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Број 4934, година CLIII

СУСРЕТИСУСРЕТИ

Контроле у превозу, кафанама и на слављима. Неношење маске кошта
5.000 динара, одговорни у фирмама могу да плате и до 300.000
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Свечаност резервних
официра и подофицира
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НОВО У ГРАДУ!

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1
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Како да родитељи
помогну детету у учењу

ТЕМА „ПАНЧЕВЦА”

n Нови изглед интернет
портала „Панчевац”.

n Информације 24 сата дневно,
седам дана у недељи.

n Бесплатни огласи на сајту 
за оглашиваче у листу.

УСКОРО!
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ЦЕНЕ ГРЕЈАЊА ОВЕ ЗИМЕ
БИЋЕ ЗА ПРЕЗНОЈАВАЊЕ

ВЕЋ ИЗРЕЧЕНЕ ПРВЕ КАЗНЕ
ЗА КРШЕЊЕ МЕРА ЗАШТИТЕ

ДРВО, СТРУЈА, ГАС...

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА,
ХРАМ ЗНАЊА И ДУХА
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Бивша благајница
мисли да још увек ради?

» страна 3
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које припада Савезу организација
резервних војних старешина Србије.
Савез је основан 15. септембра 1919.
године на иницијативу војводе Степе

Степановића, а пре две године на овај
дан на централној свечаности у Кру-
шевцу прославио је 100 година свог
постојања. Савез организација 
резервних војних старешина Србије
проглашен је организацијом од посеб-
ног значаја за одбрану земље.

За првих девет месеци панчевачке
подружнице донети су важни правил-
ници, а од самог оснивања чланови се
труде да раде као тим, јер имају потре-
бу да остваре што више циљева пропи-
саних статутом УРВСПА. Када је реч о
држању обуке из предмета Основи
система одбране завршним генераци-
јама средњих школа, почетком године
Министарству одбране је предат акт са
списком имена чланова који су компе-
тентни да држе предавања на ту тему.
Међутим, због ситуације с коронавиру-
сом предавања нису држана.

Када се ради о очувању традиције,
обележавани су битни историјски
догађаји и објављивани историјски
текстови. Радило се и на афирмацији и
препознатљивости удружења. Ако
говоримо о побољшању социјалног
статуса резервних војних официра и

подофицира, као и свих других члано-
ва, закључена су 22 споразума с прав-
ним лицима. Иако удружење нема свој
простор, сав неопходан канцеларијски
материјал је набављен. Поред тога, нај-
више се ради на развијању тимског
духа и осећају припадности УРВСПА.

Циљ удружења је да у наредном
периоду одржи што више предавања
у средњим школама, да побољша
социјално-статусни положај 
резервних војних официра и подофи-
цира и других чланова, да обележи
што више битних историјских дога-
ђаја, да се што више приближи мла-
дима и развије код њих свест о знача-
ју очувања наше славне традиције и
чувања наше државе.

Сваки члан УРВСПА води се тиме да
је Србија једина држава коју има и да
она припада нама, као и ми њој. Уко-
лико неко жели да постане део тима
УРВСПА, може се учланити у Улици
Николе Тесле 5/1, сваког радног дана
од 11 до 17 сати. Све додатне инфор-
мације могу се добити на број телефо-
на 062/10-31-764 или путем имејла
urvs pa@g mail.com. С. Трајковић

Одржана свечана 
академија у Дому војске

Неопходно је предавати 
у средњим школама 
о систему одбране

Свечана академија Удружења резер-
вних војних официра и подофицира
Панчево (УРВСПА) одржана је 11. сеп-
тембра у панчевачком Дому војске.
Удружење је обележило 102 године од
оснивања Организације резервних вој-
них старешина Републике Србије.

На самом почетку свечане академи-
је Боривоје Вукадиновић је одсвирао
химну, а након тога је чланица Управ-
ног одбора УРВСПА Јелена Сладковић,
у име председнице Јасмине Субић, која
је била спречена да присуствује,
поздравила присутне госте и чланове и
представила резултате рада УРВСПА за
првих девет месеци рада. Између оста-
лог, оправдано одсутна Јасмина Субић
добила је похвалницу од Покрајинског
савеза резервних војних старешина за
изузетне заслуге у раду.

После говора наступио је фолклорно-
-уметнички ансамбл „Добрица Милу-
тиновић” из Банатског Карловца, а
затим фолклорно-уметнички ансамбл
из Алибунара. Онда је Тијана Соргић
одржала предавање на тему „Генеза,
појмовно мапирање и експланација
посредством примера феномена ради-
калног исламистичког тероризма”.

Потом су подељене захвалнице сви-
ма онима који су помогли рад УРВСПА, 
као и награде и признања члановима
удружења што су се највише залагали
за остварење циљева удружења пропи-
саних статутом. Уследио је, наравно,
пригодан коктел. Следеће окупљање се
планира за децембар, али то ће зависи-
ти од епидемиолошке ситуације.

Да се вратимо мало уназад: 6.
децембра 2020. године у нашем граду
је основано Удружење резервних вој-
них официра и подофицира Панчево,
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Шампионски
јецај

Има таквих дана... Момената и
сата када човеку ништа не пола-
зи за руком. Када не иде, па не
иде... И поред најбоље воље и
поред свих унапред одрађених
радњи да се успе, неће, па
неће... Ето, такви дани догађају
се и највећима међу нама.

Велики спортиста, један од
највећих које је свет икада имао,
Новак Ђоковић, стао је на само
корак од тениске, ма светске
историје. Ни такав шампион
као што је Ноле није успео да се
избори са огромним притиском
који је као сабља данима уназад
секао ваздух изнад његове гла-
ве.

Традиција дужа од пола века,
нажалост, није прекинута. Нај-
бољи тенисер на планети није
успео да се супротстави одлич-
ном Русу Данилу Медведеву, па
је Њујорк ове године остао
непокорен. И није освојио сва
четири гренд слема. После
Мелбурна, Париза и Лондона,
Велика јабука је очигледно била
превелики залогај за шампиона
над шампионима.

Новака Ђоковића ја на крају
меча потпуно сломила подршка
с трибина велелепног стадиона
„Артур Еш”. Та иста публика,
која није била баш наклоњена
српском играчу, дотакла је
душу најбољем тенисеру плане-
те. Овацијама га је скроз
„разбила”, и то у паузи између
претпоследњег и последњег
гема. Нолета су емоције једно-
ставно „поцепале”, а та лавина
осећања била је видљива и кроз
сузе најбољег међу најбољима
док је покушавао да врати
лоптицу у поље противника.

Ноле овог пута није успео.
Изгубио је од Медведева у жељи
да комплетира календарски
слем, али то не значи да ће
један од најбољих у историји
одустати. Јесте га овај пораз
погодио, можда и најјаче у
каријери, али ако је изгубљена
једна битка, није изгубљен и
рат. Пропуштена је прилика да
се испише најлепша бајка
„белог спорта”, па иако је остао
велики жал испод ове 2021.
године, живот иде даље.

Чекамо јануар и Мелбурн. И
Нолетов 21. гренд слем у кари-
јери. А ни те Олимпијске игре у
Паризу нису баш тако далеко.

Исплачи се, мајсторе. Није
срамота! И настави да нас
чиниш поносним што смо твоји
сународници.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Александар Живковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

УДРУЖЕЊЕ РЕЗЕРВНИХ ВОЈНИХ ОФИЦИРА И ПОДОФИЦИРА

Другарство.

У Градском парку, ових дана

Снимио: Милан Шупица

РАД НА АФИРМАЦИЈИ И ПРЕПОЗНАТЉИВОСТИ

Наредних дана одржаће се први круг
лицитације државног пољопривредног
земљишта на територији града Панче-
ва. Биће понуђено око 720 хектара
државног пољопривредног земљишта,
распоређених у 997 јавних надметања
која су обухваћена Годишњим програ-
мом заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на терито-
рији града Панчева за 2021.

Право учешћа у јавном надметању
за давање у закуп пољопривредног
земљишта у држaвној својини имају
физичка лица уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава која се
налазе у активном статусу најмање три
године, с пребивалиштем од најмање
три године у катастарској општини где
се налази земљиште – предмет закупа,
а услов је да су те особе власници нај-

мање пола хектара пољопривредног
земљишта. Уз њих, за лицитацију се
могу пријавити физичка лица уписана
у Регистар с пребивалиштем од најма-
ње три године на територији јединице
локалне самоуправе која спроводи јав-
но надметање, а чија се парцела грани-

чи са земљиштем у државној својини
које је предмет закупа.

Могу учествовати и правна лица
уписана у Регистар пољопривредних
газдинстава која су у активном статусу
најмање три године. Неопходно је да
буду власници најмање 10 хектара

пољопривредног земљишта у ката-
старској општини у којој се налази
земљиште и да имају седиште на тери-
торији јединице локалне самоуправе
којој припада та катастарска општина.

Оглас је објављен на сајту Градске
управе града Панчева и Управе за
пољопривредно земљиште. На сајту
Управе за пољопривредно земљиште
може се погледати апликација за
дигитално јавно надметање и кори-
сничко упутство. Заинтересовани
пољопривредници су позвани да фор-
мирају свој кориснички налог на
upz.min polj.gov .rs/sadr žaj. Све инфор-
мације се могу добити у Градској
управи града Панчева, на трећем
спрату, у канцеларији 310, а контакт-
-особа је Зоран Марин (013/308-708).

С. Т.

ЛИЦИТАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

У понуди 720 хектара

НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Балет и ромска традиција
Татјана Божић, чланица Градског
већа задужена за образовање, посети-
ла је Балетску школу „Димитрије Пар-
лић” и том приликом, заједно с дирек-
тором школе Милорадом Вукобрато-
вићем, присуствовала часу наставнице
Наташе Тодовић.

Пошто је почела школска година,
радови на унутрашњем делу школе су
завршени, али још увек се одвијају
споља. До сада су извршени молерско-
-фарбарски радови у две сале и у ход-
ницима у згради основне школе, као и
на плафонима у салама и ходницима
у средњој школи. Такође, у току је пре-
тресање крова и дела фасаде у двори-
шту и замена олука. У плану је да се у
септембру, ако временски услови
дозволе, ради и на делу спољашње
фасаде. Све ово вреди 2,1 милион
динара.

Балетска школа има одељења у
Панчеву, Зрењанину, Алибунару и

Владимировцу: укупно постоје 33 оде-
љења с 286 ученика у основној и сред-
њој школи – 18 дечака и 268 девојчи-
ца. У средњој школи постоје три сме-
ра: класичан балет, народна игра и
савремена игра, док су у основној два
смера: класичан балет и народна игра.

Поред овога, у ОШ „Борислав
Петров Браца” одржан је час ромске
културе, који је био посвећен предста-
вљању ромских игара и песама. Татја-

на Божић је присуствовала часу ром-
ске културе и организованом програ-
му заједно с директорком школе Сла-
ђаном Ћургуз и ученицима. Један од
учесника програма је била и наставни-
ца – писац Маја Јовановић.

Стеван Јовановић, председник ром-
ског удружења, рекао је да је циљ про-
грама био да се ромској деци прикажу
ромска култура, обичаји и традиција
кроз ромску игру и песму. С. Т.
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Због све нестабилније епидеми-
олошке ситуације и пораста бро-
ја заражених коронавирусом од
четвртка су почеле појачане кон-
троле којима ће се проверавати
да ли се поштују мере прописане
за сузбијање коронавируса, које
су иначе месецима на снази.

Контролори ће проверавати да
ли се грађани придржавају мера
у јавном превозу, угоститељским
објектима, као и на слављима.

Мере на снази

Од почетка пандемије корона-
вируса мере су се с времена на
време мењале, па је с падом бро-
ја оболелих долазило до њихо-
вог постепеног попуштања. Оно
што је чврсто стајало на снази
до данас јесу ношење заштит-
них маски и држање физичке
дистанце.

Маске

Ношење маски обавезно је у свим
затвореним просторима, укљу-
чујући јавни превоз, угоститељ-
ске објекте, болнице...

Дистанца

Држање дистанце од два метра
обавезно је како у затвореном,
тако и на отвореном простору.

Окупљања

Приликом одржавања спорт-
ских такмичења у затвореном
простору дозвољено је прису-
ство највише до 30% укупне
попуњености капацитета при-
суства посетилаца у објекту у
коме се одржава такмичење и

уз обавезно ношење заштитних
маски посетилаца.

Када се спортско такмичење
одржава на отвореном просто-
ру, дозвољено је присуство нај-
више до 50 одсто укупне попу-
њености капацитета присуства
посетилаца у објекту у коме се
одржава такмичење и уз обаве-
зно ношење заштитних маски
посетилаца.

Славља

Приликом одржавања органи-
зованих свечаности, прослава,
концерата и других догађаја
који не представљају културно-

-уметничке догађаје из
члана 10. ове уредбе у
затвореном и на отворе-
ном простору дозвоље-
но је присуство највише
500 лица уз обавезно
придржавања превентив-
них мера.

У изузетним случаје-
вима, по претходно при-
бављеној сагласности
Кризног штаба за сузби-
јање заразне болести
ковид 19, дозвољено је
присуство и више од 500
лица.

Школе, факултети

У основним и средњим
школама и високошкол-
ским установама одло-
жена су окупљања, а при-
јемни и други испити
организују се уз приме-
ну свих мера личне
заштите (физичка
дистанца од два метра,

обавезно ношење маске и/или
визира и рукавица).

Казне за непоштовање
епидемиолошких мера

Влада Србије је у новембру про-
шле године усвојила измене
Закона о заштити од заразних
болести. Овим су тачно дефи-
нисани износи казни за непо-
штовање мера:

• 50.000–150.000 динара за
физичко лице;

• 50.000–500.000 динара за
правно лице;

• 50.000–150.000 динара за
овлашћено лице у правном лицу;

• 50.000–150.000 динара за
предузетнике.

За непридржавање мера лич-
не заштите односно неношење
маске казна је 5.000 динара, а с
30.000 динара биће кажњена осо-
ба одговорна за примену личне
заштите од инфекције ако не
обезбеди непосредну примену
тих мера.

Новчаном казном од 300.000
динараказнићесеправнолицеако
не предузме активности ради при-
менемераличнезаштитеодинфек-
ције, каоиаконеодредилицеодго-
ворно за примену тих мера.

За исти прекршај предузетни-
ци ће бити кажњени са 150.000
динара, а одговорно лице нов-
чаном казном од 50.000 динара.

Надзор над спровођењем мера
вршиће санитарна инспекција и
комунална милиција.

Инспектори ће моћи да пишу
прекршајне налоге, а припадни-
ци комуналне милиције да нало-
же да се испразни простор у ком
је дошло до кршења мера и затво-
ре објекат најдуже на 72 сата.

Ако лице не плати казну у
року од осам дана или не под-
несе захтев за судско одлучива-
ње, у суд стиже коначан налог
на извршење. Такав налог извр-
шава се тако што се кажњеном
обустави део зараде преко посло-
давца, блокира рачун до напла-
те казне или се изречена новча-
на казна мења за рад у јавном
интересу (осам сати рада у јав-
ном интересу за 1.000 динара)
или казну затвора по принципу
један дан затвора једнак казни
од 1.000 динара.

НОВА ФАЗА БОРБЕ ПРОТИВ ПАНДЕМИЈЕ

ПОЧЕЛЕ КОНТРОЛЕ И ПИСАЊЕ КАЗНИ ЗА
НЕПОШТОВАЊЕ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД КОРОНЕ

ТРЖИШТЕ

Широк распон
цена станова

Према последњим подаци-
ма Републичког геодетског
завода, просечна цена ква-
драта у староградњи у Пан-
чеву износила је 748 евра,
најјефтинији квадрат је
могао да се купи већ за 169
евра, док је најскупљи био
1.269 евра. Када је реч о
новоградњи, просечна цена
у првој половини ове године
била је 982 евра по квадра-
ту, најјефтинији квадрати у
новоградњи су коштали 541,
а најскупљи су продати за
1.546 евра. 

ПОЛИЦИЈСКА АКЦИЈА

Ухапшени 
због дроге

Припадници Министарства уну-
трашњих послова у Панчеву, у
сарадњи са овдашњим Вишим
јавним тужилаштвом, ухапсили
су и задржали до 48 сати Ж. П.
(1995), Н. С. (1998) и М. Љ.
(1997) из Панчева, због постоја-
ња основа сумње да су изврши-
ли кривично дело неовлашћена
производња и стављање у про-
мет опојних дрога.

Инспектори криминалистич-
ке полиције су у изнајмљеној
гаражи у Панчеву пронашли
аутомобил страних регистарских
ознака, који су користили Н. С.
и М. Љ. У возилу је било сакри-
вено више од 4,5 килограма
марихуане. Уз то, полиција је у
стану у коме је боравио Ж. П.
пронашла и око 540 грама мари-
хуане, око 77 грама таблета
екстазиja и око 2,7 грама амфе-
тамина.

Oсумњичени су, уз кривичну
пријаву, приведени надлежном
тужиоцу у Панчеву. Д. К.

СЛЕДЕЋЕ СУБОТЕ

Бесплатна радионица
за младе

Бесплатна психолошка радио-
ница на тему менталног здра-
вља и менталних поремећаја,
намењена младим људима узра-
ста од 15 до 30 година, биће одр-
жана у суботу, 25. септембра, од
10 сати, у Дому омладине.

Организатор је удружење „Пси-
хогенеза”, а радионица је део
њиховог пројекта „Сачувајмо мен-
тално здравље”, који се реализу-
је у сарадњи с Домом омладине
и уз финансијску подршку Гра-
да Панчева.

Стручњаци из „Психогенезе”
говориће на радионици и о томе
с којим предрасудама о ментал-
ним поремећајима се најчешће
суочавамо, шта је ментална хиги-
јена и како је одржавати, те како
унапредити ментално здравље.
Додатне информације можете
добити путем телефона 061/647-
22-90 или имејла psi ho ge ne za@g -
mail.com . Д. К.

АЛЕРГИЈЕ

Амброзија
и даље расте

На почетку овог месеца у
ваздуху града Панчева биле
су детектоване високе кон-
центрације полена амбрози-
је, с максималном измере-
ном дневном концентраци-
јом од 193 поленова зрна у
кубном метру ваздуха – саоп-
штио је Завод за јавно здра-
вље Панчево.

У наредној недељи очеку-
је се стагнација концентра-
ција полена пелина, коно-
пље, штира и коприве. Кон-
центрације полена трава и
липа биће у опадању, а кон-
центрације полена амбрози-
је и даље у порасту.

Какав год да је пра во суд ни
систем, одлич но је када се дође
пред суди ју и затра жи прав да.
Јер онда „игра ју” само чиње ни -
це, објек тив ност и непри стра -
сност. Нема више накла па ња о
томе да ли се неко осе ћа сујет но,
напад ну то или одсут но. И, тако
се дола зи до исти не.

Бив ша бла гај ни ца нашег листа
Сла ви ца Кне же вић (бив ша, јер
је под суспен зи јом због осно ва не
сум ње да је годи на ма пот кра да -
ла фир му у којој ради) посла ла
нам је писмо, које смо у скла ду
са одред ба ма Зако на о јав ном
инфор ми са њу и меди ји ма обја -
ви ли у про шлом бро ју, у коме

каже да је она „још увек запо сле -
на, у рад ном одно су на нео д ре -
ђе но вре ме у ’Пан чев цу’”. То је
фор мал но-прав но гле да но тач -
но, још увек јој није уру чен отказ
због истра жног поступ ка, али сва -
ко при се бан би се запи тао, у било
ком слу ча ју, како би га доче ка ле
бив ше коле ге ако је осум њи чен
да је и од њих крао тиме што је
пот кра дао фир му. Али та ствар
је пот пу но ире ле вант на, ту се
ради о осе ћа њи ма.

Дру го, Сла ви ца Кне же вић и
њена ћер ка Јеле на Перо вић пишу
да је неи сти ни та инфор ма ци ја
да у јед ној пан че вач кој бан ци у
вла сни штву има ју сефо ве. Опет

„мно го важно”: да ли сефо ве има -
ју у вла сни штву или су их, на
при мер, изнај ми ле?

Поен та је у томе шта се у тим
сефо ви ма – или у „ште ко ви ма”
где год да су – нала зи? Суве ни ри
и камен чи ћи с мора или нешто
дру го?

Да под се ти мо, Сла ви ца Кне -
же вић је после дуго трај не истра -
ге осум њи че на да је про тив прав -
но, док је ради ла као бла гај ни ца
„Пан чев ца”, при ба ви ла имо вин -
ску корист у изно су од 90.000
евра. То је оно што се „бро ји”,
што има спе ци фич ну тежи ну и
што је важно.

Зато је битан суд и оно што с

њим иде: чиње ни це, објек тив -
ност и непри стра сност. Менаџ -
мент „Пан чев ца” чека да се до
прав де дође, а нисмо сигур ни
коли ко су оста ле стран ке у спо ру
у том сми слу нестр пљи ве. Исти -
на је нај ва жни ја. Р. Т.

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

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

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

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

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

Новичић Ђоновић из Дома
здравља Палилула.

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

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

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

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

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

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

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

ПРОМО

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Било који 
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од 7 до 14 сати 
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ПРОМО

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

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

ИНТЕ РЕ САНТ НЕ ЦРТЕ О СЛУ ЧА ЈУ СЛА ВИ ЦЕ КНЕ ЖЕ ВИЋ

Бив ша бла гај ни ца мисли 
да још увек ради?



Беспилотне летелице
за ученике петих и
шестих разреда

На основу потписаног Меморан-
дума о сарадњи за реализацију
пројекта „За лепшу школу”, изме-
ђу Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја Репу-
блике Србије и Ротари Дистрикт
савеза 2483, уручене су донаци-
је у Градској управи и уприли-
чен је пријем директора школа.
Реч је о 670 беспилотних лете-
лица / дронова за ученике петих
и шестих разреда, за већину
основних школа у Србији, ради
учења програмских језика
„Скреч” и „Пајтон” по програму
Министарства просвете „Дроно-
ви за школе”.

Свечаном догађају је прису-
ствовала и Татјана Божић, чла-
ница Градског већа задужена за
образовање, која је овом прили-
ком захвалила у име Града.

– Данас су директорима основ-
них школа, којих има укупно 19
на територији града Панчева,
додељени дронови. Ротари зајед-
ница поклања дронове, донира
их школама. Kао што знате, нау-
ка и технологија напредују,
посебно информационе техно-
логије, и просто свака донација
у виду савремене опреме је
добродошла. Уведени су нови
програмски језици. Управо ће
ови дронови служити да те про-

грамске језике, осим из књига,
науче и практично кроз директ-
но програмирање. То је програм
и Министарства просвете, које
је увело нове наставне програме
и ова донација ће имати велики
значај за нашу децу – рекла је
Татјана Божић.

Ротари-клубови у Србији и
Ротари Дистрикт 2483, као савез
ротари-клубова, више година
уназад посвећују велику пажњу
ђацима, пре свега у области
наставе информатике. На осно-
ву потписаног меморандума, реа-
лизовани су први пројекти –
„глобал грант” у вредности од
153.561 долара и донирано је
600 рачунара за кабинете инфор-
матике у 120 школа у 50 градо-
ва у Србији.

Зорица Јестревић, гувернер
Дистрикта Србије и Црне Горе,
изразила је велико задовољство
што се за кратко време други
пут налази у Панчеву.

– Овог пута ради се о дона-
цији основним школама: пан-
чевачке су добиле дронове.
Ђаци у петом и шестом
разреду уче програмске јези-
ке „Скреч” и „Пајтон”, али
једноставно немају алат, тако
да смо се договорили да им
овај пут донирамо дронове
како би они могли све оно што
су научили да примене на тим
алатима које им омогућавамо
– нагласила је Зорица Јестре-
вић.

У сарадњи с Министарством
просвете и Фондом Б92, 
обезбеђена су средства од Рота-
ри фондације, USAID-а и вели-
ког броја ротари-клубова из земље
и иностранства за набавку 500
мБот роботића за сто школа
које су се пријавиле за овај
пројекат. Уручење мБот робо-
тића планирано је за октобар
ове године. У току је и „глобал
грант” пројекат „Године узле-
та” у сарадњи с Министарством
просвете, USAID-ом и вели-
ким бројем клубова из земље
и иностранства, у вези с дона-
цијом ИKТ опреме и мобил-
ног намештаја за вртиће.

Донација дронова и ИKТ

опреме за вртиће започета је
31. августа у Бору. Потом је
одржан други састанак с дирек-
торима и наставницима инфор-
матике из Београда и Панче-
ва, као и семинар за васпита-
че вртића, који су добили
мобилни намештај и ИKТ опре-
му из „глобал гранта”. Циљ је
да сви вртићи и школе на
почетку школске године доби-
ју опрему.

Континуирана
подршка раду
удружења

Обезбеђивање
партиципације у
друштвеном животу

У Градској управи су уручени
уговори удружењима особа са
инвалидитетом, као и с тешким
и хроничним обољењима.
Kомисија за вредновање про-
јеката и програма у области
социјалне политике, према
утврђеним критеријумима и
приоритетима, одобрила је 14
програма.

Средства за реализацију овог
конкурса обезбеђена су у буџе-
ту Панчева за 2021, а износ је
пет милиона динара. Ради се
о програмским трошковима
организација цивилног дру-
штва, односно реализацији
мера и активности предвиђе-
них важећом Стратегијом
развоја социјалне заштите гра-
да Панчева.

Укидање листе чекања

Свечаном уручењу уговора при-
суствовали су Драгана Kу-
прешанин, заменица градона-
челника, и Миленко Чучко-
вић, члан Градског већа заду-
жен за подручје рада, запо-
шљавања и социјалне полити-
ке. Драгана Kупрешанин је
изразила велико задовољство
поводом доделе уговора.

– Ми као локална самоупра-
ва континуирано подржавамо
рад удружења особа са инва-
лидитетом, обезбеђујући им
пре свега средства, али и про-
стор како би се повећали њихо-
ва функционалност и квали-
тет услуге која се пружа, али
и обезбедила њихова парти-
ципација у друштвеном живо-
ту. На овај начин удружења
могу у складу са својим усло-
вима и приоритетима да реа-
лизују активности и потребе
предвиђене њиховим програ-
мима. Стојимо на располага-

њу за сваки други вид помоћи
и подршке – рекла је замени-
ца градоначелника.

Чучковић је нагласио да град
Панчево води одговорну соци-
јалну политику. Додао је:

– Различити програми су
нам достављени и Kомисија је
вредновала све активности и
програме које су удружења
навела. Град ће у овој години
укинути и листе чекања, а то
се односи на децу с посебним
потребама, односно на проши-
рење Дневног боравка „Невен”.

Према његовим речима, у
оквиру помоћи у кући коју
остварују клубови за стара и
одрасла лица више неће бити
проблема с бригом о особама
са инвалидитетом и старијим
људима.

Дишенова дистрофија

На платоу испред Градске упра-
ве града Панчева обележен је
Светски дан Дишенове дистро-
фије. Овај датум су обележили
чланови Удружења дистрофича-
ра Јужнобанатског округа и пред-
ставници града Панчева пушта-
њем у небо розе балона, који су
симбол Дишенове дистрофије.

Светски дан Дишенове
мишићне дистрофије обеле-

жава се од 2014. године сва-
ког 7. септембра широм света
с циљем подизања свести и
скретања пажње јавности на
ово обољење, као и на све про-
блеме с којима се оболели
сусрећу. У Србији га обележа-
вају Ужице и Панчево.

Миленко Чучковић је рекао
да се локална самоуправа при-
дружила обележавању Свет-
ског дана Дишенове дистро-
фије.

– Град Панчево у сарадњи с
Међуопштинском организаци-
јом удружења дистрофичара
за јужни Банат води рачуна о
овој деци. Ове године за њихо-
ве пројекте обезбедили смо
150.000 динара. Удружење
дистрофичара је од Града доби-
ло и адекватан простор, тако
да могу да се друже и на разне
начине оснаже сву децу која
су оболела. На тај начин ути-
чемо на то да им живот буде
испуњенији и квалитетнији. За
сва удружења која постоје у
граду Панчеву, а има их четр-
наест, Град је ове године издво-
јио пет милиона динара –
нагласио је члан Градског већа.

Слађана Раденковић, пред-
седница Удружења дистрофи-
чара Јужнобанатског округа,

истакла је да мишићна дистро-
фија означава скуп наследних
прогресивних болести мишића.

– Заједничко за све мишић-
не дистрофије јесте да доводе
до мишићне слабости и губит-
ка мишићне масе. С временом
оштећени мишићи постају све
слабији, тако да већини паци-
јената у неком моменту живо-
та постану потребна инвалид-
ска колица. Због тежине симп-
тома и времена почетка испо-
љавања, посебно се издваја
Дишенова мишићна дистро-
фија, која је и најтежи облик
мишићне дистрофије. Она се
преноси генетским путем и од
ње оболевају искључиво деча-
ци. Живот ових особа, нажа-
лост, није дуг – објаснила је
Слађана Раденковић.

На територији јужног Бана-
та постоје четворица оболе-
лих. Највећи проблем оболе-
лих од Дишенове мишићне
дистрофије је дискриминаци-
ја. У Удружењу се настоји да
се дечацима обезбеди да буду
добро прихваћени у школи. Од
већих проблема ту су још и
одлазак у саму школу, њихова
здравствена нега и обезбеђи-
вање свих здравствених инфор-
мација.
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ПРОЈЕКАТ „ЗА ЛЕПШУ ШКОЛУ”

Стижу дронови

Од почетка 2009. одржан је укупно 51 гренд слем турнир
(лане због короне није играно у Вимблдону), на којима је
Ђоковић победио 20 пута, Рафаел Надал 14, а Роџер Феде-
рер седам. По три пута тријумфовали су Станислас Ваврин-
ка и Енди Мари, а по једном Хуан Мартин дел Потро,
Марин Чилић, Доминик Тим и прексиноћ Медведев. Само
десеторица. Код дама је списак шампионки знатно дужи,
чак 24, на челу с недостижном Сереном Вилијамс… Баш
зато је добро што већина овдашњих коментара по дру-
штвеним мрежама носи поруку да није важно што је Ноле
национале прексиноћ изгубио, већ да вреди памтити да је
у минулих 13 година чак двадесет пута победио. И опет
ће, јер то, на сву срећу, само од њега зависи!

(Писац и учитељ Иван Мрђен, 
„Нова С”, 14. септембар)

* * *
Прво сви треба да престану да се фолирају. Да одустану од
дијалога. Јер га и не желе. Да грађани имају медијски избор
између две монолошке представе стварности. Јер медијски
конзументи, како је говорио директор „Фокса” Роџер Ејлс,
не желе да буде информисани, већ желе да имају илузију
да су информисани. Људи воле да чују истомишљенике.

(Новинар Зоран Пановић, 
„Данас”, 15. септембар)

* * *
Није свет само угрожен климатским променама, нити је
поента да ли ће да пропадне либерални или неки други
капитализам. Ово је удар на темељне вредности и када
то схватимо – биће касно, или ће поново требати много
жртава. Људи из очаја покрећу најдубље теме… Дру-
штвене мреже омогућиле су још лакши пробој манијака
који би да управљају нама. Ко је најгласнији против
абортуса? Мушкарци чудних физиономија који имају по
десеторо деце о којима не воде рачуна… Човек, од кад
остане без бубуљица, жели да се осамостали. И онда ту
слободу поклони држави. Никад нисам разумео потребу
људи да се мешају у животе других људи. А опет иску-
ство ми показује да ту потребу имају најнеспособнији и
најнеуспешнији… Како не постоји једна опозициона
странка у Србији која би подржала Кривокапића, а има-
ју односе са свим другим странкама? Да ли је то срж ета-
тистичко-клептократско-политикантске хоботнице која
изједа све земље на Балкану? Ја мислим да јесте. Кад
бисте ви знали колико политичара познајем који све
причају супротно од онога што мисле?

(Уредник Вељко Лалић, 
„Недељник”, 12. септембар)

* * *
Народ, посебно тежак за дефиницију, не настоји да буде
достојан било кога. У фази достојности, народ показује
очајну жељу да га богови и сличне сабласти оставе на
миру, а ако већ нестаје, жели да нестане достојан једино
нестајања. Недостојан је свега што чини људски свет
истински људским. Недостојан здравља, благостања, радо-
сти и наде. Достојан туге и сиромаштва, отровног облака
који удише као поклон гипсаног бога и исповедника који
га објашњавају у његовим тајнама постања.

(Коментатор и колумниста
Љубодраг Стојадиновић, 

Н1, 15. септембар)

* * *
Одјекнула су звона на Цетињском манастиру у част ново-
постављеног митрополита, који је на том месту наследио
преминулог Амфилохија. Сукобљене стране убрзо су иза-
шле с прогласом у којем се тврди да су постигле своје
циљеве. И, одиста, када се сагледа шира слика, то није
далеко од истине – сви и јесу изашли као победници!
Али су сви нешто и изгубили.

(Пуковник у пензији Зоран Јанић, 
„Политика”, 14. септембар)

* * *
У главнотоковски филм Белмондо је унео додатно нагла-
шену експресивност, заразну енергичност, те неприкри-
вену осећајност и цинизам заумније подврсте, важне
састојке француског „новог таласа” у годинама појаве и
иницијалне еволуције. Међутим, иако ће убрзо потом
постати звезда главног тока, и то у контексту неспорно
професионалне кинематографије јасног профила и про-
мишљених стремљења и у правцу комерцијалног филма,
Белмондо је помало изненађујуће инсистирао и на
неизоставном поштовању форме у глумачком приступу.

(Аналитичар Зоран Јанковић, 
„Време”, 13. септембар: In memo ri am 

Жан Пол Белмондо (1933–2021))

КОНЦЕПТ СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ДЕЛУ

ПАНЧЕВО МИСЛИ НА ОСОБЕ
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић



Опле ме ни ли 
школ ско зда ње

Запо сле ни у НИС-у, чла но ви Клу ба
волон те ра, наста ви ли су да се анга жу ју
на подр шци зајед ни ци и окре чи ли су
фаса ду Основ не шко ле „Мили ца Сто ја -
ди но вић Срп ки ња” у Врд ни ку. Акци ју
су пред во ди ли волон те ри који су запо -
сле ни у Ватро га сној једи ни ци НИС-а
у Кикин ди. НИС са Основ ном шко лом
„Мили ца Сто ја ди но вић Срп ки ња” сара -
ђу је од окто бра 2020. годи не, када је
ком па ни ја за потре бе шко ле покло ни -
ла око 2.000 лита ра пија ће воде „Јазак”,
што је од вели ког зна ча ја за настав ни -
ке и уче ни ке, буду ћи да обје кат кори -
сти само тех нич ку воду. Мио драг Бебић,
заме ник пред сед ни ка општи не Ириг,
овом при ли ком је захва лио ком па ни ји
НИС и Клу бу волон те ра и нагла сио да
је ово само јед на од мно гих волон тер -
ских акци ја које ком па ни ја спро во ди
зарад помо ћи локал ној зајед ни ци.

– Дана шња акци ја је бит на првен -
стве но због уна пре ђе ња ква ли те та живо -
та гра ђа на, а посеб но деце. Данас има -
мо помоћ дру штве но одго вор не ком -
па ни је НИС, која са сво јим Клу бом
волон те ра у зна чај ној мери допри но си
рекон струк ци ји шко ле. Ово је један леп

наста вак наше сарад ње, коју има мо већ
дуги низ годи на – изја вио је Бебић.

Ана ма ри ја Авра мо вић, секре тар ка
Основ не шко ле „Мили ца Сто ја ди но вић
Срп ки ња” у Врд ни ку, ука за ла је на зна -
чај помо ћи коју НИС пру жа тој шко ли и
иста кла да је захва љу ју ћи дуго го ди шњој
и врло успе шној сарад њи с Нафт ном
инду стри јом Срби је орга ни зо ва на и ова
акци ја, у којој су волон те ри НИС-а 
помо гли у кре че њу фаса де шко ле, како
би опле ме ни ли сам обје кат и уче ни ци -
ма и запо сле ни ма у тој шко ли омо гу -
ћи ли да сва ког дана у шко лу дола зе са
осме хом на лицу.

Тако ђе, ком па ни ја НИС већ дуги низ
годи на дони ра пија ћу воду за уче ни ке

у под руч ној шко ли у Јаску. Само током
про те кле школ ске годи не НИС је дони -
рао пре ко 2.000 лита ра пија ће воде.

Игор Лазић, коман дир ватро га сне
једи ни це Кикин да из НИС-а, навео је
да ком па ни ја зајед но са сво јим запо -
сле ни ма спро во ди ова кве и слич не акци -
је широм Срби је.

– Акци ја Клу ба волон те ра НИС-а
пред ста вља скро ман допри нос којим
смо желе ли да улеп ша мо и опле ме ни -
мо про стор шко ле у Врд ни ку. Пози ва -
мо све коле ге да нам се при дру же и
посве до че томе да наш скро ман допри -
нос неко ме може мно го да зна чи –
рекао је Илић, који је са сво јим коле га -
ма био део ове волон тер ске акци је.

Да под се ти мо, акци је Клу ба волон -
те ра НИС-а усме ре не су и на подр шку
раз ли чи тим осе тљи вим кате го ри ја ма
дру штва, међу који ма су наши нај ста -
ри ји, али и нај мла ђи сугра ђа ни. Клуб
волон те ра НИС-а има више од 1.700
чла но ва, који су само током 2020. годи -
не оства ри ли више од 2.000 волон тер -
ских сати, пру жа ју ћи раз ли чи те врсте
подр шке зајед ни ци. Изме ђу оста лог,
волон те ри НИС-а су оби шли здрав -
стве не уста но ве у парт нер ским општи -
на ма и гра до ви ма, уз пошто ва ње свих
епи де ми о ло шких мера, и уре ди ли и
улеп ша ли њихо ве про сто ри је и дво ри -
шта. С тим у вези, волон те ри НИС-а 
су у НУР ДОР-овој башти, у окви ру
има ња „Башта може сва шта” у Ваљев -
ској Каме ни ци, поса ди ли орган ско
повр ће и зачин ско биље за потре бе
деце у НУР ДОР роди тељ ским кућа -
ма. Тако ђе, запо сле ни у НИС-у су
пово дом почет ка школ ске годи не
при ку пи ли школ ску опре му и при -
бор за више од 600 соци јал но угро -
же не деце. Напо ри ма да подр же раз -
ли чи те рањи ве кате го ри је дру штва,
али и да допри не су раз во ју зајед ни -
це, чла но ви Клу ба волон те ра НИС-
а оста ће посве ће ни и у наред ном
пери о ду.

Роди те љи бесни и тра же
паре назад

Очи упр те у држа ву

Новац сада већ бив ших мату ра на та пан -
че вач ких сред њих шко ла (оних који су
упла ћи ва ли сред ства за одла зак на екс -
кур зи ју) и даље је „заро бљен” у тури -
стич ким аген ци ја ма. Пошто су због
пан де ми је кови да 19 сва матур ска путо -
ва ња тада била отка за на (ове и про шле
годи не), мно ги ма није вра ћен новац.
Наи ме, тури стич ке аген ци је су пону -
ди ле замен ске вау че ре, али при мер јед -
не пан че вач ке сред ње шко ле пока зу је
да кли јен ти нису били задо вољ ни пону -
ђе ним и гото во нико није хтео да их
узме, него су роди те љи и ђаци одлу чи -

ли да саче ка ју поче так наред не годи не,
када, пре ма одлу ци Вла де Срби је, исти -
че рок да аген ци је вра те упла те. 
Над ле жни у шко ла ма кажу да то није у
њихо вој над ле жно сти и да оште ће ни
мора ју да се лич но обра те аген ци ја ма.
Док су ђаци још поха ђа ли шко лу, упра -
ве поје ди них сред њо школ ских уста но -
ва су посре до ва ле изме ђу аген ци ја и
роди те ља (анке ти ра ни су роди те љи за
замен ске вау че ре), а сада овај спор
мора ју да реше обе стра не изме ђу себе,
без уче шћа обра зов них уста но ва.

Вре ме исти че, бли жи се јану ар, а
тури стич ке аген ци је оче ку ју про ду же -
ње рока за замен ска путо ва ња или да
држа ва јед но став но пону ди финан сиј -
ску помоћ како би се вра тио новац
оште ће ним кли јен ти ма јер они нема ју
новац да исте ра ју ову при чу до кра ја.

Наи ме, мно ге аген ци је нису реа ли зо -
ва ле сва замен ска путо ва ња из про шле
годи не и оче ку ју да се про ду жи рок за
кори шће ње тих вау че ра или да држа ва
помог не кре ди ти ма да би вра ти ле новац
пут ни ци ма у јану а ру 2022. годи не, како
је пред ви ђе но Уред бом о замен ским
путо ва њи ма. Иде ја је да се рок за замен -
ска путо ва ња про ду жи на још годи ну
дана, уме сто да се вра ћа новац, јер је
он заро бљен углав ном код ино парт не -
ра који не вра ћа ју новац.

Да под се ти мо, Вла да Срби је доне ла
је про шле годи не Уред бу о замен ским
путо ва њи ма, којом је, због пан де ми је и
немо гућ но сти путо ва ња, про ду жен рок
за кори шће ње упла ће них аран жма на
до јану а ра 2022. годи не, када су аген -
ци је дужне да за оне неис ко ри шће не
вра те новац пут ни ци ма. Про це њу је се

да је оста ло нере а ли зо ва но око 40 одсто
упла ће них аран жма на, чија је укуп на
вред ност од 20 до 25 мили о на евра.

Било како било, роди те љи и ђаци су
вео ма љути – ем што мату ран ти нису
оти шли на заслу же но путо ва ње, ем што
нико неће да им вра ти њихов новац.
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Дрво и даље 
нај јеф ти ни ји енер гент

Пелет све попу лар ни ји, 
али је ску пљи

Након лет њег пери о да и сезо не годи -
шњих одмо ра, током којих су без бри -
жно ужи ва ли, гра ђа ни Срби је оче ку ју
нови удар на кућ ни буџет с дола ском
јесе ни. Роди те љи чији мали ша ни пола -
зе у шко лу и дома ћи це које спре ма ју
зим ни цу већ има ју резер ви са не издат -
ке, а ту још тре ба при до да ти новац за
огрев. Да би спрем но доче ка ли зиму,
гра ђа ни Срби је ће у неким кра је ви ма
мора ти за метар ква ли тет ног дрва да
издво је више од 5.000 дина ра, док
код угља цена вари ра у зави сно сти од
врсте, па се кре ће од 7.000 до чак
14.000 дина ра. Када се све сра чу на и
сабе ре, онда се про се чан гра ђа нин
Срби је оду зме, јер схва ти да му је за
огрев током зим ске сезо не потреб но
барем 500 евра.

Уви дом у огла се трго ва ца који про -
да ју угаљ и дрва може се јасно закљу -
чи ти да су цене за поје ди не сиро ви не
астро ном ске. Нарав но, цена вари ра у
зави сно сти од тога у ком кра ју Срби је
живи те, као и од тога да ли се нала зи те
у кра ју који је богат шума ма и дру гим
ресур си ма. И даље је у нашој земљи
нај јеф ти ни је гре ја ти се на дрва која су
наба вље на по нижим цена ма, док је
нај ску пља вари јан та гре ја ња она која
се доби ја помо ћу елек трич не енер ги је.
За један дом од око 60 ква дра та за јед -
ну греј ну сезо ну нај ни жа рачу ни ца каже
да мора те да издво ји те око 40.000 дина -
ра уко ли ко се гре је те на дрва, или чак
ско ро 130.000 дина ра за гре ја ње на

стру ју. Цен трал но гре ја ње је све мање
попу лар но, упр кос ква ли те ту загре ва -
ња и ком фо ру који нуди, упра во због
висо ке цене.

Цепа ју по џепу

Међу тим, мешта ни који живе у око ли -
ни Бео гра да мора ће за метар дрва да
издво је 5.500 дина ра, а буду ћи да већи -
на гра ђа на у про се ку узи ма изме ђу пет
и десет мета ра дрва, то зна чи да ће за
ову инве сти ци ју мора ти да издво је и до
55.000 дина ра. Цена може бити и виша,
па тако на јед ном попу лар ном сај ту
цена за буко во и хра сто во дрво изно си
6.700 дина ра за један метар. Ово је
цена коју ћете пла ти ти уко ли ко само

купи те дрва, а тре ба ура чу на ти и сече -
ње и цепа ње. Зани мљи во је да неке
фир ме које се баве про да јом дрва нуде
и опци ју про да је исце па них и исе че -
них дрва, а за то је цена чак 14.000
дина ра. Ипак, већи на гра ђа на сама „уре -
ђу је” дрва, па на основ ну цену тре ба
дода ти још неко ли ко хиља да за услу ге
сече ња дрва.

Када је реч о угљу, цена пре све га
зави си од тога да ли купу је те више или
мање ква ли те тан угаљ. За сиро ве вре о -
це гра ђа ни ће пла ти ти 7.500 дина ра, а
за суше не вре о це та цена изно си 13.500
дина ра по тони. Уко ли ко помно жи те
про сеч ну цену угља с бро јем тона, прак -
тич но доби ја те пра во мало богат ство

које тре ба пла ти ти.
За оне гра ђа не који
су се опре де ли ли да
кори сте пелет као
огрев, цена је још
виша и она вари ра у
зави сно сти од ква -
ли те та и кало риј ске
вред но сти.

Лак ше и чисти је

У послед ње вре ме су
нај тра же ни ји бри ке -
ти и пелет, упр кос
чиње ни ци да су дрва
и даље нај по вољ ни -
ја. Пелет и бри ке ти
су дале ко јед но став -
ни ји за упо тре бу,
пако ва ње и скла ди -
ште ње, а нема ни
додат ног посла,
попут сече ња, сла га -
ња или чишће ња које
угаљ и дрва зах те ва -
ју. Дрве ни пелет,

про из ве ден од биљ ног отпа да, чине при -
род ни мате ри ја ли и он не садр жи додат -
на вези ва, хеми ка ли је или ади ти ве.
Цена гре ја ња на пелет за дом од 60
ква дра та изно си од 50.000 до 60.000
дина ра, па не изне на ђу је пода так да је
то све попу лар ни ји вид гре ја ња. Про -
сеч но, гра ђа ни који кори сте пелет мора -
ће за јед ну тону овог мате ри ја ла да
издво је нешто више од 24.000 дина ра,
а она може дости ћи и виси ну од чак
27.000 дина ра за јед ну тону.

Нарав но, ово су цене које су фор ми -
ра не у авгу сту и евен ту ал но почет ком
сеп тем бра, па је реал но оче ки ва ти да
ће расти како се буде при бли жа ва ла
зима.

У СУСРЕТ ГРЕЈ НОЈ СЕЗО НИ

ЦЕНЕ ОГРЕ ВА АСТРО НОМ СКЕ

ТУРИ СТИЧ КЕ АГЕН ЦИ ЈЕ ТРА ЖЕ ПРО ДУ ЖЕ ЊЕ РОКА ЗА ВРА ЋА ЊЕ НОВ ЦА

Не зна се суд би на нов ца од 
неис ко ри шће них матур ских екс кур зи ја

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ

На потезу градови и
општине

Општине и градови који желе да
домаћинствима на својој територи-
ји доделе субвенције за уградњу
соларних панела могу да конкури-
шу код Министарства рударства и
енергетике како би у ту сврху доби-
ли новац из државне касе. Јавни
позив је расписан у августу, а локал-
не самоуправе могу да предају при-
јаве до 1. октобра. Субвенције из
државне касе додељиваће се по прин-
ципу – колико општина улаже, толи-
ко може да очекује и из буџета, а
највише пет милиона динара.

Министарство рударства и енер-
гетике поделиће укупно 50 милио-
на динара из државне касе општи-
нама и градовима с циљем субвен-
ционисања уградње соларних пане-
ла у домаћинствима.

Грађани који желе да уграде солар-
не панеле и да сами производе елек-
тричну енергију за своје потребе од
своје општине моћи ће да рачунају
на највише 50 одсто бесповратних
средстава. То значи да ће домаћин-
ство моћи да конкурише за ове суб-
венције само под условом да то прет-
ходно учини општина у којој живи
и испуни услове предвиђене кон-
курсом Министарства рударства и
енергетике.

ИЗВЕШТАЈ О ЗАГАЂИВАЊУ

Подаци за Национални
регистар загађивача

На седници Владе Републике Срби-
је недавно је усвојена Уредба о изме-
нама и допуни Уредбе о граничним
вредностима загађујућих материја у
ваздуху из стационарних извора зага-
ђења (осим постројења за сагорева-
ње). Према речима надлежних из
Немањине 11, усвајањем ове уредбе
створени су услови за потпуну импле-
ментацију пројекта „Зелена дигита-
лизација Националног регистра изво-
ра загађивања”, јер сада ступа на
снагу нов начин достављања изве-
штаја. Концепт који је развијен у
оквиру овог пројекта, по угледу на
концепт који се користи у сектору
банкарства, додатно је унапређен и
прилагођен потребама Агенције за
заштиту животне средине, тако да
представља јединствен пример
информационог система у држав-
ним органима Републике Србије
заснованог искључиво на електрон-
ском документу.

Наиме, правна лица и предузет-
ници достављају годишњи извештај
Агенцији као електронски документ,
уносом података у информациони
систем Националног регистра изво-
ра загађивања, у складу с прописи-
ма којима се уређују електронски
документ, електронска идентифи-
кација и услуге од поверења у елек-
тронском пословању.

ПОМОЋ ЖЕНАМА НА СЕЛУ

Да започну свој бизнис
На конкурс за доделу бесповратних
средстава женама које желе да започ-
ну сопствени посао стигле су 103
пријаве. Неколико најбољих добиће
укупно 50.000 евра. Према речима
надлежних у држави, циљ је да се
помогне економско оснаживање
жена, које су и даље на тржишту
рада у лошијем положају од мушка-
раца, посебно оне које живе на селу.
С друге стране, економисти истичу
да су новчани подстицаји за покре-
тање посла добродошли, али нису
довољни. Пласман и наплата про-
извода су велики проблем, па опста-
нак на тржишту не зависи само од
њиховог труда, тврде они.

Жене на селу углавном немају стал-
на примања, нису власнице газдин-
става, а традиционално се одричу
наследства у корист мушких члано-
ва породице. Због тога не могу да
добију ни кредит, а ни бесповратна
средства за започињање посла, јер је
обично један од услова конкурса да
су бар сувласнице газдинстава.

КЛУБ ВОЛОН ТЕ РА НИС-а ПОДР ЖА ВА НАЈ МЛА ЂЕ

Акци је које мно го зна че
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ХРАНА ЗА ДУШУ

Драги моји, када се појави осе-
ћај глади који нас неумољиво
нагони да му се посветимо,
право питање је шта желимо
да нахранимо. Тело којем поне-
стаје енергије
или неку емо-
цију поставље-
ну као основ
уверења којим
креирамо своју
реалност?

Доступност
информација
нас свакоднев-
но доводи у
ситуацију „бом-
бардовања” пре-
паратима за
постизање иде-
алне тежине и
препорукама за
„здраву” исхра-
ну, и то суптил-
ним наметањем
док не постану наша сопстве-
на мора(ња). Постављањем
недостижних циљева постаје-
мо још незадовољнији собом,
изграђујемо лошу слику којом
се представљамо и наше нави-
ке у вези са исхраном доводе
до тога да све дубље тонемо у
несигурност.

Треба да се питамо изнова
коју то емоцију хранимо. Кад
се појави глад, за чим је? Шта
нам то највише недостаје? Како
се односимо према себи? С
колико љубави хранимо тело,
главу и душу? Управо унутра-
шњи несклад, жеља за проме-
ном начина на који хранимо
главу и душу доводи до поре-
мећаја који постају све видљи-
вији кроз промену телесног
изгледа. Посежемо за најбр-
жим решењем како бисмо задо-
вољили глад протумачену сиг-
налима „из стомака” које пре-
познајемо. Све време се оглу-

шујемо о сопствене потребе за
променом хране за главу. Заси-
ћење настаје препуњавањем
лошим вестима, сензацијама
и лако сварљивим искривље-
ностима туђих живота, лепо
сервираним преко шаренила и
нападности свакодневице. Све
је направљено тако да сивило
сопственог живота не приме-
ћујемо. Промена начина на
који „хранимо главу” могућа
је једино ако направимо све-
сни отклон од буке и хаоса који
су били на врху јеловника и
ако у тишини потражимо путо-
казе ка нечему што је познато
као мудрост свесног бирања и
креирања начина на који пра-
вимо темељ за другачија уве-
рења.

Све док не поклонимо
пажњу храни за
душу, нема
помака с места
на ком смо се
укопали хране-
ћи се на уоби-
чајен начин.
Глад за прихва-
тањем, припа-
дањем, похва-
лом, призна-
њем и пре све-
га љубављу
постаје велики
покретач најве-
ћих промена.
Када не обраћа-
мо пажњу и не
волимо најбит-
нију особу у

животу, ону коју не гледамо у
очи док се огледамо, сулудо је
очекивати да ће други да је
примете и заволе. Није лако
после дугог времена занема-
ривања поново пронаћи и заво-
лети себе. Већини је потребна
помоћ и подршка бар у избо-
ру јеловника. Љубав према
себи је основ и искра за све
друге љубави. Када љубављу
хранимо своју душу, убрзо
ћемо бити сведоци привлаче-
ња у свој живот других особа
које су пуне љубави и воле нас
тек тако због оног што јесмо.
Тек тада смо способни да и
ми друге волимо због оног што
јесу, не тражећи да се мењају
у оно што нису. Тело ће увек
одговорити складом и витал-
ношћу на храну за душу од
које проналазимо мир, захвал-
ност и љубав.

Нахранити душу или тело –
избор је, као и увек, на вама.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Управо унутрашњи
несклад, жеља за
променом начина
на који хранимо
главу и душу доводи
до поремећаја 
који постају све
видљивији кроз
промену телесног
изгледа.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Уколико сте анк-
сиозни, узнеми-
рени и под стре-
сом, немојте
решење тражити
у лековима за
смирење уколи-
ко вам их лекар
није строго пре-
писао. Поред
тога што сваки
од тих препара-
та има гомилу
нежељених ефе-
ката, познато је
и да они изази-
вају зависност.

Покушајте уместо тога да се умирите уз помоћ приро-
де. Препоручујемо вам неки од ова два одлична напит-
ка.

По једну кашику цвета камилице, листа нане и мајчи-
не душице сипајте у пола литра хладне воде и загрејте
док не прокључа. Одмах склоните с ватре и оставите да
одстоји поклопљено два сата. Чај се пије млак, у гутља-
јима, два пута дневно после јела.

Супену кашику мешавине валеријане, матичњака, нане
и мачје метвице прелијте са два децилитра кључале
воде, поклопите и након пола сата процедите. Пијте по
једну шољу незаслађеног чаја три пута дневно пре јела.

Чајеви 
за смирење

Лето се лагано ближи крају, а
пред нама је доба године када
вируси и бактерије надиру у
пуној снази и вребају оне најне-
спремније међу нама како би
им се населили у организам и
изазвали разне тегобе, најчешће
респираторне.

Добро је познато да нас од
ових напасти штити првенстве-
но снажан имуносистем, а пра-
во време да почнете да га јачате
је – баш сада.

Довољно је да мало коригујете
своју исхрану и животне навике
и да почнете да уносите намир-
нице које доказано поспешују
имунитет и посао ћете заврши-
ти таман на време, па ће вас
прехладе, грип, а надајмо се – и
коронавирус – ове јесени заоби-
ћи у широком луку.

За оптимално функциониса-
ње имуносистема од највеће је
важности правилна исхрана. Ево
листе намирница које би треба-
ло да обавезно уврстите у свој
мени у овом периоду.

Протеини

Крто месо, пилетина, риба, маху-
нарке, јаја, јогурт и друга храна
богата протеинима треба да буду
често на вашој трпези ако жели-
те да ојачате имунитет.

Протеини улазе у састав анти-
тела и белих крвних зрнаца, која
проналазе и уништавају микро-
бе и ћелије канцера. Осим тога,
протеинска храна садржи и мно-
го цинка, гвожђа и витамина
комплекса Б, који су такође
важни за јачање имунитета.

Бундева и бразилски орах

Сада имате добар разлог да сачу-
вате семенке када сечете бунде-
ву – 125 г семенки садржи око
шест милиграма цинка, једног
од најважнијих нутријената за
рад имуносистема.

С друге стране, бразилски орах
је најбољи природни извор анти-
оксидативног минерала селена,
који јача имунитет. Када нема-
мо довољно селена, наша бела
крвна зрнца спорије убијају 
микробе и ћелије рака. Сваки бра-
зилски орах садржи 75–100 мг
селена, па је довољно да поједете
један до два дневно да бисте уне-
ли препоручену
дозу.

Јогурт и зелени чај

Око 70% имунолошког система
налази се у вашим цревима, па
је логично да снажан имунитет
зависи од здравља гастроинте-
стиналног тракта. Живе култу-
ре које се налазе у неким јогур-
тима штите црева од штетних
бактерија. Шоља дневно овог
јогурта је све што вам треба.

Верује се да Јапанци ретко
оболевају од многих болести зато
што пију много зеленог чаја.
Овај здрави напитак богат је
једињењима и моћним антиок-
сидансима који јачају имунитет.
Ако сте здрави, пијте једну до
две шоље дневно, а у случају

болести појачајте дозу на три-
-четири шоље.

Бели лук

Бели лук је јестиви антибиотик с
јаким антибактеријским и анти-
вирусним дејством. Његова сум-
порна једињења садрже изнена-

ђујуће много антиоксиданса.
Једите најмање један чешањ
дневно. Исецкајте га или изгње-
чите и оставите да одстоји 10–

15 минута како би у потпуно-
сти пустио своја лековита једи-
њења. Ако вам пресан бели лук
не прија, суплементи су добро
решење, нарочито у сезони пре-
хладе и грипа. Ако узимате анти-
коагуланте, прво се посаветујте
с лекаром, пошто бели лук може
да појача дејство ових лекова.

Узми боје

Воће и поврће живих боја богат
су извор антиоксиданса, супстан-
ци које су нашем организму
потребне у великим количина-
ма када смо болесни или под
стресом.

Не заборавите на бобичасто
воће. Боровнице садрже највише
антиоксиданса од свег воћа. Купи-
не, јагоде и малине такође их
садрже у великим количинама.

За људе који покушавају да
избегну шећер у воћу црвене
паприке су одличан алтернатив-
ни извор витамина Ц. Још боље је
ако су паприке љуте, јер је дока-
зано да оне снижавају холестерол
и притисак и убијају бактерије и
вирусе у дисајним путевима.

Слатка подршка

Тамна чоколада садржи анти-
оксидант звани теобромин, који
може помоћи у јачању имуно-
лошког система штитећи ћели-

је од слободних радикала. Имај-
те у виду да је тамна чоколада
богата калоријама и засићеним
мастима, па будите умерени.

Добро слатко решење је и мед,
будући да овај пчелињи 
производ садржи велики број
витамина, минерала, аминоки-
селина и биофлавоноида, а има
и антибактеријски учинак. Јед-
на кашика дневно је све што вам
треба за заштиту од вируса, гљи-
вица и бактерија.

Куркума и ђумбир

Доказано је да конзумирање кур-
куме може побољшати имуни
одговор. То је због куркумина,
који има антиоксидативно и
антиинфламаторно дејство. Кур-
кума садржи и витамин Б6, као
и важне минерале: калијум, ман-
ган и гвожђе.

Ђумбир такође има противу-

пална, антисептичка, антибио-
тичка и антиоксидативна свој-
ства, стимулише организам, иза-
зива знојење, делује против гасо-
ва и умирује болове.

Семенке, алге, печурке

Сунцокрет је богат извор вита-
мина и моћан антиоксидант. И
друге семенке, интегралне жита-
рице и коштуњаво воће добри су
извори витамина Е, а можете га
узимати и у облику суплемента.

Спирулина је плаво-зелена
алга богата гвожђем и селеном.
Позната је по својој моћи да оја-
ча имунитет и превенира бројне
болести, међу којима је и рак.
Дајте јој шансу!

Сигурно већ знате да печурке
спадају у најздравије намирни-
це на планети. Богате су есен-
цијалним хранљивим супстан-
цама и минералима. За имуни-
тет су посебно добре маитаке,
шитаке и реиши.

У заштити од напада вируса и
бактерија незаобилазна је помоћ
биљних чајева. Посебно се пре-
поручују они од камилице, жал-
фије, тимијана и ехинацее.

ОЈАЧАЈТЕ ИМУНИТЕТ ПРИРОДНИМ ПУТЕМ

ДОЧЕКАЈТЕ СПРЕМНИ 
СЕЗОНУ ПРЕХЛАДА И ГРИПА

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ШТА ЈОШ МОЖЕТЕ ДА УРАДИТЕ

Да бисте ојачали имуноси-

стем, ево о чему још морате

да поведете рачуна:

• избегавајте пушење;

• редовно вежбајте;

• одржавајте здраву теле-

сну тежину;

• довољно спавајте;

• минимализујте стрес;

• пијте најмање осам

чаша воде дневно;

• избегавајте засићене

масти, рафинисане шећере

и алкохол;

• наоружајте се осмехом

и оптимизмом.

ВИТАМИНСКА
БОМБА

Исцедите у соковнику по

килограм цвекле, зелених

јабука и лимуна и у добије-

ном соку растопите кило-

грам меда. Сипајте у фла-

ше и чувајте у фрижидеру.

Попијте целу количину у

наредних неколико дана,

тако што ћете три пута

дневно пити по једну

чашицу (0,3 дл).

Када све попи-

јете, направи-

те паузу шест

месеци, па

поновите.

ЦРНО ВИНО?
МОЖЕ!

Премда јака пића ремете

рад имуносистема, то није

случај с вином.

Чаша црног вина дневно

појачава имунитет и штити

од грознице и поремећаја

у раду дигестивног систе-

ма. Наглашавамо: једна

чаша, не више од тога.

Савет плус: пијте
лимун, мед, ђумбир 
и куркуму с топлом
водом. Овај тоник 
је испробани
лек за прехладу.

Шта кад је глад 
неутољива?



Школске обавезе намењене ђацима у данашње време постале су
и обавезе њихових родитеља. У жељи да деца имају што боље
оцене, у потери за успехом, родитељи често деци помажу у уче-
њу, па и уместо њих раде домаће задатке. Разлоге за овакво ста-

ње ствари многи ће правдати лошим школским системом и
тиме што деца не усвајају довољно вештина и знања у школама.

У сваком случају, епилог је да су деца све мање самостал-
на, а родитељи, поред пословних обавеза, претоварени и

домаћим задацима.
Родитељска помоћ зависи од узраста деце, њихових способно-

сти и мотивације за учење, али и од обима градива и захтева
учитеља и наставника. Али је, у овом или оном виду, неопходна.

ТЕМА БРОЈА
Петак, 17. септембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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БУДИТЕ ПОДРШКА СВОМ ДЕТЕТУ

ТАЧКА ПО ТАЧКА...

Током основне школе деца се
веома радују преласку у средњу
школу. Када се то најзад и деси,
почиње да се поставља питање
шта родитељ може да уради
како би помогао свом детету да
се припреми за школу.

Период средње школе за дете
је један од најлепших и наји-
спуњенијих новим искуствима
током школовања, али и пун
нових одговорности и обавеза
којима мора научити да се при-
лагоди. Овде наводимо седам
идеја како да помогнете свом
детету да се прилагоди средњој
школи и крене успешним путем.

1. Посетите школу заједно с
дететом
Ово би могло да буде од велике
помоћи детету, посебно што се
тиче оријентације и упознава-
ња простора. Само упознавање
с простором требало би да ули-
је више самопоуздања детету.

2. Припремите све што је
потребно за наставу
Неки наставници захтевају
посебну опрему за своје часо-
ве, тако да би било добро да се
информишете о томе и поста-
рате се да ваше дете има све
што му је потребно.

3. Организујте се
Подстичите своје дете да прави
листе датума тестова и контрол-
них задатака и свих активности
којесувезанезашколу. Добраорга-
низацијавременаиобавезајекључ
успехаитребалобидаискористи-
те што је могуће више времена да
тоиобјаснитесвомдетету.

4. Будите комуникативни
Охрабрујте своје дете да вам
поставља питања која има у
вези са средњом школом. Вео-
ма је битно одржавати ову кому-
никацију с дететом, посебно на
почетку његовог школовања,
јер прелаз из основне у средњу
школу може бити веома кон-
фузан и напет за неку децу.
Подсећајте дете да увек пита
на часу уколико му нешто није
јасно. Већина професора је вољ-
на да одговори на питања уче-
ника и после часа и требало би
често да подсећате вашу децу
на то како би им прешло у
навику.

5. Научите дете да распореди
своје време
Средња школа не само да нуди
више прилика да се ученици
истакну и укључе у различите
токове дешавања него нуди и
много више домаћих задатака
и тестова. Да не би запало у
проблеме густог распореда и
превеликог броја тестова у крат-
ком периоду, подстичите своје
дете да прави распореде днев-
них активности и да распоре-
ди време. Не би требало да ови
распореди буду превише стро-
ги и требало би да дете свака-
ко има времена да одгледа оми-
љену емисију, нађе се с дру-
штвом и опусти се уз неки хоби.

6. Разговарајте о одговорностима
Деца морају да разумеју да
њихови поступци имају после-
дице и да морају научити да
их прихватају.

7. Деца у средњим школама
понашају се много независније
Ово многим родитељима може

бити тежи период прилаго-
ђавања, али постоји мно-
го начина да се та ситуа-
ција олакша. Разгова-
рајте с дететом о без-
бедности, очекивањи-
ма и одговорностима
које носи та нова сло-
бода. Битно је да дете
схвати да нико не жели
да му ускрати слободу

и независност коју доби-
ја у средњој школи, него

да просто мора бити свесно
какве су му одговорности.

(rodi te lji.edu ka ci ja.rs)

НИЈЕ СТРАШНО АКО СЕ РЕАГУЈЕ НА ВРЕМЕ

Кад ваш ђак попусти у учењу
ПСИХОЛОГ САВЕТУЈЕ

Пет начина да помогнете
свом детету да учи од куће

КАКО ДА ПОМОГНЕТЕ ДЕТЕТУ У ПРИЛАГОЂАВАЊУ СРЕДЊОЈ ШКОЛИ

Нове обавезе и нова правила

Како да се снађемо у школ-
ским проблемима детета? Они
су тако бројни и различити да
је то тешко и стручњаку, а камо-
ли родитељима. Понекад нема-
ју времена, а понекад стрпље-
ња. Тешко је и учитељу или
наставнику. Али је ипак најте-
же самом малом ђаку.

Најчешће све почиње беза-
злено: споро ради домаће задат-
ке, тешко памти слова, не може
да се концентрише. Склони смо
да се тешимо: још је мали, нау-
чиће! У том тренутку тешкоће
је лако приметити и исправити.
Али ако их пренебрегнемо, оне
се касније само множе, а један
проблем вуче за собом неколи-
кодругих. Сталнинеуспеситоли-
ко обесхрабрују дете да тешко-
ће прелазе с једног предмета на
други. Дете се предаје, почиње
да се сматра беспомоћним и на
крају само себи каже: никад ми
то неће поћи за руком! Стога се
не уљуљкујте да ће све проћи
само од себе. Предузмите све
што је у вашој моћи.

1. Не гледајте на настале
тешкоће као на личну траге-
дију, не очајавајте и, што је
главно, трудите се да не пока-
жете своје огорчење и незадо-
вољство. Имајте на уму да је
ваш главни задатак да помог-
нете детету.

2. Спремите се на то да вам
предстоји дуготрајан рад с дете-
том, јер оно само, у овом тренут-
ку барем, није за то способно.

3. Ваша главна помоћ се
састоји у томе да поткрепите
његову сигурност у сопствене
снаге, да пробате да га ослобо-

дите напетости и осећаја кри-
вице за неуспех. Ако сте пре-
заузети, па уловите само поне-
ки тренутак да га питате како
му иде и изгрдите га, тиме му
нимало не помажете, већ само
изазивате нове проблеме.

4. Заборавите чувену фразу:
„Шта си данас добио?” Не зах-
тевајте да вам дете одмах
исприча како је било у школи,
нарочито ако је разочарано или
огорчено. Оставите га на миру,
само ће вам све испричати ако
буде сигурно у вашу подршку.

5. Не разговарајте с настав-
ницом о дететовим проблеми-
ма у његовом присуству. Ника-
да не грдите дете пред друго-
вима из разреда. Такође, не тре-
ба се одушевљавати успесима
друге деце, а његове нипода-
штавати.

6. Треба да се интересујете
за домаће задатке само када
му ви помажете да их уради.
Кад заједно радите домаћи,
морате да се наоружате стр-
пљењем.

Приликом израде домаћих
задатака држите се правила да
никад не радите више од пола

сата без паузе. Одредите и ко
ће с дететом да ради; мама је
емотивнија и лако може да
повиси глас, док је тата строг,
али сталоженији.

7. Немојте се устручавати да
замолите наставника или учи-
теља да прозове дете само кад
се само јави, да не истиче пред
свимањеговегрешкеиненагла-
шава неуспехе. Детету је потреб-
на помоћ и једне и друге стране.

8. Радите само на „позитивној
мотивацији”. Бодрите и хвалите
малишана за најмањи, ма како
безначајан успех. Најважније је
да га наградите за труд, и то не
само на речима. У противном,
дете ће помислити да нема свр-
хе да улаже напор, јер то нико
не примећује и не констатује.

9. Деци с тешкоћама у учењу
неопходан је прецизан дневни
распоред. Таква деца су обично
расејана и нимало нису смирена,
што значи да им није лако да се
држеодређеногрежима. Акомали-
шан ујутру тешко устаје, немојте
дагадрмусатеипожурујете; мно-
го је боље да навијете будилник
барем 15 минута раније.

Дајте му извесну слободу
(рецимо, пустите га да легне у
десет уместо у пола десет). Вео-
ма је битно да један дан у сед-
мици (најбоље недељом) дете
буде растерећено сваке обаве-
зе, нарочито за време распуста.

10. Веома је битно да благо-
времено и правилно спроведе-
те мера за побољшање успеха
у школи. Стога се обавезно кон-
султујте са стручњацима: пси-
хологом, логопедом, педаго-
гом или лекаром. (blic.rs)

Због пандемије, предвиђено је у
одређеним околностима праће-
њенаставенадаљину. Уследчиње-
нице да наставник није физички
присутан и дете није у учионици,
већ код куће, а како би овај вид
наставе био што ефикаснији,
потребно је да родитељи и деца
такође дају свој допринос.

Учење на даљину уопште не
мора да значи лошији квалитет
образовања, заправо у свету овај
начин учења постаје све доми-
нантнији. Међутим, да би он био
ефикасан, потребно је испошто-
вати неколико принципа.

– У ситуацији у којој се тре-
нутно налазимо ученици прате
наставу из својих домова, без
обзира на то да ли то раде путем
специјализованих платформи за
учење на даљину или, као у већи-
ни државних школа, преко ТВ-а. 
То је по природи ствари мање
структурисано окружење од учи-
онице. Стога дете може да изгу-
би радне навике и продуктив-
ност. Зато је важно пре свега да
му родитељ помогне да задржи
јасну структуру – истиче школ-
ски психолог Милена Тарбук.
Како то изгледа у пракси?
1. Постарајте се да дете устаје у
одговарајуће време
Иако су ученици у кући, треба-
ло би да поштују сличан распо-
ред као у школи. То значи да
устају у исто време као за редов-
ну наставу и да прате распоред
часова за тај дан. То можете нај-
лакше постићи кроз игру.

– Важно је да дете има чврсту
структуру, али њу можете успо-
ставити и кроз игру. Заправо, то
је најефикасније. Како би ваш
основац имао осећај за обавезе и
што више утисак да је заиста у
школи, наместите аларм на сату
који имитира звук школског зво-
на, направите импровизовану
учионицуудневнојилињеговојсоби
– првијесаветМиленеТарбук.

2. Нека дете учи вас
оно шта је тај дан научило
Како бисте били сигурни да ваше
дете заиста прати наставу, тра-
жите од њега да вам исприча
шта је тог дана научило. Упо-
знајте се с распоредом његових
предмета и градивом које учи.
Одвојте време сваки дан, то ће
бити његово време када ће оно
учити вас. Важно је да то не буде
у форми пропитивања, како дете
не би било под стресом. Уколи-
ко је млађе, то можете претво-
рити у забаву за целу породицу,
где ће дете глумити учитеља/учи-
тељицу и објашњавати вам гра-

диво, а ви ученике који поста-
вљају питања.

– Као што у редовним окол-
ностима питамо дете како је про-
вело дан у школи, у овим усло-
вима можемо га питати шта је
данас научило. Постављање пита-
ња и тражење од детета да лек-
цију преприча својим речима,
осим тога што је добар начин да
се уверите да је дете заиста пази-
ло на настави, омогућиће му и
да боље запамти оно што учи. То
је као да дете обнавља пређено
градиво. Немојте га притискати,
нека пропитивање буде у форми
игре – каже Милена Тарбук.

3. Објасните детету зашто је
важно да ради домаће задатке

Подстакните свог основца на то
да редовно извршава своје оба-
везе као што су домаћи задаци
тако што ћете му објаснити због
чега је важно да их ради на вре-
ме. Тако ћете му помоћи да
избегне нагомилавање обавеза и
упадање у замку „лако ћемо”.

– Прокрастинација је чест про-
блем свакога ко ради од куће, а
деца која немају довољно уну-
трашње самодисциплине могу
бити посебно погођена. Стога,
као и кад похађа школу, водите
рачуна да ваше дете редовно и
на време завршава своје обавезе,
јер ће му у супротном бити про-
блем да надокнади пропуштено
– објашњава Милена Тарбук.

4. Говорите позитивно
о школовању на даљину

Веома је важно да ученик озбиљ-
но схвати своје обавезе код куће
и да их редовно испуњава, као
што би то радио у школи. Ту
велику улогу игра и ваш став
као родитеља. Чувајте се да не
упаднете у замку и да пред дете-
том говорите о оваквом начину

школовања као о изнуђеној и
недовољно доброј процедури, јер
на тај начин ризикујете да демо-
тивишете сопствено дете.

У тренутној ситуацији ово је
једини безбедан начин школо-
вања, а осим тога учење на даљи-
ну има своје велике бенефите,
због чега се користи и на најбо-
љим светским универзитетима.

– Иако понекад мислимо да
није тако, деца заправо слушају
своје родитеље и несвесно при-
хватају њихове ставове – каже
Милена Тарбук и додаје:

– Зато је потребно да говори-
те позитивно о оваквом начину
школовања пред својим дететом
и да му објасните зашто је важно
да своје обавезе извршава са
озбиљношћу. Тако ће дете бити
мотивисано и знаће да је оно
што ради важно.

5. Наградите дете и
оставите му времена за игру
Као што смо већ поменули, струк-
тура је важна, а школовање код
куће не значи да дете треба да
растегне своје школске обавезе
на цео дан. Оставите му довољ-
но времена за игру и, уколико је
потребно, помозите му да нађе
креативне игре како би што ква-
литетније провело време.

– Објасните свом основцу да је
важно да се придржава распореда
учења како би после имало сло-
бодно време за игру. Осим тога,
као што га награђујете у редов-
ним околностима за успех у шко-
ли, наставите то и сада да радите
– поручује Милена Тарбук.

Уколико се придржавате ових
савета, не би требало да ваше
дете има проблема са школова-
њем код куће. Оно не само да ће
наставити да учи и да се образу-
је, што је једно од основних људ-
ских права, већ ће бити у при-
лици и да стекне неке од важних
особина за касније школовање:
унутрашњу дисциплину и радне
навике.

– Треба да гледамо да из сва-
ке ситуације извучемо најбоље
што можемо, а школовање на
даљину заиста може да пружи
много добрих ствари. Уколико
га схватимо озбиљно, наша деца
неће бити ускраћена за образо-
вање, а осим тога на овај начин
показаћемо им и његову важност,
јер оно мора да се одвија без
обзира на околности. На тај
начин мотивисаћемо децу да и
касније у животу увек теже уче-
њу и усавршавању – са оптими-
змом закључује Милена Тарбук.

(sko lar ci sr bi ja.com )
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8 ГРАДСКА

У данашње време мало ко још верује да
су лепота и здравље фактори који зави-
се искључиво од наших година или гене-
тике. Модерно доба и развој савреме-
них технологија показали су нам, изме-
ђу осталог, неслућене могућности естет-
ске медицине и пластичне хирургије.

Тако нам је постало јасно да добар
изглед не мора да нам буде урођен. Све
што нам треба јесте искусан доктор и
палета производа компаније која разу-
ме важност непрестаног улагања у науч-
ноистраживачке активности и техно-
лошка побољшања управо на пољу неге
лица и тела.

Баш такав један спој: стручан и иску-
сан лекар из Србије и италијанска ком-
панија која је већ дуже од две деценије
у свету синоним за иновативност и ква-
литет производа управо на пољу естет-
ске медицине и пластичне хирургије –
срели су се у Београду.

И баш на том месту почео је да се
остварује сан свих људи са ових про-
стора којима су добар физички изглед
и задовољство самима собом потреба,
приоритет и циљ од кога никада не
одустају.

Италијански и српски дух

Лекар о коме говоримо је позната док-
торка Јелена Главинић, стоматолог и
специјалиста естетске медицине, вла-
сница истоимене клинике, која успе-
шно ради у самом центру Београда, у
Кнез Михаиловој 19. Бренд с којим је
она недавно започела сарадњу јесте
чувена кућа „Pro mo i ta lia” из Милана.

Докторка Јелена Главинић постала
је, наиме, ексклузивни представник и
дистрибутер бренда „Pro mo i ta lia” за
Србију и земље Балкана. Она и Вале-
рио Матано, оснивач компаније „Pro -
mo i ta lia”, удружили су знање, струч-
ност и искуство, чиме је исход битке
против знакова старења и малих неса-
вршености и на територији Србије сада
постао више него известан.

Луксуз по конкурентним ценама

Почетак ове сјајне сарадње обележен је
великим регионалним конгресом, при-

ређеним у суботу, 11. септембра, у хоте-
лу „Хилтон” у Београду. Том приликом
су Валерио Матано и његов тим едука-
тора и доктора из Милана поделили
своја искуства с колегама, представив-
ши широк дијапазон ексклузивних
производа компаније „Pro mo i ta lia”.

– Наша компанија се издваја по број-
ним препаратима који се примењују
током антиејџ процедура у третмани-
ма коже лица и тела. Већ деценијама
успешно диктирамо трендове на тржи-
шту лепоте, инсистирајући на научним
решењима и луксузним производима
по конкурентним ценама – рекао је на
конгресу Валерио Матано.

Стижу и боди филери

У вечерњим сатима дружење се наста-
вило у неформалнијој атмосфери на
гала вечери, којој су присуствовале и
бројне јавне личности, пријатељи, коле-
ге и поштоваоци рада докторке Јелене
Главинић.

– Веома сам поносна на то што сам
постала дистрибутер и представник јед-
не овако угледне компаније, иза које
стоје деценије искуства и успешног рада
не само у Италији већ и широм света.
Ако говоримо о иновативности у обла-

сти естетске
медицине и
пластичне
хирургије,
„Pro mo i ta lia”
је без сваке
сумње број
један. То
потврђује и
чињеница да
је ова ком-
панија прва
у свету изба-
цила боди
ф и л е р е .
Захваљујући
овој сарад-
њи, ми смо
у Србији
први серти-
фиковани за
у п о т р е б у
боди филе-

ра, што ће заиста бити освежење на
нашем тржишту – истакла је др Јелена
Главинић.

Тајна успеха

Познато је да је ова докторка једно од
водећих имена на пољу естетске дер-
матологије у нашој држави. О стручно-
сти целог тима с Клинике „Др Јелена
Главинић” сведочи изузетно велики број
задовољних клијената, без обзира на то
да ли је реч о корисницима стоматоло-
шких или дерматолошких услуга или
пак оних из области естетске медици-
не и козметологије.

– Kонстантним усавршавањем и ком-
биновањем апарата последње генера-
ције и козметике врхунског квалитета
постижемо завидне резултате у дијаг-
ностици, лечењу и подмлађивању коже
без обзира на сложеност проблема.
Индивидуални приступ и посвећеност
главни су бенефити због којих смо баш
ми ваш први избор – објашњава др
Јелена Главинић тајну успеха своје кли-
нике.

Нова сарадња са светским брендом
несумњиво представља разлог више да
баш др Јелени Главинић поверите бри-
гу о свом изгледу и здрављу.

Субота, пијачни дан, ужурбана купови-
на и одабир најквалитетнијих намир-
ница за прављење зимнице... Након тога
домаћица заврће рукаве и, после много
пребирања, сецкања, печења, кувања,
мешања, хлађења, пробања, настају нај-
лепше теглице, које чекају хладније
дане. Понос сваке српске домаћице је
савршена теглица ајвара која је увек
негде надохват руке у ниши препуној
теглица с карираним капицама и налеп-
ницама с називима. Она је ту да се изне-
се на трпезу за славу и да зачини посеб-
не, али и мање посебне тренутке.

Питали смо наше суграђане да ли ће
ове зиме изнети на сто ту домаћу тегли-
цу нечег свог или ће се ипак определи-
ти за куповину готовог производа.

МИЛКА ПЕРИЋ, 
пензионерка:

– Купујем зимницу, не правим. Купим
онолико колико ми је потребно. Двоје
нас је у кући, па се снабдевамо у малим
количинама. Када нестане, купимо
поново. Заиста не правим ништа.

СЛОБОДАНКА МИЋИЋ, 
домаћица:

– Слабо се купује. Мислим да људи
слабије спремају зимницу него претход-
них година. Ја правим ајвар, туршију,

краставце корнишоне... Верујем да је
домаће боље, зато се трудим да напра-
вим све што моји укућани воле. Цене су
мало више, приметила сам да се тегли-
ца домаћег ајвара на пијаци креће око
500 динара, што је доста, тако да се
исплати правити своје домаће код куће.

СЛАЂАНА ПИСЛЕВИЋ, 
трговац:

– Правим доста тога код куће: ајвар,
љутику, туршију, кисели купус. За мене је
боље имати своју домаћу зимницу. Људи
највише купују карфиол, краставац и
паприке. Рекла бих да узимају баш да би
правили зимницу. Најбоље је домаће.

БРАНИСЛАВ ВИШЊИЧКИ, 
пољопривредник:

– Код мене у кући супруга је задуже-
на за зимницу. Прави барену паприку
с белим луком. Домаћа зимница је, по
свему судећи, скупа за ову годину. Сла-
бија је продаја, људи немају пара.

МЛАДЕН БРАДИЋ, 
пољопривредник:

– У нашој кући се прави скоро све:
паприке, ајвар, џем, слатко, све иде пара-
лелно. Домаћински! Имам 90% своје
домаће производе, са свог ранча у Цре-
паји. Хектар и по је под воћем, тако да

имам скоро све – од прве трешње до
последње мушмуле. Верујем у домаће,
знамо шта правимо. Најпре је битан добар
производ, али и умеће домаћице. Моја
супруга зна да направи одличну зимни-
цу, од паприке, преко ајвара, до џемова.
Народ купује на кашичицу, што би се
рекло, помало, ретко се види да неко
носи по гајбу-две као што је било некада.

СЛАВОЉУБ ЗЛАТАНОВИЋ, 
пензионер:

– Супруга ради у пекари, па је вео-
ма заузета и нема слободног времена
да припрема зимницу. Слабо се купу-
је сировина за зимницу, то знам и по
себи. Рецимо, паприка је скупа, али
није квалитетна. Велика је и лепа нао-
ко, али када је ставите да се испече,
када је ољуштите, ако остане 30%,
добро сте прошли! Ставе превише
вештачког ђубрива, а паприка тражи
воду. Пуно порасте и изгледа лепо,
али када се преради, пропадне. Кра-
ставци су 120–150 динара, а у продав-
ници 99 динара готова теглица. Нема
рачунице. Мислим да нема неке 
разлике између куповног и домаћег,
јер је и тај краставац који се нашао у
теглици у маркету произвео неки дома-
ћин. Разлика је само у цени при купо-
вини сировине. Сузана Јанковић

Б. ВИШЊИЧКИС. ПИСЛЕВИЋ М. БРАДИЋ С. ЗЛАТАНОВИЋС. МИЋИЋМ. ПЕРИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

У вре ме када је овај број „Пан чев -
ца” био у при пре ми, „Елек тро вој -
во ди на” за пред сто је ћи викенд и
наред ну неде љу није наја ви ла
искљу че ња због радо ва на елек трич -
ној мре жи на тери то ри ји нашег гра -
да. То зна чи да би, уко ли ко се нешто

не про ме ни, снаб де ва ње стру јом у
дани ма који су пред нама, тре ба ло
да буде редов но како у самом гра -
ду, тако и у при па да ју ћим сели ма.

Инфор ма ци је о искљу че њи ма
редов но се ажу ри ра ју на сај ту „Елек -
тро вој во ди не”, па се о наја ва ма
евен ту ал них додат них радо ва може -
те сва ко днев но инфор ми са ти
онлајн.

Квар на елек тро ди стри бу тив ној
мре жи може те при ја ви ти на теле -
фон 319-220.

Како да препознате 
чипованог пса луталицу?

Овако се не каже „хвала”

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Бенд „Исказ” одржао је у суботу, 11.
септембра, концерт у дворани „Апо-
ло”. Било је сјајно! Публика се уже-
лела овог састава, који дуго није
наступао у нашем граду, па је атмос-
фера од првог до последњег минута
трочасовног програма била заиста
фантастична. „Исказ” је имао и госте:
неколико брижљиво одабраних бен-
дова, који нису разочарали омлади-
ну из нашег града. Седења није било
– играло се и скакало без престанка.

Концерт је одржан у оквиру фести-
вала „Fre e Dom Art”, а организатори
из Дома омладине доказали су и
овог пута да и те како познају укус
панчевачке младе публике.

Сви су се добро показали осим оних
зарад којих је све ово и било осми-
шљено: посетиоци концерта. У неде-
љу ујутру Улица Максима Горког изгле-
дало је овако. Гомила празних лимен-
ки и „унучића” испред улаза у „Апо-
ло”: неке лименке су поређане на избо-
чину на зиду, неке су остављене на
тротоару, све с просутим садржајем
уоколо, неке одложене где год се већ
могло наћи згодно место. Ето, тако су
поједини посетиоци суботњег концер-
та рекли „хвала” организаторима и
извођачима. Ако ваша деца одлазе на
овакве концерте, поразговарајте мало
с њима на ову тему. Није лепо да ова-
ко брукају и себе и вас и све нас.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ШТА ПРАВИТЕ ОД ЗИМНИЦЕ?

Верујемо у домаће

Многи наши суграђани јављају нам се
из недеље у недељу жалећи се на про-
блем паса луталица. Будући да је позна-
то да се овакви пси, након чиповања и
стерилисања, враћају на улицу, испо-
ставило се да већина наших суграђа-
на није сигурна како да разликује
таквог пса од осталих луталица.

Одговор смо пронашли на сајту
ЈКП-а „Хигијена”, будући да је основ-
на делатност организационе једини-
це „Зоохигијена” тог предузећа упра-
во хватање паса и мачака луталица на
територији града Панчева, уклањање
животињских лешева и конфиската
од физичких и правних лица, као и
сакупљање животињских лешева са
саобраћајница на територији града.

На сајту „Хигијене” објашњено је
на који начин се поступа са животи-
њама ухваћеним на улици.

„Сваки пас примљен у прихвати-
лиште најпре се вакцинише против
беснила, очисти од спољашњих и уну-
трашњих паразита, затим се чипује и
направи му се лични картон, а уколи-
ко је болестан – лечи се. Након тога

животиња улази у програм стерили-
зације, а потом бива или удомљена
или враћена на бивше станиште, у
зависности од особина и карактери-
стика понашања.”

Одговор на питање како препозна-
ти псе које је „Зоохигијена” вратила
на улицу гласи:

„Поново пуштени пси имају озна-
ке: мужјаци беле огрлице са две пла-
ве траке, а женке такође беле огрлице
са две црвене траке.”

У ЈKП-у „Хигијена” наводе да то
предузеће поседује најсавременију
опрему за безбедно хватање паса и
мачака луталица, возила којима се
они транспортују и стручан кадар који
спроводи градску Одлуку о смањењу
популације луталица, примењујући
хуману стратегију стерилизације.

Телефон „Зоохигијене” је
013/352-148, а имејл адреса: 
zoo hi gi je na@jkphi gi je na.co.rs.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана веро ват но 
без искљу че ња

Поново пуштени пси 
имају ознаке: мужјаци
беле огрлице са две 
плаве траке, а женке
такође беле огрлице са
две црвене траке.

ДР ЈЕЛЕНА ГЛАВИНИЋ ПРВИ ЗАСТУПНИК БРЕНДА „PRO MO I TA LIA” У РЕГИОНУ

ОВАЈ ДУО ЗНА РЕЦЕПТ ЗА
ЕЛИКСИР МЛАДОСТИ!



Главни кривац је
пустињска суша

Мање болести 
биљака, али зато
инсеката напретек

Почело је доба припреме зим-
нице, а у том периоду апсолут-
но главну улогу има њено вели-
чанство паприка – најтражени-
је поврће у овим крајевима.

Време је бербе плодова поме-
нуте биљке, па није згорег сагле-
дати како је прегурала ову изу-
зетно сушну сезону.

А право место за тако нешто
је Брестовац, село у којем, бар
када је реч о окружењу, она убе-
дљиво најбоље успева. Зато се
тамо и већина становништва
бави управо узгојем поврћа, пре-
васходно паприке.

Проблеми кренули 
још од расада и ницања

Идеалан саговорник за ову при-
чу је Александар Дракшан, који
је и председник локалног удру-
жења повртара, а паприку је ове
године засадио на целом хекта-
ру. И то ону најпопуларнију –
ајварушу, сорте „куртовка”.

Као и ранијих година, у свим
тим нимало лаким радовима
највише су му помагале супруга
и три ћерке у тинејџерском добу.

О томе како је протицала акту-
елна сезона он има опречна
мишљења, јер је чињеница да је
суша узела данак у умањеном
роду.

– Кренуло је као и обично сре-
дином марта, када смо припре-
мали расад у пластеницима. Ту
су нам помогли и пријатељи, па
док смо ми, мушкарци, пунили,
затрпавали и заливали контејне-
ре са семенкама паприке, жене
су сејале, пуштајући у рупе семе
по семе. Укупно је било 60.000
семенки или 570 контејнера са
по 104 рупе. И када је реч о ница-
њу, било је слабије за око дваде-
сет одсто, јер нам је зима прави-
ла проблем, с обзиром на то да је
почетак марта био неоубичајено
хладан, а ми немамо услове за
грејање – наводи Дракшан.

Он додаје да је садио паприку
ајварушу или „куртовку”, поре-
клом од Параћинаца, које, уз
узгајиваче из Руског Крстура,
сматра најјачим када је реч о
овој врсти производње. У пита-
њу је македонска сорта, коју је

овај повртар потом мешао са
извесним овдашњим старим
семеном.

– Слично као и код ницања, и
сама сетва је због поменутих
температура каснила бар десе-
так дана. Иако су биљке стасале
у редовном термину, морали смо
да их расадимо касније, тек
почетком јуна, што смо уради-
ли по систему зумбања, јер је
тако много лакше зато што нема
непрестаног сагињања, а тиме
ни болова у леђима. Ипак, није
да нисмо имали проблема при-

ликом сађења, јер су, нарочито
за прве дане шестог месеца, тем-
пературе биле ванредно високе
и досезале и четрдесетак степе-
ни, па је и сам боравак на тако
несносној врућини био права
мука – истиче Брестовчанин.

Цена солидна, 
али трошкови велики

А онда је, након само неколико
кишних дана, крајем јуна кре-
нула дуготрајна и исцрпљујућа
суша, која је донела потребу за
учесталим заливањем, што је

драстично увећало трошкове.
– Што се самог вегетативног

развоја биљака тиче, тај, може
се рећи, екстремно суви период
онемогућио је значајнију појаву
болести, изузев након помену-
тих јунских падавина, када је
дошло до краткотрајне бактери-
озе. То смо лечили помоћу орган-
ског бакра, који према мом
мишљењу једини на нешем
тржишту у том погледу може да
направи солидан ефекат. Насу-
прот томе, неоргански препара-
ти су само превентива, а ја сам
имао пех у том смислу, јер је
после прскања пала киша и мал-
тене спрала све с биљке, што је
лоше ако се зна да су потребна
три-четири сата да се препарат
прими. С друге стране, иако мал-
тене није било болести, инсека-
та се запатило напретек – од
пламенца до црва, што смо углав-
ном решавали препаратима као
што су „харпун” или „кораген”.
Оно што ја досад не памтим
јесте појава гриња, за чије укла-
њање је била неопходна актив-
на материја „абамектин” – при-
ча повртар.

Свакако важна и велика став-
ка ове екстремно сушне године
била је заливање.

– Све је горело у као никад
дугом периоду, па смо морали
да заливамо пумпама на свака
три-четири дана, а било је 
неопходно и снажније прихра-
њивање биљака водотопивим
ђубривима. Све то донело је
енормне трошкове, јер за нашу
парцелу од хектара, примера
ради, неопходно је по једном
заливању педесет килограма КСЦ
ђубрива, што је укупно око 18.000
динара. У расходе, не рачунају-
ћи рад који ми произвођачи увек
занемарујемо као ставку, треба
придодати још много тога – од
фолија и капајуће траке, све до
горива, будући да само по месту
у току дана морамо пет пута да
допремимо по два резервоара,
јер нам је толики капацитет пум-
пи, што по једном цугу износи
шест литара пута 160 динара. И
тако два пута недељно, што смо,
откада је од 25. августа кренула
берба, свели на једанпут. А када
је реч о приносу, и он ће бити
умањен за око двадесет до три-
десет одсто. Додуше, плод је
крупнији, али га има и мање.
Једино утешно је то што је цена
солидна и на кванташу се креће
од 100 до 120 динара по кило-
граму – каже Дракшан.

Петак, 17. септембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Већ девет година Удружење
грађана „Србија, мој дом” орга-
низује манифестацију „Дели-
блатском пешчаром у смирај
дана”, која је отворена (овог
пута у нешто каснијем терми-
ну) у суботу, 11. септембра, као
и досад, на прелепом дома-
ћинству Бојана Војнова из
Долова на Леанци.

Догађај је започет изложбом
Завода за заштиту споменика
културе Панчево – „Песак,
ветар, човек”, којом се подсећа
на филмове, ликовне колоније
и радне акције приређиване у
Делиблатској пешчари, а руко-
творинама су се представили
вредни Доловци, као и тамо-
шња удружења жена, пчелара
и винара, док су у оквиру пра-
тећег програма наступили фол-
клораши и певачка група KУД-а 

„Банатски вез”.
Ипак, ударни садржај ове

манифестације, чији је гене-
рални спонзор компанија
„Ветроелектране Балкана”, била
је пешачка тура кроз фабуло-
зне пешчарске лепоте. У шет-
њи дугој десетак километара
учествовали су љубитељи при-
роде из целе земље, како би
присуствовали несвакидашњем
заласку сунца, са основним
циљем да, пролазећи кроз лока-
ције познате из бројних фил-
мова, пошаљу поруку о неоп-
ходности очувања тог предив-
ног окружења.

Банатски Брестовац: Сеоска
депонија је поново запаљена у
петак, 10. септембра, а радни-
ци ЈКП-а „Комбрест” и члано-
ви Добровољног ватрогасног
друштва угасили су је за три
дана на једвите јаде. Финале
Купа Панчева у гађању глине-
них голубова одржано је у неде-
љу, 12. септембра, на терену
на Поњавици, а победила је
домаћа екипа, испред Јабуча-
на и Старчеваца. Чланови омла-
динског удружења су у уторак,
14. септембра, садили цвеће у
жардињере у центру села.

Банатско Ново Село: Удруже-
ње жена „Новосељанке/Bobo a -
ce le” учествовало је прошлог
викенда на манифестацији
„Укуси Војводине” у Новом
Саду, а сада припрема мани-
фестацију „Банатски хлеб”, која
ће бити одржана у суботу, 25.
септембра. Монодрама Бојана
Љубеновића под називом „Има
једна земља”, у режији Јовице
Јашина, који и глуми у њој,
изведена је у четвртак, 16. сеп-
тембра, у Дому културе.

Долово: Репрезентација фуд-
балера Долова освојила је тре-
ће место у такмичењу KУП
„Либертатеа”, чија је завршни-
ца одиграна у петак, 10. сеп-
тембра, у месту Јанков Мост.
Сутрадан је на Леанци девети
пут приређена манифестација
под називом „У смирај дана”.

Глогоњ: KУД „Веселија” још
увек разматра како ће органи-
зовати „Дане Румуна” у Глого-
њу, који су планирани за 26.
септембар. Пробе фолклора за
децу у Дому културе кренуле
су у петак, 10. септембра.

Иваново: Мађарско културно-
уметничко друштво „Боназ
Шандор”, у присуству многих
званица, у суботу, 11. септем-
бра, отворило је Кућу Секељ-
-Мађара у Улици 29. новем-
бра, а истог дана је одржана и
смотра фолклора, уз учешће
јужнобанатских мађарских
удружења.

Јабука: Ускоро ће у школи, уз
помоћ Градске управе, бити
уређена „топла веза”, то јест
ходник између старог и новог
дела зграде, који је био у ката-
строфалном стању. Месна зајед-
ница најављује и реконструк-
цију парка у центру села.

Качарево: Акција добровољног
давања крви спроведена је у
среду, 15. септембра, у просто-
ријама Месне заједнице. Због
планираних радова на високо-
напонској мрежи цело село
биће без струје у петак, 24. сеп-
тембра, од 8 до 14 сати, а могу-
ће је одлагање у случају вре-
менских непогода.

Омољица: Етно-удружење
„Жисел” представило се сво-
јим производима у суботу, 11.

септембра, на манифестацији
у Сурчину, коју је организова-
ло тамошње удружење жена. У
Румунској православној цркви
у центру села у недељу, 12. сеп-
тембра, први пут након неко-
лико деценија обављен је чин
крштења, уз присуство влади-
ке из Румуније.

Старчево: Двадесети фестивал
малих тамбурашких састава
„Старчевачка тамбурица”, који
је био планиран за суботу, 11.
септембар, одложен је за нека
боља времена у последњи час
због одустајања великог броја
учесника, што је последица
епидемијске ситуације. Вече
староградских песама у извед-
би дуа „Бостанџије” биће одр-
жано у суботу, 18. септембра,
од 19 сати, у ККК-у.

Месне актуелности

ПЕШАЧКА ТУРА ПРИРЕЂЕНА 

У ОКОЛИНИ ДОЛОВА

У смирај дана за 
очување Пешчаре

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ВЕЛИКИ ДАН ЗА ИВАНОВЧАНЕ

Отворена Кућа заједнице Секељ-Мађара
Након двогодишњег уређења у
пуном светлу је заблистала Кућа
заједнице Секељ-Мађара у Ива-
нову, што се догодило у суботу,
11. септембра, у тамошњој Ули-
ци 29. новембра.

Недалеко одатле налази се и
Црква Светог Вeнделина, а тамо
је поменутог дана одржана миса,
којој су присуствовали бројни
гости, поред осталих и званице
из Мађарске, као и представни-
ци Града Панчева и других
институција.

Сви они нашли су се у том
селу како би били сведоци отва-
рања поменутог објекта, којe су
најавили чланови ивановачког
Мађарског културно-уметнич-
ког друштва „Боназ Шандор” –
Каталин Цветановић и Андраш
Немет. Он је у својству председ-
ника те организације истакао да
је мађарска заједница у Ивано-
ву пре тачно двадесет година,
пре свега захваљујући подршци
тадашњег жупника Шандора
Мелера, основала удружење које
баштини традиционалне вред-
ности ове националне мањине.

– Отада смо непрекидно актив-

но учествовали у културном
животу наше средине и презен-
товали своје обичаје у земљи и
иностранству. Све то време месни
Дом културе обезбеђивао је про-
стор за наш рад, а пре четири
године се Маријана Њитрои,
певачица народних песама из
Мађарске, која је преко владе
те, нама блиске државе овде
радила с децом и одраслима на
њиховој еудукацији у вези с наци-
оналном културом, заложила да
се нађе простор за наше ново
седиште. То се и догодило две
године касније захваљујући несе-

бичној донацији мађарске вла-
де, тако да сада у новом дому
можемо на најбољи начин да
очувамо наше интелектуално и
материјално наследство, а исто-
времено и да угостимо све заин-
тересоване – навео је Немет.

Он је потом, пред представ-
ницима мађарске амбасаде у
Србији и других институција,
заједно с поменутом Маријаном
Њитрои и Јенеом Хајналом,
председником Националног саве-
та Мађара, пресекао врпцу на
улазу у кућу, чију је таблу с нат-
писом открио секретар МКУД-а

„Боназ Шандор” Јанош Чер-
ник, са заменицом градоначел-
ника Панчева Драганом Купре-
шанин.

Након тога у оближњем Дому
културе откривена је изложба
јужнобанатских мађарских удру-
жења, а недуго затим одржана
је и редовна седница њихових
представника из Иванова, Пан-
чева, Војловице, Ковина, Скоре-
новца, Дебељаче, Вршца, Јерме-
новца... На крају је уприличена
тридесет прва смотра мађарског
фолклора играча из поменутих
места.

БЕЗ „ДАНА ПОВРТАРА”!?

Александар Дракшан, и као пре-

седник брестовачког удружења

повртара и као произвођач, вео-

ма жали што је ове године изоста-

ла некад најпрепознатљивија

сеоска манифестација – „Дани

повртара” (раније свима знана као

„Паприкијада”), која је последњи

пут одржана пре две године.

– Било је планирано да траје

два дана и да је првог викенда у

септембру организујемо зајед-

нички са овдашњим Активом

жена „Соса” и још неким инсти-

туцијама. Међутим, како ми је

речено, није било новца у град-

ској каси, иако је било предвиђе-

но само за наше удружење за ту

намену, колико знам, двеста

педесет хиљада динара, и то за

стручна предавања, рекламни

материјал и друге трошкове.

Основна идеја нам је била да

сваки повртар који то жели изло-

жи своје производе, како бисмо,

уз пратеће програме, привукли

што више људи са стране. Нажа-

лост, то смо пропустили и сада се

поставља питање сврхе постоја-

ња наше организације – истиче

председник удружења бресто-

вачких повртара.

КАКАВ ЈЕ ОВОГОДИШЊИ РОД ПАПРИКЕ У БРЕСТОВЦУ

И АЈВАРУША РОДИЛА 
ЗА ПЕТИНУ МАЊЕ НЕГО ЛАНЕ

Немет са уваженим званицама пресеца врпцу
Черник и Драгана Купрешанин

откривају натпис

Супруга повртара Александра Дракшана (Евица) усред бербе

И фолклорашице улепшале догађај
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Драгана Марић, 

економски техничар

МУЗИКА: Одувек сам волела
да слушам музику. Као клин-
ка сам облачила панталоне с
великим белим дугметом и
одлазила на концерте кад год
сам имала прилику. Међутим,
како сам старија, све више слу-
шам страну музику и захваљу-
јући „Јутјубу” истражујем и
окривам песме које нисам чула
до сада. На мојој листи су нај-
чешће Тина Тарнер, „Битлси”,
„Квин”, Ерик Клептон, „Ролинг-
стонси”, а оно што увек могу
да слушам је група АББА, коју
воли и цела моја породица. 

КЊИГА: Волела сам и волим
да читам. Морам да признам,
у последње време више преко
интернета, али могу увек да
препоручим моје омиљене
писце, а то су сестре Бронте.
Једна од омиљених ми је „Ста-
нарка напуштеног замка” Ен
Бронте. Ово је незаборавна при-
ча о жени која се непоколе-
бљиво бори за своју самостал-
ност, кршећи све друштвене
норме. Друга књига којој се
радо враћам је „Црвено и црно”
аутора Анрија Бејла Стендала.
Радња овог романа, који је Стен-
далу донео светску славу, сме-
штена је у време бурбонске
рестаурације двадесетих годи-
на деветнаестог века, после
Наполеоновог пораза и проте-
ривања. Роман прати живот
Жилијена Сорела, згодног, мла-
дог и амбициозног сиромашног
провинцијалца, сина дрводе-
ље који жели да нађе себи зна-
чајно место у друштву. Вођен
Наполеоновим идејама, жели
да постигне вртоглав и брз
успех, али друштвене прилике
су се промениле и Наполеоно-
ве идеје му не помажу у томе.
Жилијен ће затим свој пут ка
успеху покушати да нађе заво-
дећи срца владајућих жена.

ФИЛМ: Нећу рећи ништа

ново. Филмови које изнова и
изнова гледам јесу „Прљави
плес” и „Флешденс”. Волим
музику и игру, а ова два фил-
ма смештена су у период мог
одрастања, па су ми блиски.
Оба филма прате занимљиве
приче, а у главним улогама су
сјајни глумци. 

„Прљави плес” је филм о
седамнаестогодишњој Бејби,
која проводи празнике са сво-
јим родитељима у одмарали-
шту, а за то време се заљубљу-
је у инструктора плеса Џонија
(Патрик Свејзи). Макс, прија-
тељ њеног оца, доктора Џејка
Хаусмана, власник је овог одма-
ралишта. Први плес. Прва
љубав. Најбоље време живота,
али и проблеми звани – роди-
тељи и средина.

У филму „Флешденс” ради
се о томе да Алекс (Џенифер
Билс), млада девојка, жели да
успе као класична балерина,
али због лоше материјалне
ситуације приморана је да ради
у челичани. На путу ка успеху
препречиће се и чињеница да
Алекс не потиче из богате поро-
дице, али и њен шеф и дечко
Ник (Мајкл Нури), који не веру-
је да је то пут који би требало
да следи у животу. Она више
од свега жели да се упише на
балетску академију и разбесне-
ће се када сазна да Ник, без
њеног знања, интервенише да
она буде примљена преко везе.
На путу самооткрића и неза-
висности, Алекс се бори да при-
хвати љубав, изађе на крај са
својом тврдоглавошћу и нађе
довољно снаге да своје велике
циљеве претвори у стварност.

Станарка 
напуштеног замка

изборМОЈ МОЈ

Страну

припремила 

Мирјана
Марић

У петак и суботу, 17. и 18. сеп-
тембра, у дворани „Аполо” и
башти Дома омладине биће одр-
жана промоција Зборника пое-
зије и кратке прозе младих с
простора бивше Југославије под
називом „Рукописи 44”.

У петак, 17. септембра, од 20
сати, у дворани „Аполо” Дома
омладине биће уприличен про-
грам „Два лица траже жанров-
ског писца”, у ком ће учествова-
ти Ђорђе Бајић и Дарко Туше-
вљаковић.

Обојица припадају племену
посвећеника жанра, обојица
пишу, уређују, преводе... Прво
су заволели жанровску књижев-
ност, а онда је она заволела њих.
У разговору којим почиње ово-
годишња промоција најновијих
„Рукописа” публика ће бити у
прилици да чује како су се пре-
пустили жанровским токовима,
како изгледа бити „жанровац”
на српској културној сцени, те
шта Ђорђе има да каже о свом
новом роману „Смрт у ружича-
стом”, а Дарко о награди за пре-
вод романа Грејaма Грина
„Суштина ствари”. Са Ђорђем
Бајићем и Дарком Тушевљако-

вићем разговараће Вуле Журић.
Од 21.30 наступиће Краљ Чач-

ка. Ненад Марић или Краљ Чач-
ка је сликар, песник и кантау-
тор, рођен у Чачку, који већ неко-
лико деценија живи и ради у
Београду. На ФЛУ је дипломи-
рао 2004. године, а као сликар
се најчешће изражава кроз аква-
рел. Као песник је објавио збир-
ку „На маргини” (ЛОМ, 2016), а
као музичар два албума („Земља
снова”, крајем 2016, и „Спусти
светлост на пут”, крајем 2018).
Он је аутор, заједно с братом
Марком, оригиналне музике за
филмове „Последња авантура
Кактус Бате” (2018) редитеља
Ђорђа Марковића и „Реална при-
ча” (2019) редитеља Гордана
Кичића. Добитник је награде
„Струне од светла” за 2017, која
се додељује за посебан допри-
нос афирмацији песничке речи
у рок и блуз музици.

У суботу, 18. септембра, од 16
сати, на Платоу Милана Младе-
новића, у Малом клубу Дома
омладине Панчево, биће одржа-
на књижевна радионица за ауто-
ре и посетиоце фестивала. Про-
грам ће водити Невена Стефано-

вић, а модерирати Јасмина Топић.
Књижевна радионица је, као

и сваке године, место сусрета
различитих поетика, књижевних
гласова, искустава и информа-
ција. Аутори их деле међу собом,
а ове године ће им у томе помо-
ћи књижевна критичарка и про-
фесорка Невена Стефановић.

Причаће се о увек актуелним
питањима као што су: где обја-
вити прве радове и на које адре-
се послати рукопис прве књиге;
какав утицај могу извршити гене-
рацијски блиски писци, а какав
они који су већ афирмисани; да
ли слати на све конкурсе или не;
како функционишу регионалне
књижевне сцене и шта међусоб-
но можемо научити. Књижевна
радионица помаже ауторима да
се боље упознају, али је отворе-
на за све заинтересоване.

Од 19 сати у дворани „Аполо”
биће одржана промоција „Руко-
писа 44”. То је финално вече и
представљање аутора уврштених
у овогодишње „Рукописе”. Ода-
брани аутори читаће своје песме
и приче заступљене у Зборнику,
а биће организовано и онлајн
обраћање уредника за Словени-
ју и Македонију, као и поједи-
них младих писаца из региона.
Као и сваке године, посетиоци
фестивала имаће прилику да
добију примерак „Рукописа 44”.
Програм воде уредници ового-
дишњег издања, а након званич-
ног дела следи пригодан коктел
и дружење.

Представа „Један
Пикасо” Џефрија
Хачера у режији Еро-
ла Кадића, у којој глу-
ми Панчевка Софија
Јуричан, освојила је
три награде на Фести-
валу дуодраме у Топо-
ли.

Након одгледаних
представа из такмичар-
ске селекције коју је
сачинила Јелена Мијо-
вић, драматург, жири
осмог Фестивала дуо-
драме, у ком су били
редитељ Небојша Бра-
дић, председник, и чла-
нови Маша Михаило-
вић и Александар
Милосављевић, позо-
ришни критичар и театролог,
одлучио је да награда за нај-
бољу глумицу припадне Софи-
ји Јуричан за улогу Госпође
Фишер у представи „Један
Пикасо” „Атељеа 212” из Бео-
града.

Госпођа Фишер Софије
Јуричан је и надмена пред-
ставница окупационе силе у
Паризу на почетку Другог
светског рата, али је и устреп-
тала обожаватељка уметника
који са становишта нацистич-
ке идеологије оличава дека-

денцију; истовремено се она
диви уметнику, али је и његов
беспоштедни критичар, а ова
двојства, ту разапетост изме-
ђу опречних сила којима не
може да се одупре, Софија
Јуричан сценски реализује са
супериорном глумачком пре-
цизношћу и деликатношћу.

Награда за најбољег глум-
ца припала је Тихомиру Ста-
нићу за улогу Пикаса, а пре-
ма гласовима публике, „Један
Пикасо” изабран је за најбо-
љу представу на фестивалу.

Промоција књиге поезије „Кола-
чићи црнине” Јована Попови-
ћа, у издању Књижевног дру-
штва „Свети Сава”, биће одржа-
на у среду, 22. септембра, од 19
сати, у Галерији Милорада Бате
Михаиловића. Поред аутора,
публици ће се представити глу-
мац Ђорђе Крећо, филозоф
Маринко Лолић и књижевник
Живко Николић.

Јован Поповић (1973), глумац
и песник, запослен је у Позори-
шту лутака „Пинокио” на Новом
Београду. Ово му је трећа књига
поезије. За књигу поезије „Годи-
не вечности” награђен је награ-
дом „Млади Дис” у оквиру мани-
фестације „Дисово пролеће” у
Чачку, а за исти рукопис добио
је „Бранкову награду” у Срем-
ским Карловцима 2002.

ПАНЧЕВАЦ: Књига „Колачићи
црнине” објављена је крајем про-
шле године, али ће због ситуа-
ције с пандемијом тек сада бити
организована промоција. Коли-
ко дуго је настајала ова збирка?

ЈОВАН ПОПОВИЋ: У поет-
ској контемплацији, ова књига
песама је обликована око три
године. У заметку, имао сам јасну
конструктивност тема, тако да
сам се недуго по објављивању
књиге „Гаутамина сазвежђа” у
едицији „Најбоља” у Панчеву
2015. упустио у нову песничку
пустоловину.

• Назив ове збирке је веома
занимљив. Зашто баш „Колачи-
ћи црнине”?

– Живот нам непрестано пре-
дочава своју пуноћу и варијете-
те љубави и креације. Човек се
томе радује и весели. Али овде
на земљи тренуци благостања и
блаженства немају постојаност,
већ се показују у непрестаним
метаморфозама, час си на врху
планине, а за трен на дну прова-

лије. У називу збирке песама
колачићи симболично предста-
вљају сладост и ужитак богат-
ства познања, тренутка у којем
је човек будан целим својим
бићем. А црнина асоцира на
губитак, заборав, који човек обе-
ручке чешће прихвата и живи у
њему као у Дану мрмота, обо-
жавајући своју глупост, кукавич-
лук и злобу.

• Које су то теме којима си се
бавио?

– Разнородност тема ми је
омогућавала да свеобухватно
дочаравам импресије моје живот-
не емпирије. Тако, у песмама
можете препознати носталгију
за женама које сам изгубио због

погрешних одлука, езотерична
путовања и хришћанску мисти-
ку, и на крају родољубиву чежњу
да барем на трен отргнем од
заборава небројене мученике и
хероје, који су наши достојни
преци.

• Која је то кључна емоција
која се прожима у овим песма-
ма?

– Љубав! Објединити прола-
зно земаљско и вечно небеско,
кроз манифест љубави, у непре-
станој литургији креације.

• Ко је објавио књигу и коли-
ко је тешко данас објавити књи-
гу поезије генерално?

– Књигу је објавило Књижев-
но друштво „Свети Сава” из Бео-
града. Свако време носи своје
предности и препреке када је у
питању објављивање нове песнич-
ке књиге. У великој мери песни-
кова љубав, вера и нада утичу на
то да ли ће поезија угледати све-
тлост дана. Тек онда се нагове-
штава проблем новца, издавача,
пласмана...

• Каква је ситуација с дистри-
буцијом? Да ли се додатно анга-
жујеш на промовисању?

– С обзиром на то да нам је
свакодневица „искочила из згло-
ба” и многи фактори ризика на
свим животним пољима наме-
ћу нова правила животне игре,
препознајем злонамерност „нове
нормалности”. Свака урбана сре-
дина има своја и заједничка
(републичка) правила понаша-
ња и рестрикције за културне
институције. Дао сам себи за
право да се лично више анга-
жујем на промовисању и пла-
сману књиге.

• Да ли пишеш нешто ново и
шта те тренутно највише окупи-
ра?

– Наравно, пишем нове песме.
Љубав је есенција, у којој ја
песнички партиципирам.

ЗБОРНИК ПОЕЗИЈЕ И КРАТКЕ ПРОЗЕ МЛАДИХ

Промоција „Рукописа 44”

ДОСИТЕЈЕВО ПЕРО

Признање за Драгану Младеновић
На овогодишњем конкурсу за
Награду дечје критике две књи-
ге у издању „Креативног цен-
тра” освојиле су награду „Доси-
тејево перо”.

Другу награду је освојила
књига „У потрази за сунцем”
Иване Лукић и постала добит-
ник „Доситејевог пера” у кате-
горији књига за млађи узраст.
Роман „Све што (ни)сам желе-
ла” Драгане Младеновић осво-
јио је трећу награду и постао
добитник „Доситејевог пера” у

категорији књига за старији
узраст.

Роман Драгане Младеновић,
са илустрацијама Душана
Павлића, обраћа се првенстве-
но тинејџерима, али може бити
интересантан и млађој деци,
као и одраслима. У издању
„Креативног центра” недавно
је објављен и други део серија-
ла – роман „Све што (ни)сам
очекивала”, а у припреми је и
трећа књига.

Конкурс за Награду дечје

критике „Доситејево перо” уста-
новили су 1997. године Секре-
таријат за културу града Бео-
града, Библиотека „Доситеј
Обрадовић” и организација
„Пријатељи деце” општине
Вождовац према Конвенцији
Уједињених нација о правима
детета. Ове године је приспело
четрдесет девет наслова из про-
дукције за 2020. годину. У деч-
јем жирију је било двеста два-
десет ученика из београдских
основних школа.
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ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ЈОВАНА ПОПОВИЋА

КОЛАЧИЋИ ЦРНИНЕ
НА ФЕСТИВАЛУ ДУОДРАМЕ

Награђена 
Софија Јуричан
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ОМИЉЕНО МЕСТО ЉУБИТЕЉА КЊИГА

ПРЕКО ДВА ВЕКА ТРАДИЦИЈЕ
Многи млади људи који из насељених
места дођу да се школују у Панчеву
првенствено се упознају с Градском
библиотеком. Фондови библиотека сред-
њих школа нису довољни, па се врло
брзо позајмљују лектире из велике библи-
отеке, а они који немају воље да уче код
куће радо почну да користе и читаони-
цу. Тамо су сви са истим циљем, да
нешто науче, нешто ново сазнају и доби-
ју мир у самом центру града. Моје иску-
ство с позајмљивањем књига није било
тако сјајно, јер сам једно цело лето задр-
жала „Хазарски речник”, због чега сам
добила оштру критику и рекла да више
нећу тамо да улазим... Онда живот испла-
нира другачије. Упишеш Факултет поли-
тичких наука, па треба да читаш Ари-
стотела и Платона..., затим као новинар
почнеш да одлазиш сваке недеље на
нове догађаје. И на крају одржиш про-
моцију сопствене књиге тамо. Лекција
научена. Никад не реци никад. Библио-
теку сада волим и радо јој се враћам.

Историја панчевачке библиотеке дати-
ра из деветнаестог века. Панчевачко
грађанство је стварало „читалишта”,
места где су се размењивале књиге,
налазила периодика, а уједно су била и
места где су се они окупљали.

Срећко Милекер у „Историји града
Панчева” помиње да је 1810. године
постојала читаоница „која је по-
зајмљивала многу корисну књигу”.
Библиотека у Панчеву је 1840. године
била пренумерант на Видаковићева
дела под именом „Сербска библиоте-
ка”. Године 1845. основана је касина
која је касније пресељена у кућу Лазе
Драгићевића код „Трубача” и њен рад
је одобрен наредне године. Осам годи-
на касније Карло Витигшлагер у својој
књижари и књиговезници оснива позајм-
ну библиотеку, у којој су грађани, уз
малу новчану накнаду, могли да узму
књигу на читање на одређено време, а
1867. је отворио и праву библиотеку за
узајмљивање књига. Исте године, у
новембру, др Светислав Касапиновић
оснива „Друштво за распростирање
корисних књига у народу”. Две године
касније формирана је учитељска књи-
жница, коју је 1871. године преузела
Православна црквена општина. Исте
године одобрен је Статут Немачког дру-
штва за читање и друштвеност, које је
постојало до 1883. године. Године 1872.
помиње се официрска касина с 3.244
књиге, која је брзо пропадала.

Највећи број књига библиотеке су
добијале путем поклона. Библиотека
црквене општине је, на пример, 1891.

године примила велики број књига од
ћерке проте Васе Живковића, од изда-
вача и штампара браће Јовановић, др
Љубомира Ненадовића и других. 
Библиотека је те године бројала 2.731
дело и 4.399 свезака на српском, немач-
ком, руском, мађарском и другим јези-
цима. Године 1922. имала је у свом
фонду 6.000 књига, а данас је библио-
тека Православне црквене општине Пан-
чево најбоље очувана библиотека ове
врсте, са изузетно вредним фондом...

Градска библиотека у Панчеву се
помиње 11. октобра 1923. године, а
њено оснивање је везано за име др Вла-
димира Маргана, познатог јавног и кул-
турног радника тог времена. Основни
фонд и ове библиотеке чинили су покло-
ни грађана. Касније је библиотека пре-
сељена у Магистрат и чинила је с Музе-
јом јединствену целину. Уочи Другог
светског рата Градска библиотека (или
магистарска, како су је још звали) има-
ла је 8.000 књига. Поред поменутих,

1941. године у Панчеву су радиле и
библиотеке Гимназије и других школа.

Градска библиотека је била затворе-
на за време Другог светског рата, да би
1944. године обновила рад. Једна од
првих наредби Војне управе за Банат
односи се на прикупљање и чување
књига. Већ 15. новембра 1944. библи-
отека је озваничена као установа, а
годину дана касније отворена је за јав-
ност. Директор је био писац и адвокат
Миховил Томандл. У то време је бро-
јала 45.820 књига, које су биле сређене
по интернационалном децималном
систему, и била је смештена у згради
бивше Српске читаонице. Имала је
четрдесет осам чланова.

Библиотека се касније сели у згра-
ду Магистрата, а 1975. године добија
име „Вељко Влаховић”. Прва фаза
нове зграде библиотеке, финансира-
на самодоприносом грађана, свечано
је отворена 27. јуна 1980. Други део
овог пројекта, приближне квадрату-
ре, нажалост, до данас није изграђен,
што ствара велике проблеме у раду,
лимитира активности и успорава даљи
развој ове установе.

Деведесетих година библиотека вра-
ћа ранији назив – Градска библиотека
Панчево. Мирјана Марић

Тајни дневник. Забрањена љубав.
Мистерија стара вековима. У сен-
ци бурних историјских времена, у
тами скривених канала Венеције
и под сјајним светлима раскошних
балских дворана, преплиће се при-
ча о опасним политичким сплет-
кама и забрањеним љубавима.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
кoји митски ликови су остали у
вашем сећању и зашто. Књиге из
„Вулкана” добиће аутори следећих
порука:

„Упамтио сам Ахила. Залепила
ми историчарка кеца ко врата, јер
нисам знао где му је рањиво место.
Али зато сам сва своја рањива места
спознао кад ме је кева излемала
после школе.” 063/36341...

„Сваки пут кад у Грчкој угледам
врх Олимпа сетим се неверног Зев-
са и његове љубоморне госпође Хере.
Жена ме увек попреко гледа кад о
њима прозборим. Појма немам
зашто.” 064/1803...

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање у којим годинама је
у реду мало паничити:

„Ваља паничити само кад схва-
тиш да су ти прошле године у који-
ма је требало живети, а ти си живо-
тарио.” 061/9010...

„Не треба паничити, то није добро
за лепоту. Боље је избројати до десет
и прочитати књигу.” 060/2527... Д. К.

Два читаоца који до следеће среде,
у 12 сати, на имејл kon kurs.pan ce -
vac @gmail.com  пошаљу најдухови-
тији одговор на питање: „На шта вас
асоцира пун месец?”, наградићемо
по једном књигом. Не би требало да
одговор буде дужи од једне до две
реченице. У наслову имејла напи-
шите назив књиге за коју конкури-
шете. Награђене одговоре ћемо обја-
вити у наредном броју.

Фериба, девојчица која расте без
мајке, осуђена је одмалена на бор-
бу с предрасудама. Након муко-
трпног одрастања успева да се обра-
зује, постаје учитељица и удаје се
за Махмуда, мушкарца који је воли
и поштује. Имају троје деце и њихо-
вој срећи нема краја… Све док
Махмуд не постане жртва тали-
банских фундаменталиста.

„Кад је 
месец ниско” 

Надије Хашими

„Адмиралова
куртизана” 
Марго Деру

Два читаоца који до следеће среде,
у 12 сати, на имејл kon kurs.pan ce -
vac @gmail.com  пошаљу најдухови-
тији одговор на питање: „Шта за вас
значи забрањена љубав?”, награди-
ћемо по једном књигом. Не би тре-
бало да одговор буде дужи од једне
до две реченице. У наслову имејла
напишите назив књиге за коју кон-
куришете. Награђене одговоре ћемо
објавити у наредном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Двадесет шести „Дечји сајам” одржан
је прошлог викенда у Савском парку, на
отвореном, због епидемиолошких мера
које су на снази. Окупио се велики број
излагача, посетилаца, али и извођача.
Међу извођачима на бини заблистала
су и талентована деца из дечјег хора
„Вокал кидс” из Панчева, али и мали-
шани из „Глумионице” у Јабуци, који су
играли представе и покупили симпати-
је и одушевљење присутних.

Екипа „Панчевца” је била на месту
догађаја и испратила програм, али и
чула прве импресије у вези са овогоди-
шњим сајмом.

„Вокал кидс” 
не може без рокeнрола

Дечји панчевачки хор „Вокал кидс” је
својим наступом и занимљивим репер-
тоаром, на ком се нашла и песма позна-
тог рокера Боре Ђорђевића, одушевио
публику, која је с малишанима углас пева-
ла: „... Ал’ нисам могао без рокенрола!”

– Нама је овде прелепо. Већ година-
ма учествујемо на „Дечјем сајму”. Рани-
је је био у хали, а сада је овде на отво-
реном стицајем околности, због епиде-
миолошких мера. Свиђа нам се, мало
за промену, видим да се и деци свиђа,
заиста је лепо организовано. Деци пуно
значе наступи, они воле наше пробе,
јер је атмосфера на пробама јако лепа
и весела, али пуно им значи да покажу
и публици и родитељима шта смо ново
научили. Сваки наступ им је битан,
поготово изван Панчева, где их многи
већ знају, али наступ у Београду им је
увек изазов – рекла нам је професорка
и диригенткиња хора Јелена Цветић.

Током целе године заинтересована
деца се могу придружити хору, где их,
поред развијања слуха и учења како да
правилно певају, чекају добра енергија
на пробама и дружење.

– „Вокал кидс” ради осам година,
ово нам је осма сезона. Примамо децу
током целе школске године, у време
наших проба, четвртком од 18.30 и
суботом од 11 сати, у Културном цен-
тру, на трећем спрату, тако да позива-
мо сву децу која воле да певају и да се
друже да нам се прикључе. Ми немамо
аудиције, деци се слух развија пева-
њем, тако да су сва деца добродошла.
Ако воле да певају и ако буду вежбали,
напредак неће изостати – истакла је
Јелена Цветић.

Поклони се и почни

Малишани из „Глумионице” „Марекс
центра” уЈабуцинаступилису другог дана

сајма, у недељу, и представили се онако
како су најбоље знали – представом.

– Ја сам презадовољна, деца су била
дивна. Било ми је битно да они осете
тај јавни наступ, да осете сцену, буби-
цу, количину људи и погледа на себи,
да се ослободе страха од јавног насту-
па. Оно што је најважније јесте да се
они кроз костим, игру, позориште и
глуму ослободе, науче култури живље-
ња, да науче да лепо говоре и да није
ништа страшно ако погрешимо. Данас
смо на сајму „Глумионицу” представи-
ли са четири представе: „Поклони се и
почни”, „Исповест шест вештичица”,
затим су најмлађа дечица, пилићи, изве-
ла представу „Са оне стране дуге”, а
поред деце наступило је и наше путују-
ће позориште – изјавила је Симона
Станковић за „Панчевац”.

Иако назив „Глумионица” асоцира
на школицу глуме, Симона је објасни-

ла да то ипак није случај.
– „Глумионица” је студио говора и

јавног наступа. Кроз глуму, односно
представе, ми се учимо јавном насту-
пу. Такође се учимо култури живљења,
сваког месеца одлазимо у позоришта,
биоскоп, музеје, на балет. Битно је да
та деца сутра постану права позори-
шна публика. На часовима имамо и
професорку балета која с њима ради
покрет, моторику, осећај за ритам. Они
на часовима уче шта су тимски рад,
заједништво и култура – појаснила је
Симона.

Малишани из Јабуке и Панчева заси-
гурно су придобили симпатије публи-
ке, која је заједно с њима певала, 
аплаудирала и бодрила их да наставе
да негују своје таленте и раде оно што
воле. Они су с бине сишли пуни само-
поуздања и богатији за још једно иску-
ство. Сузана Јанковић

ОДУШЕВИЛИ ПУБЛИКУ

„Глумионица” и „Вокал кидс” наступили на „Дечјем сајму”
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа – централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе  . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Пред вама је веома изазован пе-
риод, права прекретница. Бићете
принуђени да уводите разне нови-
не и да се више ослањате на са-
раднике. Креће набоље и када су
финансије у питању. Скорашње
познанство може прерасти у ста-
билну везу.

Тренутна ситуација вам иде нару-
ку, а сплет срећних околности до-
неће вам и материјални добитак.
Ако је потребно, потражите по-
моћ. У вези будите оригинални и
иновативни, јер ће однос умного-
ме зависити од вас. Могуће је
краће путовање с партнером.

Проблеми с папирологијом ће вас
окупирати ове седмице. Избега-
вајте расправе. Период је пово-
љан за финансијске трансакције и
изненадне новчане добитке. Не
копајте по прошлости, ни својој
ни туђој. Прихватите позив за пут.

Дестабилизација и непријатна
изненађења су иза вас. Ослоните
се на млађе сараднике и отворите
се за нове идеје. Емотивни живот
ће вам бити у хаосу. Заузети ће
желети да нешто промене у својој
вези, а могућа је и појава старе
љубави.

Све што вам је нејасно разјасниће
вам се. Не причајте превише, јер
и зидови имају уши. Држите се
проверених пријатеља. Пре него
што реагујете, проверите све ин-
формације. Помало сте џангриза-
ви, али имате пуну подршку парт-
нера, материјалну и емотивну.

Постављате себи конкретне циље-
ве и развијате добру комуникаци-
ју са сарадницима. Рекло би се да
се коцкице за добар посао слажу.
Емотивно сте нестабилни и при-
лично импулсивни. Ни сами не
знате шта желите – слободу или
стабилну везу.

Период расплета, великих пози-
тивних промена и наглашених до-
битака. Особе које познајете од-
скора могу вам донети лепе по-
словне контакте. Могућ је изне-
надни пут у иностранство. Не сум-
њајте у партнера, његове емоције
су снажне и искрене.

Најбитније је да будете практични
и да одредите приоритете, али и
да се држите тога. Новац ће сти-
зати. Нервоза ће вас терати у сит-
не чарке. Емотивни живот вам ни-
је приоритет, али може се догоди-
ти да некој особи из прошлости
дате нову шансу.

Преоптерећени сте размишља-
њем о новцу. Постајете помало и
параноични. Добро испланирајте
промене које желите да правите и
потражите помоћ стручних људи.
Обавите разговор с партнером и
нека врата дефинитивно затвори-
те за собом.

У овом периоду хонорарни посао
или хоби доносиће вам више при-
хода. Повољан је тренутак да реа-
лизујете неке своје идеје уз помоћ
пријатеља. Много ћете разми-
шљати о некој особи из своје про-
шлости, а може доћи и до варни-
ца на послу.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Нестрпљиви сте и у неким трену-
цима ће вам недостајати мало
такта у комуникацији. Не упадајте
у непотребне сукобе и не активи-
рајте старе проблеме. На емотив-
ном плану сте склони претерива-
њу – од еуфорије до тоталне кон-
фузије.

Полако се будите и напокон почи-
њете да стављате себе на прво ме-
сто. Проверавајте све информаци-
је. На помолу је понуда посла који
ће вас препородити и натерати да
се максимално ангажујете. Вага-
те, бојите се, желите присуство
партнера у сваком тренутку.
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У НАШОЈ ОПТИЦИ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ:

• Велики избор сунчаних наочара бренда

Ray Ban, Vogue, Armani Exchange, 

Avanglion, Polar Glare, Polar View

• Диоптријске рамове реномираних

брендова како за одрасле, тако и за децу

• Контактна сочива

• Контактна сочива у боји

• Брза израда наочара

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

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

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

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• 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. СЕПТЕМБРА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ



КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Сушени вреоци     14.000
Пљевља               12.600
Костолац                8.000
Ресавица коцка   20.900
Ресавица орах     18.000
Огревно дрво
на палети             14.200

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушени вреоци 12.800

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 12.800

Угаљ станари 9.900

Костолац 7.700

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ОГРЕВНО ДРВО на рате, ЋУМУР за роштиљ,

сува ПОТПАЛА и букова цепаница у врећи.

ПОТПАЛА ДРВО ЋУМУР.

Баваништански пут, 061/383-80-00
(2/304751)

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
СА ПРЕВОЗОМ

064/158-44-10, 063/101-11-47

(5
/3

0
8

0
5

6
)

ДОЛОВО, викенд насеље,

кућа 61 квм, 27,94 ари

плац. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (308188)

ПЛАЦ, Пик Тамиш, 1/1,

5,25 ари, право својине,

8.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (308188)

ЦРЕПАЈА, кућа 135 квм,

11,68 ари, одлична, усе-

љива, 36.000. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66.

(308188)

ИВАНОВО, кућа, 74 квм,

плац 6.89 ари, 14.000,

14.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (308188)

ПРОДАЈА плацева градско

грађевинско земљиште,

дозвољена градња.

064/212-52-52. (308109)

ПРОДАЈЕМ 3,5 ланца зе-

мље између Семенског

центра и Баваништа.

064/509-63-88. (308032)

ПРОДАЈЕМ кућу - три ста-
на - 8 ари плац, Горњи
град. 063/829-89-48.
(307618)

ПЛАЦ, Пелистерска, 4.16
ари, 10.500 евра, коцкаст.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (308188)

КУЋА на продају у Омо-
љици 80 квм + помоћна 56
квм 6 ари плаца, подрум
25 квм, трофазна, вода,
телефон, власник.
066/617-43-66. (308128)

ПРОДАЈЕМ грађевинске

плацеве, ново Стрелиште.

063/368-135. (307828)

НА ПРОДАЈУ кућа у Омо-

љици, 4 ара плаца, кућа

260 квм, опремљена.

061/152-01-56, 00381+ 49

17680501454 (307983)

ПЛАЦ, Новосељански, код

„Зрна”, 60 ари, 17 м ши-

рине, 25.000. „Јанковић”,

348-025. (р)

ПРОДАЈЕМ парцелу под

лешњаком, од 86 ари, у

Омољици. Тел. 063/777-

28-66. (307887/р)

МИСА, спрат + поткро-

вље, 160 квм, код школе,

две терасе, 650 евра/ква-

драт. 069/744-286.

(308188)

ФРИЖИДЕР 184 Л, елек-
трични шпорет, микрота-
ласна, комбиновани фри-
жидер двомоторац, теле-
визор. 063/861-82-66.
(308101)

ТРПЕЗАРИЈСКИ сто са
столицама, кревет, кауч,
орман с ципеларником,
комода, столице. 063/861-
82-66. (308101)

ПРОДАЈЕМ две веш-ма-
шине марке Миле, исправ-
не. 063/158-27-50.
(308158)

КРЕВЕТИ, регали, сточић
из куће, Котеж 1. 064/866-
20-21. (308182)

ПРОДАЈЕМ три исправне
веш-машине, два кауча,
два старинска ормара,
фрижидер, две WC шоље.
064/587-50-24. (308173)

РЕМОНТОВАНЕ ТА пећи
свих kw, достава и монта-
жа на кућну адресу.
061/317-07-67. (308161)

КУПУЈЕМ исправне и не-
исправне ТА пећи. Дола-
зим на адресу. 061/641-
30-36. (308169)

ПРОДАЈЕМ две ТА пећи
од 6 и 2.5 kw. Цена по до-
говору. 064/651-17-90.
(308167)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи свих kw. Достава,
монтажа, гаранција.
060/138-52-38. (308162)

ОТКУП возила, пољопри-
вредне механизације, гво-
жђа, електронског отпада,
шлеп служба, селидбе.
063/782-82-69, 061/211-
59-15. (307362)

ОТКУП возила, исправна,
неисправна, хаварисана,
трактора, катализатора,
продаја делова, шлеп слу-
жба. 069/203-00-44,
066/409-991. (307632)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
телевизоре, фрижидере,
замрузиваче, веш-машине.
Долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/101-
11-47. (307924)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, долазим на
адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (308056)

КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, стрипове, си-
фон флаше, старе играч-
ке, бижутерију, старо по-
кућство. 063/705-18-18,
335-930. (308043)

КУПУЈЕМО гвожђе, про-
хром, алуминијум, кабло-
ве, бојлере, веш-машине,
фрижидере, замрзиваче.
061/104-95-38. (308127)

КУПУЈЕМО обојене мета-
ле, гвожђе, бојлере, веш-
машине, замрзиваче, теле-
визоре и све остало.
061/206-26-24. (308127)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, веш-
машине, замрзиваче, теле-
визоре, шпорете, долазим.
061/321-77-93. (308127)

УЗИМАМ земљу у закуп.
061/277-87-99. (307956)

ПРОДАЈЕМ прасиће.

062/100-58-57 (СМС)

ПРОДАЈЕМ козе и јарца.

061/277-87-99. (307956)

ПРОДАЈЕМ камин Алфа

плам – гас, панорамик 9.

062/376-351. (308165)

ПУНТО II, 1.2, 8 в, 2000,

пет врата, сва опрема,

атестиран плин. 064/130-

36-02. (308173) 

КУПУЈЕМ аутомобиле у

било ком стању од 70  до

2.000 евра. 062/193-36-05.

(308071)

КУПУЈЕМ аутомобиле од

100 – 2000 евра. Стање

небитно. 063/165-83-75.

(308187)

ИЗДАЈЕМ гаражу Браће

Јовановића 24, 4.000 ди-

нара месечно. 066/533-

10-20. (308138)

ПРОДАЈЕМ зидане гараже

величине од 12 – 24 квм у

Улици Патријарха Чарно-

јевића 8. Тел. 063/315-

872. (307881)

ЕЛ. ШПОРЕТ – равна пло-

ча + рерна и плоча, по-

вољно. 013/353-379.

(308019)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-

куп слупаних и неисправ-

них. 060/078-47-89,

063/778-47-89. (308177)

ПОВОЉНО продајем му-

шки дечји бицикл.

064/462-83-44. (308052)

АКЦИЈА. Огревно дрво,
буква, багрем, храст по
цени од 4.000 динара,
превоз бесплатан. Попуст
за пензионере. Тел.
061/107-08-79. (306417)

АКЦИЈА. Огревно дрво ба-
грем, храст, буква, цер,
цена од 4.000 по ме-
тру/кубном, превоз бес-
платан. 065/437-94-23.
(306417)

МЕШАНО дрво, прве кла-
се, са превозом, сечом.
Гаранција на квалитет,
4.500. 064/959-49-61.
(307816)

АКЦИЈА. Огревно дрво,
буква, багрем, храст по
цени од 4.000 динара,
превоз бесплатан. Попуст
за пензионере. Тел.
061/107-08-79. (306417)

АКЦИЈА. Огревно дрво ба-
грем, храст, буква, цер,
цена од 4.000 по ме-
тру/кубном, превоз бес-
платан. 065/437-94-23.
(306417)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монти-
рање, купујемо неисправ-
не. 063/705-18-18, 335-
930. (308043)

ФИАТ МУЛТИПЛА, 1.9,

рестајлинг, 2005, фул

опрема, може замена.

064/130-36-02. (308173)

ЈУГО ТЕМПО 1.1, 2000. го-

диште, гаражиран, не ре-

гистрован. 060/633-05-01.

(308051)

ФИАТ ПУНТО 1.1, 1995,

гаражиран, фабричко ста-

ње, регистрован 06.2022.

063/140-62-92. (308139)

НА ПРОДАЈУ рено клио,

2006, 1.6, власник, редов-

но одржаван, 3.000 евра.

064/187-89-09. (308150)

ПУНТО III, класик, 1.2,

2010/2011, пет врата, фа-

брички плин. 064/130-36-

02. (308173)

ФИАТ ЛИНЕА, 1.4, дина-

мик опрема, 2011, атести-

ран плин, није увоз, ку-

пљена нова. 064/130-36-

02. (308173)

НА ПРОДАЈУ фиат брава,

1.2, 2000. годиште, реги-

строван до 06.2022. Цена

по договору. 063/264-221.

(308065)
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

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

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

LAVA TOLSTOJA 21 ugao sa ČUMIĆEVOM 1
ULIČNA ZGRADA
prizemlje – lokal

I sprat
Stan 1 72,78 m² rezervisan

Stan 2 112,40 m²

II sprat
Stan 8 72,78 m² 

III sprat
Stan 16 112,40 m²
Stan 20 66,55 
Stan 21 59, 38 m²
IV sprat
Stan 22 72,40 m²
Stan 23 111,20 m²
Stan 24 54,00 m² rezervisan

Stan 25 62,90 m²
Stan 27 65,83 m²
Stan 28 58,44 m²
DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje
Stan 2 60,75 m²
Stan 3 76,74 m² 
Stan 4 77,64 m² 

Stan 5 60,70 m² 
I sprat
Stan 6 46,62 m²
Potkrovlje
Stan 11 46,36 m² rezervisan

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

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

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

II sprat stan 4 – 55,50 m²

povučeni 

sprat stan 5 – 103,39 m²

MILOŠA TREBINJCA 62–64
Povučeni sprat

stan 14 – 148,75 m²

stan 15 – 78,61 m² rezervisan

SLAVKA BOKŠANA 5
(900 evra/m²)

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

TANASKA RAJIĆA 46
Stan 1 – 52,77 m²
Stan 2 – 75,92 m²

Stan 3 – 66,62 m² 
Stan 6 – 75,92 m²
Stan 10 – 75,92 m²
Stan 11 – 66,62 m²
Stan 12 – 47,26 m²
Stan 13 – 52,03 m² 
Stan 14 – 74,26 m²
Stan 15 – 65,46 m²
Stan 16 – 46,57 m²

SERDAR JANKA VUKOTIĆA

stan 2 – dupleks (pr 47,43 m²

+ I sprat 48,29 m²)

stan 4 – dupleks (II sprat 66,06 m²

+ galerija 40,80 m²)

stan 5 – dupleks (II sprat 54,15 m²

+ galerija 38,22 m²)

Ekskluzivni 

NOVI luksuzni 

stanovi

 u srcu

grada

 92.5 m2

useljivi od 

04. Jula 2021.

radeizgradnja@gmail.com

Miloš 0631545819

ОВЛАШЋЕНИ ПАРТНЕР ЗА ЈУЖНИ БАНАТ

НАЈБОЉА ТЕЛЕВИЗИЈА
• Бесплатно прикључење и одржавање • EON апликација

за гледање ТВ-а на телефону • Пинков пакет, N1, Nova S,

Спорт клубови и многи други домаћи и страни канали

Прикључење у року 24 сата!!! 

064/812-66-91

Компанији „Утва-Милан Премасунац” из Качарева

потребни: заваривачи, металоглодачи, 
металостругари и борверкисти.

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

ПОТРЕБНА 

СПРЕМАЧИЦА

Дневница 2.000 
+ пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница

„Хало Лесковац”,

060/625-97-17
(6/307989)

ПОТРЕБНЕ 
раднице за рад 
у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна дневница
2.100 + пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04

064/422-02-03
(5/305327)

ЛОКАЛ у главној улици на
Зеленој пијаци, ламела 3,
локал 5, издаје се или про-
даје. 063/263-341. (ф)

ИЗДАЈЕМ локале у ТЦ Ја-
бука, на пијаци, величине
од 20 до 140 квм. Тел.
063/315-872. (307881)

ИЗДАЈЕМ или продајем на
Зеленој пијаци, локал 25
квм. 062/506-61-76.
(307907)

ИЗДАЈЕМ – ПРОДАЈЕМ
локал на Зеленој пијаци.
061/320-15-24. (308085)

ПРОДАЈЕМ киоск код но-
ве поште. 12 квм + мокри
чвор. 060/812-66-63.
(308008)

ЛОКАЛ „Центар”, 25 квм,
продаја или издавање,
празан, била мењачница.
26.000. 069/744-286. 

ПОТРЕБАН радник за из-

раду ПВЦ столарије.

065/441-90-49 (СМС)

ПОТРЕБНЕ жене за рад на

индустријским шиваћим

машинама. 062/471-951

(СМС)

SA LO NU „Be a uty Li ne Bi -

lja” потребна фризерка,

потребна маникирка са

искуством или без иску-

ства. 061/187-86-86.

(307949)

ИЗДАЈЕМ собу Маргита,
Светозара Шемића 70 А,
Панчево. 013/354-703,
064/319-85-72. (308021)

ИЗДАЈЕМ стан и магацин-
ски простор са засебним
улазима. 063/351-709.
(308044)

ДВОСОБАН, намештен, I
спрат, грејање на гас, код
хотела Тамиш, 200 евра.
062/260-194. (308048)

ДВОСОБАН, нов, наме-
штен, I спрат, Др. Жарка
Фогораша, 300 евра.
062/260-194. (308048)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на Тесли, I спрат, цена 180
евра + депозит. 063/294-
544. (308055)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеле-
ној пијаци, 36 квм.
063/436-828. (308038)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,

самце. 064/305-73-01.

(308143)

ИЗДАЈЕМ намештен стан

на Стрелишту. 060/465-51-

11. (308001)

ИЗДАЈЕ се полунамештен
стан – дворишни у центру,
староградња. 013/407-378,
066/551-36-99. (308026)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
ипособан, изузетна лока-
ција, повољно за студенте
и ученике, 190 евра + ре-
жије. 063/389-962.
(308016)

ИЗДАЈЕМ стан 70 квм, Не-
мањина 8, центар, цена
договор. 063/436-828.
(308038)

ИЗДАЈЕМ кућу и стан, ста-
ра Миса. 063/207-819.
(308171)

ИЗДАЈЕМ ненамештену
гарсоњеру на Содари. Тел.
064/448-71-61. (308170)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, ужи центар.
063/810-92-39. (308080)

ДВОСОБАН празан стан
на Котежу 1, издајем.
066/558-23-11. (308025)

ЦЕНТАР, једноипособан,
намештен, ТВ, wi/fi, 150
евра, радницима.
069/113-00-73. (308125)

КУЋА за издавање, 70 квм,
на Тесли. Тел. 061/608-65-
04. (308146)

КУЋА за издавање, Марги-

та, три собе, погодна за

смештај радника или за

пословни простор канце-

ларије. 062/222-827.

(308141)

ИЗДАЈЕМ у центру ком-

плетно намештен стан,

усељив, самац или самица.

065/344-85-77. (308147)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,

30 квм, дворишни, близу

центра. 065/629-36-65.

Никола. (308153)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,

нова Миса. 061/169-51-

99. (308157)

ИЗДАЈЕМ стан. 060/378-

08-90, 013/378-089.

(308156)

ЧЕТВОРОЧЛАНОЈ породи-

ци потребан минимум тро-

ипособан стан на дужи

временски период.

060/449-55-72. (308160)

КОД АВИВА издајем сам-

цу гарсоњеру 190 + 50

евра комуналије. 065/353-

07-57. (308015)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан, Стрелиште.
063/368-135. (307828)

ИЗДАЈЕМ кућу од 100
квм, као пословни простор
у строгом центру Панчева,
Ул.  Вој. Живојина Миши-
ћа 6. 064/575-57-04,
023/857-315. (307525)

ИЗДАЈЕМ стан у Жарка
Зрењанина 53-а, призе-
мље, комплетно опре-
мљен, 38 квм, са терасом.
Контакт телефон:
063/772-59-18. (ф)

ИЗДАЈЕМ комплет опре-
мљену кућу у центру гра-
да, капацитета за 13 осо-
ба. Погодна за раднике,
три засебне просторије, са
својим купатилима, клима,
ТВ кухиња. 062/435-323.
(308117)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
ЦГ, V, без лифта, центар,
полунамештен. Тел.
061/639-13-11. (308092)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, I,
TA, две терасе, двостран,
41.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (308188)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
V, ЦГ, две терасе, 37 квм,
36.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (308188)

ЦЕНТАР, стан, нов, двори-
шни, засебан, двориште,
остава, 57 квм, 55.000.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (308188)

МЕЊАМ једнособан, Ко-
теж 1 за гарсоњеру на Ко-
тежу. 061/164-53-41.
(308024)

ПРОДАЈА нових станова,
могућа куповина на кре-
дит са најнижом каматном
стопом. 060/043-52-98.
(308075)

МЕЊАМ нови стан за кућу
у Панчеву. 065/464-35-38.
(308075)

ПОВОЉНО продајем дво-
собан стан на Миси, ниско
приземље, усељив одмах,
„Дива некретнине”.
064/246-05-71. (308079)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56
квм, две терасе, II спрат,
лифт, ЦГ, 45.000 евра.
064/192-98-23. (308083)

КУПУЈЕМ стан у Панчеву,
40 квм. 061/217-20-51 и
063/736-42-24 (СМС)

КУПУЈЕМО станове и куће.
Брза и сигурна исплата.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (303973)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-
требни станови, плацеви,
куће, све локације, брза
реализација. (67) 063/744-
28-66. (308188)

КОТЕЖ 2, двоипособан,

67 квм, II, ЦГ, две терасе.

(67), „Милка М”, 063/744-

28-66. (308188)

ТЕСЛА, III, двоипособан,

69 квм, две терасе, ЦГ.

(67), „Милка М”, 063/744-

28-66. (308188)

КОТЕЖ 2, двоипособан, V,

ЦГ, 60 квм, сређен,

55.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (308188)

ПРОДАЈЕМ стан 80 квм,
двособан, I спрат, Ружина
20, Панчево. 065/849-71-
94. (307750)

ДВОСОБАН, Радова згра-
да, кружни ток, Котеж 1,
без посредника. 064/310-
827. (308114)

УЖИ ЦЕНТАР, 45, ЕТ, II,
нова зграда, са комплет-
ном кухињом, 61.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (308116)

ЗЕЛЕНГОРА, 53, ТА, II,
потребно реновирање,
41.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (308116)

КОТЕЖ 1, 49, ЦГ, I, Радо-
ва зграда, тераса, 50.000.
Ул. Ослобођења. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(308116)

ПРОДАЈЕМ трособан стан
на Тесли, од 147 квм и че-
тири гаражна места у ис-
тој згради. 064/829-30-07.
(308119

БЛИЗИНА центра, леп
двособан, 53 квм, III,
49.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (308099)

ДОЊИ град, једнособан,
27 квм, II, 24.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(308099)

КОТЕЖ, IV, двособан, 58
квм, ПВЦ столарија,
47.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (308099)

ТЕСЛА, лукс четворосо-
бан, II ЦГ, бешумни лифт,
новији, договор. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(308129)

ЦЕНТАР, трособан, гледа
на реку, 70.000; лукс дво-
собан, новоградња, 70
квм, 83.200. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (308129)

КОТЕЖ 1, трособан, ЦГ,
IV/V, 55.000; Тесла, 51
квм, ЦГ, II, 55.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(308129)

ТЕСЛА, троипособан, ЦГ,
II, новија зграда, 85 квм,
94.000. „Јанковић”, 348-
025. (308142)

ПРОДАЈЕМ 5 ари плаца,

Старчево. 063/843-55-78.

(308072)

ГРАЂЕВИНСКИ плац на

новој Миси, продајем.

060/155-59-30. (308085)

ПЛАЦ два пута по 16 ари,

Пелистерска преко пруге.

064/113-47-76. (308020)

У ИВАНОВУ кућа на про-

дају на 15 ари плаца.

064/992-62-10. (308004)

ВИКЕНДИЦА 15 ари,

укњижена, Новосељански

пут. 064/489-40-36.

(308003)

МЕЊАМ стан уз доплату

за кућу у Панчеву, Стрели-

ште. Стакларине куће

предност. 51 квм, сређен,

7. јули, стан 7. 013/236-

77-25. (307743)

ИЗДАЈЕМ стан на Миси.

Тел. 062/100-58-57 (СМС)

ДВОРИШНИ, једнособан,

већи, намештен стан +

гарсоњера, намештен, гре-

јање. Стрелиште. 064/218-

83-45. (308095)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру. 064/167-16-36.

(308098)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру ученицима или

студентима. 065/669-88-

48. (308098)
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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. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98
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ДОО „Минесал” из Панчева,
тражи мушкарце и жене за рад
у производњи гајбица и палета.

013/373-488, 063/256-360

D.O.O. „HIDROVOD”, Pančevo

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

TRAŽI:

1. Vozač C kategorije 2

2. Bagerista – rukovaoc građ. mašinama 2

3. Fizički – pomoćni radnik 2 

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

Sfinga-pro doo Панчево

потребни службеници обезбеђења са лиценцом 

за пуно радно време на објектима у Панчеву.

Тел. 060/500-90-45, 060/500-90-18
(6/308176)

Потребан

ПОСЛАСТИЧАР
и радник у производњи

у кораџијској радњи
„Корка” у Глогоњу. 

Тел. 063/876-21-66 (ф)

Фирми „Skele Logistik” d. o. o. из Панчева
потребан

радник за рад у магацину

Контакт телефони: 063/115-47-34 и 013/377-853

ПОТРЕБНИ РАДНИЦИ за рад у производном
погону фабрике коже Eltid Tannery d. o. o. из

Панчева. Уговор о раду на неодређено 
уз претходни пробни рад. 

Контакт за пријаве 013/334-444
(ф)

ОДНОШЕЊЕ непотребних

ствари, чишћење подрума,

тавана, шупа. Изнајмљујем

мешалицу. 063/772-64-56.

(308123)

ОБАРАЊЕ стабала, коше-

ње плацева, рушења кућа,

шупа, бетонирања, повољ-

но. 060/035-47-40.

(308023)

ВРШИМО услугу селидба,

превоза, утовара робе и

ствари. бојан. 061/239-61-

68. (308118)

ПРЕВОЗ кипером до 2 m³,
песак, шљунак, сејанац,
шут. Цена по тури 1.500
динара. 064/141-47-39,
Зоран. (308050)

РАДИМ изолацију равних
кровова, тераса, купатила.
062/235-839, 013/345-874.
308093)

ЧИСТИМО таване, подру-
ме, старе шупе, радимо
све послове. 061/321-77-
93. (308127)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инста-
лације бојлера, ТА пећи,
белу технику. 060/521-93-
40. (308132)

МЕЊАМ пелене, нега по-
кретних и непокретних.
061/282-48-28. (308151)

БЕТОНСКИ радови, буше-

ње 60 – 160 мм, сечење,

разбијање и штемовање.

063/278-147. (308148)

ОДНОШЕЊЕ шута, све вр-

сте физичких послова, бр-

зо, повољно. 061/641-30-

36. (308169)

ИЗВОЂЕЊЕ свих грађе-

винских радова од темеља

до крова. 063/724-36-24.

(308184)

ТВ сервис „Тесла електро-

ник”, бесплатан превоз и

преглед. 060/078-47-89,

063/778-47-89. Ул. Јована

Рајића 1, код поште на Те-

сли. (308177)

KIZ ZA – рушење објеката,

утовар и одвоз шута, иско-

пи, сечење и разбијање бе-

тона, насипање и набија-

ње терена. 063/218-894.

(306665)

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање,

фуговање, поправке пар-

кета и подова. Без праши-

не, квалитетно, повољно.

061/233-49-97. (307872)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:

одгушење судопере, купа-

тила, поправке, замене,

одмах. 064/495-77-59,

013/331-657. (308159)

КЛИМЕ сервис, монтажа,

антибактеријско прање,

продаја половних. „Фриго

Матић”. 060/521-93-40.

(308132)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шења, поправци, замена

делова, нова купатила, по-

вољно, одмах. 064/435-64-

29. (308110)

КАЉЕВЕ пећи, чишћење,

зидање, презиђивање, ру-

шење, демонтажа, преба-

цивање на струју.

064/165-04-40. (308057)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења кућа, шупа,
бетонирања, одношење
ствари. 064/122-69-78.
(308023)

АЛУ ПВЦ столарија – ро-
летне, венецијанери, ко-
марници – уграђујем, по-
прављам, гуртне. 064/181-
25-00. (308045)

СТОЛАРСКЕ и браварскек
услуге + хаусмајстор.
Александар. 064/157-20-
03. (308049)

ШЉУНАК песак сејанац

одвоз шута малим кипе-

ром, до два кубика

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

338. (СМС)

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање,

фуговање, поправке пар-

кета и подова. Без праши-

не, квалитетно, повољно.

061/233-49-97. (307872)

ДАЈЕМ часове енглеског

језика за 5. и 6. разреде.

Тел. 063/848-67-64.

(307804)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе, Панчево-даље, цена

договор. 063/193-22-29,

013/366-843. (307413)

КОМБИ превоз робе, се-

лидбе. 064/243-82-85.

(305093)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке

бојлера, индикатора, раз-

водних табли, инсталаци-

ја. Мића. 064/310-44-88.

(307778)

ФАРБАРСКО – МОЛЕР-

СКИ радови, кречење, сто-

ларија, фарбање радијато-

ра. 064/280-26-15.

(307553)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови и обрада шпалет-

ни. 065/842-84-29.

(308017)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,

уградња, одржавање воде,

канализације, кабине, сла-

вина, бојлера, котлића.

063/836-84-76. (307553)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ ка-

да. 064/354-08-09.

(308064)

ШЉУНАК, песак, сејанац,

одвоз шута малим кипе-

ром до 2 кубика. Лаза.

065/334-23-38. (308077)

ДРВОСЕЋА, исећи ће мо-

торном тестером свако др-

во које смета. 063/369-

846. (308081)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена

поломљеног црепа, висин-

ски радови на крову.

065/535-24-56. (308086)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, рено-

вирање купатила, поправ-

ке, санитарије, славине,

одгушење канализације.

061/193-00-09. (308035)

ХАУСМАЈСТОР, кућне по-

правке, струја, вода.

066/558-23-11. (308025)

ШЉУНАК песак, сејанац,

ризла за насипање путева,

од 1 до 8 м³,  . 013/332-

066, 063/472-669.

(308112)

ЧУВАМ старија лица за ку-

ћу или стан. 061/104-95-

38. (308127)

ЗИДАРСКЕ мање послове

обављам и поправка кро-

ва. 064/337-18-97.

(308058)

ХОТЕЛУ потребан радник

за рад на рецепцији. Зна-

ње енглеског језика обаве-

зно, рад на рачунару и по-

требне су организационе

способности. 065/205-10-

52, 063/870-17-50.

(308120)

РЕСТОРАНУ потребни ко-

нобар, кувар-куварица,

помоћни радник-радница

у кухињи. Пријаве на

064/167-40-67.

(308096)

ПОТРЕБАН возач Б кате-

горије за рад у дистрибу-

цији штампе. 069/867-72-

06. (308166)

РЕСТОРАНУ потребни: ку-

вар са искуством, помоћ-

ни кувар, помоћне радни-

це за рад у кухињи.

064/149-99-73. (308120)

ПОТРЕБАН радник за рад

у ситоштампарији.

065/510-02-05. (308122)

YU NI KI центру потребан

радник. 062/309-370.

(308152)

ПОТРЕБНА девојка са ис-

куством за рад у кафићу.

069/364-10-04. (308154)

ПОТРЕБНИ радници за

перионицу или издајем

комплет. Книћанинова 34

Б. 065/555-53-53.

(308172)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад

у ресторану и пицерији.

377-230, 064/643-41-24.

(308178)

СЕРВИСУ акумулатора

„Ауто Оаза” потребан рад-

ник. 063/234-419.

(308175)

ПОТРЕБНА куварица - ку-

вар за стални радни од-

нос. Добри услови.

062/478-394. (308177)

ПОТРЕБАН лични прати-

лац за први разред средње

школе (дечак 15 година).

Моле се заинтересоване

млађе особе да се јаве на

тел. 064/198-50-13.

(308186)

„SI LEX” DOO Панчево

тражи раднике у произ-

водњи. Боре Шипоша 9-б,

Панчево. 063/103-22-07.

(308189)

АУТОСЕРВИСУ у Панчеву

потребан радник за оба-

вљање аутолимарских и

фарбарских послова.

063/731-11-58. (308002)

ПОТРЕБАН мајстор за

малтерисање оџака.

064/665-85-47, 013/251-

28-80. (308018)

ПОТРЕБАН озбиљан и од-

говоран радник лимарско-

фарбарској фирми „Лим-

бра”. Зоран. 063/378-219.

(308029)

ПОТРЕБНА радница у пе-

кари. 062/821-47-70.

(308028)

ПОТРЕБНА радница са ис-

куством за рад у цвећари.

063/449-798. (308141)

ПОТРЕБНА радница за

рад на Зеленој пијаци. Ве-

сна. 063/354-337.

(308144)          

ПОТРЕБНИ берачи за ши-
пурак, орезивање 20 дина-
ра по жбуну, 50 динара по
килограму плаћам.
060/161-64-78. (308040)

ПОТРЕБНА жена за чува-
ње дечака од 4 године у
Швајцарској, Цирих.
064/686-01-89. (308046)

ПОТРЕБАН рсдник за рад
на бензинској пумпи у
Панчеву. 063/775-29-92.
(308031)

СТОЛАР са искуством у
раду са плочастим мате-
ријалима, потребан сзр
намештај „Комови”. При-
јаве слати на: in fo@ ko mo -
vi.rs  или звати 064/128-88-
80. (307582)

ПОТРЕБАН помоћни рад-
ник у пекари. 062/404-
144. (308028)

ПОТРЕБНЕ жене за чи-

шћење зграда и канцела-

рија. 060/529-20-30.

(308067)

ПОТРЕБНА радница у пе-

кари. 062/404-144. (308163)

ПОТРЕБАН мајстор за

производњу пецива и по-

требна радница за кување

и разнос кафе. 065/533-

44-13. (307693)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије- 063/666-755
(СМС)

РЕСТОРАНУ „Какаду” по-
требан кувар и помоћни
радник са искуством.
062/806-02-589. (307886)

ПАПИРНА конфекција
„Дона” тражи раднике у
области маркетинга и про-
моције. 061/227-29-45.
(307797)

ПОТРЕБНА спремачица за
теретану Октагон, Змај Јове
Јовановића. Пријаве на тел.
063/777-25-57. (307757)

РАДНИК и радница и про-

изводњи у Старчеву. По-

жељно старчевци.

063/263-341. (ф)

КРОЈАЧКОЈ радњи која се

бави поправком одеће по-

требна радница са или без

искуства. 064/196-86-79.

(308063)

ПОТРЕБАН посластичар.

062/404-144. (308028)
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СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-
градњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправ-
ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-
УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19,
37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-
КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ката-
старских парцела топ.бр.4062, 4063 и 4064 КО
Панчево, за планирану изградњу вишепородичног
стамбено-пословног објекта са 38 станова и два
пословна простора, спратности По+Пр+4+Пс, који
се налази у Панчеву, на углу улица Браће Јовано-
вић и Карађорђеве, кат.парцеле 4062, 4063 и 4064
КО Панчево, са обухватом УП-а и дела улица Ка-
рађорђеве и Браће Јовановић, дела кат.парцела
8044 и 8047 КО Панчево, израђен од стране „Ade-
com Group“, Панчево, за инвеститорa „Food and
Buildings“ ДОО, Панчево, Моше Пијаде бр.78.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр.2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-
ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-
комуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете до-
бити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10-13 часова у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 24.09.2020.
године. 

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

На основу члана 29. става 2. Закона о културним
добрима („Службени гласник РС” бр. 71/94,
52/2011 – др. Закони и 99/2011 – др. закон), у скла-
ду са Правилником о начину вођења евиденције о
непокретностима које уживају претходну заштиту
(„Службени гласник РС” бр.19/95), Завод за за-
штиту споменика културе у Панчеву објављује 

ЈАВНИ ОГЛАС

О ЕВИДЕНТИРАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ КАО

ДОБРА КОЈЕ УЖИВА ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ

Обавештавају се сопственици и корисници непок-
ретности, као и правна лица која  користе и управ-
љају њом и надлежни органи локалне самоупра-
ве, да је, у складу са чланом 29. ставом 1. Закона
о културним добрима, наведена непокретност
евидентирана од стране Завода за заштиту спо-
меника културе у Панчеву као добро које ужива
претходну заштиту:

1. ОБЈЕКАТ „ПИЛОТСКА ШКОЛА” У ПАНЧЕВУ

Редни број евиденције: 54/ГО,
Датум евидентирања: 23. 08. 2021.
Адреса: Панчево, Стевана  Шупљикца 
Кат. парцела број: 629/3 К.О. Панчево

Обавештавају се сопственици и корисници наве-
деног објекта-добра под претходном заштитом ,
да су у складу са чланом 36. ставом 1. Закона о
културним добрима дужни да чувају, одржавају и
употребљавају добро у складу са његовом приро-
дом и наменом, као и да прибаве услове за пред-
узимање мера техничке заштите и радова на доб-
ру којима се могу проузроковати промене изгледа,
облика или намене добра или повредити његова
својства.

Сви заинтересовани сопственици и корисници на-
ведене непокретности, као и правна лица која ко-
ристе и управљају њом и надлежни органи локал-
не самоуправе, могу извршити увид у документа-
цију у просторијама Завода за заштиту споменика
културе у Панчеву, на адреси, Жарка Зрењанина
бр. 17, Панчево, сваког радног дана у периоду од
10 до 14 сати. 

За сва обавештења заинтересовани се могу обра-
тити Заводу на телефон 013/351-472. 

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

raspisuje 

konkurs za sledeće pozicije:

– Radnik za rad u tehničkoj pripremi, sa ili bez isku-
stva, potrebno poznavanje Microsoft Office i minimal-
nim poznavanjem rada u Auto Cad-u

– Radnik za pakovanje gotovih proizvoda čelične
konstrukcije, sa ili bez iskustva

Početna zarada 47.000,00 din.

Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs 

ДАНЧА СТОЈЧИЋ
1938–2021.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Зет ДРАГАН, унуке ДРАГАНА и ИВАНА са породицама

(70/308168)

С великом тугом у срцу опраштамо се од нашег највољенијег

ВОЈИСЛАВА РАДОВАНОВА
23. IV 1952 – 12. IX 2021.

Вечно твоји: супруга ЗОРИЦА, кћерка АЛЕКСАНДРА, 

унук ЛАЗАР и зет АЛЕКСАНДАР

(64/308140)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

ВОЈИСЛАВУ

РАДОВАНОВУ
1952–2021.

Породица

ЦИМИРОТИЋ

(59/308133)

Напустио нас је наш

драги комшија

ВОЈИСЛАВ

РАДОВАНОВ
С љубављу и поштова-
њем чуваћемо успомене
на њега.

Комшије
у Моравској бр. 6

(60/308134)

Последњи поздрав

ВОЈИСЛАВУ

РАДОВАНОВУ

од породице

МАРКОВ

(62/308136)

Последњи поздрав

куму

ВОЈИ

од породице

ВИТМАН

(77/308183)

БЛАГАЈНА

013/300-830

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, 

средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати

Ћевабџиници „Хало Лесковац”
потребан

возач за доставу и снабдевање.

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

РУШЕЊЕ кућа, утовар и

одвоз шута, лупање бетона

и ископ мини багерима.

064/648-24-50. (306665)

KIZ ZA – орезивање и сеча

дрвећа из камиона са кор-

пом, прање прозора, чи-

шћење олука, замена цре-

па, изнајмљивање маказа-

стих платформи. 063/218-

894.(306665)

НАЈАМ виљушкара за уто-

вар и истовар робе, теле-

хендлера до 18 м висине.

064/648-24-50. (306665)    

ПРЕВОЗ шљунка, песка,

сејанца. Најповољнија ри-

зла у граду од 2.000 /м³.

064/648-24-50. (306665)

ПРОФЕСИОНАЛНО сече-

ње, поткрисивање дрвећа

из камиона до 30 м виси-

не. 064/648-24-50.

(306665)     

ПОТРЕБНА масерка за

опуштајућу релакс маса-

жу. Позив или СМС -

061/298-96-69 (307414)

СИРОМАШНА трочлана

породица, муж, жена и

мало дете од три године

траже кућу на одржавање

и чување, на дуже. Хвала.

067/711-49-83. (308808)

ЈА ТАТЈАНА МИЛАКОВ,

са рачуном у Eu ro ban ci,

број текућег рачуна 250-

1150022001500-96, огла-

шавам неважећим чек бр.

0000009689316 издат 27.

11. 2018, у Панчеву.

(308100)

МУШКАРАЦ, 56 година,

материјално обезбеђен,

жели да упозна жену или

девојку до 40 година, ради

дружења, излазака. Звати

око 21 сат. 013/352-203.

(308113)

KIZ ZA – продаја квалитет-

них бехатон коцки са при-

премом и радом. 064/648-

24-47. (306665)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,

превоз камионима, рад ви-

љушкарима и машинско

чишћење терена са одво-

зом. 060/425-54-43. (306665)

ПРЕВОЗ кипером: повољ-

но, шљунак, песак, сеја-

нац, ризла, одвоз шута.

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

02-72. (308180) 

СЕЛИДБЕ, превоз робе

мерцедес камионом, рад-

ници, повољно. Вук.

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

85. (307763)

ТЕПИХ сервис „Путник”:

дубинско прање тепиха,

намештаја. 302-820,

064/129-63-79. (308185)

СЕЛИДБЕ, превоз, могућ-

ност радника, попуст ван-

градске. 064/482-65-53.

(307692)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комарни-

ци, венецијанери, све за-

весе, тенде, хармо-врата,

роло-заштита. 063/816-20-

98. (308106)

KIZ ZA – превоз шљунка,

песка, сејанца и ризле.

Услуге виљушкарима носи-

вости и до 10 тона.

063/218-894. (306665)

Вољени мој деко

ВОЈИСЛАВ РАДОВАНОВ
1952–2021.

Поносан сам што сам Твој унук. Бићу

твоја слика.

Воли те твој ЛАЗАР

(65/308140)

ВОЈИСЛАВ РАДОВАНОВ
1952–2021.

Била нам је част што смо сарађивали и

водили клуб више деценија.

Са поштовањем, 

ФК „Младост” Војловица

(58/308131)
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 
понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати

Последњи поздрав супругу, оцу, деди

ЛЕО КОЛЕР
1952–2021.

Ожалошћени: супруга ЉИЉАНА, 

син МИРОСЛАВ, ћерка ЛЕА, 

снаја ДИЈАНА, унук НЕМАЊА, 

унука АЊА и остала родбина

и пријатељи

(12/308039)

Последњи поздрав

МИЛАДИНУ

ВЕЉКОВИЋУ
Хвала за дугогодишње
пријатељство.
Његовој породици нај-
 искреније саучешће.

МИРА ОМОРАЦ
са породицом

(28/308074)

После тешке и кратке болести преминуо је

МИЛАДАН ВЕЉКОВИЋ
5. VII 1950 – 8. IX 2021.

Супруга СМИЉА, ћерка ТАЊА, син МИЛАН,

унука АНАСТАСИЈА, унуци ЛАЗАР и МАРЋЕЛ

(42/308097)

МИЛАДИН

ВЕЉКОВИЋ

Последњи поздрав

стрицу Миладину

oд ЈОЦЕ и БИСЕ

са породицом

(54/308121)

Последњи поздрав

РАТОМИРУ СТОЈОВИЋУ
1942–2021.

Ожалошћени: син ЛАЗАР и ћерка ЈЕЛЕНА,

унучад АЛБЕРТ, АДАМ, ЕМИЛ, ЗОЕ и

ПЕТРА, снаја СЛАЂАНА и зет БРАНКО и

сестре ПЕРСИДА и МИЛИЈАНА са поро-

дицама

(69/308164)

8. септембра 2021. године напустио нас је наш

вољени отац, деда и прадеда

ИШТВАН ЛЕОПОЛД
29. VI II 1938 – 8. IX 2021.

Заувек ћеш остати у срцима твојих најмилијих:

ћерке МАРИЈЕ, унуке БРАНИСЛАВЕ, унука

СРЕТЕНА и БОРИСА, праунука МАШЕ и ФИЛИПА

(3/308011)

Последњи поздрав вољеном деди и прадеди

ЛЕОПОЛД ИШТВАН
1938–2021.

Ишао си полако, отишао пребрзо, али у нашим

срцима ћеш живети вечно.

Волимо те за један више.

Унука БРАНИСЛАВА, зет ГОРАН

и праунуци МАША и ФИЛИП
(1/308011)

8. септембра 2021. године преминуо је наш дра-

ги деда Пишта

ИШТВАН ЛЕОПОЛОД
29. VI II 1938 – 8. IX 2021.

Наша су срца испуњена тугом. Почивају миру.

Дедикини: БАНЕ, НИНА, ЛЕЛА, 

DE NI SE и LAYLA са мамом и татом

(5/308011)

8. септембра 2021. године напустио нас је наш

драги деда Пишта

ИШТВАН ЛЕОПОЛОД
29. VI II 1938 – 8. IX 2021.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и најлепшим

успоменама.

Воли те пуно породица РАЈКОВ

(4/308011)

Последњи поздрав вољеном брату

ИШТВАН ЛЕОПОЛД
1938–2021.

Неутешна сестра КАТИЦА
(2/308011)

10. септембра 2021. преминула је наша драга и вољена

ПЕТРИКА ПЕТРОВСКА
1946–2021.

Сахрана је обављена 11. септембра 2021.  на гробљу у Јабуци.

Хвала ти за несебичну љубав и подршку коју си нам пружала.

Била си наш понос и снага, много ћеш нам недостајати.

Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Нека те анђели чувају.

Ожалошћени: супруг РИСТА, ћерке СВЕТЛАНА и ГОРИЦА,

унука ЈЕЛЕНА и зет НИКОЛА

(48/308107)

ВАСИЛИЈЕ МИНИЋ
1940–2021.

Поносни смо што си био наш отац и деда

С љубављу ћерка ВЕСНА, син МИНА

и унуци СТЕФАН и НЕМАЊА

(43/308102)

Последњи поздрав

чика ВАСИ

АДРИЈАНА и ЗОРАН

(33/308089)

Последњи поздрав

чика ВАСИ

НЕБА са породицом

(34/308089)

Последњи поздрав из

срца нашој драгој

БОСИЉКИ

ДАБИЋ
1933–2021.

Ожалошћени: 

син БРАНКО, 

снаја НАТАША, 

унучад ВЛАДАН

и МАРИЈА

и остали рођаци

(14/308042)
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Последњи поздрав мајци, свекрви и баби

ВИЛМИ КРАКЕР
26. II 1940 – 8. IX 2021.

Изненада је отишла, али из наших срца

никада.

Почивај у миру, а ми ћемо те чувати од

заборава.

Њена породица

(31/308078)

Последњи поздрав

прији

ВИЛМИ

КРАКЕР
1940–2021.

Прија ОЛГИЦА

(30/308078)

Последњи поздрав тетки и заови

ВИЛМИ КРАКЕР
1940–2021.

Почивај у миру.

ИВАНА, ЗОРАН са породицом и МИЛЕНА

(51/308111)

Последњи поздрав тетки

ВИЛМИ КРАКЕР
1940–2021.

Нека те анђели чувају.

Сестричина ФИМИЈА

(52/308111)

ПОМЕН

РАДИЋ

ЦВЕТКОВИЋ
2011–2021.

Заувек у срцу и ми-

слима.

Брат СТОЈАН

са породицом
(32/308082)

Последњи поздрав

ЗОРИЦИ МИЛИЋЕВ
1929–2021.

из Сефкерина

Ожалошћени: син ИВИЦА и снаја ВЕРА са породицом
(9/308034)

С великом тугом и болом обавештавам родбину и пријатеље да

је 12. септембра 2021. године преминуо мој драги супруг

МИОДРАГ ЦОЛИЋ

Памтићу га до краја живота по његовој доброти, неизмерној

пажњи и љубави.

Ожалошћена супруга НАДЕЖДА ЦОЛИЋ

(37/308094)

12. септембра 2021, у 80. години, преминуо је

мој брат

МИОДРАГ ЦОЛИЋ

Остаће заувек у нашим срцима.

С љубављу и поштовањем чуваћемо те у нашим

срцима.

ВЕРА, брат БОРА и снаха АНИТА

(40/308094)

МИОДРАГ ЦОЛИЋ

Последњи поздрав вољеном брату од сестре

ДРАГИЦЕ, зета ТОМЕ и тетке НАДЕ

(41/308094)

Последњи поздрав

МИОДРАГУ ЦОЛИЋУ

Увек ћемо памтити твоју доброту. Почивај у миру.

Сестричина СВЕТЛАНА и унука МИЛАНА
(39/308094)

Опраштамо се са тугом од нашег драгог тече

МИОДРАГА ЦОЛИЋА

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

ДЕЈАН ЛАЗАРЕВИЋ са породицом
(38/308094)

Последњи поздрав

чика МИЈИ

од братаница ИВАНЕ

и АНДРИЈАНЕ

са породицама

и снаје НОРЕ

(67/308149)

Последњи поздрав оцу

ЗОРАНУ ВИЈАТОВУ

од сина НЕНАДА са породицом

Хвала ти на свему

(11/308037)

Пријатељу

ЗОРАНУ

последњи поздрав

од породице ВЕЛИЧКОВИЋ

(10/308036)

Почивај у миру

ЗОКО

Сестра БОЈАНА и сестрић ЛУКА

(29/308076)

Последњи поздрав нашој драгој

МИЛИЦИ КОВАЧЕВИЋ
6. V 1927 – 8. IX 2021.

Знала си колико те волимо, али никад нећеш

знати колико нам недостајеш.

Твоји најмилији

(16/308053)

Последњи поздрав мом другу, пријатељу и про-

јектанту

СТОЈАНУ Марка РАПАЈИЋУ

РАПИ

Искрено саучешће породици.

ВАНДА и БАЦКО ЧОЛАКОВИЋ

(47/3081059

Последњи поздрав вољеном стрицу

ПЕТРУ ЈОВИШИЋУ
1944–2021.

од НЕНЕ са породицом

(72/308174)

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

2006–2021.

ДЕЈАН

ЂАКОВИЋ

Петнаест година бо-

ла и туге.

Твоја мама

и твој бата
(6/308022)

21. септембра 2021.

обележавамо четрде-

сетодневни помен

БАБИН

СЛОБОДАНКИ

ЛЕЛИ

Супруг ЈЕФТА, 

синови САША

и БРАНКО, снаја

ДРАГАНА, унуци

СТРАХИЊА и УРОШ

(13/30804)

СЕЋАЊЕ

17. IX 2016 – 17. IX 2021.

БОЖИДАР

ЈАЋИМОВИЋ

Чувамо те од заборава

Кум ШЉИВАР

(15/308047)

Обавештавамо родбину и пријатеље да 18. септембра, у

10 сати, на Новом гробљу, дајемо четрдесетодневни помен

нашем драгом, вољеном и никад непрежаљеном

МИЛЕНКО ИВИЋ РОМА
1956–2021.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.

Породица ИВИЋ

(19/ф)

СЕЋАЊЕ

ЈОВАНОВИЋ

ЈАЊА МИЛАНКО
2007–2021. 2013–2021.

Људи одлазе, сећања остају.

Ваша ћерка АНА

(21/308061)

ЈОВАНКА МАТУХ ВАЊА
18. IX 2019 – 18. IX 2021.

Године не могу избрисати успомене на тебе.

Увек ћемо те волети.
Твоје: СНЕЖАНА и АЊА

(24/308068)

Сећање на драгог оца и супруга

ДРАГАНА БОЖИЋА
1956–2013.

Хвала ти за сву неизмерну љубав и пажњу коју

си нам пружао. Заувек ћеш остати у нашим сећа-

њима и срцима.

Твоји синови: ГОЈКО и БОЈАН

и супруга АНКИЦА
(35/308090)

СЕЋАЊЕ

СВЕТЛАНА

ЛАЗОВИЋ
рођ. Меришл

5. I 1953 – 11. IX 2017.

Недостајеш.

ЛУКА, АЊА, 

АНДИ и ЗВОНКО
(36/308091)

У суботу, 18. септембра 2021. дајемо једногодишњи по-

мен нашем вољеном

БОРИ СПАСИЋУ
1957–2020.

Недостајеш нам пуно.

Време не може да избрише тугу, само нас учи да живи-

мо са њом. Волимо те.

Твоја супруга СЛАВА, ћерке БИЉА и ЉИЉА

са породицом
(44/308103)

БОРА

СПАСИЋ
1957–2020.

Мили сине, ова је ту-

га превелика.

Воли те мајка

СТАНИСЛАВКА

(45/308104)

БОРА

СПАСИЋ
1957–2020.

Драги зете, нема дана

да те не споменемо.

Воле те ташта

БОГДАНА и таст

БОШКО
(46/308104)

СЕЋАЊЕ

ГОРДАНА

СПРЕМИЋ
1965–2016.

Пет година без тебе.

МИЛАН
(53/308115)

У суботу, 18. септембра 2021, у 11.30, даваћемо шестомесечни

парастос

МИРОСЛАВИ ТОДОРОВ

ШИШКОВ

Не постоји време које доноси заборав, нити сећање у којем

нема моје мајке, наше баке и таште.

Твоја ћерка ОЛГИЦА са породицом

(17/308054)

ПОМЕН

Прошло је тужних годину дана од смрти мога детета, моје

ВЕСНЕ ПРЧИЋ
15. VI 1962 – 19. IX 2020.

Дани пролазе а ја живим у неверици да си ме напустила.

Заувек твоја мама ВЕРА
(55/308124)

ВАСА

ЈЕФТИЋ
1939–2013.

Заувек у нашим срцима.

Заувек у нашим мисли-

ма.

Твоје: ШАРИКА

и ИВАНА

(68/308155)

Драги

БОБАНЕ

Годину дана је прошло без пријатеља. Недостајеш да

увеселиш дане и тренутке.
БАЏА БОРА

(75/308179)

Драги

теча БОБАНЕ
Иако годину дана ниси физички присутан, заувек ћеш

остати и живети у нашим срцима.
МИЛИЦА и МИРОСЛАВ

(73/308179
)

Драги

теча БОБАНЕ
Радо ћемо се сећати твојих шала и осмеха и чувати те

од заборава у нашим срцима.
ЈЕЛЕНА и ИВАН

(74/308179)

12. септембра навршила се година отка-

ко нас је напустио

ЂУРА МИЛЕНКОВИЋ
2020–2021.

и преселио се у вечност.

Остао је да живи у нашим сећањима.

Његови: БОГДАН и СЛАЂАНА

(76/308181)

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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17. септембра, у 10 сати, на гробљу Котеж,

обележићемо седам година од смрти нашег

вољеног

МИЛАНА САВИЋА

Вољени не умиру док живе они који их воле!

Твоја породица САВИЋ

(7/308027)

Обавештавамо род-

бину и пријатеље да

ће шест месеци бити

одржано 18. септем-

бра, у 10.30, на Но-

вом гробљу

МИЛУНКА

СТЕФАНОВ
1949–2021.

Вечно захвална

породица: ћерка

СОЊА и браћа

СРЕТЕН и ЗОРАН

(8/308030)

ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПОМЕН

БЕРЛИНКА МИКИЋ РАДА

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на

тебе.

Твоји најмилији: ћерка МИЦА, зет МИКИ

са породицом ЦВЕТКОВИЋ и БУЈОШЕВИЋ

(20/308060)

СЕЋАЊЕ

ВЕРИЦА

ОСТОЈИЋ

од њених најмилијих

(18/308059)

15. септембра навршава се десет година од

смрти

МИЛОРАДА КОВАЧЕВИЋА

Године пролазе а бол и туга остају.

Вечно ћеш живети у нашим срцима.

Твоји најмилији

(22/308062)

СЕЋАЊЕ

ДРНДАР НОВКОВИЋ ПЕКЕЧ

Сећање на нашу драгу родбину

од породице НОВКОВИЋ

(23/308068)

Годишњи парастос дајемо 23. септембра 2021. године, у 11 сати, на Новом

гробљу, нашој

ЗОРАНИ МАРИЋ
2020–2021.

Отишла си где је све тако високо, да не може да те види ничије око, небо

нека ти буде вечни дом да више никада не осетиш никакав бол, нашла си

место своје где сузе не постоје, а ми још у шоку, болу и неверици чекамо

да нам се вратиш. Нека Бог утиша и смири бол у душама нашим и подари

нам снаге за даљи живот.

Вечно тугују за тобом: мајка, брат, чика НИКОЛА, родбина, кумови, при-

јатељи и твоји другари и другарице
(25/308069)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

18. септембра навршава се тужна година откада није са нама

МИЛОМИР ГАГИЋ
С поносом ћемо те памтити и волети као што си ти нас волео. 

Нека те анђели чувају.

Твоји: син ДРАГАН и ћерка НАДА са породицом

(26/308070)

ДРАГАН РАДОЊИЋ
1948–2021.

Навршава се шест месеци откако си нас напустио, а ту-
гу у нашим срцима не може време да избрише.

(27/308073)                                                                                              Породица

17. септембра навршава се четрдесет

тужних дана откада си нас изненада

напустио

СЛАВКО СТЕВИЋ

Увек ћеш бити у нашим срцима, мислима

и никада те нећемо заборавити.

Нек те анђели чувају...

Супруга ГОРДАНА, ћерке ДРАГАНА и

ДАНИЈЕЛА, зет ДРАГАН и унука ЈЕЛЕНА

(49/308108)

СЕЋАЊЕ

СЛАВКО

СТЕВИЋ
Породица ДАБИЋ

(50/308108)

Дан као година без нашег

ДУШАНА МАНДИЋА
1943–2021.

18. септембра 2021, на Новом гробљу, у 11

сати, окупићемо се да обележимо шесто-

месечни помен.

Породица и твоје: супруга ЖИВАНА,

ћерка МАРИЈА и унука ЛЕНКА

(56/308126)

СЕЋАЊЕ

БОЈА

ГВЕРО
2011–2021.

Твоји најмилији

(57/308130)

СЕЋАЊЕ

НЕНАД

НИКОЛИЋ
1933–2012.

Нисам те заборавио.

Син ЗОРАН

(61/308135)

16. септембра навршило се осам дугих и тужних

година откако није са нама наш драги

ВЛАДИМИР МАЛИЋ
1959–2013. 

Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав

јача од времена и заборава. Са тобом у срцу!

Супруга НАТАЛИЈА, кћерка ДАНИЈЕЛА

и унуке МИЈОНА и МАША
(63/308137)

Прошле су три дуге године без тебе. Бол

и туга за тобом нису

СНЕЖАНА АНОВИЋ
рођ. Мијовић

22. III 1964 – 20. IX 2018.

Твоји: тата, ГОГА, ЉИЉА и СТЕФАН

(66/308145)

БОРА ЂОРЂЕВИЋ
1937–2018.

Са нама си у мислима и у нашим срцима.

Син ДРАГАН, унуке ДРАГАНА и ИВАНА са породицама
(71/308168)

БЛАГАЈНА

013/300-830

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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Деби у дресу „дизелке”
за памћење

Жеља? Са „Жељом”
до Суперлиге

Стручњаци кажу да без великог
труда, рада и одрицања нема
успеха у фудбалу. Да се само
напорним тренингом стиже до
спортског сазвежђа... Тачно је
то, апсолутно. Ипак, потребно
је макар и то зрнце талента, што
се добија рођењем или „одозго”,
то нешто што касније од играча
направи мајстора, што га издво-
ји од других, што га вине изнад
просека... И, да, треба бити јако
упоран. Он има све предуслове
за успех. И да, упоран је. А љуби-
тељи најважније споредне ства-
ри на свету у Панчеву и околи-
ни имају ту срећу да се вратио у
свој град, да могу да га виде на
делу, да уживају у његовим голо-
вима и фудбалским мајсторија-
ма... Пред вама је прича о Лаза-
ру Милошеву, новом фудбалеру
„Железничара”.

Популарни Лаки је већ на
дебитантском наступу у дресу
„дизелке” постигао погодак, а
онда је, ономад, са два гола знат-
но допринео да „Жеља” освоји
вредне бодове против „Тимока”
и крене ка горњем делу табеле.
Нападач – класа! Нема шта.

Ипак, да би стигао до светла
велике позорнице, морао је
Лазар, момак који је рођен 20.
јуна 1996 године, дечко који је
предодређен да успе у фудбалу,
да упозна обе стране лопте и
овог свакако не лаког „заната”.

– Рано сам почео да трени-
рам, с неких шест-седам годи-
на. Фудбал сам заволео уз свог
тату Драгана, иначе голмана,
који је још увек активан у малом
фудбалу. Почео сам у школи
„Пеца и Текија”, али брзо сам
прешао у „Динамо”, где ме је у
селекцији пионира тренирао
Звонко Лазаров. Од њега сам
баш много научио. И о фудбалу

и о животу. Умео је с нама клин-
цима, био је одличан психолог.
Имао сам у то време, када сам
био осми разред, понуду „Спар-
така” да се преселим у Суботи-
цу, да наставим да се школујем
и играм фудбал, али се мама
најпре, па и тата нису сложили

с тим. Уписао сам Гимназију
„Урош Предић”, природно-мате-
матички смер, и наставио да
играм у ОФК „Београду”, где сам
провео две сезоне, у кадетској и
омладинској селекцији – при-
сећа се Лаки својих почетака.

После боравка међу „роман-
тичарима” с Карабурме, овај мла-
ди фудбалски романтичар вра-
тио се у „Динамо” и играо је за
омладинску селекцију, али био
је и близу првог тима.

– Тренер Дејан Жарков пру-
жио ми је шансу, са осамнаест
година сам добио прилику да
играм сениорски фудбал у Срп-
ској лиги, што није мала ствар.
Провео сам две-три сезоне у клу-

бу, давао сам и голове, али због
љубитељима фудбала познатих
дешавања у клубу тада пут ме је
одвео у Сакуле. У „Борац”. Играо
сам такође у трећем рангу так-
мичења, добијао већу минутажу
на утакмицама. Памтим то као
леп период у животу. Људи који

водеклуббилисуизузетнокорект-
ни према мени. И данас када се
сретнемо лепо се поздравимо и
испричамо. А онда ме је приме-
тио Небојша Петровић Марадо-
на. Веровао је у мене, он уме да
препозна таленат ваљда, шта ли.
Да није било Марадоне, ко зна
како би се одвијала моја карије-
ра, а овако... Довео ме је у „Рад”,
где је он био први тренер, добио
сам шансу да играм у Суперли-
ги! И да, искористио сам је. Деби-
товао сам у мечу против „Парти-
зана” у првом колу, а већ у наред-
ној утакмици, против „Војводи-
не”, постигао сам и гол.  Мислим
да сам у том периоду у „Раду”
први пут схватио да можда могу
и да направим нешто у фудбалу
– смењују се филмском брзином
кадрови из живота и каријере
момка из панчевачке Зеленгоре.

Епизода Лазара Милошева у
„Будућности” из Добановаца била
је за памћење. Добио је праву
шансу у Првој лиги, код трене-
ра Слађана Николића, који је
био помоћник Небојши Петро-
вићу у „Раду”, баш када је и Лаки
играо за клуб с Бањице, па му је
зато и указао поверење.

– У екипи „Будућности” сам и
дефинитивно порастао, сазрео
скроз. Играо сам стандардно, на
месту шпица, мислим да сам
постигао петнаест голова, уз мно-
штво асистенција. Била је то
невероватна година за мене и
сигурно најбоља сезона до тада.
Некако сам се пронашао у тој
средини и заиста хвала људима
који су имали поверења у мене.
После једне сезоне у „Будућно-
сти” понуде су пљуштале са свих

страна – из наше Суперлиге, из
иностранства, једноставно нисам
знао куда ћу. Мислим да је клу-
бу из Добановаца то био први
трансфер у иностранство. Иза-
брао сам Словенију и клуб „Табор
Сежана”. Некако, нисам био баш
спреман да идем далеко од куће,
а опет, играо сам у Европи. Иако
је било и финансијски јачих пону-
да, дао сам реч људима из „Сежа-
не” и потписао сам. Лепо је кре-
нуло, био сам саиграч с Предра-
гом Сикимићем, с којим сам и
сада саиграч у „Железничару”, а
онда ми се догодила наивна, али
врло неугодна повреда – попу-
цали су ми лигаменти зглоба на
нози. Уследила је шестомесечна
пауза, па корона... Иако сам се
опорављао у Словенији, осетио
сам да је било време да се вра-
тим у Србију – присећа се Лаки
лепих тренутака, али и оних које
би најрадије заборавио.

Једном мајстор, увек мајстор.
Људи верују у тебе, али и у при-
чи нашег јунака потврдила се
изрека – несрећа не долази сама.

– После опоравка потписао
сам уговор за „Напредак”. Био
сам одушевљен. Озбиљан клуб,
један од већих у Србији, а ста-
дион један од најлепших. Кру-
шевац је увек важио за фудбал-
ски град, с богатом традицијом.
Пружила ми се шанса да опет
заиграм у Суперлиги. Присетио
сам се тада, док сам играо за
„Рад”, дао сам гол у Крушевцу и
помислио сам како би било лепо
да једног дана заиграм за „Напре-
дак”. Свидео ми се цео тај амби-
јент ваљда, не знам ни сам... И
када је једна од дечачких жеља
била испуњена, уследио је нови
шок. Отишли смо на припреме
на Тару и у контролној утакми-
ци зарадим прелом стопала, на
истој, левој нози. Дакле, нова,
сада двомесечна пауза била је
преда мном. Ух. Било је баш
тешко. Успео сам некако, после
осам месеци ван фудбала, да се
вратим на терен, да заиграм у
дресу „Напретка” у Суперлиги,
али постао сам свестан да мно-
го губим, да је време да пређем
у клуб где ћу имати шансу да
поново будем онај прави ја. Што
је најважније, повреде сам гото-
во избрисао из главе. Немам
више никаквих бојазни и опет
сам спреман за велику сцену – с
много оптимизма у гласу прича
овај млади „убица голмана”.

Лазар Милошев – момак коме
је противнички гол опсесија. Али
воли и да асистира саиграчима,
да и они тресу противничке мре-
же, никада није себичан на тере-
ну. Да, он је од оне сорте играча
за које вам се чини да лебде
изнад терена, да не играју само
да би играли, већ да плешу по
њему. Брз је, меканог додира с
лоптом, али када десница сев-
не... Панчевке и Панчевци има-
ју велику срећу – фудбалски мае-
стро се вратио у свој град.

Срећно, Лаки!
Александар Живковић

Улица Моше Пијаде под овим
називом постоји од 1958. годи-
не, а простире се од тамишког
моста до Улице Стевана
Шупљикца.

Моша Пијаде био је сликар,
новинар, радник у култури и
просвети и један од предвод-
ника Народноослободилачке
борбе.

Рођен је 1890. године у позна-
тој породици сефардских Јевре-
ја у Београду. Након завршене
занатско-уметничке школе у
Београду студирао је сликар-
ство у Паризу и Минхену.

Сликарство и новинарство
је комбиновао с политиком и
од самог оснивања КП Југо-
славије у Београду био њен
члан, због чега је био прого-
њен од стране краљевског режи-
ма. Између осталог, руководио
је штампаријом КПЈ, која је
тајно штампала комунистич-
ки пропагандни материјал и
лист „Комунист”. Када је 1925.
године ова штампарија откри-
вена, Моша Пијаде је ухапшен.

Осуђен је на 20 година затво-
ра, али му је касније ова казна
смањена на дванаест. Међу-
тим, Моша Пијаде ни у затво-
ру не престаје да се бави поли-
тичким радом и организује
затворенике, због чега бива осу-
ђен на још две године робије.

Током свог боравка у затво-
ру држао је марк-
систичку школу и
том приликом
упознао металског
радника, затворе-
ника, Јосипа Бро-
за Тита, чији ће
блиски сарадник
остати до краја
живота.

Док је био на
и з д р ж а в а њ у
затворске казне,
превео је дело
Карла Маркса
„Капитал”. У
затвору је провео
четрнаест година,
а с робије је иза-
шао пред сам
почетак Другог
светског рата.
Одмах је наставио
револуционарни
рад, па је затворен
у концентрациони
логор у Билећи.
Пуштен је на сло-
боду три дана пре
напада Трећег рај-
ха на Југославију. По налогу
Комунистичке партије одмах
одлази у Црну Гору и одатле
учествује у организовању
Народноослободилачке борбе.

Оснивач је и Телеграфске
агенције нове Југославије
(ТАНЈУГ), која је почела да
ради 1943. године.

Активно је допринео доно-
шењу одлука које ће касније
постати темељ нове послерат-
не државе, Устава новостворе-
не државе и многих других
оснивачких закона.

Након рата више пута је био
биран за народног посланика
и до краја живота био у нају-
жем партијском и државном
руководству.

Умро је 1957. године у Пари-
зу на повратку из Лондона, где
је предводио југословенску
делегацију. Сахрањен је у Гроб-
ници народних хероја на Кале-
мегдану, где су сахрањени и
Ђуро Ђаковић, Иван Милути-
новић и Иво Лола Рибар.

Иза себе је оставио 120 сли-
карских радова, од којих је
већина изгубљена, и више сто-
тина цртежа и скица.

* * *
На крају Другог светског рата,
у силовитом надирању на
запад, југословенски парти-
зани под командом Петра
Драпшина 1. маја 1945. годи-
не ослободили су Трст. Тито

је намеравао да ову важну
луку укључи у састав нове
државе, али већ 12. јуна под
притиском Черчила и Трума-
на морао је да повуче глав-
нину снага. Спорна терито-
рија стављена је под протек-
торат УН и подељена на саве-
зничку Зону А и југословен-
ску Зону Б, а притисак на
Југославију био је жесток. Од
фебруара 1946. англоамерич-
ка авијација непрестано је
нарушавала наш ваздушни
простор. Али тада смо узвра-
ћали, па је у августу 1946.
један амерички авион оборен,
а други присилно спуштен,
после чега је ова пракса пре-
стала.

У финалу, 9. октобра 1953.
САД и Енглеска саопштили
су одлуку о припајању Зоне А
Италији. Већ наредног дана
избиле су демонстрације
широм Југославије, а у Бео-
граду су демолиране британ-
ска и америчка читаоница.

Скандирало се: „Трст је наш”,
„Зона А и Зона Б биће наше
обадве”, „Живот дамо, Трст не
дамо”, „Доле Пела, доле Рим,
доле папа, курвин син”... Ђузе-
пе Пела, тадашњи италијан-
ски премијер, у самој ствари
најмање крив, био је посебна
мета демонстраната, па је у
Кнез Михаиловој улици спа-

љена лутка с његовим ликом,
а једна од најпопуларнијих
парола била је „Пела – џуке-
ла”. Друга „жртва” била је глу-
мица Силвана Мангано, којој
се певало: „Ако дође до бом-
баша, и Силвана биће наша” и
„Друже Тито, ајмо на Милано,
да је*емо Силвану Мангано”.

Све је прштало од сексуал-
них алузија и у говору Моше
Пијаде, члана најужег руко-
водства државе, који је на зуб
узео амбасадорку САД у Риму
Клер Лус. Ова новинарка и
драмски писац, прва жена на
месту амбасадора у историји
САД, по природи посла и по
уверењу, залагала се за повра-
так Трста Италији. Пред десе-
так хиљада гневних Београ-
ђана на Дунав станици Моша
Пијаде поручио јој је, уз безо-
бразан осмех, да „продаје само
оно што је њено, јер чујемо да
је у томе врло успешна”.

Удба и милиција имале су
налог да не интервенишу,
већ да протест само држе у
прихватљивим границама,
али већ другог дана Алек-
сандар Ранковић морао је да
на београдске улице изведе
полицајце на коњима. Про-
тести су трајали данима, а
њихова индиректна после-
дица је и покретање „Вечер-
њих новости” 16. октобра
1953. „у циљу бржег инфор-
мисања грађана”. М. П.

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: МОШЕ ПИЈАДЕ

Сликар, револуционар,
државник
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Као иза сваког младог и успе-

шног човека, и иза Лазара

стоји његова породица.

– Рекао сам већ, тата је уз

мене од првог дана. Возио ме

је на тренинге када је требало.

И сада гледа сваку утакмицу.

Али и даље је мој највећи кри-

тичар. Да постигнем и три

гола на утакмици, он би увек

мислио да могу и боље. Он је

рођен 2. 7. и због тога волим

број 27. Али не патим од тога,

сада у „Жељи” носим број 22

и нема никаквих проблема.

Наравно, велику подршку

имам и од маме Мирјане и

десет година старијег брата

Дејана. Четири године сам у

вези с девојком Ањом, која

такође има разумевања.

Мислим да јој је било најтеже

када сам осам месеци био

повређен и нисам тренирао,

тада је требало истрпети сву

моју нервозу – са осмехом,

али и великим поносом у гла-

су прича Лазар.

„ЖЕЛЕЗНИЧАР” – ПУН ПОГОДАК!

Доласком у табор популарне

„дизелке”, онако, напречац,

освојио је срца панчевачких

љубитеља фудбала и оних који

га нису знали одраније. Две

утакмице – три гола.

– Од свог првог контакта с

председникомЗораномНаунко-

вићем осетио сам ту подршку

која ми је потребна. Осетио сам

да људи верују у мене и ја сам

спреман да то поверење узвра-

тим дуплом мером. Овај клуб је

невероватан. Ово је Панчеву

требалоодавно. Иакоимамкон-

куренцију унападукаоникаддо

сада, спреман сам да дам свој

максимум, и више од тога, како

би „Жеља” испуниосвојециље-

ве. Предраг Сикимић и Брана

Илићсуиграчисвеликимкари-

јерама, од њих много тога може

и да се научи, али драго ми је

штосамдеоовелепефудбалске

приче. Људи који воде клуб

имају идеју и верујем да може-

мо да је остваримо. Само да се

домогнемо плеј-офа за почетак,

а после, сигуран сам, можемо и

више, бар до тог четвртог места

које води у бараж доигравање

за Суперлигу. Има још много

утакмица до краја и верујем да

ћемо успети. Постоји енергија,

воља, жеља... Панчево заслу-

жује суперлигаша – верује у

себе, своје саиграче, стручни

штаб и људе који воде „Желе-

зничар” нови љубимац спорт-

ског Панчева.

Моша Пијаде

ЛАЗАР МИЛОШЕВ, НАШ СУГРАЂАНИН, НОВИ ФУДБАЛЕР „ЖЕЛЕЗНИЧАРА”

ИГРАЈ, ЛАКИ, ДАЈ ГОЛ!



Када је реч о другим животи-
њама, такође има занимљивих
представника...

– Када је реч о птицама, редов-
но се појављују и црне роде, а
бележимо све више величан-
ствених орлова белорепана. И
док је пре пет година виђан само
један пар, сада их само до Опо-

ва има пет. Они се, поред оста-
лог, хране и змијама. Најзасту-
пљеније су белоушке и друге
водене врсте, али има и смуко-
ва, које обично виђамо по гра-
нама и махом су дуги око метар
и по, иако могу да буду много
већи и у разним бојама, јер код
њих је мимикрија баш израже-
на. Иако нису отровнице, уоп-
ште не изгледају наивно и, када
нам неки упадне у чамац, само
гледамо како да га што пре изба-
цимо. Има много и корњача, а
грабљивице их лове и неке су се
специјализовале за њих. Лоше
је што је конкретно ове године
мало жаба. То може да буде
последица прскања комараца,
када су страдале и многе друге
врсте инсеката, што се веома
неповољно одражава на живи
свет. Без обзира на то што нам
сметају, комарци су веома бит-
ни у ланцу исхране, јер се њима
хране и птице и други инсекти,
док су ларве храна за рибице,
пуноглавце, жабице, којих је
зато све мање – забринуто закљу-
чује Оливер. 

ФОТО-РЕПОРТАЖА 25
Петак, 17. септембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

Потамишје се слободно може
назвати овдашњом Амазонијом.
И то не само када је реч о 
визуелном ефекту, који неодо-
љиво подсећа на бујне јужноа-
меричке прашуме, већ и по
разноликости живог света.

И док при помену наше пре-
лепе реке људи у први мах поми-
сле на свима знане врсте риба,
попут шарана, сома или бабу-
шке, многи ће се изненадити
тиме да у њој живе и видре,
даброви или смукови.

У последње време ту су се
запатили и инвазивни ракови
што прождиру икру и млађ, као
и необичне али корисне медузе,
а може се срести чак и залутала
пирана, коју је „ослободио” неки
нехајни љубитељ акваријума.

Пре извесног времена на Тами-
шу је виђено необично створе-
ње: у питању је слузави желати-
насти бескичмењак налик мор-
ским створењима као што су
медуза или сунђер.

Но то није први пут да се среће
овакво биће на банатској реци,
откад су код Опова учесници Еко-
-регате „Тамиш” пре седам годи-
на, крајем августа, обавестили
Покрајински заводза заштиту при-
роде из Новог Сада, који је потом,
у сарадњи са стручњацима При-
родно-математичког факултета и
Департмана за биологију и еко-
логију у Новом Саду, установио
нову инвазивну врсту водене махо-
вине у водама Србије, под нази-
вом Pec ti na tel la mag ni fi ca.

Величанствене живе маховине

Ово биће спада у бриозое; запра-
во, назив врсте је величанствена
бриозоа, из реда плумателида,
које се уобичајено зову и махов-
њаци (животиње маховине).

То су веома старе групе орга-
низама, насталих још пре пет-
сто милиона година, а њихови
фосили се налазе у стенама из
горњег камбријума. Живе у коло-
нијама које могу бити величине
и до два метра, а често се везују
за предмете у слатким водама,
али могу се видети и како сло-
бодно плутају. Ове групе малих
бескичмењака углавном се хра-
не планктоном, филтрирајући
воду. Колоније су лоптастог обли-
ка, у чијој се средини налази
желатинаста маса, а најчешће
су причвршћене за водено биље
и грање. На површини језгра се
формирају видљиве розете изгра-
ђене од десет до осамнаест поје-
диначних животињица. Kолоније
бриозоа се распадају у јесен, када
се вода охлади на испод 16 сте-
пени Целзијуса, и мирују у току
зиме, а активирају се у пролеће.

Ова створења филтрирају воду,
а непосредан резултат увећања
њихове бројности доводи до побољ-

шања квалитета и провидности
воде, што може поспешити фото-
синтезу и развој воденог биља.

Међутим, велика маса коло-
нија величанствених бриозоа
може довести и до негативног
ефекта, па може доћи до загу-
шења одвода и канала. Такође,
када доспеју изван воде, на
земљиште, имају непријатан
мирис рибе. Појава бриозоа је
знак претераног ђубрења и пове-
ћања концентрације органских
хранљивих материја у води.

Pec ti na tel la mag ni fi ca потиче
из Северне Америке, из језера и

мирних вода источно од Миси-
сипија, од Онтарија до Флори-
де, а средином прошлог века
пронађена је у Горњој Елби у
Немачкој.

Пошаст звана амерички рак

Један од одличних познавалаца
ситуације на тамишким и окол-
ним водама свакако је рибочувар
Оливер Аџић, који наводи да је
чињеница да живи свет на банат-
ским рекама обилује разнолико-
шћу, као и да се он константно
мења, било природним путем,
било под људским утицајем...

– Имамо тако и случајеве да
се пецарошима закаче чак и
пиране, које су очигледно изба-
цили неки љубитељи, када оне
више нису могле да опстану у
акваријуму, јер им је вероватно
било жао да угину. Било је упе-
цаних и украсних јапанских
шарана у разним бојама, као и
других егзотичних врста, али оне
тешко могу дуго да преживе у
овдашњим условима. Све у све-
му, то су заиста веома ретки изу-
зеци – каже Оливер.

Поред величанствене бриозое,
има и других животиња које су
се појавиле на овим простори-
ма, а за неке од њих може се
рећи да су се и вратиле...

– Уз те назовимедузе, које се
на Тамишу могу видети од пре
десетак година, већ дуги низ
година то је и алохтони инва-
зивни или такозвани амерички
рак, који се од домаћег разли-
кује јер има више бодљи на шти-
паљкама, а и светлији је, одно-
сно црвенији на појединим
местима. „Амерички” је у пот-
пуности потиснуо домаћег рођа-

ка, којег нисмо видели сигурно
пуних пет година, јер је ова инва-
зивна врста узурпирала све тере-
не; много је агресивнија и неми-
лице се храни икром и млађи,
што је један од битнијих разло-
га умањења рибљег фонда – наво-
ди рибочувар.

Прскање комараца 
прекида ланац исхране

С друге стране, као што је рече-
но, неке предивне животиње се
враћају на ове просторе.

– Пре неколико година поја-
виле су се видре на неколико
локација око Опова. Тешко их
је усликати јер су веома брзе,
али налазили смо их, нажалост,
угушене у нелегалним рибар-
ским алатима попут сенкера, у
које се увуку јурећи за рибом.
Риболовци их не воле превише,
јер се као грабљивице поред оста-
лог хране и рибом, али њих је
толико мало да никако не могу
да наруше равнотежу или да бит-
но поремете рибљи фонд. Може
се срести неколико женки на
потезу од двадесетак километа-
ра, око којих ординира један
мужјак. Поред њих, ту су и 
даброви, којих чак има и преви-
ше, што можемо да закључимо
по траговима које остављају у
виду оглоданог дрвећа. На Тами-
шу само до Опова постоји шест
породица за које знам. Овамо
су вероватно дошли због много
шума, чија сеча једино и може
да их отера. Иако их бије глас
да праве бране, нисам то при-
метио, али зато вешто и често
обарају дрвеће. Бизамски пацо-
ви су мало мањи од видре, иако
могу да теже и до неколико кило-
грама, али их зато такође има
више. Могу се видети уз обалу,
нарочито у Јабучком риту или
код Опова или Сакула, а крећу
се у породицама, које чине јед-
на крупнија јединка, пар ситни-
јих и много малих – истиче овај
познавалац природе.

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.

Чивавци
Ове „мрвице” су у потра-
зи за сигурним домом.
Мајка им је чивава, а отац
неки несавесни уличар
који не мисли баш много
о обавезама и породици.

Мешанци су, стари
месец и по дана, и ко жели
мањег пса, ево прилике да нађе пријатеља за цео живот.

Све друге информације могу се добити позивом на теле-
фон 064/861-22-29.

Бебаћи
Малишани сисавци спасени су од
сигурне смрти након што их је
недавно један неодговорни сугра-
ђанин напустио.

Остављени су тек оштењени у
кутији, испред капије људи за које
се зна да воле животиње. Сада су
прогледали и спремни су за удо-
мљавање, будући да брзо расту и
стасавају.

Заинтересовани за ове бебице
могу да окрену број 065/280-26-20.

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 ште-
не, расног или мешанца, или је животињу изгубио, треба-
ло 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

ГИГАНТСКА ТОПОЛА НА ХАГЛИ

Када је реч о околној флори,

недавно су се редакцији јави-

ли старчевачки трагачи за

гљивама – Горан и Златко.

Они су се, сакупљајући

печурке на дунавском рукав-

цу Хагли, нашли очи у очи са

огромним и прастарим при-

мерком аутохтоне тополе,

коју, како се види из прило-

женог, ни неколико људи не

може да обујми.

ШТА СВЕ ЖИВИ У ТАМИШУ И ОКОЛНИМ ВОДАМА 

НАШОМ РЕКОМ ПЛИВАЈУ И ВИДРЕ, ДАБРОВИ, 
МЕДУЗЕ И ПОНЕКА ПИРАНА

СТИГЛА И ДОСАДНА СОЧИВИЦА

Рибочувар Оливер Аџић наво-

ди да у тамишким шумама 

преовлађује клонска топола,

која прави проблеме када цвета.

– То је она маца која лети и

пада у воду, па је закисели –

испушта танин и мења pH и

квалитет воде. Обале се обру-

шавају због тога што се сече

дрвеће, па нема корења које би

их држало, а долази и до поја-

ве муља. Ионако је Тамиш

успорен, нарочито откад имамо

ове бране, код Опова и Тома-

шевца, па нема пречишћава-

ња, јер је успорен ток. Ево,

сада нам је из ДТД канала сти-

гла и досадна трава сочивица –

каже Оливер.

Банатска Амазонија
Слатководни желатинасти

бескичмењак

Дивљина на делу: птица са уловљеном змијом

Видра пострадала у забрањеном рибарском алату

Рибочувар Аџић



СЛАЂАНА СТАМЕНКОВИЋ, АТЛЕТИЧАРКА

КВАЛИТЕТАН РАД УВЕК ДОНЕСЕ И РЕЗУЛТАТ

ЕКИПНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У АТЛЕТИЦИ

ЗА СТАРИЈЕ ЈУНИОРЕ

ДИНАМО НА ТРИНАЕСТОМ МЕСТУ

„Лепљива лопта”
поново привлачи
пажњу

Момци из Динама
дочекују Обилић

Летња пауза је окончана и за
рукометне екипе, а на радост
бројних поклоника игре с
„лепљивом лоптом”. После мно-
го времена заљубљеници у овај
спорт имаће прилику да своје
миљенике виде на делу и да
им пруже неопходну подршку.

Панчево је одувек важило за
рукометни град, па не треба да
чуди што се предстојећи викенд
на обали Тамиша дочекује с
великим нестрпљењем. У субо-
ту, 18. септембра, стартује нова
првенствена трка за бодове у
Суперлиги Србије, у којој ће,
надају се Панчевке и Панчев-
ци, популарни „жуто-црни”
играти запажену улогу.

Динамо ће се надметати у
А-групи, коју чине и: Војводи-
на, Југовић, Металопластика,
Црвена звезда, Раднички из
Крагујевца, Обилић и Нови
Пазар. У Б-групи ће се за бодо-
ве борити: Партизан, Мокра
гора, Железничар 1949, Про-
летер, Дубочица 54, Спартак,
Рудар и Шамот 65.

Динамо је пред нову сезону

знатно изменио играчки, али
и тренерски кадар, па ће га у
новом шампионату предводи-
ти шеф стручног штаба Ненад
Краљевски, коме ће у раду
помагати тренер Никола Јанев-
ски. Тим који ће се борити за
бодове изгледа овако: Милош
Костадиновић, Марко Перо-
вић, Урош Продановић, Урош

Павловић, Милан Голубовић,
Ђорђе Чоловић, Милан Бошко-
вић, Борислав Урта, Урош Ста-
нић, Никола Стаменковић,
Радован Остојић, Никола
Перић, Данило Радовић, Вељ-
ко Чабрило, Огњен Тонић, Иван
Дистол, Стеван Ковачевић, Бра-
нислав Ристић и Марко Иван-
чевић.

Момци у жуто-црним дре-
совима први испит ће имати
на свом терену. У Халу спорто-
ва на Стрелишту у суботу, 18.
септембра, долази београдски
Обилић. Треба очекивати вели-
ку борбу, али и бити оптими-
ста и надати се да ће бодови
остати у Панчеву. Утакмица
почиње у 18 сати.

СПОРТ
Петак, 17. септембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Клуб дизача тегова Динамо је
са својом трочланом екипом, у
суботу, 11. септембра, насту-
пио на Првенству Србије у бенч-
-пресу, које је одржано у Кња-
жевцу. У конкуренцији 80 так-
мичара из 22 клуба наши сугра-
ђани су и овог пута потврдили
да заузимају сам врх овог спор-
та у Србији.

Александар Колоцка је осво-
јио шампионску титулу у кате-
горији сениора до 74 кг, савла-
давши тежину од 150 кг. Ната-
ша Митровић је тријумфовала
у категорији кадеткиња до 69
кг, с подигнутих 55 килогра-
ма, а Јована Радованов је оства-
рила победу у категорији сени-
орки преко 84 кг, с резултатом
од 72,5 килограма.

– Наши резултати би сигур-
но били још и бољи да такми-
чење није померено за неких
месец дана. Ипак, организаци-
ја је била беспрекорна, а одзив
такмичара заиста велики. Гово-

рити о успеху динамоваца јесте
велика част за мене као првог
човека клуба. Александар
Колоцка је освајањем ове титу-
ле остварио шесту победу на
државним шампионатима.
Наташа Митровић је, поред
тога што је првакиња Србије у
пауерлифтингу и бенч-пресу,
и државна шампионка у џуду
и самбу. Јована Радованов је
проглашена за апсолутно нај-
јачу такмичарку на такмиче-
њу, а подсећам да је ово њен
други тријумф ове године на
Првенству Србије – рекао је
председник КДТ-а Динамо
Филип Влајић, који је био и
главни судија на такмичењу у
Књажевцу.

Наредна такмичарска иску-
шења која предстоје такмича-
рима Динама јесу Првенство
Војводине у бенч-пресу за све
категорије, као и државни шам-
пионат у олимпијском дизању
тегова за сениоре.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

СТАРТУЈЕ НОВА ТРКА ЗА БОДОВЕ У ЕЛИТИ
ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У БЕНЧ-ПРЕСУ

ТРИ ШАМПИОНСКЕ ТИТУЛЕ

Дугогодишња сарадња
с професором
Милетом Угреном

Следе нова
велика искушења

Када си дете, све можеш. И све
хоћеш. Она је атлетиком почела
да се бави са својих тринаест
година. Случајно. Али уз преда-
ни рад и велику упорност стигла
је до врхунских резултата. Ово је
прича о Слађани Стаменковић,
нашој суграђанки из Банатског
Брестовца, која с много успеха
носи дрес АК-а Црвена звезда...

Те, сада већ давне 2009. годи-
не Слађана се с другарицом Неве-
ном договорила да она њу одве-
де на тренинг атлетике у АК
Динамо из Панчева, а Слађа Неве-
ну на тренинг шаха у ШК Будућ-
ност из Банатског Брестовца.

И тако је почело. Атлетика је
очигледно победила. На срећу
бројних љубитеља „краљице спор-
това”. После уписивања Правног
факултета у Београду, 2016. годи-
не, Слађана је одлучила да своју
спортску каријеру настави у
Атлетском клубу Црвена звезда.

– Део велике црвено-беле поро-
дице постала сам на основу дота-
дашњих јуниорских резултата,
на дистанцама од 1.500 метара
до полумаратона – допуњава Сла-
ђа причу о себи.

Ова сјајна атлетичарка је 2019.
године на „Београдском полу-
маратону” поставила трећи резул-
тат, а време од 1:20,25 било је
довољно за бронзано одличје, иза
Оливере Јевтић и Теодоре Симо-
вић. Почетком ове године на
петом „Градишком маратону”
(БиХ) остварила је време од
1:21,00.

И то није све, наравно. Слађа-
на је на првенству Србије у дво-
рани ове године, на стази од
3.000 метара, трећа стигла на
циљ. Прошле године је освојила
сребро у полумаратону и бронзу
у кросу, почетком 2020. године
остварила је и репрезентативни
наступ на трци од 3.000 метара
у дворани, и то у тромечу Слове-
није, Хрватске и Србије.

– Од мојих првих атлетских
корака у Динаму па све до данас
у Црвеној звезди сарађујем с тре-
нером и професором Милетом

Угреном. Срећа је у Панчеву има-
ти спортског радника таквог обра-
зовања, врсног стручњака и
одличног педагога, као што је
Миле – легенда не само панче-
вачке већ и српске атлетике. Јако
сам задовољна у Црвеној звезди,
а сарадњу с људима из клуба

описујем као разумевање и међу-
собно поштовање. Такође, за мене
су врло важни били и тренинзи
с браћом Милошем и Марком
Миловановићем и Милошем
Гашовићем из Старчева. Сада се
трудимо да у Панчеву направи-
мо добру екипу за тренирање, а

део мог тима су и два одлична
физиотерапеута, Вукашин и Вук
Станковић из Јабуке – не забо-
равља Слађа људе који су знатно
утицали на њен атлетски развој.

Наша суграђанка је свој тале-
нат потврдила и недавно на севе-
ру Бачке, на четвртом „Суботич-
ком полумаратону”.

Победник полумаратона у над-
метању мушкараца био је Вели-
мирБојовић(Veki Run Team), који
је с временом 1:14,20 поставио
нови рекорд стазе. У женској кон-
куренцији победница је била Сла-
ђанаСтаменковић, којајеовогпута
наступала за АК Власеница из
РепубликеСрпске. Времеод1:25,22
је сасвим солидан резултат.

Иначе, „Суботички полумара-
тон” је тренутно други по масов-
ности у Србији, одмах иза „Бео-
градског маратона”, са 825 фини-
шера на све три дистанце и уче-
шћем тркача из 17 земаља. Сло-
ган трке је „Трчи кроз истори-
ју”, а трка је замишљена као
догађај који промовише, поред
спорта и здравог начина живо-
та, културно наслеђе Суботице,
сецесијски стил у архитектури
који се може видети у Суботици
и друге споменике културе, као
што је зграда садашње библио-
теке, подигнута 1896, за коју су
се организатори определили да
краси полумаратонске фини-
шерске медаље.

Девојко, свака част! Професо-
ре Угрен, хвала вам што сте пан-
чевачкој „краљици спортова”
подарили још један дијамант.

У суботу, 11. септембра, одр-
жано је и последње екипно
атлетско првенство Србије ове
сезоне, на стази у Сремској
Митровици. На финалном
такмичењу је учествовала и
екипа АК-а Динамо.

Иако је клуб из нашег гра-
да био знатно ослабљен, јер
његове боје на овом такмиче-
њу нису могле да бране две
одличне такмичарке, успео је
да парира готово свим клубо-
вима на шампионату. На кра-
ју је Динамо заузео тринае-
сто место у укупном пласма-
ну.

– На почетку године пла-
нирали смо борбу за највиши
пласман, али... Бодове смо
највише губили у техничким

дисциплинама и то нам увек
зафали за највиши пласман.
Појединачно бих издвојио
резултат Сање Марић на 400
метара и Лане Цветкоски у
бацању копља, али честитам
и осталим такмичарима, који
су овог пута дали свој макси-
мум. Боје клуба су браниле и
Дуња Олушки, Анастасија
Мркела, Тијана Николић,
Тијана Симић, Ања Марић и
Атина Славковић. Иако нису
наступиле у својим главним
дисциплинама, све девојке су
одлично одрадиле такмиче-
ње – рекао је тренер АК-а
Динамо Љупчо Цветкоски.

Пред члановима панчевач-
ког клуба су нови тренинзи и
нови атлетски изазови...



Кошаркашки клуб Тамиш ужур-
бано прави тим за нову сезону
у Кошаркашкој лиги Србије.

Ново појачање је Геги
Бакрадзе, момак из Грузије који
игра на позицији центра. Геги
је рођен 1994. године, висок је
202 центиметра, а одликују га
одличне атлетске способности.

До сада је наступао за клу-
бове у својој домовини: Руста-
ви, Делту и Динамо Тбилиси.

СПОРТ
Петак, 17. септембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ОБИЛИЋ

Субота, 18 сати

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Београд: ИМТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – МЛАДОСТ ГАТ

Среда, 16 сати

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ДИНАМО 1945 – РАДНИЧКИ 1912

Субота, 16 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Б. Карађорђево: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ

Старчево: БОРАЦ–ПОЛЕТ

Недеља, 16 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – БУДУЋНОСТ

Уљма: ПАРТИЗАН–ДОЛОВО

Утакмице су у суботу, од 16 сати.

Потпорањ: ПОТПОРАЊ–СЛОГА

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – С. ТАМИШ

Иваново: СТРЕЛА–ДОЛИНА

Утакмице су у недељу, од 16 сати.

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”

Уздин: УНИРЕА–ГЛОГОЊ

Војловица: МЛАДОСТ – ОМЛАДИНАЦ 1927

Панчево: МУНДИЈАЛ–ПРОЛЕТЕР

Утакмице су у недељу, од 16 сати.

Прошлонедељни
резултати

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – ТИМОК 1919 3:2

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Рума: ПРВИ МАЈ – ДИНАМО 1945 0:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Влајковац: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ 3:4

Омољица: МЛАДОСТ–КОЗАРА 0:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Долово: ДОЛОВО – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ 0:3

Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – СТРЕЛА 5:0

Ковин: РАДНИЧКИ–ЈУГОСЛАВИЈА 5:1

С. Тамиш: С. ТАМИШ – ПОТПОРАЊ 0:2

Б. Н. Село: СЛОГА–ХАЈДУЧИЦА 0:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”

Глогоњ: ГЛОГОЊ–РАДНИЧКИ 1:0

Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–МУНДИЈАЛ 4:2

Мраморак: ПРОЛЕТЕР–МЛАДОСТ 0:0

Железничар с
најбољима 
у Купу Србије

У првенству 
савладан Тимок

Љубитељи најважније споредне
ствари на свету у Панчеву и око-
лини дочекали су прве овосе-
зонске победе Железничара на
свом терену. Популарна „дизел-
ка” имала је успеха и у најма-
совнијем такмичењу, али и у
Првој лиги Србије.

У претколу Купа Србије, 8. сеп-
тембра, „Жеља” је дочекао ста-
рог знанца из Пирота и остварио
вредну победу, која га води у жреб
најмасовнијег такмичења с нај-
бољим српским тимовима: Желе-
зничар–Раднички 3:0 (1:0).

Иако је тим из нашег града у
дуел ушао као фаворит, није
било лако одиграти овај меч.
Императив победе висио је као
мач над главама момцима у пла-
во-златним дресовима, али
Душан Плавшић и његови саи-
грачи успели су да се издигну
изнад тешке ситуације. Остави-
ли су претходне утакмице иза
себе, концентрисали се само на
тренутног противника и – пости-
зали голове.

Железничар је повео погот-
ком Бране Илића, предност је
дуплирао Лазар Марковић, а онда
је Лазар Милошев ефектним
голом на најлепши начин зачи-
нио деби у „Жељином” дресу.

„Дизелка” је играла у саставу:
Кнежевић, Костић, Плавшић,
Петровић, Илић, Ђорђевић, Мар-
ковић, Балаж, Протић, Томовић
и Реган, а прилику су добили и:
Малишић, Конатар, Милошев,
Андић и Ковачевић.

Железничар се пласирао међу
32 најбоље екипе, на реду је
жреб, а фудбалско Панчево се

нада атрактивном противнику.
Већ у понедељак, 13. септем-

бра, „Жеља” је био на новом
великом искушењу – овога пута
првенственом.
У шестом колу Прве лиге Срби-
је фудбалери Железничара још
једном су обрадовали бројне
љубитеље фудбала, који у све
већем броју долазе у „зелену
оазу” покрај Пескане.

Гост из Зајечара се предста-
вио као изванредна екипа. Новај-
лија у Првој лиги играо је отво-
рено, храбро, није посустајао ни
када је домаћин имао осетну
предност, али Душан Плавшић
и његови саиграчи били су чвр-
сто решени да победе. И успели
су! Железничар – Тимок 1919
3:2 (2:0).

Био је то сигурно најлепши
меч у новој сезони у Панчеву.
Жеља је кренуо у мало измење-
ној формацији, офанзивно, са
жељом да што пре затресе мре-
жу ривала. Исплатили су се ата-
ци ка голу Зајечараца већ у осмом
минуту. Лука Петровић је уле-
тео као тане у шеснаестерац
Тимока, јурио је ка голу, па
одбрани гостујућег тима није

било друге до да га непрописно
заустави. Сигуран реализатор
најстроже казне био је одлични
Брана Илић, најефикаснији
играч Железничара у овој сезо-
ни, с пет голова.

„Дизелка” је наставила у истом
ритму и после вођства. „Бело-
плави” су летели по терену, бори-
ли се као лавови, а награда за
труд стигла је у 33. минуту. Фено-
менални Лазар Милошев, наш
суграђанин, „Жељино” појача-
ње из крушевачког Напретка,
искористио је грешку Зајечара-
ца, стуштио се ка њиховом голу
и неодбрањиво послао лопту на
право место – 2:0. Ефектан пого-
дак за ерупцију славља на тере-
ну, али и на трибинама и миран
одлазак на одмор.

Друго полувреме донело је још
боље издање гостујуће екипе.
Момци из Зајечара се нису пре-
давали и успели су да стигну до
изједначења. Најпре су у 57.
минуту искористили смушеност
у одбрани домаћег тима, а три-
наест минута касније били су
прецизни из једанаестерца који
је скривио Срђан Бечелић.

И када је зебња почела да се

увлачи у срца „Жељиних” сим-
патизера, на сцену је поново сту-
пио феноменални Лазар Мило-
шев. Популарни Лаки искори-
стио је додавање Луке Петрови-
ћа и, у маниру врсних голгете-
ра, донео нову предност свом
тиму. Гол велике наде, гол вре-
дан три велика бода! У финишу
сусрета одбрана домаћег тима,
предвођена сјајним Марком Кне-
жевићем на голу, успела је да
сачува победу.

– Јако добра утакмица. Игра-
ло се отворено на обе стране
терена. Тимок је изванредна еки-
па, која игра конкретан фудбал.
Ово је сигурно био наш најтежи
противник до сада, па је победа
још вреднија. Драго ми је да смо
у овом мечу показали и карак-
тер и да смо успели да се врати-
мо после изједначења. Имали
смо добру прилику при резул-
тату 2:0 за нас, Лука Петровић
је могао да преломи меч, али
добро је и овако. Морамо да
наставимо у истом ритму – рекао
је на конференцији за новинаре
шеф стручног штаба Железни-
чара Драган Аничић.

Тим из нашег града играо је у
саставу: Марко Кнежевић, Миро-
љуб Костић, Марко Конатар,
Душан Плавшић, Лука Петро-
вић, Брана Илић, Александар
Ђорђевић, Лазар Милошев, Лазар
Марковић, Бојан Балаж и Дими-
трије Томовић. Прилику су доби-
ли и: Обенг Реган, Срђан Бече-
лић, Луи Жуниор и Радош Про-
тић, а део великог тријумфа били
су и: Андреј Кожул, Младен Жив-
ковић, Данило Ковачевић, Мар-
ко Андић, Петар Малишић и
Бојан Трипковић.

У суботу, 18. септембра, „дизел-
ка” у Београду игра против ИМТ-а, 
а већ у среду, 22. септембра,
поделиће мегдан са екипом Мла-
дости из Новог Сада на свом
терену. Тај меч почиње у 16 сати.

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: De1)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Стране припремио
Александар

Живковић

ПАНЧЕВЦИ
ВИЦЕШАМПИОНИ

Књажевац је прошлог викенда
био домаћин најбољим стрели-
чарима у нашој земљи, а њих 68
из целе државе надметало се на
Првенству Србије.

У гађању сложеним луком тим
из нашег града, у саставу Сте-
фан Жикић, Роберт Мазинг и
Бранко Милојевић, постао је
вицешампион Србије.

СК Панчево је у гађању олим-
пијским луком представљао
Милош Јосиповић.

ПУНА ТОРБА
МЕДАЉА

У организацијиМакетарскогсаве-
за Србије, у суботу, 11. септембра,
одржана је манифестација под
називом „Чачак куп”, на којој су
чланови Макетарског клуба „Др
ВладимирАлексић” изнашеггра-
да зарадили чак 23 медаље.

У надметању јуниора Душан
Велимиров је освојио три златна
одличја, и то у категоријама Ј-5,
Ј-2 и Ј-3, сребро у категорији Ј-4,
као и бронзу у Ј-1. Никола Цига-
новић је заслужио злато у катего-
ријама Ј-1 и Ј-4, сребро у Ј-2, као
и бронзу у категоријама Ј-3 и Ј-5.

Вукашин Цигановић је у Пан-
чево понео три сребра, освојена у
категоријама Ј-1, Ј-3 и Ј-5, и две
бронзе у Ј-4 и Ј-2, коју је поделио с
Дејаном Егићем, коме је ово био
дебитантски наступ на такмиче-
њима.

КадетПетарЦветковићтријум-
фоваојесасвојиммакетамаукате-
горијама К-2, К-4 и К-5, а Дејан
Цветковић је поред златне и две
бронзане медаље у категоријама
С-12, С-15 и С-17 освојио и награ-
ду „Најлепша макета на такмиче-
њу”. АлександарСтојановићјебио
најбољи у категорији С-13.

СРЕБРО
ЗА ДРУЖИНУ

Прошлог викенда у Врбасу је
одржано Првенство Војводине у
гађању из пиштоља великог кали-
бра, а Стрељачка дружина „Пан-
чево 1813” још једном је оства-
рила изванредне резултате.

Екипа сениора из нашег гра-
да освојила је друго место, док
је Светислав Поштић у поједи-
начном надметању зарадио
бронзано одличје. Поред њега,
тим СД-а „Панчево 1813”
чинили су и Јован Павлица и
Стево Радошевић.

НОВИ УСПЕСИ ПАНЧЕВАЧКИХ ТРИАТЛОНАЦА

РЕЗУЛТАТИ РАВНИ ПОДВИЗИМА

НОВО ПОЈАЧАЊЕ
ТАМИША

Наш суграђанин, сада већ чуве-
ни триатлонац и тренер Влади-
мир Савић недавно је учество-
вао на популарној трци ICON
Livig no Xtre me Tri at hlon, која је
позната по свом суровом бици-
клистичком и можда још суро-
вијем тркачком сегменту.

На бициклу је прешао висин-
ску разлику од 5.000 метара, а на
трчању – од 2.000 метара. Влада
је, као и увек, дао све од себе,
одрадио одличну трку и завршио
као 25. у апсолутном пласману
од преко 200 учесника. Још један
врхунски спортски подвиг леген-
дарног Владе Савића!

Много успеха имали су и дру-
ги чланови Триатлон клуба
Тамиш. На истинском фестива-
лу овог спорта, на Власинском
језеру, одржано је Првенство Бал-
кана за све категорије, на коме
се клуб из нашег града предста-
вио са шеснаест такмичара.

Најуспешнији су били Мар-

јан Лукић, који је заузео прво
место у групи АГ 3 у олимпиј-
ском триатлону, затим Срђан

Живојиновић, који је био трећи
у АГ 1 такође у олимпијском
триатлону, као и Огњен Пери-

шић, који је освојио прво место
међу јуниорима у спринт-триа-
тлону.

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

ДВА ВАЖНА ТРИЈУМФА – ШЕСТ ГОЛОВА



И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Тигар, брате
Једнако: умеш да се осећаш као тигар.

    Лав, цар, брате!

    Али када неко има памети, баш у том тренутку застане.

    Окрене се око себе и размисли.

    Каже себи да је охола особа.

    Ако је у том тигарско-лављем трипу некога повредио.

    Доообро размисли...

    Па можда и тигарско-царски настави, брате.

Монументалан
Кад за неког мисле да је чврст, кажу да је као споменик.

    Да се држи, да је јак.

    Монументалан.

    Ипак, то је пролазно стање.

    Сви имамо своје слабости.

    А оне се појаве ту и тамо.

    Најгоре је када дођу у неком важном моменту.

    Неочекивано. Онда схватиш да нико није споменик.

И вожња
Најбоље је када возиш, а има неког поред тебе.

    Само, у људској природи је да се такмичи.

    Па тај неко други помисли да преспоро возиш.

    Или пребрзо.

    Свеједно, свакако нисте тим.

    Постоје, онда, опције...

    Даш све од себе да се ускладиш.

    Или да надаље возиш усамљено.

Увелико траје сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs

фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 

17. септембра – награда је ваша.

                                                                    P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Наградни конкурс
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Петре, Милоше, Елена
и Јелена, честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће стизати на

вашу адресу.             Редакција

„На одмору Панчевци су мали,
пенушаве таласе зајахали,
па се играју, пливају и роне
док их таласи на обалу гоне...”

Велики поздрав из, скоро
панчевачке, Лептокарије!
(Фали нам још само „Панчевац”.)
       Петар и Милош Милановић

Велики поздрав суграђанкама и

суграђанима и целој редакцији „Панчевца”

шаљемо из предивне Ријеке.   Елена Бижић

На ролерима испред Тријумфалне

капије у Барселони!

Срдачан поздрав редакцији

„Панчевца” и свим суграђанима.   

                        Јелена Благојевић


