-
бу, 9. и 10. априла, одржана је
38. по реду међународна регата
„Кроација опен”, једно од најја-
чих веслачких надметања у овом
делу Европе.

Преко хиљаду веслача из:
Хрватске, Словеније, Србије,
Аустрије, Бугарске, Естоније, Ита-
лије, Израела, Мађарске, Сло-
вачке, Турске и Молдавије иско-
ристило је прилику да провери
своју тренутну форму после више-
месечних зимских припрема.

Веслачки клуб Тамиш насту-
пио је са врло младом и тален-
тованом екипом од које се много

очекује у овој години када клуб
из Панчева прославља сто годи-
на постојања, традиције и успеха
од свог оснивања 5. новембра
1922. године.

Да ће ово бити успешна регата
наговестила је млада веслачица
Тамиша Николина Герстнер која
је у свом дебитантском наступу у
међународној конкуренцији осво-
јила бронзано одличје. 

Кадетска екипа четверца-скул
коју су чинили: Михајло Марко-
вић, МаркоЈанчикин, ПетарПерић
и Павле Милутиновић одличним
и тактички зрелим веслањем убе-
дљиво је прва прошла кроз циљ.

Освајањем златне медаље на ова-
ко великом такмичењу веслачи
Тамишасубилизапажениипохва-
љениодсавезногселектораВеслач-
ког савеза Србије.

– Заиста је прелеп осећај кад
на старту сезоне и то на овако
великом такмичењу направите
овакав успех. Четверац је изве-
слао врхунску трку и ја им чести-
там на томе. Комплетна екипа
Тамиша је дала свој максимум
на овој регати што је одличан
подстрек за наставак сезоне –
прокоментарисао је наступ сво-
јих такмичара тренер Тамиша
Огњен Матијевић.

Дубл-скул у саставу Милош
Бошков и Бојан Симић успео је
да се избори за пласман у фина-
ле што је у изузетно јакој конку-
ренцији био велики успех.

ПрвенствоВојводинеупауерлиф-
тингу (чучањ, бенч-прес и мртво
дизање) одржано је 9. априла у
БачкојПаланци. Клубдизачатего-
ва Динамо представио са екипом
од 21. члана, а проглашен је за
најуспешнији и најмасовнији на
овогодишњем првенству.

Кадеткиња Нина Павловић
освојила је златну медаљу у гру-
пи такмичарки до 69 кг, а одлич-
не су биле и јуниорке. Софија
Јечменица јетријумфовалаукате-
горији до 47 кг, а Дуња Јанковић
у категорији до 57 кг. Златом се
окитила и Истра Николић (пре-
ко 84 кг), а сребрна одличја су
заслужиле Лара Крсмановић (до
63 кг), Владана Бабић (до 69 кг)
и Тијана Милановић (до 76 кг).

Шампионке Војводине у
конкуренцији сениорки поста-
ле су Јована Радованов (пре-
ко 84 кг) и Сара Петровић (до
76 кг), док се Ана Јаковљевић
окитила сребром у категори-
ји до 63 кг.

Тања Калинић је победила у
надметању ветеранки, док се

Мирјана Павловић
окитила сребром
медаљом.

Златно одличје
зарадио је јуниор
Никола Момчило-
вић, а у истој кате-
горији, до 93 кг,
Виктор Фос се оки-
тио сребром. Петар
Трнинићјебиотре-

ћи у грпи такмичара до 83 кг, а
Јанко Светлик четврти. 

Најсјајнија одличја заслужи-
ли су и сениори Вељко Митро-
вић (категорија до 66 кг) и
Никола Ђорђевић (до 74 кг).
До бронзе је стигао Ненад Јова-
новић (до 83 кг), док су се
Никола Крстић и Марко Радо-

ванов пласирали на пето, одно-
сно шесто место. 

– Ово је историјски успех клу-
ба. Још од оснивања, никада
нисмо имали ситуацију да насту-
памо у оволиком броју. Морам
да напоменем да је Нина Павло-
вић (16 година) била најмлађа
такмичарка, али успела је да
освоји пехар за најјачу кадетки-
њу. Најјача ветеранка првенства
била је наша Тања Калинић, док
је за апсолунто најјачу такми-
чарку проглашена Јована Радо-
ванов – рекао је председник КДТ-
а Динамо Филип Влајић.

Већ 17. априла на програму
је Куп Србије у Књажевцу, а
државни шампионат је заказан
за 14. и 15. мај у Београду. 

Такмичари Рвачког клуба Дина-
мо имали су много успеха и про-
шлог викенда. Учествовали су на
два значајна такмичења и са оба
су се вратили окићени медаљама.

Клуб из нашег града на међу-
народном турниру „Трофеј Сара-
јева” у главном граду БиХ пред-
стављало је седам такмичара које
су предводили тренери Драгана
Јанков и Вујо Шајић.

Кадеткиња Лена Ећимовић је
освојила златну медаљу у кате-
горији до 53 кг, а јако је зани-
мљиво било и у надметању деча-
ка до 72 кг. У финалу су се саста-
ла браћа Огњен и Стефан Тодо-
сијевић. После велике борбе, зла-
том се окитио Огњен, а сребро
је припало Стефану. Милош
Јовановић је зарадио бронзу, а
учествовали су и Алекса Јовић и

Наталија Обрадинов.
У недељу, 10. априла, у Ваље-

ву је одржан Куп Србије за сени-
оре, на коме је бриљирала Јова-
на Радивојевић.

Она је победила у катгегорији
до 62 кг и тако освојила пету злат-
ну медаљу у низу. Тријумфовала
је на свим такмичењима на који-
ма је учествовала ове сезоне!
Јелена Вићентић је морала да

одустане од борби због болести.
Екипу Динама предводио је тре-
нер Миливоје Тодосијевић.



ЏУДО АКТУЕЛНОСТИ

ТРОФЕЈИ СТИЖУ СА СВИХ СТРАНА

УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКИХ БОРАЦА

ТРИ СРЕБРА ЗА ММА АКАДЕМИЈУ

СПОРТ
Петак, 15. април 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–МЕТАЛОПЛАСТИКА
среда, 20. априла, 19.30

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – Х. ЈОЖЕФ
субота, 18 сати

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
жене

Црвенка: ЛАКИ–ЈАБУКА
мушкарци

Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО–ЈАБУКА

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ – ВА-014
петак, 17 сати

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Ивањица: ЈАВОР–ЖЕЛЕЗНИЧАР
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ИНЂИЈА
четвртак, 21. април, 16.30

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО–ТЕКСТИЛАЦ
субота, 16.30

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Пландиште: СЛОГА–МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ – ОМЛАДИНАЦ ФАМ
недеља, 16.30

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – РАДНИЧКИ
субота, 16.30
Дебељача: СПАРТАК 1911 – С. ТАМИШ
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–СЛОГА
утакмице у недељу, од 16.30

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ПОБЕДА
Дубовац: ОМЛАДИНАЦ–МУНДИАЛ
Баранда: РАДНИЧКИ–МЛАДОСТ

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Костолац: РУДАР–ДИНАМО 28:31

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Прокупље: ТОПЛИЧАНИН – ЖРК ПАНЧЕВО 32:25

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
жене

Јабука: ЈАБУКА–ПРОЛЕТЕР 31:26
мушкарци

Јабука: ЈАБУКА – Б. КАРЛОВАЦ 23:27

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–СЛОБОДА 90:79

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Дубочица: ЛЕСКОВАЦ–БОРАЦ 2:2

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Б. Н. Село: ОДБОЈКА 013 – НС ВОЛЕЈ ТИМ 2:3

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Инђија: ИНЂИЈА–ЖЕЛЕЗНИЧАР 1:3

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Сомбор: РАДНИЧКИ 1912 – ДИНАМО 1945 3:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ – ЈЕДИНСТВО (БК) 3:4
Идвор: ПОЛЕТ–БОРАЦ 1:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА–ПОТПОРАЊ 3:1
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ЈУГОСЛАВИЈА 2:0
Алибунар: БУДУЋНОСТ – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ 3:2
Долово: ДОЛОВО – ПАРТИЗАН (У) 3:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–МУНДИАЛ 2:3
Војловица: МЛАДОСТ–ПОБЕДА 2:1  

„Дизелка” 
срушила лидера

Почиње плеј-оф

У последњем колу регуларног
дела шампионата у Првој лиги
Србије „дизелка” из Панчева
протутњала је на терену лиде-
ра и тако најавила узбудљиве
и беспоштедне борбе које од
наредног викенда очекују нај-
боље екипе у плеј-офу: 
Инђија–Железничар 1:3 (1:1).

После неугодног пораза од
Јавора, када су многи већ
почели да отписују тим из
нашег града, уследила је фан-
тастична реакција „Жељиних”
играча.

Повео је капитен Лазар
Милошев своје другове у
важан фудбалски бој, а сви
као један били су спремни да
„изгину”, за сваку лопту, шан-
су, гол...

Шеф стручног штаба Дра-
ган Перишић лидеру је супрот-
ставио тим који су чинили:
Младен Живковић, Мирољуб
Костић, Лука Петровић, Алек-
сандар Ђорђевић, Лазар Мило-
шев, Предраг Станимировић,
Милош Стојчев, Данило
Дашић, Матеја Зувић, Реган
Обенг и Александар Симче-
вић.

Већ на почетку утакмице,
уместо повређеног Милоше-
ва у игру је ушао Петар Гигић,
а прилику су добили и: Дарио
Гргић, Лазар Марковић, Мар-
ко Конатар и Јордан Јовано-
вић. Део величанственог три-
јумфа у Инђији били су и:
Немања Андријанић, Душан
Плавшић, Стефан Дабић,
Бојан Балаж, Бојан Трипко-
вић и Ненад Аџибаба.

Спремали су се у тишини
играчи „дизелке” пред овај
меч, са жељом да направе
велику буку у последњем колу
регуларног дела шампионата.
И успели су! Надиграли су
Инђију на сваком педљу тере-
на, „млели” су ривала од првог
до последњег минута и пока-
зали још једном да нису рекли
последњу реч ове сезоне.

Већ у 23. минуту, Матеја

Зувић је „промешао” неколи-
ко играча домаћег тима,
одлично је упослио Ђорђеви-
ћа, а онда је „Жељин” плеј-
мејкер асистирао Петру Гиги-
ћу. „Деветка” панчевачког
тима била је неумољива – 0:1.

Није дуго трајала радост
момака у тегет-златним дре-
совима јер су домаћи само шест
минута касније, из слободног
ударца, из јединог шута ка голу
гостију, изједначили на 1:1.

И у другом полувремену
Железничар је наставио у свом
ритму. Доминирао је тереном,
стварао је прилике, јурио из
контранапада... Био је то пра-
ви фудбалски рат у коме су
момци из Панчева показали
како се командује.
Играо се 51. минут, када је
Петар Гигић, после шута Рега-
на, по други пут матирао гол-
мана Инђије, а тачку на дер-
би ставио је агилни Лука
Петровић, на самом крају, који
је и на овој утакмици озбиљ-
но намучио своје чуваре.

– Били смо под великим
притиском јер је требало
добрим резултатом сачувати

четврто место. Нисмо се при-
премали искључиво на тех-
ничко-тактичком плану, него
смо пажњу посветили психо-
лошкој припреми. Битно је да
је остварен позитиван резул-
тат и враћено самопоуздање.
Ово је тимска победа, која
увек избаци у први план поје-
динца. Радује ме да сам то
био ја, следећи пут биће неко
други. Важније од појединач-
ног учинка јесте резултат и
остварење екипе. Драго ми је
да је сваки мој гол донео неки
бод екипи и верујем да ћу у
преосталих седам утакмица
увећати учинак. Жеља ми је
да Железничар дође до Супер-
лиге на лакши начин, директ-
но, без неизвесног баража –
каже стрелац четири гола у
наставку сезоне и јунак дер-
бија Петар Гигић.

Предстојећег викенда, у
првом колу плеј-офа, Желе-
зничар гостује у Ивањици где
ће покушати да се реваншира
домаћем Јавору за недавно
пораз у Панчеву, а већ у четвр-
так, 21. априла, „дизелка”
дочекује Инђију. 

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Da8

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

ПРЕД ЖЕЛЕЗНИЧАРОМ ИСТОРИЈСКЕ БИТКЕ

Стране припремио

Александар
Живковић

МЕДАЉЕ ЗА
ТАМИШ

На атлетском митингу у Убу,
прошлог викенда, у веома јакој
конкуренцији, запажен успех
остварили су чланови АК-а
Тамиш.

Десетогодишња Дуња Вучко-
вић је освојила бронзу на 60 м,
Николина Радовановић је са
хицем од 30 метара победила у
бацању вортекса.

У брзом ходању на 1.000 м, у
групи млађих пионира Сара
Гагић и Вељко Хрњез су освоји-
ли златне медаље, док се Соња
Богосављев окитила сребром.
Ана Маринковић је друга сти-
гла на циљ у конкуренцији ста-
ријих пионирки и на најлепши
начин забележила свој први зва-
нични наступ за АК Тамиш, с
обзиром да је у прелазном пери-
оду из Параћина прешла у Пан-
чево.

У надметању млађих јуниор-
ки, такође на деоници од 1.000
м Милица Бунчић је освојила
најсјајније одличје, а боје клуба
бранили су и: Јована Ристић,
Влада Вуковић, Нина Костић и
Милица Славујац.

ДВЕ БРОНЗЕ

На Отвореном првенство Мађар-
ске за ветеране које је прошлог
викенда одржано у Кечкемету,
надметало се преко 300 плива-
ча из: Словачке, Румуније, Срби-
је, Аустрије и Мађарске.

Такмичарка ПК-а Спарта из
Панчева магда Ђерфи освојила
је бронзане медаље на 50 м кра-
ул и 50 м леђно. Боје клуба бра-
инили су и Иван Урком и Дра-
ган Јовановић.

НОВЕ ПОБЕДЕ

У осмом колу Боксерске лиге
Београда, млади чланови БК-а
Професионалац из Панчева
наставили су са успесима.

Победе су извојевали Војин
Ђорђевић, Марко Танкосић и
Божидар Чолић, а клуб су пред-
стављали и Петар Самарџић и
Дамјан Бојић.

Са једанаест освојених бодо-
ва, БК Професиолац је тренут-
но на другом месту на табели, у
конкуренцији од 82 клуба.

На Јуниорском првенству Вој-
водине у Степановићеву које је
одржано 9. априла, сјајне резул-
тате остварили су борци Џудо
клуба Јединство из Качарева.

Златне медаље су освојили
Растко и Михајло Анђеловић,
а сребром се окитила Андрија-
на Кртенић. Боје клуба бранио
је и Новак Стојановски.

Чланови овог клуба били су
успешни и на Школском првен-
ству Војводине.

Најсјајнија одличја су

заслужили: Радан Чигоја,
Илија и Растко Анђеловић и
Андријана Кртенић, сребро
је зарадио Михајло Анђело-
вић, а бронзама су се окити-
ли: Иван Гложик, Василије
Стошић, Андреа Ђаковић и
Јана Пејиновић.

Учествовали су и: Сара
Андрић, Милош Стојановић,
Дарио Балан, Емилија Илић,
Лука Петров, Михајло Лукић
и Богдан Секулић.

Млади џудисти Динама су

недавно учествовали на међу-
народном турниру „Владан
Петровић” у Падинској Скели,
где су у конкуренцији од 558
такмичара из: БиХ, Црне Горе,
Румуније и Србије освојили три
вредна трофеја.

Златне медаље су заслужи-
ли Вукашин Бачевић и Милош
Божић, а сребром су се окити-
ли Давид Мамојка и Јован
Божић. На пета места су се
пласирали Михајло Живојино-
вић и Александар Поповић. 

Међународно надметање у бра-
зилској ђију-ђици одржано је
у суботу, 9. априла, у дворани
„Парк” у Старој Пазови, а у
јакој конкуренцији надметали
су се и борци из ММА акде-
мије Панчево. Био је то први
пут да је клуб из нашег града
учествовао на такмичењу у
овом спорту, који представља
базу за ММА и већ на деби-
танстком наступу постигнути
су запажени резултати

ММА академија Панчевопред-
ставила се са шест својих бора-
ца. У категорији белих појасева,
до 69 кг, Филип Станишић и
Добривоје Јотић, поражени су
од својих ривала судијским одлу-
кама. Бојан Дринић се такми-
чио у истој категорији и био је

једно од најпријатнијих изнена-
ђења на турниру. После само
неколико месеци тренирања, на
свом дебитантском наступу,
успео је да оствари четири побе-
де, да се пласира у финале, где
је ипак поражен од искуснијег
борца па је морао да се задово-
љи сребрним одличјем. 

У категорији белих појасева
до 85 кг Владимир Стојановски
после одличног почетка, ипак
губи меч прекидом у првом колу,
а онда је на сцену ступио још
један дебитант ММА академије
Панчево. Божидар Туцић се над-
метао у категорији до 94 кг,
после две одличне победе и пла-
смана у финале, ипак је морао
да честита ривалу и да се задо-
вољи сребром.

Главни тренер клуба Марко
Радаковић се надметао у кате-
горији љубичастих појасева до
94 кг, а после две доминантне
победе, предао је борбу у фина-
лу због повреде, па је и он осво-
јио сребрно одличје. 

Како каже Радаковић, так-
мичари ММА академије Пан-
чево настављају да раде
пуном паром, јер их до краја
године очекује још много иза-
зова које треба да дочекају
спремни.

РАСПОРЕД ПЛЕЈ-ОФА

1. коло – 16. 4. 
Инђија – Младост ГАТ
Јавор–Железничар (17. 4.)
ИМТ–Раднички 
Жарково–Лозница

2. коло – 20. 4.
Железничар–Инђија (21. 4, четвртак)
Младост ГАТ – Јавор
Раднички–Жарково
Лозница–ИМТ

3. коло – 27. 4.
Инђија–Јавор
ИМТ–Жарково
Младост ГАТ – Железничар
Раднички–Лозница

4. коло – 1. 5.
Жарково–Инђија
Јавор–ИМТ
Лозница – Младост ГАТ
Железничар–Раднички

5. коло – 7. 5.
Инђија–ИМТ
Железничар–Лозница
Младост ГАТ – Жарково
Јавор–Раднички

6. коло – 14. 5.
Лозница–Инђија
ИМТ–Железничар
Раднички – Младост ГАТ
Жарково–Јавор

7. коло – 21. 5.
Инђија–Раднички
Младост ГАТ – ИМТ
Јавор–Лозница
Железничар–Жарково
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Меда и млека
Колико пута „попасемо” док не престанемо то да радимо…

    Кад добијеш ударац, мора да боли.

    Ако паднеш, онда ћеш да се повредиш.

    Деси ти се да прогуташ лаж, па имаш лошу пробаву.

    Сломи ти неко срце, као стаклено, а оно и даље пумпа.

    Не постоји тачан број „испаша”.

    Без њих нема меда и млека, чему стремимо.

    Уколико мед и млеко уопште постоје.

Чувари
Чудни су путеви људски.

    Учини ти се да ходаш у добром смеру.

    Онда схватиш да то није тако.

    Па мењаш курс, ако постоји памет.

    Паметни и јаки то чине кад год погреше.

    Постоје и страшне странпутице.

    А човек је сам свој чувар од њих.

    Више силе с тим немају никакве везе.

У поправци
Бескрајно је поправљање себе.

    Из минута у минут, из године у годину.

    Неопходно је то да радиш, до краја.

    Сви мислећи људи то чине.

    И зато им се дешава и да себе не воле.

    Да виде само своје мане, не и врлине којих је више.

    Они немислећи не контају да имају неки проблем.

    То је само њихов проблем.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Тамиш – како то
победнички звучи

Тим из Панчева
најуспешнији у
другом делу сезоне

Бити најбољи када је најпотребније...Изди-
ћи се изнад ситуације... Не клонути ни
онда када те многи отписују... Победити
све проблеме, а било их је онолико... Е, то
могу само највећи. И најбољи. А Кошар-
кашки клуб Тамиш то свакако и јесте. 

Спуштена је завеса на првенствену трку
за бодове у Адмирал бет кошаркашкој
лиги Србије, одиграно је тридесет тешких
рунди, а клуб из нашег града је сезону
окончао на седмом месту, са скором од
петнаест победа и петнаест пораза. Да је
било само мало више среће током ове
турбулентне сезоне, Тамиш би сигурно
заузео место и у самом врху првенствене
табеле...

Последњу утакмицу у овом шампио-
нату момци које предводи тренер Бојан
Јовичић одиграли су у суботу, 9. априла,
у Хали спортова на Стрелишту. Иако им
тај меч ништа није значио у резултат-
ском смислу, желели су да сезону окон-
чају тријумфално, са осам узастопних
победа и успели су у својим намерама:
Тамиш–Слобода 90:79, по четвртинама:
21:26, 22:19, 31:16 и 16:18.

Гости из Ужица, предвођени тренером
Оливером Поповићем показали су да има-
ју тим за велика дела и да нису без разло-
га обезбедили пласман у плеј-оф. 

После првог полувремена победник
није могао ни да се наслути, а онда је, у
трећој четвртини, Тамиш заиграо још
боље и јаче, па је кош гостију из Ужица

изрешетан из свих позиција. централна
фигура сусрета био је Бранислав Терзић,
али је Бојан Јовичић шансу пружио и
момцима који су током првенства имали
мању минутажу, па је публика у Панчеву
на делу видела и младог плејмејкера
Милутина Видића и остале будуће асове.

– Иако меч није имао резултатски зна-
чај, драго ми је што смо успели да оди-
грамо мушку, квалитетну утакмицу и тако
остваримо осму победу заредом. Остаје
можда жал за првим делом сезоне, када
су нас пратили бројни пехови, али шта је
ту је. На крају, мислим да смо остварили
коректан учинак од петнаест победа и

исто толико пораза –
рекао је по завршетку
меча најбољи играч Тами-
ша Иван Смиљанић.

Тим из нашег града
играо је у саставу: Милу-
тин Видић, Иван Соло-
мун, Лазар Лугић (18 пое-
на), патрик Харди (19),
Саша радовић (један),
марко Шиник, Михаило
Тодоровић (15), Васили-
је Ковачевић (10), Иван
Смиљанић (10), Горан
Остојић, Бранислав Тер-
зић (14) и Димитрије Ђор-
ђевић (три поена).

– Ето, завршисмо још

једну сезону. Јако је била тешка и напор-
на. Честитам свима у клубу на одличном
резултату који смо остварили. Рекао бих
и на истинском подвигу. Имали смо мно-
го проблема, поготово када смо пораже-
ни од Колубаре и Вршца на нашем тере-
ну. Ми смо 25. децембра имали скор од
четири победе и дванаест пораза, а сада
имамо петнаест – петнаест. Тада су нас
многи отписивали, а ми смо у другом
делу првенства остварили фантастичан
успех. Делимо прво место са Златибо-
ром...  И све смо то постигли са десет
нових играча, без искуства, а два момка
су нам се прикључила у децембру. Пси-
хички, било је претешко, али успели смо.
Хвала момцима посебно. Ја сам тежак и
захтеван, поготову на утакмицама, знам
да им није било лако, али није ни мени
било лако са њима у појединим момен-
тима. Давали смо шансу и млађим игра-
чима, а победом над Слободом на крају
само заузели седмо место што мислим
да је леп успех – говорио је на конферен-
цији за новинаре после меча са Слобо-
дом први тренер екипе из Панчева Бојан
Јовичић.

Кошаркашки клуб Тамиш – колектив
који се никада не предаје. Клуб који је
доносио и доноси много спортских радо-
сти својим суграђанкама и суграђанима.
А то ће чинити и у будућности. Сигурно!

А. Живковић

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

ФАНТАСТИЧАН ФИНИШ
ПРВЕНСТВЕНЕ ТРКЕ

КАРАТЕ ТУРНИР „ЗЛАТНИ ПОЈАС ЧАЧКА”

ДИНАМУ СЕДАМ ТРОФЕЈА

НОВИ УСПЕСИ ЏУДИСТА ТАМИША

ВРЕДНО РАДЕ И – ПОБЕЂУЈУ!
Млади џудисти и џудисткиње Тамиша
настављају са својом већ устаљеном прак-
сом. Боре се на татимијима широм Србије
и по правилу – освајају медаље. Тако је
било и протеклог викенда.

На Првенству Војводине за јуниоре које
је одржано у Степановићеву, вицешампи-
онка покрајине постала је Милица Секуло-
вић, док се Марија Стојановски окитила
бронзом. Јелена Стојановски се пласирала
на пето место, али је као и њене клупске
другарице, изборила пласман на Првен-
ство Србије. Такмичарке је предводио тре-
нер Иван Остојић.

Чланови овог спортског колектива били
су веома успешни и на Школском првен-
тву Војводине, где су успешно бранили боје
својих школа.

Златне медаље су освојили Урош Зубо-

вић и Тамара Грабунџија. Сребром су се
окитили: Петар Савичић, Павле Ћосић,
Наталија Новаковић, Кристијан Лехни,
Василије Стајчић, Петар Новаковић, Миле-
на Секуловић и Марија и Јелена Стојанов-

ски. Бронзане медаље су заслужили: Сте-
фан Зубовић, Тодор Дубак, Марко Радо-
ванчев, ВуканРаниславић, КатаринаКесин,
МихајловВладимир, ДејанДолингаиМили-
ца Секуловић. А. Ж.

ТакмичариКарате клуба Динамо су про-
шлог викенда учествовали на 50. по реду,
традиционалном турниру „Златни појас
Чачка”. Ове године турнир је био веома
јак обзиром да су учествовали такмича-
ри из: Турске, Аустрије, Шведске, Хрват-
ске, Црне Горе, Македоније, Словеније
и Србије. У тако јакој конкуренцији бор-
ци Динама освојили су седам трофеја.

Најсјајније одличје је заслужио Дар-
ко Спасковски у категорији до 60 кг, а
бронзама су се окитили: Марина Ради-
чевић (категорија до 68 кг), Ђорђе Сала-

пура (до 75), Матеја Степанов (до 57
кг), Огњен Чекеревац (до 68 кг), Нико-
ла Ивановић (до 75 кг) и Александра
Стоилковски (до 68 кг).

У саству сениорске репрезентације
Србије која је радила ревијални меч са
селекцијом Хрватске, победу је одтва-
рио члан Динама Ђорђе Салапура.

Иако нису освојили медаље, одлич-
но су се борили и: Александар Здешић,
Михајло Поповић, Урош Петровачки,
Јелена Вучковић, Павле Милошев и
Лука Степанов. А. Ж.


