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ОКРЕТ КА СУНЦУОКРЕТ КА СУНЦУ

Банкари остали без могућности да спрече даље тужбе грађана
због незаконите наплате трошкова кредита стр. 5
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НОВО У ГРАДУ!
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Чувајте се непријатних
изненађења на царини

АКО КРЕЋЕТЕ НА ЛЕТОВАЊЕ

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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У ПАНЧЕВУ НАСТАЈЕ
БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ

ДРЖАВА ЗАШТИТИЛА ГРАЂАНЕ, 
НЕМАЗАКОНАКОЈИШТИТИБАНКЕ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ У ПОСЕТИ ЗФ-у

РАЗГЛЕДНИЦА

ПРИЧА О БЕЛИМ МЕДВЕДИМА
НА ТРГУ ИСПРЕД РОБНЕ КУЋЕ
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Строге казне за
паљење ватре
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да на адекватан начин збрину децу.
Стевановић је подвукао и да је Град

издвојио новац за адаптацију и про-
ширење објеката за ову намену.

– При школи у Долову добићемо још
50 места, а адаптацијом вртића
„Љиљан” још 40 места за најмлађе. За
израду пројектно-техничке докумен-
тације за адаптацију дела школе за ове
потребе у Банатском Новом Селу
издвојено је 700.000 динара – нагласио
је градоначелник, додавши да ће убрзо
листе чекања постати ружна про-
шлост.

Унапређење безбедности саобраћаја

За наставак изградње инфраструктуре
у северној индустријској зони плани-
рано је учешће Града у износу од
19.753.974 динара, а Министарство
привреде ће финансирати 50 одсто
трошкова, без вредности ПДВ-а, за
изградњу пешачко-бициклистичке
стазе. Стевановић је то, као и још неке
ставке у буџету, објаснио на следећи
начин:

– С циљем унапређења безбедности

саобраћаја планирано је 6.800.000
динара за техничко опремање и сема-
форизацију, док је за управљање и одр-
жавање саобраћајне инфраструктуре
планирано додатних 35.956.456 дина-
ра. За пројекат „Узми рачун и победи”,
у сарадњи с Министарством државне

управе и локалне самоуправе, за уређе-
ње дечјег игралишта на СРЦ-у „Мла-
дост” планирана су средства у износу
од 3.567.772 динара – од тога Мини-
старство финансира 2.351.472 динара,
а Град учествује с 1.216.300 динара.

Панчево је определило и десет
милиона динара за уређење још неко-
лико игралишта за децу по целом
граду. Израда техничке документа-
ције и извођење радова на рекон-
струкцији и доградњи спортске
инфраструктуре на СРЦ-у „Младост”
јесте пројекат за који је издвојено
42.500.000 динара.

Уз све поменуто, у плану су изград-
ња водоводне мреже у насељу Куде-
љарски насип – трећа фаза, што ће
коштати 15,6 милиона динара, као и
рехабилитација некатегорисаних
путева у катастарским општинама
Банатско Ново Село, Долово и Јабука
– за ово је опредељен износ од скоро
двадесет милиона динара, обезбеђен
из трансфера АП Војводине.

– Републички комесаријат за избе-
глице и миграције обезбедио је сред-

ства за куповину сеоских кућа у износу
од 14,5 милиона динара, а за куповину
грађевинског материјала још 4,5 мили-
она динара. Град је конкурисао на
позив Министарства рударства и енер-
гетике за пројекат енергетске ефика-
сности. Заједничко финансирање је

четири милиона
динара. Планирана
су средства за реа-
лизацију ИПА про-
јекта – Подршка ЕУ
социјалном стано-
вању и активној
инклузији, а уче-
шће Града је
1.834.166 динара –
казао је Стевано-
вић.

Према његовим
речима, опреде-
љена су и четири
милиона динара
за потребе адап-
тације објекта у

јавној својини Града на углу улица
Штросмајерове и Димитрија Туцо-
вића, где ће Галерија савремене
уметности коначно добити свој про-
стор.

Планови детаљне регулације

Ребаланс је био, рекосмо, најважнија
тема, а представници грађана у
локалном парламенту разматрали су
и планове детаљне регулације, 
предлоге одлука о пословном, мага-
цинском простору и зиданим гаража-
ма Града Панчева, о изменама одлука
о пијацама, као и о социјалној зашти-
ти грађана Панчева...

Одборници су се изјашњавали и о
Извештају о стању животне средине на
територији града Панчева за 2020.
годину и изменама планова и програма
комуналних предузећа на територији
Панчева с насељеним местима. Усвоје-
ни су Предлог одлуке о завршном рачу-
ну буџета Града Панчева за 2020. годи-
ну и Предлог одлуке о усвајању почет-
ног ликвидационог извештаја Апотеке
Панчево. С. Трајковић

После другог ребаланса
буџет Панчева
6,63 милијарде динара

Комесаријат за избеглице
и миграције обезбедио
средства за куповину
сеоских кућа

Тринаеста седница Скупштине града
Панчева одржана је 12. јула. На днев-
ном реду су биле шездесет две тачке
уз три информативне. Одборници су
усвојили пет планова детаљне регула-
ције, измене програма пословања јав-
них комуналних предузећа, а било је
речи и о Апотеци Панчево, АТП-у...

Ипак, највише пажње, према оче-
кивањима, привукао је други реба-
ланс буџета Панчева. О овој теми за
говорницом је причало неколико
одборника, а сама расправа трајала је
дуже од сат времена.

Адекватно збрињавање деце

Нови ребаланс буџета Града образла-
гао је градоначелник Панчева Алек-
сандар Стевановић. Буџет Града
после другог ребаланса износи
6.632.664.556 динара. На самом
почетку градоначелник је рекао да се
водило рачуна о томе да се остварени
приход од близу 236 милиона динара
у 2021. години равномерно распореди
на образовање и културу и комунални
сектор, како би услуга грађанима у
свакој области била боља и квалитет-
нија. Казао је и да ће се у граду наста-
вити са инвестицијама, па је додао:

– Оно што је врло важно издвојити,
када је у питању градски буџет и овај
ребаланс, јесте да су планирана сред-
ства за капитални пројекат – набавку
вртића, који ће се спроводити у три
буџетске године, до потпуног решава-
ња листе чекања на упис деце у пред-
школску установу. Планирана су
средства у укупном износу од 110
милиона динара. За куповину новог
објекта, који се налази у Улици цара
Лазара, Град је определио 55 милиона
динара, чиме ће се преполовити листа
чекања и у великој мери помоћи
родитељима неуписане деце, јер ће
бити смештено још 180 малишана,
чиме ће родитељима бити омогућено
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Звиждање
низ ветар

Има томе равно осамдесет годи-
на: народноослободилачки пар-
тизански одреди стварани су
током лета 1941. Народноослобо-
дилачки покрет (НОП) био је нај-
већи скуп антифашиста на овим
просторима за време Другог свет-
ског рата. Народноослободилач-
ки одбори (сеоски, месни, рејон-
ски, градски...) представљали су
прве органе „народне власти”. У
оквиру НОП-а стваране су и дру-
ге масовне антифашистичке
организације...

НОП је успео да окупи при-
паднике свих народа, као и
свих националних мањина у
Југославији. Идеја је била да се
створи нова држава социјалне
правде, која би почивала на
националном и социјалном
јединству. Међунационална
мржња била је тотално аут.

Противници НОП-а били су
страни окупатори и домаћи
издајници, који су сарађивали
са окупатором: хрватске усташе
и домобрани, Недићева Српска
државна стража, „Бела гарда” у
Словенији... И, да, четници
Драже Михаиловића, које су
Савезници признали као Југо-
словенску војску у отаџбини, а
сарађивали су са окупатором.
Пошто су велике силе – Саве-
зници – окренуле ћурак и подр-
жале НОП 1943, дошло је до
споразума између Јосипа Броза
и југословенске владе у избе-
глиштву, па је марта 1945.
године настала Демократска
Федеративна Југославија.

И, шта смо научили из наше
историје? Замало па ништа.

Скоро тачно пола века од
стварања НОП-а – марта 1991.
године – видели смо „историјско
помирење” четника и партизана
на великим демонстрацијама у
Београду против режима Слобо-
дана Милошевића. Тада су нам
очеви и дедови постали једно
исто: борци против окупатора.

Три месеца потом кренуло је
крвопролиће: припадници скоро
свих народа, као и скоро свих
националних мањина у Југосла-
вији „окупили” су се око исте
идеје – забити комшији нож у
леђа. Или га „скинути” снајпе-
ром, пушком, пиштољем... За
смакнућа су коришћена и хлад-
на оружја и логори – ма, ужас!
Тачно педесет година од уједи-
њења у антифашистичкој борби.
Такође, сада, осамдесет година
од почетка заједништва, када
неко добије епитете страног пла-
ћеника и/или домаћег издајника
не могу да га оперу ни Дунав, ни
Дрина, ни Јадранско море.

Ипак, нешто је у новим држави-
цама остало исто: звижди се низ
ветарчимвеликесиле– савезници–
обзнане на који начин размишљају.
Трагедија некада велике државе...

Пише: Синиша Трајковић

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ОДРЖАНА ТРИНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Будући шампион.

У центру града ових дана

Снимио: Милан Шупица

ИНВЕСТИРАЊЕ И НОВА ДЕЧЈА ИГРАЛИШТА

ЈКП „ГРЕЈАЊЕ” ИМА

НАЈБОЉИ РЕЗУЛТАТ

Губитак у пословању у прва три

месеца 2021. године остварило је

седам од 15 панчевачких градских

јавних предузећа. У минусу у првом

кварталу ове године били су „Зеле-

нило” (13,4 милиона динара),

„Водовод и канализација” (13,8

милиона динара), „Хигијена” (чети-

ри милиона динара), ГСА, „Урбани-

зам”, те „Комбрест” из Банатског

Брестовца и ЈКП БНС.

Квартално, најбољи резултат

пословања показало је ЈКП „Гре-

јање” – остварило је „плус” од

16,6 милиона динара, а још само

ЈКП „Качарево” има позитиван

резултат од преко милион динара.

Постоје зграда Аутобуске
станице, сервисна и
ремонтна хала...

Грађевински објекти и земљиште
који су били вођени у пословним
књигама ЈКП-а АТП с потпуном
одговорношћу, а у власништву су
Града Панчева, након усвајања
Почетног ликвидационог извештаја
биће искњижени из пословних књига
АТП-а и Град ће их укњижити у своје
пословне књиге.

Ово, поред осталог, пише у ликви-
дационом извештају који је градским
оцима послао Бојан Бојанић, послед-
њи директор пред укидање постојања
ЈКП-а АТП, који је сада ликвидациони
управник. У овом акту стоји следеће:

„Већи грађевински објекти које
ЈКП ’Аутотранспорт Панчево’ с пот-
пуном одговорношћу поседује су:
зграда Аутобуске станице, површине
1.582,66 квадратних метара, адми-
нистративно-техничка зграда с
рестораном од 986 квадратних мета-

ра, сервисна хала од 1.500 квадрат-
них метара и ремонтна хала површи-
не 3.400 квадратних метара.”

Овде се, дакле, ради само о
АТП-овим већим грађевинским
објектима, а бивши јавни град-
ски превозник имао је и мање
објекте. С обзиром на то да пре-
ма уговору с Панчевом нови
градски превозник има обавезу
да изгради нову аутобуску ста-
ницу, могуће је да ће на сада-
шњој позицији Аутобуске ста-
нице нићи неки грађевински
објекат.

У документу је наведено да се 8.916
квадратних метара главне аутобуске
станице процењује на 88 милиона
динара, а зграда ауто-базе процењена
је на 27,5 милиона динара. С. Т.

КОЈЕ ЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ АТП-а УКЊИЖИТИ ПАНЧЕВО

Објекти у центру поново градски

Александар Стевановић:
„Оно што је врло важно
издвојити јесте да су
планирана средства за
капитални пројекат –
набавку вртића, који ће се
спроводити у три буџетске
године, до потпуног
решавања листе чекања
на упис деце у
предшколску установу.”
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Председник Србије Александар
Вучић посетио је у Панчеву нај-
савременији инжењерски цен-
тар у фабрици ЗФ Србија, који
запошљава 200 стручњака. Он
је на званичном отварању нај-
савременијег инжењерског цен-
тра у фабрици ЗФ изјавио да ће
наша држава одатле, заједно с
немачким партнерима, ствара-
ти будућност европске аутомо-
билске индустрије.

– Овде сам видео невероват-
ну посвећеност младих људи с
којима сам разговарао, сви су
веома добро обучени и припре-
мљени – нагласио је Вучић.

Присетио се да је немачка
канцеларка Ангела Меркел била
веома изненађена када јој је
рекао раније да је Србија успе-
ла да привуче инвеститора као
што је ЗФ, а да тек сада разуме
зашто је била толико изненађе-
на и зашто му је честитала. Мер-
келова је знала шта компанија
као што је ЗФ значи за развој
Србије, додао је Вучић.

Он је напоменуо да је у кругу
фабрике видео и „мерцедес” и
„волво” на хибридни и електрич-
ни погон, који не би постојали
да није било учешћа Србије. 

– Миправимобудућностевроп-
ске аутомобилске индустрије
заједно с немачким партнерима
– поручио је Вучић и додао да ће
на многим производима бити
исписано „made in Ser bia”.

Вучић је изјавио да су они
који раде у немачкој компанији
ЗФ у Панчеву, који овде стичу
нова знања и вештине, наш
ресурс, снага и будућност земље.

– За мене су најважнији људи

који раде, упознао сам људе из
Београда, Новог Сада, Смеде-
ревске Паланке, највише из Пан-
чева. То је важно, да они поста-
ју изузетно добро обучени, изван-
редно тренирани, постају снага
Србије за будућност, они су наш
ресурс – рекао је Вучић.

Додао је да је пословодство
ЗФ-а, када је најављивало град-
њу компаније, најавило и да ће
развијати истраживачки центар,
и изразио уверење да ће наста-
вити да инвестирају у нашој
земљи. То, каже, подиже цео
град, мења се структура града
на најпозитивнији начин.

– Ови ЗФ мотори су напра-
вљени у Србији. Уз немачко зна-
ње, то је наших руку дело и зато
сам поносан – рекао је Вучић.

Немачка компанија ЗФ отво-
рила је средином 2019. године, у
северној пословној зони у Панче-
ву, фабрику за производњу ауто-
-делова и компонената за ауто-
-индустрију, бродове и железницу.

Инвестиција ЗФ-а је била прва

страна инвестиција у Панчеву
после неколико деценија, чија је
вредност већа од 160 милиона
евра. У другој фази улагања ЗФ
је одредио додатна средства у
износу од 35,6 милиона евра за
изградњу и опремање ЗФ Србија
инжењерског центра Панчево.

ЗФ Србија инжењерски цен-
тар Панчево простире се на 3.000
квадратних метара канцелариј-
ског и конференцијског просто-
ра и у њему тренутно ради 200
инжењера, како из Немачке,
тако и из Србије.

Мултидисциплинарни инже-
њерскитимуовомразвојномцен-
трубависеразвојемсистеманових
производадивизијее-мобилности,
дизајном погона са електричном
вучом, развојем погонских осови-
на, тесофтверскомкалибрацијом,
тестирањем и валидацијом.

У склопу тест-центра, у који
је уложено 20 милиона евра
савремене опреме за тестирање,
налази се 16 испитних просто-
рија за испитивање и верифи-

кацију електричних машина, те
испитивање издржљивости и пер-
форманси у активном и пасив-
ном режиму рада, као и валида-
ција целокупног система.

У јануару 2021. године запо-
чети су први тестови у овом,
најсавременијем истраживач-
ком центру у Србији, који је
потом пуштен у рад.

ЗФ Србија у Панчеву заједно
с центром за истраживање и
развој тренутно запошљава бли-
зу 1.000 људи.

Раније је најављено да ће ЗФ
запослити укупно око 1.300 људи
и да ће, у другој фази пројекта,
отворити развојно-истраживач-
ки центар, где ће радити најбо-
љи инжењери и развијати нове
технологије.

ЗФ Србија је технолошка ком-
панија која послује на глобалном
нивоуипроизводисистемезапут-
ничка и комерцијална возила, као
и индустријску технологију, омо-
гућавајући увођење следеће гене-
рације мобилности. Р. П.

ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ПОСЕТИО ЗФ

У ПАНЧЕВУ СЕ СТВАРА БУДУЋНОСТ
ЕВРОПСКЕ АУТО-ИНДУСТРИЈЕ

СИНДИКАТИ

Тражи се већи
минималац

Савез самосталних синдика-
та Србије, Уједињени грански
синдикати „Независност” и
Центар за политике еманци-
пације позвали су све грађане
и грађанке Србије, друштвене
покрете и невладине органи-
зације да подрже захтеве син-
диката за подизање минимал-
незарадебаремдонивоамини-
малне потрошачке корпе.

Истиче се да би подизање
минималца до нивоа мини-
малне потрошачке корпе било
први значајнији корак у поди-
зању животног стандарда рад-
ника и радница.

– Зато тражимо да се мини-
мална цена рада за 2022. годи-
ну повећа за 20 процената и да
се сукцесивно повећава сваке
наредне године до достизања
нивоа плате за живот која би
омогућиладостојанственживот
радницамаирадницима– наве-
ли су потписници. Р. П.

УПОЗОРЕЊЕ

Мотоциклисти
гину у јулу

На путевима у Србији од почет-
ка године погинуло је 20 возача
двоточкаша: 15 возача мотоци-
кала, три возача мопеда и два
путника на мотоциклу. Истра-
живања показују да је јул у послед-
њих десет година означен као
месец у коме страда највећи број
возача двоточкаша, јер их тада и
има највише на путевима.

Скоро 70 одсто смртних исхо-
да у Европи у саобраћају чине
угрожене, рањиве категорије,
пешаци, бициклисти и мотоци-
клисти, а 20 одсто смртно стра-
далих су мотоциклисти.

Стручњаци упозоравају да, уко-
лико мотоциклиста нема заштит-
ну опрему, и у најбезопаснијим
случајевима долази до тешких
огуљотина које су на нивоу опе-
котина и веома се тешко и дуго-
трајно лече. Иначе, најчешће су
повреде главе код особа које нису
носиле кацигу. Р. П.

КОРОНА

Вирус је још
међу нама

Државни секретар у Министар-
ству здравља Мирсад Ђерлек
изјавио је да је 12. јула седница
Кризног штаба за сузбијање епи-
демије коронавируса одржана
„из превентивних разлога” и да
„епидемиолошка ситуација тре-
нутно није забрињавајућа”.

Према његовим речима, „чим
су верификована два случаја дел-
та соја и чим расту бројеви ново-
заражених”, може се очекивати
да ће „до средине септембра дел-
тасојпоказатипунуснагу” уСрби-
ји и да је „поента да на време
реaгујемо и да смањимо штету
која ће се највероватније десити”.

Што се тиче треће дозе вак-
цине против коронавируса пре-
порука о томе биће донета 1.
августа, али то не значи да ће од
тог датума почети вакцинисање.

Према последњим подацима,
бар једну вакцину против корона-
вируса примило је 49 одсто пуно-
летних грађана Србије. Р. П.

КОНКУРС

Два стана
за избеглице

Повереништво за избеглице
Града Панчева расписало је
јавни позив за избор корисни-
ка помоћи за решавање стам-
бених потреба избеглица доде-
лом на коришћење двеју стам-
бених јединица намењених за
социјално становање у зашти-
ћеним условима, у објекту у
Жабарима.

Заинтересована лица при-
јаву на јавни позив могу доби-
ти у Повереништву за избе-
глице Панчево, а пријаву и
потребну документацију под-
нети у писарници Општине
Жабари или поштом на адре-
су: Општина Жабари, Кнеза
Милоша број 103, 12374
Жабари, с напоменом „за јав-
ни позив – РСП, Потпројекат
5 – социјално становање у
заштићеним условима”.

Рок за подношење пријаве
с потребним доказима је од
12. јула до 20. августа. Р. П.

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

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

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

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

Ендокрино-
лошке пре-
гледе обавља
др Гордана
Вељовић из
Опште болни-
це Панчево, а
колор доплер
врата, руку,
ногу и абдо-
миналне аор-
те и ултразвук
меких ткива
ради др
Ненад Марги-
тин, специја-
листа радиологије, шеф
одсека СТ дијагностике и
заменик начелника Слу-
жбе радиолошке дијагно-
стике у Општој болници
Панчево. Из Опште бол-
нице долазе и др Душан
Стојић и др Александра
Стијаковић, који раде пре-
гледе дојке (класични
односно ултразвучни), и др
Предраг Вујић, који ради
уролошке прегледе. За пре-
гледе из области гинеко-
логије задужена је др Весна

Новичић Ђоновић из Дома
здравља Палилула.

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

Поред свега наведе-
ног, Завод „Панчевац”
издваја се и по томе што
у хематолошко-биохе-
мијској лабораторији те
установе пацијенти
већину верификованих,
контролисаних и суми-
раних резултата могу
добити за свега сат вре-
мена.

У Заводу ће ускоро
почети да се спроводи и
амбулантна хирургија, а
све интервенције, као и
додатне хируршке и кон-
султативне прегледа оба-
вљаће др Горан Додев-
ски, специјалиста абдо-
миналне хирургије из
Опште болнице Панче-
во.

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

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

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

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

ПРОМО

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
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ПРОМО

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

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

Водоинсталатери, керамичари,
молери, механичари, али и
козметичари, фризери и други
мајстори од сада вас више неће
„драти” ценама. Према новом
Закону о заштити потрошача,
мораће да направе прорачун,
односно да обавесте муштерију
када цена њихових услуга изно-
си више од 5.000 динара, а на
муштерији је да то прихвати – и
потпише сагласност, или не.

Горан Паповић из Национал-
не асоцијације потрошача Срби-
је објашњава за „Објектив” да ће
мајстори морати да добију писме-
ну сагласност да муштерија при-
стаје на понуђену услугу и цену.

– Постоји доста дивљих мај-

стора који се само после нечијег
распитивања појаве на вратима,
а да се претходно муштерија није
ништа договорила с њимa о услу-
зи која јој треба. Притом, може
се десити да материјал буде сред-
њег квалитета, да мајстор уради
по своме, да клијент не буде задо-
вољан, а да притом треба да пла-
ти баснословну цену дате услу-
ге. Зато је обавеза мајстора да
сачини прорачун приликом пру-
жања услуге – наводи Паповић.

Према речима нашег саговор-
ника, свака поправка односно
свака услуга преко 5.000 динара
мора да добије сагласност оног
ко жели да му се то поправи.

– Оног тренутка кад он вама

каже да ће то коштати 6.000 или
7.000 динара, то прелази тих
5.000 и он уз изричиту сагла-
сност корисника услуга може да
приступи извршењу те услуге –
истиче Паповић.

Када купујемо робу у бутици-

ма, продавницама мешовите
робе, великим трговинским лан-
цима, одмах знамо колика је
цена. Међутим, како наводи пред-
седник Националне асоцијације
за заштиту потрошача, то није
случај код одређених занатлија.

– Водоинсталатер мора одмах
на почетку му-штерији да стави
до знања колико кошта, рецимо,
замена цеви. Прописан је већи
степен одговорности како би
потрошач у старту разумео коју
цену треба да плати. Ако сте се у
стартудоговорилиданештокошта
3.000, он нема право да наплати
више. Ако се то деси, имате право
да не платите ништа преко дого-
вореног износа – каже Паповић.

НОВИ ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА

Да рачуни мајстора не иду у небо
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Избио пожар на
стрњишту, ватрена
стихија захватила
велику површину

Брза интервенција
ватрогасних екипа

У саопштењу и апелу Градског
штаба за спровођење мера зашти-
те од пожара стоји да је у атару
катастарске општине Старчево,
у пограничној зони према атару
катастарске општине Иваново,
8. јула, несавесним радњама
пољопривредника дошло до изби-
јања пожара на стрњишту, који
се због екстремних температура
ваздуха и појачаног ветра убрзо
проширио и на остале усеве.

Брзом интервенцијом ватро-
гасних екипа из Панчева, али и
хитним изласком на лице места
градоначелника Александра Сте-
вановића и председника штаба
за спровођење мера заштите од
пожара стрних и других пољо-
привредних усева на територи-
ји града Треше Радоњина, успо-
стављене су логистика и коор-
динација рада служби на тере-
ну, пољочувара, полиције и ватро-
гасних екипа, као и пољопри-
вредника из Иванова: они су сво-
јом тешком механизацијом
помогли ватрогасцима због
неприступачности теренa да се
ватрена стихија, која је убрзо
захватила велику површину,
локализује, стави под контролу
и угаси, с минималном штетом
за непожњевене усеве.

Штаб за спровођење мера
заштите од пожара стрних и дру-
гих пољопривредних усева на
територији града Панчева издао

је медијима саопштење о мера-
ма заштите од пожара, као и
апел свим грађанима, месним
заједницама и пољопривредним
удружењима да због најављених
екстремно високих температу-
ра у току лета поведу рачуна и
придржавају се прописаних мера,
како због своје сигурности, тако
и због осталих грађана, а све с
циљем заштите и спречавања
настанка штете над усевима.

Штаб је подсетио и на то да је
паљење стрњишта строго забра-
њено Законом о пољопривред-
ном земљишту, да су организо-
вана двадесетчетворочасовна
дежурства пољочуварске службе
и да ће сви несавесни пољопри-
вредници који се понашају

супротно закону бити евиденти-
рани и строго кажњени.

Овим поводом је Градски штаб
за спровођење мера заштите од
пожара стрних и других пољо-
привредних усева на територи-
ји града Панчева издао следеће
саопштење:

„Имајући у виду период сазре-
вањастрнихусеваижетвенерадо-
ве, као и оцену повећане опасно-
сти од настанка пожара, угрожа-
вања неовршених стрних усева и
пољопривредних машина, те зна-
чај жетвених радова, упућује се
упозорење-апел свим учесници-
ма жетвених радова да предузи-
мају превентивне мере како до
пожара не би дошло. У периоду
сазревања и за време жетве забра-

њени су паљење и употреба отво-
реневатреублизиниусева.Жетва
и транспорт стрних усева и сламе
може се обављати технички
исправним пољопривредним
машинама и транспортним сред-
ствима, уз услов да су снабдевени
одговарајућим хватачима, разби-
јачима и пригушивачима варни-
ца. Комбајни којима се обавља
жетва морају бити снабдевени
исправним апаратом за гашење
пожара, ашовом и лопатом. При
обављању жетве и превоза стрних
усева и камарисања сламе забра-
њенојепушењеикоришћењесред-
става са отвореним пламеном.”

Штаб саопштење завршава
речима да је пушење изузетно
дозвољено на местима која су
означена и удаљена најмање 30
метара од места рада и снабде-
вена посудом за гашење опуша-
ка напуњеном водом.
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ОДРЖАНА РАДИОНИЦА У САЛИ ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

Важност очувања животних намирница

Поносан сам на вас. Некада се победи, некада
изгуби. Били сте храбри и извели пенале. Пока-
зали сте вредност тиме што сте помогли својој
земљи да дође до финала. Расизам се више не
може толерисати. Никада нећемо престати са бор-
бом против њега. Ви треба да држите главе висо-
ко и будете поносни на самопоуздање које имате.
Ви сте прави примери ове предивне игре. Никада
не заборавите то. Будите поносни на себе. Фуд-
балски свет је поносан на вас.

(Фудбалер Пол Погба,
„Инстаграм”, 12. јул)

* * *
Мислим да постоји значајна енергија бунта на југо-
словенском простору која, после неколико децени-
ја, успева да артикулише и без стида говори о супер-
иорности југословенске идеје и југословенске држа-
ве... Са становишта културе, образовања, односа
према мањинским и социјално осетљивим групама,
та је земља представљала недостижни идеал за ове
данашње понављаче историје. Читање „Шиндлеро-
вог лифта”, за нас који баштинимо заједничко југо-
словенско искуство и који ту земљу још увек дожи-
вљавамо својом, представља тектонски поремећај у
коме се изнова, кроз сопствене кости и месо, мора-
те пробијати до краја, тражећи узрок толиком нена-
даном злу и у коме, како то Миљковић каже, „треба
након свега и у свему пронаћи наду”.

(Редитељ Кокан Младеновић,
„Данас”, 10. јул)

* * *
Историјски се налазимо у тренутку који је прекрет-
ница јер овако даље неће моћи и то што се ради са
рекама је црна струја која жели да уништи све пре
него што и сами себе уништимо. За људско досто-
јанство и квалитет живота битно је да будемо пове-
зани са средином којој припадамо и природом чији
смо део. То није питање неке спољне одговорности,
већ одговорности према самом себи.

(Музичар Дарко Рундек, 
Н1, 13. јул)

* * *
Од почетка вишестраначја, с малим изузецима, опо-
зиција све више иде десно и више нема никог ни у
центру, ни на левици. Суштински, сваки национа-
лизам има дубоке антидемократске пориве, мада
су у неким европским земљама поједини национа-
листи показали да имају демократски капацитет.
Наш национализам је због кризе и ратова у веома
патолошкој и малигној фази.

(Историчарка Дубравка Стојановић, 
„Фонет”, 12. јул)

* * *
Не зло, већ борбу против зла, доживљавам као уни-
верзалну форму људске судбине. Добра драмска
литература нам помаже да препознамо да ништа
што нам се тренутно догађа није никакав изузетак
и да ни у чему, што рече и Андрић, нисмо први ни
једини. Тешко ми је да препричавам представу,
волео бих да што више људи дође да је види и да
чује о чему све говори. И Вида Давидовић, која је
још студенткиња, и Марко Мисирача у зрелој ства-
ралачкој доби, и ја који сам пред пензијом, а са
нама и глумци, у изворном Молијеровом тексту
осетили смо и препознали, а потцртали и дефини-
сали у представи, ту немоћ и збуњеност пред нара-
стајућим насиљем, примитивизмом и агресивним
наметањем и нових и старих канона.

(Глумац Тихомир Станић, 
„Данас”, 13. јул)

КОНЦЕПТ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

ВЕСТИ • ВЕСТИ • ВЕСТИ

Деца сама
осмишљавала и
осликавала амбалажу

Радионица за децу и одрасле на
темуочувањанамирницаиживот-
не средине одржана је 9. јула у
конференцијској сали Институ-
та „Тамиш” у нашем граду. Ова
радионица, коју су заједнички
организовали панчевачки инсти-
тут и Удружење Словенаца
„Логарска долина”, омогућила је
присутнима нова сазнања и иску-
ства из ових области, иначе вео-
ма важних за здрав живот.

Модератор радионице била је
др Виолета Мицковски Стефано-
вић, саветница у Институту
„Тамиш”, која је у уводном изла-
гању говорила о важности очува-
ња животних намирница које
користимо у свакодневном живо-
ту, о њиховом паковању, односно
амбалажи, као и о њиховој зашти-

ти приликом прераде. Посебну
пажњу у вези са овом темом пока-
зали су најмлађи чланови панче-
вачког Удружења Словенаца, који
суималивеомазанимљивуинтер-
акцију с модераторком.

Након уводног излагања које
је било намењено најмлађима
програм је настављен предава-
њем за старије чланове. За то
време деца су имала задатак да
сама осмисле и осликају амба-

лажу за животне намирнице по
свом избору. Задатак је успешно
био извршен, а идеје које су нај-
млађи представили оставиле су
веома јак утисак на модератор-
ку и остале учеснике. Др Виоле-
та Мицковски Стефановић је
подвукла:

– Оваквим радионицама
Институт „Тамиш” и панчевачко
Удружење Словенаца „Логарска
долина” желе да прошире свест

о важности заштите животних
намирница које користимо у сва-
кодневном животу, али и о зашти-
ти животне средине која је из
године у годину све угроженија,
и то првенствено немаром људ-
ског фактора. Веома ме радује
ниво знања, а поготово интере-
совања најмлађих за теме које
смо обрађивали. Систем зашти-
те животних намирница и живот-
не средине у Словенији је важан
показатељ и путоказ који би тре-
бало да следимо. Словенија има
близу 60 процената територије
под шумама и пре неколико годи-
на је проглашена за најчистију
земљу на свету, па свакако треба
да нам буде земља за пример.

Сарадња Института „Тамиш”
и удружења „Логарска долина”
наставиће се крајем августа, за
када је планирана нова радио-
ница намењена најмлађима. Тема
ће бити производња карамела,
омиљених дечјих слаткиша.

Жетва и транспорт
стрних усева и сламе
може се обављати
технички исправним
пољопривредним
машинама и
транспортним
средствима, уз услов
да су снабдевени
одговарајућим
хватачима, 
разбијачима и
пригушивачима
варница.

Пшеница буја, морамо се пазити пожара

АПЕЛ ШТАБА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

НЕСАВЕСНИ ЋЕ БИТИ СТРОГО КАЖЊЕНИ

Повереница:жене имају
другачију перспективу

Повереница за заштиту равно-
правности Бранкица Јанковић
изјавила је за престоничке меди-
је да питање рода и безбедно-
сти, односно свеобухватно укљу-
чивање жена, мора наћи високо
место у будућем креирању поли-
тика, јер жене имају другачију
перспективу у сагледавању
различитих изазова. Она је на
евалуационом састанку фокус
група на тему спровођења Резо-
луције 1325 „Жене, мир, безбед-
ност” подсетила на то да је ван-
редна ситуација у којој смо годи-
ну и по дана управо то и показа-
ла у пракси, с обзиром на то да
су жене биле прва линија одбра-
не, подневши додатни терет.

Институција повереника пре-
познаје значај примене концепта

људскебезбедностииуоквирутога
родни аспект, јер је то предуслов
друштвеног развоја и ефикасан
начинуправљањабилокојомкри-
зом, попут пандемија, поплава и
сличног. Због тога, нова безбедно-
сна парадигма коју је пре свега
донела пандемија мора да укључи
родну перспективу, као и бројне
друштвене актере на свим нивои-
ма, а посебно локалне заједнице.

На састанку у Крагујевцу уче-
ствовао је и шеф Мисије
ОЕБС-а у Србији Јан Брату.

Панчевац
у УО РТВ-а

Савет Регулаторног тела за елек-
тронске медије је на 231. редов-
ној седници именовао шест чла-
нова Управног одбора Јавне
медијске установе Радио-теле-

визија Србије и пет чланова
Управног одбора Јавне медиј-
ске установе Радио-телевизија
Војводине.

Међу члановима Управног
одбора РТВ Војводине су и нови-
нар из Панчева Валентин Мик,
главни и одговорни уредник
недељника на румунском језику
„Либертатеа”, и новинар из
Вршца Александар Чупић, глав-
ни и одговорни уредник порта-
ла „еВршац”.

Поред њих двојице, у УО
покрајинског јавног медијског
сервиса именовани су и Алек-
сандар Комненовић, Борислав
Пупавац и Марко Ћалић.

РЕМ је за чланове Управног
одбора РТС-а именовао Брани-
слава Кланшчека, Мирослава
М. Николића, Бранка Радуна,
проф. др Миливоја Павловића,
Љиљану Ђурђевац и Мухарема
Баздуља.

Панчевачки
Основни суд пресудио

Основни суд у Панчеву до сада
је донео 592 пресуде којима су
усвојени тужбени захтеви ради
стицања добити без основа на
име наплаћане накнаде за обра-
ду кредитног захтева. Ради се
о пресудама на основу тужби
грађана који су подигли кре-
дите.

Основни суд у Панчеву је донео
и 134 решења којима се огласио
месно ненадлежним за посту-
пање. Нерешено је 1.296 пред-
мета поводом поднетих тужби с
наведеним тужбеним захтевом.



Жетва пшенице je почела прошлог
викенда и биће готова за седам дана, a
са 595.000 хектара очекује се род од
три милиона тона. Проста рачуница
каже да ће пшенице бити за 300.000
тона више него прошле године. Струка
истиче да су приноси изванредни и да
се у Војводини крећу од шест до осам
тона по хектару, а што се тиче квали-
тета и приноса по регионима, још је
премало узорака на којима је урађена
анализа да би се дала коначна реч.

Временске прилике су идеалне за жетву
пшенице, те се очекује да ће она бити
завршена за седам дана, али ове висо-
ке температуре нису идеалне за култу-
ре као што су кукуруз и соја.

Надлежни очекују да ће приноси
пшенице на нивоу земље бити изнад
пет тона по хектару, док су прошле
године били 4,7 тона. Вреди напоме-
нути да милион и по тона пшенице
задовољава домаће потребе, што зна-
чи да ће од новог рода Србија имати

вишкове од милион и по тона за извоз.
Откупна цена новог рода биће виша
него у жетви прошле године и, према
подацима новосадске Продуктне бер-
зе, први уговори за пшеницу рода
2021. године закључени су у ценов-
ном распону од 20,80 до 21 динар по
килограму без ПДВ-а, што је међуго-
дишњи раст од 19,4 одсто. Поред тога,
забележен је и раст цена јечма и уља-
не репице протекле недеље на Про-
дуктној берзи.

Вреди знати да је у протеклих годи-
ну дана из Србије извезено 741.830
тона пшенице и 105.976 тона пше-
ничног брашна, показују подаци Репу-
бличког завода за статистику, и да
нову жетву дочекујемо са 705.000
тона прелазних залиха. Више од 50
одсто извоза пшенице иде преко
румунске луке Констанца, а главна
тржишта су Италија, Северна Маке-
донија, Немачка, Косово и Метохија
и Албанија.
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Банке имају проблем због
великог броја тужби

Министарство правде
најављује измену закона
који регулише ову област

Крај правног врзиног кола насталог
између клијената и банака због напла-
те трошкова обраде кредита још није
на видику. У Скупштини Србије није
прошао предлог за аутентично тумаче-
ње одредби трију закона које су ишле
наруку банкама и тако су банкари оста-
ли без могућности да се спрече даље
тужбе грађана и наплата потраживања.
Оне апелују да се нађе решење јер је
стање неодрживо и многе велике банке
размишљају да обуставе кредитирање
због нестабилности коју је изазвао вели-
ки број тужби.

Да подсетимо, последњих недеља
ситуација се поново закувала, јер су
посланици Скупштине Србије који су
поднели предлог за аутентично тума-
чење закона о заштити потрошача, кори-
сницима финансијских услуга и обли-
гационим односима, којим се практич-
но банке аболирају за неосновано напла-
ћивање намета грађанима,  званично
повукли свој предлог. Они су у аутен-
тичном тумачењу закона заузели став
који је ишао у корист банкама, а на
штету грађана који су тужили банке,
јер су им за кредите, посебно стамбене,
наплаћивале трошкове мимо закона.
Према званичним подацима надлежних,
у овом тренутку се води између 120.000
и 150.000 спорова против банака, а тај
број се константно повећава. Да је овај
предлог којим случајем био усвојен, сви
ови грађани били би на губитку.

Правно насиље

С друге стране, струка сматра да би
било сулудо да је предлог усвојен, јер у
историји светског правосуђа није забе-
лежено да се већ успостављена судска

пракса и тумачење закона које је дове-
ло до више од 10.000 правоснажних
пресуда потпуно преокрене и да друга
страна, у овом случају банке, почне да
добија спорове. Не само да је то про-
блематично због будућих спорова већ
би овај пропис омогућио банкама да
туже људе који су их већ победили на
суду и да им принудно преко изврши-
теља наплате оно што су већ добили.

Убрзо се у вези са овим питањем
огласила и држава. Наиме, министар-
ка правде Маја Поповић поздравила
је повлачење предлога за аутентично
тумачење и додала да ће се масовне
тужбе у банкарским споровима реши-
ти изменама и допунама Закона о пар-
ничном поступку. Према њеним речи-
ма, нове одредбе треба да доведу до
смањења броја тужби, растерећења
појединих судова, као и смањивања
трошкова за Србију који су последица
банкарских спорова с обзиром на то
да држава исплаћује огромна средства
због повреде права на суђење у разум-
ном року. Министарка Поповић је обе-
ћала да ће наведеним изменама и
допунама „сви грађани моћи да оства-

ре своја права за знатно краћи вре-
менски период и са знатно нижим тро-
шковима поступка”.

Ко зна – зна!

Прошле су четири године од када је суд
донео прву правоснажну пресуду по којој
банка нема право да од клијената напла-
ћује трошак обраде кредита. У међувре-
мену, Врховни касациони суд је донео
свој став, који се тумачи на два начина –
за банке и против њих. Названично, од
тада је више од 100.000 грађана тужило
банке, које, као одштету, треба да плате
више од 100 милиона евра.

Да подсетимо, многи грађани су за
премије осигурања стамбених кредита
код Националне корпорације одвајали
просечно неколико стотина, у неким
случајевима чак и неколико хиљада
евра по кредиту, а Врховни касациони
суд је пресудио да је реч о незаконитом
наплаћивању и ово је отворило могућ-
ност сваком оштећеном клијенту да
поднесе тужбу суду против банака и да
тражи повраћај свог новца.

Реч је о спору где корисник стамбе-
ног кредита тужи банку за повраћај

новца за наплату провизије за обраду
кредита и за наплаћене провизије за
осигурање код НКОСК-а, а поступак се
покреће због нелогичности наплате ове
услуга. Једноставно, клијент као кори-
сник својим новцем осигурава банку и
њен пласман – даје свој новац, није
осигуран и нема ништа од тога. Наиме,
грађани су давали или дају паре да би
банка осигурала себе. То би било исто
као када би возач након плаћене реги-
страције и обавезног осигурања ауто-
мобила доживео удес, а оштећеном оси-
гурање уплатило штету новцем возача.
Е, то је суд утврдио да је незаконито.

Ове тужбе грађана против банака
изазвале су и многобројне полемике и
дилеме у јавности. Грађани, уз помоћ
адвоката, туже банке јер тврде да им
противзаконито наплаћују трошак када
им одобравају било који кредит. С дру-
ге стране, банке негодују и настављају
да наплаћују и даље позивајући се тако-
ђе на законе. Наравно, у овој ситуацији
руке трљају адвокати, па су неки мишље-
ња да иза тужби стоји адвокатски лоби,
који ће добро зарадити на тих 100 
милиона евра.

НАРОДНИ ПОСЛАНИЦИ ПОВУКЛИ ПРЕДЛОГ ЗА АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ ОДРЕДБИ ЗАКОНА

ДРЖАВА ЗАШТИТИЛА ГРАЂАНЕ

ПОЧЕЛА ЖЕТВА ПШЕНИЦЕ У ВОЈВОДИНИ

Очекује се род од три милиона тона

НИС издвојио преко сто
милиона за унапређење
животне средине

На потезу
локалне самоуправе

Због великог интересовања, рок за при-
јављивање пројеката на конкурс про-
грама „Заједници заједно 2021” проду-
жен је до 6. августа. Право учешћа на
конкурсу имају установе културе, пред-
школске, школске и високошколске
институције, спортске, здравствене и
мешовите културно-спортско-рекреа-
тивне организације основане од стране
локалних самоуправа, као и удружења
грађана која у области остваривања
циљева имају и заштиту животне сре-
дине.

Kонкурсом „Заједници заједно 2021”
обухваћено је 12 партнерских градова
и општина: Београд, Нови Сад, Пожа-
ревац, Ниш, Чачак, Зрењанин, Панче-
во, Кикинда, Кањижа, Нови Бечеј, Србо-
бран и Житиште. Компанија НИС је
издвојила износ од 107,5 милиона дина-
ра за финансирање пројеката који су
усмерени на унапређење заштите живот-
не средине у партнерским градовима
и општинама кроз увођење система
соларног напајања и осветљења, заме-

ну котлова, уређење јавних градских
паркова и парковских површина, сад-
њу аутохтоних врста биљака, поста-
вљање иновативних еколошких пар-
ковских елемената, соларно осветље-
ње парка, постављање рециклажних
канти и контејнера.

Резултати конкурса биће објављени
до 29. септембра, а све информације о
условима и пропозицијама јавног кон-
курса „Заједници заједно” могу се про-
наћи на интернет адреси
https://njnjnj.nis.eu/zajed ni ci-zajed no/.

Зелени градови

Како наводе у НИС-у, унапређење живот-
не средине је од суштинског значаја за
развој и очување здравог друштва и
природног окружења. Савремени начин
живота у великој мери је допринео дис-
балансу између урбаног и природног,
те је неопходно активно деловање на
пољу поновног успостављања равноте-
же за живот у складу с природом. Пока-
затељи којима се мери заштита живот-
ног окружења укључују ниво загађења
и емисију CO2, потрошњу енергије,
потрошњу и квалитет воде, количину
отпада и стопу рециклаже, као и однос
простор–зеленило, што је од изузетног
значаја за постизање крајњег циља, а
то су градови по мери становника –
зелени градови.

У сарадњи с ресорним министарстви-

ма Републике Србије, компанија је доне-
ла одлуку да у 2021. години средства
опредељена за реализацију пројеката у
оквиру програма „Заједници заједно”, у
износу од 107,5 милиона динара, усме-
ри на област заштите животне средине.
Како кажу, у складу с горенаведеним,
циљ циклуса програма „Заједници зајед-
но” 2021. године јесте да реализује про-
јекте у 12 градова и општина у Србији
водећи се националним приоритетима
смањења загађења ваздуха и уређења
јавних парковских површина на инова-
тиван еколошки начин.

Грађани знају шта хоће

Настојећи да стекне обухватнији увид
у приоритетне потребе установа у дефи-
нисаним градовима и општинама, ком-

панија НИС је
током априла
ове године
спровела анке-
ту о стању и
п о т р е б а м а
локалних зајед-
ница и устано-
ва у области
смањења зага-
ђења, енергет-
ске ефикасно-
сти и уређења
јавних зелених
површина.

Анкета је показала да установе оце-
њују заштиту животне средине као
изузетно важну област за своје функ-
ционисање. У складу с тим истичу да
су улагања неопходна, а да су највеће
потребе у домену енергетске ефика-
сности, посебно замена столарије и
осветљења. Веома важним сматрају
и увођење иновативних еколошких
решења, попут панела за напајање
соларном енергијом.

Локалне самоуправе су у анкети
нагласиле да је од изузетне важно-
сти замена котлова у јавним устано-
вама, али су исказале потребу
и за уређењем јавних парковских
површина и повећањем њихове
функционалности у складу са
еколошким принципима.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

У СУСРЕТ НОВОЈ ГРЕЈНОЈ
СЕЗОНИ ДРЖАВА ПОРУЧУЈЕ

Гас неће
поскупљивати

Нема решења једначине без
руског гаса, изјавио је недавно
директор „Србијагаса” Душан
Бајатовић и поручио да се цена
гаса за домаћинства неће мења-
ти ни у наредној зимској сезо-
ни. Наиме, како је рекао, на ста-
билност цене утиче то што је
Србија добила још један канал
снабдевања плавим енергентом.
Изградњом нових гасовода чине
се значајни напори да Србија
више никад не остане без гаса,
рекао је Бајатовић и најавио да
би интерконекција Ниш–Дими-
тровград–Софија могла да буде
завршена следећег јуна, ако се
значајно убрзају процедуре и
радови.

Бајатовић је нагласио и то да
је прикључење на гас важан допри-
нос екологији, јер гасни прикљу-
чак кошта 780 евра на три годи-
не, и да се тиме смањује емисија
угљен-диоксида, а не секу се
шуме..

ПОДЕЉЕНА ТРЕЋА СЕРИЈА
ТУРИСТИЧКИХ ВАУЧЕРА

Разграбљени за
два и по сата

Пошта Србије саопштила је да је
за мање од два и по сата на шалте-
рима тог предузећа подељена тре-
ћа серија туристичких ваучера за
субвенционисани одмор у Србији.
Како кажу, за мање од два и по
сата примљено је свих 30.000 при-
јава за субвенционисани одмор у
Србији, чиме је планула и трећа
серија ваучера у вредности од 5.000
по комаду.

Да подсетимо, у прва два ового-
дишња циклуса подељено је укуп-
но 120.000 ваучера којима држава
субвенционише одмор грађана у
домаћим туристичким објектима.

Грађани се, позивањем Контакт-
-центра Поште Србије – 0700-100-
300, могу информисати о статусу
својих пријава и условима кори-
шћења ваучера.

САОПШТЕЊЕ НАРОДНЕ
БАНКЕ СРБИЈЕ

Ниједна виртуелна валута
није добила одобрење

Народна банка Србије обавешта-
ва јавност да није издала ниједно
одобрење за бели папир који се
објављује при издавању виртуел-
них валута као врсте дигиталне
имовине. Наиме, ниједан захтев
за давање таквог одобрења није
поднет, па тако тврдње појединих
медија да је оглашена и издата
прва српска виртуелна валута нису
тачне.

Народна банка Србије указа-
ла је на то да је оглашавање ини-
цијалне понуде виртуелних валу-
та и друге дигиталне имовине
која се издаје у Србији дозвоље-
но само у складу са одредбама
Закона о дигиталној имовини, а
да ниједан облик дигиталне имо-
вине у овом тренутку не испу-
њава услове за то оглашавање.
Они упозоравају грађане да не
улажу средства у дигиталну имо-
вину која не испуњава законом
прописане услове, јер постоји
значајан ризик да ће при том
улагању изгубити целокупна уло-
жена средства.

Како кажу надлежни у овој
државној установи, за оглашавање
виртуелних валута супротно одред-
бама Закона о дигиталној имови-
ни прописана је новчана казна и
до 5.000.000 динара и НБС ће као
надзорни орган предузети све
расположиве мере да спречи изда-
вање и оглашавање таквих валута
чији је циљ да се грађани доведу у
заблуду када је реч о улагању њихо-
вих новчаних средстава.

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС „ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО”

Велико интересовање установа и грађана
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6 ЗДРАВЉЕ

Како се изборити са екстрем-
ним врућинама? Ово питање
је актуелно из године у годи-
ну, а ових дана постаје чешће
од свих других питања која
дефинишу међусобне односе
микроклиме и људског орга-
низма, како оног здравог, тако
и болесног. Управо хронич-
не или акутне болести чине
одговоре на ова питања мно-
го сложенијима и тада није
довољна само реакција поје-
динца који је непосредно
угрожен климатским проме-
нама животне средине. Пре
него што се
п о з а б а в и м о
к о р и с н и м
саветима који
ће нам бити од
помоћи када
се температу-
ре ваздуха
приближавају
четрдесетом
подељку Цел-
зијусове скале,
упућујемо нај-
важнији апел да поведемо
више рачуна о нашим бли-
жњима, комшијама и прија-
тељима, како бисмо сви зајед-
но лакше пребродили овај
топлотни талас.

Спасоносни клима-уређа-
ји нису свима доступни и било
би крајње погрешно меди-
цинске савете започети упут-
ствима о подешавању темпе-
ратуре климе. Температура
нашег тела је заправо права
мета коју треба да циљамо и
она се пре свега „гађа” веома
једноставним средствима.
Вода из чесме је драгоцена
течност која наш организам
доводи у равнотежу тако што

омогућује виталне метабо-
личке процесе и регулацију
телесне температуре. Најбо-
ље је када се вода пије у
довољним количинама, јер
ћемо на тај начин ефикасно
надокнадити губитке који
настају знојењем, дисањем и
другим физиолошким проце-
сима. Вода може да нас рас-
хлади и тако што ћемо с вре-
мена на време да квасимо
врат, лице и екстремитете
или да применимо чешће
туширање тела млаком водом.
Храна коју уносимо треба
такође да буде расхлађена и
течнија, базирана пре свега
на воћу и поврћу. Она богата
протеинима појачава мета-
боличке процесе и подиже
температуру тела. Не забора-
вимо да алкохолна пића и
кафа појачавају губитак теч-
ности уринарним путем.
Високој температури вазду-
ха прилагодићемо и начин
спремања хране како бисмо
избегли прекомерно загрева-
ње просторија.

Обратимо пажњу на ужа-
рене сијалице, рачунаре и
друге изворе топлоте који не
морају нужно да се користе.

Обичне венти-
латоре можемо
„ојачати” коц-
кицама леда
или замрзну-
тим пластич-
ним флашица-
ма воде које
ћемо да стави-
мо испред
в а з д у ш н о г
струјања. Ноћ
је идеална за

добро проветравање просто-
рија и расхлађивање. Зато би
у преподневним сатима тре-
бало да затворимо врата и
прозоре и да навучемо ролет-
не како бисмо што дуже одр-
жавали мању температуру
ваздуха. Увек су ниже про-
сторије у кући хладније и аде-
кватније за боравак током
најтоплијег дела дана. Веома
је важно да и поред свих
предузетих мера препознамо
знаке који нам указују на
топлотне грчеве, топлотну
исцрпљеност или топлотни
удар, када су неопходни саве-
ти или непосредна помоћ
медицинског особља.

Упутство за
преживљавање

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Најважнији апел:
поведите више
рачуна о вашим
ближњима, комшијама
и пријатељима.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

За скидање холе-
стерола и триглице-
рида препоручује се
и коприва, поготово
њен корен, а може
вам бити од кори-
сти било који од сле-
дећих рецепата.

Ставите 100 г
корена коприве у
литар доброг дома-
ћег црног вина и
кувајте док не уври
на пола литра. Процедите и пијте по један децилитар пре
доручка, ручка и вечере.

Прокувајте кратко 50 г уситњеног лишћа коприве у јед-
ном литру воде, а затим оставите да одстоји преко ноћи.
Ујутру процедите и пијте током дана уместо воде.

Шољу младих лисних пупољака коприве прокувајте 15
минута у једном литру воде, па овај чај пијте током дана
уместо воде. Зими, уместо свежих, можете користити
осушене листове. Овај чај се пије и против анемије.

Маслачак делује као крхки цветић, а заправо је и те
како моћан борац против многих болести. Показало се и
да одлично чисти крвне судове и раствара холестерол.

Прелијте 200 г корена маслачка једним литром воде и
загревајте на шпорету док не почне да кључа. Скините с
ватре и оставите поклопљено један сат. Пијте по пола
децилитра овог чаја три пута дневно пола сата пре обро-
ка. Терапија траје четири недеље, затим следи пауза од
месец дана, а онда све треба поновити.

Разбијачи
масноће у крви

Особе које у комуникацији обра-
ћају пажњу не само на оно што
је изговорено већ и на поглед,
израз лица, положај руку, држа-
ње саговорника и друге детаље
имају шансе да много више
сазнају и о другима и о себи.
Ево кратког курса говора тела.

Сви смо се много пута нашли у
ситуацији кад нам је један поглед
саговорника рекао више од хиља-
ду речи или кад смо неког ухва-
тили у лажи само на основу изра-
за лица, геста или држања. Има
и људи који су природно тален-
товани да „прочитају” карактер
или расположење неке особе
само на основу мимике или поло-
жаја тела.

Невербална комуникација,
која укључује гестикулацију,
мимику и држање тела, постала
је предмет посебног интересо-
вања стручњака шездесетих и
седамдесетих година прошлог
века, када је амерички профе-
сор психологије Алберт Мехра-
бијан у свом истраживању утвр-
дио да речи које изговоримо
доприносе утиску који ће саго-
ворник стећи о нама тек са седам
одсто. Нешто већи утицај, с 38%,
има наш глас, али највећа моћ
лежи управо у говору тела – са +
55% утицаја.

Трикови које ваља знати

Ово сазнање било је сигнал и
осталим научницима да се поза-
баве том темом, а у деценијама
које су уследиле добили смо на
тоне литературе која нуди саве-
те о томе како да искористимо
говор тела на разговору за посао,
првом љубавном састанку и у
другим важним ситуацијама када
нам је битно да придобијемо
или пак боље „прочитамо” осо-
бу с којом комуницирамо.

У доба када све чешће своја
осећања покушавамо да изрази-
мо кроз емотиконе у имејлови-
ма и порукама на друштвеним
мрежама и када утицај нашег
гласа додатно слаби, постаје још
важније да научимо како да
комуницирамо без речи. У аспек-
те невербалне комуникације спа-
дају: контакт очима, израз лица,
покрети главом, гестови и дру-
ги покрети, држање и став, те
раздаљина и оријентација. Пра-
вило је да у невербалној кому-
никацији сви ови аспекти као
целина преносе одређену пору-
ку, па их треба тако и анализи-
рати, не одвајати ниједан од њих.

У очима све пише

Не каже се без разлога да су
очи огледало душе: наше очи
су најмоћније средство невер-

балне комуникације. Очним
контактом можемо нешто
питати, потврдити или неги-
рати, можемо показати да смо
тужни или весели, а сви зна-
мо и како изгледа поглед који
може да „убије”. Широм отво-
рене очи указују на заинтере-
сованост, док су оне које су
фокусиране на једну тачку знак
концентрације. Проширене
зенице могу значити да смо
срећни или да некога сматра-
мо атрактивним.

Спуштен поглед односно избе-
гавање контакта очима говори о
нашој незаинтересованости или
чак несигурности или неиску-
ству, а понекад је то сигнал да
нас је страх да ће нас саговор-
ник ухватити у лажи. Поглед
навише значи да особа разми-
шља о нечему или покушава
нечега да се сети, али исто тако
може указивати и на досаду и
тражење нечег интересантнијег.
Поглед наниже често може ука-
зивати на субмисивност или осе-

ћај кривице, док је у неким кул-
турама то израз поштовања.
Покрети очима лево-десно могу
указивати на превару и лагање,
као да особа покушава да нађе
излаз за случај да је ухвате у
лажи. Шарање погледом се јавља
и када неко нешто саопштава „у
поверењу” – као да проверава да
нико други не слуша.

Учестало трептање такође
може бити знак неискрености.
Kада неко лаже, али и у другим
стресним ситуацијама, лучи се
више адреналина, што утиче на
појачано трептање. С друге стра-
не, ређе трептање је знак доса-
де.

Намерно буљење често се
тумачи као напад, претња, израз
супериорности или жеља да се
друга особа увреди, иако може
значити и стање шока.

Све тајне осмеха

Други најважнији аспекат невер-
балне комуникације је фацијал-
на експресија. Од свих врста,

човек има највише фацијалних
мишића – чак 43, што му омо-
гућава хиљаде различитих изра-
за лица.

Почнимо од осмеха. Ако сте
мислили да он говори само јед-
ну ствар, варате се. Сетите се да
он може бити и лажан, а то већ
драстично мења ствар, зар не?
Чак и онај прави свашта може
да каже у зависности од тога
шта за то време раде наше усне...
А како да разликујемо искрен
осмех од неискреног? Лако: спон-
тано настале боре од смејања
доказ су да се искрено смејемо,
будући да приликом лажног
осмеха мишићи око очију углав-
ном нису активни. Прави осмех
има снагу, постепено расте и
опада и симетричан је, с подиг-
нутим уснама на оба угла.

Особа која се смеје стисну-
тих усана обично крије неку
тајну или став који не жели да
подели с другима. Погледајте
успешне људе на фотографија-
ма: многи од њих се смеју баш
тако. Као да говоре: ја знам тај-
ну пословања, а на теби је да је
откријеш!

Искривљен осмех значи сар-
казам, а осмех са спуштеном
вилицом често ћете видети 
на лицима политичара на 
предизборним плакатима. То је
увежбан осмех који се користи
да би особа изазвала позитивне
реакције код публике или осво-
јила више гласова.

Kако седиш, тако мислиш

Када разговарамо, на пример,
са својим шефом или купцем
производа које нудимо, већ по
ставу саговорника можемо утвр-
дити какве су нам шансе за пове-
ћање плате или за раскид угово-
ра. Уколико нам је саговорник
телом наклоњен, то је добар знак
– знак сагласности и симпатије.
Исто важи и за приватне дого-
воре.

Ипак, доста тога је и на нама.
У оба случаја не смемо себи да
дозволимо да направимо „гре-
шку при седењу”. Горњи део тела
у идеалном случају треба да буде
исправљен и такође наклоњен у
правцу саговорника – то је знак
заинтересованости. Ноге морају
да буду опуштене, прислоњене
на под или прекрштене, при
чему прекрштена нога треба да
је усмерена ка саговорнику.

Мотање ногу око ногара сто-
лице и цупкање ногама треба по
сваку цену избећи: то је знак
несигурности. Није пожељна ни
опуштена наслоњеност или чак
уваљеност на столици, јер би се
то могло протумачити као одби-
јање или незаинтересованост.

О НЕВЕРБАЛНОЈ КОМУНИКАЦИЈИ ИЗ УГЛА СТРУЧЊАКА

ТЕЛО ГОВОРИ ХИЉАДУ ЈЕЗИКА, 
А РЕЧНИК ПОСТОЈИ!

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ПОГЛЕД 
ИСПОД ОБРВА

Спуштене обрве указују на

љутњу, доминацију или

незадовољство, док су обрве

извијене навише уз благо

подигнуту главу искључиво

знак негодовања.

Када подигнемо обрве,

понекад тражимо пажњу

или исказујемо жељу да

нам се обавезно одговори

на питање, а понекад смо

само отворени. Једну обрву

углавном дижемо уместо

питања: да ли си сигуран у

то што говориш?

ОТКРИЈТЕ ЛАЖОВА

Ако коза лаже, рог не лаже!

Уколико мислите да вам нека

особа не говори истину, про-

верите да ли сте у праву.

Обратите пажњу на ове сигна-

ле које сваки лажов несвесно

шаље:

• гледа улево и навише;

• трепће премало или пре-

више;

• не гледа вас у очи;

• рукама покушава да

сакрије уста, очи или врат;

• упадљиво намешта косу

или одећу;

• грицка уста, чеше нос или

додирује уши;

• окреће главу укосо пре

него што одговори на питање;

• чисти грло и накашљава

се пре одговора.

ПОСМАТРАЈТЕ РУКЕ

Kада посматрамо саговорни-

ка, не смеју нам промаћи

његове руке. Оне ће вам рећи

све. Глава наслоњена на руке

указује на умор, досаду или

размишљање. Уколико трља-

мо руке, делујемо самозадо-

вољно, али уједно и

несимпатично. Руке облико-

ване у шпиц указују на само-

допадност или отпор према

приговору. Ударањем прсти-

ма о сто исказујемо нестр-

пљење или провокацију.

Несигурност или страх се

такође могу открити тумаче-

њем положаја руку. Играње

огрлицом је типичан показа-

тељ ових одлика, једнако као

додиривање властитог потиљ-

ка или сакривање палчева

иза скрштених руку. Потпуно

супротно је када су руке скр-

штене, а палчеви показују

према горе. То је јасан знак

позитивних мисли и одобра-

вања, попут лајковања на

интернету.

Држање руку иза леђа

видећете често код полицаја-

ца, али и политичара. Та поза

означава супериорност, само-

поуздање и моћ. Испробајте је!
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Capoeira je umenie, ktore všetko spája, a
stiera rozdiely medzi ľudmi i kultúrami.
Je to veľmi zložitá kombinácia boja s
hudbou, akrobaciou a tancom. Každý si v
capoeire nájde svoju cestu. Kto má rád
hudbu, môže byť veľmi uznávaný spevák
a hudobník, iný je známy vďaka akroba-
cii, ďalší kvôli efektívnosti hry a boja. V
capoeire je veľa druhov hier, pričom kaž-
dá z nich má svoje špecifiká.

Hudba je srdcom capoeiry, diktuje tem-
po hry ktorou sa hráči, doprevádzaní
hudobnými nástrojmi a spevom, nechá-
vajú inšpirovať a prijímajú z nej potreb-
nú energiu pre svoje výkony. Capoeiru
nemožno jednoznačne priradiť do kate-
górie bojového umenia, športu ani fol-
klóru. Možno práve vďaka svojmu ne-
tradičnému prístupu vďačí za svoj titul
najrýchlejšie rastúcemu bojovému ume-
niu na svete, ktoré si našlo cestu zo svo-
jej brazílskej kolísky až k nám.

Pochádza zo 16. storočia od otrokov z
Afriky v Brazílii, ktorí túto zručnosť po-
užili na obranu a boj proti otrokárom.
Postupom času sa capoeira stala akcep-
tovanou a známou po celom svete. Jed-
nou z najväčších a najrozšírenejších
skupín je „Senzala“, ktorú v šesťdesia-
tych rokoch založil jeden z najväčších
majstrov tohto bojového umenia Mestre
Peixinho. Od roku 2014 je capoeira pod
ochranou UNESCO ako nehmotné kul-
túrne dedičstvo Brazílie.

Capoeira je ideálna pre správny rast
a vývoj dieťaťa. Cez aspekt boja a akro-
bacie je maximálne vyvinutá koordiná-
cia pohybov. Hudba, ktorá sa cvičí na
každom tréningu, zlepšuje zmysel pre
rytmus. Capoeira je veľmi intenzívna,
čo má za následok zlepšenie sily a kar-
diovaskulárneho systému. Boj rôznymi
hrami rozvíja tvorivosť detí, učí ich
spolupráci s ostatnými deťmi. Na tré-
ningoch capoeiry si deti rozvíjajú pocit
spolupatričnosti k skupine a zároveň
svoje individuálne schopnosti. Cudzí
jazyk (portugalčina) je skutočnou inte-
lektuálnou výzvou.

Nie náhodou sa chlapci z Vojlovice,
ktorých je dnes už šesť, rozhodli tréno-
vať tento šport. Capoeira klub v Pančeve
vznikol pred desiatimi rokmi a svoje pr-
vé vystúpenie mali na medzinárodnom
karnevale v Pančeve.

Capoeira - šach s ľudskými telami

Aleksandra Grbová a Dušan Sudžuković
pracujú s deťmi a mládežou od mája
2015 do dnes. Počas karnevalu každý
rok oslavujú svoje narodeniny a na svoje
karnevalove vystúpenia pozývajú capo-
eiristov z iných klubov z Belehradu a
Nového Sadu.

Tréner Aleksandra pracuje s deťmi už
šesť rokov a odovzdáva im svoje schop-
nosti. Prezradila nám, čo pre ňu tento
šport znamená: „Capoeira je hra dvoch
spoluhráčov, ktorí spolupracujú, a niek-
torí hovoria, že ide o šach s ľudskými te-
lami. V capoeire nemáme žiadnych sú-
perov, ale spoluhráčov. Najdôležitejšie je
poukázať na to, že ide o všestrannú zruč-
nosť. Cvičenie capoeiry posilňuje vôľu,
ducha a telo. Tento šport získava silu,
kondíciu, výbušnosť, pružnosť, koordi-
náciu pohybov, zlepšuje reflexy a rozvíja
zmysel pre rytmus a predstavivosť. Na
výcvik capoeiry nie sú potrebné žiadne

predpoklady, okrem dobrej vôle “.
Martina Mareka v capoeire už sedem
rokov láka pozitívna energia. Najmä keď
všetci spolu hrajú ako kamaráti, keď si
na konci navzájom podajú ruku, gratu-
lujúc k zvládnutiu niektorých pohybov. 
Capoeira je jedinečná v tom, že ako bo-
jové umenie spája viacero aspektov –
športové a umelecké. Tým sa zásadne lí-
ši od iných bojových umení. 

– V capoeire máte niekoľko možností:
niekto rád skáče a môže byť uznávaným
akrobatom. Niekto hrá na hudobné ná-
stroje, spieva a môže sa stať rešpektova-
ným hudobníkom. A niektorí radšej bo-
jujú, aby sa z nich vyvinuli veľkí bojov-
níci - vysvetľuje Martin Marek. 

Capoeira nie je súťažiacého charakteru.
Iba raz ročne sa uskutočňuje batizado-
slávnosť páskovania a oslava toho, že spo-
lu trénuju capoeiru. Zúčastňujú sa ho hos-
tia z Brazílie a capoeiristi vtedy dostávajú
opasky. Je to veľmi dôležitá tradícia v ca-
poeire. 

Bohužiaľ, toho roku to museli zorga-
nizovať trochu inak ako dovtedy a bez
hostí zo zahraničia. Batizado pre deti sa
konal v Novom Sade a v Belehrade. Pan-
čevskí capoeiristi, teda šiesti chlapci z
Vojlovice, zúčastnili sa batizada v Bele-
hrade v sobotu 12.júna. Najprv sa konali
dva tréningy v telocvični, no najväčšou
slávnosťou bolo rozhodne udelenie opa-
skov (cordao), ktoré bolo tiež prístupné
širokej verejnosti a malo úlohu nielen
obradnú, lebo batizado je vlastne krst,
ale malo predstaviť ľuďom aj brazílsku

kultúru, spojenú práve s bojovým ume-
ním capoeiry. 

Opasky pre našich chlapcov

Cordao je vlastne opasok, ktorým sa rozo-
znáva úroveň capoeiristu. Jednotlivé úrov-
ne sa rozlišlujú rôznymi kombináciami
brazílskych národných farieb na opasku.
Hlavnou úlohou opasku je zvýšiť kvalitu
boja medzi capoeiristami, a u tých, ktorí sa
v  tom menej vyznajú, vzbudzuje určitú
dávku rešpektu a uznania. Samotní capo-
eiristi si ale na opasku nedajú veľmi záležať
a jednoducho sa snažia byť čo najlepší.

Rastislav Kulík a Miloš Cvijanović ako
najmladší, získali biele začiatočné opasky,
pokým Michal Marek získal žlto-biely, a Má-
rio Beracka a Dário Beška, ktorí trenujú už
šiesty rok, tentokrát získali bielo-oranžový. 

Martin Marek má už oranžový opasok
a dúfa, že batizado pre dospelých sa bude
konať v septembri, kedy by mal dostať si-
vý opasok. Pre tento opasok musí byť
schopný dobre spievať dve piesne v po-
rtugalčine, hrať na nástroje, dobre ovlá-
dať pohyby a vopred rozumieť a čítať
spoluhráča. Marek pozýva:

–Počas letných prázdnín tréningy bu-
du prebiehať v Ľudovej záhrade v Panče-
ve. Dvere sú vždy otvorené a ak chcete
vedieť, čo vaše telo dokáže, príďte a pri-
dajte sa k nám!

Týchto mladých nadejných športovcov
môžete odsledovať a podporiť aj na toh-
toročnom pančevskom karnevale, na
ktorom počas vystúpení ukážu, čo sa do-
teraz naučili. Alena Kulíková

BOJ, AKROBÁCIA, HUD BA

VOJLOVICKÍ CHLAPCI A CAPOEIRA



Leontina Stankovićova žije vo
Vojlovici, má 11 rokov a je žiač-
kou Základnej školy „Bratstva a
jednoty“. S nami sa chela podeliť
o svoj talent a koníček.
Rada maľuje a kreslí. Začala kres-
liť ešte v škôlke. Už vtedy jej vy-
chovávateľka spoznala jej talent a
hneď ju po-
slala na vý-
tvarný tábor
na Divčibare.
O d v t e d y
kreslí častej-
šie. Zvyčajne
kreslí zátišia,
zvieratá, ľudí.
Niekedy pre-
kresľuje, ale
väčšinou samá príde na to, čo na-
kreslí, keď na to získa inšpiráciu.
Rada kreslí na plátno akrylovými
farbami, rovnako ako pastelkami
na papier, ale rada aj tieňuje.
Vo voľnom čase väčšinou kreslí
a maľuje, akonáhle jej niečo na-
padne, snaží sa to okamžite dať
na papier. Pravidelne navštevuje
hodiny kreslenia s výtvarným
pedagógom Emilom Sférom.

Najväčšou oporou jej je mama a
mladšia sestra, ktorá tiež veľmi
rada kreslí. Vždy netrpezlivo
čakajú na jej novú prácu. Nieke-
dy jej povedia, čo aby nakreslila,
a ona splní ich želanie.
Pred dvoma rokmi mala svoju
prvú výstavu vo Vojlovici v rám-
ci tradičných Dožinkových dní, v
priestoroch Miestneho odboru
Matice slovenskej spolu s talen-
tovanými kamarátmi zo školy.
- Pocit bol príjemný, bola som
veľmi šťastná, že som mohla
svoju tvorbu predstaviť ostat-
ným, hlavne kamarátom. Dú-
fam, že budem mať viac svojich
výstav - povedala Leontina.
Je príliš skoro začať uvažovať o
tom, aby sa týmto zaoberala
profesionálne, ale momentálne
sa chce stať slávnou maliarkou.
Dovtedy sa bude snažiť zdoko-
naliť svoj talent a pripraviť sa
na vlastnú výstavu. O tom po-
vedala:
- Každému by som odporučila
taký koníček, ktorý prináša len
príjemné veci, oddych.

Vo svete maľ-
by vnímame
svet okolo nás
rôznými spô-
sobmi. Uve-
domujeme si,
že je fascinu-
júci, plný fa-
rieb, tvarov,
štruktúr, vôní,
pohybov ... Je

to svet všetkým nám blízkym, ale
aj vzdialený a neznámy, preto sa
ho snažíme krok za krokom ob-
javovať, vidieť, cítiť, naučiť sa
ním sa inšpirovať.  Zaznamená-
vame ho umeleckými prostried-
kami a vyjadrujeme k nemu svo-
je pocity. Spoločne objavujeme
tento svet, užívame si a tešíme sa
z vytvárania nových vecí.

Alena Kulíková

Piatok 16. júl 2021

pancevac@pancevac-online.rs

II

Vojlovičanka  Eva Nagyova si cení
každý deň, každú šancu, ktorú jej
život dáva. Naplno využíva každú
sekundu svojho života. Už 10 ro-
kov je na dôchodku, pracovný vek
strávila ako učiteľka na základnej
škole "Bratstva a jednoty"vo Vojlo-
vici.  S veľkou láskou, zodpoved-
nosťou sa venovala pracovným po-
vinnostiam, rodine, rodákom,
priateľom. Počas pandémie aj na-
priek tomu, že bola vo svojom do-
me, nebola smutná. Práve naopak,
využila naplno svoj voľný čas a za-
čala maľovať.

-Keď stíchnu každodenné dyna-
mické povinnosti, vtedy sa môže-
me venovať vlastným vnútorným
obľúbeným kreatívnym prame-
ňom, ktoré trpezlivo rokmi čakali
príležitosť na vypúčanie. Covid19,
so svojím obmedzením doprial,
aby sa moje detské sny o maľovaní
umiestnili do každodenného živo-
ta, hmlistý strach o neznámom ne-
bezpečenstve, naproti slnkom ob-
jatou, rozkvitnutou jarou, prispeli
k potrebe niekde sa hľadať, listovať
dušu, pohľadmi všímať krásu, prí-
rodu vôkol seba, zastaviť sa a po-
hladkať výnimočné rôznofarebné
drobnosti, maličkosti, ktoré po-
kojne, ale dychtivo vlastnia práve
to, čo človek potrebuje pre svoje
vnútro- začína Eva Nagyova.

Tak sa tekúce akrylové maľova-
nie - rozlievanie, forma abstrakt-
ného umenia, stálo jej posadnu-
ťosťou a spĺňa potrebu baviť sa
hrou, rozlievaním spojených ak-
rylových farieb - tak vznikajú jej

sypké, abstraktné kompozície na
obrazoch. Inšpiráciu pre názvy
prác obsahuje iba jedna myšlien-
ka, ktorú dávno počula a veľmi ju
dojala – krása je v očiach pozoro-
vateľa. Eva Nagyova vysvetľuje:

-Prirovnávam to so zážitkom z
hudby, ak očarí a rozžiari pocit
krásy, oplyvní dušu pozorovateľa,

názov sa umiesti v očiach, ktoré
vnímajú a užívajú si krásu ponuk-
nutéj namaľovanej farebnej tek-
stúry. Znamená to, že moje práce
nemajú meno, ale si ho každý po-
zorovateľ vyvolí sám.

Akrylové umenie ovládla po-
mocou interneta, materiál si tiež,
skrze epidemiologickej situácii
v  štáte, zabezpečuje cez internet.
Je zaujímavé, že si plátno a farby
omylom objednala cez webovú
stránku práve zo Slovenska. Veľ-
mi sa potešila, že na tej stránke
nešetria rady, čo pre ňu veľa zna-
mená, lebo je začiatočníčka. 

Eva svoju obývačku zmenila
na maliarský atelier - je to jej
kreatívny neporiadok, lebo práve
to si vyžaduje neobmedzená slo-
boda vytvárania. Tichosť v dome
pomáha jej začrieť do farebných
krás, ale aj priliehavá hudba ako
zvuková opona formuje rozliate
farebné fantázie. Ako začiatočníč-

ka sa odvážila na účasť na európ-
skej súťaže umenia “Flow art”.
Svoju prácu pre súťaž pomenova-
la “Mesiačkový svit v korunách
stromov”. Na tejto súťaži získala aj
cenu, a potešili ju a podporili od-
menou, aby svoj svet farieb aj ďa-
lej mohla rozlievať na plátno. 

Minulý rok sa po prvýkrát zú-
častnila výtvarného tabora, orga-
nizovaného Miestnym odborom
Matice slovenskej v Jánošíku. Do-
teraz namaľovala viac než tridsať
obrazov, ktoré plánuje vystavyť
keď to epidemiologická situácia
dovolí. Keďže je aktívnou členkou
Miestneho odboru Matice sloven-
skej vo Vojlovici, tam v rámci
pravidelných aktivít plánuje svoju
prvú samostatnú výstavu. 

Dostala tiež nápad umiestniť
svoj farebný svet na staré gramo-
fónové platne. Manžel jej pomo-
hol vyrobiť nástenné hodiny, kto-
ré vyzerajú veľmi pekne a určite
niekomu urobia radosť ako origi-
nálny darček.

Táto práca Evu relaxuje, pri
svojom kreatívnom tvorení oddy-
chujú aj jej oči a duša od každo-
denných ťažkostí a problémov. 

- V živote máme prístup k rôz-
nym veciam, takmer všetko sa dá
kúpiť „hotové”, už si to iba prinie-
sete domov, a nájdete preň miesto.
Omnoho menej sa zaoberáme
vlastnou tvorivosťou a fantáziou,
ktorá by mohla vyplniť náš vzácny
voľný čas, namiesto televízie alebo
počítača. Niekedy stačí zasadiť
kôstku citróna či namaľovať obrá-
zok. Tieto drobné činnosti zvyknú
človeku urobiť veľkú radosť a je
možné zapojiť do tejto činnosti ce-
lú rodinu- uzaviera Eva Nagyova.

A  tak sa zo  dňa na deň vždy
niečo nové a  zaujímavé vytvára
v tejto rodinke. Zaslúžia si, aby sa
o nich počulo. A takých rodín je
mnoho vo Vojlovici. V  tichosti
a v tieni svojej domácnosti, mno-
hé rodiny svojím spôsobom pri-
spievajú k rozvoju kultúry a tradí-
cie vojlovických Slovákov. Práve
preto sa hovorí, že Vojlovičania
sú veľmi skromní ľudia. Vedia sa
tešiť z maličkostí.

Alena Kulíková

POČAS PANDÉMIE SPLNILA SVOJ SEN

EVA NAGYOVA MAĽUJE V TICHOSTI SVOJHO DOMU 

VOLEBNÉ ZASADNUTIE MATICE SLOVENSKEJ V BÁČSKOM PETROVCI 

Nový predseda Branislav Kulík
Urýchliť to, čo je 
dobré a rozlúčiť sa
s tým, čo nás brzdí

V sále vojvodinského divadla v
Báčskom Petrovci sa v sobotu 15.
mája uskutočnilo 26. pravidelné
výročné a zároveň volebné zasad-
nutie 62 delegátov z 23 Miestnych
odborov Matice slovenskej
(MOMS) - tri miestne odbory sa
ospravedlnili.

Odchádzajúci predseda Mati-
ce, Ján Brtka, sa prihovoril všet-
kým prítomným predstaviteľom
Matice a  hosťom, a pozdravil
predstaviteľov miestnej samo-
správy, Národnostnej rady a Veľ-
vyslanectva Slovenskej republiky
v Belehrade.

Ján Brtka podal stručnú správu
aj o tom, čo počas štvorročného
mandátu urobil, ktoré aktivity za-
čal, a s akými problémami zápa-
sil, a po rozlúčkovom príhovore
sa svojim najbližším spolupra-
covníkom zavďačil vecnými dar-
čekmi. Novozvolenému predse-
dovi Matice, Branislavovi Kulíko-
vi, prisľúbil pomoc z pokrajinské-
ho postavenia, predovšetkým v
aktivitách v súvislosti s prinavrá-
tením konfiškovanej matičnej pô-
dy a  niekdajšieho matičného ob-
jektu v strede Petrovca – bývalého
Obecného súdu. 

Prítomným sa prihovoril aj Bo-
ris Konček, tretí tajomník Veľvy-
slanectva Slovenskej republiky v
Belehrade, ktorý im zaželal veľa
šťastia v ďalšej práci Matice slo-
venskej v Srbsku a poznamenal,
že veľvyslanectvo bude naďalej

podporovať prácu Matice. V me-
ne Národnostnej rady slovenskej
národnostnej menšiny, podpred-
sedníčka Tatiana Vujačićová, ho-
vorila o legende z Veľkej Moravy
o  troch prútoch Svätoplukových.
V tomto prípade tie prúty sú Ma-
tica slovenská, cirkev a  Národ-
nostná rada. 

–  Na tomto príklade chcem len
spomenúť, že ak budú tieto tri
inštitúcie vedľa seba, rovnako
ako tri Svätoplukove prúty vo
zväzku, ak budeme bojovať spo-
lu v harmónii, potom nebudú
existovať nepriatelia ani moc,
ktorí by nás dokázali premôcť.
Ukázala sa potreba harmónie,
pretože iba tá môže zaručiť ich
neporaziteľnosť a prosperitu
krajiny. Nech je to pre nás dob-
rým príkladom aj v budúcnosti
- povedala Tatiana Vujačićová.

Delegáti z 23 miestnych od-
borov si najskôr zvolili pracov-
né predsedníctvo, ktoré viedla
predsedníčka Libuška Lakatošo-
vá, ktorá je tiež predsedníčkou
NRSNM, a členovia Janko Ha-
vran a Vladimir Fekete. Podľa
čiastočne zmeneného a násled-
ne schváleného rokovacieho
programu členovia Matice
schválili aj zápisnice z posledné-

ho riadneho a sviatočného pra-
covného zasadnutia, návrh
správy o činnosti MSS za rok
2020, finančnej správy MSS za
rok 2020, návrh plánu práce na
rok 2021, návrh finančného plá-
nu na rok 2021, zápisnice Inven-
tárnej komisie MSS za rok 2020,
správy Dozornej rady MSS za
rok 2020, ako aj  návrhy a vyne-
senie uznesenia o udelení ma-
tičných hodností a uznaní za
rok 2020, a správu dozornej ra-
dy pre rok 2020.

Pred voľbami sa prihovoril je-
diný kandidát na predsedu MSS
Branislav Kulík, ktorý doteraz
zastupoval predsedu MSS Jána
Brtku a bol tiež podpredsedom
pre Banát.

Branislav Kulík, evanjelický
farár vo vojlovickom cirkvenom
zbore, získal 58 hlasov zo 62
hlasovacích lístkov,a štyri boli
neplatné. Alena Kulíková

TALENT, KTORÝM OBJAVUJE SVET

Mladá nádejná maliarka

SLÁVNOSŤ V JÁNOŠÍKU

Inštalovaný nový 
senior banátsky

Slávnosť venovaná 
aj storočnici 
samostatnosti cirkvi

Aj napriek dáždivému ránu, slnko
predsa zasvietilo aj na jánošícky
chrám Boží práve keď sa o 10h za-
čínali slávnostné služby pri príle-
žitosti úradneho uvedenia nové-
ho seniora banátskeho seniorátu
Slađana Daniela Srdića. Prítom-
ných domácich a hostí - predsta-
viteľov cirkevného, kultúrného,
školského, matičného a politické-
ho života pozdravil predseda
Kňažskej konferencie Slovenskej
evanjelickej A.V. cirkvi (SEAVC),
farár vojlovický Branislav Kulík. 
Služby Božie spoločne vykonali

prítomní kňazi z  Banátskeho,
Báčskeho a  Sriemskeho seniorá-
tu, kým huslistov na organoch, za
pomoci huslistou, sprevádzal dr
Janko Siroma, čestný kantor jáno-
šíckeho cirkevného zboru a záro-
veň aj predseda Výboru pre cir-
kevnú hudbu na Slovensku. Káz-
ňou slova Božieho sa prihovoril
farár padinský Ján Cicka. 
V rámci inštalácie nového banát-
skeho seniora sa konalo pätnáste
výročie služby Slađana Danijela
Srdića v cirkevnom zbore Jánošík,
ako aj deviate výročie pôsobenia v
cirkevnom zbore Hajdušica. Zá-
roveň sa oslávil mísijný deň se-
niorátov, ktorý bol venovaný sto-

ročnici samostatnosti SEAVC v
Srbsku.
Vo svojom inštalačnom príhovo-
re biskup SEAVC dr Jaroslav Ja-
vorník poznamenal, že zvláštnos-
ťou tejto inštalacie je aj to, že naj-
mladší inštalovaný biskup v deji-
nách našej slovenskej cirkvi, in-
štaluje najmladšieho banátskeho
seniora v dejinách seniorátu. Bi-
skup za asistencie seniora sriem-
skeho, Igora Feldyho, a  seniora
báčskeho, Jaroslava Kopčoka, vy-
konal slavnostný čin inštalácie.
Piesňou Až do konca dní, mládež-
nícka seniorátna skupina, pod tak-
tovkou Janka Dišpitera, zablaho-
želalá novozvolenému seniorovi.
Novozvolený senior banátsky Sla-
đan Daniel Srdić, ktorého ešte
v  septembri zvolili kňazi banát-
skych zborov, sa po inštalácii pri-
hovoril, ďakujúc za ukázanú dô-
veru. Na konci služieb prebiehali
aj gratulácie a  príhovory domá-
cich a hostí.
Najprv sa svojmu kňazovi priho-
voril a gratuloval dozorca jánošíc-
keho cirkevneho zboru, Piktor
Ján, ktorý mu pri tejto príležitosti
odovzdal aj dar v mene cirkevné-
ho zboru. 
Tento v  skutku požehnaný sláv-
nostný deň sa hlboko zapísal
do  sŕdc ľudí celého cirkevného
zboru, banátskeho seniorátu ale aj
celej Slovenskej evanjelickej cirkvi
v Srbsku. Alena Kulíková
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БОРБА, АКРОБАЦИЈЕ, МУЗИКА

ВОЈЛОВАЧКИ ДЕЧАЦИ И КАПУЕРА
Капуера је уметност која све окупља
и брише разлике између људи и кул-
тура. То је врло сложена комбинаци-
ја борбе с музиком, акробацијама и
плесом. Свако ће у капуери пронаћи
свој пут. У капуери постоји много
врста игара, свака са својим специ-
фичностима.

Музика је срце капуере, диктира тем-
по игре којом се играчи, праћени музич-
ким инструментима и певањем, надах-
њују и добијају потребну енергију за
своје наступе. Капуера се не може јед-
нозначно сврстати у категорију бори-
лачких вештина, спорта или фолкло-
ра. Можда захваљујући свом неконвен-
ционалном приступу, своју титулу тре-
нутно дугује најбрже растућој борилач-
кој вештини на свету, која је пронашла
пут од своје бразилске колевке до нас.

Датира из 16. века, а потиче од
робова из Африке у Бразилу, који су
користили ову вештину за одбрану и
борбу против робовласника. С време-
ном је капуера постала прихваћена и
позната широм света. Једна од најве-
ћих и најраспрострањенијих група
јесте „Сензала”, коју је шездесетих
основао један од највећих мајстора
ове борилачке вештине – мајстор Пеи-
шињо. Од 2014. године капуера је под
заштитом „Унеска” као нематеријал-
но културно наслеђе Бразила.

Капуера је идеална за правилан
раст и развој детета. Кроз аспект бор-
бе и акробације максимално се 
развија координација покрета. Музи-
ка, уз коју се вежба на сваком тре-
нингу, побољшава осећај ритма. Капу-
ера је врло интензивна, што резулти-
ра побољшањем снаге и кардиоваску-
ларног система. Борба кроз разне игре
развија дечју креативност, учи их
сарадњи с другом децом. На тренин-
зима капуере деца развијају осећај
припадности групи и истовремено
своје индивидуалне способности. Стра-
ни језик (португалски) прави је инте-
лектуални изазов.

Није случајно зашто су дечаци из
Војловице, којих је сада шест, одлу-
чили да тренирају овај спорт. Капуе-
ра клуб у Панчеву основан је пре десет
година и први пут се појавио на Међу-
народном карневалу у Панчеву.

Капуера – шах с људским телима

Александра Грба и Душан Суџуковић
раде с децом и младима од маја 2015.
године до данас. Сваке године током
карневала славе свој рођендан и тада
на карневалске представе зову и капу-
еристе из других клубова из Београда
и Новог Сада.

Тренер Александра већ шест годи-
на ради с децом и преноси своје вешти-
не. Рекла нам је шта за њу значи овај
спорт: „Капуера је игра двојице саи-
грача који раде заједно, а неки кажу
да је то шах с људским телима. У
капуери немамо противнике, већ саи-
граче. Најважније је истаћи да је ово
свестрана вештина. Пракса капуере
јача вољу, дух и тело. Овим спортом
се стичу снага, кондиција, експлозив-
ност, флексибилност, координација
покрета, побољшавају рефлекси и
развија осећај за ритам и машту. За
тренирање капуере нису потребни
никакви предуслови, осим добре воље”.

Мартина Марека позитивна енер-

гија из капуере привлачи већ седам
година. Посебно моменат када сви
заједно играју као пријатељи, када се
на крају рукују једни с другима, чести-
тајући на савладавању новог покрета.

Капуера је јединствена по томе што,
као борилачка вештина, комбинује
неколико аспеката – спорт и умет-
ност. У основи се разликује од оста-
лих борилачких вештина.

– У капуери имате неколико избо-
ра: неко воли да скаче и може бити
признати акробата. Неко свира музич-
ке инструменте, пева и може постати
цењени музичар. А неки више воле
да се боре, тако да се могу развити у
сјајне борце – објашњава Мартин
Марек.

Капуера није такмичарске приро-
де. Батизадо – церемонија добијања
појаса и прослава заједничког трени-
рања – одржава се само једном годи-
шње. Гости из Бразила учествују на
њој, а капуеристи добијају појасеве.
То је врло важна традиција.

На несрећу, ове године су то мора-
ли да организују мало другачије него
раније и без гостију из иностран-
ства. Батизадо за децу одржан је у
Новом Саду и Београду. Панчевач-
ки капуеристи, тачније шест дечака
из Војловице, учествовали су на бати-
заду у Београду 12. јуна. Најпре су
одржана два тренинга у теретани,
али највећа свечаност је била доби-
јање појаса (кордао), што је такође
било отворено за ширу јавност и
није имало само церемонијалну уло-
гу, јер је батизадо заправо крштење,
већ је требало да упозна људе с бра-

зилском културом и борилачким
вештинама капуере.

Појасеви за наше дечаке

Кордао је заправо појас помоћу ког се
распознаје ниво напредовања капуери-
сте. Поједини нивои се одликују комби-
нацијом различитих бразилских нацио-
налних боја на појасу. Главна улога поја-
са је да повећа квалитет борбе међу капу-
еристима, а код оних који се у то нешто
мање разумеју да изазове одређену дозу
поштовања. Али сами капуеристи не
обраћају толико пажње на кордао, јед-
ноставно се труде да буду што бољи.

Растислав Кулик и Милош Цвијано-
вић, као најмлађи, добили су беле,
почетне појасеве, Михал Марек је добио
жуто-бели, а Марио Берацка и Дарио
Бешка, који тренирају шест година,
овог пута су добили бело-наранџасти.

Мартин Марек има већ наранџасти
појас и нада се да ће се батизадо за
одрасле одржати у септембру, када би
требало да добије сиви појас. За овај
појас мора бити у стању да добро отпе-
ва две песме на португалском, да сви-
ра инструменте, добро савлада покре-
те и да унапред разуме и прочита саи-
грача. Марек позива:

– Током летњег распуста тренинзи
ће се одвијати у Народној башти у
Панчеву. Врата су увек отворена и,
ако желите да сазнате шта ваше тело
може, дођите и придружите нам се!

Ове младе перспективне спортисте
можете пратити и подржати и на ово-
годишњем карневалу у Панчеву, где
ће током својих наступа показати шта
су до сада научили. Алена Кулик

НОВИ ПРЕДСЕДНИК
БРАНИСЛАВ
КУЛИК

» страна IV

ПРИЧЕСТ 
У ВОЈЛОВИЦИ

» страна V

ФЕНОМЕН У 
НЕОБИЧНОМ
ОКРУЖЕЊУ

» страна VI

ФЕСТИВАЛ САЧУВАО
МЕЂУНАРОДНИ
КАРАКТЕР

» страна VI



Петак, 16. јул 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

IV

Војловчанка Ева Нађ цени сва-
ки дан, сваку шансу коју јој живот
пружа. У потпуности користи
сваку секунду свог живота. У
пензији је десет година, а радно
доба је провела као учитељица у
Основној школи „Братство–је-
динство” у Војловици. С вели-
ком љубављу и одговорношћу
посветила се радним обавезама,
породици, рођацима, пријате-
љима. Током пандемије, иако је
била у својој кући, није била
тужна. Напротив, она је у пот-
пуности искористила своје сло-
бодно време и почела да слика.

– Кад утихну свакодневне дина-
мичне обавезе, онда можемо да
се посветимо својим омиљеним,
унутрашњим креативним изво-
рима који су годинама стрпљи-
во чекали прилику да се проби-
ју. Ковид 19 је са својим ограни-
чењима допринео да моји дечји
снови о сликању нађу место у
свакодневном животу. Замагљен
страх од непознате опасности
насупрот сунцем обасјаном, рас-
цветаном пролећу допринео је
потреби да се потражим, пре-
листам душу, да погледом обра-
тим пажњу на лепоту, природу
око себе, да застанем и помилу-
јем изузетне, шарене ситнице,
мале ствари, које мирно али
пожудно поседују управо оно
што је човеку потребно – почи-
ње причу Ева Нађ.

Тако је течно акрилно сликар-
ство – разливање, облик апстракт-
не уметности – постало њена

опсесија и задовољава потребу
за забавном игром, изливањем
сједињених акрилних боја. Тако
настају њене прхке апстрактне
композиције на сликама. Инспи-
рација за имена радова садржи
само једну мисао, коју је давно
чула и била веома дирнута –
лепота је у очима посматрача.
Ева Нађ објашњава:

– Упоређујем га са искуством
музике – ако очара и улепша
осећај лепоте, испуни душу
посматрача, назив нађе место у

очима које перципирају и ужи-
вају у лепоти понуђене насли-
кане шарене текстуре. То значи
да мој рад нема име, већ га сва-
ки посматрач сам бира.

Савладала је акрилну умет-
ност путем интернета, а мате-
ријал такође обезбеђује преко
интернета, због епидемиолошке
ситуације у држави. Занимљиво
је да је она сасвим случајно нару-
чила платно и боје на веб-стра-
ници, управо из Словачке. Била
је веома задовољна што на тој
страници не штеде савете, што
јој пуно значи, јер је почетница.

Ева је своју дневну собу пре-
творила у сликарски студио –
то је њен креативни неред, јер
то захтева неограничена сло-
бода стварања. Тишина у кући
помаже јој да урони у живо-
писне лепоте, али и одговара-
јућа музика попут звучне заве-
се формира проливене шаре-
не фантазије. Као почетница,
одважила се да учествује на
европском уметничком такми-
чењу „Flow Art”. Свој рад за
такмичење назвала је „Месе-

чина у крошњама дрвећа”. На
том такмичењу је такође доби-
ла награду и обрадовали су је
и подржали поклоном, како би
наставила да сипа свој свет
боја на платно.

Прошле године је први пут
учествовала и у уметничком кам-
пу који је организовао Месни
одбор Матице словачке у Јано-
шику. До сада је насликала више
од тридесет слика, које такође
планира да изложи када то епи-
демиолошка ситуација дозволи.
Пошто је активна чланица
Месног одбора Матице словач-
ке у Војловици, своју прву само-
сталну изложбу заправо плани-
ра током редовних активности.

Такође је добила идеју да свој
живописни свет смести на старе
грамофонске плоче. Супруг јој
је помогао да направи зидни сат,
који изгледа врло лепо, и сигур-
но ће некога усрећити као ори-
гинални поклон.

Овај посао опушта Еву, током
креативног стварања одмара и
очи и душу од свакодневних
потешкоћа и проблема.

– У животу имамо приступ
разним стварима, скоро све се
може купити „готово”, само доне-
сете кући и нађете му место. Мно-
го мање се бавимо сопственом
креативношћу и маштом, која би
могла да нам испуни драгоцено
слободно време уместо телеви-
зије или рачунара. Понекад је
довољно посадити коштицулиму-
на или насликати слику. Ове мале
активности теже да особу чине
веома срећном и у ову активност
је могуће укључити целу породи-
цу – закључује Ева Нађ.

И тако се из дана у дан у овој
породици увек ствара нешто ново
и занимљиво. Заслужили су да
се за њих чује. А таквих породи-
ца има много у Војловици. У
тишини и у сенци свог дома
многе породице на свој начин
доприносе развоју културе и тра-
диције Словака из Војловице.
Због тога се и говори да су Вој-
ловчани врло скромни људи.
Знају да уживају у малим ства-
рима. Алена Кулик

ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ ИСПУНИЛА СВОЈ САН

ЕВА НАЂ СЛИКА У ТИШИНИ КУЋЕ

ИЗБОРНА СКУПШТИНА МАТИЦЕ СЛОВАЧКЕ У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ

Нови председник Бранислав Кулик
Убрзати оно што је
добро и опростити се
од онога што кочи

У сали Војвођанског позори-
шта у Бачком Петровцу у субо-
ту 15. маја 62 делегата из 23
месна одбора Матице словач-
ке (МОМС) – три локална одбо-
ра су се извинила – одржала су
26. редовну годишњу и исто-
времено изборну седницу.

Одлазећи председник Матице
Јан Бртка обратио се свим при-
сутним представницима матица
и гостима и поздравио представ-
нике локалне самоуправе, наци-
оналног савета и Амбасаде Сло-
вачке Републике у Београду.

Јан Бртка је такође дао кра-
так извештај о томе шта је радио
током четворогодишњег манда-
та, које активности је започео и
с којим проблемима се борио,
а након опроштајног говора нај-
ближим сарадницима изразио
је захвалност у виду поклона.
Новоизабраном председнику
Матице Браниславу Кулику обе-
ћао је помоћ с покрајинског
положаја, посебно у активно-
стима везаним за повратак оду-
зете матичне земље и бивше
матичне зграде у центру Петров-
ца – бившег Општинског суда.

Борис Кончек, трећи секре-
тар Амбасаде Републике Сло-
вачке у Београду, обратио се при-
сутнима, којима је пожелео пуно
среће у даљем раду Матице сло-
вачке у Србији и напоменуо да
ће Амбасада и даље подржавати
рад Матице. У име Национал-

ног савета словачке националне
мањине, потпредседница Тати-
ана Вујачић говорила је о леген-
ди о Великој Моравској и о Сва-
топлуку и три штапа. У овом
случају, штапови су Матица сло-
вачка, црква и Национални савет.

– Овим примером желим
само да напоменем да, ако ове

три институције буду једна уз
другу, попут три штапа Свато-
плука у свежњу, ако се заједно
боримо у слози, тада неће бити
ни непријатеља ни моћи која
нас може савладати. Показана
је потреба за хармонијом, јер
им је само то могло гарантова-
ти непобедивост и проспери-
тет земље. Нека нам ово буде
добар пример и у будућности
– рекла је Татиана Вујачић.

Делегати из 23 локална син-
диката прво су изабрали радно
председништво, на челу с пред-
седавајућом Либушком Лакатош,
која је и председница НССНМ,
и члановима Јанком Хавраном
и Владимиром Фекетеом. Пре-
ма делимично измењеном, а
затим и одобреном програму пре-
говора, чланови Матице су одо-
брили и записнике с последњег
редовног и свечаног радног
састанка, нацрт извештаја о

активностима МСС за 2020. годи-
ну, финансијске извештаје МСС
за 2020. годину, нацрт плана рада
за 2021. годину, нацрт финан-
сијског плана за 2021. годину,
записник Комисије за инвентар
МСС за 2020. годину, извештаје
Надзорног одбора МСС за 2020.
годину, као и нацрте и предлоге
решења о додели матичних чино-
ва и признања за 2020. годину,
као и извештај Надзорног одбо-
ра за 2020. годину.

Пре избора је говорио једи-
ни кандидат за председника
МСС Бранислав Кулик, који је
до сада замењивао председни-
ка МСС Јана Бртку, а био је и
потпредседник за Банат.

Бранислав Кулик, евангелич-
ки свештеник у црквеној
општини Војловица, од 62 гла-
сачка листића, освојио је 58
гласова, а четири су била нева-
жећа. Алена Кулик

ТАЛЕНАТ КОЈИМ ОТКРИВА СВЕТ

Млада нада 
сликарства

Леонтина Станковић живи у
Војловици, има 11 година и
ученица је Основне школе
„Братство–јединство”. Она је
желела да свој таленат и хоби
подели с нама.

Воли да слика и црта. Поче-
ла је да црта још у вртићу. Већ
тада је њена васпитачица пре-
познала њен таленат и одмах
ју је послала у уметничку ликов-
ну колонију на Дивчибарама.
Од тада је почела чешће да
црта. Најчешће црта мртву при-
роду, животиње, људе. Поне-
кад прецртава, али углавном
сама осмисли шта ће цртати,
када за то добије инспирацију.

Воли да црта на платну
акрилним бојама, као и боји-
цама на папиру, али воли и да
сенчи.

У слободно време углавном
црта и слика, а чим јој нешто
падне на памет, труди се да то
одмах стави на папир. Редов-
но похађа часове цртања код
учитеља ликовне уметности
Емила Сфере.

Највећа подршка су јој мама
и млађа сестра, која такође
воли да црта. Увек нестрпљи-
во чекају њен нови рад. Поне-
кад јој кажу шта желе да насли-
ка, а она им испуни жељу.

Пре две године је имала сво-
ју прву изложбу у Војловици, у
оквиру традиционалних „Жете-
лачких дана”, у просторијама
Месног одбора Матице словач-
ке, заједно с талентованим дру-
гарима из школе.

– Осећај је био пријатан,
била сам веома срећна што
могу да покажем своја дела

другима, највише својим при-
јатељима. Надам се да ћу има-
ти још својих изложби –рекла
је Леонтина.

Прерано је да почне да раз-
мишља да се тиме бави про-
фесионално, али тренутно жели
да једног дана постане позна-
та сликарка. До тада ће поку-
шати да усаврши свој таленат
и припреми се за сопствену
изложбу. О томе каже:

– Свима бих препоручила
такав хоби, који доноси само
пријатне ствари, одмор.

У свету сликарства другачи-
је опажамо свет око нас. Уви-
ђамо да је фасцинантан, пре-
пун боја, облика, структура,
мириса, покрета... То је свет
близак свима нама, али и далек
и непознат, па зато покушава-
мо да га, корак по корак, откри-
јемо, сагледамо, осетимо, учи-
мо да се надахнемо њиме. Беле-
жимо га уметничким средстви-
ма и исказујемо своја осећања
према њему. Заједно открива-
мо овај свет, уживамо и раду-
јемо се стварању нових ства-
ри. Алена Кулик

СВЕЧАНОСТ У ЈАНОШИКУ

Постављен нови
банатски сениор

Упркос кишовитом јутру сун-
це је ипак засијало изнад цркве
у Јаношику баш у тренутку када
су почела свечана богослуже-
ња у 10 сати, поводом званич-
не инаугурације новог сенио-
ра банатског сениората – Сла-
ђана Данијела Срдића. При-
сутне домаћине и госте – пред-
ставнике црквеног, културног,
школског, матичног и поли-
тичког живота – поздравио је
председавајући Свештеничке
конференције Словачке еван-
геличке цркве а. в. (СЕАВЦ) у
Србији, војловачки свештеник,
Бранислав Кулик.

Богослужење су заједнички
обављали присутни свештени-
ци Банатског, Бачког и Срем-
ског сениората, док их је на
оргуљама и уз помоћ виоли-
ниста пратио др Јанко Сиро-
ма, почасни кантор црквене
општине Јаношик и председ-
ник Одбора за црквену музику
у Словачкој. Свечану проповед
је одржао свештеник из Пади-
не Јан Цицка.

У оквиру инаугурације новог
банатског сениора, обележена
је и петнаестогодишњица слу-
жбе Слађана Данијела Срдића
у црквеној општини Јаношик,
као и деветогодишњица рада у
црквеној општини Хајдучица.
Уједно је прослављен и мисио-
нарски дан сениората, који је
био посвећен стогодишњици
независности СЕАВЦ у Србији.

У свом обраћању поводом
инаугурације новог сениора др
Јарослав Јаворник, бискуп
СЕАВЦ, приметио је да је посеб-
ност овог догађаја у томе што
најмлађи инаугурисани бискуп
у историји наше словачке цркве
инаугурише најмлађег банат-
ског сениора у историји сени-
ората. Бискуп је, уз асистен-
цију сремског сениора Игора
Фелдија и бачког сениора Јаро-
слава Копчока, обавио свеча-
ни чин инаугурације.

Песмом „До краја дана”
омладинска група сениората
је, под диригентском палицом
Јанка Дишпитера, честитала
новоизабраном сениору.

Новопостављени сениор
банатски Слађан Данијел
Срдић, којег су свештеници
банатских општина изабрали
још у септембру, након инау-
гурације обратио се присутни-
ма, захваливши им на повере-
њу. На крају богослужења усле-
диле су честитке и говори дома-
ћина и гостију.

Најпре се свом свештенику
обратио и честитао управник
црквене општине Јаношик,
Пиктор Јан, и том приликом
му уручио поклон у име цркве-
не општине. Овај заиста све-
чани дан дубоко је уписан у
срца људи целе црквене општи-
не, банатског сениората, али и
целе Словачке евангеличке
цркве у Србији. Алена Кулик
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ПРЕСУДAН ИСТОРИЈСКИ ДОГАЂАЈ

НОВИ ПУНОЛЕТНИ ЧЛАНОВИ ЦРКВЕ

Причест у Војловици
ТРАДИЦИОНАЛНИ НАЧИН ПРОСЛАВЉАЊА – ПУТЕВИМА НАШИХ ПРЕДАКА

Посета прадомовини 
и симулација сеобеСваке прве недеље у мају буду-

ћи пунолетни чланови словачке
евангеличке цркве припремају
се за свечани чин прве самостал-
не потврде своје хришћанске вере.

Међутим, ове године је, због
короне, тај традиционални датум
померен на 20. јун. Тог дана је
црква постала богатија за осам
нових чланова. То су Елена Њем-
чек, Владимир Гајан, Андреа
Холок, Нађа Лазић, Тијана Гајан,
Дарио Бешка, Огњен Спишјак и
Ана Спишјак.

Они су се вредно припрема-
ли, а да се њихов труд исплатио,
потврдили су пред својим роди-
тељима, бакама, декама, рођа-
цима и осталим верницима, који
су их својим присуством бодри-
ли, а понос и радост се оцртава-
ла на свачијем лицу.

Након еуфорије поразговара-
ли смо с новим члановима и
питали их за утиске.

– Причест је потврда наше хри-
шћанске вере. Тада први пут једе-
мо Исусово тело и пијемо Ису-
сову крв. До тог дана су наши
родитељи, баке и деке, кумови,
рођаци одговорни за наше грехе,
али од данас сами сносимо одго-
ворност – рекао је Дарио Бешка.

Како су протицале припреме,

објаснила нам је Андреа Холок:
– Требало је да научимо одго-

воре на питања која свештеник
поставља у цркви. Није било баш
лако, али смо се трудили. Дуже
одговоре на питања сам теже пам-
тила, али сам имала мамину
помоћ, па ми је било све супер. И
даље планирам да идем на дру-
жења црквене омладине и надам
се да ће ми бити занимљиво.

– Сваке суботе смо имали при-
преме са свештеником Брани-
славом Куликом. Он нам је обја-
шњавао свако питање. Неке речи
нисам разумео, али ми је пома-

гала мама и вежбала је код куће
са мном. Такође планирам да
идем на дружења и трудићу се
да сачувам матерњи језик –изја-
вио је Владимир Гајан.

– Мени се највише свидело
што смо поред вежбања имали
времена и за забаву и дружење.
Понекад су нам и учитељице
веронауке помагале око учења,
играли смо квиз и видели ко нај-
боље зна. Али сви смо били добри
– са осмехом каже Нађа Лазић.

– Задовољна сам како је све
прошло. У почетку ми је било
тешко да научим питања, али су
ми помагале бака и сестричина,
па сам то савладала. Имала сам
мало трему у цркви, али ме је
брзо прошло. Најбоље ми је било
кад смо примили благослов од
свештеника– рекла је Тијана Гајан.

Одговорност је велики терет,
али је управо вера та која нам
помаже да сваку бригу лакше
пребродимо. Важно је то што су
деца разумела шта заправо зна-
чи прва причест. Надамо се да
ће остатати истрајни у својој
вери и добрим намерама.

Јана Марек

Једно од највећих словачких места
у Србији, Ковачица, прославиће
наредне године 220 година посто-
јања. Претпостављамо да су при-
преме за прославу великог јубиле-
ја већ почеле. За очекивањеје да је
планирана велика централна све-
чаност на локалном стадиону. Биће
одржана свечана седница Скуп-
штине општине Ковачица.

Требало би организовати и науч-
ни скуп, округли сто о миграци-
јама Словака у последњих 300
година, с фокусом на Ковачицу.
У том смислу ваљало би подста-
ћи младе академце, студенте и
докторанде да своје дипломске,
мастер радове и докторске дисер-
тације посвете оснивању Ковачи-
це и њеном досадашњем развоју.
Предлажемо Месном одбору
Матице словачке у Србији Кова-
чица да упути молбе Општини
Ковачица, Националном савету
словачке мањине у Србији и орга-
нима Републике Словачке да
издвоје неколико стипендија за
студенте и докторанде специјал-
но за ову сврху.

Засигурно ће, поводом јубиле-
ја, бити и много пратећих про-
грама. Надамо се да ће поред
угледних гостију из домовине
Србије и прапостојбине Словачке
челници Ковачице позвати и пред-
ставнике свих партнерских места
Ковачице, али и заступнике места
у Словачкој из којих су преци
Ковачичана дошли на Доњу земљу.

Сматрамо да је неопходно мало
„пробити” конвенционалне окви-
ре и понудити грађанима Кова-
чице нешто више: неуобичајено
и занимљиво.

Предложили смо појединим
члановима МО МСС Ковачица

још неколико активности пово-
дом јубилеја које би требало даље
разрадити. Полазна идеја је да
буде организовано путовање слич-
но оном које су некад, пре више
од 220 година, наши преци пред-
узели из Словачке у Војводину.
Према црквеним матичним књи-
гама произлази да су преци Кова-
чичана дошли из неколико места
јужне Словачке, а то су: Љубореч,
Хорна Стрехова и Долна Стрехо-

ва. Ваљало би кренути прво на
пут у ова места, у некадашњу
постојбину, и понети им дарове,
као знак добре воље и радости:
220 наших књига, 220 садница
ружа или воћака, 220 кг семена
житарица које у Словачкој најбо-
ље успевају и 220 малих графика
наших мајстора наиве.

У групи која би обишла прадо-
мовину ковачичких Словака тре-
бало би да буду један или више
новинара, ТВ сниматеља и, нарав-
но, чланова МО МСС Ковачица.
Било би лепо направити интер-
вјуе с тамошњим свештеницима,
представницима културних уста-
нова и анкету са обичним грађа-
нима. То био био тек почетак.

Повратак кући, у Ковачицу, тра-
јао би много дуже од уобичајених
10-12 сати. Путовало би се неко-

лико дана истим или сличним ста-
зама куда су се пре више од два
века кретали Словаци ка Доњој
земљи. Претпостављамо да су се
они у Мађарској задржавали на
много места ради одмора и окре-
пљења. Новинари и ТВ сниматељи
би, уз консултације са историча-
рима, забележили где је све то
могло да буде. На том пропутова-
њу већа, али и мање позната, мађар-
ска места заслужују да се и о њима

направе кратке
репортаже.
Историчари
нам, такође,
могу помоћида
сазнамо где су
се Словаци кра-
ће или дуже
задржавали у
Војводини пре
него што су сти-
гли на простор
данашње Кова-

чице. И у тим местима би било
лепо поразговарати с локалним
мештанима и представницима кул-
турних и државних установа који
би детаљније приказали своју зајед-
ницу.

Неизоставна би била посета
Бачком Петровцу и Новом Саду,
где су смештене неке од најва-
жнијих установа војвођанских Сло-
вака.

Надамо се да би снимљени
материјал био довољно зани-
мљив ковачичкој телевизији,
Телевизији Нови Сад, као и дру-
гим локалним телевизијама и
радио-станицама где живе Сло-
ваци. А можда ће се за овај
подухват заинтересовати и нека
од ТВ кућа из Словачке, не само
за емитовање него и за учество-
вање. Иван Зафировић

Ковачички процес представља
отпор Словака из Ковачице због
покушаја мађаризације словач-
ке евангеличке цркве и замене
словачког језика, као језика бого-
служења, мађарским језиком.

У првој половини 18. века почи-
ње насељавање Словака који су
емигрирали из Словачке на тери-
торију данашње Војводине, у
потрази за бољим животом. Ими-
грација на тло Ковачице почела
је 1802. године, а она је тада
припадала Војној граници. Насе-
ље је брзо почело да се шири, па
је тако 1804. почела и изградња
цркве и школе.

У истом веку је и германи-
зација наставила да се спро-
води, што је изазвало опште
незадовољство мађарског наро-
да. Након година труда Мађа-
ра за аутономију, године 1876.
Хабзбуршка монархија се про-
менила у двоструку државу
Аустро-Угарску. Новонастала
држава је обезбедила народно
самоопредељење само за два
доминантна народа, што оста-
лим народима који су живели
тамо није одговарало.

Националности су постигле
један договор, који им је омогу-
ћио одржавање политичког кон-
греса националности (Словака,
Срба и Румуна) у Будимпешти.
Управо на том конгресу, године
1895, почиње петнаестогодишња
борба Ковачичана за очување
свог националног идентитета.
Слободно се може рећи да је то
најзначајнији историјски пери-
од Ковачице, који представља
прекретницу у даљем развоју
села.

Демонстранти 
ометали конгрес

Почетком августа 1895. влада-
јућа класа, с властима на челу,
успела је да на конгрес нацио-
налности доведе групу демон-
страната из Ковачице, како би

они својим понашањем утица-
ли на негативан исход или забра-
ну конгреса. Међутим, власти
нису успеле у својој намери, јер
су националне снаге демобили-
сале Ковачичане, а конгрес је
донео резолуцију о сарадњи и
заједничкој борби ових народа
за националну равноправност на
територији Угарске.

Свесни своје снаге, али и како
резолуција налаже, Ковачичани
су извојевали своја права да сами
бирају свог свештеника, да у
евангеличкој цркви богослуже-

ња буду на матерњем, словач-
ком језику и да се певају сло-
вачке црквене песме. Мађарске
власти 1904. године оспоравају
сва њихова права и желе да
покрену мађаризацију Словака
у цркви.

Према попису становништва
из 1900. године, Ковачица има
тачно 4.546 становника, од којих
су 4.143 Словаци евангеличке
вероисповести. С обзиром на ове
податке, језик на ком ће се држа-
ти богослужења не би требало
да се доводи у питање, али 16

чланова цркве изразило је жељу
да се сваке четврте недеље бого-
служења држе на мађарском
језику.

Сваке прве недеље 
богослужење на мађарском

Презбитеријат и црквени кон-
вент су увидели и одлучили да
нема смисла да због 16 члано-
ва цркве (од којих њих 10 само
привремено борави у Ковачи-
ци) свим осталим члановима
буде сваког месеца ускраћена
једна проповед. Због одговора
на овај захтев, мањински број
чланова се обратио сениорату,
који је целу ствар изнео биску-
пу Густаву Шолцу.  Бискуп је
тада наредио свештенику да
сваке прве недеље у месецу
богослужење буде на мађар-
ском језику. Свештеник је
послушао наређење и обавестио
чланове цркве о одлуци која је
донета.

Први пут је 5. маја богослу-
жење одржано на мађарском,
али народ се противио и поку-
шавао да га прекине певањем
словачких црквених песама. У
овој епохи Ковачице мештани
су се поделили у две групе. Јед-
ну групу су чинили верници уз
које је чврсто стајао свештеник,
а они су тада јасно говорили: „Ја
сам народ, ти си Господ!”, док
су другу, мањинску групу чини-
ла ковачичка господа, која су
оштро бојкотовала свештеника,
поготово зато што је његов прет-
ходник био на страни мађарског
народа.

Верници су бискупу поднели
молбу за обуставу службе на
мађарском језику, уз образло-
жење да чланови цркве због којих
се служба врши на мађарском
језику не знају словачки и да
готово никад не долазе у цркву.
Молба је одбијена, а 19. маја је
поново одржана служба на
мађарском језику.  Мештани су
се томе поново успротивили

певајући на словачком језику,
јер су били свесни да је ово само
први корак који води ка потпу-
ној мађаризацији. Због овог дога-
ђај на оптуженичку клупу суда
послато је 106 верника, од којих
је 97 послато на суд.

Мала заједница довела
правду на место

Свештеник је био
суспендован са свог
радног места и био
је осуђен након
што је одбио да
буде свештеник
у мађарској
цркви, а остатак
огорченог наро-
да се противио
мађаризацији
цркве. Коначно,
суђење је почело 1.
јула 1907, али је 9.
јула исте године одлу-
чено да се оно одложи
за 2. март 1908. Након
бројних саслушања оптужених,
изјава сведока, речи тужиоца,
речи браниоца, осуђено је 35

особа, док је 56 особа ослобође-
но оптужбе.

Суд није успео да нађе ника-
кав доказ кривице против све-
штеника Јана Чапловича, те га
је ослободио оптужбе и додеље-
на му је само новчана казна.

Тако је након скоро три годи-
не поново могао да се

врати држању служби
у словачкој еванге-

личкој цркви.
Током година тра-
јања овог проце-
са новине широм
земље извешта-
вале су јавност о
његовом току.
Ковачички про-
цес не предста-
вља само систем-
ско решење про-

тив мађаризације,
већ и пример коли-

ко једна мала зајед-
ница грађана може

довести правду на своје
место, али и колико то утиче

на подизање националне и соци-
јалне свести. Јана Ђуриш



Катарина Калмар 
на 25. „Пролећним 
тоновима“ 

У свечаној сали гимназије у Бач-
ком Петровцу у суботу 26. јуна
одржан је јубиларни, 25. фести-
вал класичне музике „Пролећни
тонови”. У Гимназији „Јан Колар”
присутне су поздравиле градо-
начелница Бачког Петровца Јасна
Шпрох, професор музичког обра-
зовања Ана Медвеђова, председ-
ница Националног савета сло-
вачке националне мањине Либу-
шка Лакатош и Катарина Меле-
гова Мелихова, председница
Месног одбора Матице словач-
ке у Бачком Петровцу, која је
уједно и оснивач и организатор
овог фестивала.

Она је споменула његово два-
десетпетогодишње непрекидно
путовање, на ком је увек верова-
ла да младе музичке таленте тре-
ба подржати и пратити конти-
нуитет њиховог рада.

Догађај је свечано отворио
пијаниста Марек Ступавски, који
на овом фестивалу наступа од
прве године његовог оснивања,
пожелевши учесницима успе-
шан наступ и право уметничко
уживање за све присутне.

Фестивал је водила Вјера Дор-
чова Бабjакова, која је нагласи-
ла да су на нашем једином тра-
диционалном фестивалу класич-
не музике организатори током
година дочекали бројне врсне
инструменталисте и солисте кла-
сичне музике, који су сада афир-
мисани на међународној музич-
кој сцени.

Затим су зазвучали истанча-
ни тонови младих музичара, сле-
дећим редоследом: оркестар
Основне школе „Млада поколе-
ња”, Луција Валовцова (виоли-
на), Матеј Гагулић (флаута), Еми-
лија Тарноциова (клавир), Леа
Шимова (клавир), оркестар
Основне школе „Јан Колар” и
камерног хора „Звона”, Катари-
на Валовцова (виолина), Марек
Шкабла (виолина), Ксенија Вуја-
чић (клавир), Марта Милаши-
новић (флаута), Aна Хавранова
(гитара), Јурај Суди млађи (вио-
лина) и Марек Ступавски (кла-
вир).

Кларинетисткиња Јасмина
Полачекова из Румуније пред-
ставила се путем видео-снимка,
чиме је сачуван међународни
карактер овог догађаја.

На крају се представила и Вој-
ловчанка, сопран Катарина Кал-
мар, која је извела „Песму Русла-

ке” из истоимене Дворжакове
опере и арију Силве из оперете
„Кнегиња чардаша” Имреа Кал-
мана.

Током изведбе учесника при-
казивани су видео-снимци из
претходних година „Пролећних
тонова”, захваљујући којима су
публика, али посебно извођа-
чи, били у могућности да се

сете својих уметничких поче-
така.

Догађај је и ове године орга-
низован уз подршку Канцелари-
је за Словаке који живе у ино-
странству, Покрајинског секре-
таријата за културу, јавно инфор-
мисање и односе с верским зајед-
ницама, Општине Бачки Петро-
вац, Националног савета словач-

ке националне мањине и гене-
ралног спонзора – фирме „Lou is
Blockx”.

Сви учесници су награђени вели-
ким аплаузом одушевљене публи-
ке, а организатори су им додели-
ли дипломе и поклоне, захвалив-
ши им на учешћу на фестивалу
упркос још увек актуелној панде-
мији. Михал Калмар

Петак, 16. јул 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Да је живот већег броја разли-
читих нација могућ, много пута
до сада потврдили су становни-
ци насеља Војловица. О значају
толеранције и поштовања међу
људима посведочила је необич-
на историја овог насеља у бли-
зини Дунава. Заједнички живот
Словака, Мађара, Срба и, у јед-
ном периоду, Немаца оставио је
бројне трагове на заједницу и
културу какву данас затичемо.

Различите вере и нације уважа-
вале су међусобну разноликост
изградивши толерантан карак-
тер заједнице, који је и у доба
када није било мирнодопског
периода сачувао своје житеље.
Када је током 19. века на обали
Дунава основано насеље Мари-
јенфелд, није се ни слутило какав
ће мултикултурални и мултиет-
нички значај оно имати у будућ-
ности. Развитак насеља са собом
је носио и изградњу богомоља
посебних за сваку веру присут-
ну на том подручју, па тако данас
затичемо две цркве једну поред
друге. Међутим,при насељава-
њу на ово подручје затечени су
манастир Војловица и његово
пространо газдинство, а његово
земљиште и околина послужи-
ли су досељеницима.

Првобитно насеље Маријен-
фелд због свог положаја било је
поплављивано, па је с временом
дошло до његовог померања. Ста-
новници су се населили на рубу
војловачке багремове шуме, коју
су с временом посекли и фор-
мирали насеље Војловица, узев-
ши име манастира за нов назив
насеља, и тако је име заувек веза-
ло две различите вере и нације,
Словаке и Србе, због чега га Сло-
ваци и данас изузетно уважава-
ју. Словаци померањем ка мана-
стиру исушују мочварне преде-
ле у близини, стварајући на тај
начин обрадиво земљиште, воћ-
њаке, баште и винограде. Шума
је послужила Словацима и као
излетиште за повремену разоно-
ду. Новонасељено становништво
прилагодило се затеченим окол-
ностима, не реметећи постојање
светиње. Данас манастир Војло-
вица, због свог необичног поло-
жаја и окружења, представља сво-
јеврстан феномен.

Син кнеза Лазара учествовао 
у оснивању манастира

О историји овог манастира све-
доче предања сачувана у њего-
вој архиви. Према старој књи-

зи „Саборник”, која је изгубље-
на, или је страдала у једном од
неколико спаљивања манасти-
ра, светињу у Војловици поди-
гли су монаси мисионари из
синајског реда. Они су са Синај-
ске горе, а путем Свете горе
долазили су у Србију, посебно
након Маричке битке. Сарадња
са синајским монасима почела
је још за време Светог Саве, а
најзначајнија је била за време
владавине кнеза Лазара и деспо-
та Стефана Лазаревића. У касни-
јим наводима стоји да је мана-
стир Војловица обновио деспот
Стефан Лазаревић 1403. годи-
не, а према извору из 1975. годи-
не, управо је син кнеза Лазара,
једне од најуваженијих лично-
сти српске историје, заправо
учествовао у оснивању самог

манастира. Верујући једном или
другом извору, свакако не може-
мо оповргнути везу деспота Сте-
фана Лазаревића с манастиром,
а самим тим ни његов долазак
у ово насеље.

Истражујући манастире
широм Србије, доспели смо у
манастир Свети Роман у нишкој
епархији. Извори из тог мана-
стира, који се такође доводи у
везу са синајским монасима,
говоре и о војловачком мана-
стиру. Наиме, у јужној Србији
постоји место Велико Војлов-
це, где се налазе остаци истои-
меног манастира, чији су мона-
си избегли у Банат и са собом
понели олтар, који се данас
налази у манастиру у Панчеву.
У једном минеју се чак налази
потпис калуђера кир Саве.

Манастир је кроз векове имао
веома буран живот. Небројено
пута је био разаран, затваран и
спаљиван, а монаси су били
мучени и убијани.

Историјски записи тврде да је
манастир био на удару Турака у
18. веку, када су вођени мучни
ратови између Турака и Аустро-
угарске. Године 1631. манастир
је посетио патријарх Пајсије.

У манастиру се налази ста-
ра богослужбена књига  „Слу-
жбеник”, писана руком. Изнад
врата манастира остао је очу-
ван запис из 1713. године, на
коме је забележено ко је
поклонио поменута врата
манастиру. Године 1716.
манастир су спалили Турци,
када су изгорели и сав мана-
стирски инвентар и неколи-

ко монаха, а обновљен је 1730,
али га је убрзо сачекала иста
судбина.

Постојале су тврдње да се око
манастира налазе хајдуци и кри-
јумчари, а помињао се „харам-
баша Андрија Србин”. С време-
ном је земљиште које је било у
рукама манастира редуковано,
иако је служило као главни извор
прихода, на коме су као испо-
моћ радили овдашњи Словаци,
уважавајући другу веру и нацију.

Немци користили 
манастир као тамницу

Године 1791. манастир је обно-
вљен последњи пут. У 19. веку
подигнут је барокни звоник, а у
20. веку је изграђена нова згра-
да конака. Манастирска црква
је посвећена празнику Сабора
арханђела Михаила и Гаврила,
а сазидана је 1752. године. Њен
иконостас је био позлаћен. Од
изузетне вредности је чудотвор-
на икона Пресвете Богородице,
а ту се налазе и мошти оца Гри-
горија Синајског, што је још јед-
на потврда да су манастир осно-
вали синајски монаси.

За време Другог светског рата
Немци су искористили манастир
као тамницу, у којој су држали
патријарха Гаврила Дожића и
владику Николаја Велимирови-
ћа. За време свог заточеништва
владика Николај је на раније
поменутој икони написао канон
под називом „Канон Пресветој
Богородици Словесници”.

Недалеко од манастира на
Наделу налази се водица. Она је
настала када је убоги човек, хода-
јући помоћу штака, очистио и
озидао бунар, чија га је вода
излечила. Капела је подигнута
1890. године и посвећена је Све-
тој Петки Трновој.

Данашњи положај манастира
је у најмању руку изненађујући.
Надреалан призор манастира
Војловица чини управо то што
се у његовом дворишту налазе
постројења Рафинерије нафте,
па су манастирске липе готово
невидљиве од многобројних
индустријских димњака.

Иако друге вере, Словаци у Вој-
ловици придају изузетну важност
овом манастиру икапели на Наде-
лу. О томе сведочи и чињеница
да су с доласком на његово земљи-
ште Словаци оставили светињу
нетакнутом. Положај капеле је
такође необичан, будући да се
налази у сеоском атару. Идући
на поље, Словаци се, пролазећи
овуда, неретко заустављају како
би узели свету воду и помолили
се на свом језику, верујући да их
свемогући Бог разуме.

Етничка и културна разновр-
сност овог места још једном су
доказале да је заједнички живот
могућ уз уважавање, толеранци-
ју и поштовање, а крилатица
овдашњег становништва свака-
ко је: „Волим своје, а поштујем
туђе”. Миона Павлов

ВОЛИМ СВОЈЕ, А ПОШТУЈЕМ ТУЂЕ

ФЕНОМЕН У НЕОБИЧНОМ ОКРУЖЕЊУ

ЈУБИЛЕЈ У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ

Фестивал сачувао међународни карактер
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NOVÍ DOSPELÍ ČLENOVIA CIRKVI

Konfirmácia vo Vojlovici
TRADIČNÝ SPÔSOB OSLAVY – CESTAMI NAŠICH PREDKOV

Návšteva pravlasti a simulácia migrácie
Budúci dospelí členovia Sloven-
skej evanjelickej cirkvi sa každý
prvý májový týždeň pripravujú
na slávnostný akt prvého samo-
statného potvrdenia svojej kres-
ťanskej viery.
Tento rok sa však kvôli korone
tento tradičný dátum posunul na
20. jún. V ten deň cirkev zbohatla
o osem nových členov. To sú Ele-
na Nemčeková, Vladimír Gajan,
Andrea Holoková, Nađa Lázićo-
vá, Tijana Gajanová, Dário Beška,
Ogňen Spišjak a Ana Spišjaková.
Usilovne sa pripravovali, a že ich
práca sa vyplatila potvrdili pred
rodičmi, babičkami, dedkami,
príbuznými a inými veriacimi,
ktorí ich svojou prítomnosťou
povzbudzovali a na každej tvári
bolo vidno hrdosť a radosť.
Po eufórii sme sa porozprávali s
novými členmi a požiadali ich o
dojmy.

–- Konfirmácia je potvrdením
našej kresťanskej viery. Vtedy pr-
výkrát jeme Ježišovo telo a pijeme
Ježišovu krv. Do tohto dňa sú za
naše hriechy zodpovední naši ro-
dičia, starí rodičia, krstní rodičia,
príbuzní, od dnešného dňa si
však zodpovednosť nesieme sami

- povedal Dário Beška.
Ako prebiehali prípravy, nám

vysvetlila Andrea Holoková:
–Mali sme sa naučiť odpovede

na otázky, ktoré nám farár kladie v
kostole. Nebolo to ľahké, ale sna-
žili sme sa. Dlhšie odpovede na
otázky sa mi pamätali ťažšie, ale
mala som maminu pomoc, takže
bolo pre mňa všetko super. Aj na-
ďalej plánujem chodiť na stretnu-
tia cirkevnej mládeže a dúfam, že
to pre mňa bude zaujímavé.

–Každú sobotu sme mali prípra-
vy s farárom Branislavom Kulíkom.

Vysvetlil nám každú otázku. Nero-
zumel som niektorým slovám, ale
pomohla mi mama a cvičila so
mnou doma. Mám tiež v pláne ísť
na spoločenské stretnutia a pokú-
sim sa zachovať svoj materinský ja-
zyk - povedal Vladimír Gajan.

– Najviac sa mi páčilo, že
okrem cvičenia sme mali čas aj na
zábavu a kamarátenie. Niekedy
nám pri učení pomáhali katechét-
ky, hrali sme kvíz a videli sme, kto
to vie najlepšie. Ale všetci sme
boli dobrí - hovorí s úsmevom
Nađa Lázićová.

–Spokojná som, ako to celé
prebiehalo. Spočiatku sa mi ťažko
učilo otázky, ale pomohla mi bab-
ka a sestra, tak som to zvládla. V
kostole som bola trochu nervóz-
na, ale rýchlo ma to prešlo. Naj-
lepšie pre mňa bolo, keď sme do-
stali požehnanie od farára - pove-
dala Tijana Gajanová.

Zodpovednosť je veľkým zaťa-
žením, ale práve viera nám pomá-
ha ľahšie prekonať akékoľvek sta-
rosti. Dôležité je, že deti pochopi-
li, čo to prvé sväté prijímanie
vlastne znamená. Dúfame, že zos-
tanú vytrvalí vo svojej viere a dob-
rých úmysloch. Jana Mareková

Jedno z najväčších slovenských miest
v Srbsku, Kovačica, oslávi budúci rok
220 rokov existencie. Predpokladá-
me, že prípravy na slávnosť veľkého
jubilea sa už začali. Dá sa očakávať,
že na miestnom štadióne je napláno-
vaný veľký ústredný ceremoniál.
Uskutoční sa slávnostné zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Kovačici.

Malo by sa tiež zorganizovať vedec-
ké zhromaždenie, okrúhly stôl o
slovenskej migrácii za posledných
300 rokov so zameraním na Kovači-
cu. V tomto zmysle by stálo za to
povzbudiť mladých akademikov,
študentov a doktorandov, aby svoje
diplomové, magisterské a dizertač-
né práce venovali založeniu Kovači-
ce a jej doterajšiemu rozvoju. Na-
vrhujeme miestnemu odboru Mati-
ce slovenskej v Srbsku Kovačica, aby
zaslali žiadosti obci Kovačica, Ná-
rodnostnej rade slovenskej národ-
nostnej menšiny v Srbsku a orgá-
nom Slovenskej republiky o pride-
lenie viacerých štipendií pre štu-
dentov a doktorandov špeciálne na
tento účel.

Pri príležitosti jubilea bude urči-
te veľa sprievodných programov.
Dúfame, že okrem vzácnych hostí z
vlasti Srbska a pravlasti Slovenska,
pozvú vodcovia Kovačice zástup-
cov všetkých partnerských miest
Kovačice, ale aj zástupcov miest na
Slovensku, z ktorých prišli kovačic-
kí predkovia na Dolnú zem.

Domnievame sa, že je potrebné
trochu „prebiť“ konvenčný rámec a
ponúknuť občanom Kovačice nie-
čo viac: neobvyklé a zaujímavé.

Niektorým členom MOMS-u
Kovačica sme navrhli pri príležitosti
jubilea ešte niekoľko aktivít, ktoré by
sa mali ďalej rozvíjať. Počiatočnou
myšlienkou je zorganizovať cestova-
nie podobné tomu, ktoré kedysi naši
predkovia podnikli zo Slovenska do

Vojvodiny pred viac ako 220 rokmi.
Podľa cirkevných matrík vyplýva,
že predkovia Kovačičanov pochá-
dzali z viacerých miest južného Slo-
venska, a to: Ľuboreč, Horná Stre-
hová a Dolná Strehová. Najprv by
sme mali ísť na tieto miesta, do ich
bývalej domoviny, a priniesť im na
znak dobrej vôle a radosti dary: 220
našich kníh, 220 sadeníc ruží alebo
ovocných stromov, 220 kg obilných
semien, ktorým sa na Slovensku
najlepšie darí a 220 malých grafík
našich insitných majstrov.

V skupine, ktorá by navštívila
vlasť kovačických Slovákov, by mal
byť jeden alebo viacerí novinári, te-
levízni kameramani a samozrejme
členovia MOMS-u Kovačica. Bolo
by pekné urobiť rozhovory s tamoj-
šími kňazmi, zástupcami kultúr-
nych inštitúcií a anketu s bežnými
občanmi. To by bol iba začiatok.

Návrat domov, do Kovačice, by
trval oveľa dlhšie ako 10 - 12 hodín.
Cestovalo by sa niekoľko dní po
rovnakých alebo podobných ces-
tách, kde sa Slováci pred viac ako
dvoma storočiami presunuli na
Dolnú zem. Predpokladáme, že sa
zdržiavali na mnohých miestach v

Maďarsku pre odpočinok a občer-
stvenie. Novinári a televízni kame-
ramani by po konzultácii s histo-
rikmi zaznamenali, kde to všetko
mohlo byť. Na tejto ceste si väčšie,
ale aj menej známe maďarské mies-
ta zaslúžia krátke správy aj o nich.
Historici nám tiež môžu pomôcť
zistiť, kde sa Slováci zdržiavali vo
Vojvodine kratšie alebo dlhšie pred
príchodom do oblasti dnešnej Ko-
vačice. Aj na týchto miestach by bo-
lo pekné hovoriť s miestnymi oby-
vateľmi a zástupcami kultúrnych a

štátnych inštitúcií, ktorí by podrob-
nejšie predstavili svoju komunitu.

Nevyhnutná by bola návšteva
Báčskeho Petrovca   a Nového Sadu,
kde sa nachádzajú niektoré z najdô-
ležitejších inštitúcií vojvodinských
Slovákov.

Dúfame, že zaznamenaný mate-
riál by bol dostatočne zaujímavý
pre televíziu Kovačica, televíziu
Nový Sad, ako aj pre ďalšie miestne
televízie a rozhlasové stanice, kde
žijú Slováci. A možno niektoré z te-
levíznych služieb zo Slovenska bu-
dú mať o toto úsilie záujem, nielen
o vysielanie, ale aj o účasť.

Ivan Zafirović

Kovačický proces predstavuje od-
por kovačických Slovákov v dô-
sledku pokusu pomaďarčiť slo-
venskú evanjelickú cirkev a na-
hradiť slovenský jazyk ako boho-
služobný jazyk maďarským.

V prvej polovici 18. storočia sa
pri hľadaní lepšieho života zača-
lo osídľovanie Slovákov, ktorí
emigrovali zo Slovenska na úze-
mie dnešnej Vojvodiny. Imigrá-
cia na územie Kovačice sa začala
v roku 1802, ktorá vtedy patrila
k Vojenskej hranici. Osada sa
rýchlo začala rozširovať, preto sa
v roku 1804 začala stavba kosto-
la a školy.

V tom istom storočí sa pokra-
čovalo s germanizáciou, čo spô-
sobilo všeobecnú nespokojnosť
maďarského ľudu. Po rokoch
maďarského úsilia za autonómiu
sa v roku 1876 habsburská mo-
narchia zmenila na dvojitý ra-
kúsko-uhorský štát. Novovznik-
nutý štát poskytol národné se-
baurčenie iba dvom dominant-
ným národom, čo nevyhovovalo
ostatným národom, ktoré tam
žili.

Národnosti dosiahli dohodu,
ktorá im umožnila uskutočniť
politický kongres národností
(Slovákov, Srbov a Rumunov) v
Budapešti. Práve na tom zjazde v
roku 1895 sa začal pätnásťročný
boj obyvateľov Kovačice o za-
chovanie ich národnej identity.
Dá sa povedať, že ide o najdôle-
žitejšie historické obdobie Kova-
čice, ktoré predstavuje obrat v
ďalšom rozvoji obce.

Demonštranti rušili kongres
Začiatkom augusta 1895 sa
vládnucej triede na čele s vlá-
dou podarilo priviesť skupinu
demonštrantov z Kovačice na
zjazd národností, aby ich sprá-
vanie ovplyvnilo negatívny vý-
sledok alebo zákaz kongresu.
Vládnym orgánom sa to však
nepodarilo, pretože národné

sily demobilizovali Kovačiča-
nov a kongres prijal rezolúciu
o spolupráci a spoločnom boji
týchto národov za národnú
rovnoprávnosť na území Ma-
ďarska.

S vedomím svojej sily, ale aj
podľa rezolúcie, si obyvatelia
Kovačice vybojovali svoje práva
zvoliť si vlastného kňaza, aby v
evanjelickom kostole služby bo-
li v materinskom, slovenskom

jazyku a aby sa spievali slovens-
ké cirkevné piesne. V roku 1904
maďarské úrady spochybnili
všetky ich práva a chceli inicio-
vať maďarizáciu Slovákov v
cirkve.

Podľa sčítania ľudu z roku
1900 v Kovačici je presne 4 546
obyvateľov, z toho 4 143 Slová-
kov evanjelického vierovyzna-
nia. Vzhľadom na tieto údaje by
jazyk, v ktorom sa budú boho-

služby konať, nemal byť spo-
chybňovaný, 16 členov cirkvi
však vyjadrilo vôľu, aby sa každý
štvrtý týždeň bohoslužby konali
v maďarskom jazyku.

Každú prvú nedeľu
bohoslužby v maďarčine
Presbytérium a cirkevný kon-
vent si uvedomili a rozhodli, že
nemá zmysel, aby kvôli 16 čle-
nom cirkvi (z ktorých 10 sa v
Kovačici zdržiava iba dočasne)
všetkým ostatným členom bola
každý mesiac odopretá jedna ká-
zeň. Kvôli reakcii na túto žiadosť
sa menšina členov obrátila na
seniorát, ktorý celú záležitosť
predložil biskupovi Gustavovi
Scholtzovi. Biskup potom naria-
dil kňazovi, aby sa v každú prvú
nedeľu v mesiaci bohoslužby ko-
nali v maďarčine. Kňaz poslú-
chol príkaz a informoval členov
cirkvi o rozhodnutí, ktoré bolo
urobené.

Prvýkrát sa bohoslužba ko-
nala v maďarčine 5. mája, ľudia
sa však postavili proti a pokú-
sili sa ju zastaviť spevom slo-
venských cirkevných piesní. V
tejto ére Kovačice boli miestni
obyvatelia rozdelení do dvoch
skupín. Jednu skupinu tvorili
veriaci, ktorých kňaz pevne
podporoval, a tí vtedy jasne
hovorili: „Ja som ľud, ty si
Pán!“, zatiaľ čo druhú menši-
novú skupinu tvorili kovačickí
páni, ktorí kňaza ostro bojko-
tovali, najmä pretože jeho
predchodca bol na strane ma-
ďarského ľudu.

Veriaci podali biskupovi žia-
dosť o prerušenie služby v ma-
ďarčine s vysvetlením, že členo-
via cirkvi, u ktorých sa služba
slúži v maďarčine, nevedia po
slovensky a že do kostola takmer
nikdy neprichádzajú. Žiadosť
bola zamietnutá a 19. mája sa
opäť konali  bohoslužby v ma-
ďarčine. Obyvatelia sa proti to-
mu opäť postavili spevom v slo-

venskom jazyku, pretože si boli
vedomí, že to bol iba prvý krok
vedúci k úplnej maďarizácii.
Kvôli tejto udalosti pred súd bo-
lo poslaných 106 veriacich, a z
toho 97 obvinených.

Malá komunita priviedla
spravodlivosť na miesto
Kňaz bol suspendovaný z
práce a bol odsúdený
po tom, čo odmietol
byť kňazom v ma-
ďarskom kostole,
a zvyšok rozhor-
čených ľudí sa
postavil proti
m a ď a r i z á c i i
cirkvi. Súd sa
nakoniec za-
čal 1. júla
1907, ale 9. jú-
la toho istého
roku sa roz-
hodlo o jeho
posunutí na 2.
marec 1908. Po
početných výslu-
choch obvinených,
svedeckých výpove-
diach, slovách prokurá-
tora, slovách obhajcu, 35 osôb

bolo odsúdených, zatiaľ čo 56
osôb bolo oslobodených spod
obžaloby.

Súd nezistil nijaké dôkazy o
vine voči kňazovi Jánovi Čaplo-
vičovi, oslobodil ho spod obžalo-
by a bol iba pokutovaný. Tak sa
po takmer troch rokoch mohol
vrátiť k bohoslužbám v sloven-

skom evanjelickom kosto-
le. Počas rokov tohto

procesu informovali
noviny v celej kraji-

ne verejnosť o je-
ho priebehu. Ko-
vačický proces
nie je len systé-
movým rieše-
ním proti ma-
ďarizácii, ale
aj príkladom
toho, ako mô-
že malá komu-
nita občanov
priviesť spra-

vodlivosť na
svoje miesto, ale

tiež to, ako veľmi
ovplyvňuje zvyšo-

vanie národného a
spoločenského povedo-

mia. Jana Ďurišová

ODPOR PROTI MAĎARIZÁCII – KOVAČICKÝ PROCES

ROZHODUJÚCA HISTORICKÁ UDALOSŤ



Katarína Kalmárová na
25. Jarných nôtach

V sobotu, 26. júna v gymnaziálnej
slávnostnej sieni v Báčskom Pe-
trovci prebiehal jubilejný 25. roč-
ník festivalu vážnej hudby Jarné
nôty. 
V Gymnáziu Jána Kollára prítom-
ných privítala starostka obce Báč-
sky Petrovec Jasna Šprochová,
profesorka hudby Anna Medve-
ďová, predsedníčka Národnostnej
rady slovenskej národnostnej
menšiny Libuška Lakatošová a
Katarína Melegová- Melichová,
predsedníčka Miestneho odboru
Matice slovenskej v Báčskom Pe-
trovci, ktorá je je zároveň aj zakla-
dateľkou a organizátorkou tohto
festivalu. 
Zmienila sa o jeho dvadsaťpäťroč-
nej nepretržitej púti, ktorou ju
vždy viedlo presvedčenie, že mla-
dé hudobné talenty treba podporiť
a sledovať kontinuitu ich práce.
Podujatie oficiálane otvoril pija-

nista Marek Stupavský, ktorý na
tomto festivale vystupuje od  pr-
vého ročníka jeho zakladania, že-
lajúc skvelý výkon účastníkom a
opravdivý umelecký zážitok všet-
kým prítomným. 

Festival moderovala Viera Dorčo-
vá -Babiaková, ktorá zdôraznila,
že na tomto našom jedinom tra-
dičnom festivale vážnej hudby, or-
ganizátori v priebehu rokov uvítali
celý rad vynikajúcich inštrumen-
talistov, či sólistov vážnej hudby,
ktorí sú dnes afirmovaní aj na me-
dzinárodnej hudobnej scéne.
Potom zazneli vycibrené tóny mla-
dých hudobníkov a to v nasledov-
nom poradí: Orchester Základnej
školy Mladé pokolenia, Lúcia Vá-
lovcová-husle, Matej Gagulić-flau-
ta, Emília Tárnociová-klavír, Lea
Šimová-klavír, Orchester Základ-
nej školy Jána Kollára a Komorné-
ho zboru Zvony, Katarína Válovco-
vá-husle, Marek Škabla- husle, Ksé-
nija Vujačićová-klavír, Marta Mila-
šinovićová-flauta, Anna Havra-
nová-gitara, Juraj Súdi mladší-hus-
le, Marek Stupavský-klavír.
Klarinetistka Jasmina Polačeková
z Rumunska sa predsatvila pro-
stredníctvom video nahrávky,
čím sa zachoval medzinárodný
charakter podujatia.  
Na konci sa predstavila aj vojlovi-
čanka, soprán Katarína Kalmárová,
ktorá predviedla „Pieseň Ruslaky“ z
Dvořákovej rovnomennej opery, a
áriu Sylvy z operety „Čardášová pri-
ncezná“ Imreho Kálmána.
Počas prednesov účastníkov boli

premietané videá z predchádzajú-
cich ročníkov Jarných nôt, vďaka
ktorým si obecenstvo, ale predo-
všetkým interpréti, mohli spome-
núť na svoje umelecké začiatky.
Podujatie sa aj tohto roku organi-
zovalo  s podporou Úradu pre Slo-

vákov žijúcich v zahraničí, Pokra-
jinského sekretariátu pre vzdeláva-
nie, predpisy, správu a národnost-
né menšiny, Obce Báčsky Petrovec,
Národnostnej rady slovenskej ná-
rodnostnej menšiny, a generálnym
sponzorom je firma Louis Blockx.

Všetci účastníci boli odmení veľ-
kým potleskom nadšeného obe-
censtva, a organizátori im udelili
diplomy a darčeky, ďakujúc im za
účasť na festivale aj napriek stále
aktuálnej pandémii.

Michal Kalmár
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To, že je možný život veľkého
množstva rôznych národov, po-
tvrdili doteraz mnohokrát obyva-
telia osady Vojlovica. Neobvyklá
história tejto osady pri Dunaji
svedčila o dôležitosti tolerancie a
rešpektu medzi ľuďmi. Spoločný ži-
vot Slovákov, Maďarov, Srbov a v
jednom období aj Nemcov, zane-
chal v komunite a kultúre početné
stopy, ktoré aj dnes nachádzame.

Rôzne náboženstvá a národy si
navzájom rešpektovali rozmani-
tosť a budovali tolerantný charak-
ter komunity, ktorý zachoval svo-
jich obyvateľov aj v čase, keď ne-
existovalo obdobie mieru. Keď
bola v priebehu 19. storočia na
brehu Dunaja založená osada
Marienfeld, netušili, aký multi-
kultúrny a multietnický význam
bude mať v budúcnosti. Vývoj
osady so sebou priniesol vybudo-
vanie bohoslužobných miest oso-
bitných pre každé náboženstvo
prítomné v tejto oblasti, preto
dnes nájdeme dva kostoly vedľa
seba. Počas osídlenia tejto oblasti
sa však našiel kláštor Vojlovica a
jeho priestranný majetok, a  jeho
pôda a okolie slúžili osadníkom.

Pôvodná osada Marienfeld bo-
la kvôli svojej polohe zaplavená,
takže bola časom presunutá.
Obyvatelia sa usadili na okraji
vojlovického agátového lesa, kto-
rý nakoniec vyrúbali a vytvorili
osadu Vojlovica, pričom osadu
nazvali podľa kláštora, a tak ná-
zov navždy zviazal dve odlišné
náboženstvá a národy, preto si ho
Slováci aj dnes mimoriadne vážia.
Slováci smerom ku kláštoru od-
vodňujú blízke mokrade, čím vy-
tvárajú ornú pôdu, ovocné sady,
záhrady a vinice. Les slúžil Slová-
kom aj ako miesto na piknik na
príležitostnú zábavu. Novo usa-
dené obyvateľstvo sa prispôsobilo
existujúcim okolnostiam bez to-
ho, aby narušilo existenciu sväty-
ne. Kláštor Vojlovica je dnes pre
svoju neobvyklú polohu a okolie
určitým fenoménom.

Syn kniežaťa Lazara sa
podieľal na založení kláštora

O histórii tohto kláštora svedčia
legendy, ktoré sa zachovali v jeho
archívoch. Podľa starej knihy „Sa-
bornik“, ktorá sa stratila alebo
zničila pri jednom z niekoľkých
upálení kláštora, bola svätyňa vo
Vojlovici postavená misionársky-
mi mníchmi zo Sinajského rádu.
Oni z hory Sinaj, cez Svätú horu,
prichádzali do Srbska, najmä po

bitke pri Marici. Spolupráca so si-
najskými mníchmi sa začala za
čias svätého Sávu a najdôležitejšia

bola za vlády kniežaťa Lazara a
despota Štefana Lazarevića. Ne-
skoršie sa píše, že kláštor Vojlovi-

ca bol renovovaný despotom Ste-
fanom Lazarevićom v roku 1403,
a podľa zdroja z roku 1975 sa na
založení samotného kláštora,
vlastne, podieľal syn kniežaťa La-
zara, jednej z najuznávanejších
osobností srbskej histórie. V pre-
svedčení jedného či druhého
zdroja určite nemôžeme poprieť
spojenie despota Stefana Lazare-
vića s kláštorom, a teda ani jeho
príchod do tejto osady.

Pri skúmaní kláštorov v celom
Srbsku sme sa dostali do kláštora
Svätého Romana v  Nišskéj epar-
chii. Pramene z tohto kláštora,
ktorý je tiež spojený so sinajský-
mi mníchmi, hovoria o vojlovic-
kom kláštore. Totiž v južnom
Srbsku sa nachádza miesto zvané
Veliko Vojlovce, kde sa nachádza-
jú pozostatky rovnomenného

kláštora, ktorého mnísi utiekli do
Banátu a vzali si so sebou oltár,
ktorý je dnes v kláštore v Pančeve.
Jeden menológium má dokonca
podpis mnícha kýra Sávu. Kláštor
v priebehu storočí prežil veľmi
burlivý život. Nespočetnekrát bol
zničený, zatváraný a  spálený, a
mnísi boli mučení a zabíjaní.

Historické záznamy tvrdia, že
na kláštor zaútočili Turci v 18.
storočí, keď medzi Turkami a Ra-
kúsko-Uhorskom viedli trápne
vojny. V roku 1631 kláštor navští-
vil patriarcha Paisius.

V kláštore sa nachádza stará li-
turgická kniha „Službenik“, napí-
saná ručne. Nad dverami kláštora
sa zachoval záznam z roku 1713,
na ktorom je uvedené, kto daroval
spomínané dvere kláštoru. V roku
1716 kláštor vypálili Turci, a vtedy
bol vypálený všetok kláštorný in-
ventár a niekoľko mníchov, a bol
zrekonštruovaný v roku 1730, čo-
skoro ho však čakal rovnaký osud.

Objavovali sa tvrdenia, že oko-
lo kláštora boli hajduci a pašeráci,
a bol spomenutý „harambaša An-
drija Srbin“. Postupom času sa
pôda v rukách kláštora zreduko-
vala, hoci slúžila ako hlavný zdroj
príjmu, na ktorej ako pomocníci
pracovali miestni Slováci, rešpek-
tujúc iné náboženstvá a národy.

Nemci kláštor 
využívali ako väzanie

V roku 1791 kláštor bol zrekon-
štruovaný posledný krát . V 19.
storočí bola postavená baroková
zvonica a v 20. storočí bol posta-
vený nový konak. Kláštorný kos-
tol je zasvätený sviatku archan-
jelov Michala a Gabriela a bol
postavený v roku 1752. Jeho iko-
nostas bol pozlátený. Zázračná
ikona Najsvätejšej Matky Božej
má mimoriadnu hodnotu, a ne-

chýbajú ani relikvie otca Grego-
ra zo Sinaja, čo je ďalším po-
tvrdením toho, že kláštor založi-
li sinajskí mnísi.

Počas druhej svetovej vojny
Nemci využívali kláštor ako väze-
nie, v ktorom držali patriarchu
Gavrila Dožića a biskupa Nikola-
ja Velimirovića. Počas svojho za-
jatia biskup Nikolaj napísal kánon
na už spomínanú ikonu s názvom
„Kánon Najsvätejšej Božej Matky
Slovesnici“.

Neďaleko kláštora na Nadeli je
vodica- malá voda. Vznikla, keď
chudobný muž, kráčajúci o bar-
lách, vyčistil a opravil studňu,
ktorej voda ho vyliečila. Kaplnka
bola postavená v roku 1890 a je
zasvätená svätej Petke Trnovej.

Dnešné postavenie kláštora je
prinajmenšom prekvapujúce. Po-
hľad na vojlovický kláštor je ne-
skutočný práve preto, lebo na jeho
dvore sa nachádzajú zariadenia
ropnej rafinérie, takže kláštorné li-
py sú z mnohých priemyselných
komínov takmer neviditeľné.

Aj keď sú iného vierovyznania,
Slováci vo Vojlovici prikladajú to-
muto kláštoru a kaplnke na Nade-
li veľký význam. Svedčí o tom
skutočnosť, že Slováci príchodom
na jeho zem nechali svätyňu ne-
dotknutú. Nezvyčajné je aj posta-
venie kaplnky, ktorá sa nachádza
na vidieku. Keď idú do poľa, Slo-
váci, ktorí tadiaľto prechádzajú,
sa často zastavia, aby si vzali svä-
tenú vodu a modlili sa vo svojom
jazyku, veriac, že im všemohúci
Boh rozumie.

Národnostná a kultúrna roz-
manitosť tohto miesta opäť doká-
zala, že spoločné bývanie je mož-
né s úctou, toleranciou a rešpek-
tom, a mottom miestneho obyva-
teľstva je určite: „Milujem svoje, a
vážim si cudzie.“ Miona Pavlov

MILUJEM SVOJE, A VÁŽIM SI CUDZIE

FENOMÉN V NEOBVYKLOM PROSTREDÍ

JUBILEUM V BÁČSKOM PETROVCI 

Zachovaný medzinárodný charakter



Свако доба године са собом у
пакету доноси и различите боле-
сти и тегобе, које лако можемо
избећи ако поведемо рачуна о
себи и испоштујемо препоруке
лекара. Но пуне чекаонице здрав-
ствених амбуланти и повећан
број позива Служби хитне помо-
ћи неретко показују да нам саве-
ти „на једно ухо уђу, а на друго
изађу”, а да се једина превенти-
ва коју примењујемо своди на
мантру „неће баш мене”.

Кад ове чаробне речи током
лета докажу своју неделотвор-
ност, помоћ лекара у највећем
броју случајева тражимо због
тровања храном и сунчанице.
Када је реч о деци, овај сет тего-
ба бива допуњен и падовима до
којих најчешће долази при игри,
као и непријатним последица-
ма уједа инсеката.

Чињеница да сваког лета у вести-
ма читамо како читаве породи-
це завршавају у болницама због
сумње на тровање храном, додат-
ни је повод да се подсетимо пра-
вила лепог опхођења према сами-
ма себи на плус тридесет.

Верујемо да ће вас прича о
последицама које могу уследи-
ти ако се оглушите о препоруке
лекара мотивисати да ипак два-
пут размислите пре него што
направите неки погрешан корак.

Зла војска вреба из хране

Од свих замки које вам лето
може поставити, највише мука
би вам могло донети тровање
храном. У храни се неретко кри-
ју различита оку невидљива ство-
рења која би радо населила ваш
пробавни тракт и направила вам
пакао од живота. Ова зла арми-
ја обожава летње врућине, када
је најбројнија и најспремнија за
напад на вас.

– Најчешћи узрочници тро-
вања храном су норовируси, еше-
рихија коли, салмонела, кло-
стридија, кампилобактер, ста-
филокок и листерија. Лето је
годишње доба које посебно пого-
дује тровању храном због тога
што се вируси и бактерије брзо
размножавају на високим тем-
пературама, али и због недо-
статка воде за адекватно прање
хране и посуђа, као и неодгова-
рајућих услова за чување хране
у природи. Извори заразе су нео-
прано воће и поврће, млечни
производи који се праве од све-
жег млека, као што су јогурт и
мекани сиреви, затим јаја, мле-
вено месо, деликатес и сушени
производи од меса, поготово ако
се они држе у близини сировог
меса. Контаминација може
настати при транспорту хране,
на местима њеног складиште-
ња и чувања, као и приликом
самог процеса припреме обро-
ка – објашњава др Мирослав

Тепшић из панчевачке Службе
хитне помоћи.

Он додаје и то да је избор ста-
филококне заразе најчешће
човек који, иако здрав, носи ста-
филококне бактерије у носу и
на кожи.

– Уколико се не води довољ-
но рачуна о хигијени руку, нај-

чешће се контаминира управо
храна која се припрема рука-
ма. На собној температури ове
бактерије се брзо размножавају
и производе токсин одговоран
за симптоме акутног тровања
храном. Док термичка обрада
уништава бактерију, токсин
опстаје и на високим темпера-

турама. Још већи проблем је то
што храна заражена стафило-
кокним токсином не мења
мирис и укус. Ту су честа тро-
вања буреком и сладоледом –
истиче Тепшић.

Најчешћи извор заразе сал-
монелом, наводи овај лекар, јесу
домаће животиње, док се на све-

жем воћу и поврћу често могу
затећи листерија и норовируси.

Мере превенције

Да бисмо се заштитили од
заразе, Тепшић саветује да
храну термички обрадимо на
температури већој од 70 сте-
пени и да се потрудимо да

период до њене конзумације
буде што краћи.

– Уколико храну не послу-
жите одмах, држите је у фри-
жидеру на температури испод
осам степени. Сирово воће и
поврће треба добро опрати.
Важно правило је да храну која
треба да се припрема печењем
или кувањем, као што су месо,
јаја, млеко и млечни произво-
ди, не треба мешати с храном
која се конзумира у сировом
облику. То се односи и на упо-
требу дасака за сечење и оста-
лог прибора преко којег се могу
пренети узрочници заразе –
напомиње Тепшић.

Симптоми тровања

На срећу, већина пацијената
која се отрује храном има бла-
жу клиничку слику која се обич-
но спонтано повлачи. Само у
ретким ситуацијама је потреб-
но болничко лечење са интен-
зивном надокнадом течности и
електролита.

– Симптоми тровања су муч-
нина, повраћање, болови у сто-
маку с грчевима, учестале про-
ливасте столице, главобоља,
повишена телесна температура,
малаксалост. Они могу да се јаве
већ после тридесет минута од
узимања контаминиране хране,
али и после три дана. Тежа кли-
ничка слика се манифестује
дехидратацијом са сувим усти-
ма, сувим језиком који је обло-
жен белим наслагама, тамнијом
мокраћом и убрзаним радом
срца. Терапија је симптоматска,
надокнадом течности и електро-
лита. Пробиотицима се регули-
ше цревна флора, те они скра-
ћују трајање болести и излучи-
вање узрочника путем столице.
Лаганија исхрана се саветује
неколико дана, односно до пре-
станка симптома болести и неко-
лико дана након тога. Антибио-
тици се користе у ретким случа-
јевима код пада имунитета.
Њихова употреба може проду-
жити клиничку слику и излучи-
вање бактерија – наводи др
Мирослав Тепшић.

ТЕМА БРОЈА
Петак, 16. јул 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПРВА ПОМОЋ КОД ТОПЛОТНОГ УДАРА

Летње врелине могу довести и

до последица које неретко

могу бити опасне по живот.

Оног момента када су топлота

ваздуха и влажност толико

велики да механизми одава-

ња топлоте и знојење почну да

губе своју ефикасност, неретко

се јављају симптоми топлотне

болести, који се крећу од беза-

зленог отицања руку и ногу,

црвенила коже, запаљења

знојних жлезда, све до топлот-

них грчева, исцрпљености и

топлотног удара.

– Позив на узбуну су симп-

томи и знаци топлотне исцр-

пљености у виду вртоглави-

це, несвестице, слабости,

мучнине, повраћања, главо-

боље, мишићних грчева, убр-

заног дисања и рада срца.

Поремећај свести и преста-

нак знојења су главни знаци

топлотног удара и пацијент је

у тим моментима животно

угрожен. Пружање прве

помоћи се базира на удаља-

вању пацијента од услова

екстремне топлоте, надокна-

ди течности, квашењу коже

млаком водом и по могућно-

сти обезбеђењу адекватног

струјања ваздуха, које ће

убрзати одвођење топлоте с

тела. Сваки топлотни удар

захтева болничко лечење

због поремећаја функције

више органских система и у

том случају се примењује

интензивна терапија – каже

др Мирослав Тепшић.

ПРИРОДНИ ЛЕК ЗА ОПЕКОТИНЕ ОД СУНЦА

Сваком може да се деси да

заспи на плажи, али последи-

це таквог опуштања могу бити

ужасне по вашу кожу. Ако вам

се икада десило да изгорите на

сунцу, знате о чему причамо.

Уколико вам се ипак омак-

не који минут сунчања више,

ево како да најбоље и најбрже

ублажите опекотине и расхла-

дите кожу. Овај рецепт ће вам

донети тренутно олакшање, а

ваша кожа ће се брзо смири-

ти, па ће и затезање проћи у

рекордном року. За ово

инстант решење потребни су

вам: шољица млека, коцкице

леда и чиста памучна тканина.

Поступак: У посуду ставите

млеко и лед, па онда потопите

крпу у смешу. Исцедите крпу и

ставите је на опекотину. Ста-

вљајте ове облоге све док не

осетите олакшање. Након тога

кожу можете да намажете

хидратантним лосионом или

кремом. Беланчевине из мле-

ка помоћи ће кожи да се реге-

нерише, док ће вам лед пружи-

ти олакшање хлађењем коже.

ПУТНА АПОТЕКА

Ако ових дана крећете на годи-

шњи одмор, не заборавите да у

кофер спакујете и неопходне

лекове и медицински прибор

за прву помоћ. Доктор Миро-

слав Тепшић подсећа шта вам

је најпотребније.

1. Преписана терапија: Ако

пијете одређене лекове због

акутне или хроничне болести,

понесите их у оригиналном

паковању и нека уз вас буде и

лекарски извештај, да не бисте

имали проблема на царини.

2. Пробиотици и таблете за

мучнину: Њихова употреба је

превентивна и узимају се пре

пута.

3. Најважнији лекови: Табле-

те као што су „парацетамол”,

„ибупрофен” или „напроксен”

решавају проблеме праћене

повишеном температуром и

боловима. Таблете „лопера-

мид” неопходне су за тегобе с

дијарејом, иако би код виру-

сних пролива требало дозво-

лити организму да се „очи-

сти”, а онда применити 

раствор са електролитима,

који свакако треба понети у

практичним кесицама. Не би

требало заборавити антихи-

стаминик у таблетама против

алергије и антибиотик широ-

ког спектра, а ову врсту меди-

камената не би смеле да забо-

раве првенствено особе које

имају проблема са желуцем и

дисајним путевима.

4. За повреде коже: фластери

различитих величина, антибиот-

ске влажне марамице за брзу

дезинфекцију огреботина и

мањих рана, Ste ri-Strip трачице.

5. За убоде инсеката: антихи-

стаминска и антибиотска маст,

и то најбоље она с троструким

дејством: против бактерија,

гљивица и запаљења.

6. Додатни прибор и средства:

маказе, пинцета, топломер, сте-

рилне газе и медицинске игле у

оригиналном паковању, вата,

медицински алкохол, завоји и

бандаже, препарати за заштиту

од УВ зрачења и они који одби-

јају инсекте.

ШТА КАД СЕ ДЕТЕ ПОВРЕДИ

Према речима др Мирослава

Тепшића, у Службу хитне

помоћи родитељи током лета

неретко доводе децу која

доживе повреде при игри и

падовима. Ево његових саве-

та како да реагујете у таквим

ситуацијама.

Огреботине и посекотине

Када до њих дође, основно

правило је да се повређени

део тела добро опере водом.

После тога можемо рану да

третирамо неким локалним

антисептиком, па антибиот-

ским гелом. Он може да се

стави и на газу којом се пре-

крије рана. Посекотине које

крваре треба притиснути сте-

рилном газом на неколико

минута. Уколико се крварење

на тај начин не заустави, тре-

ба потражити помоћ лекара.

Повреде главе

Повреду главе са отоком

ваља третирати хладном

облогом. Битно је да се стање

детета прати следећа три

дана. Уколико се у том перио-

ду јави главобоља, повраћа-

ње или промена понашања и

свести, обавезно потражити

стручну медицинску помоћ.

Угануће зглоба

Ову повреду треба третирати

хладном облогом и подиза-

њем екстремитета.

Убод инсекта

Испољава се сврабом, црве-

нилом и отоком, а у ретким

ситуацијама и алергијском

реакцијом. На место убода се

ставља хладна облога и по

потреби локално антихистами-

ник. Код изражене алергијске

реакције са осипом примењу-

је се сируп за алергију.

Најчешћи извори
заразе су неопрано
воће и поврће, 
млечни производи,
посебно јогурт и
мекани сиреви, 
јаја, млевено месо,
деликатес и сушени
производи од меса.

ИЗБЕГНИТЕ СВЕ ЗАМКЕ АКТУЕЛНОГ ГОДИШЊЕГ ДОБА

ПАЖЉИВО С ЛЕТОМ, ЈЕР ОНО ВАС МОЖЕ ПОСЕЋИ, 
ОПЕЋИ И ОТРОВАТИ!
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Ако се припремате за летовање у ино-
странству и планирате да из Србије
понесете цигарете и алкохолна пића,
добро се информишите.

У појединим случајевима због недо-
звољене количине можете имати про-
блема на граници.

Већина држава је законом прописа-
ла коју робу и у којим количинама
странци могу унети на њихову тери-
торију. Ако којим случајем претера-
те, на граници вас може сачекати
хладан туш: могло би се десити да
вам такав преступ цариници дебело
наплате.

Да је таква опасност сасвим реал-
на и извесна, сведочи случај нашег
држављанина који је недавно доспео
у медије баш зато што имао је непри-
јатно искуство на грчкој граници.
Због бокса цигарета, који је понео за
10 дана летовања, морао је да плати
40 евра. Kако каже, иако је бокс био
на видном месту, граничари су одлу-
чили да њему и пријатељу и претре-
су возило.

– Цигарете нису биле сакривене, а
комплет ауто су нам претумбали. На
питање да ли носимо цигарете и алко-
хол пријатељ је рекао да носи само
један бокс за себе за десет дана. Напла-
тили су нам казну 40 евра – испричао
је овај туриста за портал „Мондо”.

Важно је чиме путујете

Из Амбасаде Републике Србије у Ати-
ни навели су да то није изолован слу-
чај, те да иста правила о дозвољеном
уносу одређене робе важе и у осталим
земљама ЕУ. Међутим, не важе иста
правила преноса преко границе друм-
ским путем и ваздушним путем: 
разлика је у количини коју смете да
пренесете.

На пример, ако у Грчку идете друм-
ским саобраћајем, дозвољено је унети
две паклице цигарета по особи и једну
флашу жестоког пића. Они који путу-
ју авионом смеју да понесу 10 кутија
цигарета и флашу жестоког пића. У
неким земљама су правила блажа, а у
неким строжа од овога.

Правила за Црну Гору и Хрватску

Сви који планирају летовање у Црној
Гори морају да знају да ваздушним
путем смеју да унесу 200 цигарета или

50 цигара или 100 цигарилоса или 250
грама дувана за пушење.

Kада је алкохол у питању, могуће је
унети један литар алкохола и алко-
холних пића, са стварном запремин-
ском алкохолном јачином преко 22%
или неденатурисани етил-алкохол алко-
холне јачине 80% или јачи, два литра
алкохола или алкохолних пића, са
стварном запреминском алкохолном
јачином која не прелази 22%, четири
литра вина или два литра пива.

Путници који прелазе копнену гра-
ницу могу да пренесу много мање –
40 цигарета или 10 цигара или 20
цигарилоса или 50 грама дувана за
пушење, док су за алкохол ограниче-

ња иста као за путовање авионом.
Правила која важе за Црну Гору важе
и за Хрватску.

Како је код Македонаца

За Македонију важе слична правила
када су у питању цигарете, с тим што
се сме унети само једна флаша алко-
холног пића.

Путници који прелазе ваздушну гра-
ницу смеју да унесу 200 цигарета или
50 цигара или 100 цигарилоса или 250
грама дувана за пушење, а ако путују
копненим путем, дозвољене количине
су 40 цигарета или 10 цигара или 20
цигарилоса или 50 грама дувана за
пушење.

Увелико траје сезона годишњих одмо-
ра. Неко се опредељује за иностран-
ство и одлазак на море, а неко је пак
решио да одмор проведе у Србији и
искористи ваучере који су подељени.
А Србија има шта да понуди, и равни-
цу и планину, и тврђаве и историјске
локалитете, водопаде, језера и реке.
Ми смо питали суграђане куда ће путо-
вати овог лета.

ДРАГАН ВУКМИРОВИЋ, 
пољопривредник:

– Нема одмора за мене, какав одмор...
За пољопривреднике нема одмора,
земља захтева рад. Бавим се пољопри-
вредом дуги низ година, тако да одмор
нисам имао тридесет година.

ЈОСЕФ АНРИЋ, 
радник:

– Нећу ићи на одмор. Имам пуно
посла, па нећу ићи никуд. Радим око
куће и држим стоку. Никада нисам ни
ишао на одмор јер, када бих отишао,

не би имао ко да пази стоку. То је
посао за који је потребно да човек буде
стално присутан.

МИЛЕ БАСТА, 
пензионер:

– Чуо сам да су ваучери брзо поде-
љени. Ћерка ће путовати, а да ли ћу ја
ићи на годишњи одмор ове године,
још не знам. Али недостаје ми море,
нисам био пар година. Нисам разми-
шљао о документацији која је потреб-
на за одлазак у иностранство, а тиче
се короне. То што се мора, извадићу,
ако будем одлучио да идем.

ЗОРА МУРГУЉ, 
дипломирани економиста у пензији:

– Можда ћу отићи у неку бању, али
то све зависи од короне. Ову топлоту
преживљавам с клима-уређајем, иза-
ђем мало раније са унуком и проше-
там. Нисмо ништа резервисали због
короне. Син, снаја и деца ће ићи у
септембру ако ситуација буде дозво-

љавала. Засад је неизвесно да ли ћемо
ићи некуд даље.

МИЛА ШЋЕПАНОВИЋ, 
пензионерка:

– Нисам узела ни ваучере, не иде
ми се ни у бању, никуд. У Панчеву ми
је најлепше. Мени прија топло, није
ми страшно, мало и ветар дува, мили-
на. Не смета ми врућина. Корона ми
није пореметила планове, нисам ни
планирала пут.

АЛЕКСАНДРА КАЛАПИШ, 
радница:

– Нажалост, нећу путовати овог лета.
Почела сам да радим, па немам годи-
шњи одмор, тако да овог лета ништа
од пута, провешћу га радно. Ипак ћу
имати где да се расхладим, из Ивано-
ва сам, па ми је Дунав надохват руке.
Знала сам да нећу путовати, па нисам
превише размишљала о томе шта је
све потребно за путовање после пан-
демије. Сузана Јанковић

З. МУРГУЉМ. БАСТА М. ШЋЕПАНОВИЋ А. КАЛАПИШЈ. АНРИЋД. ВУКМИРОВИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на електрич-
ној мрежи, у петак, 16. јула, од 9.30 до
11.30 без струје ће бити Панчевци
који живе на непарној страни Улице
Светог Саве на потезу од Улице Мати-
је Гупца до Иве Kурјачког.

Истог дана, од 10.30 до 12 сати, без
напајања електричном енергијом оста-

ће наши суграђани настањени у делу
Улице Светог Саве од Танаска Рајића до
Михајла Пупина, у делу Синђелићеве
од Танаска Рајића до Михајла Пупина,
у делу Улице Танаска Рајића од броја 17
до Синђелићеве и у делу Улице Јове
Максина од броја 25 до Синђелићеве.

У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, наја-
вљени радови бити отказани, као и
да ће у случају ранијег завршетка
радова напајање корисника бити
укључено пре планираног времена.
Квар на мрежи можете пријавити на
телефон 319-220.

Колико кошта губитак 
личне карте?

Како сместити 
велику лопту у мали квадар

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Да у Улици др Жарка Фогараша,
само пар стотина метара даље – и
улево и удесно – нема контејнера,
можда бисмо ово и разумели.

Да на Содари, опет пар стотина
метара даље, али на другу страну,
нема читаве „војске” контејнера за
селективно одлагање отпада, опет
можда сад не бисмо толико били
кивни.

Могућности да у овом делу града
одложите џакче са ђубретом на аде-
кватан начин има колико хоћете. Само
треба мало прошетати. Томе ништа не

фали, штавише добро је за здравље.
Особа која је за собом оставила ову

срамоту није ништа добро урадила
ни за себе, ни за друге, ни за приро-
ду. Питамо се само да ли је ова канта
била на свом месту пре него што јој
се доносилац ђубрета приближио. И
да ли је можда баш он покушао да
испита може ли џак стати у канту, па
је исход овакав. Не би нас то изнена-
дило, пошто дотична индивидуа сва-
како није оставила утисак да су њени
поступци вођени иоле сложенијим
интелектуалним процесима.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КУДА ЋЕТЕ ИЋИ НА ОДМОР?

Море је ове године даље него обично

Наша суграђанка пожалила се да је
изгубила личну карту и питала је шта
сада треба да учини и да ли је дужна
да сама огласи изгубљени документ
у „Службеном гласнику”, те колико
ће је овај „губитак” коштати.

Одговори на ова питања могу се
пронаћи на сајту Министарства уну-
трашњих послова. Тамо се наводи да
је, сходно члану 22. Закона о личној
карти, лице које остане без личне
карте дужно да без одлагања пријави
нестанак тог документа организаци-
оној јединици овог министарства која
је несталу личну карту издала и која
ће и донети решење којим се лична
карта проглашава неважећом. Дужни
сте потом и да поднесете захтев за
издавање нове личне карте.

Није потребно да сами оглашава-
те изгубљену личну карту у „Слу-
жбеном гласнику”. То ће уместо вас
учинити орган који вам издаје лич-
ну карту, али ви сте дужни да то
платите.

Наиме, приликом пријављивања
нестанка изгубљених докумената тре-
ба да приложите доказ о уплаћеној
накнади на име републичке адми-
нистративне таксе за пријаву нестан-
ка личне карте односно путне испра-
ве и доказ о уплаћеној накнади за
оглашавање решења о проглашењу
личне карте односно путне исправе
неважећом у „Службеном гласни-
ку”. Републичка административна
такса плаћа се по тарифном броју 1
(330 динара) и по тарифном броју 9
(570 динара), а оглашавање решења
у „Службеном гласнику” стаје 798
динара. Бројеве жиро рачуна на које
се врше уплате можете пронаћи на
сајту МУП-а, у одељку „Документа
грађана”.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

У петак без струје 
више делова Панчева

ПАЗИТЕ ШТА ПРЕНОСИТЕ ПРЕКО ГРАНИЦЕ

ЧУВАЈТЕ СЕ НЕПРИЈАТНИХ 
ИЗНЕНАЂЕЊА НА ЦАРИНИ

Није потребно да сами
оглашавате изгубљену
личну карту у „Службеном
гласнику”. То ће уместо
вас учинити орган који
вам издаје личну карту,
али ви сте дужни 
да то платите.

KОЛИКО НОВЦА ЈЕ ДОЗВОЉЕНО ПОНЕТИ?

У Управи царина наводе да прили-

ком преласка граничног прелаза

путник може да поседује највише до

10.000 евра (новац у готовини, пут-

нички чекови).

Ако са собом имате више од

10.000 евра, потребно је да то при-

јавите царинском службенику, као и

да са собом понесете оловком попу-

њен посебан образац преноса сред-

става, који можете пронаћи на пор-

талу Управе царина cari na.rs.

Уколико не пријавите новац, а

поседујете већу суму од дозвољене,

против вас се подноси прекршајна

пријава и у том тренутку вам се оду-

зима новац.

Једина ситуација када је дозвоље-

но да пренесете више новца јесте

када се селите из своје земље и том

приликом је потребно да доставите

документ који представља доказ о

исељењу. Kоличина новца коју има-

те на платним картицама није огра-

ничена и нико вам неће правити

проблем око тога.



Воће карактеристично
за Ивањицу и Ариље
солидно успева и овде

Више посла него у
ратарству и другим
гранама воћарства

Берба малина је у пуном јеку, а
цена је највиша у последњих
неколико година. И док су све
очи јавности, када је реч о ситу-
ацији у вези с родом „црвеног
злата”, упрте у Ариље и Ивањи-
цу, многи не знају да ова свет-
ски позната српска воћка успе-
ва и у нашем крају.

Један од  успешнијих 
произвођача у околини је Дра-
ган Милићев, који заједно са
супругом Наташом узгаја мали-
не близу осам година. Главни
мотив за бављењем овом делат-
ношћу био му је економски инте-
рес, јер је, како овај Старчевац
истиче, неоспорно да малинар-
ство доноси највећи профит када
је реч о воћарству.

– Иначе, та парцела је раније
припадала родитељима моје
супруге, који су тамо садили
ратарске културе, па када су пре-
стали да обрађују земљу, одлу-
чили смо да нам малинарство
буде додатно занимање. И нисмо
погрешили, јер је рачуница таква
да на истој парцели може да се
на кукурузу заради сто евра, док
„црвено злато” донесе бар хиља-
ду, иако је чињеница да је неу-
поредиво више посла у односу
на ратарство, па и на друге врсте
воћарства. Има и улагања, па
нас је цела инвестиција, заједно
са земљиштем, изашла између
15.000 и 20.000 евра – каже стар-
чевачки малинар.

Много посла, али добра зарада

Милићеви су у овај подухват
ушли уз помоћ Пољопривредне
стручне службе и најпре су испи-
тали квалитет земљишта, пре
свега киселост, која је на одгова-
рајућем нивоу, јер је pH вред-
ност између оптималних 6,5 и 7,
а важан фактор је и то да се не
задржава много воде у горњем

слоју, у којем се налази засад.
– Нисам узимао контролиса-

не саднице, већ сам их набавио
преко интернета и коштале су
око 20 динара по комаду, али
сам имао среће да буду здраве.
Направили смо ипак и једну

почетничку грешку, јер смо их
садили у марту, уместо у јесен,
па нам се део исушио. Међу-
тим, прави проблеми стижу са
одражавањем засада у смислу
прихране, исхране, заливања,
заштите од биљних штеточина

попут ваши и гриња, а
једне године смо има-
ли и дрософилу, када
нам је страдало преко
30 одсто рода. Када
знаш да с таквим ства-
рима можеш да се
сусретнеш, мораш да
реагујеш правовремено
како би заштитио плод
– каже Милићев.
Он ове године очекује
натпросечан принос од
око три тоне малина на
40 ари.
– Увек смо били изнад
просека што се тиче

приноса, а исто важи и за квали-
тет. Поред апсолутне посвеће-
ности овом послу, можда и нај-
превасходнија је заштита од сун-
ца, јер у супротном плод може
да добије флеке. Систем штити
и од града, а та мрежа нас је
коштала око десет хиљада евра,
али и то је малтене половина од
пуне цене, коју би наплатила
нека овлашћена фирма. Ми смо
га у потпуности сами постави-
ли; материјал смо набављали
парцијално, па смо дуго тражи-
ли најповољнији стуб, мрежу,
жицу, затезач или анкере, који
могу да коштају до 2.500 дина-
ра, а ја сам их налазио за 150
динара. У сваком случају, испла-
ти се и довољно је да се одбра-
нимо од два јака града, чиме
може да се отплати то улагање.
Неопходан је и систем за навод-
њавање „кап по кап”, а нас је
коштао око хиљаду и по евра.
Важан сегмент је и прихрана,
која се биљкама даје управо кроз
заливање, јер су то водотопива
минерална ђубрива. Пожељно је
урадити анализу земљишта да
би се јасно видело шта и када
треба додати, како би се добио
квалитетан и здрав производ.
Рецимо, када се сади малина,
треба јој фосфор за коренов
систем, као и у периоду избаци-
вања родних грана и пре цвета-
ња, а после тога иду калијум и
калцијум за чврстину плода –
каже овај малинар.

Берба од јуна до новембра

Милићеви гаје три сорте. Тако
берба виламета стартује почет-
ком јуна и завршава се крајем
тог месеца, након чега креће
полка, која траје до августа, када
почиње да зри и трећа сорта –
херитиџ, а она се бере до новем-
бра и првих мразева.

– Тиме смо направили конти-
нуитет, што веома одговара
нашим муштеријама. Иначе, про-
изводе пласирамо великим посла-
стичарницама и у неколико пиља-
ра, а долази нам и много њих
појединачно на кућни праг. Избе-
гавамо велике откупљиваче и
зато смо купили хладњачу, а
недостаје нам још можда и шок-
комора, која је замрзне за минут,
али ми још увек немамо финан-
сијских могућности за тако
нешто. Ипак, најисплативије је
продати свежу робу. Уредно смо
регистровани као газдинство и
поседујемо просторије уређене
по HACCP-у. Веома је битно то
што водимо рачуна о хигијени,
па муштеријама улива повере-
ње када им робу достављамо у
ПЕТ амбалажи са етикетом и
бројем телефона. Иако међу сор-
тама има разлике, муштерије их
углавном не примећују, па нека
има више шећера, нека више
суве матарије, нека воде. Тако су
полка и херитиџ конзумне, док
се виламет користи и за јело и за
сокове и џемове, јер има више
шећера – истиче Милићев.
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Поред упадљивог инфраструк-
турногразвојаместа, Доловцисе
све више истичу креативности-
маиупогледудруштвеногживо-
та, а нарочито када је реч о бри-
зи о најмлађим нараштајима.

Тако је с почетком топлих
летњих дана кренуо серијал
журкица за малишане на пла-
тоу у центру села, у организа-
цији локалних институција
Актива младих, Месне зајед-
нице и Дома културе. Последњa
окупљања тог типа за децу упри-
личена су протеклог викенда
на тргу испред Дома културе,
када је, поред сценографије са
столичицама, дечје музике, све-
тлосних ефеката и пројектова-
не слике на фасади зграде Дома
културе, за малишане уведена

и једна новина: на њихово оду-
шевљење, међу њих су ушета-
ли кловн и Пипи Дуга Чарапа,
који су их анимирали и дели-
ли им бомбоне.

Све у свему, и деца и роди-
тељи су презадовољни журки-
цама, а атмосфера неодољиво
подсећа на ону с тргова у тури-
стичким местима – бањама.

На тај начин Актив младих
и Месна заједница настоје да
најмлађим суграђанима приу-
ште пријатне тренутке током
летњих дана.

Банатски Брестовац: Месна
заједница је, уз подршку Каби-
нета председника републике
и градоначелника, одржала
састанак на тему решавања
проблема гасних прикључа-
ка. Ускоро ће бити обављени
радови на капији католичког
гробља, као и на постављању
уличне теретане у парку. ЈКП
„Комбрест” је рестаурирао
тридесетак пијачних тезги.

Банатско Ново Село: У току је
сређивање уличне расвете, а
ускоро почиње и комплетна
реконструкција зграде Месне
зајендице. Дом културе током
јула и августа планира изло-
жбе слика, књижевне вечери
и концерте класичне музике.

Долово: Локални Актив мла-
дих је, у сарадњи с Месном
заједницом и Домом културе,
наставио са журкицама за нај-
млађе Доловце у недељу, 11.
јула, када је одржана караоке
забава. Друштво пчелара
„Банатски пчелари” први пут
ће организовати манифестаци-
ју под називом „Доловачки пче-
ларски дани” у суботу, 17. јула,
од 18.30, на платоу у центру
Долова, испред Дома културе.

Глогоњ: Поводом сеоске сла-
ве Петровдан најпре је сви-
рао рок бенд „Рајко и живи
зид” у суботу, 10. јула, на пла-

тоу Дома културе, а на сам
дан славе у понедељак, 12.
јула, служена је литургија у
цркви и уприличена свечана
седница Месне заједнице с
доделом златника вуковци-
ма, док је у Дому културе нај-

пре изведена дечја представа
„Шта ћу бити кад порастем”,
а потом је наступио стендап
комичар Неша Бриџис.  У
петак ће бити завршен тур-
нир у малом фудбалу.

Иваново: Локална амбуланта
се од понедељка, 12. јула, вра-
тила на редовно радно време
од 7 до 14 сати. Месна зајед-
ница је наградила три вуков-
ца: Андреу Мађаров, Мартину
Вуковић и Вању Јарковачки.

Јабука: Пријављивање за тур-
нир у малом фудбалу потра-
јаће све до понедељка, 19. јула,
а два дана касније, у среду,
21. јула, стартоваће и сам тур-
нир, док је финале предвиђе-
но за почетак августа. Иначе,
уплата по екипи је 10.000
динара, а све друге информа-
ције у вези с пријавама могу
се добити позивом на број
телефона 064/27-17-665.
Винарија „Филиповски” је на
протеклом „Винофесту” у
Вршцу освојила сребрне меда-
ље за бело (тамјаника)  и црве-
но вино (каберне совињон),
као и признање за шардоне.

Качарево: KУД „Паргар” при-
редио је свој први целовечер-
њи концерт у петак, 9. јула, у
Хали спортова, а два дана
касније су чланице (и гошће)
удружења „Етно-кутак” на
„Језеру” организовале радио-
ницу веза народне ношње за
поменуто друштво.

Омољица: У току су припреме
за предстојеће манифестације:
фестивал филма и фотографи-
је „Жисел” и „Породичне дане”. 

Старчево: У дворишту музеја
постављена је реплика нео-
литског насеља. Све је спрем-
но за предстојеће „Дане дру-
жења”, који ће бити одржани
од 29. јула до 10. августа. Рад-
но време музеја у јулу је утор-
ком (18–20.30), четвртком
(11–13), суботом (16–19.30)
и недељом (15–19), уз
бесплатан улаз. За посете ван
тог времена треба позвати број
телефона 063/565-752.

Месне актуелности

ЗАНИМЉИВ САДРЖАЈ ЗА МАЛИШАНЕ

ТОКОМ ЛЕТА

Журкице у Долову
– хит за децу

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

У НОВОМ ИЗДАЊУ „СТАРЧЕВАЧКИХ НОВИНА”

Дани књиге – догађај месеца

БЕРАЧИ (НИ)СУ ПРОБЛЕМ

СКОЧИЛА ЦЕНА

Тренутно је на тржишту

велепродајна цена малине

од 400 динара по килогра-

му, што је неупоредиво више

него прошле године, када је

износила 220 динара.

– Ми смо је прошле годи-

не продавали по 400 дина-

ра, а сада за сто више, али

велики купци добијају непа-

ковану малину по откупној

хладњачарској цени. Углав-

ном пласирамо робу у све-

жем стању, али некада

дневно уберемо и по 120

килограма, иако су нам

потребне двоструко мање

количине, па то онда замр-

знемо и продајемо на зиму

посластичарима, а смрзнута

је скупља и до 30 одсто –

наводи Милићев.

У ивањичком и ариљском

крају углавном је заступље-

на сорта малине виламет,

која је једна од најтражени-

јих на свету зато што има

највише суве материје.

– Њихова структура

земљишта је другачија, па

тамо роди око 20 до 30 одсто

више. С друге стране, овде

због температуре тла стиже

двадесетак дана пре него у

ивањичком и ариљском кра-

ју, па гледамо да све продамо

док они не избаце своје про-

изводе. Чујемо да је ове годи-

не тамо мраз десетковао мно-

ге малињаке, што код нас

није било изражено. За раз-

лику од њих, немамо ни про-

блем с берачима јер, поред

нас двоје и повремено деце,

ангажујемо и две жене, које

плаћамо седамдесет динара

по убраном килограму – исти-

че овај старчевачки малинар.

Драган има много посла у малињаку

КАКО УСПЕВАЈУ МАЛИНЕ У НАШЕМ КРАЈУ

„ЦРВЕНО ЗЛАТО” ДОНОСИ 
ДОБАР ПРОФИТ

Јунски, или 331. број „Старче-
вачких новина” почиње још јед-
ним позивом на поштовање про-
писаних мера и вакцинацију, о
чему се говори и на наредним
странама у оквиру сервисних
вести. Било је речи и о асфалти-
рању Улице Вељка Влаховића,
као и о почетку активности на
отварању истуреног одељења
Музичке школе „Јован Бандур”,
а у знак знак сећања на премину-
лог троструког председника Саве-
та Месне заједнице Живу Ђури-
шића објављен је „In memo ri am”.

У великом интервјуу је чла-
ница Градског већа задужена за
заштиту животне средине и одр-

живи развој Катарина Бањаи,
поред осталог, истакла да су све
већа улагања у ту област. Гост
„Кафенисања у ’Ђерму’” био је
Слободан Бода Батањски, поврат-
ник из Париза, који је, пореде-
ћи живот овде и тамо, истакао
да је Старчево уређеније од мно-
гих тамошњих села. „Лице с
насловнице” је Јована Ђуришић,
ученица генерације која је недав-
но завршила основну школу.

У анкети су грађани говорили
о томе да и даље треба бити
опрезан када је реч о пандеми-
ји. Нису изостале ни стране о
школи, спорту, извиђаштву, као
ни рубрике „Уопштинавање” и

„Цртице из прошлости”. „Стар-
чевачким шором” газио је Мили-
воје Поповић, у „Старчевачким
браздама” је Силвија Михајлић
Николић говорила о свом пет-
-шопу, док је у „Култиватору”
настављен серијал о манастиру
Војловица, а представио се тинеј-
џер Лука Горуновић.

Када је реч о култури, КУД
„Неолит” је одржао концерт након
годину дана, а уприличени су и
трећи „Старчевачки дани књи-
ге”, овог пута посвећени лику и
делу Мирка Ковача, о чему је
приређена исцрпна репортажа на
целој страни. Како и не би када
су, у три дана, гостовале све саме

ведете, попут Милисава Савића,
Владимира Пиштала и Владими-
ра Арсенијевића. Ј. Ф.

Лепо упакована роба лако
нађе пут до купца

Пипи и кловн с дечицом
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

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

Цена: 700 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• УРЕА + КРЕАТИНИН
Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 16. ДО 29. ЈУЛА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ



КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци 13.500
Пљевља           12.600
Костолац            7.700
Огревно дрво
на палети         13.500

063/893-89-87
065/893-89-87

ИСПОРУКА ОДМАХ!

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушени вреоци 12.800

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 12.800

Угаљ станари 9.900

Костолац 7.700

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

• Буква 5.500,00
• Храст 5.500,00
• Цер 5.500,00
• Багрем 5.200,00
• Брикет 19.000,00 тона
• Пелет 23.000,00 тона

(чиста буковина)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

АУТО голф 3 хаварисан у

возном стању на продају.

312-443. (306114)

СКУТЕР орион, 49 м³, ре-

гистрован, жуте табле.

061/199-60-84. (306097)

ДАЧИЈА логан, 1.6,
2008/2009, фул опрема,
атестиран плин, прва боја.
064/130-36-02. (306115)

ПУНТО III, 1.2, 2006, пет
врата, атестиран плин, пр-
ва боја. 064/130-36-02.
(306115)

МЕРЦЕДЕС А 160, 2001,
пет врата, фул опрема,
црни, регистрован.
064/130-36-02. (306115)

ШЕВРОЛЕТ спарк, 850,
хаварисан, у деловима,
прешао 35.000 км.
064/130-36-02. (306115)

МЕРЦЕДЕС Б-180 цди,

2009 годиште, црвен, пре-

леп, редовно сервисиран,

на продају. 064/283-39-39. 

РЕНО канго, 1.5 дци,

1.461 м³, 60 кв, регистро-

ван до 14.03.2022. са ком-

плетом зимских гума, на

продају. 064/458-75-06.

(306128)

САКСО задња торзија, че-

личне фелне са гумама за

саксо, голф, пасат, пежо,

транзит трафик. 064/206-

30-24. (306089)

ЦИТРОЕН Ц – 3 аутоматик

на продају. 063/224-528.

(306156)

ФИАТ пунто 1.2, 950 евра,

рено твинго 1.2, 2001, 950

евра, тек регистровани.

063/140-62-92. (306237)   

КУПУЈЕМ аутомобиле, ста-

ње небитно од 70 до 2.000

евра. 062/193-36-05.

(306013)  

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, катали-

затора и осталих метала,

шлеп служба. 066/409-

991, 069/203-00-44.

(305118)

ПРОДАЈЕМ ручна колица

за превоз терета на равној

површини као и на степе-

ништу. 066/362-597.

(306150)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера 3.000, нова.
063/773-45-97. (305791)

НА ПРОДАЈУ машина за
прање веша мало кори-
шћена, двосед нов, пећи
на гас алфа, нове машина
за шивење, регал, кухињ-
ски елемент. 064/187-20-
13. (306196)

ВЕШ-МАШИНЕ, шпорети,
ТА пећи, теписи, ветрине,
лустери, комоде, кревети.
064/206-30-24. (306089)

ПРОДАЈЕМ кауч. 064/866-
21-18. (306087)

ПРОДАЈЕМ два бојлера
(80 l и 50 l), ТА пећ са ко-
лицима 3.5 кв. 064/508-
60-40. (306138)

ПРОДАЈЕМ судоперу дво-
делну, аспиратор, метални
светларник 150 x 263 cm.
064/508-60-40. (306138)

ПРОДАЈЕМ три исправне
веш-машине. 064/587-50-
24. (306115)

ПРОДАЈЕМ овас и јечам.

Борачка 1, Војловица.

064/306-87-33. (306231)

ОГРЕВНО, дрво багрем

исечено, на парче, 4.300

динара. 063/770-64-22

(СМС)

ПРОДАЈЕМ котао за ета-
жно грејање на чврсто го-
риво, 30 кв, 50.000 динара
и електрични котао 24 кв
(3 x 8 кв) 45.000 динара.
063/865-27-79. (306189)

ЗАМРЗИВАЧ вертикални
шест фиока, угаона гарни-
тура симпо као нова.
063/812-48-62. (306160)

КАУЧ, веш-машина, елек-
трични шпорет, ТА пећ 2.5
кв, комбиновани фрижи-
дер. 063/861-82-66. (306158)

БЕЛА техника, увоз маши-
не mil le, ТВ, фрижидери,
шпорети. 065/665-75-10.
(306162)

ПРОДАЈА новог намешта-
ја. Столови од 4.500, ле-
жајеви од 15.300.
060/600-14-52. (306241)

ПРОДАЈЕМ прасиће, јаг-
њад, овце и дебеле крма-
че. Новосељански пут 175
б, Панчево. Мића.
064/303-28-68. (306243)

ПРОДАЈЕМ пилиће и куку-
руз. Новосељански пут 175
б. 069/280-20-37. (306243)    

ПРОДАЈЕМ козе и прасиће.
061/277-87-99. (305961)

КУПУЈЕМ столове, столи-
це, кухиње, остало покућ-
ство. 060/138-52-38. (306217)

КУПУЈЕМО обојене метале,

гвожђе, веш-машине, замр-

зиваче и све остало. Дола-

зим. 061/206-26-24. (306228)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, сатове, новац,

пенкала. 013/313-458,

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

40-22. (306081)

КУПУЈЕМО секундарну си-

ровину, акумулаторе, обо-

јене метале, веш-машине,

замрзиваче, гвожђе. Дола-

зим. 061/322-04-94.

(306228) 

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,

месинг, прохром, олово,

алуминујум, веш-машине,

замрзиваче. 061/321-77-93.

(306228)

КУПУЈЕМ столове, столи-

це, кухиње, остало покућ-

ство. 060/138-52-38. (306217)

ЦЕНТАР, Панчево, прода-

јем кућу - стан 67 квм,

укњижен, власник.

064/132-36-63. (305976)

ТРАЖИ се земља за из-

најмљивање на дужи пери-

од са струјом и окућни-

цом, може и викендица,

минимум 3 ha. Панчево и

предграђе. 062/861-42-26.

(305915)

НА ПРОДАЈУ плац, Војло-

вица, Братства јединства,

II просек, 8 ари, 8.500

евра. 064/226-23-72.

(306222)

КУЋА, Кајмакчаланска ПР

+ I, 250 квм, укњижена, 6

ари, 65.000. (67), 063/744-

28-66. (306242)

КУЋА, приземна 78 квм,

7,6 ари, хитно, 42.000

евра. Тел. 063/744-28-66,

„Милка М”. (306244)

ЗЕМЉИШТЕ градско –

грађевинско величине 110

ари, северна зона, струја,

вода, 1.700 евра по ару.

Власник 1/1. 064/136-42-

00. (306101)
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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

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844, 
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.

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

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

LAVA TOLSTOJA 21 ugao sa ČUMIĆEVOM 1
ULIČNA ZGRADA
prizemlje – lokal
I sprat
Stan 1 72,78 m² rezervisan

Stan 2 112,40 m²
Stan 6 66,55 m² 
II sprat
Stan 9 112,40 m²
Stan 10 54,65 m² rezervisan

Stan 11 68,54 m²
Stan 12 66,06 m² rezervisan

Stan 13 66,55 m²
Stan 14 59,38 m² rezervisan

III sprat
Stan 15 72,78 m² rezervisan

Stan 16 112,40 m²
Stan 17 54,65 m² rezervisan

Stan 20 66,55 
Stan 21 59, 38 m²
IV sprat
Stan 22 72,40 m²
Stan 23 111,20 m²

Stan 24 54,00 m² rezervisan

Stan 25 62,90 m²
Stan 26 54,97 m² rezervisan

Stan 27 65,83 m²
Stan 28 58,44 m²
DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje
Stan 2 60,75 m²
Stan 3 76,74 m² 
Stan 4 77,64 m² 
Stan 5 60,70 m² 

I sprat
Stan 6 46,62 m²
Stan 7 77,28 m² rezervisan

Stan 8 76,09 m² rezervisan

Stan 10 60,70 m² rezervisan

Potkrovlje
Stan 11 46,36 m² rezervisan

Stan 12 76,18 m² rezervisan

Stan 13 74,51 m²
Stan 14 76,54 m²
Stan 15 58,82 m²

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

BRAĆE JOVANOVIĆ 22a
I sprat

stan 2 – 55,50 m²

II sprat

stan 3 – 51,19 m²

stan 4 – 55,50 m²

povučeni sprat

stan 5 – 103,39 m²

MILOŠA TREBINJCA 62–64
Povučeni sprat

stan 14 – 148,75 m²

stan 15 – 78,61 m²

SLAVKA BOKŠANA 5
900 evra/m²

stan 2 – 25,73 m²

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 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)

stan 6 – dupleks (II sprat 53,65 m²

+ galerija 30,25 m²)

Ekskluzivni 

NOVI luksuzni 

stanovi

 u srcu

grada

 92.5 m2

useljivi od 

04. Jula 2021.

radeizgradnja@gmail.com

Miloš 0631545819

МИСА, етажа, I, 100 квм,

две велике терасе, код

школе, 70.000.  (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (306242)

ПРОДАЈЕМ 5 ари плаца,

Старчево. 063/843-55-78.

(306235)

ПРОДАЈЕМ кућу на 3 ара

плаца, Св. Шемића.

061/246-84-55. (306205)

ПЛАЦ 28,5 ари, градско

грађевинскок земљиште,

влансик, 1/1. Тел.

061/102-27-46. (306230)

ЦЕНТАР, Панчево, прода-

јем кућу - стан 67 квм,

укњижен, власник.

064/132-36-63. (305976)

ПРОДАЈЕМ новију сређену

спратну кућу, централно

подручје, идеално, повољ-

но. 063/832-50-97. (306085)

ТРАЖИ се земља за из-

најмљивање на дужи пери-

од са струјом и окућни-

цом, може и викендица,

минимум 3 ha. Панчево и

предграђе. 062/861-42-26.

(305915)

КУЋА, Кајмакчаланска, ПР

+ I, 250 квм, укњижена, 6

ари, 65.000.  (67), „Милка

М”, 063/744-28-66.

(306242)

ДОЊИ град 115, 4.85 ари,

14 широко, 62.000, „Трем

01”. 063/836-23-83.

(306139)

КУЋА нова за продају код

Алибунара, 13 ари плаца,

јефтино, објекти. 061/216-

62-99. (306064)

ПРОДАЈЕМ кућу - три ста-

на, 8 ари плац, Горњи град.

063/829-89-48. (306121)

ПРОДАЈЕМ викендицу, ви-

кенд насеље Долово, 28

ари плаца. 063/237-591.

(306130) 

ПРОДАЈЕМ или мењам ку-

ћу у Долову за стан 35 –

40 квм. 064/237-32-60.

(306163)

ПРОДАЈЕМ плац на Кара-

ули, 60 ари, улица Рибар-

ска. 060/534-68-69.

(306181)

ПРОДАЈЕМ 96 ари, Пеца-

ра, Јабука. 064/366-13-87.

(306191)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, I,

52, TA, две терасе, 45.000.

(67), „Милка М”. 063/744-

28-66. (306242)

НОВОГРАДЊА, Панчево-

центар, продаја станова

од инвеститора: једноипо-

собан 38, двоипособан 62,

троипособан 76. 063/823-

71-79. (305726)

КОТЕЖ 2, двоипособан,

60 квм, V, ЦГ, одличан,

60.000. (67), „Милка М”.

063/744-28-66. (306242)

КОТЕЖ 2, двоипособан, II,

ЦГ, 67 квм, 65.000. (67),

„Милка М”. 063/744-28-

66. (306242)

ПРОДАЈЕМ станове у цен-

тру, површине од 24 до 65

квм, на другом спрату у

близини три основне и три

средње школе, иза је парк,

сопствени паркинг.

060/043-52-98. (306218)

ЈЕДНОСОБАН, 39 квм,

приземље, комплетно сре-

ђен, одлична градња,

27.000 евра. 069/744-286.

(306244)

СТРОГИ центар, трособан,

V / VI II, лифт, ЦГ, поглед

на реку, 73 квм, 70.000.

„Лајф”. 061/662-91-48.

(306189)

ПРОДАЈЕМ стан, 60 квм,

легализација у току са

стварима. Хитно. 063/102-

29-30, 066/575-10-00.

(306117)

СОДАРА, 40, ТА, II, добра
зграда. „Трем 01”.
063/836-23-83. (306139)

СТРЕЛИШТЕ, 2.0, II, ЦГ,
57, 40.000. „Јанковић”.
064/167-55-72, 348-025.
(306144)

ПРОДАЈЕМ стан 80 квм,
Панчево, Ружина 20, I
спрат. 065/849-71-94.
(306133)

ТРОСОБАН стан, строги
центар, 72 квм, две тера-
се, трећи спрат, лифт, ТА,
могућност ЦГ, 70.000 до-
говор. Звати после 17 ча-
сова на тел. 064/119-60-
06. (306077)

ПРОДАЈЕМ стан у Банат-
ском Карловцу или га ме-
њам за стан у Панчеву.
066/362-597. (306150)

САМАЧКИ, гарсоњера, II
спрат, ЦГ, комплетно сре-
ђена, 19.500 евра. Тел.
069/744-286. (306244)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
I, ТА, 40 квм, 30.000, Те-
сла, гарсоњера 28 квм, XI,
ЦГ, 25.000, „Лајф”.
061/662-91-48. (306189)

КУПУЈЕМО станове и куће.

Брза и сигурна исплата.

(097), „Перфект”,

064/348-05-68. (303973)

КУПУЈЕМО станове, куће,

куће, исплата одмах.

(679), „Трем 01”, 063/740-

79-95. (306139)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-

бан стан од 40 квм на Те-

сли. ТА грејање. Цена по

договору. 063/154-93-95.

(306020)

ИЗДАЈЕМ самцу, самици

намештену гарсоњеру, но-

ва Миса, 110 евра, плус

депозит. 063/281-891.

(306091)

ИЗДАЈЕМ стан, засебан

улаз, са плинским греја-

њем. Јабука, 063/351-709.

(306102)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-

нике, самце, студенте.

Раднички смештај. Центар.

063/502-211. (306110)

СТАН 50 квм и локал, за

фризера на Миси.

064/482-65-53. (305904)

ИЗДАЈЕ се гарсоњера на

Дорћолу, дворишно.

064/417-68-77. 

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру полу-

намештену, Цара лазара

110. 061/615-80-80.

(306223)

ТЕСЛА, дворишни стан,

кућа, једнособан, наме-

штен, депозит, 130 евра.

065/405-16-74. (306161)

ИЗДАЈЕМ два стана, рад-

ници, студенти и породице.

065/665-75-10. (306162)

ИЗДАЈЕМ мањи двособан

потпуно намештен стан на

Стрелишту код диспанзера,

трећи спрат, ЦГ, клима.

064/344-74-10. (306093)

ГАРСОЊЕРА, стан за из-

давање, нова Миса.

064/908-02-67. (306170)
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ИЗДВАЈАМО ИЗ ПОНУДЕ:

• Бесплатна провера диоптрије

• Комплетне наочаре 

од 2.100 динара

• Сунчане наочаре 

од 3.000 динара

• Контактна сочива

• Контактна сочива у боји

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

Online konsultacije sa lekarom na srpskom jeziku, onsule kOnlin omarcije sa lektaonsul u, zikom jepsk na srom u, 
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ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

Потребни помоћни радник

на пољопривредном газдин-

ству. Потребно знање рада

на машинама: трактор, пум-

пе, машине за сечење тра-

ве, итд. Возачка дозвола.

062/889-81-66

Компанији „Утва-Милан Премасунац” из Качарева

потребни: заваривачи, металоглодачи, 

металостругари и борверкисти.

Контакт: 013/601-650 или office@utva-mp.com

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. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

TOP Ponuda

Kneza Mihaila�             

do

39 rsd,
Gazirani sok Pepsi 

limenka 0.33 l

99

52.00 -23%

79 rsd,
Sir edam Paladin 

rinfuz 100 g

99

116.50 -31%

79 rsd,
Nektarina 

1 kg

99

159.99 -50%

robna
marka

349 rsd,

 1 kg

99

399.99

79 rsd,
Tost tamni rustik 

Montella 500 g

99

101.00 -20%

27 rsd,

Wudy pop rinfuz
 100 g

99

39.99 -30%

Ресторану „Royal”у „Авив парку”

потребни радници у продају 

и кухињи, конобар-ица.

063/216-788 (3/306180)

Потребан радниик у администрацији, свакодневна об-

рада радних налога, уношење података у табеле. Пожељ-

но знање рачуноводственог програма Pantheon.

CV са назнаком Административни радник послати на

email: dejan.trijera@gmail.com (f)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,

једноипособан на новој

Миси, централно грејање,

кабловска. Интернет у су-

терену, самцима или са-

мицама. Тел. 064/1213-00-

42. (306072)

ИЗДАЈЕМ двоипособан

стан у Панчеу, 70 квм,

управо реновиран. Стан се

налази на Содари, поред

Тамиша и полунамештеј је

а по потреби може бити и

намештен,ц ена 250 евра

+ депозит. 061/668-78-59.

(306135)

ПАНЧЕВО, издајем једно-

ипособан стан, тераса,

двориште, посебан улаз,

спортски центар. Миса,

0674/363-60-08, 013/261-

55-16. (306136)

ИЗДАЈЕМ двособан, Те-

сла, III ЦГ, сређен, празан.

069/744-286. (306242)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву,

стара Миса. 060/011-96-

96. (3062139

ИЗДАЈЕМ двоипособан

комфоран намештен стан

у строгом центру Панчева,

први спрат, ЦГ, клима.

064/856-62-16, 066/011-

955. (306175)

ИЗДАЈЕМ стан, полунаме-

штен, ЦГ, у сезони, интер-

нет, новоградња. Тел.

062/965-95-07. (306129)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-

мештен стан, улица Моше

Пијаде 1, на дужи времен-

ски период, усељив одмах.

063/295-935. (306178)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намеште-

ну гарсоњеру, цента, од-

мах усељива, Wi-Fi, пар-

кинг, повољно. 060/691-

88-23. (306159)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,

32 квм, на Тесли, са цен-

тралним грејањем.

065/339-44-48, 063/341-

900. (306246)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на

Тесли, на дуже време, ЦГ.

064/137-63-19. (306210)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,

самце. 064/305-73-01.

(306209)

ПОСЛОВНО магацински

простор у строгом центру,

450 квм и двособан стан

издајем. 065/222-80-39.

(306219)

ПОТРЕБАН магацин од 80

до 100 квм. Обавезан шле-

перски прилаз. 063/213-

797. (306201)

ИЗДАЈЕМ локале 110 квм,

40 квм и канцеларијски

простор, Звезда, Стевана

Шупљикца 88. 063/278-

250. (306155)

ИЗДАЈЕМ локал 50 квм,

ул. Цара Душана 57.

063/341-821. (306185)

ШИВАРИ у Омољици по-
требно више шнајдерки,с
а и скуством и без, на ши-
вењу на индустријским
машинама. Шивара посто-
ји осамнаест година. Пла-
та редовна и добра.
065/210-41-52. (305643)

ПОТРЕБАН мушко – жен-
ски фризер. Може и по-
четник. 064/134-62-62.
306054)

ПОТРЕБНЕ продавачице у

пекари pe ka ra smi lja -

nic@mts.rs . 064/220-53-23.

ПОТРЕБНА радница и во-

зач за рад у пекари.

063/320-847, 060/062-30-

33. (305813)

ПЕКАРИ у Старчеву по-

требан радник за трећу

смену са Б категоријом.

062/806-02-58. (306208)

ПОТРЕБНА радница у

маркету „Цеца 013”.

060/555-11-73. (306141)

БГ ПЛАСТ доо, Долово,

расписује конкурс за рад-

но место „бравар”. Најма-

ње три извршиоца. Позва-

ти на 063/320-554 или до-

ћи лично од 8 до 16 сати.

(306104)

ПОТРЕБАН возач Б кате-

горије маркет „Цеца 013”.

060/555-11-73. (306141)

ПОТРЕБНА продавачица у

пекари. 062/404-144.

(306107)

ПОТРЕБАН возач Б катего-

рије. 062/404-144. (306107)

ПРОДАЈЕМ локал на зеле-

ној пијаци, ламела 7 локал

4. 063/817-33-11. (305926)

ИЗДАЈЕМ ограђен плац,

до пута, разне намене, Ба-

ваништански пут. 013/377-

930. (306206)

ИЗДАЈЕМ халу, 300 квм,

на Новосељанском путу,

висина хале 4 м, шлепер

прилаз. 066/303-999.

(306245)

ИЗДАЈЕМ магацински

простор са двориштем. Ја-

бука. 063/351-709.

(306102)

ИЗДАЈЕМ локал од 90 квм,

код аутобуске станице.

063/278-421. (306111)

ИЗДАЈЕМ трособан нена-
мештен стан са централ-
ним грејањем, на Стрели-
шту, 65 квм. 063/430-419.
(306211)

ИЗДАЈЕМ стан, 58 квм, Јо-
вана Гавриловића, IX
спрат, ЦГ, клима, двосо-
бан, ненамештен, ренови-
ран, 200 евра. 062/844-08-
70. (306212)

СОДАРА, издајем празан
двособан стан са климом,
кабловска, интернет, цен-
трално грејање. Тел.
061/336-69-99. 

СМЕШТАЈ за раднике или
групни смештај у центру
Панчева, по повољним це-
нама. 060/043-52-98. (306218)

PO CO LO CO ресторану

потребни кувар и посла-

стичар са или без иску-

ства. 064/874-03-01.

(306061)

ПОТРЕБНА фризерка.

060/352-52-54.

(305963/р4924)

ПОТРЕБНИ мушкарци за

чишћење и спремачице.

060/033-56-69. (306123)

ПОТРЕБАН радник до 50

година за рад у пластифи-

кацији „Пласт про”.

064/192-85-44. (306122)

ШВАЈЦАРСКОЈ компанији

потребни радници са зна-

њем немачког језика.

062/303-999. (306157)

ПОТРЕБНИ радници за

рад на бензинској пумпи.

063/775-29-92. (306165)

ПОТРЕБНА радница за

рад у киоску. 064/462-12-

61. (306172)

ПОТРЕБАН мајстор за

производњу пецива и по-

требна озбиљна особа за

кување и разнос кафе на

бувљаку. 065/533-44-13.

(306182)

РЕСТОРАНУ „Коноба 32”

потребан пица мајстор са

искуством. Позвати од 16

до 21 сат на 062/880-59-

99. (306188)

ПОТРЕБНИ вредни људи

за доделу флајера.

060/664-60-06. (306240)

ШЉУНАК песак сејанац

одвоз шута малим кипе-

ром, до два кубика

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

338. (СМС)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,

уградња, одржавање воде,

канализације, кабине, сла-

вина, бојлера, котлића.

063/836-84-76. 

(305699)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-

СКИ радови, повољно,

пензионери попуст. Про-

верите. 061/141-38-02,

061/345-51-00. (305784) БРАВАР/ЗАВАРИВАЧ, из-

рада, уградња капија,,

ограда, надстрешница, за-

штитнихј решетака.

062/816-33-84. (306116)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,

сејанца, утовар и одвоз

шута кипером до 2 м³.

064/505-62-44. (306120)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-

шњим искуством. 063/825-

16-94. (306066)

УСЛУЖНО сечем, цепам

дрва, на дизел. 063/833-

12-14. Радован. (306065)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови и обрада шпалет-

ни. 065/842-84-29.

(306076)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање,

гипс, керамика, педантно.

066/270-170, 062/188-97-

71. (305443)

КАМИОНСКИ превоз до 2

кубика. Песак, сејанац,

шљунак, шут. 062/355-154.

(305850)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,

реновирање кровова, гип-

сарски радови, стиропор,

бавалит, фасаде. 063/863-

80-49. (305902)

ФАРБАРСКО-МОЛЕРСКИ

радови, кречење, столари-

ја, фарбање радијатора.

064/280-26-15. (305699)

ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке

бојлера, шпорета, индика-

тора, разводних тасбли,

инсталација. Мића,

064/310-44-88. (305690)

КОМБИ превоз робе, се-

лидбе. 064/243-82-85.

(305093)

СПУШТЕНИ плафони, зи-

дови, глетовање, кречење,

уградња ламината, израда

кошуљице. 062/816-33-84.

(306116)

МЕЊАМ пелене, нега.

061/282-48-28. (306152)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге + хаусмајстор.

Александар. 064/157-20-

03. (306193)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а. 064/866-20-70.
(306103)

ШЉУНАК, од 1 – 8 кубика,
песак, сејанац, ризла за на-
сипање путева. 063/472-
662, 013/332-669. (306109)

МОЛЕРАЈ, лепљење тапе-
та, фарбање столарије,
радијатора и гелендера.
064/174-03-23, 062/790-
881. (306100)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
одгушење судопере, купа-
тила, поправке, замена,
одмах. 064/495-77-59,
013/331-657. (306106)

ПРЕВОЗИМ кипером до 2
м³: песак, шљунак, сеја-
нац, шут, цена по тури
1.500 динара. 064/141-47-
39. (306095)

КОМБИ превоз путника и
селидбе. 065/665-75-10.
(306162)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: по-

правка старих, уградња

нових цеви, монтажа са-

нитарије. 062/382-394.

(306160)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: рено-

вирање купатила, поправ-

ке, санитарије, славине,

одгушење, канализације.

061/193-00-09. (306153)

ШЉУНАК, песак, сејанац,

одвоз шута малим кипе-

ром до 2 кубика. Лаза.

065/334-23-38. (306197)

ЧИШЋЕЊЕ шупа, тавана,

дворишта, одношење шу-

та, обављање свих физич-

ких послова, брзо и по-

вољно. 061/641-30-36.

(306179)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-

шњим искуством, квали-

тетно, педантно, повољно.

064/252-51-75, 062/153-

37-06. (306202)

1. Потребан је возач с Б категоријом за вожњу камиона,
из Панчева

2. Потребни су бравари и помоћници бравара.

CV слати искључиво на e-mail:
silomont.utva@gmail.com

(ф)



TРАЖИМО УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ТУРИЗАМ

РАЗНО

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsПетак, 16. јул 2021.16

300-820, 300-830

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планира-

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

исправка, 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 УРБАНИСТИ -

ЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ кат.

парцеле топ. бр. 3488 КО Панчево, за планирану

изградњу вишепородичног стамбеног објекта са 8

станова спратности Пр+2, који се налази у ул.

Д.Туцовића бр.48, на кат.парцели 3488, са обухва-

том УП-а и дела улице Димитрија Туцовића, део

кат.парцеле 8023/1 КО Панчево, израђен од стра-

не бироа „АГП Студио”, Панчево, за инвеститорa

Караџић Вукана из Панчева.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

бити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и

610, у времену од 10 до 13 часова у периоду

трајања јавне презентације од 7 дана, почев од

23. 07. 2021. године. 

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 14. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

гласник 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, Улица На-

родног фронта бр. 12, Нови Сад, поднео је захтев

за одређивање обима и садржаја студије о проце-

ни утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Укла-

њање објеката – објекти и инсталације постројења

S-620, група постројења 1 Блок 5, објекти и инста-

лације постројења S-2750 (Mерокс, Лаке бензинске

фракције) и S-2850 (Мерокс, тешке бензинске

фракције), Блок 6 и тоалет са септичком јамом и

инсталацијама, све у кругу Рафинерије нафте Пан -

чево, на кп. бр. 3545, 3559 и 3557 КО Војловица.

Подаци и документација из захтева носиоца

пројекта могу се добити на увид у просторијама

Покрајинског секретаријата за урбанизам и зашти-

ту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,

Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39), на те-

лефон 021/487-46-90 или на упит на адресу olive-

ra.vucinic@vojvodina.gov.rs и natasa.knezevic@voj-

vodina.gov.rs.

Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана

објављивања овог обавештења, могу доставити

своје мишљење у писаној форми на адресу Секре-

таријата.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планира-

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

исправка, 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 УРБАНИ-

СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

кат.парцеле топ.бр.2923 КО Панчево, за планира-

ну изградњу вишепородичног стамбеног објекта

са 15 станова спратности Пр+3+Пс, који се налази

у ул.Синђелићева бр.28, на кат.парцели 2923, са

обухватом УП-а и дела улице Ослобођења, део

кат.парцеле 8041 КО Панчево, израђен од стране

бироа „АГП Студио”, Панчево, за инвеститорa

ДОО „М.М.М.М.-Какаду”, Старчево.

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-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

бити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и

610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања

јавне презентације од 7 дана, почев од 23. 07.

2021. године. 

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети 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.

На основу закључка Градског већа Града Панчева

о расписивању Јавног конкурса за учешће при-

вредних субјеката у спровођењу мера енергетске

санације у домаћинствима на територијиг Града

Панчева број: II-05-06-16/2021-37 од 13. 07. 2021.

године и Правилника о суфинансирању мера

енергетске санације породичних кућа и станова,

град Панчево расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ 

САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА

У оквиру реализације Програма енергетске сана-

ције стамбених зграда, кућа и станова, о финан-

сијској подршци домаћинствима у процесу енер-

гетске санације за 2021. годину расписује се Јавни

позив ради избора привредних субјеката који се

баве производњом, услугама и радовима на енер-

гетској санацији стамбених објеката. Мере енер-

гетске санације у домаћинствима предвиђене

Правилником о суфинансирању мера енергетске

санације породичних кућа и станова, спроводе се

кроз сарадњу са привредним субјектима, а крајњи

корисници бесповратних средстава су домаћин-

ства на територији Града Панчева. Домаћинства

која остваре право на суфинансирање могу наба-

вити добра или услуге искључиво од привредних

субјеката изабраних путем овог јавног конкурса.

Циљ спровођења мера енергетске санације је

унапређење енергетске ефикасности у домаћин-

ствима на територији Града Панчева.

Предмет Јавног позива јесте избор привредних

субјеката за спровођење активности на реализа-

цији мера енергетске ефикасности:

1. Замена (набавка са уградњом) спољних прозо-

ра и врата и других транспарентних елемената

термичког омотача

2. Набавка и инсталацијa котлова на природни гас

Све неопходне информације у вези услова за

учешће на јавном конкурсу, потребне докумена-

ције, критеријума за рангирање, као и пријавни

образац налази се на сајту Града Панчева:

http://www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/

Достављање пријава: рок за подношење пријаве

је 02. 08. 2021. год .

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

Документацију доставити поштом или у Услужном

центру Града Панчева у затвореној коверти са на-

знаком: 

Пријава за

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ

САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА

Град Панчево

Градска управа

Комисија за реализацију мера 

енергетске санације

Трг Краља Петра I 2-4

26 000 Панчево

Н Е   О Т В А Р А Т И !

ПОТРЕБАН РАДНИК на паковању робе 

– 5 извршилаца, и радник електро струке 

(аутоматичар-електричар) – 1 извршилац, 

за рад у погону производње.

За информације можете позвати на тел. 

062/365-414, сваког радног дана од 7 до 15 сати.

CV доставити на email:

mesoprometpancevo@gmail.com 

или донети лично у фабрику, Ул. Македонска 179

(стара Миса) Панчево.

Разговор за посао и услове рада обавља се 

сваког радног дана од 11 до 13 сати.

Оглас важи до 31. јула 2021. године

Последњи поздрав

драгој комшиници

ДРАГИЦИ

ДОКИЋ

од комшија

ЖУГИЋ, ИГЊА, 

ГОЛУБОВИЋ, 

ИГОРА и

ВИКТОРИЈЕ

(52/306151)

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.

Ћевабџиници „Хало Лесковац”

потребан

возач за доставу и снабдевање.

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

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)

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

74
82

8)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

СОЛИДАН смештај код

Слобе у бањи Врујци.

064/438-12-35. (303978)

ИЗДАЈЕМ стан у Будви, две

терасе, клима кабловска,

10 минута до плаже. Тел.

065/214-00-49. (305494)

ИЗДАЈЕМ апартмане на

мору, Ђеновићи, Херцег

Нови. Телефон, vi ber

061/604-99-20. (306233)

ИЗДАЈЕМ апартман на

мору, Херцег Нови – Ме-

љине. 061/293-22-65

(СМС)

БАЊА ВРУЈЦИ, прелеп

смештај, 2 – 4 особе. Сло-

ба. 064/438-12-35.

(305406)

ПРОФЕСИОНАЛНО сече-

ње, поткресивање дрвећа

из камиона до 30 м висине.

064/648-24-50. 

(304023)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење купатила, канализа-

ције, водоводне адаптаци-

је, замена вирбли, венти-

ла, батерија, санитарије,

све за воду, 0-24 сата.

Пензионерима екстра по-

пуст. Долазим одмах.

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

89, Јовичин. (305959)

ПРЕВОЗИМ кипером по-

вољно: песак, шљунак, се-

јанац, одвозим шут.

064/354-69-94, 063/754-

02-72. (306215)

ОГЛАШАВАМ неважећим

сведочанство на име Гајић

Божидар за пети разред

О.Ш. „Ј. Ј. Змај” Панчево.

(306183)

СИРОМАШНА четворо-

члана породица тражи ку-

ћу на чување, одржавање.

Панчево. 067/711-49-83.

(306186)

KIZ ZA – орезивање и сеча
дрвећа из камиона са кор-
пом, прање прозора, чи-
шћење олука, замена цре-
па, изнајмљивање маказа-
стих платформи. 063/218-
894.(304023)

СЕЛИДБЕ, екипа радника,
превоз, одвозимо непо-
требне ствари. Владимир.
064/280-30-16, 063/731-
77-67. (306082)

ПРЕВОЗ робе и селидбе,
избацивање и одвоз шута
и непотребних ствари.
061/818-34-96. (305560)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и
одвоз шута, лупање бетона
и ископ мини багерима.
064/648-24-50. (304023)

НАЈАМ виљушкара за уто-
вар и истовар робе, теле-
хендлера до 18 м висине.
064/648-24-50. (304023)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца. Најповољнија ри-
зла у граду од 2.000 /м³.
064/648-24-50. (304023)

СЕЛИДБЕ, превоз ствари,
могућност радника.
064/482-65-53. (305439)

СЕЛИДБЕ, превоз робе

мерцедес камионом, рад-

ници, повољно. Вук.

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

85. (305585)

KIZ ZA – превоз шљунка,

песка, сејанца и ризле.

Услуге виљушкарима носи-

вости и до 10 тона.

063/218-894. (304023)

KIZ ZA – рушење објеката,

утовар и одвоз шута, иско-

пи, сечење и разбијање бе-

тона, насипање и набија-

ње терена. 063/218-894.

(304023)

KIZ ZA – продаја квалитет-

них бехатон коцки са при-

премом и радом. 064/648-

24-47. (304023)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,

превоз камионима, рад

виљушкарима и машинско

чишћење терена са одво-

зом. 060/425-54-43.

(304023)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе. Панчево-даље. Цена

договор. 013/366-843,

063/193-22-29. (306207)

ЧИСТИМО таване, подру-

ме, радимо све послове,

чистимо шут. 061/321-77-

93. (306228)

МОЛЕРСКИ радови, ком-

плетни у ентеријеру и екс-

теријеру, најповољније.

060/145-99-09. (306239)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,

гипс, повољно, пензионе-

рима, попуст. 061/626-54-

06. (306225)

МЛАДА жена, поуздана,

спремала би куће и стано-

ве и остале потребе у до-

маћинству. 064/025-81-78.

(306224)

УГРАДЊА климе, поправ-

ке и сервисирање, квали-

тетно. Тел. 064/850-71-05.

(306220)

ПОВОЉНО уносим дрва,

угаљ и остале физичке по-

слове, поштено, одговорно

и педантно. 061/311-97-

69. (306232)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење, поправци, уградња,

санитарија, чишћење бој-

лера, нова купатила.

064/435-64-29. (306206)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шења, купатила, канализа-

ција, поправка котлића,

бојлера, батерија, замена

санитарије. 064/586-85-

39. (306206)

ЧИШЋЕЊЕ у кући, 200 ди-

нара/сат. 065/640-80-52.

(306200)

Због повећаног обима посла потребне жене за рад

у производњи. Раде се одвија у две смене. Обука

плаћена, одлични услови.

CV са назнаком: рад у производњи послати на email: 

dejan.trijera@gmail.com (ф)

УСЛУГЕ
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С тугом у срцу опраштамо се од наше драге

АНКЕ ВУЛЕТИЋ

Твоји најмилији ће те се заувек сећати с љубављу.

Од супруга РАДЕТА, ћерке РАДМИЛЕ, зета БОЖИДАРА, 

прије ЉУБИНКЕ, унуке МАРИНЕ и МИЛЕНЕ са породицом

(10/306074)

Последњи поздрав

комшиници

ЕЛЕОНОРИ

ЛУНЦ

Комшије из зграде

у Јована Рајића 15

(16/306083)

ЕЛЕОНОРА ЛУНЦ НОРА

Мила моја, заувек у нашим срцима.

МАЈА, ОГИ, ДУКА и ВЛАДА
(29/306108)

ЕЛЕОНОРА ЛУНЦ
рођ. Косовић

1950–2021.

Увек ћемо те волети и памтити твој осмех.

Супруг АЛЕКСАНДАР, ћерке ДРАГАНА

и МАРИЈА, зет ВЛАДИМИР, унуци ОГЊЕН

и ДУШАН и прија ТИНА

(30/306108)

НОРА

Последњи поздрав од

супруга ЛУЊЕ

(27/306108)

Мила наша,

недостајеш.

МАЈА и ДАДА

(28/306108)

ВЛАДИМИР МИЛЕВ
1. VI II 1929 – 12. VII 2021.

Нека ти је вечна слава и хвала.

Ожалошћени: супруга ЗЛАТИЈА, 

ћерке БИСЕРКА и ДРАГАНА, син ДРАГАН, 

унуци ДАРКО, ПРЕДРАГ, НЕМАЊА, ДЕЈАН

и МИЛОШ и унука ЛАРА
(49/306148)

Последњи поздрав

декици

ВЛАДИМИР

МИЛЕВ

од ПЕЂЕ и ВЕРЕ

(50/306148)

Последњи поздрав поштованој колегиници

ЕЛЕОНОРИ ЛУНЦ
дипломирани економиста у пензији

Колектив Опште болнице Панчево
(58/ф)

Последњи поздрав

ЕЛЕОНОРИ ЛУНЦ

Колектив интерног одељења

Опште болнице Панчево

(66/306184)

Драга

НОРИЋКА

Остају дивне успоме-

не. 

Почивај у миру.

ЉУБИНКА и БЕБА

(71/306195)

Драга

НОРА

Растанак превише

боли. Опраштамо се

са тугом и поштова-

њем.

ЛОЛА, БЕБА, 

ЉУБИНКА

и БОЖАНА
(72/306195)

Последњи поздрав

драгој јетрви и стри-

ни

АНКИ

ВУЛЕТИЋ

Напустила си нас ти-

хо, живећеш у на-

шим сећањима.

МИЛИЦА, СМИЉА

и БИЉАНА

са породицом

(74/306199)

ВЕРА

СЕКУЛИЋ

Отишла је најбоља међу

нама, оде тамо где је

Сунце.

Вецо, волимо те заувек.

БОЖАНА, МИЛОШ

и МИЛАН
(69/306192)

Последњи поздрав

МИРКУ КРСТИЋУ
1978–2021.

Мени и мојој породици остаћеш у вечном се-

ћању.

Тетка ЉУБИНКА са породицом

(77/306214)

Последњи поздрав нашем

МИРКУ КРСТИЋУ

од брата ЗОРАНА са породицом

(78/306214)

БРАНКО ПЕТКОВИЋ

Дани иду, време брзо лети

сестро моја да ми те видети

камен туге са срца би пао

кад би моју сестру угледао.

Нема дана мој рођени брате

твоја сестра да не мисли на те.

Моје око плакати не преста

највише те воли твоја сестра

Неутешна сестра РАДМИЛА

(79/306226)

Обавештавам родбину, пријатеље, комшије да је
мој вољени отац

БРАНКО ПЕТКОВИЋ

преминуо 11. јула 2021, после дуге и тешке болести,
у 73. години. 
Сахрана је обављена 13. јула 2021. године, у 14 са-
ти, на Новом гробљу у Панчеву.
Седмодневни помен ће се обележити 17. јула 2021,
у 11 сати.

Син ВЛАДИМИР
(83/306227)

Вољеном оцу

БРАНКУ ПЕТКОВИЋУ
3. IV 1949 – 11. VII 2021.

Постоји поштовање и љубав коу смрт не преки-

да и туга коју време не лечи.

Воли те бескрајно твој син ВЛАДИМИР

(80/306226)

Последњи поздрав

зету

БРАНКУ

ПЕТКОВИЋУ

од шурака

ДЕСИМИРА

(81/306226)

Последњи поздрав

ујаку

БРАНКУ

ПЕТКОВИЋУ

од сестрића МИХАЈЛА

и сестричина

ОЛИВЕРЕ и ДАНИЈЕЛЕ

(82/306226)

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

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

свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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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

Последњи поздрав

ЗОРКИ РАДИЋ
1935–2021.

од колектива фирме „Стари Тамиш” а.д. Панчево

(53/306154)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА БЛАЗОВИЋ
18. VII 2011 – 18. VII 2021.

Прошло је десет година откада ниси са нама. 

Много недостајеш.

Твоји најмилији

(11/306075)

Последњи поздрав
поштованом

ЈОВАНУ

ЛАЗАРОВУ

НОНЕ

Саучешће Зорани
и породици од НАДЕ
и БОЖЕ ВУЈОВИЋ

(32/306124)

Последњи поздрав

супругу, оцу, деди,

прадеди

САВИ

НОВАКОВУ
1947–2021.

Супруга МИРА, 

ћерка ЉИЉАНА, 

синови ИЛИЈА

и САША, унуци

и праунуци

(39/306134)

Последњи поздрав

драгом стрицу

САВИ

НОВАКОВУ
1947–2021.

Твоји: ПАВА, 

ЈОВИЦА и НАНА

са децом
(40/306134)

8. јула заувек нас је напустила

ДАРИНКА ПРОДАНОВ
1938–2021.

Ожалошћени: син ЈЕЛЕНКО, снаја СЛАВИЦА,

унуци ДУШАН, БОРКО и ЖЕЉКА

(23/306098)

Последњи поздрав

ДАРИНКИ ПРОДАНОВ
1938–2021.

од заове НАЦКЕ са породицом
(24/306098)

Последњи поздрав

ЉУБИЦИ ОБАДОВИЋ
1952 – 1. VII 2021.

Верујем да си сада на неком бољем месту.

Почивај у миру.

ВЕРИЦА ПЛАВШИЋ

(51/306149)

8. јула 2021. преминула је наша мајка, ба-

ка и ташта

СТАНА ЈАНКОВИЋ
1936–2021.

Сахрана је обављена на Евангелистичком

гробљу у Панчеву, 11. јула 2021.

Ожалошћени: син ЖЕЉКО

и ћерка БИЉАНА са породицама

(54/306164)

Последњи поздрав брату

ДРАГАНУ ЈОВАНОВИЋУ

преминулом 6. јула 2021, у 72. години.

Драгане, почивај у миру поред наших родитеља

Момчила и Стоје...

ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ са породицом
(76/306204)

ДУШАН ВИДОВИЋ

Последњи поздрав Мацану

од шефа ЖАРКА са породицом

(84/306229)

13. јула 2021, преминуо је наш вољени

ДРАМЛИЋ ДРАГИЋ
1940–2021.

Вечно у нашим срцима.

Супруга ЖИВАДИНКА, ћерке ГОРДАНА

и МИРЈАНА са породицама

(86/306234)

Поздрав драгом комшији

ДРАМЛИЋ ДРАГИЋ РАЛЕ

Породица КРСТИЋ

(85/306234)

ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ ЦИКИ

Последњи поздрав од ветеранки РК „Динамо”

и пријатеља
(47/306146)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља 

одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

19. јула биће година бола и туге за нашим супругом, оцем, дедом и прадедом

ДЕЛИВОЈЕ РАДОЈЧИЋ
1944–2020.

17. јула, у 10.30, одржаћемо помен на Новом гробљу.

Недостаје нам твоја љубав, загрљај, поглед и осмех када нас угледаш јер си

само ти тако искрено знао да покажеш.

Чувај нас као што си то увек радио. Волећемо те заувек и чувати као нешто

највредније што смо имали.

Твоји: супруга МИЛЕНА, син ДРАГАН, ћерка ДРАГАНА, 

снаја АЛЕКСАНДРА, зет НЕНАД, унуци ДЕЈАН, МАРИНА, ВЛАДАНА

и ЛАЗАР, зетови МИКИ и МИЛАН и праунуци ФИЛИП, СТЕФАН и АЛЕКСА
(42/306140)

Прошла је година откако није са нама

инж. арх. СТАНИСЛАВ БОРОВИНШЕК
2020–2021.

Време које пролази тужно је, сећање на тебе болно је. Имао си леп

однос за све нас, за све људе. 

Твоје име је мој понос, а одлазак доживотна рана.

Супруга МИЛИЦА

(60/306171)

19. јула 2021. навр-

шавају се две тужне

године откако није

са нама наш

ДРАГО

КАЛАБИЋ
1952–2019.

Много нам недоста-

јеш.

ЈЕЛЕНА, МИЛИЦА,

ЖАРКО и БИЉАНА

(64/306176)

ЛАЛА

Прошло је годину дана од твоје преране и трагичне смрти.

Али Лале, бол и туга не пролазе, све јача је, јача је и никад

проћи неће. Увек ћеш бити са нама док смо живи. Тешко нам

је без тебе и много нам недостајеш. Волимо те заувек. 

Твоја бака ДУЊА и деда ЈОЦА

(1/305848)

СЕЋАЊЕ

Мила наша девојчице, 

КЛАРО

Остало је много неиспричаних прича, нежних

речи, милог погледа и увек насмејаног лица, али

је заувек остала љубав.

Бака СНЕЖА и деда ЂУРА
(33/306125)

СЕЋАЊЕ

КЛАРО

Воле те заувек: 

сестра КАТАРИНА

и стриц ЈОВАН

(34/306125)

18. јула навршава се тридесет година од смрти

нашег вољеног сина и брата

ДЕЈАНА БАЧВАНСКОГ

Отишао си прерано изненада, али твој лик и љу-

бав остаће заувек у нашим срцима.

Твоји најмилији

(46/306415)

Душо наша, Сале

САША ПАВЛОВИЋ
2011–2021.

Чежња за тобом је огромна.

У непреболу твоји: СУКИ, СТАША и ПЕЂА и

твоја ЦЕЦА са породицом

(73/306198)

СЕЋАЊЕ

ДАРКО

ФАЗЛОВСКИ
2010–2021.

Твоје ОЉА

и МАРТА

(75/306203)

ЈАНЕЗ КНАПЛИЧ
31. I 1930 – 12. VII 2021.

Чуваћемо успомену на тебе, твоју доброту и

љубав.

Твоја кћер ОЛГА са породиоцм

(37/306131)

ДРАГИЦА

ДЕЉАНИН

БЕБА

Петнаест година је

прошло откако си са

анђелима на небу, а

туга у нашим срцима

све већа.

Твоји: сестра

СЛАВИЦА, зет

ВУКОМАН, 

ЈУГОСЛАВ

и МИЛОШ

(87/306235)

Последњи поздрав за нашу драгу прију

МИЛИЦУ ВОЈВОДИЋ

Почивај у миру.
Породица ОСТОЈИЋ

(2/306062)

Отишла је тихо, наша

драга

МИЛИЦА

ВОЈВОДИЋ
1949–2021.

Тугујемо...

Њени: НАЦА, ЗЕЛЕ,

НИНА, ДЕЈАНА и

ИРИНЧЕ
(15/306080)

Заспала је наша драга колегиница, другарица

МИЛИЦА ВОЈВОДИЋ
1949–2021.

У незабораву. 
Њена лабораторија за воде

(26/306105)

Последњи поздрав ујки и деда уји

ПЕТАР МАРИН

од ДАЦЕ, ВЛАДАНЕ и МИЛАНЕ

са породицама

(48/306147)

10. јула 2021. преминула је наша

РАДОМИРКА УВАЛИН

С љубављу чувамо успомену на тебе.

Породица УВАЛИН

(65/306147)
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СЕЋАЊЕ

МИРОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ
17. VII 2000 – 17. VII 2021.

Увек у нашим мислима и срцима.
ДУШИЦА са БИЉАНИНОМ и ЈЕЛЕНИНОМ породицом

(9/306073)

17. јула 2021, у 10 сати, на Старом право-

славном гробљу, дајемо шестомесечни

помен нашој вољеној

ЈЕЛИЦИ ЈОВАНОВСКИ

Велика је бол, чувамо те у нашим срцима,

много нам фалиш.

Волимо те заувек.

Супруг СТЕВАН, ћерке МИРЈАНА

и АЛЕКСАНДРА, зет АЦА

и унуке ЛАРА и НЕДА

(17/306084)

Прошло је шест тужних месеци откако са нама

није наша вољена

СТАНКА БОДИРОГА

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у

суботу, 17. јула 2021.  у 9 сати, одржати полуго-

дишњи помен нашој мајци и баки.

Време пролази а вечна туга остаје.

Њени најмилији
(19/306088)

Полагање урне и помен нашој драгој

ОЛГИЦИ ГЕРСТНЕР

КАПСАРЕВ

обавиће се у четвртак, 15. јула 2021. на Старом

православном гробљу у Панчеву, у 10 сати.

Ожалошћене породице

ГЕРСТНЕР и КАПСАРЕВ.

Заувек у нашим срцима: син БОГДАН, ћерка

САШКА, унуци СТЕФАН, АНДРЕЈА и АНГЕЛА

(31/306119)

Тужних шест месеци без моје сестре

ЈЕЛИЦЕ ЈОВАНОВСКИ

Срећна сам сестро што сам те имала, а

бескрајно тужна што сам те изгубила.

Много ми недостајеш. Много те волим.

Нека те сада анђели чувају.

Ожалошћена сестра ВЕРИЦА, зет МИРКО

и сестрић ДЕЈАН са породицом

(35/306126)

Прошло је шест месеци туге

СТАНКА БОДИРОГА
Чувамо те од заборава у срцу и мислима.

Почивај у миру.
СТАНА

(45/306143)

Прошло је шест месеци откако није са нама

ЂУРЂЕВКА КНЕЖЕВИЋ

Драга мајко, много нам недостајеш.

Твоје ћерке АНЂЕЛИЈА и ДУШИЦА

са породицама

(55/306167)

Девет година није са

нама наша драга

СЛОБОДАНКА

МАНДИЋ
1950–2012.

Време не може из-

брисати нашу љубав

према теби!

МИЛАН, КАЋА, 

ДЕЈАН, САЊА и АЦА

(56/306168)

ПЕТАР

ПАЈКО
20. VII 2016 – 20. VII 2021.

Био си вредан и ча-

стан човек, чувар

своје породице, ве-

лики отац, супруг и

поносни деда.

Заувек у мислима,

молитвама и срцима

твојих најмилијих

(68/306190)

Већ четрдесет дана не куца динарско срце мог бога и мог хе-

роја, најбољег и највољенијег деде

МИРОСЛАВА МАРУНИЋА МИЋЕ

„Опрашта се он са свима

баца поглед по брдима

ма гдје био он ће увијек

носит Лику у грудима!”

Деда, воли те највише твоја унука МАРИНА!

(61/306173)

У четвртак, 15. јула навршило се четрдесет дана како физички

није са нама наш вољени тата, таст и деда

МИРОСЛАВ МАРУНИЋ МИЋА

Заувек за њим тугују његови најмилији.

Ћера МИЛИЦА, млади газда СЛАЂАН и унука МАРИНА

(62/306173)

СЕЋАЊЕ

на драге родитеље, бабу и деду

СТОЈКОВИЋ

ЈОВАНКА БОРИСЛАВ
1951–2015. 1947–2020.

Деца: САША, ИВАНА, ТАЊА и ДРАЖЕН, 

(63/306174)
унуци ТАМАРА, ЈАНА, ТАРА и МАРКО

У суботу, 17. јула 2021.
на Новом гробљу, у 10
сати, даваћемо једного-
дишњи помен

ЗОРИНКА

ДАЈЛИЋ
1940–2020.

Твоји најмилији

(43/306142)

20. јула навршава се четрдесет дана откако нас

је напустио наш

ПЕТАР ВЕЛИЧКОВСКИ ПЕРА

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Супруга СТАНА, ћерке ЈАДРАНКА и СЛАЂАНА

са породицама као и многобројна родбина

(70/306194)

У суботу, 17. јула 2021. године, у 10.30, на

Новом гробљу, дајемо годишњи помен на-

шем вољеном

РАДОЈУ БАРАЛИЋУ
1956–2020.

Заувек остајеш у нашим срцима.

ДРАГАНА, ВЕСНА, АНЂЕЛА, 

НЕНАД, АНДРЕЈ и НАТАША

(59/и)
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Шестомесечни помен нашем

БОГОЉУБУ МИЛОШЕВИЋУ

Увек у срцу и мислима.

Твоја породица

(3/306063)

БРАНКО

АЏАИП

Време пролази, а бол

остаје. Никада те не-

ћемо заборавити.

Ујак ДРАГАН, 

ујна ЦВЕТА, 

сестра ДРАГАНА

и брат ВЛАДА

са породицом

(4/306068)

СЕЋАЊЕ

РАДОВАН

АЏАИП

ДРАГАН, 

ЦВЕТАНКА, 

ДРАГАНА и ВЛАДА

са породицом
(5/306068)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА

ПЕТРЕВСКИ

Син ДРАГАН, 

снаја ЦВЕТА, 

унука ДРАГАНА

и унук ВЛАДА

са породицом
(6/306068)

20. јула 2021. навршава се годину дана от-

када није са нама наш драги

ЉУБО ТИЈАНИЋ

Са поносом те помињемо, са тугом живимо.

Чувамо те у нашим срцима као што си ти

нас волео и чувао.

Заслужио си наше вечно поштовање, љу-

бав и сећање.

Захвални смо што смо те имали.

Твоји најмилији
(7/306071)

Драги тата

ЉУБО ТИЈАНИЋ
У мом срцу је велика празнина и непролазна бол.

Почивај у миру, добра душо моја.
Твоја ЈЕЛЕНА

(8/306071)

СОФИЈА

ГОЛУБОВИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји најмилији

(12/306078)

13. јула 2021. навршава се једанаест година от-

када није са нама мој драги син

БРАНКО АЏАИП
2010–2021.

Вољени никад не умиру. Остаћеш заувек у на-

шим срцима.

Мајка РУЖИЦА, брат ЗОРАН и деда БРАНКО

(13/306079)

Прошле су две годи-

не, туга и бол је све

већа за мојом воље-

ном мајком

МАРИЈОМ

ПЕТРЕВСКИ

Ћерка РУЖИЦА

са породицом
(14/306079)

Годишњи помен

брату

ЉУБО

ТИЈАНИЋ

Сестра МИЛИЈАНА

са породицом

(20/306090)

МИЛЕ

ЦВЕТКОВСКИ

Шест година туге.

Син АНДРЕЈА, 

брат САША, 

мајка СНЕЖА

и отац БОБАН

Волимо те.
(18/306086)

Прошло је шест месеци откако нису са нама наши драги родитељи

ДРАГА ТУБИЋ АЛЕКСАНДАР ТУБИЋ
рођ. Стојсављевић

1941–2020. 1934–2021.

У нашим сте срцима и мислима.

С љубављу и поштовањем ДРАГАН и СНЕЖАНА са породицама
(21/306096)

Прошло је шест месеци од одласка мојих драгих

сестра и зет

ДРАГА АЛЕКСАНДАР

ТУБИЋ ТУБИЋ
рођ. Стојсављевић

1941–2020. 1934–2021.

Туга је и даље присутна у мом срцу.

Остају дивна сећања на проведено време са вама.

Ваша ДРЕНКА
(22/306096)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у

суботу, 17. јула, у 11 сати, давати шестомесечни

помен на православном гробљу у Старчеву, на-

шем вољеном

ЧЕДОМИРУ ТОПИЋУ
1962–2021.

Заувек његови: супруга ТАЊА, син ТОМИСЛАВ,

снаја ЈЕЛЕНА и унуци АЊА и УРОШ

(25/306099)

Шест месеци откако

нас напусти мој брат

ЧЕДОМИР

ТОПИЋ

Вољени не умиру док

живимо ми, живећеш

и ти са нама.

Твој брат НЕЂА

са породицом

(36/306127)

СЛОБОДАН

КРЊАЧКИ

КРЊА

Прошло је десет го-

дина, живиш у на-

шим срцима.

Недостајеш.

Твоји најмилији
(38/306132)

19. јула 2021. године навршава се четрдесет да-

на од смрти наше драге

РОДНЕ ПЕШЕВСКИ
1938–2021.

Заувек у нашим мислима и срцима.

Њени најмилији

(44/306143)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН

РАШЕТА

Био си наш прави

пријатељ.

Породица СРДИЋ
(41/306137)

БРАНКО БИСАК РОКИ

13. јула обележили смо двадесет седам годи-

на од трагичне смрти најбољег фудбалског су-

дије Србије

Помен даје брат МИЛАН

(57/306169)

Четворогодишњи помен нашој драгој мајци

ГОРДАНИ ВЛАЈИЋ

С тугом и поносом чувамо те од заборава.

Син МИЋА и ћерка БРАНКА са породицама
(67/306187)

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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Филип Милтеновић, 

студент

ФИЛМ: „The Expen da bles 3”
(2014), у којем глуме Силве-
стер Сталоне, Џејсон Стејтам,
Антонио Бандерас, Харисон
Форд и Арнолд Шварценегер,
просто не може бити лош. Овај
филм је наставак серијала „Пла-
ћеници” и он не само да је
достојан претходних филмова
овог серијала већ их и надма-
шује. Радња филма се врти око
екипе плаћеника која мора да
ухвати највећег светског тргов-
ца оружјем. Овај филм је пра-
ви ужитак за све љубитеље оних
правих акционих филмова, јер
он пружа управо то: најбољу
акцију с највећим светским зве-
здама акционих филмова. Могу
да кажем да је овај филм врху-
нац акционих филмова и саме
акције, а ко жели више да сазна
о њему, топло му препоручу-
јем да га погледа.

СЕРИЈА: „Peaky Blin ders” или,
како код нас преводе, „Бир-
мингемска банда”, јесте бри-
танска криминалистичко-драм-
ска серија која се бави бандом
из Бирмингема у периоду изме-
ђу два светска рата. Главни
глумци, који су уједно и носи-
оци серије, јесу Килијан Мер-
фи, Хелен Макрори, Пол Андер-
сон и други. Радња је базирана

на причи о истинитој банди из
Бирмингема, коју у серији пред-
ставља породица Шелби. Они
се боре за опстанак и круну
краљева енглеског подземља.
Серија се емитује још од 2013.
и чека се њена финална шеста
сезона. Ова серија представља
право ремек-дело британске
режије и за мене њен врхунац.

КЊИГА: „Животињска фар-
ма” је дело британског писца
Џорџа Орвела и, поред њего-
вог романа „1984”, његово нај-
познатије дело. Роман је обја-
вљен на лето 1945. и он на сати-
ричан начин говори о дешава-
њима у тадашњој Русији. Ова
књига на први поглед не изгле-
да као да има много везе с људ-
ским друштвом, али је она у
ствари прави приказ друштва
и људи у свету. „Животињска
фарма” је енциклопедија за раз-
умевање друштва, расподеле
моћи у друштву, као и за 
разумевање света око нас 
уопште. Препоручио бих сви-
ма да је прочитају како би се
боље снашли у животу.

Страну

припремила 

Мирјана
Марић

У БАШТИ ДОМА ОМЛАДИНЕ

Метал и носталгија

Склони смо да често говоримо
негативно о друштвеним мре-
жама и лошем утицају који има-
ју на наше животе. Али, као и са
свим осталим стварима које нас
окружују, у питању је мера и
начин на који користимо то што
нам је доступно. Није тако рет-
ко да преко мрежа успемо да
пронађемо многе корисне
информације и дођемо до људи
с којима не бисмо никакако дру-
гачије могли да контактирамо.

У том свету информација и људи
појавила се и страница која пове-
зује песникиње и песнике с целе
територије Балкана, тачније све
оне који пишу на језицима из
бивше Југославије. Страница
„Дезинтегрисано”, коју води
песник Милован Кљајевић,
постоји мање од годину дана и
сада има већ преко дванаест
хиљада пратилаца на „Фејсбу-
ку” и преко шест хиљада на
„Инстаграму”. Идеја је промо-
ција поетских дела младих писа-
ца, међу којима су се нашли и
многи аутори из Панчева.

Милован Кљајевић се бави писа-
њем четири године, а на тај корак
мотивисала га је не баш сјајна
свакодневица с којом се млађе
генерације углавном суочавају.

– Волим поезију, читање ме
је изградило, а писање спасло.
Беспослица и беспарица један
су од разлога да сам почео да се
бавим писањем. Знате како кажу:
што пјеснику горе, то пјесми
боље – каже он.

Пише о трагању за истином,
љубави, страху, али и неправда-
ма у друштву, посебно социјал-
ним.

– Моји стихови су мој удисај и
издисај, дезинтегрисао сам се и
претварао у слова, ријечи и пје-
сме. Па се интегрисао натраг и
тако укруг. Растављао сам себе
на атоме, па се састављао. На кра-
ју или пјесма састави мене или ја
пјесму, све у зависности од путо-
вања – објашњава Кљајевић.

До краја лета има у плану да
објави и своју прву збирку пое-
зије.

На страници коју води, пред-
ставља своју поезију некада само
кроз текст, а некада кроз видео-
-клипове који аутентично драм-
ски појачавају тон песама. Овај
простор је отворен и за ауторе,
како из земље, тако и из региона.

– На „Инстаграму” ме прати
више од шест хиљада људи. Ту
објављујем своје пјесме. Нажа-
лост, у Црној Гори је издава-

штво у великој кризи, па је то
најбољи алтернативни начин за
јавну ријеч и контакт с људима
сличних интересовања. Под
истим именом сам направио
страницу на „Фејсбуку”, као и
„Јутјуб” канал. Поред мојих пје-
сама, ту се налазе и бројне пје-
сме младих аутора из региона –
појашњава он и додаје:

– Ова заједница је заиста вје-
тар у леђа младим песницима и
песникињама. Уљепшавамо
људима дане, како ауторима,
који се обрадују кад им поша-
љемо као изненађење рецитаци-
ју неке њихове пјесме, тако и
онима који нас прате. Постоји
доста сјајних аутора, зашто да
се не читамо? Наравно, има мла-
дих аутора који су изузетни, али
немају довољно простора да
допру до читалачке публике.
Поезија је лијек у овим смут-
ним временима. Валентина Бак-
тијаревић је превела бројне маке-
донске пјеснике за страницу. Ту
је и цијела екипа рецитатора,
која уљепшава наше дане. На
„Јутјуб” каналу се налазе и реци-
тације објављених пјесама.

Након промоције на страни-
ци „Дезинтегрисано” неке мла-
де ауторе су многи звали, како
би им објавили песме и у поје-
диним часописима.

Ових дана Милован Кљајевић
се бави прикупљањем поезије
која ће бити објављена у првом
штампаном зборнику у њиховој
оганизацији. У зборнику ће бити
заступљено педесет аутора са по
три песме. Свака помоћ у виду
донација је добродошла. Живе-
ла поезија!

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ МЛАДЕНА БАТЕ РАЦИЋА

Кокни енглески 
у лалински

Уз присуство бројних гостију, у
сјајној амосфери праћеној позна-
тим рокенрол хитовима одсви-
раним на тамбурицама, предста-
вљена је једна веома необична,
по тематици којом се бави, збир-
ка песама. У питању је промоци-
ја књиге Младена Бате Рацића,
која носи назив „Кокни енглески
у лалински”, која је одржана 6.
јула у Градској библиотеци. У
програму су учествовали Алек-
сандар Жикић, рок критичар,
Лука Јовановић, глумац, Дејан
Боснић, директор Библиотеке, и
оркестар „Војвођански сан”.

Док је Лука Јовановић читао
преводе најпознатијих нумера
насталих у двадесетом веку које
су певали бендови широм света,
а којима се Младен бавио у сво-
јој књизи, оркестар га је пратио
и повремено изводио неке песме
у оригиналу, али аранжиране за
тамбурице.

– Ако сте икада покушали да
преведете неку песму, вероват-
но сте видели колико је то тешко,
посебно ако сте задржали оно
због чега је било и вредно пре-
водити – рекао је Жикић.

Он је истакао да је превод
песама тест и за саме професи-
оналне преводиоце, јер се у
песмама налази нешто неухва-
тљиво што је тешко објаснити,

зато што поезија, ако је истин-
ска, делује на неком сублими-
налном нивоу.

– И текстови који су наме-
њени певању имају посебну
снагу. Дух песме мора да буде
очуван. И то је најтежи зада-
так када се овакве песме пре-
воде. Текстови који су написа-
ни да би били отпевани имају
неку идеју комуникације на
другачијем нивоу. Они нису
исти на папиру и када их слу-

шате уз музику. Некада звуче
баналније него када их слуша-
мо у музичкој обради. Прево-
дити их није једноставно ни
када је то обичан превод, а
посебно када је у питању пре-
вод на неко наречје, дијалекат
– рекао је он.

Батини преводи су на лалин-
ском „језику”. Жикић је, такође,
рекао да је код оваквих превода
потребно да се првенствено
познаје материја, односно рокен-

рол, а затим и сам говор на који
се преводи, како се песми не би
наудило, што се у овим прево-
дима и није догодило. Он каже
да је ухваћена топлина лалин-
ског и да је у томе највећи ква-
литет ове збирке.

– Поштујем ову врсту само-
поуздања која је довела до ова-
квог резултата – закључио је он.

Аутор је с присутнима поде-
лио да се његов приступ у пре-
вођењу доста с временом мењао
у смислу опуштености и да је
постајало све лакше... Толико да
већ има скоро довољно песама
да објави још једну збирку.

Прелиставањем књиге може
се видети да су текстови врло
креативни и прилагођени нашем
поднебљу. Иако су „на лалин-
ском”, веома су веродостојни
духу оригинала, али су много
духовитији и ближи нашем тем-
пераменту. Сјајна идеја нашег
суграђанина, вредна читања!

АФИРМАЦИЈА ПИСАНЕ РЕЧИ

КАД „ДЕЗИНТЕГРИСАНО” ИНТЕГРИШЕ

Животињска фарма

изборМОЈ МОЈ

У петак, 16. јула, од 20.30, биће
одржан концерт трибјут бенда
„Rain ma ker Iron Mai den”.

Бенд чине вокал Жељко Аћи-
мовић (Брус), басиста Никола
Косић (Стив), гитаристи Игор
Маринић (Дејв) и Бранимир
Нешковић (Едријен) и за буб-
њевима Милан Недељковић.

Суботње вече од 21.30 обе-
лежиће носталгична музика
бенда „Београдски трибјут
’Бијело дугме’”.

Група је настала 2014. годи-
не са идејом да на истоветан
начин представи некадашњи
легендарни састав. У улози пева-
ча је Борис Крагуљац, пратећи
вокал је Љиљана Радовановић,
гитару свира Милош Јовановић,
клавијатуре Милан Дајовић, бас-
-гитару Немања Цвијовић, а
бубањ Иван Ранковић Рака.

Карте се могу купити на
билетарници Дома омладине
и на улазу на дан концерта.

О ЗНАЧАЈУ ДИГИТАЛНЕ ПРОМОЦИЈЕ

Недавно је поезија панчевач-

ког аутора Ненада Обрадови-

ћа, који је објавио две књиге

поезије за „Поетикум издава-

штво”, била такође промови-

сана на овој страни.

– Довољно је запитати се

шта би ауторима преостало да

тога нема. Званичне, строге

промоције, оптерећене орга-

низационим и многим другим

потешкоћама, и традиционал-

ни, опет званични, строги

књижевни часописи. Поред

неспорних квалитета, њих

одликује: неретко ограничен

приступ (неафирмисаним)

ауторима, спорост, тј. дуго

чекање одговора уредништва

да ли ће текст бити објављен

или неће, затим чекање да

текст буде објављен, напослет-

ку, обавезна, строга читалачка

решеност да се тај број тог

часописа и текст баш тог ауто-

ра, међу многима, прочита.

Тако су и такви часописи поче-

ли да праве своје званичне

странице на друштвеним мре-

жама. Мислим да странице

посвећене савременој књи-

жевности, тј. њихови админи-

стратори, уредници, обављају

важну улогу у књижевном

животу, јер афирмисане ауто-

ре изнова препоручују (увек

новој) читалачкој пажњи

(можда и новој критици?), док

неафирмисаним ауторима

омогућавају да буду лако

доступни, макар својим репре-

зентативним текстовима, који

ће ваљда пажљивијег и заин-

тересованијег читаоца и

познаваоца књижевности упу-

тити на целокупно дело тог

младог аутора, чак, можда,

подршку, ма какву. С друге

стране, оно што прети да поне-

што одузме квалитету таквих

страница на друштвеним мре-

жама јесу, парадоксално,

управо њихове предности у

односу на традиционалне

часописе. А то је ако се с неек-

склузивношћу приступа изгу-

би на квалитету текстова.

Затим, ако се од технички

лаког објављивања скрене у

хиперобјављивање, када није

реално очекивати од пратила-

ца такву читалачку посвеће-

ност да све објаве дочекају с

потребним интересовањем и

неопходном пажњом. Свака-

ко, мислим да такве странице

јесу позитивна појава, која ће

тек добијати на значају – рекао

је он.

Међу промовисаним ауто-

рима били су Мирјана Марић

и Стефан Станојевић.
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ОБОЖАВАНИ БЕЛИ МЕДВЕДИ КОД РОБНЕ КУЋЕ
У нашем граду постоји неколико
одредница које користимо када жели-
мо да се с неким састанемо а да то
буду општепозната места која ће сви
с лакоћом пронаћи. У самом центру
има их неколико, а због аутобуског
стајалишта и некадашњег трговин-
ског објекта, ово је деоница где се
догађа највише сусрета. „Изађи из
аутобуса код ’Два бела медведа’”, каже-
мо. Раније се често говорило „код роб-
не куће”, али она одавно ту не посто-
ји. Сада помињемо парфимерију, кине-
ску продавницу...

Ех, а када се само сетимо робне куће.
Генерације којима ја припадам има-
ле су прилику да посећују Робну кућу
„Београд” пред сам крај њеног посто-
јања. Из прича старијих, то је било
место где си могао да нађеш све што
ти је требало. И одељења су била тако
издвојена да, када тражиш чарапе,
наћи ћеш све врсте, дужине, дебљине
и дезене које можеш да замислиш,
док сада толики простор чини само
једну радњу с више различитих арти-
кала. Сећам се кроз маглу да ми је у
овој радњи било све господски, да смо
излазили из робне куће некако увек
испуњених захтева, услужени на нивоу
и с комадима који ће трајати година-
ма, а богами трају и дан-данас, могу
да посведочим.

У неким филмовима из шездесе-
тих често су се и у Београду снима-
ле сцене испред робне куће. То су
била места окупљања, као што су
данас тржни центри, па не треба да
се чудимо што сви редовно у њих
одлазе и ако им никаква куповина
није потребна.

Кажем, то је била одредница и сада
се понекад чује, али ипак се чешће
срећемо „код белих медведа”. Ми се
срећемо, деца се пентрају, родитељи
обигравају да се неко не сруши, јер
су они приличних димензија. А откуд
баш бели, поларни медведи у нашем
граду? О томе можда и не разми-
шљамо, већ само по аутоматизму
изговарамо.

Ово вајарско дело идеја је Ливију-
са Балножана из Банатског Новог
Села, који је почео да се бави изра-
дом скулптуре 1971, а завршио ју је
1972. године. Овај академски вајар
радио је као наставник ликовног у

основној школи, а постао је познат
под потписом Ливијус захваљујући
овом уметничком делу. Фонд за ства-

ралаштво је 1971. годи-
не усвојио одлуку да се
њему омогући израда
скулптуре „Два бела
медведа”.

У књизи Витомира
Сударског „Скице загу-
бљене повести”, којом се
недавно у свом тексту
бавила колегиница Олга
Јанковић, откривено је
да неке велике мистери-
је о поларним медведи-
ма нема. Нико тада није
преиспитивао зашто баш
то. Локација је изабрана
јер је давала највише
простора да скулптура
дише. Једини проблем је
био како допремити
количину мермера која
је била неопходна за ово-
лики подухват. Осам и
по тона белог камена
донето је из града у бли-
зини Букуље, а дизали-
цу је обезбедила Рафи-

нерија нафте Панчево, како је писао
Сударски. Скоро две године трајала
је израда, а по завршетку су панче-

вачке архитекте одредиле трајно
место боравка.

Није реткост да се необичне скулп-
туре налазе на неким локацијама
које немају конкретну везу с тим
поднебљем. Можда су лета тих годи-
на била претопла, а поларни медве-
ди били асоцијација на неке много
хладније пределе. Или је уметник
желео да посети те крајеве, или пак
био зачетник борбе против климат-
ских промена. На нама је само да
замишљамо.

Пре неколико дана пролазила сам
поред ове скулптуре и два дечака су
се радосно затрчала и попела. Можда
је уметник и знао да ће деци увек
бити мило да се играју с белим меда-
ма које су могли да виде само на теле-
визији и у цртаним филмовима и да
то неће престајати из генерације у
генерацију. Поред тога, они су тако
мило блиски да увек изазивају пози-
тивну емоцију.

Док сам писала овај текст, зазво-
нио ми је телефон, сестричина је
позвала да се договоримо да одемо
заједно на упис у средњу школу. Рекла
је: „Наћи ћемо се код ’Два бела медве-
да’.” Све јасно. Мирјана Марић

Елизабет већ недељама није поје-
ла пристојан оброк. Њене танке
руке прекривене су модрицама и
на корак је од тога да буде избаче-
на на улицу… док је не доведу у
дом Виктора Франкенштајна,
тужног и усамљеног дечака који
има све осим пријатеља.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
када се осећате најусамљеније. Књи-
ге из „Вулкана” добиће аутори сле-
дећих порука:

„Кад нема књига на видику!”
065/2282...

„Тако се осећам кад почнем да
причам о књижевности у друштву
људи који су у животу прочитали
само понеку обавезну лектиру.”
063/1737...

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање шта се питате кад
станете испред огледала:

„Питам се на кога ли сам тако
прекрасна.” 064/0341...

„Откуд ми ове седе, подочњаци и
боре. Кунем се да јуче ништа од тога
није било ту.” 064/1029... Д. К.

Два читаоца који до 21. јула, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу
најдуховитији одговор на питање:
„Који амбис сте ви зидали?”, награ-
дићемо по једном књигом. Одгово-
ре ћемо објавити у наредном броју.

Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Лагуна (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бру-
то цена СМС-а износи 39,48 динара у
Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

У манастирској тами Високих Деча-
на, скривен високо на капителу
једног стуба, вековима стоји тајан-
ствени потпис Срђ грешни. Одо-
лева времену, кријући у себи грех
непознатог неимара. Ово је прича
о том греху. Велики краљ Стефан
Урош III Немањић, коме је бож-
јим чудом враћен вид, почиње 1327.
године да гради задужбину – мана-
стир Дечане.

„Зидање амбиса”
Бранислава
Јанковића

Два читаоца који до 21. јула, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 поша-
љу најдуховитији одговор на пита-
ње: „Шта за вас представља суно-
врат?”, наградићемо по једном књи-
гом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју.

Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Алнари (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бру-
то цена СМС-а износи 39,48 динара у
Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Деветнаести Интернационални карне-
вал одржан je протеклог викенда у
Тржном центру „Биг”, на одушевљење
Панчеваца, који су се окупили да ужи-
вају у музици, шаренилу и занимљи-
вим костимима. Продефиловале су два-
десет две групе, међу којима су били
гости из Црне Горе, Словеније, Северне
Македоније, али и Амбасаде Малезије.

Чини се да су се грађани ужелели
провода и дружења, јер су се окупили у
великом броју. И ове године најмлађи
су били посебни гости карневала – нао-
ружани осмесима, били су спремни за
сликање. Главна звезда вечери и посеб-
на атракција био је светлећи робот, који
је у поворци на сваком кораку био „оку-
пиран” због фотографисања. Када се
некако кроз дечицу пробио до бине,
робот је, на одушевљење присутних,
показао и своје плесачке способности.

Гости из Северне Македоније, „Шум-
ски вилењаци”, у Панчево су донели дух
Струмичког карневала, који је, како су
нам рекли, ове године код њих изостао
због короне. Група је стигла у петак, па
је имала времена и да се упозна са зна-

менитостима града.
Пирати из Јабуке, деца из Глумио-

нице, одушевили су наступом, али и
занимљивом високом лутком гусара и
бродом, што је употпунило наступ бор-
бе на мору. „Бразилке” из Новог Сада
су након поворке на бини заиграле уз
препознатљиве ритмове самбе и кар-
невалу дале посебну чар, после чега је
наступио Харис Џиновић, с којим је
окупљена публика певала хитове углас.

Као пратећи програм карневала, под
називом „Карневал у срцу града”, на
дванаест локација је организован раз-
личит музички програм у ком су могли
да уживају сви посетиоци и љубитељи
ове манифестације.

Дуга традиција карневала

Панчевачки карневал је интернационал-
ног карактера, а има своје место и на
европској мапи карневала. Сагледан је
као манифестација од великог значаја,
па је тако Панчево 2004. године постало
први члан Федерације eвропских карне-
валских градоваиз Србије. Карневал успе-
шно организују „Пријатељи Панчева”.

До прошле године карневалска повор-
ка је имала другачију трасу, кретала се
Улицом војводе Радомира Путника, а место
где су карневалисти демонстрирали своје
кореографије, плесно и глумачко умеће,
била је рaскрсница код препознатљиве
зграде „Трубача”, баш како и доликује.
Током деветнаестогвека у тојзгради је био
смештен хотел, али је уједно она била и
место где су се Панчевци окупљали и дру-
жили. Ту су се одржавали балови, пред-
ставе, концерти, игранке. Случајност или
не, свакако је било лепо гледати све то
дружење и плес у славу старог „Трубача”.

Утисци

Карневал ни ове године никога није
оставио равнодушним. Панчевци су још

једном показали колико воле ову мани-
фестацију.

– Јако волим дане карневала, посе-
ћујемо га сваке године. Допало ми се,
све је много лепо. Жао ми је што
поворка није ишла кроз центар гра-
да. Више људи би изашло на улице и
видело ове креативне маске. И про-
шле године смо били, био је то један
од ретких догађаја који су реализова-
ни 2020. године. Допала ми се најви-
ше Малезија. Веома занимљиво –
рекла нам је једна мама, док је дечак
није одвукао да га слика са светле-
ћим роботом.

Било је и оних који су дошли због
концерта Хариса Џиновића.

– Волим Хариса, дошла сам на кон-
церт. Нажалост, касно сам стигла, нисам
испратила поворку, видела сам само
веселе кловнове – рекла нам је сугра-
ђанка Милица, спремајући телефон да
сними свог омиљеног певача.

Следеће године ће бити јубиларан,
двадесети карневал. Ако је судити по
утисцима ове године, и он ће бити спек-
такуларан. Сузана Јанковић

И БИ КАРНЕВАЛ

У сусрет јубилеју

Мрачни суноврат 
Елизабет 

Франкенштајн

Вилењаци из Северне Македоније Самба

Гусар - Глумионица Јабука
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Гордана Ђурађевић Прванов,
дипломирани конзерватор и
рестауратор, рођена је 1975. у
Панчеву, а у Београду је дипло-
мирала на Академији за умет-
ност и консервацију СПЦ.

Од 2005. до 2013. године уче-
ствовала је као главни носилац
позлатарских послова на пројек-
тима конзервације и рестаура-
ције које је реализовала ова
aкадемија. Од 2014. године, као
стручни сарадник Народног музе-
ја у Панчеву, учествовала је на
пројектима заштите, конзерва-
цији и рестаурацији слика. Аутор
је изведених радова на зидном
осликавању Цркве Светог архан-
гела Михаила у Раму. Излагала
је на једнаест групних изложби.
Редован је члан Удружења ликов-
них уметника примењених умет-
ности и дизајнера Србије.

ПАНЧЕВАЦ: Како се постаје
рестауратор?

ГОРДАНА ЂУРАЂЕВИЋ
ПРВАНОВ: Да би се добило зва-
ње конзерватора рестауратора,
неопходно је уписати једну од
уметничких академија ради уна-
пређења и стицања уметничких
вештина и знања. Након стица-
ња знања из предмета цртања,
сликања, технологије сликарства
и другог, наставе везане за кон-
зервацију, конзерваторска испи-
тивања, усавршавање се наста-
вља у неком боље организованом
атељеу једне од служби заштите.
То је био и мој пут и начин сти-
цања ове вештине и звања. Мене
је некако конзервација баштине
сама призвала себи. Ја сам се
само одазвала на позив. С једне
стране си чувар и спасилац туђег
стваралаштва, а с друге и сам
ствараш нешто ново. Дуг период
и непрекидан рад довео је до
успостављања осећаја и до сазна-
ња да се ствари ипак не открива-
ју саме од себе, да се извесни
одговори појављују с временом.

• Музеју је недавно поверена
слика Мартина Јонаша на реста-
урацију. Шта нам можете рећи
о делу? Колико је значајно?
Колико ће труда и времена бити
потребно да се уклоне оштеће-
ња? Које технике ћете приме-
њивати?

– На позив директорке Гале-
рије наивне уметности у Кова-
чици Ане Жолнај Барце и захва-
љујући финансијској помоћи
Општине Ковачица, слика је
поверена на конзервацију и
рестаурацију конзерваторском
атељеу Народног музеја у Пан-
чеву. „Ковачички процес” је назив
дела једног од најпознатијег пред-
ставника ковачичке наиве – Мар-
тина Јонаша. То је уље на плат-
ну из 1957. године, у власни-
штву Галерије наивне уметно-
сти у Ковачици. Слика приказу-
је историјски догађај из 1907.
године, када су се Словаци побу-
нили јер је њихова служба била
на мађарском језику. Дело је
дуго било уролано с лицем ка
унутра, што је проузроковало
оштећења свих структурних сло-
јева, у виду пукотина, отпадања,
пуцања и љуспања подлоге и
бојеног слоја.

Конзерваторски радови под-
разумевају консолидовање оште-
ћеног сликарског платна, под-
логе и бојених слојева, а рестау-
раторски радови реконструкци-
ју бојеног слоја и подлоге. Сви
радови се изводе постепено и
подразумевају реверзибилност
поступака и материјала који се
користе у самом процесу. Сли-
ка ће први пут бити изложена у
Галерији наивне уметности у
Ковачици током „Ковачичког
октобра”, а затим ће у новембру
бити изложена у Народном музе-
ју у Панчеву.

• У периоду иза нас имали сте
изузетно важан задатак, а то је
рестаурација и конзервација сли-
ка и намештаја из Легата Олге и

Стевана Смедеревца. Шта нам
можете рећи о том пројекту?

– Посао конзервације и реста-
урације слика и намештаја из
Легата Олге и Стевана Смеде-
ревца реализован је уз подршку
Министарства културе и инфор-
мисања Републике Србије. Циљ
конзерваторско-рестаураторских
радова био је да се зауставе сви
процеси пропадања предмета и
да им се обезбеди што већи ниво
стабилности. Применом савре-
мених метода збирка је сачувана
и приступачна је данашњој публи-
ци и будућим генерацијама.

• Конзерваторско-рестауратор-
ски радови на сликарству и орна-
ментици таванице Свечане сале
Народног музеја Панчево рађе-
ни су пре шест година. Шта нам
можете рећи о томе? Колико је
ово био захтеван подухват?

– Током 2014. године, под
покровитељством Министарства
културе Републике Србије и уз
суфинансирање Града Панчева,
започети су конзерваторско-
-рестаураторски радови на сли-
карству и сликаној орнаменти-
ци у Свечаној сали Народног
музеја Панчево. Конзерватор-
ско-рестаураторски радови спро-
ведени су у потпуности у складу
с конзерваторским принципи-
ма читљивости, постојаности,
поступности и реверзибилности.
При враћању нарушеног изгле-
да водило се рачуна о очувању
оригиналног изгледа, примени
одговарајућих материјала и етич-
ком односу учесника према очу-
вању естетских и уметничких

вредности културног добра. Има-
јући у виду огромну историјску,
културну, уметничку и друштве-
ну вредност наслеђа, Народни
музеј Панчево у свом раду с
поносом може да истакне резул-
тате постигнуте у заштити кул-
турног наслеђа које је било лише-
но људског погледа и бриге.

• У фонду Народног музеја
Панчево у оквиру збирке ликов-
них уметности налазе се две сли-
ке: „Пасторална сцена” и „Мари-
на”. Колико је била захтевна
њихова рестаурација, у каквом
стању су биле слике?

– У питању су два дела пејза-
жног жанра. На овим сликама из
збирке демонстрирана је доктри-
на чувања ауторске позадине,
односно чувања ауторске струк-
туре, уз примену метода и савре-
мених поступака заснованих на
коришћењу материјала синтетич-
ког порекла, који се постављају
директно на места оштећења.
Коришћени су материјали отпор-
ни на температуру, стабилни на
влагу и неподложни за развој
микроорганизама и инсеката. Све
интервенције на слојевима сли-
ке спроведене су уз бригу о очу-

вању уметничког дела и макси-
мално поштовање оригинала.

• Најпознатије дело које Музеј
има јесте слика „Сеоба Срба”
Паје Јовановића. Колико је било
тешко рестаурирати је?

– Свакако да рад на најчуве-
нијој слици националне уметно-
сти има одређену тежину. Међу-

тим, принцип се не разликује,
конзерваторско-рестаураторски
поступак је стандардан кад су у
питању дела рађена у техници
уље на платну. Слике на платну
су подложне пропадању, услед
природног старења, али и услед
чувања у неадекватним услови-
ма. Такви процеси се могу и
морају успорити мерама превен-
тивне конзервације, које подра-
зумевају чување и излагање екс-
поната у одговарајућим услови-
ма. Метод конзервације приме-
њен на овој слици може се ока-
рактерисати као минимална нео-
пходна интервенција. Акценат је
увек на превенцији у заштити и
чувању уметничких дела.

• Који пројекат је за вас био
највећи изазов?

– Сваки пројекат је изазов за
себе, сваки са собом носи своју
културну мисију. На нама је да
свој посао урадимо најбоље што
можемо и да заједнички подиг-
немо ниво свести о потреби
чувања културног наслеђа, како
себи самима, тако и нашим
наследницима.

• Како се одлучује о томе које
је дело следеће за рестаурирање? 

– Огроман број уметничких
дела од различитих материјала
чува се у музејима, галеријама и
приватним колекцијама, а вели-
ки је и број оних дела и предме-
та који нису испитани и конзер-
ваторски обрађени. Велики део,
нажалост, до сада није ни пре-
вентивно заштићен и препуштен
је пропадању. О томе се сви мора-
мо старати колико је до нас.

Сваки конзерваторско-реста-
ураторски пројекат је разли-
чит и треба да буде базиран на
интердисциплинарном присту-
пу. Кустос збирке и конзерва-
тор рестауратор приликом ана-
лизе уметничко-историјског
дела одређују методологију
рада. Након тога дело преузи-
ма конзерватор на даља кон-
зерваторска испитивања, пред-
лаже конзерваторско-рестаура-
торске радове и изводи пред-
ложене радове. На крају следи
објављивање резултата рестау-
рације дела и израда конзер-
ваторске документације, што
је и законска обавеза. Презен-
тација се обавља у виду изве-

штаја у форми конзерватор-
ских досијеа, који се чувају у
установама заштите, као и на
стручним скуповима, у часо-
писима и наменским специја-
лизованим изложбама.

• Да ли нам можете открити
које пројекте планирате у будућ-
ности?

– Захваљујућиодобренимсред-
ствима за финансирање и суфи-
нансирање програма и пројеката
у области културе у АП Војводи-
ни у 2021. години започети су
радови на конзервацији и рестау-
рацији текстила заставе, али и
венца који је осликан на самом
текстилу, из 1934. године. Тако
ће се још један важан предмет
сачувати од даљег пропадања, а
публици и будућим генерација-
ма омогућити да се упознају са
овим значајним историјско-умет-
ничким делом. Сузана Јанковић

Бококоторска улица припада
територији Месне заједнице
Младост. Под овим називом
постоји од 1985. године, а про-
стире се до Сремске улице.

Бока которска, или скраћено
Бока, историјска је и географ-
ска област у данашњој Црној
Гори. Као географска област,
Бока је дефинисана положајем
Бококоторског залива, који се
убраја међу највеће заливе на
источним обалама Јадранског
мора. Залив залази дубоко у
копно, а његов шири простор
омеђен је планинским масиви-
ма Ловћена и Орјена. Улаз у
залив затварају два полуострва:
Луштица с југоисточне и Пре-
влака са северозападне стране.

Шестог априла 1941. године
тешко је бомбардован Београд,
а немачке, италијанске и мађар-
ске трупе продрле су на тери-
торију Југославије, која је већ
17. априла капитулирала.

Тај 17. април је у Бококо-
торском заливу био суморан и
кишовит. Низ серпентине ка
мору спуштале су се колоне
италијанске војске, а коман-
дант разарача „Загреб” Нико-
ла Кризомали обавестио је нај-
старије официре да су по спо-
разуму о капитулацији обаве-
зни да брод неоштећен преда-
ју окупатору и да неизвршава-
ње ове наредбе повлачи војни

суд и смртну казну. И он и
официри, међутим, одлучили
су да брод, укотвљен код Тив-
та, дигну у ваздух.

Наредио је поручницима
Милану Спасићу и Сергеју
Машери да припреме све за
потапање брода. Поручници
су извршили задатак: експло-
зив је био распоређен од
крме до прамца и
између торпеда.

Рапортирали су
Кризомалију:

– Господине
капетане бојног
брода, штапини су
потпаљени. Напу-
стите брод.

Капетан је издао
наређење да се сви
укрцају у чамац за
спасавање, али су Спа-
сић и Машера одбили да
пођу.

У потпалубљу су пола-
ко догоревали фити-
љи, другови су их убе-
ђивали... У једном
тренутку Кризома-
ли је покушао да
их у чамац угура
на силу, али ништа
није вредело.
Поручници Спасић
и Машера следили
су налог официрске
части који их је водио
у смрт...

Око 14 сати Кризомали
је послао чамац до брода, моле-

ћи их да се предомисле, али су
поручници остали упорни... Екс-
плозије су се очекивале сваког
тренутка и чамац је морао да се
врати на обалу. Ту се већ оку-
пио велики број грађана, мор-
нара и официра и сви су у немој
тишини пратили драму која се
одвијала пред њиховим очима.

Кад се чамац – последња
шанса за спас – удаљио, из уну-
трашњости брода зачуле су се
мање експлозије. Одмах затим
окупљени на обали видели су
поручнике Спасића и Машеру
како у пуној ратној опреми
корачају ка крми. Стали су
мирно, окренути ка Ловћену.
А онда су се, у потресној цере-
монији, окренули и један дру-
гом стргли еполете с рамена.

Загрлили су се и изљубили,
а онда опет окренули ка Лов-
ћену...

Одмах затим брод је разне-
ла експлозија. Сведоци су при-
чали да су са обале јасно могли
да виде како тела Сергеја
Машере и Милана Спасића
лете кроз ваздух.

Морнари на обали, у ставу
мирно, скинули су капе, одајући
им почаст. Неки су плакали...

Разарач се накривио и дуго
затим тонуо.

Четири дана касније море је
на обалу Острва цвећа избаци-
ло тело Милана Спасића. Пре-
познали су га по новчанику и

официрској блузи. Сахрањен је
на гробљу у Савинској дубрави.

Седам дана касније, на дру-
гој страни Превлаке, пронађе-
ни су торзо и глава Сергеја
Машере. Окупационе италијан-
ске власти организовале су тај-
ну сахрану посмртних остата-
ка овог хероја...

Милан Спасић је рођен
1909. године у Београ-

ду и ту се школовао,
до одласка на
Поморску академи-
ју у Дубровнику.
Сергеј Машера био
је три године мла-
ђи. Породица овог
Словенца из поли-
тичких разлога је

морала да бежи из
Италије, па је он рођен

у Горици, на територи-
ји тадашње Аустроугар-

ске. И он је завршио академи-
ју у Дубровнику.

У првим послератним
годинама, у социјали-
стичкој Југославији,
о њиховој смрти се
није много говори-
ло, јер је реч била
о официрима кра-
љевске војске, а не
о партизанима. За
народне хероје су

проглашени тек
1973. године, поводом

30 година од оснивања
Југословенске ратне мор-

нарице. М. П.

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: БОКОКОТОРСКА

Хероји умиру
у ставу мирно

Сергеј
Машера

Милан
Спасић

Катедрала Светог Трифуна у Котору

НАШ ГОСТ: ГОРДАНА ЂУРАЂЕВИЋ ПРВАНОВ, КОНЗЕРВАТОР РЕСТАУРАТОР

ЧУВАЊЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
КАО МИСИЈА

Разарач „Загреб”



музику (?!), ђускала је „мешана”
дрескодирана екипа сачињена од
Земунаца и Омољчана. (Ђускали
су сви изузев једног „ноћашњег”
који је блажено хркао уваљен у
чамац.) У самом центру тог пло-
већег чудовишта био је лоциран
вокално-инструментални састав,
заједно с певаљком, који је у тим
тренуцима раздрагану публику
забављао ултимативним хитови-
ма као шту су „Кад сам био млад”
и „Чобан тјера овчице”, када је,
чинило се, и сама Дрина поска-
кивала у ритму.

А онда је поскочио и најиску-
снији веслач Гоги, узвикнувши:
„Пази, плићак!”, и то посред реке,
па је за тили час дошло до насука-
вања. Сви су морали истог секунда
да улете у тај камењар и да некако
изгурају чамац у дубљу воду. За то
време се поменута „музичка сла-
галица”, не престајући са свирком
и шенлуком, вртела од обале до
обале као рингишпил.

И тако се, миц по миц, тек
предвече стигло до циља, јер је
успут било и неколико нимало
једноставних пристајања, што

планираних, што крајње непла-
нираних, узрокованих физиоло-
шким потребама.

Након толике воде под нога-
ма копно је дошло као спасење,
али, иако дехидрирани, уморни
и измождени, регаташи су из
Дрине изашли крајње растере-
ћени и до последњег квадратног
милиметра продуваних венти-
ла, а неки су се потапањем сто-
пала решили и дотад неуништи-
вих гљивица.

Нису много засметали ни
мукотрпан повратак на одреди-
ште, ни мало трапавија органи-
зација, па чак ни поново ’ладна
вода из тушева (као да је није
било довољно у Дрини) у вајати-
ма „Ракета”, тако да су „Освет-
ници” лансирање на Цецин кон-
церт и фоткање са „српском мај-
ком” оставили за неки други пут...

Праведнички смирај био је
за (готово) све њих неупореди-
во бољи избор, док је Дрина
бритко хучала и чистила снове
од свих нагомиланих мора, као
толико година, па и векова уна-
зад...
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Већ око две деценије влада пра-
ва помама за једном од најве-
ћих атракција када се ради о
боравку у природи.

Реч је о регатама или спусто-
вима низ наше брзе реке, попут
Ибра или Дрине, на којој је упра-
во протеклог викенда уприли-
чен један од најпосећенијих ску-
пова те врсте.

Том приликом се у околини
градића Љубовије нашло, по сло-
бодним проценама, преко хиља-
ду пловила, а било их је у разним
облицима, величинама и боја-
ма, или на весла или на „пенту”,
у којима се „озбиљно опуштало”
десетак хиљада људи.

Овој урнебесно веселој флоти,
као много пута досад, придружи-
ло се и најмање неколико десети-
на Панчеваца, како би на освежа-
вајућој дринској води провели неза-
боравне ралаксирајуће тренутке.

Годинама уназад друге јулске
суботе одиграва се прави-прав-
цати карневал на води, када се
на чамцима, уз музику, јаку хра-
ну, пиво или ракију и надасве
феноменално расположење, оку-
пи на хиљаде људи с разних стра-
на и меридијана на вероватно
највеселијем догађају у земљи, а
можда и у Европи, јер толико
опуштенције, релаксације и пози-
тиве тешко је било где наћи.

У питању је надалеко чувена
„Дринска регата”, која се оди-
грава на тој реци што дели Босну
и Србију, надомак варошице
Љубовије.

И овај последњи, јубиларни,
двадесети скуп био је прави пра-
зник живота, прошаран најжи-
вахнијим бојама овог вишестру-
ко опеваног водотока опасаног
рајском природом.

Било и наших, 
највише Омољчана

А људи спремних за забаву и шен-
лучење, не рачунајући бројно
локално становништво, било је
чак и с територије нашег града.
Нарочито из Омољице, чији вели-
ки бројжитеља води порекло упра-
во из љубовијског краја. Тако је
једна од првовиђених познатих
фаца био негдашњи председник
Месне заједнице тог панчевачког
села – Миле или Мурта Поштар.

Било је и комбинованих еки-
па, попут седморке коју су чини-
ли и Панчевци, Глогоњци, Стар-
чевци... Они су себи доделили
назив „Осветници 013”, јер је
неписано правило да регаташи
себи надевају необична „конспи-
ративна” имена.

Није било нимало лако наћи
пристојно место за ноћењеу дани-
ма те гунгуле, јер је владала пра-
ва јагма за собама, без обзира на
то што су многи камповали или
спавали уколима. Међутим, поме-
нута екипа је, пре свега захваљу-
јући искуству прекаљених дрин-
ских вукова Брке и Дарка, успела
да дође до адекватног смештаја,
и то за релативно пристојне нов-
це – „тричавих” петнаестак евра
по особи за вече. Тамо их је доче-
као љубазни домаћин Раде Раке-
та, који је и врсни кулинар, наро-
чито када је реч о прописно решну-
тој и финој хрскавој прасетини и
јаретини (што, истини за вољу,
важи само уколико је он спрема).

Па, када сте тако натанкова-
ни здравим калоријама и под-
рињским кисеоником, довољно
је прилећи неколико сати и бити
довољно чио и оран за сва надо-
лазећа искушења у надмудри-

вању с брзацима.
А све је почело од оближњег

села Рогачица, ка којем се тог
јутра сливала непрегледна буји-
ца возила натоварених углавном
гуменим чамцима, као и масом
људи, који су се тискали чак и у
дупке пуним приколицама ками-
она. На самом старту је врвело
као у кошници и, док су регата-
ши обављали последње припре-
ме или наздрављали пред пло-
видбу, председник општине
Љубовија је, заједно с министар-
ком туризма Татјаном Матић,
дао знак да спектакл почне.

У том часу одјекнуо је пуцањ,

а одмах затим се зачуло на сто-
тине сирена, фанфара и вувузе-
ла, што је направило несваки-
дашње заглушујућу „бразилско-
-аргентинску” атмосферу.

И, један за другим, лагано а
довољно хитро, чамци су се сли-
вали у речно корито и, непогре-
шиво вођени дринском мати-
цом, кретали ка одредишту које
се налазило на око 42 киломе-
тра дужине. Баш колико је дугач-
ка и маратонска трка...

Нема спуста без Кајмана

Наши весели „Осветници” изнај-
мили су чамац од још једног Пан-
чевца – Горана Стојковића, зва-
ног Кајман, који је на разне начи-
не саставни део тог спектакла
практично од његовог настанка.

– Двадесет година сам анга-
жован на регатама на свим могу-
ћим рекама: уз дринску, ту је и
најстарији „Весели спуст” на
Ибру, па Тара, чак и наши Дунав
или Караш, у близини којег водим
један кану-центар. Поред изда-
вања пловила, учествујем и у
самим организацијама, а бавим
се и обуком заинтересованих за
рафтинг. Што се оваквих мани-

фестација тиче, то је право луди-
ло, какво остатак Европе не позна-
је. У „Дринску регату” ме је још
пре неких осамнаест година „уву-
као” њен оснивач – капетан Зоран
Војиновић. Могу да кажем да је
солидно организована, а једина
мана је то што предуго траје и
народ се онесвешћује од силног
сунца и, још више, од прекомер-
ног алкохола. Има свега, па и
упадања, а понекад се људи напи-
ју и промаше циљ, па одлутају
чак и у Босну. Сама Дрина је
дивља и ћудљива; пуна вирова и
дубока од педесетак центимета-
ра па до 15 метара и зато треба
бити опрезан. Нажалост, многи
не хају за упозорења, али, на сре-
ћу, ту су увек спремне увежбане
спасилачке службе. Све у свему,
ово је превасходно бал на води,
па сам гледао и разне пловеће
каде, „фиће” и друге „склепани-
је” од дасака, гума и другог мате-
ријала, јер људи желе да буду
атрактивни – каже председник
панчевачког удружења „Аванту-
ре 4 пута 4”.

„Осветници” 
се осветили виру

И тако је екипакојусу, поред Дар-
ка и Брке, чинили и његов бата
Љотић, па Вук, Рале, Гоги и Јоги,
кренула за „стампедом” низ Дри-
ну у назамисливо ведром распо-
ложењу. Оно им је недуго затим
донекле помућено, када су схва-
тили да их је „пента”, коју су поне-
ли како би лакше пристајали, изда-
ла први пут од изласка из фабри-
ке. Стога су, попут многих, могли
да се ослањају само на веслачко
умеће, које им, показало се, и није
било на завидном нивоу.

Показало се то већ код првог
јачег вира, када су се више пута
фрустрирајуће вртели укруг, а ту
„чарламу” је, слатко се осмехују-
ћи, с босанске обале помно посма-
трала једна крепка старина.

Ипак, након петнаестак мину-
та „Осветници” су се некако иско-
бељали из тог дивљег родеа и у,
истина, мирнијем току Дрине
несметано стремили ка циљу, уз
повремено доливање хмељно-
-јечменог „горива” и освежава-
ње у сибирски леденој Дрини.

То је било малтене неопход-
но, упркос томе што су облаци
целог дана прекривали небо и
ублажавали жестину летњег сун-
ца, јер иако је сваки улазак у
воду деловао као предворје пакла,
већ неколико секунди по нима-
ло лаганом повратку у чамац
осећај потпуног „ресета” и буја-
ња крви у свим жилама био је
неизрецив.

Музичка слагалица 
„тјерала овчице”

Занимљив је био „судар” с више-
струким сплавом налик на неку
амфибију из „Побеснелог Мак-
са”. На тој скаламерији, уз живу

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.

Даса
Мужјак, мешанац с генима јазави-
чара, у потрази је за новим домом,
након што је кастриран, микрочи-
пован и вакцинисан против беснила.

Он није навикао на поводац, тако
да би му више одговарали кућа с
двориштем или неки станчић у којем би могао да ужива као прави
господин, будући да свакако има аристократско држање и стас.

Исто тако, уз мало стрпљења и рада, може веома брзо да научи
да иде на повоцу и да послуша и понеку команду, па ако му неко
пружи шансу, овај даса ће му безусловно дати своје срце. Заинтере-
совани за њега могу да позову градско прихватилиште (352-148).

Мимица
У питању је прелепа чупава жен-
кица, старости око пет месеци, која
ће сигурно свакоме ко је удоми
улепшати живот.

Ово штене биће ускоро стерили-
сано и микрочиповано, а самим
тим и у потпуности сређено за нове
власнике, који само треба да оду
по њу. Ако неко то жели, може да
контактира с градским прихватилиштем (352-148), где се
Мимица привремено налази..

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

И НЕКИ ПАНЧЕВЦИ „ПРЕЖИВЕЛИ” СВЕ МУКЕ И ЛЕПОТЕ ЧУВЕНЕ РЕГАТЕ

(НЕ) ДАЈ МЕ, МАЈКО, У ’ЛАДНУ ДРИНУ!

Последње припреме панчевачке екипе

Музичка амфибија из Омољице

ЧАМЦИ ИЗ ДОБА ЈНА НАЈБОЉИ 

ЗА „ДЕСАНТ” НА ДРИНУ

Када је реч о избору пловила

за регату, према речима Гора-

на Стојковића Кајмана, најпо-

годнији су десантни чамци

које је комбинат „Спорт”, све

до распада Југославије, пра-

вио за ЈНА.

– Сачињени су од специјал-

ног материјала под називом

хипалон, који је комбинација

изузетно издржљиве гуме и

текстила; веома је отпоран и

трпи велики притисак. Чамац

има седам ваздушних комо-

ра, па све и да се неким

чудом исцепа чак њих пет,

пловило би стигло на циљ и

са само две – истиче Кајман.

Гужва од старта „Дринске регате”, одржане надомак Љубовије

Одважaн скок у „ледару”

Без залиха (лименки) не иде се на пут

Било је много тога лепог

Без Горана нема регате



Четири добре
провере на
припремама
у Словенији

Старт шампионата
– 7. августа

У понедељак, 12. јула, експе-
диција Фудбалског клуба Желе-
зничар преселила се у Слове-
нију, где ће обавити најважни-
ји део припрема пред наступа-
јућу трку за бодове у Првој лиги
Србије.

База је место Словењ Гра-
дец, а поред редовних тренин-
га под надзором шефа струч-
ног штаба Драгана Аничића и
његових сарадника Зорана Сто-
јановића, Владимира Божића
и Мила Ђуровића, „Жељини”
момци ће одиграти неколико
контролних утакмица кроз које
ће брусити форму за првен-
ствена искушења.

Први тест Железничар је имао
у мечу против мађарског тима
Пакши, а ова утакмица је оди-
грана у среду, 14. јула, када је
овај број „Панчевца” већ био
закључен. Следе два меча про-

тив словеначких друголигаша,
тимова Ролтек Доб и Фужинар,
а последња провера биће на про-
граму 22. јула. Тог дана ће се у
аустријском граду Грацу Желе-
зничар састати са екипом Мака-
би Петах Тиква из Израела.

Неколико дана пре поласка
у Словенију момци које пред-

води тренер Аничић одигра-
ли су тренинг-утакмицу на
терену Јединства Стевић у
Качареву.

Иако је велика врућина била
противник „бубамари”, момци
тренера Драгана Аничића одра-
дили су добар тренинг-меч на
почетку припрема за наступа-

јући шампионат у Првој лиги
Србије. Противник им је био
тим комбинован од аргентин-
ских и америчких фудбалера,
који се већ неко време припре-
ма у нашој земљи. Иако је тек
у уводној фази припрема, иако
су ноге момака прилично
„тешке”, популарна „дизелка”
је показала да има квалитета
за високе домете.

Резултат је, наравно, био у
другом плану, али нека остане
забележено да је Железничар
остварио убедљиву победу од
7:1. Голове за наш тим пости-
гли су: Брана Илић, Жарко
Марковић (два), Лука Петро-
вић (три) и Милан Томић.

У првом полувремену „дизел-
ка” је играла у саставу: Живко-
вић, Станимировић, Конатар,
Ж. Марковић, Томовић, Плав-
шић, Протић, Томић, Јовано-
вић и Илић, а у других 45 мину-
та на терен су истрчали: Кожул,
Боснић, Трипковић, Коваче-
вић, Јовковић, Л. Марковић,
Алекса и Филип Санадер, Јонаш
и Продановић.

Првенство у Првој лиги Срби-
је почиње 7. августа, а у првом
колу Железничар ће бити гост
екипи ОФК-а Жарково.

СПОРТ
Петак, 16. јул 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПРИПРЕМЕ ФУДБАЛСКОГ КЛУБА ЖЕЛЕЗНИЧАР

НОВА БАЗА – СЛОВЕЊ ГРАДЕЦ

ТАКМИЧЕЊЕ АТЛЕТСКИХ ШКОЛА

ТРОФЕЈИ ИЗ
СМЕДЕРЕВСКЕ ПАЛАНКЕ

У СУСРЕТ ОЛИМПИЈСКИМ ИГРАМА

БАРЈАКТАРИ СОЊА И ФИЛИП
Председница Спортске коми-
сије Олимпијског комитета
Србије Милица Мандић оба-
вестила је чланове Извршног
одбора о предлогу за носиоце
заставе Републике Србије на
церемонији отварања Олим-
пијских игара у Токију. Након
што је Међународни олимпиј-
ски комитет дао могућност
националним олимпијским
комитетима да на играма у
главном граду Јапана државну
заставу први пут носе мушки и
женски спортиста, изгласана
су два представника који ће
носити заставу Републике Срби-
је на свечаној церемонији отва-
рања највеће светске спортске
смотре.

Чланови Извршног одбора
прихватили су предлог Спорт-
ске комисије ОКС-а да носио-
ци заставе Републике Србије
на церемонији отварања буду
ватерполиста Филип Филипо-
вић, актуелни олимпијски
првак с репрезентацијом Срби-
је, као и Соња Васић, осваја-
чица бронзане медаље у Рију
2016. године и европске титу-
ле са женском кошаркашком
репрезентацијом на недавно
завршеном првенству, на којем
је изабрана и за најкориснију
играчицу.

Након што је председник
Божидар Маљковић обавестио
присутне чланове да досада-
шњи шеф мисије ОКС-а Дамир
Штајнер неће бити у могућно-
сти да обавља своју функцију
на 32. летњим Олимпијским
играма у Токију, предложено

је да шеф мисије олимпијског
тима наше земље на наступа-
јућој олимпијади буде Наташа
Јанковић, менаџер за промо-
цију олимпијских вредности
Олимпијског комитета Србије,
што је усвојено гласовима чла-
нова ИО.

Наташа Јанковић је од 2011.
године део Олимпијског коми-
тета Србије и руководи пројек-
тима олимпијске едукације и
промоције олимпијских вред-
ности. У досадашњим мисија-
ма у Лондону 2012. и Рију 2016.
године, као и на Европском
олимпијском фестивалу мла-
дих у Тбилисију 2015. године
имала је активну улогу. Добит-

ница је трофеја Међународног
олимпијског комитета с темом
„Олимпизам у акцији” 2018.
године.

Председник Олимпијског
комитета Србије Божидар
Маљковић обавестио је чла-
нове Извршног одбора да је у
овом моменту укупно осам-
десет троје спортиста избори-
ло пласман за Олимпијске
игре у Токију. Маљковић је
такође честитао генералном
секретару ОКС-а Ђорђу
Вишацком, који је реизабран
за члана Извршног одбора
европских олимпијских коми-
тета на генералној скупшти-
ни овог највишег европског

олимпијског тела, која је одр-
жана у Атини.

Чланови Извршног одбора
усвојили су промене у оквиру
листе категорисаних спорти-
ста у индивидуалним и тим-
ским спортским гранама у
оквиру програма „Олимпијска
категоризација – Токио 2020”
и „Развојни програм”.

Усвојене су и промене листа
категорисаних спортиста у окви-
ру новоформираног програма
„Олимпијске наде – Париз
2024”, чији је циљ праћење и
финансирање спортских про-
грама талентованих спортиста
– кандидата за Олимпијске игре
у Паризу 2024. године.

ИЗУЗЕТАН УСПЕХ ТАЛЕНТОВАНОГ ШАХИСТЕ

МАРКО МИЛАНОВИЋ – НАЈМЛАЂИ
ФИДЕ МАЈСТОР

Чудо од детета

Рекордер над
рекордерима

Врховна светска шаховска орга-
низација ФИДЕ обрачунала је
резултатемладогПанчевцаМар-
ка Милановића и констатовала
да је превазишао 2.300 ФИДЕ
стандард поена, па га је стога
прогласила ФИДЕ мајстором
шаха, најмлађим у Србији.

Овај невероватни успех је
круна досадашњих резултата и
рекорда које је Марко поста-
вљао од најрани-
јег детињства. Он
је 2014, са свега
шест година,
постао најмлађи
носилац друге
сениорске шахов-
ске категорије у
Србији. Као сед-
могодишњак,
Марко је први
пут постао првак
Србије у стан-
дардном шаху.
Одмах потом
учествовао је и на
Европском и на
Светском шам-
пионату, где је
био један од нај-
бољих у свом
годишту, а по
повратку, још
увек са седам
година, убедљи-
во је освојио нај-
вишу, прву сени-
орску шаховску категорију, као
такође најмлађи у Србији.

Само годину касније Марко
поставља још један рекорд: са
својих осам година постаје нај-
млађи, троструки шампион
Србије, у свим шаховским
дисциплинама које постоје:
стандардном, убрзаном и брзо-
потезном шаху.

Пехари и медаље наставили
су да се нижу као на траци, па
је Марко већ 2018, са свега
десет година, порушио све сво-
је рекорде и једини у Србији
постао петоструки првак држа-
ве, у свим проширеним шахов-
ским дисциплинама: стандард-
ном, убрзаном и брзопотезном
шаху, истовремено и у реша-
вању шаховских проблема, а
исте године је био победник и
Школског првенства Србије.

Након вишеструког осваја-
ња свих титула у кадетском
шаху Марко се посветио сени-

орским такмичењима, које већ
са својих 12 година крунише
на најбољи начин. Са својим
клубом „Светозар Глигорић Гли-
га” из нашега града Марко је
прошле године у екипном над-
метању остварио свих, до тада
незабележених, једанаест побе-
да из једанаест мечева, па је
умногоме допринео да се клуб
пласира у Прву лигу Србије.

Ове године, као најмлађи так-
мичар, Марко је учествовао на
међународном интермајстор-
ском турниру поводом 100 годи-
на шаха на овим просторима,
где је у конкуренцији велемај-

стора и интермајстора из више
земаља био непоражен, па је са
само тринаест година освојио
завршне рејтинг-поене за дожи-
вотну међународну титулу
ФИДЕ мајстора шаха.

У досадашњој каријери Мар-
ко је освојио више од 350 пеха-
ра и медаља, више од десет
пута учествовао је на европ-
ским и светским шампиона-
тима, званично је поделио дру-
го место на Европском првен-
ству, двоструки је победник
Спортских игара младих у
целом региону... Уз импозант-
не резултате у шаху, Марко
Милановић се годинама врло
успешно такмичи и у стоном
тенису. Кадетски је вицешам-
пион Србије у овом спорту, а
поред свега тога он је и скроз
одличан ђак.

Са само тринаест година,
вероватно да више и не може.
Свака част!

Недавно је у Смедеревској
Паланци одржано такмиче-
ње на коме су се надметала
деца из атлетских школа, узра-
ста од шест до једанаест годи-
на.

У конкуренцији преко 300
малишана четири атлетичар-
ке Тамиша освојиле су шест
медаља. У трци млађих атлет-
ских школа Б-категорије Дуња
Вучковић је на деоници од

150 метара освојила златну
медаљу. У трци старијих
атлетских школа Б-категори-
је Николина Радовановић је
на истој дистанци заслужила
бронзано одличје.

Штафета Тамиша је осво-
јила бронзу у трци на 4 x 60
метара, а трчале су: Милица
Славујац, Сара Марковић,
Дуња Вучковић и Николина
Радовановић.

Ф
О

Т
О
: 

О
Л

И
М

П
И

ЈС
К

И
К

О
М

И
Т
Е
Т

С
Р

Б
И

ЈЕ



Светски куп за младе карати-
сте (такмичари до 18 година)
ове године је први пут органи-
зован у Поречу. Карате клуб
Динамо је и овог пута имао
своје представнике, а то су так-
мичар Александар Здешић и
Предраг Стојадинов, који је
учествовао на лиценцирању за
тренера.

Александар Здешић, један
од најбољих каташа Србије,
наступио је у изузетно јакој
конкуренцији, коју је чинило
48 такмичара, и одлично се
показао заузевши једанаесто
место. Он је у првој групи над-
моћно освојио прво место, у
другом кругу је имао још бољу
оцену, али је заузео пето место,
а у даље такмичење пласирала
су се прва четири каташа који
су се борили за медаље.

Здешићев наступ у Поречу
био је и одлична проба пред
евентуални одлазак на Првен-
ство Европе, које ће бити одр-
жано у августу у Финској.

Од 12. до 18. јула двадесет
најбољих кадета, јуниора и мла-
ђих сениора Динама борави у
Апатину у летњем кампу пер-
спективних такмичара Карате
савеза Војводине.

СПОРТ
Петак, 16. јул 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Још једна
успешна сезона

Ново окупљање
у августу

Лето је време када лопте углав-
ном мирују. Осим оних које се
користе за забаву у води. Али
лето јесте и доба када спорти-
сти одлазе на заслужене одмо-
ре, а људи из управа клубова
сумирају урађено у протеклој
сезони.

Одбојка 013 је колектив који
је одавно скренуо пажњу на себе.
Клуб који расте из сезоне у сезо-
ну. Из године у годину.

Челни људи ове спортске дру-
жине задовољни су и тек окон-
чаном сезоном. Имају и због
чега, јер је ОК Одбојка 013 била
успешна на више „фронтова”.

– Била је ово, без икакве диле-
ме, наша најуспешнија сезона
још од 2011. године. Зашто, пита-
ју се многи. Зато што смо испо-
штовали оно што смо рекли и
што смо остварили задате циље-
ве. Наша деца, девојчице и девој-
ке из Панчева, наши тренери,
цео стручни штаб клуба је успео
да испуни сваки циљ који смо
зацртали, а то је пре свега напре-
дак и усавршавање наших мла-
дих играчица. Свесно смо жртво-
вали неке утакмице како би наше
девојчице стасавале и напредо-
вале. Показатељ да смо урадили
праву ствар јесте Александра
Гаћеша, понос нашег клуба, као
и Маша Рикановић, која је поста-
ла репрезентативка и прва одбој-
кашица из Панчева која је успе-
ла да буде део пионирске наци-
оналне селекције. Поносан сам
на њену игру и њен допринос
одласку наше репрезентације на
Европско првенство. Нажалост,
Маша се повредила, али клуб
ће учинити све да се она што
пре врати на терен и настави
свој напредак. Одушевљен сам

игром Наталије Пувалић на
месту либера, показала је да је
тренер Влада Јованчић био у
праву када јој је указао повере-
ње. Милица Кужић је напредо-
вала до нивоа да ће бити неза-
менљив играч на позицији при-
мача, а млада Нина Јовановић
је наше благо у сваком погледу
и сигуран сам да је напредовала
и више него што смо очекива-
ли. Очекује нас следећа сезона,
у којој ћемо пуно поверење ука-

зати младим играчицама. Изли-
шно је причати колики су допри-
нос у напретку екипе и целог
клуба дале Јелена Петров, Дра-
гана Марковић и Бјанка Петко-
вић. Хоћу још једном, јавно, да
им захвалим за сав труд и игре
током целе сезоне. Ново првен-
ство очекујемо с пуно оптими-
зма и великом жељом да наша
млада генерација, девојчице
рођене 2007, 2008, 2009 и 2010.
године, покажу свој потенцијал.

Такође, очекује нас наставак
наше Фер-плеј лиге, у којој наши
најмлађи чланови приказују сво-
је умеће кроз преко 50 утакми-
ца. Нећу причати о проблеми-
ма, јер готово да их и немамо.
Ако се неки и појави, победимо
га јединством и атмосфером која
влада у нашем клубу. Сада нам
следи мали одмор, а потом и
одлазак у одбојкашки камп, у
ком ће боравити 50 наших чла-
нова. Захваљујемо, јер су били
део нашег успеха у овој сезони,
Граду Панчеву, Спортском саве-
зу Панчева, свим школама у
којима тренирамо и нашим при-
јатељима из других спортских
колектива. Волимо наш град,
волимо спорт и одбојку! И види-
мо се 1. августа с пуном енерги-
јом у новој сезони – рекао је на
крају још једне успешне спорт-
ске године први човек Одбојке
013 Иван Крговић.

Добар рад, залагање и енту-
зијазам увек морају да донесу
резултат. Пример ове популар-
не панчевачке дружине најбо-
љи је доказ за то!

Одбојка 013 је клуб који побе-
ђује. На свим пољима...

КАРАТЕ КАМП У ПОРЕЧУ

СВЕТСКИ КУП ЗА МЛАДЕ

МЛАДЕ СУГРАЂАНКЕ НА ВИСИНИ ЗАДАТКА

ГИМНАСТИЧАРКЕ ИЗ ПАНЧЕВА У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ
Панчевачке гимнастичарке, чла-
нице клуба „Руслана”, памтиће
сезону 2020/2021. по добрим
резултатима, а не по пандемији
ковида. Иако је епидемија иза-
звала потешкоће у раду, коро-
навирус није спречио младе гим-
настичарке да се баве омиље-
ним спортским активностима.
Тренирале су напорно, наравно
водећи рачуна о здрављу и
поштујући све прописане мере.

У мају и јуну су одржана
првенства Србије и Војводине у
групним Ц и Б програмима, као
и државни шампионат у инди-
видуалном Ц и Б програму, а
мале Панчевке су освајале меда-
ље на сваком такмичењу.

Крајем јуна такмичарке овог
клуба гостовале су на
традиционалном надметању у
Футогу, где су постигле изванре-

дан успех. Пет панчевачких еки-
па(45 девојчица) освојилојечети-
ризлатнеи једнусребрнумедаљу.

– Ови успеси ће свакако дати
нови подстицај за још већу
посвећеност у овој јединственој
спортској дисциплини, несва-

кидашњем споју ритма, музике
и грациозности. На том путу
овај успех представља још један
корак даље. Девојчице у нашем
граду имају велику жељу и
потребу да се баве ритмичком
гимнастиком, јер је мало клу-

бова и спортова у Панчеву усред-
сређено на рад с девојчицама,
а да притом доприносе њихо-
вој елеганцији, грациозности,
гипкости и женствености. О
томе говори и број девојчица
које тренирају ритмичку гим-
настику, а најмлађа међу њима
ће ускоро напунити четири годи-
не. Иако се можда неће све
девојчице пронаћи у овом спор-
ту, јасно је да ће им он омогу-
ћити да на правилан начин
развију тело и дођу до правил-
ног држања, што представља
основу за бављење било којим
другим спортом. Због свега тога
радује повратак овог спорта у
наш град – рекла је Руслана
Луценко Петрин, тренер клуба.

Очекује се да ће ове таленто-
ване девојчице остваривати добре
резултате и у новој сезони.

ОДБОЈКА НА ПЕСКУ

МИЛОШ И ГАВРА
„ОСВОЈИЛИ” ТЕТОВО

Наши суграђани Александар
Гаврилов и Милиш Милић
недавно су своје симпатизере и
поклонике одбојке на песку у
нашем граду и околини подсе-
тили на своја најбоља издања.

Они су на турниру који је оди-
гран у Тетову, у Северној Маке-
донији, у врло јакој конкурен-
цији, показали да су и даље пра-
ви мајстори у одбојци на песку.

Надметали су се тимови из
Северне Македоније, Србије,
Албаније, Италије и других зема-
ља у окружењу, али наши сугра-
ђани су били најуспешнији.

Милош и Гавра су савладали

све своје ривале и заслужено се
окитили златним медаљама.
Наредно такмичење на коме ће
се надметати ова два врсна игра-
ча одбојке на песку јесте тур-
нир Светске лиге у Софији.

Треба подсетити да су наши
суграђани недавно учествовали
на завршном квалификационом
турниру за Олимпијске игре у
Токију, који је одржан у Хагу.
Нажалост, тада нису били ни
миљеници среће, јер су се већ у
првом колу састали с главним
фаворитима из Швајцарске, који
су касније и освојили овај тур-
нир.

ИЗУЗЕТАН РЕЗУЛТАТ МЛАДОГ ПАНЧЕВЦА

АНДРЕЈ ДОБРИЧАН
У ЕВРОПСКОМ ВРХУ

Полако али сигурно Панчево
постаје све препознатљивије и
по магичној игри на 64 поља.
За то су заслужни наши млади
суграђани, талентовани шахи-
сти који из дана у дан скрећу
пажњу на себе изузетним резул-
татима. Један од њих свакако
је и Андреј Добричан, одли-
чан ученик трећег разреда
Основне школе „Јован Јовано-
вић Змај” и члан Шах клуба
„Аљехин” из Панчева.

Андреј је почео да игра шах
са само четири године, а како је
сазревао, тако је на озбиљнији
начин приступао овој древној
игри. Већ неко време је најмла-
ђи члан најјаче групе ШК-а
„Аљехин”, а свакодневно вред-
но ради с тренерима у групи,
али и сам. Од своје четврте годи-
не Андреј је прешао све основе
шаха, сада ради на припрема-
њу репертоара белим и црним
фигурама и бави се озбиљним
шаховским проблематикама.

Прошле године млади
Добричан је обучен да ради и
игра и на компјутеру. За пет
година тренирања шаха Андреј
је све љубитеље овог спорта у
нашем граду обрадовао мно-
штвом медаља с кадетских
првенстава Војводине и Срби-
је, школских такмичења, а сада

је својој колекцији додао и нај-
вреднији трофеј – сребро с
Првенства Европе.

Панчево је до сада само јед-
ном имало медаљу са европ-
ског такмичења у шаху, и то
пре више од једне деценије,
када је Ксенија Томин, сада
Андрејов тренер, освојила тре-
ће место на Првенству Европе
у убрзаном шаху.

Андреј Добричан се у јуну
такмичио у групи кадета до

девет година на Европском
индивидуалном школском
купу, који је одржан у Петров-
цу на Мору, у Црној Гори. Тур-
нир је игран по комбинованом
систему, турнир по стандард-
ном темпу, рапид турнир и
блиц турнир. На турниру по
стандардном темпу Андреј је
био шести, на рапид турниру
је заузео треће место, а на блиц
турниру, са 12,5 поена из 13
партија, овај талентовани дечак
је освојио прво место. У укуп-
ном пласману Андреј је заслу-
жио титулу вицешампиона!

Ово је велики успех, како за
Андреја, тако и за Шах клуб
„Аљехин”, Град Панчево, али
и Србију, јер је ово један од
највећих успеха српских мла-
дих шахиста на европским так-
мичењима.

Стране припремио

Александар
Живковић

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ОДБОЈКА 013 – ДРУЖИНА КОЈА ПОБЕЂУЈЕ!
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Ld5

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК



И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

У замку
Осећати се као код куће може да значи много тога.

    Да је особа своја на своме.

    Зна одакле стиже и куда стреми.

    Шта су јој приоритети.

    Вожња трактора или живот у замку.

    Па да, онда, на основу тога доноси одлуке.

    А осећати се као код куће може и да не значи ништа.

    Осим да је томе некоме добро.

Одмор
Када је човеку потребан одмор, не бира превише место.

    Мада, неке слике из свакодневице изгледају сурово.

    На шта се треба навићи.

    Јер би, у супротном, свако свестан себе полудео.

    Пошто није могуће помоћи свима којима помоћ треба.

    Али је сасвим природно да се пружи рука барем некоме.

    Не због себе и мирније савести.

    Већ због људскости.

И у фотељи
И живот у фотељи може да буде стресан.

    Замишљаш како је свету око тебе.

    Вртиш мисли.

    И идеје. Укруг.

    Имају ли посао, од чега ти људи живе...

    Док ти кулираш у својој фотељи.

    Не сме се никада из вида изгубити да смо сви једнаки.

    Таква нам је сорта, људи смо.

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

а неко се тек спрема за одлазак из града.

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

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

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

фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена. 

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

17. септембра – награда је ваша.

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

Наградни конкурс
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Слободанка и
Бранимире, честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће стизати

на вашу адресу.        Редакција

Тамо где се спајају море и планине,
где снови постају стварност!
Поздрав нашим драгим Панчевкама
и Панчевцима из прелепог Пераста.
                            Слободанка Хриб

Поздрав редакцији и свим читаоцима

„Панчевца” с лепог Дунава, из

Ђердапске клисуре.   Бранимир Ескић


