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Број 4971, година CLIV

Из Србије без
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Поново ради
отворени базен
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ПРОМО
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НОВО У ГРАДУ!

ПРОМОВојводе Радомира Путника 1

Права грађана на летовању:
случај повреде или болести

НАША ТЕМА

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!

страна 7

ПАПРЕНЕ КАЗНЕ
ЗА ПИЈАНЕ ВОЗАЧЕ

ОВО ТРЕБА ЗНАТИ стр. 3

ГРАДСКА РАЗГЛЕДНИЦА стр. 11

ПЛОДОНОСНОПЛОДОНОСНО

Средства ће бити утрошена на регулисање паркирања у граду, 
уређење улица, реконструкцију сеоских школа и Сигурне куће стр. 4

БУЏЕТ ПАНЧЕВА 7,5 МЛРД, 
НИКАД ВЕЋИ У ИСТОРИЈИ!

Баскет, фудбал и „Студењак”
против мобилних и наргила



Од три до седам 
лиценцираних спасилаца
увек је поред базена

О квалитету воде брине
Завод за јавно здравље

Отворени педесетометарски базен,
који је спас у време врелог лета и
самим тим омиљено место у граду нај-
већег броја Панчевки и Панчеваца –
отвара се за грађанство у суботу, 18.
јуна. Како су нам рекли надлежни из
ЈКП-а „Младост”, јавног предузећа
које се између осталог бави и одржава-
њем базена и свим осталим стварима у
вези с њим, у тренутку када смо разго-
варали (14. јун, пре подне) у току је
било испробавање млазница и читавог
система. Следећих дана би требало да
се базен напуни водом и да буде спре-
ман за летњу сезону.

Дакле, купачи ће моћи да се расхла-
ђују од 18. јуна, па све до последњег
лепог сунчаног дана у овој години. Нај-
боља летња градска понуда гласи:
отворени базен ће Панчевке и Панчев-
ци и сви гости нашег града моћи да
посећују сваког дана од 10 до 18 сати.

Димензије отвореног пливачког базена
су 50 пута 21 метар, што значи да он зау-
зима површину од 1.050 квадратних
метара. Дубина му је између 1,2 и 2,1
метра. Најплићи део базена је насупрот
улазу у комплекс, а одатле креће косина у
дужини од 25 метара, где достиже дубину
од 2,1 метра, која је у следећих 25 метара
идентична, све до осам скакаоница.

Отворени базен је изграђен 1969.
године, а 1985. године је рекон-
струисан, када му је уграђено фил-

терско постројење. Општепознато
је да је вода на панчевачком базену
изузетног квалитета. Да то тако
буде увек, брине се Завод за јавно
здравље из Панчева, који врши бак-
териолошку и хемијску контролу
воде два до три пута недељно. Тре-
ба напоменути да је на постојећим
чесмама и тушевима вода за пиће.
Тоалети су увек били пристојни, па
нема разлога да сумњамо да ће сада
бити другачије.

Оно што је купачима и свима
осталима који воде рачуна и о нај-
мањим детаљима веома важно јесте

безбедност кори-
сника. И ту је све
као под конац: у
зависности од броја
купача, од три до
седам будних и
пажљивих лицен-
цираних спасилаца
увек је поред базе-
на. Њихов посао је
и да скрећу пажњу
посетиоцима на
кућни ред, који
мора да се поштује.

У понуди ће као и
увек бити кафе-бар
с хладним и топлим
напицима, сладоле-
ди, кокице, слатке
занимације... За оне
који би да калорије
скидају и ван воде
припремљени су
велики рукометно-

фудбалски терен пресвучен тартаном
на коме може да се игра и баскет, као
и мрежа за одбојку.

А за најбоље летње освежење цене су
приступачне: једна карта за децу од
пет до десет година кошта 105 динара,
а за оне старије од те границе 150
динара. Постоји могућност и да се
купи сет карата за десет долазака: за
млађе он стаје 800 динара, а за одрасле
1.275 динара.

Преостало је да спремимо или обно-
вимо купаће костиме и гаће и кренемо
ка отвореном базену поред Хале спор-
това. Уживајте у лету! С. Трајковић
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Боље лиз
него дим

Несвакидашња акција одиграла
се прошлог викенда у једној
трафици на Котежу. Власник
трафике је смислио начин да
малолетнике одврати од купо-
вине електронских цигарета,
али и оних обичних. Наиме,
доказано је да трговци и у
нашем граду пристају да деци
продају (електронске) цигарете
иако то по закону не би смели.
Малолетници углавном наводе
како те цигарете купују за роди-
теље или одрасле чланове поро-
дице, што је продавцима довољ-
но да им тражени производ учи-
не доступним.

Власник трафике о коме је
овде реч ни најмање се не слаже
с том идејом, па је одлучио да
ствар узме у своје руке. Он је
тако прошле суботе у вечерњим
сатима у својој трафици децу и
тинејџере који су долазили да
пазаре било који производ кроз
својеврсно предавање упознао с
тим колико су штетне цигарете
и дувански производи, а самим
тим и електронске цигарете.
Деца која су одслушала преда-
вање као награду су добила сла-
долед по избору, и то о трошку
власника трафике!

А о томе колико су овакве
акције важне, сведоче, између
осталог, резултати „Батутовог”
глобалног истраживања о упо-
треби дувана код младих, које је
показало да чак 11% дечака и
девојчица од 13, 14 и 15 година
у Србији пуши! Притом, више
од 70 процената ове деце несме-
тано купује цигарете у продав-
ницама, самопослугама или на
киосцима, упркос томе што су
малолетни. Друго истраживање
показује да скоро једна трећина
(29,3%) ученика првих разреда
средње школе пуши наргиле,
које су опасне колико и саме
цигарете.

Ако имате малу децу или
тинејџере и питате се како да их
сачувате од овог зла, можда вам
истина неће пријати, али сигур-
но је негде у дубини душе и
сами знате: оканите се говора и
смарања – деца не уче слушају-
ћи вас, већ гледајући вас и опо-
нашајући вас! Стога, ако не
пушите, посао вам је олакшан, а
уколико сте пушач и заиста
желите да спасете своје дете
исте напасти, онда је време да
угасите ту цигарету и да никада
више не запалите наредну.
Тиме ћете својим клинцима
„једним ударцем” поклонити
две вредне ствари: добар при-
мер и здравог родитеља. Уз то,
можете да их пошаљете и на ону
трафику на Котежу по цигарете.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Драгана Кожан

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ОД 18. ЈУНА ПОНОВО РАДИ ОТВОРЕНИ БАЗЕН

Сам скренуо с трасе.

У центру града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

ПОРЕД ВОДЕ И У ЊОЈ ЛЕТО ЈЕ НАЈЛЕПШЕ

Министарство одбране и Војска Србије
расписали су јавни конкурс за 
пријем нових стотину подофицира у
професионалну војну службу у 
јединицама Ратног ваздухопловства и
противваздухопловне одбране. Право
пријављивања имају пунолетни грађани
Републике Србије до 27 година, који су
завршили четворогодишњу средњу
школу и задовољавају психофизичке,
безбедносне и остале критеријуме
предвиђене конкурсом.

Младићи и девојке који прођу про-
цес селекције биће упућени на шесто-
месечни курс за подофицире, након
чега ће добити чинове водника и сту-
пити у професионалну војну службу.
Потенцијалним кандидатима нуди се

запослење у 204. и 98. ваздухопловној
бригади, 250. ракетној бригади за про-
тивваздухопловна дејства, 126. бригади
ваздушног осматрања, јављања и наво-
ђења и 210. батаљону везе. Места слу-
жбовања будућих водника биће, изме-
ђу осталих, Панчево и Качарево.

Кандидати ће моћи да конкуришу за
формацијска места техничар за авио-
не, хеликоптере, радаре, рачунаре, нао-
ружање, електро и радио опрему, затим
за позиције радио-релејаца, радио-
-телепринтериста и телефониста, као и
за мноштво позиција оператора и воза-
ча. Из тог разлога један од услова за
конкурисање на више од половине
формацијских места јесте поседовање
возачке дозволе Б-категорије.

Током трајања курса за подофицире
РВ и ПВО кандидати ће бити смеште-
ни у центрима за обуку Војске Србије,
где ће имати обезбеђену бесплатну
исхрану, здравствену заштиту и редов-
на месечна примања. Уз то, статус про-
фесионалног подофицира Војске Срби-
је доноси бројне погодности, попут
могућности решавања стамбеног пита-
ња по веома повољним условима, стал-
ног усавршавања и напредовања у слу-
жби.

Рок за пријављивање је 30. јун, а
детаљне информације се могу добити у
Команди Ратног ваздухопловства и
противваздухопловне одбране на теле-
фоне: 011/30-74-011, 011/30-74-073 и
011/30-74-008. С. Т.

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У ЈЕДИНИЦЕ РВ И ПВО

Ускоро нових стотину подофицира

ПАНЧЕВО У ЈЕКУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

Људи и машине у Градском парку и на кеју
На реду реконструкција
Трга мученика, Мученичке
и Кеја Радоја Дакића

Током протекле недеље Маја Витман,
градска менаџерка, обилазила је гра-
дилишта у Панчеву. Најпре је била у
Градском парку, где се радови приводе
крају, а потом и на кеју. У парку је 
разговарала са извођачима радова и
потом новинарима рекла:

– До сада су завршени најтежи радо-
ви, који се односе на постављање под-
земних инсталација: извели смо цело-
купну реконструкцију водоводне и
фекалне канализације и изградили
кишну канализацију. Постављени су
каблови за потребе стубова јавног осве-
тљења, односно канделабри. Веома
смо поносни на два новопостављена
дечја игралишта, „Чаробни свет” и
„Мала оаза”. Завршава се озелењавање
пресликане зелене површине на којој
се некад налазило велико дечје игра-
лиште. Радови се приводе крају у
Масариковој улици и у Улици војводе
Живојина Мишића. На основу потпи-
саног уговора и у договору са извођа-
чима радова, Масарикова улица ће
комплетно бити завршена за неколико

дана, а Улица војводе Живојина
Мишића најкасније до 15. јула.

Према њеним речима, у сарадњи с
ЈКП-ом „Зеленило”, посађено је нових
39 стабала. Биће постављен и урбани
мобилијар, који подразумева клупе и
канте, а вршиће се и замена постоје-
ћих гредица.

– Апелујем на омладину да чува и не
уништава прелеп простор намењен
малишанима. Поплочаћемо круг и
уредићемо постојећи амфитеатар.
Овим путем бих најавила летњи про-

грам који креће од 15. јула и позивам
све Панчевке и Панчевце да посете
централно градско језгро – закључила
је градска менаџерка.

Неколико дана касније Маја Витман
је обишла радове на уређењу кеја.
Казала је:

– Уређење Потамишја нам је једна
од најзначајнијих инвестиција које
Град спроводи. Први радови подразу-
мевају уређење пешачке и бицикли-
стичке стазе, с припремањем траса и
постављањем нових стубова јавног

осветљења, уређењем степеништа и
амфитеатра. Урадићемо и паркинг иза
силоса, где ће суграђани моћи да пар-
кирају своја возила на око 70 паркинг-
-места. У поступку смо планирања и
пројектовања наставка радова. Следе-
ћи пројекат који ћемо радити јесте
реконструкција Трга мученика, Муче-
ничке и Кеја Радоја Дакића с приступ-
ном саобраћајницом која ће ићи до
кеја. Што се тиче горњег шеталишта,
до сада смо урадили припремне радо-
ве и кренули с поплочавањем у дужи-
ни од 1.100 метара, а доње шеталиште
је укупне дужине 1.600 метара и до
сада је урађена припрема за поставља-
ње плоча на 1.400 метара.

Поплочавање је завршено од „Бродо-
ремонта” до спуста. У току је поплоча-
вање од моста ка спусту и ускоро ће се
започети облагање степеништа и амфи-
театра, као и валобрана. Постављају се
ивичњаци и ради се бициклистичка
стаза у ширини од 1,8 метара, а све ово
треба да буде готово 2. септембра.

Акценат је на уређењу пешачких и
бициклистичких површина на шета-
лишту по ободу обалоутврде и пешач-
ких површина и платоа у небрањеном
доњем делу уз Тамиш. Бициклистичка
стаза ће се изводити од асфалт-бетона
у црвеној боји. Предвиђено је уређење
свих степеништа и облагање постоје-
ћих армиранобетонских трибина
амфитеатра каменим плочама. С. Т.

Припремљени су и велики
рукометно-фудбалски терен
пресвучен тартаном на коме
може да се игра и баскет,
као и мрежа за одбојку.

Базен напуњен до закључења „Панчевца”: фале купачи
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Српски туристи ће први пут овог
лета моћи да путују у чак пет
држава само с важећом биоме-
тријском личном картом, и то у
БиХ, Црну Гору, Северну Маке-
донију, Албанију и Турску.

Додуше, у Турску ће с личном
картом моћи да иду само авио-
ном, јер ће у случају путовања
аутомобилом или аутобусом
морати да имају пасош због пре-
ласка бугарске границе.

Највећа новина је свакако
могућност да се само с личном
картом авионом путује из Срби-
је у Турску. То је омогућио Закљу-
чак о утврђивању основе за закљу-
чивање протокола број 1 између
Владе Србије и Владе Републи-
ке Турске о изменама и допуна-
ма споразума о узајамном уки-
дању виза.

Радост за агенције

Према том документу, грађа-
ни двеју земаља могу да пре-
лазе државне границе с важе-
ћом биометријском личном
картом ради унапређења и
олакшаног кретања људи и про-
мета робе. Чека се још само да
се тај документ озваничи у
„Службеном гласнику” како би
ступио на снагу.

Наравно, ову новину су са оду-

шевљењем дочекале све тури-
стичке организације, поготово
ако се има у виду да годишње
из Србије у Турску отпутује око
200.000 наших грађана, од чега
једна трећина иде ван сезоне.

У Националној асоцијацији
туристичких агенција „Јута”
истичу да ова одлука може има-
ти велики психолошки ефекат
на путнике пошто долази на
почетку туристичке сезоне, иако
се из Србије у Турску путује
током целе године.

Колико је значајна могућност
за наше држављане да путују у
другу земљу само с важећом био-
метријском личном картом, пока-
зало се и на примеру Албаније,
јер је велики број наших туриста
одлучио да тамо проведе одмор.

Подсећања ради, доскора су с
личном картом наши државља-

ни могли да путују само у Босну
и Херцеговину и Црну Гору, да
би се потписивањем регионал-
ног Споразума о слободи крета-
ња и боравка грађана у оквиру
„Отвореног Балкана” та могућ-
ност проширила и на Албанију
и Северну Македонију.

За децу је другачије

Да би лична карта била валидна
за путовање у ових пет држава,
мора имати рок важења од нај-
мање три месеца. Наравно, под
условом да путник нема забра-
ну уласка и боравка, те да не
представља опасност по безбед-
ност и здравље.

Познато је да српски држа-
вљани могу да путују и на Косо-
во и Метохију само с важећом
биометријском личном картом.

Ипак, када је реч о породич-

ном путовању, постоје и препре-
ке у вези с коришћењем личне
карте као једине путне исправе.
Наиме, малолетници у Србији не
могу да изваде личну карту пре
навршене 16. године, па је мла-
ђима једина опција за путовање
пасош, чак и ако иду у Црну Гору.

Наиме, од 1. јануара 2020.
године малолетницима је дозво-
љен улазак у Црну Гору једино
уз важећи пасош или личну кар-
ту. До тада су могли да уђу у
Црну Гору уз здравствену или
ђачку књижицу.

Иначе, према закону у Црној
Гори деца већ од рођења имају
право на личну карту. Како у
Србији малолетници до 16 годи-
на не могу да добију личну кар-
ту, једини начин да уђу у Црну
Гору јесте да изваде пасош.

Исте услове малолетници мла-
ђи од 16 година имају приликом
путовања у БиХ, Албанију, Север-
ну Македонију и сада Турску.

За путно и здравствено осигу-
рање потребни су пасош или
лична карта.

Пасош или лична карта пут-
ницима су битни и уколико желе
да изваде путно и здравствено
осигурање. Оба ова осигурања
могу да се изваде или уз пасош
или с личном картом пошто је
довољан и матични број.

ПОЛИЦИЈА

Хапшења због
производње дроге

Припадници Министарства
унутрашњих послова у Пан-
чеву открили су прошле
недеље у три одвојене акци-
је лабораторију за узгој мари-
хуане у вештачким услови-
ма, пронашли марихуану и
амфетамин и ухапсили две
особе, док ће против једне
поднети кривичну пријаву,
због постојања основа сум-
ње да су извршиле кривич-
но дело неовлашћена
производња и стављање у
промет опојних дрога.

Како је саопштио МУП, у
домаћинству С. С. (37) из
Вршца, у импровизованој
лабораторији и дворишту,
пронађени су засад са ста-
бљикама индијске конопље
и две вагице за прецизно
мерење.

Криминалистичка поли-
ција је од Д. И. (35) из око-
лине Панчева одузела два
пакета са око 1,7 килограма
марихуане, а од тридесет-
седмогодишњака из Вршца
22 грама амфетамина и ваги-
цу за прецизно мерење.

МОДЕРНИЗАЦИЈА

Нови рендген у
Општој болници

Општа болница Панчево
ће добити нови, најсавре-
менији рендгенски уређај,
који ће значајно утицати
на још веће подизање
нивоа квалитета рада ове
здравствене установе.

– Набавком новог РТГ
апарата настављамо кон-
тинуирано обнављање
медицинске опреме. Са
задовољством ћемо вас
обавештавати о окончању
припадајућих грађевин-
ско-инсталатерских радо-
ва и радова на сређивању
просторија у Служби за
радиолошку дијагностику
Опште болнице Панчево,
монтажи новог РТГ апа-
рата, као и почетку рада
на њему – саопштено је
из Опште болнице Панче-
во.

Болница ће добити
рендгенски апарат на
основу уговора који је
закључило Министарство
здравља Републике Срби-
је, а у оквиру пројекта
Светске банке SCERP.

У УТОРАК, У БИБЛИОТЕЦИ

Промоција књиге
Милене Мркеле

„На брисаном простору” назив
је књиге поезије Милене Мрке-
ле, која ће бити промовисана у
уторак, 21. јуна, од 19 сати, у
читаоници Градске библиотеке.

Милена Мркела (рођена Бур-
чул) рођена је у Задру 1966. годи-
не. Гимназију и Педагошку ака-
демију завршила је у Задру. Од
1995. године живи у Панчеву, где
ради као наставница енглеског
језика у основној школи. Поези-
ју пише од студентских дана, али
није објављивала до пре десетак
година. Пише хаику поезију, пое-
зију за децу и класичну поезију.
Њене песме су објављиване у
заједничким збиркама и зборни-
цима у земљи, региону и свету.
До сада је објавила једну збирку
хаику поезије, „Белина згари-
шта”. Ту су и збирке поезије „Ветру
видљива” и „На брисаном про-
стору”, а у припреми је и нова
збирка хаику поезије.

Добитницаје више признања за
хаику, како у земљи, тако и у реги-
ону и свету (Јапан, Италија, Пољ-
ска). Чланица је Хаику удружења
Србије и Црне Горе, UHTS (Uni -
ted Hai ku and Tan ka Soci ety) у САД
и Књижевне заједнице Крајине, са
седиштем у Београду. Д. К.

ЦЕНЕ

Предлог тарифе за
управнике зграда

Град Панчево утврђује мини-
малну накнаду за текуће и инве-
стиционо одржавање зграда и
накнаду за рад принудног управ-
ника у стамбеним и стамбено-
-пословним зградама.

Предлаже се да се за зграде
до 10 година старости за ква-
дратни метар плаћа 4,37, а без
лифта 3,63 динара.

Између 10 и 20 година старо-
сти – износи су 6,55 и 5,04 дина-
ра, за зграде од 20 до 30 година
старости – 8,74 односно 6,73
динара, док је за зграде преко 30
година најскупље – 10,93 дина-
ра по метру квадратном код згра-
де с лифтом, односно 8,4 дина-
ра за метар у згради без лифта.

Износи по квадратном метру
гаража су од 2,01 до 5,04 динара, а
погаражномбоксуодносноместуу
заједничкој гаражи од 2,34 до 3,36.

Принудни управници зграда,
по сваком посебном делу згра-
де, могу очекивати од 258 до
362 динара. Посебни део зграде
је свака посебна функционална
целина у згради која може да
буде стан, пословни простор,
гаража или гаражно место.

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

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

Тако, на пример, заинте-
ресовани у Заводу „Панче-
вац” могу да ураде и кар-

диолошки преглед и све
врсте ултразвучних прегле-
да срца. За ове услуге су
ангажовани водећи струч-
њаци у тој области dr sc.
med. Слободан Томић, кар-
диолог, доктор медицин-
ских наука и магистар кар-
диологије са Института
„Дедиње”, као
и доцент dr sc.
med. Ненад
Ратковић и др
М и о д р а г
Шипчић с Вој-
номедицинске
академије.

Ендокрино-
лошке пре-
гледе обавља
др Гордана
Вељовић из
Опште болни-
це Панчево, а
колор доплер
врата, руку,
ногу и абдо-
миналне аор-
те и ултразвук
меких ткива
ради др
Ненад Марги-
тин, специјалиста радио-
логије, шеф одсека СТ
дијагностике и заменик
начелника Службе радио-
лошке дијагностике у
Општој болници Панчево.
Из Опште болнице долазе
и др Душан Стојић и др
Александра Стијаковић,
који раде прегледе дојке
(класични односно ултра-
звучни), и др Предраг
Вујић, који ради уролошке
прегледе. За прегледе из
области гинекологије заду-

жена је др Весна Новичић
Ђоновић из Дома здравља
Палилула.

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

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

У Заводу ће ускоро
почети да се спроводи и
амбулантна хирургија, а
све интервенције, као и
додатне хируршке и кон-
султативне прегледа оба-

вљаће др Горан Додевски,
специјалиста абдоминал-
не хирургије из Опште
болнице Панчево.

Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира
Завод „Панчевац”, посеб-
но онда када је неопходно

урадити пре-
гледе и анали-
зе на једном
месту и доби-
ти резултате
што пре. С
тим у вези,
треба подсети-
ти и на то да
се у Заводу,
примера ради,
све врсте
л е к а р с к и х
уверења изда-
ју за макси-
мално два
сата.
И овог месе-

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

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

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

            Цена: 3.000 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 3.000 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 3.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 3.000 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 3.000 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 3.000 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

ПРОМО

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Било који 

специјалистички

преглед 

можете заказати

радним данима

од 7 до 14 сати 

и суботом од 

7 до 12 сати,

путем телефона 

013/21-90-900 и

013/21-90-903.

ПРОМО

Током претходних година знат-
но су пооштрена правила, али и
санкције за вожњу у алкохоли-
саном стању. Поред новчаних
казни, возачи под утицајем алко-
хола могу да очекују и друге
озбиљне последице.

Према подацима Агенције за
безбедностсаобраћаја, скоросвака
четврта саобраћајна незгода у
Србији повезана је с вожњом под
дејством алкохола. Полиција све
чешће контролише присуство
алкохола у крви, али је сада акце-
нат и на коришћењу психоактив-
них супстанци, тачније дрога.

Праг толеранције на алкохол
смањивао се током година, а
сада се кажњавају возачи који
имају више од 0,2 промила алко-
хола у крви. Међутим, толеран-
ција не постоји за професионал-
не возаче, почетнике, али и
инструкторе вожње који обавља-

ју практичну обуку кандидата.
Према Закону о безбедности

саобраћаја на путевима, сматра-
ће се да возач управља возилом
у саобраћају када је покре-
нуо возило с места на
путу. Напомињемо да
појам пут, између
осталог, обухвата и
паркиралиште. Наи-
ме, према одредби
члана 7. Закона – пут
је изграђена, односно
утврђена површина
коју као саобраћајну
површину могу да користе
сви или одређени учесници у
саобраћају, под условима одре-
ђеним законом и другим про-
писима, док је паркиралиште
део пута намењен, уређен и озна-
чен првенствено за паркирање
возила, који се састоји од једног
или више паркинг-места.

Полицијскислужбеникћепри-

временоискључитивозачаизсао-
браћаја, између осталог, и ако је
поддејствомалкохола, којејенедо-
звољено овим законом. Искључе-

ње траје 24 сата, док изузет-
но – искључење возача

који је благо, односно
умереноалкохолисан
(испод 0,5 промила)
– траје12 сати. Возач
код кога је утврђена
тешка, веома тешка

или потпуна алкохо-
лисаност (преко 1,6)

и/илидејствопсихоактив-
нихсупстанцизадржаћесепо

наредби полицијског службеника
до отрежњења, а најдуже 12 сати.

Уколико је возач кажњен због
управљања возилом у стању уме-
рене алкохолисаности (од 0,21
до 0,5 промила), мораће да пла-
ти новчану казну од 10.000 дина-
ра. Када се открије од 0,5 до 0,8
промила алкохола у крви, поред

новчане казне у износу од 10.000
до 20.000 динара, добија се шест
казнених поена, као и забрана
управљања моторним возилом у
трајању од најмање три месеца.
За стање високе алкохолисано-
сти (више од 0,8 до 1,2) новчана
казна је дупло виша, односно од
20.000 до 40.000 динара или
казна затвора у трајању од 30
дана. Уз то, прописује се забрана
управљања моторним возилом у
трајању од најмање четири месе-
ца, као и осам казнених поена.

За управљање возилом у ста-
њу потпуне алкохолисаности
(више од два промила) дозвола
се одузима на девет месеци и
додељује се 15 казнених поена,
возач мора да плати казну у
износу од 120.000 до 140.000
динара, а уз то добија и казну
затвора од 30 до 60 дана или
казну рада у јавном интересу у
трајању од 240 до 360 сати.

КУДА МОЖЕМО НА ОДМОР БЕЗ ПАСОША

САМО С ЛИЧНОМ КАРТОМ ЧАК У ПЕТ ДРЖАВА,
АЛИ ИМА ЈЕДНО „АЛИ”

ТРЕБА ЗНАТИ НА ВРЕМЕ

Оштре казне за возаче који пију



Одавно ниједна седница Скуп-
штине града није трајала дуго
као 21. у овом сазиву, 15. јуна:
скоро два и по сата. На дневном
реду је било 76 тачака, а одбор-
ници су највише расправљали о
ребалансу градског буџета, што
је била и најважнија тема, поред
још неколико које су заокупиле
пажњу.

Позитивно је то што је један
обичај постао добра пракса: за
све битне теме постојали су изве-
стиоци. За говорницу су излази-
ли градски већници, директори
јавних предузећа, чланови каби-
нета градоначелника, а најзапо-
сленији је био управо први човек
града Александар Стевановић.

На почетку свог обраћања пред-
ставницима грађана у вези с
ребалансом буџета градоначел-
ник Стевановић је рекао да је
након пола године дошло време
„да сагледамо шта је то урађено
у првој половини 2022. године
и да нека средства пренамени-
мо, нека средства која на почет-
ку године нисмо расподелили,
расподелимо – то су она што су
пренета из 2021, али је дошло
време и да ускладимо наш буџет
с давањима која смо добили од
других нивоа власти”.

Безбеднији саобраћај, 
нове инвестиције

Додао је:
– Пре свега, мислим на сред-

ства која су добијена од Мини-
старства заштите животне сре-
дине у висини од 133 милиона
динара за набавку линије за сепа-
рацију отпада и 52 милиона доби-
јена од Министарства за инова-
ције и технолошки развој која ће
бити употребљена за имплемен-
тацију система „Smart City”. То
је пројекат који ћемо покренути
током ове године, у наредне три
би требало да се реализује, укуп-
но ће коштати око 90 милиона
динара, а за који смо ми овим
ребалансом буџета додатно опре-
делили још 10 милиона динара.
Панчево ће имплементацијом
овог система добити бољу кон-
тролу семафорских уређаја и
попуњености паркинг-места у
нашем граду. Оно што је можда
и најважније, биће обезбеђен
систем „Око соколово”, кажња-
ваће се несавесни возачи који
непрописно паркирају своја вози-
ла и угрожавају саобраћај. На тај
начин уредићемо и проходност
кроз саобраћај у Панчеву.

Градоначелник је затим 
подвукао:

– Определили смо додатна
средства за рехабилитацију ули-
ца у нашем граду у износу од
250 милиона динара, јер то је
нешто што наши суграђани од
нас траже. Путна инфраструк-
тура је једна од основа за нор-
мално и несметано функциони-
сање Панчева. Поносни смо на
чињеницу да смо асфалтирали
преко 155 улица и више од 85
километара путева, али не само
путева него и пешачких стаза. У
разговорима с нашим суграђа-
нима добили смо као повратну
информацију да је то њима вео-
ма битно. Наставићемо улагања.

Следи несвакидашњи пода-
так: након свих корекција буџет
Панчева ће износити
7.491.695.858 динара, што је нај-
већи износ у историји града! То
је омогућено, најпре, повећаним
приходима од пореза на плате и
имовину.

– Поводом ситуације у свету
и криза које се, нажалост, одра-
жавају и на нас, ми смо одлучи-
ли да интервенцијом из буџета
Града Панчева помогнемо и јав-
ним комуналним предузећима
„Хигијена” и „Зеленило” како би
наставила да несметано и још
боље обављају своје делатности.
Такође, функционисање месних
заједница као најнижег нивоа
локалне власти веома нам је
важно, јер то су места где наши
суграђани прво дођу, како по
информације, тако и да изнесу
своје идеје; то су места на који-
ма они могу да причају с нама –
објаснио је Стевановић.

Како је рекао, после разма-
трања неке од тих идеја се и
спроводе у дело, имплементи-
рају у буџет и реализују. Зато су
обезбеђена додатна средства за
све месне заједнице, у складу с
њиховим захтевима.

– Ми пратимо развојну поли-
тику председника Србије Алек-
сандра Вучића. Трудили смо се
да наставимо инвестициони
циклус у нашем граду и опреде-
лили смо додатна средства за
неке нове инвестиције, а инве-
стиције које су у току свакако
настављамо и биће реализоване

током ове године. На пример,
издвојили смо средства за поста-
вљање још једног модерног деч-
јег игралишта у Народној башти.
То је инвестиција која се изро-
дила из интеракције са суграђа-
нима, управо из тих разговора.
Ми ћемо им као одговорна
локална самоуправа изаћи у
сусрет, јер сматрамо да је потреб-
но обновити тартан-стазу, али и
поставити ново игралиште –
рекао је градоначелник.

Реконструкција 
Сигурне куће

Нешто о чему се годинама при-
ча јесте капела у Иванову. Ове
године је опредељено 20 милиона
динара за ту инвестицију.

– Једна од најважнијих инве-
стиција обезбеђених овим реба-
лансом буџета јесте реконструк-
ција дела основне школе у Банат-
ском Новом Селу, која ће бити
урађена по направљеном пројек-

ту и стављена у функцију пред-
школске установе. За ту намену
смо определили 17,4 милиона
динара с надом да ћемо до краја
године у овом месту коначно
имати вртић. Определили смо и
седам милиона динара за изра-
ду пројектно-техничке докумен-
тације за потребе реконструкци-
је Народног музеја у Панчеву.
Сматрамо да је то јако важно и
да морамо да будемо одговорни
према нашем историјском насле-
ђу и споменицима културе. Ура-
дићемо пројекат и обезбедиће-
мо средства преко републичких

фондова или фондова из Европске
уније, како бисмо реконструисали
ову зграду која је заиста симбол
града Панчева. Да подсетим, у
току је реконструкција простора
Галерије савремене уметности,
која се по окончању адаптације
више неће селити – нагласио је
први човек града.

Стевановић је рекао да је исто
тако важна инвестиција која ће
се у овој години реализовати и
реконструкција и доградња
Сигурне куће у Панчеву. Стекли
су се услови да она прошири
своје капацитете како би могла
да буде акредитована, а за то је
опредељено 5,3 милиона дина-
ра. После речи да „ни од чега
што је започето не одустајемо, а
инвестирамо и даље да би Пан-
чево било боље и лепше место
за живот”, градоначелник је
испраћен аплаузом.

Нико се није изненадио када
је пред одборнике изашао ради-
кал Петар Јојић. Он је, по оби-
чају, мало критиковао, мало хва-
лио, па се развила дуга полеми-
ка за говорницом између градо-
начелника и њега; завршена је
обостраном констатацијом:
„Уживам с вама да дебатујем”.

Потом је градоначелник обја-
снио да ће и после измена Пла-
на детаљне регулације „Градски
стадион” сам стадион остати где
је и сада. Говорећи о измирива-
њу дугова некадашње Апотеке
Панчево Стевановић је казао да
је то камен око врата Града, да је
то проблем који никоме није драг,
али да мора да се реши, што се и
чини у ратама. Потом је градска
менаџерка Маја Витман најави-
ла измештање трафика из Град-
ског парка са садашњих локаци-
ја на нове, чиме су заокружена
прва два сата седнице.

Уследио је сет тачака дневног
реда које је већина брзо усвоји-
ла: измене и допуне програма
пословања и финансијски пла-
нови јавних комуналних преду-
зећа и установа културе у Пан-
чеву и насељеним местима.
После неколико изгласаних
кадровских промена на 21. саста-
нак представника грађана у овом
мандату спуштена је завеса.
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НОВИ ПРИПАДНИЦИ МУП-а ПОЛОЖИЛИ ЗАКЛЕТВУ

Штитећи највише вредности

Тру дим се коли ко год могу да радим на томе да се у позо -
ри шним про це си ма на који ма радим нико не осе ћа угро -
же ним и ту не гово рим сек су ал но и физич ки, него и пси -
хич ки, јер пси ха је ту јако бит на. Тру дим се тако ђе, а
коли ко успе вам не знам, да не кори стим пози ци ју моћи –
ни на који начин, већ да нека ко, и кад то пре по знам код
себе, регу ли шем јер нисмо ми сви царе ви. То се међу тим
деша ва посеб но код мушка ра ца, али не само њих, већ и
код жена које то често раде можда и на гори начин.
Мислим да је у пита њу модел пона ша ња, а не пол. Ја
знам мно ге про це се у којим су, навод но, наста ја ле неке
вели ке пред ста ве које су етич ки врло про бле ма тич не, у
који ма су се људи током тог про це са осе ћа ли изло же ни -
ма, јер су реди те љи одре ђе ним мето да ма које су при ме -
њи ва ли дола зи ли до ства ри које су хте ли да доби ју. Ја сам
апсо лут но про тив тога. Не посто ји добро умет нич ко дело,
ква ли тет но дело, у којем би неко у про це су био угро жен.
Мислим на све људе који раде у том про це су.

(Реди тељ ка Маја Пеле вић, autonomija.info, 5. јун)

* * *
Док путу јем по Немач кој, наи ла зим на раз ли чи те људе
који има ју „духов ну жеђ”. Радо бих их послао у цркву, као
про стор сло бо де, али се пла шим да ће их тамо доче ка ти
поје ди ни вер ни ци и све ште ни ци са пред ра су да ма. Пла -
шим се да ће тамо наи ћи на пре зри ве погле де поје ди них
вер ни ка и поје ди них све ште ни ка који ће им поста вља ти
она небит на пита ња, зашто су тако обу че ни, где су досад
били, коју музи ку слу ша ју, да ли су за ове или оне... Не,
не тре ба, тре ба само да их пусти мо у тај про стор сло бо де
и да напра ви мо атмос фе ру у којој они могу сами да се
надах њу ју водом живом бла до да тју Духа све то га.

(Вла ди ка Гри го ри је, „Инста грам”, 14. јун)

* * *
Инси сти рам на томе да је то што се деша ва на позор ни ци
ауто но ман про стор маште којој сми сао даје и реал ност
при сут но сти сва ког поје дин ца који седи у публи ци. Попут
мито ва или ста рих бај ки, или пое зи је која живи једи но кад
је и како је неко чита. А чита ти се може добра пое зи ја или
бај ка или мито ви на без број раз ли чи тих начи на. И ја позо -
ри штем тре ба да наго ва рам читав полис, не само оне са
који ма делим сво је стра нач ко опре де ље ње или фуд бал ски
клуб. То је јед на од ства ри који ма нас учи антич ка дра ма –
умет ност дија ло га, умет ност да се успо ста ви дија лог са
они ма који мисле дру га чи је од тебе. А у овој све екс трем -
ни јој поли тич кој поде ље но сти дру шта ва коју види мо сву -
где, и која не може да води ниг де осим у све оп шту тра гич -
ну про паст, мислим да је упра во дија лог кључ на ствар.

(Реди тељ Вито Тау фер, „Данас”, 14. јун)

* * *
Деца нису лице мер на и не кал ку ли шу, не пра ве послов -
не и поли тич ке ком би на ци је. Има вре ме на, нау чи ће. Не
одба цуј мо зато могућ ност да су баци ли камен на воз баш
зато јер је он сим бол путо ва ња, одла ска, брзи не и модер -
ни за ци је, све га оног о чему та деца само сања ју. Међу -
тим, ствар ност је дру га чи ја. Ако се деца осе ћа ју заро бље -
на у том зача ра ном кру гу, поми сли мо на тре ну так да су
каме но ва њем желе ла да оте ра ју воз као уље за који је
застао баш ту, да их под се ти на оно што нема ју и што би
могли да има ју. (...) А када је тако, сви ћемо поче ти да
личи мо на Пика со ве пор тре те и неће мо бити спрем ни да
пове ру је мо чак ни у нај јед но став ни ји сце на рио. Да су
три клин ца жељ на аван ту ре јед но став но рекла: хај де да
гађа мо воз, биће забав но! Волео бих да је било тако.

(Нови нар Алек сан дар Апо сто лов ски, 
„Поли ти ка”, 12. јун)

* * *
Исто вре ме но су се рас плам са ле поле ми ке у сти лу – побе да,
шта то беше. Посто ји ли она на стра те шким поли го ни ма
ако се потра жи у ширем кон тек сту и про ду же ном вага њу?
У Авга ни ста ну, Ира ку и Либи ји запад на али јан са је свр гла
тамо шње режи ме да би се потом тамо раз бук та ли етнич ки,
пле мен ски и вер ски обра чу ни. У Кабу лу су чак на власт
дошли тали ба ни, дуго го ди шњи непри ја те љи Аме ри ка на ца,
који су се недав но пову кли у хао су. На поме ну тим попри -
шти ма про ме на рат не сре ће наиз ме нич но се про гла ша ва ла
побе да ма, да би се испо ста ви ло да сло жно учвр шћу ју хаос.

(Нови нар Мом чи ло Пан те лић, 
„Нови мага зин”, 12. јун)

КОНЦЕПТ ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

ИСТОРИЈСКИ БУЏЕТ ГРАДА: 
7,5 МИЛИЈАРДИ!

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Текст заклетве коју су изгово-
рили на свечаности у Београ-
ду, тридесет двоје припадни-
ка Министарства унутрашњих
послова потписало је 13. јуна
у Панчеву. На платоу Ватро-
гасног дома обратио им се
начелник панчевачке полици-
је пуковник Игор Арсић. Нај-
пре је рекао да је полицијски
посао тежак, али частан, па је
додао:

– Приликом сваког поступа-
ња, поступајте законито, саве-
сно, одговорно, одлучно и часно,
и опходите се у свакој ситуа-
цији као да су вредности које
штитите вредности ваших нај-
милијих, ваших родитеља, бра-
ће, сестара, а сутра и ваше деце.
Знајте да посао полицајца није
посао који можете по завршет-
ку смене оставити иза себе, већ
ће вас пратити куда год да иде-

те. У вашим срединама, међу
људима који вас познају, сво-
јим понашањем и начином
живота, морате показати и дока-
зати да сте достојни униформе
коју носите, морате бити сим-
бол часног и поштеног, јер само
тако ћете моћи да обављате
посао с неопходним интегри-
тетом који је потребан за посту-
пања у оквиру службених рад-
њи које ћете предузимати.

Арсић је поручио да је за
изградњу сопственог интегри-
тета потребно много времена,
а да је само један тренутак
довољан да се бесповратно уни-
шти.



Узбудљиви експерименти и
корисни савети научника

Малишани су
најрадозналији учесници

У Парку науке на Ади Циганлији недав-
но је одржана највећа научна забава на
отвореном. Научни пикник, у органи-
зацији Фестивала науке, донео је број-
не експерименте, дружење, изложбе и
шоу-програме. Манифестација је тра-
јала читав викенд, а садржај је био
бесплатан за све посетиоце. Вреди истаћи
да се овај фестивал већ десет година
одржава у партнерству с компанијом
НИС. Посетиоци су били у прилици да
виде узбудљиве експерименте и да поста-
ве питања сарадницима фестивала –
биолозима, хемичарима, физичарима,
еколозима. Ана Петровић, директорка
Фестивала науке, каже да је овај фести-
вал посебан, јер је први који се после
две и по године одржава уживо и пру-
жа прилику да се неки научни фено-
мени виде и осете на отвореном.

– Научни пикници се иначе одржава-
ју у свету, али ниједан се не одржава
баш у простору парка науке. То је фено-
меналан спој, јер имамо и научне екс-
понате који могу да се испробају. Оно
што је изузетно важно јесте да смо ми
обновили Парк науке, првенствено захва-
љујући томе што је компанија НИС, с
којом сарађујемо већ више од десет годи-

на, имала слуха, а морам да кажем да су
нас и подстакли да будемо на отворе-
ном и позовемо децу да дођу. Оно што
ми овде пружамо не може да се види у
класичној школи, а сатисфакција нам
је да се деца заинтересују и да неко од
њих можда постане научник или истра-
живач – навела је Ана Петровић.

Оштро око

Компанија НИС, генерални покрови-
тељ фестивала, отворила је врата једин-
ствене школе међу дрвећем награђи-
ваног фотографа Предрага Костина.
Костин, који је и запослен у компанији
НИС, добитник је награде Националне
географије Србија. Полазници ове једин-
ствене школе, уместо традиционалних
часова, уживали су у његовим фотогра-
фијама направљеним у дивљини и при-
чама које их прате, а добили су и кори-
сне савете о томе како је најбоље објек-
тивом ухватити дивљу животињу.

– Моја инспирација је дивљина, јер
је то нешто што нема репризу, једна
врста такмичења са становницима река,
шума, планина, где морамо да их побе-
димо на њиховом терену. Сваки терен
је специфичан по нечему, а као и људи,
животиње имају свој карактер, неке су
спремније за сарадњу, неке нису, неки
терени су опаснији од других. Ту је
прича о водомару кога сам чекао седам
сати у шатору да би слетео, ту је рика
јелена, феномен који се одиграва сваке
године у септембру, а ту су и сеобе пти-
ца – навео је Костин и истакао да му је

драго да заједничким снагама с ком-
панијом НИС има прилику да утиче на
свест људи о очувању света око нас.

Радозналци свих узраста

Осим тога, у овој НИС-овој школи
међу дрвећем своја знања о становни-
цима Савског језера пренели су Сте-
фан Анђус и Маја Раковић, стручња-
ци Института за билошка истражива-
ња „Синиша Станковић”. Лаборато-
рија за експерименталну психологију
Филозофског факултета у Београду
спремила је неколико експеримената
и трикова заснованих на психологији
опажања, који су посетиоцима пока-
зали како је лако преварити наша
чула. Факултет за физичку хемију
донео је и одговор на питање колики
је део сунчевих зрака који допиру до
нас заправо невидљив људском оку.

Школа програмирања и роботике, кроз
игру и забавне садржаје, показала је
деци динамичан и занимљив свет тех-
нолошких иновација.

Радозналци свих узраста били су у
прилици да се упусте и у бројне друге
авантуре – у шарени свет лего коцки-
ца, али и свет викинга...

Да подсетимо, Парк науке се налази
у непосредној близини кружног тока
поред фудбалских терена на новобео-
градској страни Аде Циганлије. То је
први парк науке у Србији, направљен
пре једанаест година. Део прикупље-
них средстава за овогодишње научно
дружење искоришћен је за његову обно-
ву, пре свега захваљујући компанији
НИС, која је уз Фестивал науке већ
десет година. На овај начин НИС пру-
жа свој допринос афирмацији науке и
образовања код младих у Србији.

ДРУШТВО
Петак, 17. јун 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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Последњи смо у Европи по
броју органа из програма
донаторства и по броју
извршених трансплантација

Нема више регистра
грађана који су
завештали органе

Према последњем извештају, у Србији
има 2.000 пацијената који чекају на
трансплантацију неког органа, али је
велики проблем то што је наша земља
међу последњима на европској лестви-
ци по броју донора. Пре неколико годи-
на била је организована национална
кампања у коју су биле укључене јавне
личности и у којој је путем билборда,
промотивних спотова, јавних и медиј-
ских дебата иницирана идеја да се
подигне свест грађана о донацији орга-
на у медицинске сврхе. Како ствари
сада стоје, изгледа да се као нација
нисмо померили с мртве тачке. Недав-
но је обележен Светски дан донора и
удружење „Заједно за нови живот” орга-
низовало је изложбу фотографија паци-
јената пре и после трансплантације,
како би се подигла свест о томе да
постоје болести за које је једини лек
трансплантација.

– Важно је ставити људима до зна-
ња да свако може да се разболи, да
болест може свакоме да закуца на вра-
та и да му једини спас буде трансплан-
тација органа. Тек онда се види коли-
ко је свесност људи о програму тран-
сплантације у Србији мала – истакао
је на отварању изложбе Младен Тодић
из удружења „Заједно за нови живот”,
који је и сам путем трансплантацио-
ног програма добио јетру. Он је обја-
снио да по новом Закону о пресађива-
њу органа, више не постоје донорске
картице, већ постоји сагласност, одно-
сно породица даје сагласност. Како је
рекао, више не постоји регистар људи
који су завештали органе, већ је потреб-
но да свако од нас каже својој породи-
ци да, уколико се деси да нажалост
умре, може да буде донор и да члано-
ви породице дају сагласност.

Системска промена

Наша земља, са само три донора на
милион становника, налази се на
последњем месту у Европи по броју
трансплантација органа. Поређења
ради, Мађарска има 17, Словенија 19,

Аустрија 23, а Хрватска чак 37 донора
органа на милион становника. Према
бројкама које је изнела организација
„Euro tran splant”, на седам милиона
становника, стандард је да се годи-
шње изврши најмање 70 транспланта-
ција срца, 200 трансплантација јетре
и око 450 трансплантација бубрега.

Дакле, светла на крају тунела нема
и стручњаци истичу да су потребне
системске промене и значајнија помоћ
државе, али и медијска подршка како
би се изашло на крај са овим, изузет-
но озбиљним проблемом. Неки исти-
чу да је проблем у самој организаци-
ји читавог система који прати дона-
торство.

Пре десет година имали смо 70 када-
веричних трансплантација бубрега, а
у години пре короне само 19 и то је
очигледан и значајан пад. Наиме, у
нашој земљи се пријављује само око
два одсто мождане смрти, а према
речима струке, од можданог удара
умире далеко више људи него што зва-
нична статистика показује. Како кажу,
процедура је јасна и ако се званично
не региструје овакав облик смрти, онда
се не може активирати донаторски
механизам. У Словенији и Хрватској,
које су далеко испред нас по броју
донираних органа, постоје конзилију-
ми лекара који констатују мождану
смрт и они су потпуно независни од

трансплантационог
тима. Када они кон-
статују мождану
смрт, одмах обаве-
сте надлежне у
министарству, чији
координатор затим
разговара с породи-
цом преминулог
како би размотри-
ли могућност
донорства органа. У
80 одсто случајева
породица пристане
на донирање орга-
на и многи животи
на тај начин буду
спасени.

Мрачна
статистика

Лоши трендови су
додатно погоршани
глобалном панде-
мијом коронавиру-
са, која је успорила
здравствени систем,
продубила постоје-

ћи страх од донорства и одвратила
грађане од идеје да донирају органе и
да на тај начин помогну онима којима
је то најпотребније. Због тога су листе
чекања све дуже, а онима који чекају
на трансплантацију органа нада се сма-
њује из дана у дан. Струка сматра да је
велики проблем и неинформисаност
и то што трансплантацију органа пра-
те различите контроверзе. Људи тему
донорства органа везују за „Жуту кућу”
или за аферу продаје беба, што једно с
другим нема никакве везе, нарочито
данас, када због законске регулативе
не постоје никакве махинације везане
за трговину органима. Ниска друштве-
на свест и слаба кампања изнедриле
су мрачну статистику када су у пита-
њу пацијенти који чекају на трансплан-
тацију – од почетка 2021. у Србији је
преминуло 14 пацијената који су чека-
ли нову јетру.

Овако поразним резултатима свој
допринос је дало и обарање Закона о
трансплантацијама у Уставном суду
крајем маја 2020. године. Закон је обо-
рен због спорног члана 23, који наво-
ди да се органи преминулог могу узе-
ти ради пресађивања уколико се дава-
лац томе није пре смрти противио,
односно ако се у тренутку смрти томе
није изричито успротивио његов роди-
тељ, супружник или пунолетно дете.

У СРБИЈИ 2.000 ПАЦИЈЕНАТА ЧЕКА ТРАНСПЛАНТАЦИЈУ

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

НАГРАДНА ЕКСКУРЗИЈА
ЗА ПАНЧЕВАЧКЕ ЂАКЕ

Путовање на поклон
Панчевачки вуковци и ђаци гене-
рације из свих основних школа с
територије Панчева недавно су оби-
шли Текију, Голубац, манастир
Тумане и Сребрно језеро, возили се
бродом кроз Ђердапску клисуру и
видели Трајанову таблу уклесану у
стени и статуу последњег дечанског
краља Децебала. Наиме, локална
самоуправа нашег града наградила
их једнодневном екскурзијом у знак
захвалности за труд уложен током
осмогодишњег школовања.

Мр Татјана Божић, чланица Град-
ског већа задужена за образовање,
том приликом је истакла да је задо-
вољство што Град Панчево седму
годину заредом носиоце Вукове
дипломе из свих основних школа с
територије града Панчева, из града
и свих насељених места, укључују-
ћи најбоље ученике ШОСО „Мара
Мандић”, награђује путовањем.

Град је за ову намену издвојио око
750.000 динара, али то није једина
награда – најбољим панчевачким
ђацима уплаћен је новац за поклон-
-књигу. У школској 2021/2022. годи-
ни у основним школама које се нала-
зе на територији града Панчева има
155 вуковаца и 20 носилаца звања
ученика генерације.

ПАНЧЕВАЧКИ ПРЕДШКОЛЦИ
НА СПОРТСКОМ ТЕСТУ

Будући шампиони
Наши суграђани предшколци, пола-
зници вртића „Дечја радост”, про-
шле недеље су учествовали на Деч-
јим олимпијским играма, које ова
панчевачка предшколска установа
организује сваке године. Девојчице
и дечаци, уз подршку родитеља, бра-
ће и сестара, бака и дека, провлачи-
ли су се кроз препреке, скакали пре-
ко њих, ишли од станице до стани-
це и показивали спортске вештине.

Домаћин овог важног едукатив-
ног хепенинга био је спортски цен-
тар на Стрелишту, а запослени у
„Дечјој радости”, идејни творци и
организатори читаве манифестаци-
је, координисали су вежбе уз помоћ
спортских тренера. Фудбалски терен
је овог пута био поприште где је весе-
ла дружина из панчевачких вртића
сат времена показивала спретност,
брзину и снагу, развијајући на креа-
тиван начин љубав према спорту.

По свему судећи, Панчево ће и
даље бити град у коме расту и стаса-
вају олимпијски, светски и европ-
ски шампиони, јер су садашњи пред-
школци показали да су достојни
наследници наших шампиона пли-
вача, џудиста, каратиста, рукомета-
ша, одбојкаша, кајакаша, стрелаца...

БАНКЕ НАЈАВЉУЈУ
ПОСКУПЉЕЊЕ УСЛУГА

Додатна зарада
је главни мотив

Чини се да талас поскупљења није
могао да заобиђе ни банкарске услу-
ге – цене ће отићи у небо. Према
речима струке, једини разлог за
нове, превисоке цене банкарских
услуга јесте жеља за додатном зара-
дом. Медији наводе да би услуге
попут накнаде за вођење рачуна,
одржавање картице, провизије за
подизање новца с банкомата, мобил-
но и електронско банкарство и дру-
ге услуге које банке нуде својим
корисницима могле да поскупе и
до 200 одсто.

Иако нису све банке повећале
цене својих услуга, многи корисни-
ци су већ почели да добијају обаве-
штења о новим ценама, које ступају
на снагу 1. августа. Тако ће издава-
ње серије чекова, уместо 200, кошта-
ти 300 динара, вођење рачуна поску-
пеће за око 80 одсто, хитно издава-
ње картице коштаће 400 динара,
иако је до сада било бесплатно, док
ће испорука на кућну адресу забе-
лежити повећање преко 15 пута –
уместо 50, коштаће чак 800 динара.

УЗ ПОДРШКУ НИС-а ОДРЖАНА НАЈВЕЋА

НАУЧНА ЗАБАВА НА ОТВОРЕНОМ

Ово се не виђа сваког дана

ЈЕДАН ДОНОР МОЖЕ ДА СПАСЕ
ОСАМ ЉУДСКИХ ЖИВОТА

ПОДРШКА ПАЦИЈЕНТИМА

Државни секретар Министарства

здравља Мирсад Ђерлек поручио је

да је држава препознала здравство

као један од стубова друштва и да

ће наставити улагања у тај сектор.

Он је подсетио на нове болнице и

реконструисане здравствене устано-

ве, те додао да је Министарство ту

као подршка пацијентима који чека-

ју на трансплантацију. Према њего-

вим речима, у тешкој економској

ситуацији држава не само да је очу-

вала систем него га је и унапредила.

– Свесни смо да морамо много

више да учинимо и морамо још

енергичније и жустрије да кренемо

у ову кампању и да свима ставимо

до знања шта значи бити донор.

Треба нам солидарности, а

мислим да у овој дивној земљи

има добрих људи који то схватају –

закључио је Ђерлек.



Петак, 17. јун 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ЗДРАВЉЕ

У прошлом тексту започели
смо веома важну здравствену
тему о специфичностима обо-
левања старије популације,
која је истовремено и најброј-
нија када су у питању интер-
венције Хитне помоћи. Нагла-
сили смо значај физиолошких
промена организма које наста-
ју с протоком времена, као и
значај оптерећења хроничним
болестима и примењеним
медикаментима.

Када је у нашој амбуланти
или на терену присутан ста-
рији пацијент који се жали на
осећај недо-
статка ваздуха,
морамо бити
веома обазри-
ви при разма-
трању могућих
узрока ове
тегобе, као и
одабиру мера
стручне меди-
цинске помо-
ћи све до одго-
варајуће дијаг-
ностичке и
терапијске обраде пацијента.
То је веома важно јер се иза
овог симптома могу сакрити
озбиљна ургентна медицинска
стања која нису нужно лоци-
рана само у нашим плућима,
већ често и у нашем срцу и
периферној циркулацији. Већ
умањена еластичност дисај-
них путева и снага респира-
торних мишића допринеће
много тежој размени кисео-
ника и угљен-диоксида у плу-
ћима када неки други орган-
ски системи закажу.

Едем плућа је први на листи
стања која озбиљно угрожава-
ју функцију плућа. Накупља-
ње течности у плућима може
бити постепено или нагло, а у
његовој основи је заказивање
срца као пумпе. Ово може да
се деси код срчаног удара, хро-

ничне срчане слабости, поре-
мећаја ритма или код оште-
ћења залистака. Пацијент је у
тим моментима веома узне-
мирен, бори се за ваздух, осла-
ња се на руке и нагнут је пре-
ма напред како би што више
олакшао дисање. Прва помоћ
је управо у правилном пози-
ционирању тела, што ранијој
примени кисеоника и у брзом
транспорту до болнице.

Плућна емболија настаје
тако што крвни угрушак из
доњих екстремитета или кар-
лице доспе у плућну артерију.
Од величине угрушка, то јест
од величине захваћеног плућ-
ног ткива зависи да ли ће ово
ургентно стање протећи само
у виду симптома недостатка
ваздуха, бола у грудима и евен-
туалне несвестице, или ће крај-
њи исход бити смрт због опте-
рећења срчаног мишића и
недовољне циркулације. Поред
чињенице да је ово стање нај-
чешће код старије популаци-
је, оно може бити присутно
код трауме, одређених малиг-
нитета или дужег мировања,
на пример после операције.

Упала плућа обично наста-
је услед већег броја фактора

присутних у
старијем добу.
Везаност за
кревет, осла-
бљен имунитет,
могућа аспира-
ција крви или
п о в р а ћ е н о г
садржаја могу
бити одлучују-
ћи за развој
пнеумоније .
Код старијих
п а ц и ј е н а т а

мање су присутни знаци висо-
ке температуре, кашља или
бола у грудима, па је нужно
да пратимо знаке убрзаног
дисања, опште слабости, поја-
чане секреције у плућима, муч-
нине, повраћања или проме-
не менталног стања.

Хронична опструктивна
болест плућа веома је често
стање које може озбиљно да
угрози функцију плућа из про-
стог разлога што она с време-
ном све више мења функцио-
налну структуру плућног тки-
ва. Резултат тог процеса је
пацијент кога често затичемо
како се бори за ваздух и поред
примењене редовне терапије.
Зависно од процене, некада је
потребна хоспитализација како
би се његово стање стабили-
зовало.

Ризици 
позног доба (2)

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Хронична 
опструктивна болест
плућа веома је често
стање које може
озбиљно да угрози
функцију плућа.

За чишћење јетре

травар Бобан

Максић препору-

чује да пре доруч-

ка и пре вечере

пијете по једну

супену кашику

кантарионовог

уља помешаног

са уљем клеке.

Можете напра-

вити и мешавину

за чишћење јетре

и смањење трансаминаза од следећих трава: по 20 г цвета кан-

тариона, листа коприве, листа маслачка и корена пиревине и по

10 г подубице и петловца. Све биљке промешати, па у један

литар прокључале воде додати једну супену кашику биљака.

Оставити да стоји 45 минута, а након тога процедити и пити цео

литар чаја у току дана. Терапија траје 21 дан, а после паузе од 10

дана треба поновити куру.

Уз ову биљну мешавину требало би комбиновати тинктуру од

корена, листа и цвета маслачка. Избегавати алкохолна пића и

цигарете, а масну и гурманску храну свести на минимум. После

ове терапије јетра добија нормалну функцију и трансаминазе се

смањују, али пре њене примене важи уобичајена напомена: кон-

султујте се са својим лекаром.

Поред непријатних локалних
тегоба, ујед или убод инсекта
може изазвати озбиљне пробле-
ме са здрављем.

Сазнајте све о терапији која
се примењује у таквим случаје-
вима, али и како да сами напра-
вите природне репеленте.

Kолико год да прија, боравак у
природи може да буде и неуго-
дан јер на сваком кораку вреба-
ју мале напасти – инсекти, чији
убод изазива непријатне локал-
не тегобе, а дешава се и да озбиљ-
но угрози здравље, па чак и
живот.

Kако се манифестују симпто-
ми и шта треба предузети да
бисмо се заштитили од напада
најчешћих напасника – пчела,
оса, крпеља и комараца?

Пчела, оса, бумбар и стршљен

У већини случајева ови инсекти
нападају када се осећају угроже-
но, а убод њихове жаоке углав-
ном изазива локалне тегобе у виду
отока, црвенила коже и свраба.

Међутим, ако се након првог
уједа пчеле, осе, бумбара или
стршљена појаве знаци преосе-
тљивости, као што су веома јак
бол и оток, те убрзано и отежа-
но дисање, неретко се развија
преосетљивост или алергија на
њихов отров, па наредни убод
може бити фаталан уколико се
не примени хитно лечење.

Дијагноза алергије поставља
се на основу сазнања да је неко
имао алергијску реакцију на убод
пчеле, осе, бумбара или стршље-
на, кожних и провоцирајућих
тестова, те одређивању количи-
не специфичних ИгЕ антитела.
У случају да се јаве системске
реакције, неопходно је сместа
затражити помоћ лекара који ће
преписати антихистаминике и
кортикостероиде.

Када је хитно

Анафилактички шок захтева хит-
не мере: одмах се интравенозно
даје раствор адреналина, а у нај-
тежим случајевима мора се извр-
шити трахеотомија (хируршки
захват којим се прави отвор на
предњем зиду вратног дела
душника).

Уколико се ради о уједу за
језик или грло, који су нарочито
опасни јер оток може блокирати
дисајне путеве, неопходно је боле-
снику ставити коцку леда у уста
и одмах га одвести код доктора.

Крпеље не уклањајте сами

Од раног пролећа до јесени у при-
роди вребају инсекти слични пау-
ку – крпељи, који се хране крвљу
и најчешће нападају животиње и
људе. Највише их има у трави,

али често се угнезде и у жбуњу
или крошњи дрвећа, одакле их
ветар разноси по окружењу.

Након што се домогну „жртве”,
рилицом се забијају у кожу и
почињу да сисају крв. У већини
случајева јавља се локална реак-
ција у виду црвенила, али вађе-
ње крпеља нипошто не треба
спроводити на своју руку, јер се
ретко одстрани у целости. Уме-
сто тога, неопходно је потражи-
ти стручну помоћ.

Лајмска болест

Важно је знати да су ови инсек-
ти често преносиоци разних обо-
љења, а најпознатије међу њима
је свакако лајмска болест, чији
је изазивач бактерија Borel lia
burg dor fe ri, коју преноси око 30
одсто крпеља. Најгоре је то што
се, све док се не испоље симпто-
ми, не може знати да ли је инсект
заражен овим опасним микро-
организмом, који изазива озбиљ-
не поремећаје у људском телу.

Први симптоми испољавају се
тек десет до тридесет дана од
уласка бактерије у организам: на
месту убода јавља се црвена мрља
окружена концентричним кру-
говима, уз симптоме сличне гри-
пу: главобоља, грозница, малак-
салост, болови у зглобовима. Ова
фаза може трајати неколико неде-
ља, а уколико се не спроведе бла-
говремено лечење (терапија 
подразумева примену антибиотика),
долази до неуролошких сметњи,
проблема са зглобовима, а поне-
кад и оштећења срца.

И од комарца може бити слон

У највећем број случајева убод
комарца потпуно је безопасан и
изазива само свраб и црвенило,
а проблеми могу настати услед
чешања, што неретко узрокује
инфекцију.

У суштини, комарци су инсек-
ти који нам, били опасни или
не, највише сметају. Међутим,
мало је познато да њихова пљу-
вачка садржи супстанце које могу
изазвати алергије, па не треба
искључити реакције преосетљи-
вости. Уколико се након убода
комарца јаве акутне тегобе, попут
главобоље, мучнине, проблема
с дисањем и ниског крвног при-
тиска, неопходно је одмах потра-
жити лекарску помоћ.

ПРИРОДНА РЕШЕЊА ЗА ЛЕТЊЕ ПРОБЛЕМЕ

КАКО СЕ ЗАШТИТИТИ ОД УБОДА ИНСЕКАТА

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ПРВА ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ УБОДА

• На место убода најбоље је

ставити комадић леда, а може-

те га и држати под млазом

хладне воде. Kад је реч о уједу

пчеле, неопходно је извадити

жаоку, а то ћете најбоље учи-

нити тако што ћете је саструга-

ти с коже тупим делом ножа.

Притом, све време треба будно

пратити реакцију да би се, уко-

лико се јаве симптоми алерги-

је, на време потражила помоћ.

• Место убода треба маза-

ти сирћетом, а од помоћи ће

бити и облога направљена од

кашике соде бикарбоне и

лавандине водице, која се

мора често мењати, све док

се оток не повуче.

• Бол се може ублажити

тако што ће се раница протр-

љати лишћем свежег першу-

на.

• У случају убода комарца,

на сваких сат времена на

кожу треба наносити неразре-

ђено уље лаванде и чајевца,

или ставити кору од банане.

• Бол и оток услед уједа

осе ефикасно се ублажавају

хладном облогом, која се пра-

ви од децилитра јабуковог

сирћета и две капи уља

лаванде или чајевца. Облогу

треба мењати док се оток не

повуче.

ЧЕТИРИ СТЕПЕНА АЛЕРГИЈЕ

Системска алергијска реак-

ција на ујед инсекта дели се

на четири степена.

1. Копривњача (уртикари-

ја), свраб коже, оток усана и

капака, сузне и црвене очи,

кијавица.

2. Уз копривњачу, јављају

се већи оток, мучнина,

повраћање, пролив, малак-

салост, презнојавање.

3. Отежано чујно дисање,

свирање у плућима, прому-

као говор, отежано гутање и

смушеност.

4. Колапс, пад крвног

притиска, убрзан, али слаб

пулс, плава пребојеност

коже и слузокоже (цијано-

за), немогућност контроли-

сања пражњења бешике и

црева, губитак свести. То је,

практично, увод у анафилак-

тички шок.

РАСТЕРАЈТЕ ИХ
БОСИЉКОМ И

ВОТКОМ

Одлично дејство има и репе-

лент од босиљка и вотке. Шаку

свежег босиљка прелијте с

пола шољице кипуће воде, па

након четири сата процедите.

Помешајте с пола шољице вот-

ке и улијте у боцу с распрши-

вачем. Пре употребе протреси-

те и нанесите по потреби.

Место убода комарца може-

те намазати соком алоје вере,

чуваркуће, лимуна, раствором

соде бикарбоне, уљем црног

кима, глином или истрљати

кором банане.

ИНСЕКТИ НЕ ВОЛЕ ЦИТРОНЕЛУ

Етарско уље цитронеле је,

кажу они који су пробали,

број један у заштити од мно-

гих инсеката, па и комараца.

Помешајте га с базним уљем

и утрљајте у кожу непосредно

пре изласка. Можете га кори-

стити и у дифузерима или

мирисним лампицама, а

постоје и већ готови мирисни

штапићи с цитронелом који се

користе на отвореном. Цитро-

нелу можете узгајати и као

кућну биљку у теглама и

држати је тамо где не желите

комарце.

Репелент с цитронелом

направите тако што ћете

помешати пет милилитара

етеричног уља цитронеле, два

милилитра етеричног уља

хималајског цедра, два мили-

литра етеричног уља праве

лаванде, један милилитар

етеричног уља египатског

геранијума и 100 мл 70-про-

центног алкохола. Пре употре-

бе смесу добро промућкајте.

Репелент треба наносити

нешто чешће него класично

средство против комараца –

отприлике свака два-три сата.

ОДБИЈТЕ КОМАРЦЕ УЉЕМ ЗА ТЕЛО 
ИЛИ ОСВЕЖИВАЧЕМ

Од етеричних уља можете

припремити одличан при-

родни репелент (средство за

заштиту) против комараца, у

виду уља за тело или осве-

живача простора.

Састојци: 100 мл базног

уља (сусамово хладно цеђе-

но, кокосово, сунцокретово),

12 капи лавандиног уља, 10

капи уља лимунове траве и

осам капи уља руже гераније.

Уља сипајте у тамну стаклену

бочицу, коју ћете добро затво-

рити и благо заротирати да би

се састојци помешали. Теч-

ност се може директно нано-

сити на кожу. Да би се напра-

вио освеживач, у боцу с

прскалицом сипајте литар

воде и додајте децилитар

овог уља. Промућкајте пре

сваког прскањa.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Препарати за
чишћење јетре



Злу не требало. Чувена изрека
која је као скројена за суштину и
сврху осигурања: не прија додат-
ни трошак на име премија, али
ризик изложености значајно
већим издацима ипак може да
ублажи тај бол, наравно под прет-
поставком да у том случају и
добијемо оно што нам следује.

С друге стране, постоји и инте-
рес осигуравајућих кућа да пла-
те што мање, па се у томе не
разликујемо превише. Оно што
јесте разлика огледа сеу томе
што њима помажу армије екс-
перата, док на страни осигура-
ника обично стоји само њихово
знање и искуство.

Управо у жељи да мало обога-
тимо то ваше знање, одлучили
смо да припремимо овај кратак
текст, и то кроз призму путног
осигурања као најчешће и уско-
ро прилично актуелне врсте оси-
гурања у свакодневном животу.

Сиже:

1) Путно осигурање се може
закључити само ако још увек
нисте у иностранству у време
када се закључује уговор.

2) Без обзира на осигурање
морате бити пажљиви и избега-
вати ситуације у којима се може-
те повредити.

3) Уколико имате било какве
болести или нека друга стања
(нпр. трудноћа), пре куповине
осигурања проверите услове о
томе да ли би вам компликаци-
ја тих болести била покривена
за време путовања и како.

4) Када се за време путовања
нешто и догоди, не чекајте, одмах
се јавите и осигурању и доктору
на кога сте упућени и послушај-
те инструкције.

5) Без обзира на то што сте
можда и пропустили да их оба-
вестите, имате право да тражи-
те накнаду.

6) Документујте, фотографи-
шите и одмах о свему најпре
писаним, па потом и усменим
путем обавештавајте осигурање.

Узмите путно осигурање
пре преласка границе

Као што смо напоменули, прва
и основна ствар на коју морате
обратити пажњу јесте да путно
осигурање купите пре него што
пођете на пут. У супротном, оси-
гуравајуће куће могу истаћи да
нису дужне да сносе трошкове
које сте имали.

Ово је уобичајена клаузула у
условима осигурања, али је важно
запамтити то да ако је српска
осигуравајућа кућа знала да сте
из иностранства купили њихову
полису, па вам је свеједно после
тога исплатила макар један евро,
они се више не могу позивати
на такву одредбу.

Морате бити обазриви

Суштина осигурања је у томе да
ако се нешто неочекивано дого-

ди, не останете на цедилу, али
и да се и ви сами пазите да се
не излажете рискантним актив-
ностима. Зато се по правилу
штете које сте могли избећи не
накнађују.

Примери из услова осигурања
овде укључују ваше знање да
постоји ризик да одређена болест
или стање које сте имали пре
поласка на пут може довести до
компликација током путовања,
па ви одлучите да свеједно одете
на пут. Тако узимање било каквих
болова здраво за готово може
скупо да вас кошта на путовању.

Сличан концепт важи и код
активности које су саме по
себи опасне. Ту услови осигу-
рања укључују неке активно-
сти за које бисмо се сви сло-
жили да су опасне (нпр. пара-
глајдинг, банџи џампинг), али
и неке за које се можда и не
бисмо сви сложили – нпр.
активности у воденом парку,
вожња багијем, воденим ску-
терима и сл.

Што се ових активности тиче,
њихови организатори по пра-
вилу морају да имају осигура-
ње за случај да се корисници-
ма таквих услуга нешто дого-
ди, па је потребно да од њих
потражујете накнаду у тим слу-
чајевима.

Обавезно проверите
услове осигурања

Осигуравајуће куће имају
различите услове за различите
нивое покрића. Тако нпр. за
покриће трошкова узрокова-
них због евентуалног заража-
вања ковидом 19 мора се пла-
тити додатна премија на осно-
ву које ће осигурање преузети
обавезу да вам исплати тро-
шкове за превремени повратак
кући, за карантин у страној
држави и слично.

Исто тако у зависности од
износа премије осигурања дају
одређена додатна покрића –
нпр. покриће трошкова члана
породице који прати оболелог

осигураника зависи од преми-
је која је плаћена, па тако може
покривати два, три, пет или
више дана.

Осим тога, услови осигура-
ња по правилу искључују већи-
ну обавеза осигуравајућих кућа
да накнаде штете настале као
последица хроничних болести
или одређених стања (нпр.
трудноћа). По правилу, оси-
гуравајуће куће неће накна-
дити све трошкове настале
због компликација тих боле-
сти и стања, осим уколико се
не ради о хитним медицин-
ским мерама.

Међутим, чак и тада постоји
разлика између услова осигу-
рања јер неке куће предвиђају
и за те трошкове учешће оси-
гураника у висини од 30, 40
или 50%, док неке то не чине.
Зато је важно да проверите
услове пре плаћања премије,
па да изаберете осигуравајућу
кућу која покрива ризик ком-
пликација конкретне боле-
сти/стања.

Ако такве куће нема, увек
можете покушати да испрегова-
рате, јер се у полиси могу изри-

чито навести и додатна покри-
ћа ризика – наравно за увећану
премију.

У случају да се нешто
догоди – не оклевајте и
не претерујте с детаљима

Када се и разболите или повре-
дите на путовању, важно је да не
оклевате. Одмах пошаљите имејл,
„Вајбер”/„Вотсап” поруку и зови-
те кол-центар преко података
који ће вам се налазити на поли-
си и пратите даље инструкције.
Такође, ако је дошло до саобра-
ћајне незгоде, до пљачке, крађе
и слично, обавезно контактирај-

те с локалном полицијом и под-
несите кривичне пријаве.

После тога осигурању одмах
пошаљите извештаје лекара,
записнике полиције, потврду о
предатој кривичној пријави итд.
и пренесите им шта вам је пре-
нето. Исто тако је важно не пре-
теривати с детаљима у овим обра-
ћањима, јер би свака реч могла
да се искористи за умањење оба-
веза. Тако нпр. ако бисте лекару
рекли да сте те болове примети-
ли пре пар дана, али сте мисли-
ли да ће „проћи”, осигурање би

могло да одбије да накнади део
или чак све трошкове везане за
ту болест или повреду.

Не губите право на накнаду
ако не испуните неке
формалне обавезе

Немојте да вас превише забри-
ну формулације из услова оси-
гурања где пише да сте дужни
да пријавите одмах штету, да
сте дужни да се јавите искључи-
во лекару из одређене мреже и
слично. Иако делују као да су
обавезне и да од тога зависи да
ли ће вам осигурање платити
новац, Закон о облигационим
односима изричито каже да ти
ваши пропусти не могу бити
разлог за губитак права.

С друге стране, ти пропусти
могу послужити осигурању да
умањи своје обавезе ако је ваш
пропуст довео до додатне ште-
те, али би они то морали да дока-
жу (нпр. да је лекар код кога сте
отишли скупљи од оног с којим
они имају сарадњу).

Све документујте, 
фотографишите и одмах
писаним путем шаљите

Иако ће се на полиси налазити
контакт-телефон кол-центра и
иако ће на полиси писати да је
довољно само позвати овај кол-
-центар, свакако је потребно да
све што имате од доказа да сте
претрпели штету и трошкове
обавезно чувате и одмах шаље-
те писаним путем осигурању.

Усмене информације дате кол-
-центру могу да се „загубе” док
имејлови или „Вотсап”/„Вајбер”
поруке остају као доказ да сте
поступили савесно. Ово је све
важно јер, уколико би ти ваши
пропусти довели до било каквих
додатних трошкова за осигурање,
они ће покушати да на том осно-
вуумањесвојеобавезепремавама.

Ово је неопходно и како бисте
омогућили осигурању да након
што вама исплати накнаду може
да те трошкове надокнади од
евентуално одговорног лица. Зато
је и неопходно да предузмете
све мере како би они могли да
докажу своја потраживања као
да је то вама потребно. Нарав-
но, то не значи да сте дужни да
за њих преводите извештаје поли-
ције, записнике, извештаје лека-
ра и да се излажете неразумним
додатним трошковима и послу.

(Аутор је Ђорђе Поповић,
адвокат Комитета правника

за људска права Јуком. 
Текст је преузет са сајта

www.otvo re na vra ta pra vo su dja.rs.)

ТЕМА БРОЈА
Петак, 17. јун 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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НАЈВАЖНИЈА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСИГУРАНИКА ПУТНОГ ОСИГУРАЊА

ШТА ДА РАДИТЕ КАДА СЕ РАЗБОЛИТЕ
ИЛИ ПОВРЕДИТЕ НА ПУТОВАЊУ



Крај школске године ученици Балет-
ске школе „Димитрије Парлић” тра-
диционално обележавају завршним
концертом на коме приказују шта су
постигли током вишемесечног напор-
ног вежбања. Тако је било и овог пута,
а они су наступили у уторак, 7. јуна, у
дворани Културног центра.

Талентованих ђака свих узраста, од
припремног одељења до матураната,
у школи је толико много да је било
неопходно организовати чак два кон-
церта у једном дану да би сви показа-
ли шта умеју. На првом су наступили
ученици основне школе и издвојених
одељења у Зрењанину, Алибунару и
Вршцу, а на другом средњошколци и
матуранти.

Публика је на оба концерта испу-
нила дворану и наградила громогла-
сним аплаузима сваку тачку, без обзи-
ра на то да ли је реч о класичном или
савременом балету или пак о народ-
ној игри. Госте је поздравио директор
школе Милорад Вукобратовић, који
је матурантима пожелео пуно успеха
на матурском испиту, али и у даљем
раду и школовању.

Петак, 17. јун 2022.

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

НУДИМО ПОСАО!

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ЗАВРШНИ КОНЦЕРТИ БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ

Кораци кô лаки облаци...

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ КАРНЕВАЛ У ПАНЧЕВУ

Време радости, 
музике и плеса

ПРОЈЕКАТ УДРУЖЕЊА „НА ПОЛА ПУТА”

СЕНЗОРНА БАШТА 
НА ПОКЛОН СУГРАЂАНИМА

Свечано отварање Сензорне баште, коју
је у Народној башти недавно уредила
Група за самозаступање удружења „На
пола пута” у оквиру пројекта „Природа
је наша ствар”, уприличено је у петак,
10. јуна.

Групу за самозаступање чине особе
са интелектуалним потешкоћама које
су оснажене да говоре у своје име и да
препознају своја права и одговорности.

– Остварили смо сјајну сарадњу с ЈKП-ом
„Зеленило”, које нам је уступило 
простор за ову сензорну башту. Поса-
дили смо различите врсте ароматич-
ног биља, као што су нана, мајчина
душица, рузмарин и друге. Жеља нам
је била да створимо простор у коме
ће моћи да уживају сви наши сугра-
ђани. Осликали смо и неколико клу-
па које окружују башту, а подршку у
тој активности нашим самозаступни-
цима пружила је млада уметница Сања
Момчиловић. Поставили смо и кући-
це за птице и инсекте. Ово је тек поче-
так. У плану нам је да наставимо да
гајимо, заливамо и негујемо биље у
Сензорној башти и да украшавамо,
осликавамо и улепшавамо читав овај
кутак – рекла је Ема Савановић, соци-
јална радница у удружењу „На пола
пута” и координаторка пројекта „При-
рода је наша ствар”.

Према речима Лазара Сретеновића,
члана Групе за самозаступање, уређе-
ње Сензорне баште је за њега и његове
пријатеље из удружења „На пола пута”
било заиста лепо искуство.

– Садили смо кантарион, нану и мај-
чину душицу. Јако сам задовољан што
смо сви заједно средили ову башту за
наше суграђане. Научили смо и да је
важно да чувамо природу и да будемо
одговорни према себи и према други-
ма – рекао је Лазар.

Уживање свим чулима

О својим искуствима са овим пројек-
том говорила је и Лазарова другарица
из групе Даница Максимовић.

– Посадили смо ароматично, одно-
сно зачинско биље да би људи могли
да у нашој Сензорној башти ужива-
ју свим чулима. Радили смо с љуба-
вљу и с пуно пажње и жеља нам је
била да овом делу Народне баште
удахнемо неки нови живот. Обоји-
ли смо клупе, користили смо про-
лећне и јесење мотиве, па сада сви
који дођу у нашу Сензорну башту
могу ту и да предахну и да се одмо-

ре у том лепом амбијенту – испри-
чала је Даница.

Радионица и конкурс

У оквиру овог пројекта реализована је
и еколошка радионица на којој су чла-
нови Групе за самозаступање учили о

очувању природе и заштити животне
средине.

Упоредо је био расписан и ликовни
конкурс „Моја башта машта” намењен
предшколцима и ученицима првог и
другог разреда основних школа.

– Деца су нам послала велики број
радова, а наши самозаступници су и
овде имали важну активну улогу. Они
су, наиме, први пут били у улози жири-
ја и бирали најбоље радове. На свеча-
ности поводом отварања Сензорне баште
поделили смо захвалнице ауторима
двадесет најуспешнијих радова. Три
најбоља рада одабрали су наши сугра-
ђани, који су у протеклом периоду лај-
ковали све цртеже на „Фејсбук” стра-
ници удружења „На пола пута”. Најве-
ћи број лајкова одлучио је о томе ко ће
заузети прво, друго и треће место, а
деци која су креирала те радове уручи-
ли смо награде изненађења – објасни-
ла је Ема Савановић.

Прву награду је освојила Сташа Цвет-
ковић, другу је добио Јован Станојков-
ски, а трећу Вукан Вељин. Ова акција је
реализована у оквиру пројекта „Приро-
да је и наша ствар”, који је пак део ширег
пројекта „Зелени инкубатор”. Њега спро-
воде „Млади истраживачи Србије”, Бео-
градска отворена школа и „Инжењери
заштите животне средине”, уз финан-
сијску подршку Европске уније.

Двадесет година Интернационалног
карневала у Панчеву биће обележено
17. и 18. јуна програмом који ће се
одржати на десетак локација у граду.
Сви програми су бесплатни за
посетиоце.

Међународна карневалска поворка
одржаће се 18. јуна, од 20 сати, на ули-
цама ТЦ „Биг” Панчево, а у њој ће уче-
ствовати више стотина деце и карне-

валске групе из Србије, Италије, Црне
Горе, Северне Македоније, Хрватске,
Словеније, Малезије, с Кубе, као и
представници из Румуније и Немачке.

Панчевачки карневал, као први међу-
народни карневал у Србији и члан
Федерације европских карневалских
градова, одржава се од 2003. године у
организацији удружења грађана „При-
јатељи Панчева”.

СУБОТА, 18. 6. 2022.

• БИГ ПАНЧЕВО

Од 17.00 – Сајам традиционалне
хране и вина „Банат гастро”
19.00 – Балетска представа „Љубав”
– ПК „Балерина”, Панчево
20.00 – Карневалска поворка
21.30 – Концерт: Cuban Band and
Dan ce Show „Cubal ca ni ca”, Kуба
23.00 – Концерт групе „Ван Гог”

• БРАЋЕ ЈОВАНОВИЋ 1

21.00 – Концерт групе „Ђура и мор-
нари”

• ТРГ СЛОБОДЕ 3 / СОКАЧЕ,
ПЛАТО КОД ОПШТИНЕ

20.30 – Плешимо заједно баћату,
салсу, кизомбе плес – Плесна шко-
ла „Параисо”

• ЊЕГОШЕВА 1

22.00–03.00 – „Quart Core Band”

• ТРГ СЛОБОДЕ 3

21.30 – „Disco Hou se” (ДЈ Јовић и
Буказић)

• МАКСИМА ГОРКОГ 10

23.00–04.00 – Neo Pau lex

• ЊЕГОШЕВА 10

21.00–03.00 – „De Aco u sti co Bаnd”

• ТРГ КРАЉА ПЕТРА I 8–10

20.00–02.00 – Карневал у плићаку

• СТАРА ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА

22.00–02.00 – DJ Аћим

ПЕТАК, 17. 6. 2022.

• БИГ ПАНЧЕВО

Од 17.00 – Сајам традиционалне
хране и вина „Банат гастро”
18.00 – Дечји карневалски програм
„Деца деци”
21.00 – Отварање 20. Интернацио-
налног карневала Панчево 2022.
21.15 – „Карневал фест”
22.00 – Концерт „Лексингтон бенда”

• БРАЋЕ ЈОВАНОВИЋ 1

21.00 – DJ Ником Ништа

• ТРГ СЛОБОДЕ 3 / СОКАЧЕ,
ПЛАТО КОД ОПШТИНЕ

21.00 – „Бане Глуваков трио” („Rock
& Blu es music”)

• ЊЕГОШЕВА 1

22.00–03.00 – „Трио Крстић бенд”

• ТРГ СЛОБОДЕ 3

21.30 – „Шљокицапарти” (DJ Марина)

• МАКСИМА ГОРКОГ 10

23.00–04.00 – DJ Gee to veen

• ЊЕГОШЕВА 10

21.00–03.00 – „Jack Dani els Party”
(DJ Јовић и Буказић)

• ТРГ КРАЉА ПЕТРА I 8–10

20.00–02.00 – Александра и Бојан DJ

• СТАРА ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА

22.00–02.00 – DJ Марко Нинић



Ратари имали
шта да виде на
огледним пољима

Дан поља стрних жита, уљане
репице и заштите биља одр-
жан је 8. јуна на огледном
пољу Пољопривредно-савето-
давне службе (ПСС) Инсти-
тут „Тамиш” из Панчева.

Ово традиционално окупља-
ње произвођачима је предста-
вило нове сорте озимих стр-
них жита, новине у агротех-
ници уљане репице и херби-
цидне огледе на кукурузу,
соји, сунцокрету и шећерној
репи.

И упркос јакој киши скуп
је одржан, а на отварању су
госте и учеснике поздравили
директор Института проф. др
Никола Ћурчић и представ-
ник Министарства пољопри-
вреде Мирко Влачо.

Након кратког представљања
карактеристика производње у
овој години, без обзира на прет-
ходни јак пљусак, група пољо-
привредника је обишла макро-
оглед озимих стрних жита.

Том приликом су своје сор-
те приказали три селекцио-
нара, свако испред своје
семенске компаније, и пред-
ставник једног дистрибутера.
Укупан број сорти у овој годи-
ни макроогледа је следећи:
61 сорта пшенице, 19 озимог
јечма, четири тритикалеа и
једна сорта огледне ражи.

Међу стручњацима који су
креирали овај догађај био је
и стручни сарадник за ратар-
ство Богдан Гаралејић, који
је истакао да је код хербицид-
них огледа акценат стављен
на њихову ефикасност у усло-
вима суше овог пролећа.

– Што се тиче стања усеве,
могу да кажем да су велике
резерве влаге из новембра и
децембра 2021. године од 256
л/м², уз кишу у априлу и мају,

допринеле добром изгледу
пшенице и осталих озимих
стрних жита на огледном
пољу. Наглашено је да су за
прихрану количине азотних
минералних ђубрива одређе-
не како мерењем садржаја
нитратног азота у земљишту,
тако и сензорским уређајима
ради рационалне примене
скупих азотних минералних
ђубрива. Високе цене репро-
материјала и дизел-горива
изискују рационално кори-
шћење уз промену техноло-
гије производње и праћење
препорука Саветодавне слу-
жбе и Прогнозно-извештајне
службе у заштити биља. Обе
службе се налазе под једним
кровом, заједно са акредито-
ваном лабораторијом за
земљиште „Тамиш агролаб” у
оквиру ПСС-а Институт
„Тамиш” – каже стручњак.

Петак, 17. јун 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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УЧЕНИЦИ ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” НАЈБОЉИ У ДРЖАВИ

Омољички ђаци највише знају о саобраћају

Majски или 342. број старче-
вачког гласила почиње репор-
тажом о „Ноћи музеја”, први
пут одржаној у том месту, а
одмах затим следи и изве-
штај са састанка на којем су
представници Месне заједни-
це и једне италијанске ком-
паније разговарали о перспек-
тивама у погледу изградње
ветропарка у делу атара пре-
ма Долову.

Јавност је обавештена и о
томе како теку радови на
асфалтирању појединих ули-
ца, као што су Новосадска,
Матије Гупца и Утринска, а у
плану је и Зрењанинска.

Гост интервјуа био је дирек-
тор „Пантранспорта” Воја
Савичић, који се сагласио са
чињеницом да ће нова лини-
ја градског превоза број 8 мно-
го значити Старчевцима. У
рубрици „Кафенисање у ’Ђер-
му’” занимљиве детаље из сво-
је животне приче изнео је Зол-
тан Чизмар, пензионисано вој-
но лице. „Лице с насловни-
це” је Зоран Недељков, сви-
ма познат под надимком
Гумени, као и по својој вред-
ноћи.

Треба издвојити и подро-
бан извештај са четвртих

„Старчевачких дана књи-
ге”, а нису изостале ни стра-
не посвећене школи, кул-
тури, извиђаштву и спорту,
као ни рубрике „Старчевач-
ким шором”, „Уопштинава-
ње” и „Култиватор”.

У анкети су се читаоци
изјашњавали о томе да им је
неопходна бициклистичка
стаза.

Банатски Брестовац: Због
учесталих крађа пре свега
поврћа пољочуварска служба
појачаће присуство и контро-
ле. Удружење пензионера и
инвалида тренутно уз подр-
шку неких предузетника из
села приводи крају радове на
летњој башти. ЈКП „Зелени-
ло” је почело да коси појас
око Поњавице.

Банатско Ново Село: Сеоска
слава Духови обележена је
протеклог викенда, између 10.
и 14. јуна. Народни оркестар
је као део оркестра румунске
националне мањине наступио
на великом концерту у субо-
ту, 11. јуна, у Владимировцу,
где је певала и позната интер-
претаторка народне музике
Изворинка Милошевић.

Долово: Удружење винара
обележило је Духове у субо-
ту, 11. јуна, а истог дана удру-
жење пензионера имало је
радну акцију. Мали матуран-

ти приредили су у уторак, 14.
јуна, свој матурски бал. У току
је постављање темеља за Све-
тосавски дом код Велике
цркве.

Глогоњ: Фудбалери ће у првој
утакмици баража за улазак у
Прву јужнобанатску лигу у
недељу, 19. јуна, дочекати
„Банат” из Иланџе. У току
недеље биће постављена тен-
да у баштици Дома пензио-
нера.

Иваново: Школа се обратила
свима који слободно време
проводе на теренима у школ-
ском дворишту да их чувају
поштујући правила.

Јабука: Месна заједница поно-
во апелује на деструктивце да

не уништавају јавна добра,
попут спортских терена или
дечјих игралишта, а на друге
суграђане да пријављују ова-
кве случајеве, јер је немогуће
свуда поставити камере.

Kачарево: Месна заједница
и комунално предузеће су у
заједничкој акцији засадили
цвеће у дворишту амбуланте
и на улазу у место. Ове две
установе обављају последње
припреме за нову сезону на
купалишту СРЦ-а „Језеро”, а

уз финансијска средства Гра-
да Панчева склопљен је уго-
вор са Спасиличком службом
Србије за безбедност купали-
шта у трајању од 20. јуна до
1. септембра, с радним вре-
меном од 10 до 19 сати. „Зел-
ник фест” биће одржан у субо-
ту, 18. јуна, од 12 до 17 сати,
у просторијама удружења
„Вардар”.

Омољица: У организацији
Месне заједнице и комунал-
ног предузећа улаз у депони-
ју је очишћен, а пут до гор-
њег дела сметлишта насут је
ризлом, тако да одсад свако
може своје смеће одлагати
где му је и место, а не бацати
на улаз и чудити се руглу –
поручују челни људи помену-
тих институција и додају да
је одлагање смећа за грађане
других села забрањено.

Старчево: „Екс-Ју рок фест”
биће одржан четрнаести пут,
29. и 30. јула, на старчевач-
ком Тргу неолита. Првог дана
наступиће Даворин Боговић,
некадашњи фронтмен леген-
дарног „Прљавог казалишта”,
а сутрадан ће главна звезда
бити београдски састав „Елек-
трични оргазам”.

Месне актуелности

НОВО ИЗДАЊЕ „СТАРЧЕВАЧКИХ НОВИНА”

Ускоро ветропарк
у близини?

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ОБЕЛЕЖЕНА СЛАВА У ЈОШ ЈЕДНОМ МЕСТУ

Новосељани лепо прославили Духове

ПРИРЕЂЕНО ЈОШ ЈЕДНО ОKУПЉАЊЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

ДАН ПОЉА ОДОЛЕО И ЈАКОМ ПЉУСКУ

Након Доловаца, Kачареваца и
Брестовчана своју месну славу
обележили су и Новосељани. Они
су то вратили на претпандемиј-
ско стање, па су Месна заједни-
ца, Дом културе, удружења и
клубови поново својим суграђа-
нима приредили много тога инте-
ресантног.

Тако је у поменутом месту
током пет дана приређен вели-
ки број разноврсних садржаја.

Програми су почели у петак,
10. јуна, тениским турниром у
конкуренцији синглова и дубло-
ва, а истог дана су отворене и
две изложбе.

Једна се, као и сваке године,
одвијала у просторијама Удру-
жења жена „Новосељанке/Bobo -
a ce le”, а према речима председ-
нице Снежане Бабе, у питању је
стална поставка.

– Наша врата су била отворе-
на сваког славског предвечерја

и било је посетилаца, и то више
него раније. Дошли су људи не
само одавде већ и из Панчева и
других места, који су, како су
нам и сами рекли, дошли баш
нас да посете. Надам се да смо
имали шта да им покажемо и
да су уживали у нашој колекци-
ји етно-рукотворина – наводи
Снежана Баба.

Исте вечери је отворена и изло-
жба Николе Пољака, мултиумет-
ника из Старчева, који се, поред
четкице, одлично служи и там-
буром, а за себе каже да је опчи-
њен банатском равницом, на коју
ставља и највећи акценат у сво-
јим уметничким делима.

Потом је у малој сали Дома
културе уследила и промоција
књиге под називом „Низ сокак
мој” новосељанског списатеља
Синише Kојића. Поред аутора,
о том делу су говорили и изда-
вач Бранислав Павлов и рецен-

зент Мирча Маран.
Реч је о причи која уредно и

фактографски по адресама одно-
сно кућама потанко бележи и
описује ко је где и како живео у
једном новосељанском крају.

Сутрадан је, поред осталог,
настављен тениски турнир, а одр-
жана су и надметања у одбојци,
као и у бриџу, по чему су Ново-
сељани надалеко чувени.

Славска недеља је, поред
литургије у српској православ-
ној цркви, донела и турнире у
балотама, одбојци и малом фубалу,
као и концерт фолклорних
група, пре којег се представио и
Џудо клуб „Ипон”. Сутрадан је
одржан и шаховски турнир, а
завесу на овогодишњи славски
програм спустила је јубиларна
20. „Фијакеријада”.

Ученици Основне школе „Доси-
тејОбрадовић” изОмољицепости-
гли су велики успех освајањем
првог места на 53. републичком
такмичењу под називом „Шта
знаш о саобраћају”, одржаном 26.
и 27. маја у Београду.

На такмичењу је учествовало
28 округа из Србије, а у овом
циклусу такмичења око 300.000
деце из целе Србије, која су се
надметала у познавању саобра-
ћајних прописа, решавању тесто-
ва и вожњи бицикла на полиго-
ну спретности и практичног
понашања.

У ч е н и ц и
о м о љ и ч к е
школе Лазар
Ђукановић и
Хана Ћирић
освојили су
прво место и
представљаће
Србију на
Е в р о п с к о м
такмичењу, у
организацији
Светске ауто-
м о б и л с к е
федерације
FIA, која ће

ове године бити одржана у
Задру.

Поред наведених успеха, омо-
љички ђаци Милица Милатов и
Стефан Живанов освојили су
треће и пето место, а они су с
поменутим ученицима били и
део екипе Јужнобанатског окру-
га која је, предвођена ментором
наставником Миодрагом Таси-
ћем, на крају свеукупног такми-
чења постала првак Србије у
колективној конкуренцији.

Иначе, ово је први пут да уче-
ници само једне школе чине
екипу округа и остваре победу.

Ф
О

Т
О
: 

А
Р

Х
И
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А

Државни шампиони с ментором

Не иде без “Фијакеријаде”

Домаћини поздрављају званице

Струка каже да је стање усева солидно
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Јубиларни 50. фестивал експе-
рименталног, алтернативног,
нискобуџетног и ангажованог
позоришног израза „Екс театар
фест” одржан је у нашем граду
од 8. до 12. јуна. Организатор
фестивала је Дом омладине, а
манифестација је реализована
под слоганом „БИТИ или не бити
ЧОВЕK”.

Фестивал је у среду, 8. јуна, у дво-
рани „Аполо” отворила Марија
Јевић, чланица Градског већа
задужена за културу и омладину.

– Педесет година фестивала
је заиста велики јубилеј. Ту нема
фолирања: педесет издања не
можемо да направимо тек тако.
Овај фестивал је, како би се то
модерно рекло, постао бренд
овог града и Панчевци воле „Екс
театар”, а очигледно је и да „Екс
театар” воли Панчево и зато се
сваке године враћа. Град Пан-
чево, који финансира овај фести-
вал, потрудиће се да се он врати
и следеће године, да траје и да
буде све бољи. То је наш задатак
и ми ћемо га испунити, а ви
уживајте у театру – поручила је
бројној публици Марија Јевић.

Присутне је поздравила и др
Сунчица Милосављевић, селек-
торка и уметничка директорка
фестивала.

– На основу свог не тако малог
искуства могу да кажем да је
публика у Панчеву привилегова-
на зато што сваке године има
прилику да на „Екс театар фесту”
види јединствена ауторска истра-
живачка позоришна остварења.
То су представе које не можемо
видети ако одемо, рецимо, у 
националну позоришну кућу. То
су представе које настају из велике
уметничке потребе да се нешто
каже, да се нешто запази, да се
окупимо, да се међусобно позо-
вемо да нешто променимо. И зато
је „Екс театар фест” овако дуго-
вечан и надам се да ће такав бити
и надаље и да ће носити бакљу
културе, критичке мисли, хра-
брости да се искорачи, да се истра-
жује, да се не подилази укусима,
да се постављају питања и можда
нуде одговори и да се и остали
чланови заједнице и друштва, које
ми у позоришту не баш фер нази-
вамо публиком, запитају у ком

правцу треба да крене не само
позоришна уметност, не само
уметност, не само култура, већ
уопште све оно што јавно ради-
мо – рекла је селекторка.

Она је позвала публику да
погледа и изложбу коју су, пово-
дом 50. година фестивала, у про-
сторијама Дома омладине при-
редили Данка Стојков и Зоран
Деранић.

– У години када пандемију
замењују међународна криза и
претећа неизвесност, на просто-
рима који су вечита ветромети-
на између Истока и Запада, а у
сталној забринутости за опста-
нак природе и планете, „Екс теа-

тар фест”, та мала али искусна
и мудра културна прилика, окре-
ће се пољу етике, односно избо-
ра које као људи чинимо. Пита-
ње које овогодишњи фестивал
поставља јесте „Шта значи бити
човек?”. Бити или не бити, и
како бити човек, ова хамлетов-
ска дилема кључно је хумани-
стичко питање и питање свих
питања у позоришту. Фестивал
се одржава управо под овим сло-
ганом: „Бити или не бити човек”,
истовремено као позив на преи-
спитивање савремених друштве-
них вредности и поступања, и
апел за разумевање, толерант-
ност и солидарност као једини

пут ка хуманој будућности – обја-
снила је др Сунчица Милоса-
вљевић тему и слоган овогоди-
шњег фестивала.

Селекторка је истакла да је
при одабиру представа одређе-
ње човека сагледавала из више
углова и идентитетских аспека-
та – етичког, родног, културо-
лошког, еколошког, што је и
одредило тематске дане у окви-
ру петодневног фестивалског
програма.

Јубиларно издање фестивала
током пет дана трајања, од 8. до
12. јуна, донело је Панчевкама
и Панчевцима чак 20 позори-
шних програма сврстаних у више
целина: представе намењене мла-
дој публици, плесне и невербал-
не представе, перформанси и
видео-радови, целовечерње пред-
ставе које се изводе на сцени, те
амбијенталне представе. На неко-
лико локација у граду предста-
вили су се уметници и театри из
Панчева, Сомбора, Београда,
Марковца, Новог Сада, Горњег
Милановца, Смедерева, Подго-
рице, Приштине, Мостара, Чако-
веца, Келебије и Љубљане.

Фестивал је одржан под покро-
витељством Града Панчева,
Покрајинског секретаријата за
културу и Министарства култу-
ре и информисања.

ОДРЖАН 50. „ЕКС ТЕАТАР ФЕСТ”

БИТИ ИЛИ НЕ БИТИ ЧОВЕК

ЗАВРШЕН „КЛАСИК ФЕСТ”

Укроћена „Кармина Бурана” 
и још три концерта за незаборав

ПЛЕСНИ СТУДИО „ЛАНА”

Мажорет плес 
од Панчева до Задра

НОВА КЊИГА АЛЕКСАНДРА ЗОГРАФА

Приче из Другог рата

Мажореткиње из плесног сту-
дија „Лана” кратким насту-
пом на платоу испред Град-
ске управе обележиле су у

недељу, 12. јуна, Светски дан
мажорет плеса.

Чланице овог клуба врше
последње припреме за карневал
у Панчеву, где ће у петак, 17.
јуна, наступити као предводни-
це поворке. Само три дана касни-
је,у понедељак, 20. јуна, оне кре-
ћу пут Задра на Европско првен-
ство у мажорет спорту.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Издавачка кућа „Pop bo oks”
недавно је, у сарадњи с Музе-
јом Југославије, објавила стрип-
-књигу Александра Зографа
„Приче из Другог рата”.

Реч је о збирци 30 стрипова
нашег чувеног стрип-аутора
која из специфичних перспек-
тива осветљава збивања током
Другог светског рата у Србији,
али и широм света: од Баната
и Баварске, преко Бора и Мин-
хена, до Рима и Сан Франци-
ска. Kао и много пута до сада,
Зограф је своје приче откри-
вао из приватних бележница,
писама и разгледница које је
налазио код продаваца на
бувљим пијаца-
ма, правећи
затим од тог
м а т е р и ј а л а
незаборавна
стрип-дела.

Збирку отва-
ра вероватно
најпотреснији
стрип – „Писма
Хилде Дајч” – о
судбини 20-
- г о д и ш њ е
јеврејске сту-
денткиње архи-
тектуре и бол-
ничке волонтер-
ке, која је 1942.
страдала у
камиону душе-
гупки на путу из
логора Сајми-
ште ка масовној
гробници у
Јајинцима.

Епизода „О
борској беле-
жници” бави се животом мађар-
ског песника Миклоша Радно-
тија на принудном раду у руд-
ницима на истоку Србије. „На
селима у зимске вечери певају
се нове песме чији је репертоар
врло богат” говори о „Полити-
киној” репортажи из зиме ’41.
о ономе што ћемо касније упо-
знати као новокомпоновану
народну музику.

Догађаји из најстаријег срп-
ског дневника су тема и стри-
па „6. 4. 1941”. Тмурна ратна
свакодневица описана је и кроз
приче о новинама „Илустро-
вана недеља”, које су излазиле
под мађарском окупацијом у
Новом Саду, или о „Новом вре-
мену” у Београду, партизан-
ским листовима „Пут слобо-
ди” и „Пионири”, немачком
„Сигналу”, али и стриповима
као што су „Бележница једног
скаута” или чак „Ратни дани у

Баварској”. „Саобраћајни тест”
је настао из бележнице „Про-
вери самог себе” намењене воза-
чима камиона Трећег рајха...

Најпознатији историјски
догађај прошлог века дуго је
већ једна од централних тема
у Зографовом опусу, сагледан
кроз животе и искуства 
појединаца које „званична 
историографија није примећи-
вала”. Наглашавајући како
„црта човека који се супрот-
ставља”, он каже да се Другим
светским ратом бави јер (и
даље) живимо у друштву које
непрестано заборавља или извр-
ће своју прошлост.

– Рат деведесетих је настао
зато што се није докраја 
разумело шта нам се догађало
четрдесетих. Идеологија, и
прећуткивање истине због
идеологије, чине да људи, чим
им се укаже прилика, почну
да се бију. Тако настају
мржња, подвојеност... и на
крају рат. Без обзира на то да
ли у Југославији, Вијетнаму
или Украјини – износи Зограф
свој став.

Поред стрипова, у књизи се
налазе и два посебна текста. У
уводном Зограф појашњава сво-
је мотиве и ауторску позицију,
док у есеју „Мала породична
историја” реконструише важне
и више него необичне догађаје
из живота чланова своје поро-
дице током ратних година,
истичући то као лични разлог
који га додатно подстиче да се
упорно враћа овој теми.

Вишеминутним аплаузом, ова-
цијама публике и двоструким
позивом на бис, на величанствен
начин је у недељу, 12. јуна, завр-
шен овогодишњи међународни
фестивал класичне камерне
музике „Класик фест”, који је
организовао Културни центар
Панчева. У препуној дворани те
установе наступио је један од
најпознатијих виолиниста дана-
шњице Стефан Миленковић, уз
пратњу оркестра „Камерата ака-
демика” из Новог Сада.

Главна тачка програма била је
„Кармина Бурана” Карла Орфа, а
пре тога је публика имала прили-
ку да чује и „Три прелиде” Џорџа
Гершвина, „Лето” Астора Пјацо-
ле и нумеру „Боемска рапсодија”
коју у оригиналу изводе Фреди
Меркјури и група „Que en”.

Публику је кроз овај изузетан
програм причом водио сам Сте-
фан Миленковић, доказавши ко
зна који пут да није само врстан
музичар, већ и да је изузетно

харизматична личност беспре-
корних манира, богатог знања и
раскошног талента што на сце-
ни доживљава своју пуну снагу,
било да уметник у том тренутку
свира, било да разговара с публи-
ком, или пак само својој музич-
кој пратњи погледом диктира
наредни корак.

– Одувек сам желео да свирам
„Кармину Бурану”, али сам сма-
трао да је то, у суштини, немогу-

ће. Како је ово дело напи-
сано за велики оркестар,
неколико хорова и два
клавира, чинило ми се да
би сваки покушај да се
„укроти” за неку мању
формацију био, у најма-
њу руку, изузетно тежак.
Али како овај сан никада
нисам напустио, недавно
се точак среће зауставио
на правом пољу и упо-

знао сам се с несвакидашње 
креативним и версатилним радом
композиторке Ане Крстајић. Тада
сам знао да визија може постати
реалност – рекао је, између оста-
лог, Миленковић на концерту.

И у тој реалности коју су ство-
рили овај уметник и једнако вир-
туозан састав „Камерата акаде-
мика” публика је истински ужи-
вала и умела је то и да покаже и
да извођачима захвали на сва-
кој ноти и сваком милиграму
лепе енергије која је струјала
салом готово два сата.

Ништа мање квалитетан није
био ни програм осталих дана
фестивала. „Класик фест” је отво-
рен у четвртак, 9. јуна, у Римо-
католичкој цркви Светог Карла
Боромејског. Том приликом је
изведен програм „Ох, ла-ла”, у
интерпретацији састава који чине
Тања Сонц (виолина), Милена

Липовшек (флаута), Михаил
Зуравлев (обоа), Огњен Поповић
(кларинет, иначе уметнички
директор „Класик феста”),
Боштјан Липовшек (хорна) и Уки
Оваскаинен (клавир). На репер-
тоару су била дела Сен Санса,
Пуленка и Онслова. Наредног
дана на истом месту одржан је
програм „Секстети” с делима
Бетовена и Чајковског, који је
извео трио Тања Сонц (виолина)
и Боштјан Липовшек и Махир
Kалмик (хорне).

У суботу је програм реализо-
ван на новој локацији – у Еван-
геличкој цркви, а наступио је
састав који чине: Мина Глиго-
рић и Kатарина Јовановић
(сопрани), Небојша Бабић (бас),
Микхаил Зуравлев и Бојан
Пешић (обое) и Огњен Поповић
и Жоао Валинхо (кларинети).

„Kласик фест” је настао из
потребе за истицањем важности
камерног извођења музике и с
циљем пропагирања камерне
музике на овим просторима. Свр-
ха фестивала је неговање доброг
музичког укуса грађана Панче-
ва, пре свега младих, и уживање
у врхунској уметничкој музици.
Фестивал је одржан под покро-
витељством Града Панчева и уз
подршку Министарства култу-
ре и информисања и Покрајин-
ског секретаријата за културу,
јавно информисање и односе с
верским заједницама.
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ЦЕНТАР ГРАДА У ОСАМДЕСЕТИМ И ОВИХ ДАНА

БАСКЕТ, ФУЦА И „СТУДЕЊАК” VS. ЕКРАНИ И НАРГИЛА
Некад „три на три” под
обручем, сада паркирање
испод труле табле

Средовечни људи би се
пели на дуд, да их бобице
као времеплов врате у
детињство

Истина је да је свима нама све лепше
било када смо као клинци јурцали уна-
около с мишљу у главама да ћемо поста-
ти космонаути или део одбојкашке
репрезентације, дакле, када смо били
млади, али има нечег и у реалности,
односно стварним променама. Ево,
рецимо, завиримо у то чиме се бавио
онај млађи део становника блока згра-
да у Улици Вука Караџића и како је тај
део најужег центра града изгледао осам-
десетих година прошлог века.

У дворишту, омеђеном зградама чији
су улази у улицама Димитрија Туцовића,
Браће Јовановић и Вука Караџића, посто-
јао је кошаркашки терен уз некадашњу
Железничку амбуланту, где је сада Завод
за заштиту здравља. Ту се играо баскет да
је све прштало! Због стварања редова у
чекању најчешће су играле „тројке”, а
само у ретким ситуацијама обруч се гађао
у варијанти „два на два”. Долазили су
сви, од 12 до 25 година, чак и „гости” из
суседних блокова, а предност су, нарав-
но, имали „маторци”.

Ипак, нису били себични, млађима
су показивали финте, учили их како да
опусте руке или да иду „на улаз”. Деша-
вало се и да у истом моменту на терену
или поред њега буде педесетак момака
и понека девојка. Паузе су прављене
само када пљушти киша или пошто
снег прекрије терен.

Јасно је и зашто је тако било: тада су
тек почели да пристижу „комодори”, а
чак и тај, из садашње перспективе, при-
митивни компјутер имао је мало ко.
Игрице нису биле „ин”, већ добар баскет!
Опште је познато да у то време, пре
35–40 година, мобилни телефони нису
постојали, а да су творци друштвених
мрежа били у пеленама или се још нису
ни родили.

Данас, када су гледање у екран и „боц-
кање” по тастатури или паметном теле-
фону „морање”, на месту терена за баскет
је паркинг. Кошаркашке табле су истру-
лиле још деведесетих, а сада, отужно
висећи изнад кровова аутомобила, само
сведоче о давно прошлом времену.

О том плусквамперфекту би, да уме,
проговорио и Железнички парк, преко-
пута оронуле зграде Старе пиваре. Ту се
осамдесетих играла фуца: на голиће,
„викторије”, пуцање пенала... Екипе из
краја су свраћале кад год би наша „енгле-
ска трава” била сува. Знојавих клинаца
толико да не можеш да их пребројиш.
Долазили су момци из поменутог блока
чије је шпицнаме било „другодворци”,
али и „петровци” и „соларци”. Током

последњих деценија „Жељак” јесте посе-
ћен, али само као место за кратак предах
или транзит ка кеју. Фуца се иселила...

Има стабала дуда у Градском парку.
Истих оних од пре неколико деценија.
Ипак, једно од њих је специјално: нала-
зи се на месту судара стаза које долазе
из праваца Штросмајерове и некада-
шњег „Ристића”, недалеко од зграде
Градске управе. У време када слатки
плод треба да постане љубичаст, с тог

дрвета је увек висио неки клинац.
„Лоповску” би добио од другара, а
„дудовски плен” се делио. Маја 2022.
на дуду никог, па средовечним људима
дође да се попну, да их бобице као вре-
меплов врате у детињство.

Тинејџери из друге половине осам-
десетих и они нешто мало старији од
њих нису размишљали куда да иду пет-
ком и суботом увече – Студентски је
био једина опција. Рокају домаћи и
страни рокенрол хитови, екипице су
распоређене по сепареима, а фора је
да покушаш да направиш круг, тј. да се
пробијеш кроз невиђену гужву од јед-
них до других врата. Нормално, циљ је
био и да се успут упознаш с неким
новим људима, размениш емоције...
Ово последње важи и данас, али уз нар-
гилу и на неким другим местима, уз
ону музику, хм, па да, ону необичну,
оно кад гласови одзвањају и сви личе, а
не можеш да похваташ текст...

А „Студењака” више нема. Простор
у коме су одрасле генерације Панчев-
ки и Панчеваца реституцијом је вра-
ћен СПЦ-у, није одржаван и ренови-
ран, па је донедавно зврјао празан: у
годинама иза нас често се могу видети
редитељи, сниматељи и глумци који у
прелепом, иако старом кутку раде на
сетовима. Студентски је сада у неком
другом филму. С. Трајковић

Добар трилер подразумева узбуђе-
ње, напетост и неочекиване обрте.
Сви ови састојци налазе се у роману
„Сламар” Владимира Вујиновића.

У Београду, у Бањичкој шуми,
испод страшила за птице, пронађен
је леш коме су повађени унутрашњи
органи, а стомачна дупља напуњена
сламом. Случај је у надлежности
инспектора Филипа Вујића, који од
форензичара сазнаје да су изолова-
ли ДНK профил убице, али анализа
делује невероватно. ДНK указује на
мртву особу...

Чим започне жетва и падну први
откоси, сламна страшила се рази-
грају на пољима усева... Нико више
неће бити сигуран. Нико не може
ни да претпостави ко је следећа
жртва суровог Сламара.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошломброју смо вас питализашто
волите трилере. Књиге из „Вулкана”
добиће аутори следећих порука:

„Што је трилер у књизи бољи, то
ми лепше одвлачи пажњу с разних
трилера из мог живота.”

„Вероватно зато што ми недостаје
узбуђења у свакодневици. А кад боље
размислим, и боље да је узбудљиво
међу корицама него у реалности.”

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање у којим ситуацијама
губите контролу над својим емоци-
јама:

„Кад год сам у ПМС-у. Од тог
отрова се склони само ко ми књигу
поклони.”

„Кад видим младог комшију како
опет тегли кесе са шећером ко зна
одакле. Цела зграда звони колико
изгубим контролу над својим емо-
цијама. Глупан!” Д. К.

Два читаоца који до следеће среде,
у 12 сати, на имејл kon kurs.pan ce -
vac @gmail.com  пошаљу најзанимљи-
вији одговор на питање: „Коју кишу
посебно памтите?”, наградићемо по
једном књигом. Награђене одговоре
ћемо објавити у наредном броју.

Радња књиге „Педесет имена за
кишу” Аше Леми одвија се у Јапану
1948. године. Kао дете удате јапан-
ске аристократкиње и њеног љубав-
ника, афроамеричког војника, Нори-
ко Kамиза је аутсајдер од рођења.
Њени бака и деда су је примили
само да би је сакрили, плашећи се
мрље на свом племенитом педигреу.

Претерано послушна, Нори при-
хвата свој усамљенички живот, упр-
кос томе што је интелигентна и радо-
знала. Међутим, када случајност
доведе њеног полубрата Акиру на
имање, она у њему проналази саве-
зника. Нори ће назрети свет у коме
можда ипак постоји место за њу и
зато ће желети да се бори да буде
део њега – а то је битка која би могла
да је кошта свега.

Сламар

Два читаоца који до следеће среде,
у 12 сати, на имејл kon kurs.pan ce -
vac @gmail.com  пошаљу најзанимљи-
вији одговор на питање: „На шта вас
асоцира слама?”, наградићемо по
једном књигом. Награђене одговоре
ћемо објавити у наредном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

ГОДИНА KАДА ПАНЧЕВО СЛАВИ ВЕЛИKИ ЈУБИЛЕЈ

Три века пиварства у нашем граду – наслеђе које вапи за бригом
Ове године су равно три века од почет-
ка производње пива у нашем граду, и
то захваљујући Абрахаму Kепишу из
Братиславе.

Пивара је лепо радила, нарочито
када ју је преузела породица Вајферт,
а то се није битније променило ни
када је национализована по доласку
комуниста на власт.

Све је некако функционисало до
2008. године, када је, на жалост мно-
гих, та фабрика престала да ради.

Ипак, у последње време ситуацију
колико-толико поправљају мали занат-
ски произвођачи, а многи покушава-
ју посебно ове године разним мани-
фестацијама и иницијативама да при-
зову нешто од те светле традиције.

Kада је реч о вишевековној историји
панчевачког пиварства, није згорег
подсетити се неких важних чињени-
ца, нарочито у време великог јубиле-
ја – триста година откако је Абрахам
Kепиш, предузетник из Пожуна, дана-
шње Братиславе, 1722. године у Пан-
чеву основао прву пивару у региону.

Током времена власници фабрике
су се смењивали, а најбоље је крену-
ло средином 18. века, када је та пива-
ра прешла у руке породице Вајферт,
посебно у време Ђорђа, чувеног инду-
стријалца, гувернера Народне банке
и познатог филантропа.

По завршетку Другог светског рата
пивару су, као и све остало, преузели
комунисти, али и тада је лепо напре-
довала, нарочито седамдесетих годи-
на прошлог века, када је због знатног
повећања производње (1977. године)
дошло до пресељења погона с лока-
ције на тргу који већ неко време носи

име Ђорђа Вајферта у модерне хале у
другом делу града. 

Панчевачко пиво текло је и после
пада комунизма, тачније до 2008. годи-
не, када је фабрику купио најпре тур-
ски „Ефес”, а потом и надалеко чуве-
ни холандски гигант „Хајнекен”, који
ју је готово истог момента угасио.

Сличну судбину доживела је згра-
да Старе пиваре, која је три године
раније страдала у пожару. Након тога
стизали су бројни апели и иниција-
тиве да би ти, сада видно руинирани
објекти могли да добију неку функ-
цију, па је било идеја да се од ње
штошта направи – од спортско-ре-
креативног центра, преко шопинг-
центра, до музеја посвећеног пре све-
га, што је и логично, управо пиву.

У међувремену је у панчевачком

пиварству наступила потпуна тиши-
на и тако је било све до пре неку
годину, када је и до овог града стигао
талас популарности занатске
производње пенушавог напитка.

Тада су многи почели да кувају ква-
литетно пиво код куће, а неки од њих
упустили су се у озбиљнији бизнис,
попут људи који су пре неколико годи-
на отворили веома озбиљну занатску
пивару под називом „Дилема”.

Kада је реч о очувању светле пан-
чевачке традиције точења квалитет-
ног пива, у граду постоји и удружење
од двадесетак кућних пивара, чији се
чланови најрадије окупљају у локалу
„Слад”, где је једини понуђени арти-
кал пиво, и то управо занатско.

Поред учења, усавршавања и дру-
жења, једно од начела тог удружења

јесте и едукација грађана о култур-
ном и индустријском наслеђу града,
у шта свакако спада и зграда Старе
пиваре, која и даље пропада и захте-
ва хитну реконструкцију.

У погледу промоције једног од нај-
већих панчевачких брендова љубите-
љи квалитетног пенушавог напитка
од слада, хмеља, квасца и воде могли
су током протеклог викенда да посе-
те „Дане занатског пива”, који су одр-
жани у тржном центру „Биг”.

Тада су Панчевци имали прилике да
пробају више десетина врста пива на 17
штандова, а у понуди су биле све могу-
ће варијанте – од лагера, преко ИПА
пива и стаута, до пшеничног и тамног.

И то није све, јер ће, после две
године паузе, од 1. до 3. јула бити
одржани и „Дани Вајферта”, када се
поред осталог очекују и наступи Др
Нелета Kарајлића, Алена Исламови-
ћа, „Валентина” и више локалних бен-
дова. Засад је потврђено учешће пет-
наестак великих крафт пивара, а у
оквиру манифестације триста година
пиварства биће обележено и изложба-
ма и предавањима. Ј. Филиповић

А некад се пролазило између играча ривалове одбране

Парковске дудиње, слаткице

Педесет имена 
за кишу

Стара пивара годинама нагризана зубом времена и нехајем

Добра атмосфера
уз занатско пиво
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушениугаљ Обилић15.800

Угаљ Пљевља 15.360

Угаљ станари 11.950

ВОЗИЛА

ПОНУДА

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

ПРОДАЈА ВИСОКОКВАЛИТЕТНОГ
БУКОВОГ ПЕЛЕТА

Најмодернија фабрика пелета
немачког произвођача опреме
KAL 

• проценат збијености дрвне
масе 5,72%

• сушење пелета топлим 
ваздухом / минимална 
количина пепела

Телефон 060/517-82-82

КОВИНСКИ КОМАД

Испорука одмах.

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

ОГРЕВНО ДРВО на рате, ЋУМУР 
за роштиљ, БУКОВА цепаница 

и сува потпала у џаку

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

ПРОДАЈЕМ ладу караван

на бензин и плин, реги-

стрована до марта 2023,

са атестом до 2025, у во-

зном стању. 063/106-05-47

(СМС)

ГОЛФ 5, ТДИ, 1.9, 2007,

регистрован, пређено

250.000 км. 063/241-325.

(284824)

ДАЧИЈА логан рестајлинг,

1.5, 2008/9, фул опрема,

атестиран плин. 064/130-

36-02. (28473)

ПУНТО 3, 1.2, вантеретни,

2008, петора врата, фул

опрема. 064/130-36-02.

(28473)

КСАРА пикасо 1.8, 2002.

годиште, тесатераштил

310. Тел. 061/647-84-94.

(284632)

ПРОДАЈЕМ возило ситре-

он Г 4 пикасо, 2006. годи-

ште, снага 100, запремина

1997, дизел. 066/881-14-

30. (284636)

ПРОДАЈЕМ форд фокус

дизел, 2007. годиште, до-

бар. Тел. 060/580-10-95.

(284631)

ПРОДАЈЕМ je ep компас

2007, 2.0 TDI, 4  х 4, пла-

ви, мењам. 064/246-05-71.

(284638)

ЦИТРОЕН ксара пикасо

1.6 ХДИ, 2005, дигитална

клима, гаражирана, од-

лична. 064/856-60-65.

(284676)

РЕНО клио 1.5 ДЦИ, 2004,

5 В, одличан, гаражиран,

клима, алу фелне.

064/142-55-93. (284676)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила,
од 100 до 5.000 евра.
069/203-00-44. (283812)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
возила хаварисаних, ис-
правних, неисправних и
страних. 069/203-00-44.
(283812)

ОТКУП аутомобила у било
ком стањ, од 70 до 2.000
евра. 063/161-08-19. (284709)

ОТКУПЉУЈЕМ возила ста-
ње није битно, од 100 до
2.000 евра. 062/193-36-05.
(284701)

КУПУЈЕМ аутомобиле од

100 до 2.000 евра, стање

небитно. 063/165-83-75.

(284691)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Коте-

жу, Конструкторова зида-

на гаража, 15 квм, погод-

на за ауто или магацин.

063/122-55-22. (284742)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-

куп слупаних и неисправ-

них. 060/078-47-89,

063/778-47-89. (284507)

ВЕШ-МАШИНА и половни

делови од веш-машина.

013/252-05-10, 063/703-

76-07. (284439/р)

ВЕШ-МАШИНЕ, ТВ, фри-

жидери, плоче, уградне

рерне, увоз. 064/158-15-

90. (284660)

МЕШАНО дрво прве класе

са превозом и истоваром,

6.000. 064/347-50-72.

(314415)

ПРОДАЈЕМ метална гара-

жна врата на киповање, са

малом капијом дим. 220 х

200. Тел. 063/892-53-35.

(284582)

ТВРДО дрво, превоз, сеча,

мерење на лицу места,

5.500. 060/304-16-92.

(314415)

ПРОДАЈЕМ лежај, орман,

сто и столице, бутан боце,

веће посуђе. Тел. 066/888-

22-89, 013/352-083. (284571)

ВЕШ-МАШИНА, гардероб-

ни орман, кауч, кревеет,

столице, вентилатор, теле-

визор. 063/861-82-66.

(284658)

ПРОДАЈЕМ/ПОКЛАЊАМ

полице за продавницу или

бутик. Тел. 063/164-01-83.

(284623)

ПРОДАЈЕМ гуске, патке,

домаће кокошке, зечеве,

домаће пилиће. 061/143-

35-20. (284624)

ПРОДАЈЕМ прекрупар,

циркулар, кулативатор.

061/143-35-20. (284624)

ПРОДАЈЕМ ауто-приколи-

цу брако са арњевима и

церадом и камп-приколи-

цу скиф. 013/231-55-76.

(284625)

ПРОДАЈЕМ два ал. Прозо-

ра:  145 х 150 цм – 1 ко-

мад, 121 х 2.45 цм – 1 ко-

мад. 066/310-029. (284324)

ПРОДАЈЕМ казан за топ.

масти са ремом, ложиште,

ланци, корито и ланци.

066/310-029. (284324)

ПРОДАЈЕМ боце за варе-

ње и две плинске боце.

060/030-11-62. (284664)

ПРОДАЈЕМ два очувана

двоседа, 124 х 136 х 86,

расклопив 124 х 198, 100

евра по двоседу. 066/500-

83-02. (284671)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињске елементе.

Судопера 3.000, нова.

063/773-45-97. (284711)

ПРОДАЈЕМ јагањце, 30 –

40 кг, цена договор. Тел.

065/220-59-89. (284719)

ПРОДАЈЕМ покућство: ор-

мари, каучи, троседи ко-

жни и остало. 064/587-50-

24. ()284731)

ПРОДАЈЕМ фрез машину

– глодалицу, немачке про-

изводње, већих димензија.

063/807-50-65. (284695)

ПРОДАЈЕМ циглу великог

формата, повољно.

060/518-95-80. (284690)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

акумулаторе, бакар, ме-

синг, алуминијум, веш-ма-

шине, фрижидере, замр-

зиваче и остало. Долазим

на адресу. 061/322-04-94.

(284422)

ОТКУП свих врста катали-

затора, плаћање по катало-

гу. 060/141-43-07. (283893)

КУПУЈЕМ: перје, старин-

ски намештај. Слике, сато-

ве, стари новац, стрипове,

бижутерију, старо покућ-

ство. 063/705-18-18, 335-

930. (248650)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, телевизоре.

Долазим на адресу.

064/158-44-10, 063/101-

11-47. (284701)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, сатове, новац,

пенкала. 013/33-458,

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

40-22. (284680)

ПРОДАЈЕМ стару кућу у

Долову, 17 ари плаца, по-

седује воду и плин. Хитно.

013/231-55-76. (284580)

ПРОДАЈЕМ четири плаца

на Караули, Рибарска,

3.000 евра по ару. Тел.

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

72-58. (284251)

ПРОДАЈЕМ градско грађе-

винско земљиште на Ново-

сељанском путу, дељиво на

мање целине. Струја, вода.

062/403-241. (284408)

НЕЗАВРШЕНА кућа 675

квм, викендица 25 квм,

плац 32 ара, Лазаревих

кћери 113-д. 064/668-87-

78. (284401)

ПРОДАЈА парцелисаних

плацева. Вода, канализа-

ција на плацу. 064/212-52-

52. (284600)

КУЋА, 150 квм, са 10 ари

плаца, 1/1, вода, струја,

рибарска 4, 65.000 евра.

063/804-07-85. (284649)

НА ПРОДАЈУ кућа 82 ква-
драта са окућницом и пла-
цем од 22 ара у Војлови-
ци, у Панчеву. Кућа је од-
мах усељива. За више ин-
формација позвати на
број 063/346-706, Љубо-
мир (СМС)

КУЋА, 1/1, 77 квм, 3 ара
плаца, 16 х 20, трособна,
приземна кућа, усељива,
бетонска плоча, 39.000 евра
фиксно. 063/806-26-90,
звати после 13 сати. (284649)
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Војводе Радомира Путника 1 • телефони: 013/346-701, 064/64-39-725
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За уживање, у сваком сунчаном 

дану, пружите својим очима 

максималну 

заштиту.

За вас смо обезбедили велики избор

сунчаних наочара познатих светских

брендова:

Ray Ban

Vogue

Armani Exchange...

Поред тога у нашој Оптици

можете пронаћи

• велики избор 

диоптријских рамова

• диоптријска стакла

• контактна сочива, као и

сочива у боји

БРЗА ИЗРАДА НАОЧАРА!!!

ПОСЕТИТЕ НАС!!!

РАДНО ВРЕМЕ:

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

013/346-701

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

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

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

Stan 28 39,07 m²
Stan 29 37,05 m²
Stan 30 53,50 m²
III ulaz
I sprat
Stan 1 51,86 m²
Stan 2 54,21 m²
Stan 3 46,93 m²
Stan 4 49,43 m²
Stan 5 59,91 m²
II sprat
Stan 6 51,86 m²
Stan 7 54,21 m²
Stan 8 46,93 m²
Stan 9 49,43 m²
Stan 10 59,91 m²
III sprat
Stan 11 51,86 m²
Stan 12 54,21 m²
Stan 13 46,93 m²
Stan 14 49,43 m²
Stan 15 59,91 m²

IV sprat
Stan 16 51,86 m²
Stan 17 54,21 m²
Stan 18 46,93 m²
Stan 19 49,43 m²
Stan 20 59,91 m²
V sprat
Stan 21 49 m²
Stan 22 52,54 m²
Stan 23 45,57 m²
Stan 24 49,53 m²
Stan 25 56,95 m²
IV ulaz
I sprat
Stan 1 35,44 m²
Stan 2 77,54 m²
Stan 3 51,81 m²
Stan 4 42,88 m²
Stan 5 55,21 m²
II sprat
Stan 6 51,86 m²
Stan 7 54,21 m²

Stan 8 46,93 m²
Stan 9 49,43
Stan 10 59,91 m²
III sprat
Stan 11 51,86 m²
Stan 12 54,21 m²
Stan 13 46,93 m²
Stan 14 49,43 m²
Stan 15 59,91 m²
IV sprat
Stan 16 51,86 m²
Stan 17 54,21 m²
Stan 18 46,95 m²
Stan 19 49,43 m²
Stan 20 59,91 m²
V sprat
Stan 21 33,63 m²
Stan 22 71,19 m²
Stan 23 49,94 m²
Stan 24 41,62 m²
Stan 25 53,74 m²

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

NOVOSELJANSKI PUT 39
Pretprodaja stanova u stambeno-poslovnom kompleksu Po+Pr+4+PS u Pančevu,

na Novoseljanskom putu broj 39, objekat pored Maksija. Svaki stan ima etažno

grejanje na gas. Zgrada se nalazi u poslovnom kompleksu Kutko, sa četiri ulaza i

4 lifta i sa 3.600 m² poslovnog prostora (četiri lokala po 900 m²).

(5
/2

8
4

6
5

3
)

Издавање радионице, за

разне делатности. 

Новосељански пут 175-х.

064/207-19-88. 

МИСА, 15 ари, 600 м,

160.000, Омољица, 7 ари,

130, 43.000. „Јанковић”.

348-025, 064/167-55-72.

(284640)

ВИКЕНДИЦА, Новосељан-

ски, 60 квм, укњижена,

плац 64 х 24, 15,36 ари,

38.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (284738)

ЦРЕПАЈА, 153 квм, 21 ар,

45 квм, сређена, намеште-

на, усељива. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66. (284738)

ПРОДАЈЕМ кућу у Дебе-

љачи, површине 45 квм.

062/240-879,Соња. (СМС)

ПЛАЦ, Омољица, угао, две

улице, 17.19 ари, 2.000

евра ар. (67), 063/744-28-

66. (284738)

ТЕСЛА, за рушење, 2.44

ара, 168 квм, фронт 7 м,

35.000 евра. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66.

(284738)

МИСА, ПО, ПР, I, ПК,

укњижена, прелепа, одмах

усељива, 261 квм, 2.09

ари, 215.000 евра. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (284738)

СТРОГИ центар, трособан,

80 квм. Изузетан, ЦГ,

лифт. 95.000 евра.

060/033-15-98. (СМС)

СОДАРА, приземље, до

улице, 43 квм, укњижен,

усељив. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (284738)

КОТЕЖ 2, почетак, пот-

кровље, 58 квм, ЦГ,

45.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (284738)

ТЕСЛА, 41 квм, IV, TA,

сређен, одмах усељив,

39.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (284738)

СТРЕЛИШТЕ, прелеп ду-
плекс, нов, одмах усељив,
73 квм, ЦГ; тераса, 1.200
евра/квадрат. (67), „Мил-
ка М”, 063/744-28-66.
(284738)

ГАРСОЊЕРА, укњижена,

сређена, усељива, II ТА,

16 квм, 23.500. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (284738)

ПРОДАЈЕМ стан на Коте-

жу 2, уградна кухиња, две

климе, два купатила, лук-

сузан, Кикиндска 4.

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

45-07. (284732)

ЈЕДНОСОБАН, приземље,

шири центар, 39 квм, ТА,

сређен, празан. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (284738)

ГАРСОЊЕРА, 35 квм, цен-

тар, код пијаце, поткро-

вље, први спрат, неукњи-

жено, 17.000. 063/858-74-

39. (284559)

ТЕСЛА, 55 квм, ЦГ, VI II,

није задњи, два лифта,

55.000. „Трем 01”,

063/836-23-83. (284654)

ПРОДАЈЕМ трособан стан,

55.000 евра, усељив од-

мах. (470), „Дива некрет-

нине”, 064/246-05-71.

(284658)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,

53 квм, од 26.000 евра.

(470), „Дива некретнине”,

064/246-05-71. (284658)

НОВОГРАДЊА, Панчево,

центар, брзо усељиви ста-

нови. Троипособан 76 квм,

двоипособан 61 квм. Ин-

веститор. 063/823-71-79.

(284688)

КОТЕЖ 1, 74, ЦГ, IV, Ра-

дова зграда, потребно ре-

новирање. „Трем 01”,

063/836-23-83. (284654)

ПРОДАЈЕМ двособан стан

кдо Нове поште, 54 квм.

Тел. 064/414-24-03.

(284700)

ТРОСОБАН, 84 квм, ЦГ,

лифтови, паркет, добар

распоред и поглед.

064/354-30-22. (284723)

НА ПРОДАЈУ гарсоњера,

Тесла, 23 квм + галерија.

064/330-89-85. (284564)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-

требни станови, куће, пла-

цеви, брза реализација.

(67), „Милка М”, 063/744-

28-66. (284738)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• ТРАНСАМИНАЗЕ: AST + ALT
Цена: 200 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 17. ДО 30. ЈУНА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ



ПОСАО

ПОНУДА

ЛОКАЛИ
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ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА
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ПОТРЕБНЕ 
раднице за рад 
у кухињи 
и за роштиљем.

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

063/897-55-04
013/354-043

(5/305327)

NEW CONCEPT STUDIO
Биро за пројектовање и надзор

Вршимо услуге пројектовања, озакоњења,

прибављања грађевинске, употребне 

дозволе, израде урбанистичких планова

и парцелације.

Генерала Петра Арачића 2‐ц‐2, Панчево

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

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

raspisuje konkurs za:

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

• Građevinskog tehničara sa ili bez iskustva za rad 
u projektnom birou. Obuka obezbeđena.

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

• CNC operatera sa ili bez iskustva. Obuka
obezbeđena.

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

СТОВАРИШТУ „ГОЛИЈА” потребни радници: 

МАГАЦИОНЕРИ, ВОЗАЧИ Ц КАТЕГОРИЈЕ
и ТРГОВЦИ

013/252-06-64

Очна ординација 
и Оптика „Уна”, 

Ж. Зрењанина 25-а, 
Панчево, примају у стални

радни однос 
ДЕФЕКТОЛОГА. 

Плата по договору.
013/355-900, 066/351-230.

(2
/2

8
4

3
6

5
)

GRANEXPORT DOO PANČEVO
LUKA DUNAV 5, PANČEVO

RASPISUJE KONKURS

za radno mesta

– RADNIK U SILOSU

Opis posla:

– Upravljanje kip platformom i prijemnim bunkerima;

– Upravljanje transportnim uređajima silosa;

– Upravljanje pretovarnim tornjem za žitarice i
praćenje procesa utovara barže.

– MOGUĆNOST ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
NA NEODREĐENO VREME;

– MOGUĆNOST NAPREDOVANJA;

– OBEZBEĐEN PREVOZ.

Možete nas kontaktirati putem e-mail-a: 
milos.dimic@granexport.rs, 

ili putem telefona: 064/875-85-29.

КУПУЈЕМ двособан стан, I
или II спрат са лифтом.
Тел. 064/414-24-03. (284700)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
Содара, 100 квм у два ни-
воа. 069/246-89-60 (СМС)

ИЗДАВАЊЕ – комплет на-
мештени станови, двособ-
ни (две одвојене собе),
трособни (три одвојене
собе). Станови су нови,
луксузнија варијанта.
062/435-323. (284514)

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

ИЗДАЈЕМ двособан стан у
кући у Синђелићевој ули-
ци. 063/647-720. (284232)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Котеж 1, кружни ток, Ра-
дова зграда, намештен.
064/408-82-58. (284087)

ИЗДАЈЕМ стан брачном
пару, једнособан, наме-
штен, посебан улаз, струја,
гас, вода. 069/396-16-90.
(284574)

СИРОМАШНА породица,
муж, жена и ћерка од че-
тири године траже кућу за
становање, чување и одр-
жавање, на дуже. Панчево
и околина., 064/959-03-
48. (284576)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,
самце. 064/305-73-01.
(284717)

ДВОСОБАН, полунамешен
стан на Тесли, за издава-
ње. Тел. 064/942-13-33.
(284713)

ИЗДАЈЕМ нов намештен
једноипособан стан, цен-
тар. 062/460-093. (284725)

ИЗДАЈЕМ двособан пра-
зан стан у Панчеву. Тел.
064/164-12-56. (284726)

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, ТА, код Хотела
„Тамиш”, 100 евра.
064/122-48-07. (284727)

ИЗДАЈЕМ велики двособан
полунамештен стан, шири
центар. 064/994-13-16.
(284739)

ИЗДАЈЕМ собу са купати-
лом. 063/827-26-20.
(284573)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Миси и пословну-про-
сторију. Вреди погледати.
Тел. 064/137-48-67. (284566)

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

БРАЧНИ пар пензионери
траже мањи стан, на дуже
време. 069/417-41-20.
(284570)

ИЗДАЈЕМ собу, Маргита,

Светозара Шемића 70-а,

Панчево. Тел. 064/319-85-

72, 013/354-703. (284598)

ИЗДАЈЕМ кућу на Миси,
за смештај радника, 15
кревета, четири једнособ-
на лукс стана, Св. Саве у
Панчеву и продајем црну
земљу, 1 м³ 750 динара.
065/283-53-01. (284609)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
код Стоматолошког пра-
зан, 140 евра + депозит.
061/298-66-85. (284601)

ИЗДАЈЕМ потпуно наме-
штен двособан стан на Ко-
тежу 2, 54 квм, четврти
спрат, ЦГ. 063/281-410.
(284648)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,
50 квм, опремљен.
064/158-15-90. (284660)

БЕСПЛАТНО собу, кухи-
њу, купатило, издајем ста-
нарки у Иванову. 064/372-
94-71. (284619)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан,
стан празан. Тел. 064/565-
41-96. (284631)

ИЗДАЈЕМ двособан, Стр-
леиште, ЦГ, интернет, сре-
ђен, намештен, 220 евра,
депозит 250 евра.
063/514-680. (284633)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
65 квм, Новосељански пут
49, Панчево. 066/310-029.
(284634)

ИЗДАЈЕМ кућу, шири цен-
тар 150 квм, за пословне
намене. 062/347-667.
(284670)

ГАРСОЊЕРА за издавање,
зграда, први спрат, код
Споертског центра, нова
Миса. 064/908-02-67.
(284665)

ИЗДАЈЕМ комфоран на-
мештен једнособан стан.
Звати после 16 сати. Тел.
064/507-49-77. (284697)

ЈЕДНОСОБАН намештен
дворишни стан за издава-
ње. 061/175-00-15. (284702)

ИЗДАЈЕ се празан стан,
кућа, 55 квм, на Стрели-
шту, са централним греја-
њем. 013/361-249. (284698)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан на Содари од
38 квм. Тел. 064/503-74-
65. (284705)

ИЗДАЈЕМ двособан полу-
намештен стан на Тесли,
одмах усељив. 063/157-
17-77. (284706)

ИЗДАЈЕМ кућу у ул. Баниј-
ској на старој Миси. Тел.
064/651-17-57. (284679)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике, самце, студенте.
Раднички смештај. Центар.
063/502-211. (284687)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
45 квм, у кући у центру
Старчева. 063/502-211.
(284687()

ИЗДАЈЕМ кућу у Старчеву
од 10. јула. 060/617-15-66.
(284586)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан у строгом цен-
тру. Тел. 060/347-58-23.
(284696)

ИЗДАЈЕМ локале, 15 квм и
30 квм, у центру, преко пу-
та главне Аутобуске стани-
це. 063/817-94-46. (284421)

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

ИЗДАЈЕМ локал за славља
и прославе, потребна ко-
нобарица. Панчево, Кни-
ћанинова 37. 062/227-771.
(284732)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор 120 квм, погодно за
фитнес, велепродају. Но-
восељански пут 49.
066/310-029. (284718)

ПРОДАЈЕМ или издајем
халу у Качареву са једнои-
пособним станом.
063/883-43-40. (284562)

ИЗДАЈЕМ локал 45 квм, у
Улици Браће Јовановћ 99,
између две школе, 300
евра месечно. 063/372-
392. (284581)

ИЗДАЈЕМ локал у Жарка
Зрењанина 87. 063/369-
296. (284597)

ИЗДАЈЕМ локал 25 квм,
Жарка Зрењанина 25. Тел.
064/211-50-59. (284606)

ИЗДАЈЕМ локал 70 квм,
сутерен, у центру, бивши
HI-Tech. 064/440-20-89.
(284614)

ИЗДАЈЕМ локал 38 квм,
нов, грејање клима.
013/304-506. (284646)

ИЗДАЈЕМ локал, строги
центар, код Суда, велики
излог. 063/372-124. (284620)

ИЗДАЈЕМ ексклузицван
локал епицентар, излог, 50
квм. 061/692-19-54. (284673)

ИЗДАЈЕМ халу 300 квм, на
Новосељанском путу.
066/303-999. (284634)

ИЗДАЈЕМ магацин, пого-
дан за све врсте делатно-
сти и за радионице.
060/518-95-80. (284690) 

ПОТРЕБНА кућна помоћ-
ница. 061/138-40-89 (СМС)

ПОТРЕБАН Возац Ц и Е
категорије за каду, сталан
посао загарантована пла-
та, пријава. 063/884-22-71
(СМС)

ПОТРЕБНИ радница и
радник за рад на бензин-
ској пумпи у Панчеву.
063/775-29-92. (284451)

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

РЕСТОРАНУ домаће кухи-

ње потребан кувар.

062/195-99-39, 060/147-

36-30. (284587)

ПОТРЕБНА радница.
061/689-51-76, 063/877-
08-98. (284575)

ФИРМИ Con struc tion &
son sul ting BS потребнni
радници за рад у Италији.
Обезбеђен превоз, стан,
два оброка. Такође је
обезбеђена пријава. 10
евра/сат рада. Контакт:
062/325-388. (284588)

ПОТРЕБНИ продавци и
помоћни радници у произ-
водњи и продаји у пекари.
CV – mail: pe ka ra smi lja -
nic@mts.rs  064/217-48-56.
(284602)

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

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

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

ПОТРЕБАН офсет маши-
ниста са искуством.
064/170-25-93. (284565)
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Ћевабџиници „Хало Лесковац”

потребан

возач за доставу и снабдевање.

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

ДОО „Минесал” из Панчева,

тражи мушкарце и жене за рад

у производњи гајбица и палета.

013/373-488, 063/256-360
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Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/2102-355, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на

животну средину („Службени гласник РС” бр.135/04

и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је носилац пројекта, „А1 СРБИЈА” д.о.о. Милути-

на Миланковића 1ж, Београд, поднео захтев за од-

лучивање о потреби процене утицаја на животну

средину за пројекат Радио базне станице

„БА1514_01 ПА_Панчево_Содара” на адреси Ул.

Милорада Бате Михаиловића 2а, к.п. 5921/1 к.о.

Панчево, Град Панчево, 

GSM900/UMTS2100/LTE1800/LTE800/LTE2100, на

територији Града Панчева.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца

пројекта може се извршити у просторијама Секрета-

ријата за заштиту животне средине Градске управе

Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617

у року од 10 дана од дана објављивања овог оба-

вештења.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведе-

ном року достави мишљење у вези са поднетим за-

хтевом.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”

ПАНЧЕВО

Р А С П И С У Ј Е

К О Н К У Р С

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА – ЛОКАЛА 

– Локал бр. 6 у Ламели Е2-3, укупне површине 9

м², на робној пијаци „Аеродром” Улица Свето-

зара Шемића бб по почетној цени од 3.000,00 ди-

нара по метру квадратном.

– Локал бр.7 у Ламели Е2-3, укупне површине 9

м², на Робној пијаци „Аеродром” Улица Свето-

зара Шемића бб по почетној цени од 3.000,00 ди-

нара по метру квадратном.

– Локал бр.11 у Ламели 5, укупне површине 10,52

м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења бб

по почетној цени од 1.000,00 динара по метру

квадратном.

– Локал бр. 7 у Ламели 3, укупне површине 6,32

м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења бб

по почетној цени од 1.000,00 динара по метру

квадратном.

– Локал бр. 8 у Ламели Е2-3, укупне површине 9

м², на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Свето-

зара Шемића бб по почетној цени од 3.000,00 ди-

нара по метру квадратном.

– Локал бр. 15 у Ламели Е4, укупне површине 9

м², на Робној пијаци „Аеродром” Улица Свето-

зара Шемића бб по почетној цени од 3.000,00 ди-

нара по метру квадратном.

– Локал бр. 3-4 у Ламели Л (У2), укупне површи-

не 25,48 м², на Робној пијаци „Аеродром” Улица

Светозара Шемића бб по почетној цени од

1.000,00 динара по метру квадратном. 

– Локал Г3, укупне површине 16,2 м², на Робној

пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића

бб по почетној цени од 5.000,00 динара по метру

квадратном.

– Локал бр.13 у Ламели 1, укупне површине 10,52

м², на „Зеленој пијаци” Улица Ослобођења бб по

почетној цени од 1.000,00 динара по метру квад-

ратном.

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објав-

љивања Конкурса.

Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним

таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Ту -

цо вића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене

пијаце у Панчеву.

Обавештавамо све пријатеље да се 8.

јуна 2022. преселио у неки други свет

без граница, мој брат

БОСИОК ДОРУ

Ожалошћени брат МИРЧА

са породицом

(47/284644)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

ПОТРЕБНИ електро и CO 2
заваривачи и бравари,
монтери фирми Bro di co.
Тел. 064/160-32-34. (284608)

ПОТРЕБАН радник до 50
година за рад у пластифи-
кацији. Plast Pro, 064/192-
85-44. (284611)

ПОТРЕБНИ продавци и
помоћни радници за рад у
ресторану. Одлични усло-
ви. 013/377-230, 064/643-
41-24. (2184622)

ПОТРЕБНА куварица са
искуством. 013/377-230,
064/643-41-24. (284622)

ПОТРЕБАН радник за рад
у тепих сервису „Дајла”.
Информације на 064/422-
52-40 (284629)

FAST FOOD у Београду,
близу Панчевачког моста,
код Дунав станице, по-
требни кувари/це и помоћ-
но особље. Услови добри.
064/339-64-49. (284730)

ПОТРЕБНЕ медицинске
сестре и неговатељице за
рад у старачком дому. За
све информације позвати
060/315-08-68. (ф)

CAF FE палачинкарници
Fra tel li потребни радници:
конобар/конобарица и
радник у кухињи. 069/333-
13-76, 062/866-65-20. (284739)

ПОТРЕБНА жена за чи-

шћење две кладионице у

Панчеву, радно време 4

сата, пријава. Контакт:

064/803-66-90. (284737)

ПРИВАТНОЈ фирми по-

требан КВ електричар, ви-

ше извршиоца и приправ-

ници. Пријаве, храна и

превоз обезбеђени.

065/847-00-95. (284734)

РЕСТОРАНУ у Сутомору

потребни коновари/це,

шанкери/це, помоћно осо-

бље у кухињи и хостесе.

Смештај и храна обезбе-

ђени. 00382 69 451 627.

(284730)

ПОТРЕБНЕ раднице за

услужно ђшивење искроје-

не дечје гардеробе. Посла

има стално. 065/210-41-52,

069/147-57-01. (284720)

ПРОИЗВОДЊА дечје оде-

ће. Потребне шнајдерке на

ендлерици, са искуством.

Посла има стално без пре-

кида. Редовна исплата.

Плаћамо превоз. Тел.

065/210-41-52. (2894720)

ПОТРЕБНА радница за

рад у пекари. Тел.

063/786-86-79. (284714)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе. Панчево-даље. Цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (284380)

КОМБИ превоз робе, ства-
ри, шлеп служба, повољно.
060/401-99-44 (СМС)

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

ШЉУНАК, песак, сејанац.
Одвоз шута малим кипе-
ром до 2 кубика. Лаза.
065/334-23-38. 

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
к анализације, кабине,
славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (284479)

ФАРБАРСКО-МОЛЕРСКИ
радови, глетовање, крече-
ње, столарија, фарбање
радијатора. 064/280-26-
15. (284479)

ЧИСТИМ таване, подруме,
шупе, гараже, дворишта.
Комплет услуга са радни-
цима и превозом.
061/322-04-94. (284422)

КОСИМ траву тримером,
дворишта, баште, воћња-
ке, остали коров, повољно.
Зоран. 061/683-67-48.
(284561)

ВРШИМ превоз шљунка,
песка, до два кубика.
061/322-04-94. (284422)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (284108)

БУШЕЊЕ бетона и осталих
материјала до фи 160 , теч
сечење и разбијање истих.
063/278-147. (284227)

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање,
фуговање, поправке парке-
та и подова, без прашине.
061/233-49-97. (284140)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор.
Александар. 064/157-20-
03. (284304)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, развод-
них табли, индикатора,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (314253)

КОМБИ превоз, повољно.
Тел. 064/243-82-85. (283952)

КОШЕЊЕ траве, кошењ
воћњака, повољно.
064/548-63-16. (284560)

КЛИМЕ, сервис, монтажа,
антибактеријско прање,
овера гаранције. „Фриго
Матић”, 060/521-93-40.
(284611)

ЕЛЕКТРИЧАР, инсталаци-
је, табле, индикатори, бој-
лери, ТА пећи. 060/521-
93-40. (284611)

КОСИМ траву, корово,
шишање ограде, двори-
шта, викендице, све дести-
нације. 063/844-61-13.
(284647)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
одгушење судопере, купа-
тила, поправке, замене,
одмах. 064/495-77-59,
013/331-657. (284655)

ШЉУНАК од 1 до 8 м, пе-
сак, сејанац, ризла за наси-
пање путева. 063/472-669,
013/332-066. (284661)

ОБАРАЊЕ стабала, коше-
ње траве, корова, рушења,
чишћења, итд. 060/035-
47-40. (284619)

БЕТОНИРАЊА дворишта,
ископи, рушења, штемова-
ња, обарање стабала, ко-
шење. 060/035-47-40.
(284619)

РАДИМО све физичке по-
слове, рушења кућа, шупа,
одношење ствари.
064/122-69-78. (284619)

ВРШИМ услуге: молерско-
фарбарске радове, гипс и
фасаде. Тел. 064/171-32-
57. (284621)

ПРАВИМ колица за ТА
пећ. Тел. 064/850-70-82.
(284627)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалетни.
065/842-84-29. (284567)

СЕЛИДБЕ, одношење/до-
ношење ствари. 061/644-
14-06. (284685)

АЛУ, ПВЦ столарија, ко-
марници, ролетне, венеци-
јанери, уграђујем, попра-
вљам, гуртне. 0614/181-
25-00. (284637)

ПРЕВОЗ кипером, повољ-
но: песак сепарисани, шу-
нак, сејанац, ризла, утовар,
одвоз шута. 064/354-69-94,
013/344-645. (284643)

СЕЛИДБЕ и превоз робе.
Раде, повољно. 060/518-
95-80. (284690)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: рено-
вирање купатила, санита-
рије, славине, поправке,
одгушење канализације.
061/193-00-09. (284668)

ПРОДАЈЕМ круњач за ку-
куруз и мотокултиватор
506. 063/329-384. (284666)

КОШЕЊЕ травњака, дво-
ришта, воћњака, викенди-
ца, тримером и косачи-
цом. Могућност одвоза
траве. 061/682-78-95.
(284729)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шења, поправци, замена
бојлера, котлића, батери-
ја, повољно. 013/377-930,
064/585-85-39. (284710)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шења, поправци, замена,
котлића, бојлера, батери-
ја, повољно. 013/377-930,
064/586-85-39. (284710)

ОДГУШЕЊЕ купатила, ку-
хиња, канализацоних цеви
машинским путем.
062/640-741. (284740)

РАДИМ све послове: пе-
лет, шут, рушење, угаљ,
дрва, итд. 060/143-62-10.
(284744)

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

СЕЛИДБЕ, превоз робе

мерцедес камионом, рад-

ници, повољно. Вук,

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

85. (284233)

ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”,

дубинско прање тепиха и

намештаја. 302-820,

064/129-63-79. (284740)

ВЕТЕРИНАРСКА ордина-

ција Me di cal Vet за Ваше

кућне љубимце. Димитрија

Туцовића 20. 069/707-668,

013/344-821. (284680)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, поставка ламина-

та. 064/317-10-05,

061/283-66-41. (2847049

ПЕНЗИОНЕР, 66 година,

из бање Врујци, ситуиран,

тражи слободну жену до

60 година старости, ис-

кључиво ради брака. Кон-

такт тел. 064/369-28-98,

Драго Сојић. (284512)

АКО си усамљена, имаш

до 55 година, жедлиш

брак, јави се. 064/437-63-

59. (284593)

СМЕШТАЈ у Сутомору, на

шеталишту уз обалу. Мо-

гућност пансионске исхра-

не. Превоз Фудекс. 

sme sta ju su to mo ru@g mail.

com   Телефон за контакт

064/596-03-03. (284499)

РАДИМО:
нове кровове, 

поправљамо старе. 

радимо кровове 

лимене и олуке.

062/827-89-20

(7
/3

1
4

1
5

1
)

ЧИШЋЕЊЕ димњака, по-
вољно. 064/548-63-16.
(284560)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена
поломљеног црепа, висин-
ски радови на крову.
065/535-24-56. (284578)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови: кречење, глетова-
ње,3 Д панели. 063/196-
90-91. (284596)

ГЕРОНТО неговатељица и
домаћица тражи посао.
061/200-67-37. (284594)

КАМИОН кипер, превоз,
шљунак, песак, сејанац, ри-
зла, итд. Утовар, одвоз шу-
та. 060/474-74-57. (284598)

БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ ра-
ди: капије, ограде, н ад-
стрешнице, гараже, оста-
ло. Злаја, 065/558-45-17.
(284613)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор.
Александар. 064/157-20-
03. (284603)

TРАЖИМО УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ НОВИНА
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8. јуна 2022. преминула је наша драга мајка, бака и прабака

ЗОРИЦА ЉУБОЈА
1926–2022.

Била је наш светионик.

Путоказ како треба живети, радити и волети своје ближње.

Ожалошћени: син ГОЈКО и снаја СВЕТЛАНА, ћерка ЦИЦА

и зет МИЛАН, унуци НАТАША, НИКОЛА и снаја ИВАНА, 

МИРОСЛАВА и зет БОБАН, УРОШ и снаја ДАНИЕЛА, праунуци

ТЕОДОРА, ОГЊЕН, ДУЊА, МИЛИЦА, МИОНА и САШКА

(3/284558)

Последњи поздрав

ЗОРИЦИ

ЉУБОЈА

Кумови ЉИЉАНА

и ВЕЉКО

(11/284576)

Неочекивано је отишао и мирно заспао наш отац, деда, друг и

пријатељ

ДРАГАН НЕСТОРОВИЋ
16. VI 1951 – 9. VI 2022.

Тата, недостајећеш нам јако, истина је претешка и сурова.

Твоји: ћерка ВЕСНА, син ДЕЈАН, зет ГОРАН, снаја ДРАГАНА

унуци СТЕФАН, НЕМАЊА, ФИЛИП и ДУЊА

(34/284615)

На вечни пут до ми-

ра, достојанствено и

тихо отишао је наш

деда ГАНЕ

Твоји унуци СТЕФАН

и НЕМАЊА

(35/284615)

Последњи поздрав

ВАЛЕНТИНИ МАРИН
1970–2022.

Хвала за сву љубав и пажњу.

Волећемо те и чувати у нашим срцима заувек.

Ожалошћени: син ПЕТАР, ћерка МАРИЈАНА, 

зет МАРКО и сестра БИЉАНА

(66/284678)

Последњи поздрав

ВАЛЕНТИНИ МАРИН
1970–2022.

Хвала за све.
Ожалошћена породица Марин: ВЛАДИМИР, МАРА,

(65/284677) ПЕТАР, АЛЕКСАНДАР и ИВАНА

Последњи поздрав

БАЛИКА ЈОЗЕФИНИ
10. II 1931 – 7. VI 2022.

од ћерке СОФИКЕ, унука СВЕТЛАНЕ

и СНЕЖАНЕ, праунука АЛЕКСЕ и СЕНКЕ

и зетова СЛОБОДАНА и ДУШАНА

(61/284669)

Последњи поздрав драгој

ВАЛЕНТИНИ МАРИН

Нијема и тужна пред суровом истином да

те више нема, оставила си ненадокнадиву

празнину.

Ако је живот морао стати, сјећање на тебе

трајаће вјечно. Нека твоја племенита ду-

ша нађе вјечни мир.

ГОРДАНА МИЈОВИЋ

(99/284731)

Последњи поздрав нашој драгој

ВАЛЕНТИНИ МАРИН

Месара „Апетит”

(98/284731)

Драга наша

ВАЛЕНТИНА

МАРИН

Увек ћемо се сећати

твога лика, почивај у

миру.

Породице

НИКОЛИЋ и ЂОРЂЕВ
(84/284703)

11. јуна 2022. нас је напустила наша драга

супруга, мајка и бака

КОНСТАНЦА ЂОРЂЕВИЋ

Сахрана је обављена 14. јуна 2022. на Старом

православном гробљу.

Ожалошћена породица

(10/284574)

Последњи поздрав

сестри

ТАНЦИКИ

ЂОРЂЕВИЋ

Породица БОСИОК

(48/284644)

Последњи поздрав

Хвала ти за све оне годи-

не дружења!

КАТА са ДАНИЈЕЛОМ
(52/284655)

Последњи поздрав

драгој

ТАНЦИКИ

ЉИЉАНА и БЕБА

(95/284722)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ НЕСТОРОВИЋУ
1951–2022.

Почивај у миру драги брате.

ЉУБИША са породицом

(100/284733)

Наша драга

ЗАГОРКА ШЕВО
рођена Вукајловић

напустила је у понедељак 13. јуна 2022. овоземаљски
свет и преселила се у наша срца. Живеће од сада у на-
ма. Хвала јој за све.
Сахрана ће бити у понедељак 20. јуна, на Новом бежа-
нијском гробљу, у 12 сати.

Син АЛЕКСАНДАР, унуци ФИЛИП, БОРИС, ПЕТАР
и ДАВИД, братић ВЛАДИМИР, брат АЦА

(86/204707)
и остала родбина и пријатељи.

12. јуна 2022. напустила нас је наша вољена мајка, ба-

ка и прабака

МИЛКА НАКОМЧИЋ
1939–2022.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и лепим сећањима.

Хвала ти за све.

Твоја деца: СЛАВКО, ДРАГАН и ДРАГИЦА, унук ИВАН

са породицом и унуци АЛЕКСАНДРА и НИКОЛА
(83/284702)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати

БЛАГАЈНА

013/300-830

БЛАГАЈНА

013/300-830
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Последњи поздрав

драгој

ЛЕЛИ

ВАЈДИЋ
од СВЕТЛАНЕ

ПАНИЋ, ВЕСНЕ

ЗАСТАВНИКОВИЋ и

ДУШИЦЕ ИЛКИЋ
(24/284600)

Драга наша

ЛЕЛА

Недостајеш.

Породица

ЈОСИФОВИЋ

(30/284610)

Последњи поздрав поштованој колегиници

др ЈЕЛИЦИ ВАЈДИЋ ВЕСЕЛИНОВИЋ
спец. анестезиолог

ДЛВ СЛД ПОДРУЖИНИЦА ПАНЧЕВО
(38/Ф)

С поштовањем опраштамо се од наше драге колегинице

др ЈЕЛИЦЕ ВАЈДИЋ ВЕСЕЛИНОВИЋ
спец. антестезиолог

Колектив Опште болнице Панчево
(39/ф)

Последњи поздрав

драгом Ганету

од МАРИЈЕ
(36/284617)

Последњи поздрав драгој докторки

др ЈЕЛИЦИ ВЕСЕЛИНОВИЋ

Хвала Вам за сву подршку, помоћ, посебно људскост. Увек сте

нас водили кроз „лепо”, али сте били први да помогнете када је

„тешко”.

Много ћете нам недостајати.

Ваше одељење Анестезије и Интензивне неге

(56/284663)

Последњи поздрав

ЈЕЛИЦИ

од другарица и другова IV-7 разреда Стоте

генерације Гимназије „Урош Предић” Панчево
(58/284665)

ЈЕЛИЦА ВЕСЕЛИНОВИЋ ВАЈДИЋ

Ожалошћени: сестрић АЛЕКСА и зет ДРАГАН

(60/284668)

Последњи поздрав

комшији

ДОТЛИЋ

МИЛАНУ

од комшија

у В. Влаховића бр. 15

(63/284674)

Душице моја

Воли те твој крпељчић

(73/284689)

Последњи поздрав драгој куми

др ЈЕЛИЦИ ВЕСЕЛИНОВИЋ

У нама и са нама остаће заувек твој осмех, не-

себичност и љубав којом си нас обасипала.

Твоји: КАЋА, МИРА и ЉУБА

(74/284689)

Драга наша

др ЈЕЛИЦА ВАЈДИЋ

ВЕСЕЛИНОВИЋ
лекар специјалиста анестезиолог

Хвала на свему. Заувек ћемо памтити неисцрпну

енергију, подршку и – акцију.

ЈОВАНКА и ЛИДИЈА са породицом
(76/284691)

Последњи поздрав вољеној мајци

др ЈЕЛИЦИ ВЕСЕЛИНОВИЋ

Хвала ти за сваки савет, подстрек и безграничну љубав коју си

ми увек пружала.

Заувек ћеш за мене бити узор, најсветлија звезда водиља.

Воли те твоја куца, твој син САВА

(77/284692)

9. јуна 2022. напустила нас је вољена се-

стра и тетка

ДОБРИЛА

АНТАНАСИЈЕВИЋ БИЉА
1945–2022.

Остави нас Бика у сузама и болу. Вечно

ћеш бити у нашим срцима.

Твоји: РАНКА и ВЛАДА са породицама

(50/284652)

ДОБРИЛА АНТАНАСИЈЕВИЋ

Снајка, много смо те волели, али болест је била јача.

Последњи поздрав од ЉИЉЕ и ВЛАСТЕ са породицом

(44/284628)

Последњи поздрав драгој сестри

ДОБРИЛИ АНТАНАСИЈЕВИЋ БИЉИ
1945–2022.

Живеће вечно твој ведри дух.

Сестра БЕБА, зет ПОЛЕ и сестричине МАЈА и ДАЦА
(80/284695)

Свима који су је познавали желимо да саопшти-

мо тужну вест да је 9. јуна 2022. преминула наша

драга мајка

ДОБРИЛА АНТАНАСИЈЕВИЋ

Смеј се мама! Причај вицеве и шале на неком бо-

љем месту.

Почивај у миру. Нека те анђели чувају.

Неутешне твоје ћерке, зетови и унучићи
(75/284690)

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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Наша драга

КЛАРА БУРСАЋ

преминула је 9. јуна 2022, у 82. години.

Сахрањена је у понедељак, 13. јуна 2022, у

13 сати, на Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруг СТОЈАН, 

ћерка ДАНИЦА, син БОРИС, зет ПАВЛЕ,

снаја САНДРА, унуци РАМОНА, ВУК

и ИВА као и многобројна родбина, 

пријатељи и комшије

(78/284693)

14. јуна 2022. заувек нас је напустила наша вољена

ЈУЛИЈАНА ДЕАНОВИЋ
1934–2022.

Заувек ће је волети њени најмилији

(79/284694)

Наш драги брат, девер и стриц

ДРАГАН ЦВИЈИЋ

напустио је овоземаљски живот.

Прими га Господе у царство небеско и помилуј! 

Драги брате, почивај у миру јер тамо у рају нема патње и бола!

ВИНКО ЦВИЈИЋ са породицом

(33/284614)

Драги наш...

ДРАГАН ЦВИЈИЋ
1953–2022.

Време тек треба да прође да схватимо да твој одлазак није привремен. 

Недостајаћеш нам у свим тренуцима које смо требали да делимо са тобом,

на свим местима на којима смо требали заједно да будемо.

Својим одласком оставио си велику празнину у нашем дому, непролазну

бол у душама... Одмори се, а ми ћемо те чувати од заборава, по добром

памтити и са поносом спомињати.

Твоја супруга БОРКА, ћерке ЈЕЛЕНА и ДРАГАНА, 

унук ФИЛИП и унука СТАША
(82/284699)

Последњи поздрав драгом брату

ДРАГАНУ ЦВИЈИЋУ
1953–2022.

од сестре ЗОРИЦЕ и сестрића ЗОРАНА

(81/284699)

Последњи поздрав брату

ДРАГАНУ ЦВИЈИЋУ

Почивај у миру.

Са захвалношћу и поштовањем

СТОЈАН и ДУШАН ТЕГЕЛТИЈА

са породицом

(94/284716)

ИСИДОРА ПОПОВИЋ
1984–2022.

Мила наша,

отишла си тихо и неприметно, али никада нећеш из наших

срца.

Ожалошћени: мајка ТАТЈАНА, отац ЗОРАН, 

сестра ЈЕЛЕНА и бака ЗЛАТИЦА

(97/284728)

Последњи поздрав нашој драгој, поштованој

прији

ЈУЛИЈАНИ ДЕАНОВИЋ

Породица СТОЈАНОВИЋ

(91/284)

С тугом и сетом опраштамо се од драге

ЈУЛИЈАНЕ ДЕАНОВИЋ

НЕНА, МИЛОШ и ДЕЈАН

(93/284715)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ

ЦВИЈИЋУ

Породица КАНДИЋ

(92/284714)

Последњи поздрав

мом

ЛАКИЈУ

Било те је лако воле-

ти пријатељу.

Почивај у миру.

МИЛАНКА

са породицом
(67/284681)

ЉУБИЦА

СЛАВЕВСКА

Последњи поздрав

драгој комшиници.

Станари зграде у

Проте Матеје

Ненадовића 5

(90/284712)

Последњи поздрав

пријатељу

ВЕЉКУ

КНЕЖЕВИЋУ

од његових другара:

ГРУЈИЦЕ, КИКИЈА,

СЛАВКА, ЗОРАНА, 

ПЕРЕ, ВОЈЕ и ДРАГАНА

(41/284626)

Последњи поздрав

нашем члану

ВЕЉКУ

КНЕЖЕВИЋУ

Ловачко друштво

„Зец” Панчево

(42/284626)

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

ЖАРКО

КОСТАДИНОВИЋ
2013–2022.

Време пролази, бол и

туга остају заувек.

Мајка ВЕРА, сестре

ЦАЦА и ОЛГИЦА

са породицама
(31/284612)

У суботу, 18. јуна, да-

ваћемо четрдесето-

дневни помен нашој

драгој мајци, баки и

прабаки

МИЛКИ

ДИМИТРОВСКИ

Њени најмилији
(40/284625)

Навршава се деветнаест го-
дина откада није са нама
моја најдража мама

МИТИЋ

РИСКА
2003–2022.

Била си и остала моја зве-
зда водиља, мој чувар, узор
и снага.

Воле те заувек: ТАЊА, 
БОКИЦА, ПЕРА и МИКИ

(37/и)

21. јуна 2022. године навршава се година откако

је заувек отишао мој тата

АНАТОЛИЈЕ БЕЛОВИЦКИ

ТОЉА

Тата, не знам хоће ли време учинити да ова не-

сносна туга мине, да бол постане мања, не

знам како се изборити са недостајањем. 

Али, знам да си горе негде изнад облака и да

ме чуваш, и знам да те бескрајно волим

твоја ТАЊА

(43/284627)

У суботу, 18. јуна 2022, у 11 сати, на Старом православ-

ном гробљу, обележавамо годишњи помен

САВЕТИ ВУЧИЋ
Породица

(51/184654)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

СТОЈКОВ СТОЈАН ЦОЛЕ
29. VI 2021 – 29. VI 2022.

Време пролази, а бол и туга остају.

Твоји најмилији

(53/284657)

22. јуна 2022. навршава се тужна година без наше мајке

АНКЕ МАРЕК
С љубављу чувамо успомену на тебе.

Ћерке ЉУДМИЛА и ТИЈАНА са породицама
(68/284682)

18. јуна 2022. навршава
се четрдесет дана од
смрти наше мајке, све-
крве и баке

АНЕ

РОМЧЕВ
Ожалошћени: син
БОЖИДАР, снаја

НАТАЛИА и унуци
СТЕФАН, ИВАН и СЕРГЕЈ

(69/284683)

У четвртак, 23. јуна 2022, у 10 сати, обележавамо четрдесетодневни помен

нашој драгој

НАДЕЖДИ ПЕТРОВИЋ
рођ. Булајић

Била си најбоља и племенита супруга, мајка, бака...

Поносни смо што смо те имали такву. 

Хвала ти за све.

Бог нека ти подари царство небеско.

Заувек тужни твоји: супруг ЖИВОРАД, кћерка ЗОРИЦА, син МИЛОМИР,

зет МИЛАН, снаха ЈАСМИНА и унуци ЛУКА, ДУШАН, ЈАНА и ВУКАШИН

(70/284684)

ГОРАН ГРБАН ГОША
2002–2022.

Време пролази, твој лик у срцу остаје заувек.

БАТА ВУКОВИЋ

(71/284685)

ДВАДЕСЕТОГОДИШЊИ

ПОМЕН

АЛЕКСАНДАР

ДЕМЕТЕР
1932–2002–2022.

Ћерка ЗОРИЦА, 

БРАНИСЛАВ, ГОРАН

и ДАРКО
(72/284686)

СЕЋАЊЕ

СТЕВАН

ЖЕБЕЉАН
22. VI 2011 – 22. VI 2022

Недостаје нам твој смех,

твој глас, твоје очи...

Супруга БРАНКА

и ћерка БЕБА
(87/284708)

СЕЋАЊЕ

ДРАГОВИЋ

РАДЕНКА
22. VI 2007 – 22. VI 2022.

Никада те нећемо забо-

равити.

Ћерка БРАНКА

и унука БЕБА
(88/284708)

Последњи поздрав нашем драгом супругу,

оцу и деди

БРАНИСЛАВУ

КОСТАДИНОВСКОМ
1956–2022. 

Немоћни да променимо тужну стварност

остаје нам да те с љубављу и достојан-

ством носимо у срцу.

Твоји најмилији

(85/284704)

Наша вољена преминула је 7. јуна 2022. године

НАДА РОГИЋ
1944–2022.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Син ПРЕДРАГ, БИЉАНА, родбина и пријатељи

(57/284664

Последњи поздрав нашој драгој и вољеној куми

НАДИ РОГИЋ

Заувек у нашем сећању.
Твоји ПОПАДИЋИ

(49/284645)

Последњи поздрав

РУШКИ

од сина МИЛОВАНА, унука СТЕВАНА

и остале родбине и пријатеља

(89/284710)

Поздрав драгој пријатељици

РУШКИ ЛАЗИЋ

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју

време не лечи.

Почивај у миру.

МЕЛА ЦВЕТКОВИЋ

(101/284743)

Последњи поздрав коле-
гиници

МИЛКИ ГАГИЋ
од РАДОЈКЕ

МУТАВЏИЋ са породицом
(32/284613)
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Навршава се пет го-
дина откада није с
нама наша мила

ДРАГАНА

КРАЛ
2017–2022.

Помислимо – ту си.
Позваћеш, доћи ћеш,
а дођеш само у сан.
Увек онако лепа, на-
смејана нежна, духо-
вита, јака а скромна
каква си била. Воли-
мо те бескрајно.

Твоји најмилији

(4/284568)

СЕЋАЊЕ

на наше драге родитеље

ЛАЗАРОВ

ДОМНИКА ЛАЗАР
4. IV 2008 – 4. IV 2022. 22. VI 2012 – 22. VI 2022.

Вечно сте у нашим срцима и мислима.

Ваши најмилији: КОРНЕЛИЈА и СНЕЖАНА

(6/284570)
са породицама

САША РАДЕНКОВИЋ
1992–2022.

Воли те породица РАДЕНКОВИЋ
(7/284571)

18. јуна, у 10 сати, на Новом гробљу, даваћемо годи-
шњи помен нашој драгој

ДЕСАНКИ ЈОВАНЧЕВИЋ
1950–2021.

Твоји најмилији чуваће те од заборава
(8/284572)

18. јуна навршава се десет година откада нас је напу-

стио

ВЛАДИМИР ЛИСИЦИН ЋИПЕ
Заувек ћеш бити у срцима и мислима твоје СЛОБЕ,

МИРЕ и НЕШЕ
(9/284572)

Помен нашем

РАДИ

СТОЈКОВУ

И после толико годи-

на од одласка у неки

други живот, једнако

нам недостајеш.

Твоји: син СТЕВА,

снаја ЉИЉАНА

и унуке НИНА

и САНДРА

(12/284577)

Сине мој, дан по дан и година прође без

тебе. Бол и туга је све већа у мом срцу и

души

ДАРКО ИЛИЋ
1976–2021.

Воли те и мисли на тебе

твоја мама ЗЛАТИНКА

(16/284584)

СЕЋАЊЕ

ЈОВАН

НИКОЛОВСКИ
2007–2022.

Године пролазе, туга

остаје.

Сестра НАДА и зет АЦА

са породицом

(19/284589)

17. јуна 2022. навршава се девет прете-

шких година откада нас је прерано напу-

стила наша мила

АЛЕКСАНДРА ВАРГА

САЊА

Сваки дан има почетак и крај. Све има по-

четак и крај, Само наша љубав и туга пре-

ма теби немају крај.

Твоје најмилије: сестра МАРИЈА, 

мама ЉИЉА и баба РАДА

(21/284591)

СТОЈАНКА СТАМЕНКОВИЋ
1963–2022.

Твоја племенита душа и неизмерна доброта заслужују
наше вечно сећање и поштовање.

Твоји најмилији
(26/284350/р)

19. јуна даваћемо четрдесетодневни помен на-

шој драгој и непрежаљеној

МАРИНИ ЂУРИН
рођ. Самарџић

Колико си нам туге и бола оставила својим одла-

ском и исто толико поноса што си била и оста-

ћеш део нас и наших живота.

Нека су ти широки путеви господњи, а нама у ср-

цу вечна жал за тобом. Мила наша, очима је нај-

теже да ћуте.

Заувек у срцима твојих: чича ТОМЕ, стрина ЉИЉЕ,

сестара ДРАГАНЕ и ЈЕЛЕНЕ са породицама
(27/284604)

СЕЋАЊЕ

17. јуна 2022. године навршава се двадесет го-

дина откако није са нама наш драги

ПЕТАР КРЧАДИНАЦ
1950–2002.

Године пролазе, али туга, бол и празнина зау-

век остају. По добру га памтимо, с поносом по-

мињемо и од заборава чувамо.

Супруга ЉИЉАНА, син МИЛОРАД, 

ћерка НАТАША и унуци НЕМАЊА, 

ИВОНА, ЛАЗАР и ЈАНА

(29/284607)

Четрдесетодневни помен нашој вољеној мајци

ЕВИ ЈАНКОВИЋ

одржаће се 21. јуна, у 11 сати, на гробљу Котеж.

С љубављу ВАЉА и НАТАША

(62/284672)

Прошло је четрдесет тужних дана откада није више са нама наш

вољени

БРАНИСЛАВ ИВАНОВИЋ
16. XI 1939 – 13. V 2022.

Парастос ће се одржати 21. јуна 2022, у 11 сати, на Католичком

гробљу у Панчеву.

Неутешни: БОЈАНА, ВУК и СТЕФАН

(65/284675)

СЕЋАЊЕ

на драге родитеље

СИМЈАНОВСКИ

ТОДОРА ЖИВКО
1938–2012. 1935–1976.

Ваши најмилији

(54/284660)

23. јуна 2022. навршава се десет година откада

није с нама наша драга мама и бака

РОКСАНДА МИШИЋ РОСА

Много нам недостајеш.

Твоји најмилији: син ЖИВОРАД, ћерка БОЈКА,

унуци ДУШАН, МИЛАН и МИЛУТИН

и остала родбина

(55/284662)

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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СЕЋАЊЕ
Једанаест година

ПРЕДРАГ

ПРЕМЧЕВСКИ

ПЕЂА
1972–2021.

Успомене на све што је
лепо чувају твоји најми-
лији

(1/284461)

ЕДИТ МЕДВЕ

Година је протекло петнаест, а тишина иста.

МАРЈАНА и ИВО

(2/284557)

18. јуна 2022. даваћемо четрдесет тужних и болних да-

на, на Новом гробљу у Панчеву, у 10.30, нашем драгом

и вољеном

БЕЧ ТЕОДОРУ
1937–2022.

Био си пример супруга и оца. 

Хвала ти на свему.

Воли те неизмерно супруга ЈЕЛЕНА и

твоје ћерке ТАТЈАНА и ОЛИВЕРА
(5/284570)

ГОРАН

КОЈИЋ
1975–1996.

И после дуго година ту-
га за тобом драги наш
остаје иста.

Увек ћеш живети
у срцима твојих

најмилијих
(13/284579)

ГОРАН

КОЈИЋ
1975–1996.

Туга и бол за нашим
драгим унуком је вечна.

Чуваће те од заборава

деда СТЕВА

и баба СТОЈАНКА
(14/284579)

21. јуна 2022. навршава се шест година от-

како није са нама

АНЂЕЛКО

МИЛОСАВЉЕВИЋ

Супруга ВИДА, деца ДАНЕ, ДУШИЦА

и ДЕЈАН, зет ЖЕЉКО, снаје ЉИЉА

и БРАНКИЦА, унуци АНЂЕЛА, 

ЈЕЛИСАВЕТА, БОГДАН, 

МИХАИЛО и МИЛА

(15/284581)

У суботу, 18. јуна 2022, у 11 сати, даваћемо четр-

десет дана нашем драгом

ДРАГУТИНУ МАРКОВИЋУ
1945–2022.

Туга у срцу и сузе у очима. Заувек почивај у миру.

Твоји најмилији: супруга МАГДА и синови

ВОЈИСЛАВ и ИВАН са породицама
(17/2845859

Четрдесет дана како су престале овоземаљске

муке мог вољеног брата

ДРАГУТИНА МАРКОВИЋА
1945–2022.

Љубав и сећање на тебе живеће вечно у нашим

срцима.

Сестра ДАНИЦА са својом децом

(18/284585)

Прошла је тужна година откада нас је напустила

наша вољена

ЈЕЛИЦА ПЕШИЋ
1933–2021.

Заувек у нашим срцима.

Твоји најмилији

(20/284590)

БОЛНО СЕЋАЊЕ

МИЛАН ЉУБИША

КНЕЖЕВИЋ МИЛОЈКОВИЋ
1990–2019. 1943–2020.

Заувек ће бити у нашим сећањима и мислима.

Породице КНЕЖЕВИЋ и МИЛОЈКОВИЋ
(22/284592)

ТЕОФИЛ

АНТОНИАДИС
1987–2022.

Зар се љубав забора-

вља.

МАРИНЕЛА, ЕЛЕНИ,

ДОНАТЕЛА

и АФРОДИТА
(23/284599)

У среду, 22. јуна 2022. дајемо четрдесето-

дневни помен, у 11 сати, нашој

МИЛЕНКИ СТАНКОВИЋ
1953–2022.

Много нам недостајеш. Заувек ћеш остати

у нашим срцима и мислима.

Твој супруг ТОМИСЛАВ, ћерка БИЉАНА

са породицом и син ПЕТАР

(25/284601)

У суботу, 18. јуна 2022. године, у 11 сати, на Старом православ-

ном гробљу, одржавамо шестомесечни помен нашој драгој

МИРЈАНИ МИЈАИЛОВИЋ

Много нам недостајеш.

Супруг ВИДОЈЕ, ћерка СНЕЖАНА и син ДЕЈАН са породицом

(28/284605)

ШЕСТОМЕСЕЧНИ

ПОМЕН

ГОЛУБОВИЋ

др ЉИЉАНА
рођ. Стејић

1960–2021.

Твоји најмилији

(45/284630)

18. јуна 2022. навршавају
се четири године нашем
драгом

ВУЈАДИН

СМИЛЕСКИ
1936–2018.

Твоја породица: супруга
ЛИМБИЈА, син СТАНКО и

снаја СУНА са породицом и
ћерка ВЕРА са породицом

(46/284639)

Пет година туге за јединим братом

ЂУРА ПАВЛОВИЋ
1. V 1962 – 22. VI 2017.

Брацо, никад нећеш да изчезнеш из мог срца и

душе.

Сестра МИРА са МИЛАНОМ

и МИЛИЦОМ ПЕТРОВИЋ

(59/284668)

Прошло је тринаест година откако није са нама наш

ДРАГАН ВУЈОВИЋ

Године пролазе, али бол и празнина заувек остају.

Брат СЛОБОДАН ВУЈОВИЋ са породицом

(96/ф)
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Спорт, тачније рукомет, за њега
су можда били и предодређени.
Отац Милан је био и репрезен-
тативац Југославије, освајач брон-
зане медаље на Светском првен-
ству у Паризу 1970. године, руко-
метни бомбардер од кога је
подрхтавала и немачка Бунде-
слига... Будући да је одрастао у
спортском „амбијенту”, било је
некако нормално да и он сам
заволи лепљиву лопту... Јунак
наше приче је Марко Крстић,
тренер који је урадио оно што
никоме до сада није пошло за
руком. Успео је, заједно с нај-
ближим сарадницима и играчи-
цама, командујући с клупе, да
уведе Женски рукометни клуб
„Панчево” у Суперлигу!

Марко Крстић је рођен 30. сеп-
тембра 1983. године у Панчеву,
а рукомет је почео да тренира
као дванаестогодишњак, код сада
покојног тренера Небојше Жиге,
човека који је створио велики
број панчевачких рукометаша.

– Када сам имао свега 14 годи-
на, прешао сам у Београд, у клуб
„Стари град”, где ми је тренер био
покојни Игор Бакоч. Била је то
одлична селекција младих игра-
ча, били смо пионирски и кадет-
скипрвациЈугославије, паиСрби-
је и Црне Горе. Из те генерације
је потекао и Горан Цветковић,
озбиљан играч, својевремено је
био и капитен „Црвене звезде”, а
сада је спортски директор „Вин-
тертура” – присећа се Марко сво-
јих спортских почетака.

У Панчево се вратио с непу-
них седамнаест година, на позив
тренера Илије Вигњевића. Играо
је и за јуниорску и за сениорску
селекцију „Динама”, на својој
позицији, на месту средњег бека.
Био је и први стрелац Јуниор-
ске лиге Србије, а генерацију
„жуто-црних” тада су чинили
одлични рукометаши као што
су: Влада Видић, Александар
Виг, Андреја Ковач, Саша Перић,
Станислав Коцић, Иван Петко-
вић, Драгослав Стоиљковић и
многи други.

– Из „Динама” сам отишао у
Словенију, у „Рибницу”, било је
то у сезони 2003/2004. Тренер
је био наш суграђанин Богосав
Перић, а отишли смо Данијел
Суботић, садашњи председник
„Динама”, и ја. Било је то неза-
боравно искуство. Словеначка
лига је била изузетно јака, дво-
ране пуне. „Цеље” је тада било
првак Европе, за њих су играли
наши Панчевци Дејан Перић и
Жикица Милосављевић, па је
нама било готово невероватно
да играмо против таквих асова.
У „Горењу” је капитен био Ненад
Максић, „Пруле” је играо у полу-
финалу Лиге шампиона... Имао
сам потом тешку операцију коле-
на, одлучио сам да се вратим у
Панчево и упишем Факултет
спорта и физичког васпитања у
Београду – премотава филм сећа-
ња јунак наше приче.

Марко је играо и у Вршцу, где
му је саиграч био Бане Радано-
вић, а тренер отац Милан, а
потом је уследио још један одла-
зак преко границе.

– Отишао сам у Словачку, у
клуб „Кошице”. Тамо је „Татран”
Прешов био неприкосновен, али
успели смо да стигнемо до фина-
ла плеј-офа и Купа Словачке.
По завршетку сезоне у Панчево
сам се вратио с руком у гипсу и

тада сам дефинитивно одлучио
да је било доста играња. Посветио
сам се факултету, а дипломи-
рао сам 2014. године и стекао
звање професора физичког
васпитања – поносно прича
Марко о пређеном путу.

Први тренерски ангажман
имао је у „Динаму”, где је дошао
на позив Стојана Радановића.
Предводио је јуниорски тим, али
и другу екипу „жуто-црних”.
Имао је одличну генерацију коју
су предводили Миљан Буњевче-
вић, Милош Петровић, Милош
Савић... Били су и вицешампиони
Војводине.

– Једну сезону сам као тренер
провео и у Владимировцу, у Првој

лиги „Север”. Дошао сам када је
клуб био на последњем месту,
са само једном победом, а сезо-
ну смо окончали као петопла-
сирани на табели – додаје наш
саговорник.

А онда је уследио позив који
је умногоме променио његову
тренерску каријеру. Прихватио
је позив из Женског рукометног
клуба „Панчево”, дошао је 2016.
године и још увек је ту. На месту
првог тренера.

– Позвали су ме Светлана
Ничевески и Дарко Јовичић,

први пут сам се обрео у жен-
ском колективу, али почели смо
сви заједно да стварамо. Цеца
ми је много помогла, што ми је
много значило док нисам ушао
у тај нови ритам. Већ прве годи-

не смо освојили трофеј – Куп
Војводине. Победили смо тада
Кикинду, која је била четврта у
Суперлиги. За „Панчево” су игра-
ле: Цеца Ничевски, Марија
Милићевић, Маја Радојчин, Сања
Павловић, Милица Којчић... Увек
смо били међу прве четири еки-
пе у Супер Б лиги, осим 2019.
године. Тада смо били трећи на
полусезони, напустило нас је
девет играчица, уследила је бор-
ба за опстанак, али успели смо.
Мислим да је прекретница била
претпрошла година. Почели смо
да играмо најлепши рукомет.
Били смо трећи, иза крагујевач-
ког „Радничког” и „Бора”, тада
су дошле Марија Митрић, Дара

Петронијевић,
вратила се
Невена Џелајлија... Прошлу сезо-
ну смо завршили на четвртом
месту иако смо стартовали са
шест победа. Имали смо Тијану
Симић и Валентину Божиновић,
које су давале више од полови-
не голова целе екипе. То је у
ствари била само увертира за
тек окончани шампионат када
смо остварили највећи успех у
историји клуба и пласирали се у
српску рукометну елиту. Пого-
дили смо с појачањима, од првог

дана припрема створила се пози-
тивна атмосфера... Клуб се поди-
гао на виши ниво, сада девојке
желе да дођу у Панчево. Поно-
сан сам, заиста, на све што смо
урадили. Све је рађено плански,

нисмо имали повреда девојака,
а огромну подршку сам увек
имао од Цеце и Дарка, чак и
онда када није све ишло баш
како треба. Радили смо у миру,
без притисака, зато ЖРК „Пан-
чево” и јесте специфичан спорт-
ски колектив. Било је потребно
и време да све дође на своје
место, да сви сазримо и ето –
успели смо. Дошли смо до вели-
ког циља – с много емоција у
гласу прича овај сталожени човек
и одлични рукометни стручњак.

Марко Крстић је осам година
радио и као професор физичког
васпитања у ОШ „Жарко Зре-
њанин” у Качареву, а наставник
је и примењене гимнастике у
Балетској школи „Димитрије
Парлић”.

– Срећан сам. Радим посао
који волим и засад успевам да
ускладим све обавезе иако их
има заиста много. Предводим и
млађе категорије ЖРК-а „Пан-

чево”, имамо две селекције девој-
чица, од 14 и 16 година, које су
играле у Суперлиги Војводине и
обе су биле међу првих пет еки-
па. Посебно сам поносан на чиње-
ницу да смо оформили и нај-
млађу групу за мини-рукомет,
коју предводи тренер Милош Јан-
дрић. Водимо рачуна о млађим
категоријама, циљ нам је да што
више девојака из Панчева дође
до првог тима. Ево, на тој чуве-
ној утакмици у Кикинди, када
смо победили и ушли у елиту,
чак три девојчице које још увек
немају ни 16 година биле су у
саставу првог тима. Имамо чети-
ри младе играчице које играју у
изабраним селекцијама репре-
зентације Војводине, Уна Бркић
је кадетска репрезентативка Срби-
је, а Теодора Вранић је стандард-
ни голман јуниорског тима Срби-
је. Ту су и Анастазија Јамбру-
шић, Анастасија Грговски, Тео-
дора Станојевић..., младе девој-
ке које већ имају минутажу у
првом тиму – поносно истиче
овај млади рукометни стручњак.

Марко Крстић – човек с душом
широком као море. Добар човек.
Људска громада. И врстан руко-
метни стратег...

Александар Живковић

Нишка улица припада тери-
торији Месне заједнице Котеж.
Под овим називом постоји од
1994. године, а простире се од
Стевице Јовановића до Кра-
љевачке улице. Од 1985. зва-
ла се Загребачка. У Нишу
постоји јединствен споменик
– Ћеле-кула.

Пета је година устанка против
Турака, 1809. календарска.

Уздајући се у помоћ Руса,
Карађорђе је разделио своју
војску и упутио је у четири
правца: према Санџаку, Босни,
Видину и Нишу. Српске снаге,
у почетку, бележиле су победе,
али је њихово надирање поре-
метио пораз јединица које су
биле упућене ка Нишу...

За њиховог команданта Кара-
ђорђе је поставио неспособног
и корумпираног Милоја Петро-
вића Трнавца, што је унело
смутњу у српске редове и на
крају довело до пораза на Чегру
19. маја 1809. године.

На Чегру је положај држао
ресавски војвода Стеван Син-
ђелић. Он се већ био просла-
вио јунаштвом на Иванковцу
и Делиграду и није било ништа
необично што је баш он сво-
јим шанчевима највише при-
шао Турцима – на само шест
километара од Ниша. Иза њега
су се налазили положаји Мило-
ја Петровића и осталих. Син-
ђелић је имао три
хиљаде пешака и три
топа и чекао коман-
ду за јуриш на Ниш,
који је бранио Хур-
шид-паша, с 36.000
војника и неколико
батерија топова.

Али Трнавац
никако није наређи-
вао напад. Није хтео
да Синђелићева вој-
ска прва уђе у град,
јер би њој припао
највећи плен од
пљачке. Петровић је,
наиме, благо хтео за
себе...

Осетивши да Срби
оклевају, Турци су се
одлучили за против-
напад, али Милоје
Петровић Трнавац
ни тада није реаго-
вао. На наговор Мла-
дена Миловановића,
спречио је Петра
Добрњца да помог-
не нападнутим
Србима на Чегру...

Милан Ђ. Милићевић у свом
„Поменику” описује:

„У среду по Светој Тројици
1809. изиђу Турци из Ниша и
свом се снагом упуте на Син-
ђелићев шанац... Синђелић се
у шанцу држао јуначки: трчао
је свуда, храбрио, соколио и
сам пуцао и обарао враге.

„Војници из других шанче-
ва, мада су гледали тај призор,
нису дошли у помоћ Синђели-
ћу. Говори се да им није дао
Милоје. Само Пауљ Матејић,
млавски војвода, и преко запо-
вести пође, али и он доцне
дође!

„Синђелић је тог дана био
змај, а не човек; куд он није
доспевао за један једини часак:
све је видео, свуд је трчао, сва-
ком помогао, па кад већ види
да Турци мртвим лешинама
испунише ровове око шанца и
преко тих мртвих живи стадо-
ше ускакати у шанац и тући се
кундачки и гушати се са Срби-
ма, он онда отвори капију на
шанцу и рече својима:

„– Спасавајте се, браћо, ко
хоће и може!

„А сам оде на средину свога
шанца где му је стајала џебана
(...) и кад врази са свих страна
густим гомилама приступише
к њему, Синђелић свој пиштољ
скреса у џебану!”

Сматра се да је у бици на
Чегру погинуло око десет хиља-
да Турака и преко четири хиља-
де Срба. У самом шанцу, каже
Милићевић, остала су жива

само петорица Синђелићевих
војника!

Милоје Петровић Трнавац
побегао је из Србије, али је
Карађорђе најмио неке Немце
да га нађу и из Аустрије врате
у Србију, где је над њим извр-
шена смртна казна због Чегра...

Али изгинули Срби од тога
нису имали никакве користи.
Кад се после експлозије у шан-
цу српска војска повукла, Тур-
ци су мртвим Синђелићевим
борцима одсекли главе и пре-
нели их у нишку тврђаву. С
тих глава скидали су кожу и
мишиће и на лобањама оста-
вљали само по прамен косе.
Одране коже с глава, напуње-
не памуком, послали су султа-
ну у Цариград, а на излазу из
Ниша према Цариграду (данас
је то језгро града) по наређењу
Хуршид-паше сазидана је сле-
па кула – без врата и прозора –
ширине четири и по и висине
око пет метара, и у њене зидо-
ве са спољашње стране угра-
ђене су 952 лобање, међу њима
и она Стевана Синђелића.

Иако су Турци то забрањи-
вали, Нишлије и рођаци изги-
нулих кришом су вадили лоба-
ње из зидина и сахрањивали
их по православном обреду.
Неке су пропадале од мраза и
кише, па је 1882. године један
историчар пребројао 511 гла-
ва...

Заповедник Нишког паша-
лука од 1860. до 1864. године,
а доцнији велики везир, пред-
седник турске владе, стидећи
се Хуршид-пашиног варвар-
ства, наредио је да се Ћеле-
-кула сруши, али су локални
Турци запретили буном, па је
споменик остао. Мање од две
деценије касније (1878. годи-
не) Србија је стекла незави-
сност и протерала Турке, а над
спомеником је подигнута над-
стрешница. Доцније (1892),
прилозима из целе земље, сази-
дана је капела, која, уз повре-
мене обнове и препокривања,
траје до дана данашњег.

Нису кости ратника имале
мира ни у Првом светском рату:
бугарски окупатори прогласи-
ли су Ћеле-кулу спомеником у
који су уграђене главе – Буга-
ра! Они су се, као, супротста-
вили Турцима и херојски изги-
нули! У дворишту капеле током
рата стајао је и спомен-камен
с натписом на бугарском...

У социјализму Ћеле-кула
била је обавезно одредиште
ђачких екскурзија, али и мета
ловаца на бизарне сувенире.
Неке су устаничке главе укра-
дене...

У зидовима Ћеле-куле –
последњих година заштићеним
стаклом – сада је само 58 лоба-
ња, а једна од њих је издвојена
на постољу, као лобања вође
устанка Стевана Синђелића.

Али нема поузданих доказа
да је заиста његова... М. П.

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: НИШКА

Језиви споменик

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ

Мало ко од панчевачких

поклоника спорта зна да је

Марко Крстић три и по године

био и савезни тренер. Радио је

у женским селекцијама Срби-

је, а предводио је девојчице

рођене 2002. и 2003. године.

– Дошао сам на позив

селектора првог тима Љубе

Обрадовића, а много сам нау-

чио од Живојина Максића,

који је тада био координатор

свих селекција. По два месеца

проводили смо заједно лети у

камповима, сјајан је струч-

њак. Као први тренер, 2019.

године сам предводио девојке

на Европском првенству Б-

-дивизије које је одржано у

Грузији. Изгубили смо тада у

финалу од Швајцарске – каже

Крстић.

СПОРТСКИ УЧИТЕЉИ

Марко Крстић је имао и

завидну играчку каријеру.

Имао је од кога и да научи

игру с лепљивом лоптом.

– Имао сам заиста добре

тренере. Илија Вигњевић,

Милан Ђекић, Милорад

Шешлија, Милан Крстић,

Богосав Перић, Никола

Марковић, Влада Михајло-

вић свакако су врхунска

имена у рукометном спорту

– не заборавља Марко сво-

је спортске учитеље.

РУКОМЕТНО-ФУДБАЛСКО

ПРИЈАТЕЉСТВО

Док је играо у Словачкој, у

„Кошицама”, Марко је упо-

знао и сада већ прославље-

ног фудбалера и бившег

репрезентативца Србије

Немању Матића.

– Он је такође био у

„Кошицама”, али у фудбал-

ском клубу, наравно. Баш

смо се спријатељили, били

смо нераздвојни другари,

долазио је и код мене у

Панчево – додаје јунак наше

приче.

С некадашњим асом

„Челсија” и „Манчестер

јунајтеда” Марко је и данас

у контакту, иако су бројне

обавезе учиниле да се ређе

чују.

НАЈДРАЖА ПОДРШКА

Да би човек успео у ономе

чиме се бави, неопходна је

и подршка најближих. Мар-

ко је ужива од својих нај-

дражих. Безусловно.

– Ћеркица Петра има већ

десет година, али одувек је

мој највећи навијач. Сада је

и она почела да тренира у

рукомет, у најмлађој групи.

Супруга Микица ми је вели-

ка подршка, а поред њих

две, увек је ту и мајка

Љиљана. Такође, било ми је

јако драго када сам на утак-

мици против „Радничког” у

хали на Стрелишту на триби-

нама видео сестриће Матеју

и Нађу – поносно прича

Марко.

НАШ ГОСТ: МАРКО КРСТИЋ, РУКОМЕТНИ ТРЕНЕР

ЉУДСКА ГРОМАДА ЗА НАЈВЕЋА ДЕЛА

Ћеле-кула
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Многи их сматрају правим аве-
тињама у жив(отињск)ом обли-
ку, а готово да не постоји човек
који се бар једном није макар
на трен стресао, згрозио или пре-
стравио након што их је угледао
чак и на телевизији и потом
помислио како ће му се нека
увући у кревет и насмрт га угри-
сти.

Све су то (не)оправдани стра-
хови засновани на многим 
предрасудама, делом на 
ђаволском изгледу тог гмизавца,
али и на објективним разлозима,
пре свега због његовог моћног
отрова, који веома често може
да буде кобан и по човека.

Због тога се приликом одла-
зака у природу, који су нам пре-
ко потребни у данашња стресна
времена, треба темељно припре-
мити за евентуални сусрет са
змијама, иако оне нису човеко-
ви непријатељи.

С доласком лепог времена јавља
се и све већа потреба за одла-
ском у природу.

Међутим, помисао да у при-
роди живе и змије доводи до
тога да многи одустају од таквих
излета.

Беже од лескиног штапа

Један од људи који често бораве
у природи, брину о њој на разне
начине и користе сваку прили-
ку за едукацију заинтересоване
јавности о различитим темама
свакако је и наш суграђанин Бра-
нислав Ровчанин из Планинар-
ско-еколошког клуба „Соко”.

– Током пролећа змије поста-
ју активне и у периоду парења
бивају агресивне, а тада имају и
изузетно јак отров. Међутим,
својим шиштањем упозориће нас
да их мимоиђемо и не дирамо.
Поред мера предострожности,
најбоље је користити лескин
штап, чији мирис змије не воле,
па се склањају. Оне не виде, већ
реагују на вибрације, зато је 
неопходно лупати по камењу
или шушкати и тиме најављивати
свој долазак – каже Ровчанин.

Он додаје да су ови гмизавци
изузетно корисне животиње, које
имају важну улогу у природи у
ланцу исхране и зато их не тре-
ба убијати.

– У ствари, човек се змије нај-
више плаши јер је не познаје.
Њима људска бића, бар овима с
наших простора, нисуплен и нема
потребе да их нападају. Ако до
тога и дође, то је само зато што се
осећају угрожено и желе да се
бране. Треба имати у виду да су
ови рептили становници приро-
де и самим тим човек својим
доласком нарушава њихово ста-
ниште – каже члан ПЕK-а „Соко”.

Ровчанин истиче да, уколико
дође до уједа, треба позвати Хит-
ну помоћ и што пре отићи до
болнице, али бити што више у
стању мировања и пити много
воде, како би се отров у органи-
зму разблажио.

– Често сам на њих наила-
зио и никада нисам имао ни
најмањи проблем. Чак сам их
и прескакао, па сам једном
приликом тако згазио и на
поскока, али он се сунчао и
готово ме није ни регистровао.
Направио сам неколико фото-
графија и свако је отишао сво-
јим путем. Није згорег споме-
нути да постоји веровање да
када се једном убије змија, увек
ће касније да вас прати и да

вам се испречи на путу – каже
овај љубитељ природе.

Иначе, змије се сматрају изу-
зетно корисним животињама, а
отровнице су чак и законом
заштићене.

Поскок је најопаснији

Ровчанин истиче да постоје три
врсте отровница на нашем под-
небљу, и то поскок, шарка и
шарган.

– Њихов отров је довољно јак
да убије човека. Иначе, дужина
им је до једног метра; плашљи-
ве су и никад не нападају чове-
ка уколико нису угрожене, а
отровнице се препознају по сво-
јој троугластој глави и каракте-
ристичним шарама. Рецимо, зуби
поскока дуги су један центиме-
тар и исте су дужине као и код
кобре, која достиже и преко пет
метара – каже Ровчанин.

Он наводи да је поскок 
најотровнија змија у Европи
и код нас, а његове највеће
популације  на Старом 
континенту налазе се управо
на подручју Мионице и 
Лазаревог кањона.

– Поскок је веома препо-
знатљив, јер на самом врху
главе има рог. Многи сматра-
ју да због положаја и покрета
тела приликом напада може
да скаче, па га се додатно пла-
ше. Да ли ће доћи до неких
компликација у случају уједа
зависи од много тога: да ли је
пре тога већ искористио отров,
које је доба дана, где је 
место уједа... – истиче 
природњак.

Наши стари су раније увек
носили вунене чарапе и, поред
многих својих добрих страна,
оне су их сигурно чувале и у
случају уједа, јер би га амор-
тизовале.

– Данас вунене чарапе могу
да се замене делом опреме
који се зове камашне. Њима
се штити део ногу који је
првенствено угрожен. Током
пешачења и планинарења сти-
че се утисак да се на њих нај-
чешће и наилази, али до сада,
посебно када су велике групе
у питању, оне су изузетно мир-
не и не реагују, док се не осе-
те директно угроженим. Наро-
чито треба водити рачуна о
местима на којима се прави
пауза или се жели сести и лећи
и у том случају треба штапом
ударати о камење или шушка-
ти по трави и чисто указати
на своје присуство. Уколико
су ту, сигурно ће се склонити.
Места која посебно воле јесу
предели покривени боровни-
цама, грмљем, као и самим
стенама. Некада их можете
видети како спавају и само се
одмарају – каже Ровчанин.

На крају, он истиче да при
сваком сусрету са змијама тре-
ба имати у виду да се оне нас
исто плаше и да вас неће напа-
дати уколико ни ви њих не
дирате.

– Ако идете с тим ставом,
готово је сигурно да вам се
ништа лоше не може десити
– поентира овај Панчевац.

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.

Белгијска мешанка
Мешанка белгијског овчара, стара око три
године, тражи нови дом, након што је сте-
рилисана, микрочипована и вакцинисана
против беснила.

Пронађена је унутар школског дворишта
у Глогоњу, где су се деца играла с њом.

Ова лепотанка је мирне нарави и науче-
на је на поводац, а налази се у градском
прихватилишту у Панчеву (телефон 352-
148) и нада се да ће је удомити неко ко ће
јој пружити љубав и пажњу.

Пољски мешанци
Ове штенце оштенила је женкица која
живи на периферији града, а у питању су
два мужјака и малена женка – сви су
живахни и весели.

Тренутно живе не пољани и на улици,
али често излазе и на пут с другим пси-
ма, па могу лако да настрадају.

Обезбеђени су им стерилизација када
за то дође време и чишћење од паразита,
а може бити организован и превоз у лока-
лу ако буде било потребе. Све информације се могу добити
на адреси lju bim ci.pan ce vo@g mail.com .

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

ПОЖЕЉНЕ МЕРЕ ОПРЕЗА КАДА СЕ

ИДЕ У ОБЛАСТ У КОЈОЈ ИМА ЗМИЈА

Ићи у дугим панталонама или

носити камашне.

Штапом најављивати свој

долазак и шушкати.

Поскок не воли воду и

довољно је да га попрскате

(веровање).

Не дирати их и не изазива-

ти, јер човек није њихов при-

родни плен и немају разлога да

га нападају.

Не подвезивати рану.

Не исисавати, већ истиснути

отров.

Обрисати марамицом место

око ране.

Стављати хладне облоге.

Уједена особа мора строго да

мирује и да уноси течност

(искључиво воду).

Звати медицинску помоћ и

транспортовати уједену особу

до прве болнице.

Не давати никако противо-

тров.

Отров у тело може да продре

искључиво уколико постоји

отвор на њој.

ЧУВАРКУЋА СМУК

Иако многи то не знају, највећа

змија на овим просторима –

смук – у народу је позната као

чуваркућа.

Може да достигне дужину и

преко два метра, али није

отровница и с те стране је 

безопасна.

У већем делу планинских

крајева наше земље готово сва-

ка кућа има своју чуваркућу, а

тај епитет ова змија је добила

зато што једе пацове и мишеве

и друге преносиоце болести.

БЛАВОР НИЈЕ ЗМИЈА

Природни непријатељи зми-

ја, поред човека као убедљи-

во највећег, могу бити и мун-

гос и блавор.

Блавор (лат. Ophi sa u rus

apo dus) јесте крупни змијоли-

ки гуштер жућкасто-смеђе

боје, који нарасте и до једног

метра. Врло је брз и покре-

тљив и тешко га је пратити.

Најчешће се храни другим

гуштерима, ситним топлокрв-

ним животињама (нарочито

мишевима), птичјим јајима,

пужевима, скакавцима и дру-

гим инсектима, а понекад и

змијама. Људи га се 

безразложно боје, иако је 

веома корисна животиња.

„УКРАСИ” НА ДРВЕЋУ

У летње доба често се може

догодити да се налазе по дрве-

ћу и да висе с грана, па и ту

треба обратити пажњу, наводи

Бранислав Ровчанин.

– Током једног планинарења

по Хомољским планинама

направили смо паузу испод

једног храста. После неког вре-

мена вратили смо се поново до

њега и угледали великог смука

како виси с гране. Призор је

био заиста величанствен, али

морам признати да није баш

свеједно да падне на вас –

каже Ровчанин.

КАКО СЕ ПРИПРЕМИТИ ЗА НЕЖЕЉЕН СУСРЕТ

СТРАХ ОД ЗМИЈА ЈЕ (НЕ)ОПРАВДАН

Место на којем треба бити опрезан из више разлога

Пази где газиш!

Поскок је „најотровнији”

Смук јесте највећи,
али није отрован

Шарган

Стене су им једно од станишта



Сјајно издање
панчевачког клуба
у изузетној
конкуренцији

Михајло, Марко,
Петар и Павле –
озбиљан тим

Словенија је прошлог викенда
била епицентар веслачких
дешавања на Старом континен-
ту. На једној од најлепших
веслачких стаза на свету, по
мишљењу многих веслача, која
се налази на Бледском језеру у
Словенији, одржана је 66. међу-
народна регата, на којој су уче-
ствовали такмичари из 57 клу-
бова и репрезентација из једа-
наест земаља.

У тако одабраном друштву
обрели су се и наши суграђани.
Веслачки клуб Тамиш учество-
вао је на овој регати са својим
најбољим такмичарима, а резул-
тати ни овога пута нису изо-
стали.

Кадетски четверац-скул у
саставу: Михајло Марковић,
Марко Јанчикин, Петар Перић
и штрокер Павле Милутино-
вић, који је ове године показао
изузетан квалитет са већ два
освојена злата на међународ-
ним регатама, имао је прилику
да се искаже у до сада најтежој
конкуренцији. У финалној трци
панчевачки четверац је сигур-
ним завеслајима своје посаде
избио на прву позицију, с малом

предношћу испред репрезента-
ције Хрватске. Негде на поло-
вини стазе хрватски четверац
је накратко избио на чело трке,
али у сјајном финишу наши
момци су пред самим циљем
поново преузели вођство и осво-
јили златну медаљу.

Панчевачки јуниорски четве-
рац-скул који је у суботу, 11.
јуна, изборио место у финалу
после сјајне трке у квалифика-
цијама, покушао је да се сутра-
дан у финалној трци избори за
медаљу. Ипак конкуренција је

била прејака, па су Андрија Ран-
ковић, Марко Јанчикин, Нема-
ња Бадрљица и Павле Милути-
новић надметање окончали на
петој позицији.

У трци кадетских скифова
златни момци из четверца
Петар Перић и Михајло Мар-
ковић успели су да се изборе за
пласман у финале, где су у јакој
конкуренцији заузели пето
односно шесто место.

– Остварили смо изузетан
резултат. У до сада најјачој кон-
куренцији наши момци су пока-

зали да су више него равно-
правни с многим иностраним
екипама и репрезентацијама.
Још једно злато на великој међу-
народној регати за панчевачки
четверац показује изузетан ква-
литет ове екипе – кратко је про-
коментарисао такмичење у Сло-
венији тренер Тамиша Огњен
Матијевић.

Веслачка сезона је у пуном
јеку. Млади спортисти из Тами-
ша су већ показали и доказали
да се на њих мора рачунати.
Најозбиљније.

СПОРТ
Петак, 17. јун 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЏУДО КЛУБ ТАМИШ – ИЗ ДАНА У ДАН СВЕ УСПЕШНИЈИ

УВЕК ЗА КОРАК ИСПРЕД ДРУГИХ

ЗАПАЖЕН УСПЕХ ФК-а ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ

КАЧАРЕВЦИ ПРЕД ЦИЉЕМ

ВЕЛИКА МЕЂУНАРОДНА РЕГАТА НА БЛЕДУ

ЈОШ ЈЕДНО ЗЛАТО ЗА ЧЕТВЕРАЦ ТАМИША

НАДМЕТАЊЕ МЛАДИХ ТЕНИСЕРА

УРОШ НАЈБОЉИ У ВОЈВОДИНИ

У Новом Саду је протекле
суботе одржано Летње првен-
ство Војводине за јуниоре до
14 година.

У веома јакој конкуренцији
најбољих младих тенисера Вој-
водине, Урош Видевић, члан
ТК-а Динамо, показао је одлич-
ну игру већ од самог почетка
такмичења савладавши у два
сета противника из Новог Сада
– Вука Катушића.

У мечу трећег кола наш мла-

ди суграђанин је тријумфовао
у тај-брејку над Матејом
Влаисављевићем, а потом је и
у полуфиналу, у још једном
тај-брејку, дошао до саме
завршнице турнира.

У понедељак, 13. јуна, мла-
ди члан Динама је тријумфо-
вао над Адријаном Јуђаком, с
резултатом 2:1 у сетовима, и
тако дошао до титуле најбо-
љег тенисера у конкуренцији
до 14 година у Војводини.

Џудо клуб Тамиш, најмлађи
колектив борилачких спорто-
ва у Панчеву, не престаје да
одушевљава суграђанке и сугра-
ђане.

Из дана у дан из тог клуба
стижу лепе вести, али то више
и не треба да чуди, с обзиром
на то да је ЏК Тамиш одавно
превазишао локалне оквире. А
како време одмиче, не треба
уопште сумњати да ће тај спорт-
ски колектив тек правити спорт-
ска „чуда”. Прилика за то ће
бити већ у септембру, када ће
ЏК Тамиш организовати вели-
ки турнир у Панчеву. Биће то
спектакл о коме ће се прича-
ти, сигурно...

Иако се ближи време одмо-
ра, у овом клубу се увелико
размишља о наредним потези-
ма, кују се планови... Деце је
све више, стигли су у Тамиш и
европски шампиони, ради се и
освајају се медаље.

Прошлог викенда је одржа-
но Првенство Војводине за ста-
рије полетарце, на коме је Ката-
рина Кешин освојила златну
медаљу. Ања Урс се окитила
бронзом, док су се Павле Ћосић
и Марко Радованчев пласира-

ли на седма места. Вођа пан-
чевачке „експедиције” и овог
пута била је Неда Остојић.

Такође прошлог викенда, у
просторијама клуба на Котежу
2, одржано је и полагање за
појасеве за најмлађе борце
Тамиша.

Комисију су чинили трене-
ри: Марко Атанасов, Неда Осто-
јић, Иван Остојић и Рајко Стај-
чић, а свечаности су присуство-
вали и нови чланови ЏК-а
Тамиш, европски шампиони
Андреа и Алекса Стојадинов,
који су на тај начин пружили
подршку неким новим клин-
цима.

Свака част!

Фудбалски клуб Јединство Сте-
вић из Качарева остварио је добре
резултате у тек окончаној сезони
у Првој јужнобанатској лиги. Зау-
зео је друго место, иза првопла-
сираног Радничког из Ковина, и
обезбедио место у баражу за пла-
сман у Војвођанску лигу „Исток”.

Пред почетак сезоне циљ и
јесте био пласман у сам врх табе-
ле. Али с обзиром на то да им
предстоје бараж дуели против
Полета из Накова, најважнији
сусрети су тек пред њима.

– После 18 година сада смо
поново близу да се нађемо на
мапи војвођанског фудбала.
Испунили смо циљ, током целе
сезоне пружали смо квалитетне
и добре игре и очекујем да ћемо

тако наставити и у баражу. У
протеклих шест месеци тим је
предводио наш млади тренер
Слободан Спасковски, што се
показало као одличан потез.
Наравно, играчи су најзаслужни-
ји за леп успех који смо оства-
рили до сада, без обзира на то
како ћемо проћи у наредна два
меча. Као клуб имамо богату
традицију и верујем да ћемо
успети да остваримо пласман у
виши ранг. Нема никакве еуфо-
рије, сваки нови меч је нови
испит за нас и очекујем да ћемо
заједничким снагама успети да
остваримо циљ који желимо –
рекао је Ненад Шаренац, пред-
седник ФК-а Јединство Стевић.

Дрес Јединства Стевић у про-

лећној сезони носе: Бранислав
Катанић, Душан Стаменовић,
Матеја Додевски, Стефан Пешов-
ски (девет голова), Иван Пешов-
ски, Слободан Спасковски
(седам), Драган Кљајић (два),
Предраг Окука, Стефан Атана-
сов (три), Вук Живаљевић, Нема-
ња Младеновић (четири), Дејан
Балножан (девет), Јован Анге-
ловски, Стефан Момчиловић,
Душан Шаша, Марко Шаренац
(три), Сретен Новаков (један) и
Ненад Лазиница (шест голова).

Прву утакмицу баража за пла-
сман у Војвођанску лигу група
„Исток” Јединство Стевић ће
одиграти у недељу, 19. јуна, у
Накову. Реванш ће бити у четвр-
так, 23. јуна, у Качареву.

Доминација младих
динамовки

Залет за још боље
резултате

У организацији Пливачког
савеза Србије, у нашем глав-
ном граду је од 9. до 12. јуна
одржано Летње првенство
Србије у пливању за јуниоре
и у апсолутној конкуренци-
ји. На овом такмичењу је уче-
ствовало 359 пливачица и
пливача из 38 клубова.

ПК Динамо се на прести-
жном надметању представио
с девет својих чланова, који
су остварили одличне резул-
тате. Кадетима Динама је ово
такмичење послужило као
припрема за предстојећи
државни шампионат, који ће
бити одржан од 1. до 3. јула.

Јуниорке су оствариле
феноменалне резултате, па
тренер Биљана Шондић није
крила одушевљење остваре-
ним успехом, који је дошао
као плод одлично одрађених
припрема.

Дагмар Хусарик је освоји-
ла две медаље. У дисциплини
200 м делфин прелиминарну
трку је испливала за 2:40,01
минут, док је финале заврши-

ла с резултатом 2:34,83 мину-
та и тако освојила најсјајније
одличје. У дисциплини 400 м
мешовитим стилом Дагмар је
у квалификацијама пливала
5:44,17 минута, да би у фина-
лу остварила резултат од
5:36,46, што је било довољно
за освајање бронзаног одлич-
ја. Дагмар је тако освојила
своје прве трофеје с држав-
ног шампионата.

Сјајна је била и Андреа
Нађ, која је такође заслужи-
ла два трофеја. Она је прели-
минарну трку на 200 метара
прсно завршила с временом
2:52,71, док је у финалу оства-
рила резултат од 2:49,46
минута и освојила златну
медаљу. У трци на 100 м
истим стилом пливала је
1:19,18 минута и заслужила
сребрно одличје. После две
бронзане медаље Андреи су
ово прво злато и сребро с
државног првенства.

Марта Константинов је
освојила прво место у дисци-
плини 50 м прсно. Марта је
квалификациону трку испли-
вала с временом 36:14 секун-
ди, док је у финалу с време-
ном 35:49 заслужено окачи-
ла златну медаљу око врата.
Марти је ово прва медаља с
државног првенства.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ПЛИВАЊУ

ШАМПИОНКЕ – ДАГМАР, 
АНДРЕА И МАРТА



На Првенству Србије у инди-
видуалном Ц-програму у гим-
настици, у конкуренцији 190
девојчица из 25 клубова, запа-
жене резултате оствариле су и
младе Панчевке које с много
успеха вежбају са својим тре-
нером Јеленом Гачић Милић.

Најмлађа представница ГД-а
Палилула, секција Панчево,
осмогодишња Николина Бркић,
заузела је шесто место. Иако
не тренира ни годину дана,
крупним корацима иде ка
врхунском нивоу. У групи два-
наестогодишњакиња Сара Пре-
сетник се пласирала на пето
место, а најуспешнија је била
Андреа Тисевски, која је поста-
ла државна шампионка у кон-
куренцији девојчица рођених
2009. године.

У вежбама са обручем своје
умеће показале су Нађа Стоја-
новић (бронзана медаља) и Ања
Николић (пето место).

– Девојчице су биле фанта-
стичне, а поред самог такми-
чења, био је то још један пре-
леп дан, уз бучно навијање и
прелепо дружење, што је за
резултат имало оно најважни-
је: осмехе на дечјим лицима.
Све ово смо остварили уз несе-
бичну подршку родитеља наших
девојчица, али и других трене-
ра и судија нашег клуба – рекла
је Јелена Гачић Милић.

Мале гимнастичарке су на
правом путу...

СПОРТ
Петак, 17. јун 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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Стигла прва појачања

Припреме 
почињу 20. јуна

Нема одмора у најбољем фуд-
балском колективу са ових про-
стора. Тек што је спуштена заве-
са на једну сезону, мисли су
усмерене ка новом шампиона-
ту. Праве се планови за нове
фудбалске походе, за нова 
надигравања с најбољима, за 
сврставање Железничара у само
фудбалско сазвежђе Србије.

Први, а можда и најважнији
корак је учињен. Представљен је
нови стручни штаб ФК-а Желе-
зничар, тим који ће покушати да
оствари још увек недосањане сно-
ве многих Панчевки и Панчева-
ца и уведе „дизелку” у Суперлигу.

Нови шеф стручног штаба је
Игор Савић, коме ће у раду пома-
гати Бојан Павловић и Иван
Тасић, као и тренер голмана Сте-
фан Радуловић. Ускоро ће бити
решено и питање стручњака који
ће бринути о кондицији фудба-
лера.

– Пре него што представим
новог шефа стручног штаба,
желео бих да се осврнем на тек
окончани шампионат. Прошла
сезона је била најуспешнија у
историји не само нашег клуба
већ панчевачког фудбала уоп-
ште. Мало је недостајало да се
нађемо у елити, сезону смо окон-
чали на трећем месту, а општи
је утисак из двомеча баража с
Радничким из Крагујевца да смо
од четири полувремена ми били
бољи у три. Крагујевчани су оста-
ли у елити, а нама преостаје да
извучемо поуке из тих мечева и
да се потрудимо да у наредном
првенству не понављамо грешке
које смо сви правили. Ипак, раду-
је ме тај дан после баража, видео
сам одлучност свих људи у клу-
бу, али и свих оних који га подр-
жавају, да је време да у новој
сезони нападнемо директан пла-
сман у Суперлигу. Осетили смо
и подршку свих грађана Панче-
ва, јер су трибине на нашим
утакмицама биле испуњене гото-
во до последњег места, што је
још један показатељ да је Пан-
чево спремно за елиту. Хвала и
градоначелнику Панчева, који
је показао велико интересовање
за рад нашег клуба, али и вели-
ку жељу да наш град коначно
буде у фудбалској елити Србије.
Што се тиче новог шефа струч-
ног штаба, било ми је довољно
неколико тренинга, као и меч у
Крагујевцу, да видим да је Игор
Савић амбициозан тренер и пози-
тиван човек. Игоре, желим ти
добродошлицу у наш клуб и у
наш град и верујем да ћемо зајед-
нички остварити циљеве – рекао
је председник Железничара
Зоран Наунковић.

Први човек клуба је истакао
да је прозивка првотимаца зака-
зана за 20. јун и да ће до почет-
ка припрема бити комплетиран
играчки кадар.

– Хвала председнику на лепим
речима и жељама да остваримо
историјски резултат за фудбал-
ско Панчево. Ја сам иначе тре-
нер који увек има велике пла-
нове и жеље. Увидео сам да је
Железничар амбициозан и добро
организован клуб и верујем да
ћу са својим сарадницима успе-
ти да остварим жељу свих Пан-
чеваца. Што се тиче играчког
кадра, биће одлазака, али биће
и долазака. Радимо дан и ноћ
да почетак припрема дочекамо
спремни. Хоћу момцима да угра-
дим победнички менталитет и
да већ од првог кола почнемо с
победама – изјавио је нови шеф
стручног штаба популарне
„дизелке” с Тамиша Игор Савић.

После новог стручног штаба у
Панчево су почела да пристижу
и прва појачања. Опрему Желе-
зничара најпре су задужили мла-
ди играчи Страхиња Јовановић
и Никола Лаиновић.

– Заједнички став стручног
штаба и управе клуба био је да
ови момци потпишу за Желе-
зничар. Они су од првог дана
били моја жеља, јер су својим
играма одавно скренули пажњу
на себе. Страхиња може да игра
на две-три позиције, Никола је
бочни везни играч и мислим да
смо њиховим ангажовањем ура-
дили праву ствар, да ће нам бити
од велике користи у остварењу
циља, а то је директан пласман
у Суперлигу – додао је тренер
Игор Савић.

Страхиња је рођен 1999. годи-
не, каријеру је започео у Слози
из родног Лесковца, прошао је
потом све млађе селекције Пар-
тизана, играо је и у Телеоптику,
дебитовао је и за први тим „црно-
-белих”, носио је дрес новосад-
ског Пролетера и оптичког Спар-
така, а у Железничар је стигао
из Жаркова.

– Пре свега хвала управи клу-
ба на указаном поверењу. Сви-
ђају ми се амбиције Железни-
чара, па желим да помогнем
клубу да се оствари директан
пласман у елиту – рекао је у
првом обраћању медијима у Пан-
чеву Страхиња Јовановић.

Никола је рођен 2001. годи-
не, а у Железничар је дошао из
добановачке Будућности. Своје-
времено је скренуо пажњу на
себе потписивањем уговора с
Вождовцем, па нема сумње да
је „дизелка” у њему добила вели-
ки потенцијал.

– Хвала шефу на лепим речи-
ма. Велика ми је част што сам
постао део клуба као што је
Железничар. Искрено, надам се
да ћемо сви заједно успети да
остваримо зацртане циљеве, да
ће „Жеља” ући у Суперлигу и да
ћемо следећег лета обрадовати
Панчевце. Не волим много да

причам, више волим да причам
на терену – истакао је Никола
Лаиновић.

Одмах после потписивања уго-
вора с двојицом младих момака
љубитеље фудбала обрадовала
је и вест да је стандардни гол-
ман из прошле сезоне и један
од најистакнутијих појединаца
Младен Живковић продужио
верност Железничару.

– Изузетно сам срећан што ћу
и даље бити део ове лепе спорт-
ске приче зване Железничар.
Хвала људима у клубу што су
желели да останем и што имају
поверења у мене. Прошла сезо-
на је за нас била историјска,
били смо на пола корака до циља,
остаје жал, али идемо даље. Није
нам се дало тада, али дали смо
све од себе и ми на терену и
људи из клуба, људи из града...
Али зато у нову сезону улазимо
још јаче и спремни смо да дамо
све од себе како би Јужнобанат-
ски округ коначно добио супер-
лигаша. Видели смо да људи у
граду воле клуб, да воле фудбал
и желимо свим снагама да оства-
римо циљ. Очекујем офанзив-
нији Железничар и да од самог
старта кренемо с победама –
рекао је „Жељин” чувар мреже
Младен Живковић.

Истинско појачање предста-
вља долазак Младена Бачанина
у град на обали Тамиша. Момак
који је рођен 1998. године има
богато искуство иза себе. Насту-
пао је за Смедерево, Јагодину,
Војводину, играо је у Грчкој и
Словенији, бранио је и боје Јаво-
ра из Ивањице, а у Железничар
је стигао из суперлигаша Напрет-
ка из Крушевца.

– Пре свега желим да изра-
зим велику захвалност људима
из клуба на указаном поверењу.
Железничар је клуб који из годи-
не у годину постаје све бољи. То
је колектив који је на добром
гласу у фудбалској Србији и сре-
ћан сам што сам постао део бело-
-плаве породице. „Жеља” има
све већи публицитет, а амбиције
клуба поклопиле су се с мојим.
Даћу све од себе да на крају
будем део највећег успеха у исто-
рији панчевачког фудбала – иста-
као је нови нападач „дизелке”
Марко Бачанин.

Прозивка првотимаца и поче-
так припрема заказани су за 20.
јун. После три недеље рада у
Панчеву „Жељин” погон се 11.
јула сели на Златибор, где ће
боравити 14 дана и одиграти
неколико контролних утакми-
ца. Нови шампионат у Првој
лиги Србије стартује 30. јула!

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Le3

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

ЖЕЛЕЗНИЧАР СПРЕМАН ЗА НОВИ ЈУРИШ

Стране припремио

Александар
Живковић

КАТАРИНА НАЈБОЉА У МАЧУ

Панчевка Катарина Кнежевић,
која тренутно живи и тренира у
Бечу, где је докторанд на Тех-
ничкомуниверзитету, првакиња
јеСрбијеусениорскојконкурен-
цији у дисциплини мач за жене.

Катарина је на Првенству
Србије у мачевању, које је одр-
жано 5. јуна у Београду, у фина-
лу савладала Јовану Живано-

вић и тако се окитила титулом
шампиона државе. Иначе, обе
такмичарке су чланице клуба
„Душан Силни” из Београда.

СвојуспортскукаријеруКата-
рина Кнежевић је започела у
Краљевскоммачевалачкомклу-
бу„Карађорђе” уПанчеву, атоком
студија прикључила се Мачева-
лачком клубу „Душан Силни”.

ЈОВАНА НЕМА ПРЕМЦА

Кањижа је прошлог викенда
угостила најбоље младе рваче у
нашој земљи. У том месту је
одржано Првенство Србије у
рвању слободним стилом, на
коме су још једном заблистали
сјајни такмичари РК-а Динамо.

У надметању јуниорки Јова-
на Радивојевић је још једном
потврдила да у овој сезони
нема премца у Србији, па се
окитила шампионским одлич-
јем. Сјајна је била и Мина
Милосављевић, која је заслу-
жила сребрно одличје.

Динамо је у екипном пла-
сману заузео треће место у
јуниорској конкуренцији.

Изванредне резултате наши
суграђани су постигли и у
надметању кадета. Милена
Секуловић се окитила сре-
бром, а бронзане медаље су
зарадиле Наталија Обради-
нов и Маша Милосављевић.
Серж Хоавкимијан се пласи-
рао на пето место.

У конкуренцији кадета
Динамо је био други у екип-
ном пласману.

МАЛЕ ГИМНАСТИЧАРКЕ
НА ПРАВОМ ПУТУ

ПЕХАР ЗА „ЖЕЉИНЕ” ДЕЧАКЕ

Вршац је протеклог викенда

био домаћин великог међу-

народног турнира у фудба-

лу, а у конкуренцији пиони-

ра, у селекцијама које чине

дечаци рођени 2008. годи-

не, Железничар је освојио

треће место.

Дечаци које предводи

тренер Звонко Лазаров у

првој утакмици победили су

ФК Чиксереда из Румуније с

1:0, потом су са истим

резултатом изгубили од

вршњака из Црвене звезде,

да би у борби за треће место

савладали Телеоптик с 3:2.

Прво место је освојила

Црвена звезда, а друго је

Сарајево.
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Под небом
Понекад је неопходна челична воља.

    Да бисмо се извукли из бедака.

    Повукли праве потезе.

    Донели важне одлуке.

    А испољава се као конструкција.

    Мисли морају бити повезане.

    Срце мирно, да осећа да је само небо изнад.

    И, зато, да је све разрешиво.

Назирати
Неке ствари су очигледне.

    Нема потребе да се удубљујеш, двапут погледаш.

    То би се могло назвати и одмором за мозак.

    Има и оних над којима мораш да „висиш”.

    Дубоко да се замислиш.

    Такве су увек изазов.

    Постоје моменти где само назиреш пролаз даље.

    Концентриши се, боље је назирати него не видети ништа.

Мир
Важно је наћи кутак који те смирује.

    Онај што све тензије зна да неутралише.

    То може бити „само” кутак у глави.

    Или некаква појавност, коју чула препознају.

    Материјал под руком, милина на непцима.

    Најпријатнији глас што се гласа.

    Ливада, шума, чист поток који цепају ноздрве.

    Призор што развлачи усне у осмех. Узми све!

µМ. Шупица?С. Трајковић

Медаље у свим
категоријама

Наредно искушење крајем
јула у Костолцу

На Сребрном језеру је у недељу, 12.
јуна, одржана трка Првенства Србије у
олимпијском триатлону. Захваљујући
сјајним организаторима из клуба „11три”
и Спортском савезу Велико Градиште,
скоро 200 такмичарки и такмичара из
Србије, Украјине, Босне и Херцеговине,
Киргистана, Хрватске и Македоније
имало је прилику да се трка на дистан-
цама од 1.500 метара пливања, 40 кило-
метара вожње бицикла и десет киломе-
тара трчања. Међу тих 200 учесника
нашло се и 39 триатлонаца панчевач-
ког Тамиша, који су и овог пута били
веома успешни.

Најзапаженији резултат у главној трци
остварио је Марјан Лукић, који је осво-
јио пето место на првенству државе и
прво место у својој старосној категори-
ји (АГ3 41–50 година).

Милош Матић је тријумфовао у гру-
пи триатлонаца од 31 до 40 година ста-
рости, а у истом надметању Петар Пере-
ги се окитио сребрном медаљом. У истој
категорији, али у женској конкуренци-
ји, сребро је заслужила и Ксенија Смо-
љанић. Владислава Милчић је друга
стигла на циљ у конкуренцији триа-
тлонки од 41 до 50 година.

Панчевачки триатлонци су били сјај-
ни и у пратећим тркама. Богдан Јелача
је у спринт триатлону освојио сребро у
апсолутној конкуренцији, док је у над-
метању јуниора био убедљиво први. Лука
Глигорић је зарадио бронзу у апсолут-
ној категорији, а сребро у групи јунио-
ра. Дејан Јелача је победио у трци так-
мичара од 41 до 50 година.

Одлични су били и такмичари у мини-
-триатлону. Матеја Кајалић је освојио
најсјајније одличје, Миа Кајалић се оки-
тила сребром, што је постигао и Алекса
Савић, док је Петра Бирка зарадила
бронзу. У суперспринт триатлону Сте-
фан Бирка је освојио златну медаљу,
док се у супербрзом триатлону Петар
Савић окитио сребрним одличјем.

Такмичарима Триатлон клуба Тамиш
сада предстоји мало дужа пауза до прве
следеће трке. Они иду на следеће над-

метање тек 30. јула, у Костолац, јер су
две трке планиране за јун које по тра-
дицији организује ТК Тамиш одложене
за септембар због радова на реконструк-
цији тамишког кеја. А. Живковић

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У ОЛИМПИЈСКОМ ТРИАТЛОНУ

ТАМИШ СИЛАН И НА СРЕБРНОМ ЈЕЗЕРУ

Прошлог викенда у Смедереву је одржа-
но треће коло Купа Србије у стрељаштву,
у конкуренцији кадета, који су се надме-
тали у гађању из ваздушне пушке у тро-
ставу 3 x 20 дијабола.

Боје Стрељачке дружине „Панчево
1813” бранила је Ива Ракоњац, која је
освојила бронзану медаљу у групи кадет-
киња, али је зарадила и нових осам
бодова за финале.

У исто време у Новом Саду је одржано
треће коло Купа Србије у гађању из мало-
калибарског оружја.

АлексаРакоњацјеосвојиосребрноодлич-
је с резултатом од 571 круга у троставу, у
конкуренцији јуниора, док је у надметању
сениора био четврти. Оно што је најва-
жније, освојио је и нове бодове за учешће
у финалу купа у обе конкуренције.

Марко Нинковић је освојио бронзану

медаљу у надметању сениора који су пуца-
ли из малокалибарског пиштоља слобод-
ног избора, погодивши 524 круга. Овај
сјајни стрелац је зарадио и сребро (524
круга) у надметању јуниора гађајући мало-
калибарским спорт пиштољем 30 + 30

метака, док је његов брат Велимир осво-
јио бронзану медаљу с 529 кругова. Сте-
фан Кешишјан је са оба пиштоља освојио
четврто место, али и нове бодове за фина-
ле Купа Србије, које ће бити одржано
наредног викенда у Новом Саду. А. Ж.

У организацији Врбашког атлетског клу-
ба, али и уз помоћ волонтера АК-а Пано-
нија из Панчева и Србобранског атлет-
ског клуба, у недељу, 12. јуна, одржан је
трећи тромеч чланова поменутих спорт-
ских колектива, и то на атлетској стази
која се налази у оквиру Центра за физич-
ку културу Врбаса.

Митинг је био веома посећен и ква-
литетан, јер је учествовало преко 100
атлетичарки и атлетичара.

Ово дружење већ полако прераста у
традицију, а циљ је такмичење најмлађих
атлетичара, који тако стичу прва искуства
на тартан-стази. Одржане су трке на 60,
200 и 600 метара, као и надметања у ско-
ку удаљ, бацању вортекса и трка штафета.

Најмлађи освајачи медаља у дисци-
плинама 60 м, бацање вортекса и шта-

фетама постали су: Арон Стојић, Сретен
Илић, Илија Колар, Срђан Николић,
Тијана Манић, Невена и Јована Царина.

Петар Секуловић и Иван Обрадинов у
категорији пионира и јуниора освојили су
медаље у трци на 60 метара, бацању вортек-

саискокуудаљ, акаочлановиштафе-
та зарадили су још по једну медаљу.

Велики допринос и помоћ у
техничкој организацији овог
митинга дали су и Бранислав Колар
и Зоран Стојић. Коначан биланс
остварен у Врбасу, када је Атлет-
ски клуб Панонија у питању, јесте
тридесет седам медаља.

Овај спортски колектив из Пан-
чева увелико ради на популариза-
цији и омасовљењу атлетике, па
се већ сада кују планови за будућ-

ност. Зато АК Панонија позива све љуби-
теље трчања кроз природу на још један
фокс трејл, који ће бити одржан 6. новем-
бра на Девојачком бунару. Пријављива-
ње је у току, а може се извршити путем
сајта trka.rs. А. Ж.

НОВОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

„ДРУЖИНА” СПРЕМНА ЗА ФИНАЛЕ

АТЛЕТСКО НАДМЕТАЊЕ У ВРБАСУ

ТРОФЕЈИ ЗА НАЈМЛАЂЕ „ПАНОНЦЕ”


