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СЛАВЕ БОЈАЏИЕВСКИ, ДИРЕКТОР ЈП-а „УРБАНИЗАМ”, О РАЗВОЈУ ГРАДА

В
Л

А
С

Н
И

К

Број 4967, година CLIV

ШКОЛА СА СРЦЕМ

План генералне регулације јужне индустријске зоне спреман за усвајање. Панчево ће
постати и својеврсни лидер у производњи енергије из обновљивих извора
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НОВИ ГРАДСКИ СТАДИОН
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Још један кружни
ток у граду
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ПРОМО
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НОВО У ГРАДУ!

ПРОМОВојводе Радомира Путника 1

Корона је оставила траг
и на ментално здравље

ПОСЛЕДИЦЕ ПАНДЕМИЈЕ

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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ПОПРАВИМО ПОЛОЖАЈ
СЛАБОВИДИХ У ГРАДУ

ЖИВОТ С БЕЛИМ ШТАПОМ стр. 8

ПАНЧЕВАЧКА РАЗГЛЕДНИЦА

Ђаци „Маре Мандић”
синули пуним сјајем

стр. 11



Крај радова код
Плинаре у августу

Радови на реконструкцији раскрснице
Улице Милоша Обреновића и Војво-
ђанског булевара почели су 17. маја, а
њихов завршетак очекује се до 20.
августа. На овој фреквентној саобра-
ћајници биће направљен кружни ток.

Тим поводом је градска менаџерка
Маја Витман одржала конференцију за
новинаре 16. маја. Рекла је да се кру-
жни ток гради ради повећања саобра-
ћајног капацитета и веће безбедности
свих учесника у саобраћају. Додала је:

– Видели смо да постоји велика
потреба за изградњом кружног тока. У
сарадњи с Комитетом за безбедност

саобраћаја одлучили смо да урадимо
кружни ток ради безбедности свих
који пролазе овуда, посебно у јутар-
њим и поподневним сатима. Грађани
ће добити нову приступну саобраћај-
ницу, која ће се радити дуж Улице
Милоша Обреновића. Такође, биће
реконструисане пешачко-бицикли-
стичке стазе. Дужина која ће бити обу-
хваћена радовима у Улици Милоша
Обреновића износи 270 метара, а на
Војвођанском булевару око 70 метара.
Постављамо и саобраћајне баријере,
тако да ће бити онемогућено скретање
из правца Улице Милоша Обреновића
у Улицу Војвођански булевар, али ће
грађани моћи да дођу до Плинаре с
друге стране, из Првомајске улице,
Војвођанским булеваром. Планирамо

да радове завршимо пре почетка
школске године, како бисмо искори-
стили летњи временски период, одно-
сно одсуство грађана због распуста и
годишњих одмора.

Планирани су радови на рекон-
струкцији раскрснице са свим припа-
дајућим инсталацијама и саобраћај-
ним површинама. Акција ће се изво-
дити у три фазе, а прва њена фаза
подразумева радове на коловозној кон-
струкцији, пешачким и бициклистич-
ким стазама на једној половини Улице
Милоша Обреновића – на јужном делу
раскрснице – и на краку где се та ули-
ца спаја с Војвођанским булеваром.

Да је ово одличан потез, говоре
чињенице: Плинара је место где многи
Панчевци купују бензин и бутан, Буле-

вар води до најмногољуднијег панче-
вачког насеља Стрелишта које има пре-
ко 15.000 становника, а Улица Милоша
Обреновића до посећеног ритејл парка,
великог насеља Тесла и пута ка окол-
ним мањим градовима. Сада се, када
сте у колима, на предметној раскрсни-
ци чека минутима, а када се „роди”
кружни ток, све ће ићи брже. И, што је
још важније, биће безбедније. С. Т.

Завршен урбанистички
пројекат за изградњу дечјег
вртића на Стрелишту

Панчево ће постати лидер
у производњи енергије 
из обновљивих извора

ЈП „Урбанизам” Панчево у првој поло-
вини текуће године био је веома успе-
шан у изради и доношењу планске
документације. Оно што посебно упа-
да у очи јесте да је усвајањем Измена и
допуна Плана генералне регулације
Целина 2 – Стрелиште са Хиподромом
и Војловица са Тополом створен план-
ски основ за изградњу новог градског
стадиона на Стрелишту.

Стадион ће бити подигнут крај Хале
спортова и имаће капацитет од најма-
ње 4.500 гледалаца. Реч је о врло
модерном спортском објекту који ће
задовољавати највише критеријуме
FIFA и UEFA за одржавање утакмица.

О актуелностима у ЈП-у „Урбани-
зам” разговарали смо с директором
предузећа Славетом Бојаџиевским.

Он каже да се очекује да на следећој
седници Скупштине града Панчева
одборници усвоје План детаљне регу-
лације за подручје између улица
Милоша Обреновића, Милоша Тре-
бињца, Ослобођења, Лава Толстоја и
Стеријине, који је „прошао  сву зако-
ном предвиђену процедуру. Додаје:

– У последње време су напори Града
Панчева и ЈП-а „Урбанизам” као обра-
ђивача усредсређени на израду плано-
ва и урбанистичких пројеката о дечјој
социјалној заштити и бризи о деци. С
једне стране завршен је урбанистички
пројекат за изградњу дечјег вртића у
оквиру насеља Стрелиште. У питању је
савремени објекат у коме ће моћи да
борави 260 малишана. С друге стране,
наше предузеће ради на измени Плана
детаљне регулације Северна зона 2, на
основу кога ће бити подигнут вртић у
оквиру нове фабрике „Bro se” d. o. o.
Панчево.

Ускоро би требало да буде усвојен и
План генералне регулације Целина 8
(јужна индустријска зона града Панче-
ва), а Одлука о приступању изради
донета је пре више година. До сада је
тај веома важан део града био плански
„покривен  старим Планом генералне
регулације, који је претрпео бројне
измене и допуне и био све неподесни-
ји за оперативну употребу. Новим пла-
ном ће бити олакшана и убрзана даља

модернизација
нафтно-петрохе-
мијског комплек-
са, која ће омогу-
ћити отварање
нових радних
места и смањење
загађења животне
средине.

– Иако је ЈП
„Урбанизам” по
броју запослених
мало предузеће,
оно не израђује
просторно-план-
ска и урбани-
стичка докумен-
та само за град
Панчево, већ
сачињава плано-
ве за све једини-
це локалне 
самоуправе у
јужном Банату и
по потреби за
трећа лица,
попут предузећа
из северне и
јужне индустриј-
ске зоне или ком-
панија које улажу
у ветроелектране.
Тренутно увели-
ко припремамо
разнородна план-
ска документа за
град Вршац – на
пример, Измену
Плана детаљне
регулације опште

радне зоне у Вршцу, за општину
Пландиште – Измену Просторног
плана и Измену Плана генералне
регулације, за Ковин и за Белу Цркву
– План детаљне регулације за насеље
Јагодара. У току су преговори о
почетку израде Плана детаљне регу-
лације за простор Девојачког буна-
ра, на основу кога ће бити плански
уређен овај део Делиблатске пешча-
ре, који је омиљено излетиште мно-

гих житеља jужног Баната – обја-
шњава Бојаџиевски.

У оквиру ЈП-а „Урбанизам”, поред
службе која се бави  урбанистичким
планирањем, пројектовањем, енергет-
ском ефикасношћу, планирањем и
пројектовањем инфраструктуре, веома
је активна и Служба за безбедност сао-
браћаја на улицама, општинским и
некатегорисаним путевима. До пре
неколико месеци је тежиште посла ове
службе било на одржавању улица и
општинских путева у зимском перио-
ду, а сада је примарно редовно одржа-
вање путева и улица у насељима, као и
опремање и одржавање саобраћајне
сигнализације на путевима и улицама.
Људи запослени у овој служби, поред
тога, имају и обавезу издавања бројних
решења и спровођења надзора над
пословима од интереса за саобраћајну
инфраструктуру Панчева.

Директор ЈП-а „Урбанизам” желео
је да нагласи и следеће:

– Панчево ће у блиској будућности
постати својеврсни лидер у производ-
њи енергије из обновљивих извора, у
првом реду ветра, јер су урађена већ
два плана детаљне регулације за
ветроелектране у околини Долова –
Бела Анта, с тим што је у току измена
плана за ову ветроелектрану и „Ветро-
зелену” – а у изради је или пак у при-
преми чак пет планова детаљне регу-
лације, за исто толико ветроелектрана:
три у околини Банатског Новог Села –
БНС, WV NBT WIND 1 и Ветропарк 1,
један покрај Долова – тзв. СМБ, и
један близу Старчева – ветроелектра-
на инвеститора „Eli cio”.

Бојаџиевски закључује да за потребе
подизања последње поменуте ветрое-
лектране ЈП „Урбанизам” треба да ура-
ди и План детаљне регулације изград-
ње посебног далековода. Укупна
инсталисана снага ових ветроелектра-
на биће око 1.300 MW, што је респек-
табилни капацитет у оквирима Србије,
ако се има у виду да је тренутно укуп-
на инсталисана снага електрана ЕПС-a
око 8.000 MW. С. Трајковић

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 20. мај 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

Веслање 
за „џ”

Ако бисмо ми Панчевци добили
задатак да одаберемо који би се
призор могао наћи на разглед-
ници или сувениру који би
представили наш град остатку
света, сигурно би се огромна
већина одлучила за слике с
Тамиша. Најлепше би биле оне
баш с воде, јер такву лепоту,
мир и боје које одмарају очи и
крепе душу заиста би требало
показати свима. Ипак, ту чаро-
лију од које застаје дах најлеп-
ше је доживети из „првог реда”
– на пример из неког чамца или
кајака. И то све не само да је
лепо већ је боравак на води, у
води и поред воде и доказано
лековит. Вода пре свега пози-
тивно утиче на расположење и
односи стрес тамо некуд
низводно...

Читав овај увод нисмо напра-
вили тек да бисмо ко зна који
пут похвалили природне лепоте
које су нам надохват руке, већ
због једне добре и корисне
вести. Наиме, савршену прили-
ку да тај тамишки мелем за
душу примените на себи на
посебно леп и делотворан
начин нуде вам Спортски савез
Панчево и клуб „Спортико”.
Они су, наиме, 1. маја покрену-
ли пројекат „Лето на Тамишу”, у
оквиру којег одрасли Панчевци
и Панчевке имају могућност да
потпуно бесплатно похађају
обуку у рекреативном кајаку!

То значи да ће вам тренер
показати како да веслате и да
ћете у вожњи кроз прелепе кра-
јолике Тамиша провести око
два сата. Обука се одржава 
уторком и четвртком од 17 сати
и недељом од 9 сати, а полазна
тачка је клуб „Спортико” код
Црвеног магацина. Како нам је
испричао Иван Миливојевић,
тренер и професор у клубу
„Спортико”, већ у првих дванаест
дана пројекта чак седамдесеторо
људи опробало се у управљању
кајаком! Миливојевић очекује
да ће до краја пројекта „Лето на
Тамишу”, односно до септембра,
обуку проћи између 2.000 и
3.000 људи. Уколико бисте и ви
волели да будете међу њима,
позовите Ивана на број 
064/22-68-375 и закажите свој
бесплатан час. Ето прилике да
урадите нешто лепо за себе, да
научите нешто ново, да сагледате
свој град из другачијег угла, да
снимите неку добру фотографију,
да упознате нове људе, а можда
и да савладате страх од воде и
изађете из зоне комфора. Немате
шта да изгубите, а корист је
вишеструка. Уживајте у лету на
Тамишу!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Драгана Кожан

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: СЛАВЕ БОЈАЏИЕВСКИ, ДИРЕКТОР ЈП-а „УРБАНИЗАМ”

Кофер и коња под мишку, па на пут

У центру 18. маја

Снимио: Милан Шупица

УСКОРО НОВ ГРАДСКИ СТАДИОН

ОТВОРЕН ЈАВНИ ПОЗИВ

Награде за најбоље академце града

НИЧЕ ЈОШ ЈЕДАН КРУЖНИ ТОК У ГРАДУ

За безбедност и бржу проходност

Регионални центар за таленте
„Михајло Пупин” и Канцеларија за
младе града Панчева отворили су
jавни позив за доделу награда најбо-
љим студенткињама и студентима
града Панчева за резултате постигну-
те током школовања и образовања за
школску 2021/22. годину.

Наиме, отворена је могућност да се
пријаве млади академци који су
школске 2021/22. године први пут
уписали завршну годину четворого-
дишњих или дужих студија – други
степен студија по болоњском систе-
му школовања – на факултетима
чији је оснивач Република Србија, а
који испуњавају неколико услова.
Први је да су држављани Републике
Србије или имају статус избеглице
или расељеног лица, затим да имају
пребивалиште на територији града
Панчева, односно боравиште за лица

која имају статус избеглог или расе-
љеног лица, да током свих година
студирања имају просечну оцену
најмање девет, као и да
претходних година нису
добијали награду од Града.

Потребно је и да сту-
денткиње и студенти
доставе следећу докумен-
тацију: пријаву (писану у
слободној форми) с
кратком биографијом,
адресом, бројем телефо-
на и имејлом; потврде
факултета о упису завр-
шне године студија у школ-
ској 2021/22. години и о про-
сечној оцени током свих година сту-
дирања; копију личне карте.

Ова документација се, најкасније
до 6. јуна, доставља у затвореној
коверти, с назнаком: „Пријава на Јав-

ни позив за доделу награда најбољим
студентима/студенткињама града

Панчева за постигнуте резултате
током школовања и образо-
вања за школску 2021/22.
годину”, Канцеларији за
младе града Панчева (кан-
целарија број 207), радним
данима од 9 до 15 сати,

или са истом назнаком,
поштом, на следећу адре-
су: Градска управа града
Панчева – Канцеларија за
младе (канцеларија 207),

Трг краља Петра I, 2–4,
26000 Панчево. Ово је могуће

учинити и електронским путем,
на имејл адресу kan ce la ri ja za mla -
de@ pan ce vo.rs.

За све додатне информације сту-
денткиње и студенти могу позвати
број телефона 013/308-795. С. Т.



АКТУЕЛНО 3
Петак, 20. мај 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

Вести у црној хроници нижу се
као у неком хорор филму. Пан-
демија коронавируса довела је
до пораста анксиозних и депре-
сивних поремећаја у Србији,
сагласни су психијатри.

О томе шта показују последња
истраживања, колико је и како
пандемија коронавируса утица-
ла на ментално здравље, на теле-
визији К1 говорили су психија-
три из Београда и Крагујевца
проф. др Оливера Вуковић и
проф. др Горан Михајловић.

– Нема дилеме да је панде-
мија довела до пораста анксио-
зних и депресивних поремећа-
ја, јер су се људи први пут суо-
чили с једном толико великом
пандемијом, са изолацијом, прет-
њом смрћу и морали су да тра-
же одговоре – казао је проф. др
Горан Михајловић.

Он је истакао да су врло често
одговори у нама самима.

– Пандемија је дала могућ-
ност да се људи мало више поза-
баве собом и поведу дијалог са
собом. Једна велика истина укле-
сана је на храму у Делфима пре
2.000 година. На једном стубу
писало је: „Упознај самог себе”,
а на другом стубу: „Љубав све
побеђује”. Не смемо заборавити
ни недостатак комуникације и
страх за егзистенцију. Немају
сви људи механизме да се од
тога одбране – рекао је он.

Због специфичних услова
живљења у претходне две и по

године, као и услед противепи-
демијских мера, заживела је јед-
на нова врста психијатрије.

– Реч је о телепсихијатрији,
односно о психолошкој помоћи
на даљину. Када интензитет
симптома анксиозности и депре-
сије почне да утиче на понаша-
ње и функционисање човека,
тада стрес доводи до анксиозног
или депресивног поремећаја и
ту је потребно преписати или
терапију или лекове. Није рет-
кост ни да пацијенту „препише-
мо” дружење, провод, разоноду
и то је прва мера у третману
стреса. Најбоље се против свих
проблема боримо физичком
активношћу, боравком у приро-

ди, дружењем. Али некада то
није довољно – казао је др Горан
Михајловић.

Његова колегиница из Бео-
града проф. др Оливера Вуко-
вић казала је да је Србија први
пут спровела истраживање о томе
колико особа у нашој земљи пати
од психичких поремећаја.

– Спроведено је велико истра-
живање током пандемије, с Фон-
дом за науку на челу, како бисмо
објективно видели колико осо-
ба у нашој земљи, на репрезен-
тативном узорку, болује од
душевних поремећаја. Резулта-
ти су показали да свака петнае-
ста особа у Србији има неку врсту
душевних сметњи. То је прво

овакво истраживање у Србији и
резултати се поклапају са
ситуацијом која је на делу и у
Скандинавији, на пример. Про-
ценат особа које болују од депре-
сије био је 5,2 током пандемије
и можда на први поглед то не
делује као много, али када се
преведе у бројеве, то је велики
број људи којима је потребна
помоћ – рекла је.

Србија бележи двоструко пове-
ћање броја особа оболелих од
депресије у односу на 2013. годи-
ну.

Проф. др Оливера Вуковић
казала је и да није сваки стрес
лош:

– Када је реч о ковид-стрес
синдрому, стресу који је изазва-
ла пандемија, он није показао
посебне последице, већ је више
реч о комбинацији микростре-
сора, односно скупа свих
неизвесности с којима живимо.
Нема живота без стреса и стрес
је добар „зачин”, односно уме то
да буде и тада говоримо о пози-
тивном стресу. Научници пре
100 година нису могли да се
баве питањем стреса, јер је то
релативно нов појам, који се
појавио после Другог светског
рата. Стрес подразумева начин
на који се организам адаптира
на промену околности. Стрес је
потпуно нормалан, адаптивни
механизам. Али ако предуго
траје и исцрпљује организам и
кумулативан је, то је проблем.
То доводи до слома система.

ПОСЛЕДИЦЕ ПАНДЕМИЈЕ

ПРЕДСТАВА 
„АТЕЉЕА 212”

Поклањамо карте
Два наша читаоца имају при-
лику да освоје карте за пред-
ставу „Овај ће бити друга-
чији” коју ће чланови „Ате-
љеа 212” извести у недељу,
29. маја, у 19.30, у дворани
Културног центра.

Представу је режирала
Ђурђа Тешић, а играју Тама-
ра Драгичевић, Ана Мандић
и Милица Јаневски. „Овај ће
бити другачији” је победнич-
ка драма петог „Хартефак-
товог” регионалног конкур-
са за најбољи ангажовани
целовечерњи драмски текст
2017. године.

Ако желите да освојите
карте за ову представу, на
адресу kon kurs.pan ce vac -
@gmail.com  напишите нам
зашто волите позориште, име
и презиме и број телефона,
а ми ћемо одабрати два нај-
креативнија одговора и кон-
тактирати с добитницима да
их обавестимо о награди. Рок
за слање одговора је среда,
25. мај, у подне. Д. К.

У ПЕТАК УВЕЧЕ

Сузбијање комараца
са земље

Друштво за дезинфекцију,
дезинсекцију и дератизаци-
ју „Eкосан плус” д. о. о. наја-
вило је да ће у петак, 20.
маја, извршити третман
сузбијања одраслих комара-
ца на територији града Пан-
чева.

Поменуто друштво се огра-
дило да ће третман моћи да
се спроведе само уколико се
за то створе повољни метео-
ролошки услови. Како је пре-
цизирано, ако све буде текло
по плану, третман ће бити
изведен уређајима са земље
и трајаће од 18 до 22 сата.

Такође, у појединим дело-
вима града биће изведено
задимљавање. Због тога дру-
штво „Екосан плус” моли
пчеларе да предузму све нео-
пходне мере за заштиту пче-
ла, а уједно најављује да ће
20. маја започети и третман
сузбијања ларви комараца
на воденим реципијентима
на територији града. Д. К.

НА ПЛАТОУ КОД 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Матурантски плес 
20. маја у подне

„Панчевачки матурантски
плес”, манифестација којом
матуранти традиционално про-
слављају завршетак средње
школе, биће одржан у петак,
20. маја, у подне, на платоу
испред Градске управе.

Организатори овог догађаја
су Kанцеларија за младе града
Панчева и Дом омладине Пан-
чево.

– Матуранти и матурантки-
ње ће, према корацима увежба-
ним с кореографима плесног
клуба „Беоденс” из Панчева, у
паровима отплесати кореогра-
фију у трајању од пет минута,
те на тај начин заједно обеле-
жити завршетак средњошкол-
ског образовања – саопштили
су организатори.

Очекује се да ће на „Панче-
вачком матурантском плесу
2022” учествовати преко 600
матураната из девет средњих
школа с територије града Пан-
чева.

ОДРЖАНО „СТИХОВАЊЕ”

Ко су најбољи 
рецитатори

Четврто „Стиховање”, такмичење
у рецитовању намењено деци од
седамдо четрнаестгодина из пан-
чевачких школа, завршено је вели-
ким полуфиналом и финалом,
реализованим 7. односно 10. маја.

Према речима организатора из
удружења „Лас Хентес”, ово је
било најуспешније издање „Сти-
ховања” до сада, и то по броју уче-
сника, по разноврсности песама
и добром избору песника. Преко
30 учитеља и наставника из девет
школа спремало је 156 такмича-
ра: сто педесет једног у категори-
ји ауторске поезије и пет у кате-
горији епске поезије.

У финалу, које је одржано у
уторак, 10. маја, у Народном музе-
ју,нашло се 20 финалиста. Побед-
ница у категорији рецитовања
епске поезије је Анђелија Кесић
(ОШ „Стевица Јовановић”), а у
категорији ауторске поезије Ана
Брајовић (ОШ „Олга Петров”
БанатскиБрестовац). Друго место
је освојио Павле Милошев (ОШ
„Бранко Радичевић”), а трећа је
билаНастасија Загајчан (ОШ „Све-
ти Сава”). Д. К.

Неисправни клима-уређаји су
један од најчешћих узрока пожа-
ра у стамбеним зградама током
лета, због чега је веома битно да
овај уређај правилно користимо
и одржавамо. Температуре пола-
ко наговештавају да нам се бли-
жи топло лето, а власницима
клима-уређаја пали се аларм да
је време за мајстора.

Годишњи сервис клима-уре-
ђаја обухвата прање, чишћење и
дезинфекцију унутрашње једи-
нице, прање и чишћење спољне
јединице, проверу фреона и допу-
ну до 250 грама фреона.

Међутим, многи забораве да
на време ураде овај сервис или
га уопште не ураде, што може
да буде веома опасно.

– Годишњи сервис треба да
буде редован. Уколико се одр-
жавање клима-уређаја запоста-

вља, то представља већу опа-
сност по човека него по сам уре-
ђај. Испаривач на унутрашњој
јединици уређаја идеална је
средина за скупљање бактерија
и микроорганизама опасних по
здравље – кажу сервисери.

Како објашњавају, најчешће
до пожара на клима-уређају
може доћи на кондензатору или
жичаним формама.

– Запаљив може бити, реци-
мо, пластични кондензатор који
се често поставља као замена за
кондензатор. Чест узрок пожа-
ра су и друге жичане форме, али
и продужни каблови. Такође,
дешава се да, када се клима-
-уређај не користи дуго, у њега
уђу и бубе, па чак и глодари,
који могу да запуше одвод или
изгризу инсталације. И носачи
се морају редовно контролиса-

ти, јер су сваке године под ути-
цајем снега, леда, ветра... – ука-
зују сервисери клима-уређаја и
додају да се клима-уређаји мора-
ју сервисирати најдуже на шест
месеци, а у локалима где се

непрекидно користе и на два
месеца.

Као и већина других услуга, и
сервис клима-уређаја ће ове сезо-
не бити скупљи него претходне
године, и то од 10 до 50 одсто.
Цена редовног сервиса зависи
пре свега од снаге клима-уређа-
ја, а креће се од 1.500 до 3.500
динара.

– Цене материјала су повећа-
не у набавци. Редован сервис
сада наплаћујемо 3.500 динара,
а пре годину дана је коштао 2.500
динара. Код неких је остао 2.500
динара, али верујем да ће и они
морати да коригују цене. Грађа-
ни су почели да заказују серви-
се, мало су раније кренули него
ранијих година. Изгледа да су
схватили да морају на време да
се припреме – казали су нам у
једном сервису.

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 

специјалистички

преглед 

можете заказати

радним данима

од 7 до 14 сати 

и суботом од 

7 до 12 сати,

путем телефона 

013/21-90-900 и

013/21-90-903.

ПРОМО

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

СЕРВИС НИЈЕ ЛУКСУЗ, НЕГО ПОТРЕБА

Неисправни клима-уређаји све чешћи изазивачи пожара

СВАКИ ПЕТНАЕСТИ СТАНОВНИК СРБИЈЕ БОРИ
СЕ С НЕКИМ ДУШЕВНИМ ПОРЕМЕЋАЈЕМ



Често чујемо да послодавац
има непријављеног радника,
односно да ангажује људе „на
црно”. Шта се под тим подра-
зумева, какве последице трпи
непријављени радник и на који
начин може од таквог понаша-
ња послодавца да се заштити?
О томе је за сајт poslo vi.info -
stud.com писао правник Милан
Предојевић, па овде, уз редак-
цијску опрему, преносимо нај-
важније делове тог текста.

Да бисмо појаснили шта се
подразумева под „непријављеним
радником”, морамо дефиниса-
ти обавезе послодавца око самог
пријављивања запослених. Пре-
ма Закону о раду, правни однос
између послодавца и запосле-
ног започиње потписивањем
уговора о раду. Уговор о раду
је писани споразум послодав-
ца и запосленог којим се засни-
ва радни однос.

Он се закључује обавезно пре
ступања запосленог на рад, у
писаној форми, у најмање три
примерка.

Пријава могућа
само унапред

Премда се радни однос засни-
ва уговором о раду, тек ступа-
њем на рад запослени оствару-
је сва права и обавезе из рад-
ног односа, тако да потписива-
ње уговора о раду и ступање на
рад запосленог заједно чине да
се у пуном смислу успостави
радни однос. Према томе, може
се рећи да уговор о раду пред-
ставља правни основ за успо-
стављање радног односа, али
да започињање фактичког рада
представља други неопходан
елемент за активирање радног
односа, са свим правима и оба-
везама које подразумева.

Осим што је дужан да запо-
сленог обавести о свим битним
питањима рада (услови рада,
акти послодавца, права и оба-
везе...), пре ступања запосле-
ног на рад послодавац је дужан
и да на основу уговора о раду
поднесе јединствену пријаву на
обавезно социјално осигурање
у Централни регистар обаве-
зног социјалног осигурања –
базу података о обвезницима
уплате доприноса за социјал-
но осигурање (ЦРОСО). Успо-
стављањем ЦРОСО повезане су
најбитније институције систе-
ма социјалног осигурања: Репу-
блички фонд за пензијско и
инвалидско осигурање, Репу-
блички фонд за здравствено
осигурање, Национална служба
за запошљавање, али и Поре-
ска управа. Јединственом при-
јавом обухваћена су сва три

вида обавезног социјалног оси-
гурања: здравствено осигура-
ње, пензијско-инвалидско оси-
гурање и осигурање за случај
незапослености.

Запослени се на обавезно
социјално осигурање може при-
јавити: непосредно – електрон-
ским путем, подношењем једин-
ствене пријаве путем Централ-
ног регистра, као и посредно –
подношењем пријаве РФЗО-у
или Фонду ПИО. Најранији
моменат пријаве јесте моменат
потписивања уговора. Пријава
је могућа само унапред. У слу-
чају да послодавац није поднео
пријаву у прописаном року –
пре ступања запосленог на рад,
мора поднети захтев за утвр-
ђивање својства осигураника,
уз одговарајуће доказе.

Драконске казне

Под „непријављеним радником”
подразумева се лице које је у
пракси радно ангажовано код
неког физичког или правног
лица (послодавца), али га то
лице код кога ради није прија-
вило на социјално осигурање,
а најчешће с радником није ни
потписало уговор о раду. Врло
често се користи и синтагма
„рад на црно” јер овде имамо
радно ангажовање ван легал-
них токова, где се не плаћају
јавне дажбине држави (порез и
доприноси), нити запослени
остварује своја права из радног
односа и социјалног осигура-
ња, која му закон гарантује.

Уколико лице које ради има
потписан уговор с послодав-
цем, а послодавац плаћа сва
примања из радног односа и
уплаћује доприносе на пун
износ зараде, може се рећи да
је радни однос „евидентиран”
у складу са законом. Ради спре-
чавања злоупотреба на тржи-
шту рада и рада „на црно” зако-
нодавац је увео правило о фик-
цији радног односа: када нема
потписаног уговора о раду, ако
је лице ступило на рад код
послодавца, радни однос је
настао с даном ступања на рад
и без закључења уговора у писа-
ном облику.

Један од главних механиза-
ма у борби против сиве еконо-
мије и рада „на црно” јесте
инспекција рада. Инспекторат
за рад, орган у саставу Мини-
старства за рад, запошљавање
и борачка и социјална питања,
обавља инспекцијске послове
у области радних односа и
безбедности и здравља на раду.
Главну делатност коју спрово-
ди инспекција рада предста-
вља излазак на терен и инспек-
цијски надзор по службеној
дужности.

У случају када су у вршењу
инспекцијског надзора конста-
товане повреде закона, подза-
конског акта, општег акта и
уговора о раду, инспектор рада
је овлашћен да решењем нало-
жи послодавцу да у одређеном
року отклони утврђене повре-
де. Примера ради, међу најте-

же прекршаје послодаваца (за
које је запрећена новчана казна
којаможедаидеидодвамилиона
динара) сврставају се случајеви
када послодавац није исплатио
зараду и када не поступи по
решењу инспектора рада. Из
Министарства за рад наводе да
радници треба да пријаве рад
„на црно” инспекцији рада док
још увек раде јер је након пре-
кида ангажовања то теже дока-
зати.

Треба имати у виду и оштре
прекршајне казне за рад „на
црно”, јер пријава инспекцији
о постојању непријављеног рад-
ног односа може скупо финан-
сијски да кошта послодавца. С
обзиром на наведено, претња
пријавом инспекцији може бити
одлучујући фактор који ће нате-
рати послодавца да уредно пот-
пише уговор о раду и пријави
радника на социјално осигура-
ње. Закон о раду каже да су
казне за предузеће које има
непријављене раднике од
800.000 до два милиона дина-
ра, а за одговорно лице у прав-
ном лицу од 50.000 до 150.000.
За предузетнике се казне крећу
од 300.000 до 500.000 динара.

Закон о Централном реги-
стру обавезног социјалног оси-
гурања такође има прописане
казнене одредбе уколико рад-
ници нису пријављени. Преду-
зеће ће се казнити од 300.000
до 1.500.000 динара, а преду-
зетник новчаном казном од
50.000 до 500.000 динара.
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Телевизија је била произвођач и дистрибутер који је у вре-
ме ЈРТ имао пет милиона гледалаца. Док се није распала
1993. године, због братоубилачког рата. Последњих деце-
нија су приватне продукције ницале као печурке, није
било забрана и диктата. После распада земље правило у
свакој новонасталој држави је лако успостављено. Широ-
ке руке се финансирају пројекти у којима се историја,
чињенице и биографије ревидирају. (…) А има и неких
земаља у којима су љубитељи филма загрејани, заинтере-
совани и посвећени, као фудбалски навијачи. Португал,
на пример, Аргентина, Француска, Турска, Шпанија. Ту су
одржане велике ретроспективе, где су показали до 50
мојих дугометражних и кратких филмова. И објављено је
десетак књига. Данас је прилично уобичајено да се јавља
занимање за ауторе специфичног стила и филмског јези-
ка, без обзира на то из које земље и културе долазе.

(Филмски стваралац
Желимир Жилник, „Данас”, 14. мај)

* * *
Слобода је тежи вид живота. Стално ти насрћу на слобо-
ду. Од паркирања, скраћивања седишта у авиону и оста-
лих баналних ствари. Када се ти као грађанин не буниш
против тога, па како ћеш так да се буниш против одузи-
мања духовних ствари. Код нас је слобода сирово схваће-
на, није обогаћена духом, само је инстинктивна. На сит-
ним стварима смо јаки, лако се бусамо када нам неко зау-
зме паркинг-место, али нисмо ни свесни шта нам заиста
одузимају. (…) Треба подсећати на све што смо изгубили
и што морамо да повратимо. Наравно, не можемо само
говорити, морамо и делати. Ми о свему лапрдамо, а фали
нам дело. Ко колико може у својим оквирима. Не волим
да причам о томе, али и ја се увек трудим да будем ту где
могу. (…) Замислите, па ми живимо у времену где забра-
њују Достојевског, Чајковског! Ви говорите о слободном
свету! Па та лаж! Ово лицемерство такозване цивилиза-
ције мора да пукне. Најгоре је навићи се на то чиме те
стално кљукају. Али у човеку мора да прокључа крв!

(Глумац Петар Божовић, nova.rs, 11. мај)

* * *
Ту велику победу некада прогресивног човечанства, која
се слави као Дан Европе, опет киднапују мрачне идеје,
они нихилисти, оно радикално зло против којег су се
борили наши преци, најбољи међу нама. Антифашизам
данас мора да потражи заједничке именитеље и антифа-
шизам није само памћење онога што је било. Антифаши-
зам је борба за очување шума, вода, планина, борба про-
тив загађења. Антифашизам је данас много тога, морамо
да тражимо шта је оно што нас спаја, а не раздваја.

(Директор Народног позоришта у Сарајеву
Дино Мустафић, Н1, 10. мај)

* * *
Онај момент кад цела дворана запљеска у ритму на њен
знак рукама клап-клап, уф, који жмарци и јежење. Оде
све у ритам. Појачај и слушај најгласније. Ана Констрак-
та спаја регију и предивно је кад људи без националних
предзнака навијају за своју и ’своју’. Не само због бороса-
на. Тај трен јединства, спајања и респекта према „туђем”,
а заправо својем је full, full  леп.

(Писац Анђело Јуркас, „Фејсбук”, 13. мај)

* * *
Циљ оваквих дојава је да се изврши психолошки прити-
сак на становништво. Већина дојава слата је или у инсти-
туције у којима бораве деца или ка јавним објектима где
се окупља велики број људи. И иако су људи доста већ
огуглали на ову појаву, никоме није пријатно да буде
евакуисан због дојаве о бомби, све и када је уверен да је
дојава лажна. (…) Хибридни ратови су углавном усмере-
ни ка економији и енергетском сектору. Психолошко
деловање је ту такође веома важно, циљ је производња
масовног страха. (...) Немогуће је то решити без помоћи
из земаља из којих напади долазе. Стога је много важни-
је радити на јачању капацитета сопствених обавештај-
них служби, али и припреми грађана како би били отпор-
нији на такве ствари. Ту је важан елемент и сарађивати
са медијима како се не би непотребно ширила паника, са
чим се и рачуна код оваквих напада. Очекујем да ће се са
праксом лажних дојава наставити.

(Професор на Факултету безбедности
Зоран Драгишић, „Данас”, 18. мај)

КОНЦЕПТ КАКО ДРЖАВА СУЗБИЈА РАД „НА ЦРНО”

ИНСПЕКТОРИПРОТИВУ„СИВЕЕКОНОМИЈЕ”

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Није непознато да запослени
у кладионицама и казинима
изузетно тешко могу да доби-
ју кредит у банци. У тој „ризич-
ној групи” од избијања епиде-
мије короне јесу и запослени
у туристичким агенцијама и
хотелијерству, што је, негде, и
логично.

Ипак, у најблажем смислу
необично звучи да банке про-
веравају структуру потрошње
клијената и да од тога зависи
да ли могу да добију готовин-
ски кредит. Како београдске
дневне новине пишу, А. С. из
Београда одбијен је у банци
за кеш кредит. Нашао се у
чуду јер испуњава све услове
које његова банка тражи: ради
на неодређено, четири годи-
не је у истој, солвентној фир-
ми, има плату од 78.000 дина-
ра (рата кредита који је тра-
жио била би 14.000 динара
месечно), никада није био у
недозвољеном минусу, није
каснио са отплатом било које
обавезе према тој истој бан-

ци у којој годинама има отво-
рен рачун. Али испало је да
А. С. по интерним мерилима

банке спада у
ризичну групу
клијената.

Како је рекао,
када му је слу-
жбеник банке
јавио да је одби-
јен за кредит,
иако му је пре
тога речено да
неће бити ника-
квих сметњи,
ништа му није
било јасно. Нај-
пре, службеник
му се није јављао
данима, па је он
позвао да види
шта се дешава.
Казали су му да
се чека инфор-
мација из цен-
трале банке.

Тек после
неколико дана
позвали су га и

„објаснили” му да банке има-
ју дискреционо право да одлу-
че о давању кредита, да није

одбијен због неког формалног
разлога, али да је сврстан у
ризичну групу клијената. Иако
преко те банке прима плату и
обавља све трансакције, испо-
ставило се да је сметња то што
релативно често, према про-
цени банке, уплаћује онлајн
налоге за попуњавање тикета
на кладионици и за слот-игре.
Пошто „помоћи” није било,
решио је да пренесе плату у
другу банку и тамо узме зајам.

Наравоученије: иако о томе
мало ко мисли, скоро све банке
контролишу на шта њихови кли-
јенти троше новац. То може
бити, као у овом случају, кла-
ђење, али и куповина плоча,
књига, доњег веша, праћење
(плаћање) „специјалних” каблов-
ских канала... Зато је, можда,
најбоље да се све плаћа у кешу.

ОВО ВЕРОВАТНО НИСТЕ ЗНАЛИ О БАНКАМА

Проверава се структура потрошње клијената
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Куповином дела акција
„Гаспром” жели да
остане у игри

Држава ће по сваку
цену сачувати нашу
нафтну индустрију!

У дану када је Нафтна индустрија Срби-
је постала већинско власништво „Гаспро-
ма” министарка рударства и енергети-
ке Зорана Михајловић, случајно или
не, оценила је да Србија мора да одбра-
ни енергетску стабилност, чак и по цену
да се промени власништво у Нафтној
индустрији Србије. Како је рекла, „нико-
ме ништа нећемо да отимамо, али мора-
мо да водимо рачуна о себи”, одговара-
јући на питање да ли држава има нов-
ца да купи НИС ако буде морала због
санкција Европе према компанијама у
већинском руском власништву.

Михајловићева је тада додала да
постоји добра сарадња с НИС-ом и да
„зна колико се труде у ово време које
није лако да обезбеде довољно горива
и других деривата за све, али да смо
сведоци и да Европа све више
санкционише компаније из Русије и то
је реалност о којој сви морамо да водимо
рачуна”. Вреди истаћи да је она, како је
сама рекла, била један од малобројних
противника продаје НИС-а руској ком-
панији у време власти Бориса Тадића.
Као министарка енергетике залагала
се, како је рекла, за повећање рудне
ренте „Гаспром њефту”.

Дуги преговори

Када је реч о НИС-у, власничка струк-
тура је промењена – „Гаспром њефт”
више није већински власник деоница
руско-српске нафтне компаније. Наи-
ме, „Гаспром” је откупио акције ћер-
ке фирме „Гаспром њефта” за 7,19
милијарди динара. Односно, постао
је власник 6,13 одсто акција „Гаспром
њефта”, већинског власника НИС-а.
Трансакција је обављена на Београд-
ској берзи, а брокер и за продавца и
за купца била је Поштанска штедио-
ница. Према речима стручњака, о
овом потезу да централна компанија
откупи пакет важних акција од своје
ћерке фирме дуго се разговарало. Да

ли ће овај потез проћи код представ-
ника Европске комисије који уводе
шести пакет санкција Русији, и то
ембаргом на нафту, тек ћемо сазна-
ти. Чињеница је да у овом часу про-
тив „Гаспрома” нису уведене санкци-
је, јер ЕУ и даље купује гас од њих.
Осим „Гаспрома” мере нису уведене
још само „Гаспром банци”, па да ли
ће следећи купац акција бити управо
ова банка ако ЕУ којим случајем уве-
де санкције и „Гаспрому”, тек ће се
видети.

Чињеница је да Руси имају још један
маневарски простор и, уколико и њега
изгубе, сасвим је јасно да ће Србија
имати проблема. Потпуно је разумљи-
во то што надлежни у држави разми-
шљају о томе да се нађе власничка
структура која ће омогућити несметан

наставак прераде нафте у Панчеву. Пре-
ма најавама надлежних у држави, уве-
лико се припрема излазна варијанта, а
њихове изјаве то јасно потврђују.

Држави недостаје 21 одсто акција

Укупан промет на Београдској берзи
експлодирао је прошле недеље на гото-
во 7,22 милијарде динара (нешто мање
од 61,4 милиона евра), услед блок-тран-
сакције акција Нафтне индустрије Срби-
је у износу од 7,19 милијарди динара.
Нешто више од 10 милиона акција
НИС-а испрометовано је у блок-трго-
вању по цени од 717 динара. Количина
продатих акција НИС-а у блок-тран-
сакцији значи да је око 6,13 процената
акција променило власника. Према
подацима Централног регистра харти-
ја од вредности, НИС има укупно 163
милиона емитованих акција, од чега је
56,1 одсто у рукама „Гаспром њефта”,
што је 91,5 милиона акција, а држава
Србија је власник 29,8 процената НИС-а,
односно 48 милиона акција.

Руска страна на овај начин покуша-
ва да настави нормално снабдевање
нафтом преко нафтовода „Јанаф” за
Србију и, према процени стручњака, са
оваквом трансакцијом акција на берзи
требало би да нафта несметано наста-
ви да стиже овом трасом у нашу земљу.

НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ ПРОМЕНИЛА ВЕЋИНСКОГ ВЛАСНИКА

МАНЕВАРСКИ ПОТЕЗ КРАТКОГ ДАХА!?

ОСТВАРИВАЊЕ ЗЕЛЕНЕ АГЕНДЕ НАФТНЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ

Боља и лепша еколошка слика Србије

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

И ДАЉЕ СУ

РУСИ ВЛАСНИЦИ

О читавом случају огласио се и

председник Александар Вучић,

који је изјавио да није било ника-

кве суштинске промене власни-

штва у Нафтној индустрији Србије.

– Није реч ни о каквој суштинској

промени. „Гаспром њефт” је продао

те акције „Гаспрому”. То је, ваљда,

урађено зато што је „Гаспром њефт”

под санкцијама, а „Гаспром” није.

Зато што Европљанима треба гас од

„Гаспрома”, алиимне требанафтаод

„Гаспром њефта” – навео је Вучић.

ПРОМЕНА ВЛАСНИЧКЕ СТРУКТУРЕ НИС-а А. Д. НОВИ САД

УПИС У ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Неке су на добром гласу,
а неке не!

Разлике у броју ученика у основ-
ним школама толико су велике да
то постаје један од горућих пробле-
ма образовног система. Статистика
каже да у 60 одсто школа у Србији
иде пет одсто ученика, а да с друге
стране у пет одсто школа иде 20
одсто ученика. Исти је случај и у
панчевачким основним школама.

Због тога се неке основне школе
у Србији гасе, јер су уписивале мали
број ученика, док су друге крцате
ђацима, са одељењима од по 30 и
више ђака. Разлози су бројни, али
један од фактора је и бирање „шко-
ла на гласу”. Некада су родитељи
уписивали децу искључиво у нај-
ближу школу и вадили се логиком
да је „најбоља школа најближа шко-
ла”, али то правило одавно више не
важи. До дисбаланса у броју учени-
ка у школама у градовима дошло је
због законских промена после 2000.
године на основу којих деца могу
да се упишу у било коју школу на
територији града, а не као до тада
искључиво у оне којима територи-
јално припадају.

ТАКМИЧЕЊЕ ОСНОВНИХ
ШКОЛА „ЗДРАВА ШКОЛА”

После две године паузе
Служба поливалентне патронаже
Дома здравља Панчево и ове годи-
не организује такмичење „Здрава
школа”, у коме учествују ученици
четвртог разреда панчевачких основ-
них школа. Лична и комунална хиги-
јена, болести прљавих руку, ланац
заразе, вашљивост, здрави стилови
живота, човеково тело, пубертет –
само су неке од тема које се спрово-
де у здравствено-васпитном раду са
школском децом и које ће бити
обрађене на такмичењу.

Како су се за надметање у знању
пријавиле све основне школе из
Панчева, тако је ова акција заузела
озбиљну размеру и значај за здрав-
ствено образовање у нашем граду.
Тренутно је у току међушколско так-
мичење, које ће дати три екипе
финалиста, које ће своје знање о
здрављу измерити у уторак, 17. маја.

Вреди напоменуту да се ово вео-
ма популарно надметање, услед епи-
демиолошке ситуације, није одржа-
вало у последње две године.

УПИС У СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ
ШКОЛЕ

Фирме заинтересоване
за дуалце

Приближава се сезона уписа у сред-
ње школе и у складу с тим објавље-
ни су званични резултати у јужном
Банату о заинтересованости компа-
нија за ученике који ће похађати
наставу по дуалном систему. Реч је
о смеровима бравар-заваривач, меха-
ничар моторних возила, оператер
машинске обраде, техничар меха-
тронике, трговац, кувар и конобар.
Наиме, према резултатима заврше-
ног процеса акредитације компани-
ја које су се укључиле у реализацију
модела дуалног образовања, велики
број фирми је веома заинтересован
да буде део овог важног национал-
ног модела стручног образовања.
Списак компанија у којима ће буду-
ћи средњошколци похађати прак-
тичну наставу поприлично је дуга-
чак: „ХИП – Петрохемија”, „ЗФ Срби-
ја”, „Брозе”, „Свислајон – Таково”,
„Хемофарм” из Вршца и друге еми-
нентне фирме из јужног Баната.

По информацијама Регионалне
привредне коморе, према предлогу
плана уписа у школску 2022/2023.
годину по дуалном моделу образо-
вања, 28 компанија из Јужнобанат-
ског округа (Панчево, Вршац, Ковин,
Падина, Пландиште, Алибунар) иска-
зало је потребу за 168 ученика
распоређених у 18 образовних
профила који се школују у девет
средњих стручних школа.

Модеран парк у 
служби грађана

Бензинске станице
НИС-а постају зелене

Настављајући да улаже у еколошке про-
јекте и добробит заједнице, компанија
НИС је подржала изградњу и уређење
Сентандрејског парка у Новом Саду.
Пројекат, чија вредност износи 13,5
милиона динара, реализован је у окви-
ру НИС-овог програма друштвене одго-
ворности „Заједници заједно”, а жите-
љи тог дела града добили су модеран
парк који у свом саставу има дечје игра-
лиште, спортске терене и теретану на
отвореном, као и урбани мобилијар.
Приликом изградње парка водило се
рачуна о коришћењу еколошки прихва-
тљивих материјала, као и обновљивих
извора енергије, те парк поседује солар-
ну расвету и паметну клупу. Ради побољ-
шања еколошке слике овог дела града у
парку су посађене аутохтоне саднице
лишћарског и четинарског дрвећа. Свој
допринос оплемењивању овог простора
дали су и представници компаније НИС
и Града Новог Сада, који су уз подршку
чланова Клуба волонтера компаније
НИС посадили и додатни број садница.

Свечаном отварању парка присуство-
вали су Милош Вучевић, градоначелник
Новог Сада, Кирил Тјурдењев, генерални
директор НИС-а, и Милош Стојановић,
председник Еколошког удружења „Зеле-
нисад”, које јеносилацовогпројектареа-
лизованог у партнерству с ЈКП-ом „Град-
ско зеленило” Нови Сад и уз подршку
Градске управе за заштиту животне сре-
динеиЈВП-а„ВодеВојводине” НовиСад.

Будућност на делу

Кирил Тјурдењев, генерални директор
НИС-а, рекао је да смо последњих годи-

на „више него икада сведоци важности
одговорног пословања којим доприноси-
мо бољем квалитету животне средине”.

– Зато НИС остаје посвећен напори-
ма да допринесе напретку заједнице и
трудимо се да активно учествујемо у
њеном развоју. Посебно смо поносни
на пријатељства која негујемо с локал-
ним заједницама широм Србије и с
којима реализујемо бројне пројекте у
корист грађана. Наша сарадња с Новим
Садом прави је пример таквог партнер-
ства. Велико нам је задовољство што
смо данас у прилици да свечано отво-
римо овај еколошки парк и верујемо да
ће он свим посетиоцима, посебно деци,
донети бројне радосне тренутке. Свако
од нас има потенцијал да допринесе
напретку заједнице. Наша визија је да
радимо у корист генерација које долазе
и том циљу ћемо остати посвећени и у
будућности – навео је Тјурдењев.

Потом је на новим теренима одигра-
на ревијална утакмица најмлађих кате-
горија Кошаркашког савеза Србије, док
је на дечјим игралиштима приређен
богат програм анимације за најмлађе.

У оквиру програма „Заједници зајед-
но” компанија НИС је у град Нови Сад
до сада уложила 205 милиона динара,
од којих је реализовано 100 пројеката
намењених унапређењу квалитета живо-
та и развоју заједнице у том граду.
Током протекле године фокус НИС-овог
програма друштвене одговорности били
су пројекти из области екологије и
заштите животне средине, те је компа-
нија издвојила 107,5 милиона динара
и подржала реализацију 29 пројеката у
12 градова и општина широм Србије.

Соларни панели на пумпама

Но ту се прича о новим еколошким
пројектима НИС-а не завршава. Нафт-
ни гигант је недавно отпочео и поста-
вљање соларних панела за производњу

електричне енергије на својим бензин-
ским станицама. У оквиру прве фазе
овог пројекта соларни панели ће бити
постављени на осам малопродајних
објеката „НИС Петрола” и „Гаспрома”
широм Србије.

Произведена електрична енергија

највећим делом ће се користити за
потребе бензинских станица, уз размену
с дистрибутивном електричном мре-
жом. У периодима када производња
електране буде већа од потребе бен-
зинске станице вишак ће се испору-
чивати у дистрибутивну електричну
мрежу. По истом принципу, када про-
изводња буде недовољна, електрична
енергија ће се преузимати из мреже.
Компанија се на овај корак одлучила
водећи се принципима одрживог
развоја и остваривања своје зелене
агенде, која подразумева улагање у
обновљиве изворе енергије с циљем

смањења емисије угљен-диоксида и
глобалног загревања.

У овај пилот-пројекат НИС је уло-
жио више од 22 милиона динара, а
прогноза је да ће на овај начин на осам
локација бити остварена годишња уште-
да у набавци електричне енергије од

готово 300 MWh уз испоруку око 40
МWh у дистрибутивну мрежу и уз
годишње смањење емисије угљен-
-диоксида од 375 тона. Соларни пане-
ли већ су постављени на бензинским
станицама „Гаспрома”: „Крњешевци”,
„Нови Београд” (бивша „Дејтон”),
„Стари Бановци” и „Прељина 2”, а
планирано је да до краја маја буду
уграђене соларне електране на ста-
ницама „Велика Плана ауто-пут”,
„Крагујевац 7 – Електрошумадија”,
„Блок 45”, као и на малопродајном
објекту „НИС Петролa” – „Горњи
Милановац 2”.

„’Гаспром њефт’, који је до сада био

већински акционар НИС а. д. Нови

Сад, смањио је своје учешће у осни-

вачком капиталу НИС-а с 56,15 одсто

на 50 одсто. Промена власничке

структуре обезбеђује услове за несме-

тано одвијање пословања НИС а. д.

Нови Сад на тржишту. Трансакција

продаје акција обављена је на Бео-

градској берзи, у складу са законо-

давством Републике Србије у области

трговине хартијама од вредности”,

стоји у саопштењу нафтног гиганта

достављеном српској јавности.



Петак, 20. мај 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ЗДРАВЉЕ

Осећај лупања или преска-
кања срца, неретко праћен
стезањем у грудима, крат-
ким дахом, несвестицом или
вртоглавицом, сигурно ће
уплашити и забринути већи-
ну оних који се суоче с поре-
мећајем срчане радње. Тре-
бало би ипак напоменути
чињеницу да се велики број
срчаних аритмија јавља и код
здравих људи у одређеним
физиолошким стањима која
утичу на рад срца.

Кардиоваскуларни систем
ради у непре-
кидној спрези
с нервним и
ендокриним
системом и то
морамо има-
ти у виду када
трагамо за
у з р о ц и м а
аритмије. Зато
је неопходно
у т в р д и т и
какав је био
здравствени
статус пацијента пре појаве
аритмија, као и присутност
евентуалног поремећаја рада
штитасте жлезде, поремећај
менструалног циклуса, при-
сутност инфекције, изложе-
ност стресу, конзумирање
веће количине кофеина или
никотина. Када искључимо
ове узроке, пажњу усмерава-
мо на стање срчаног органа
и стање електролита у нашем
крвотоку.

Аритмије делимо на теме-
љу брзине срчане радње и на
темељу места настанка арит-
мије. Ове класификације у
великој мери утичу на дијаг-
ностичке и терапијске про-
цедуре неопходне за откла-
њање или умањење симпто-
ма аритмије. Иако можемо
генерално констатовати да
су преткоморске аритмије
мање опасне од коморских,

и једне и друге могу укази-
вати на структурне промене
срчаног мишића, срчаних
залистака и крвотока срца.
Такође, и једне и друге могу
проузроковати компликаци-
је с веома озбиљним после-
дицама, па и оним фатал-
ним.

Треперење преткомора јед-
на је од најчешћих аритмија
и њена учесталост расте с
годинама старости пацијен-
та. Старије доба доприноси
већој појави коронарне боле-
сти, слабости срчаног миши-
ћа, болести срчаних залиста-
ка и поремећају рада штита-
сте жлезде, а све су то фак-
тори који изазивају атријал-
ну фибрилацију. Терапија ове
аритмије заснива се пре све-
га на успоравању преноса
брзих импулса из преткомо-
ра у коморе како би оне аде-
кватно вршиле функцију пум-
пања крви у телесни крво-
ток. Лекови за ту намеру су
из групе дигиталиса, бета-
-блокатора и калцијум-бло-
катора. Код ових аритмија
треба спречити и другу могу-
ћу и веома опасну комплика-

цију – ствара-
ње крвног угру-
шка у претко-
мори, који
може да завр-
ши у мозгу,
другим органи-
ма тела или
нашим екстре-
митетима. У ту
сврху се дају
антикоагулант-
ни лекови.

Такозване
екстрасистоле или превре-
мени срчани откуцаји јавља-
ју се и у преткоморама и у
коморама. Ове аритмије могу
имати безазлене, али и вео-
ма озбиљне узроке који упу-
ћују на анатомске и функ-
ционалне промене срца. Са
овим променама структуре
срчаног мишића, с појавом
ожиљака и ширењем проме-
ра преткомора или комора
доћи ће до сметњи у спрово-
ђењу нормалних импулса и
до појаве аритмија или успо-
рене срчане радње. Све то
може у великој мери да поре-
мети рад срца, а последично
и функцију целокупног орга-
низма. Треперење комора
представља најтежу компли-
кацију, која без брзе реани-
мације, масаже срца и одго-
варајуће терапије завршава
фатално.

Узроци аритмије

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Треперење преткомора
једна је од најчешћих
аритмија и њена 
учесталост расте 
с годинама 
старости пацијента.

Уколико имате астму,

траварка Милена

Марић предлаже да

направите тинктуру

коју можете користи-

ти за унутрашњу и

спољну примену.

Пије се три пута

дневно по једна

кафена кашичица, а

ујутру и увече се утр-

ља споља на груди.

Направите мешавину од једнаких количина боквице, бршља-

на, раставића, плућњака и омана. У стаклену теглу до 2/3 стави-

те уситњено биље и налијте до врха алкохолом (40–50%) или

домаћом ракијом. Теглу затворите, промућкајте и држите две

недеље на собној температури уз свакодневно протресање.

После цеђења сипајте у стаклену посуду и ставите на тамно

место, такође собне температуре. Поред груди, по потреби може-

те споља мазати грло, нос или чело.

Тинктура ће допринети бољем чишћењу свих дисајних путева.

Овакав третман би већ у првим данима могао донети знатно

олакшање. Наравно, за озбиљнији учинак је потребно више вре-

мена, тачније око три месеца.

Тинктура за 
астматичаре

Судећи по подацима Републич-
ког хидрометеоролошког завода
(РХМЗ), вредност штетног УВ зра-
чења широм наше државе готово
свакодневно се ових дана оцењу-
је као „висока” и „веома висока”.

Сунчани дани значе да више
него иначе морате да поведете
рачуна о заштити коже – вашег
најскупљег и јединог незамењи-
вог одела. Предлажемо вам при-
родне препарате који вам у томе
могу помоћи.

Иако на нашим просторима људи
углавном верују да је таман тен
симбол атрактивности и доброг
здравља, чињеница је да таква
пребојеност коже заправо пред-
ставља знак њеног оштећења.

Излагање сунцу, било дуготрај-
но, било краткотрајно, али неуме-
рено и интензивно, често може
изазвати негативне ефекте, који
представљају главни фактор ризи-
ка за настајање меланома, али и
немеланомских карцинома коже.
Учесталост тумора коже, а међу
њима и меланома, у последњих 30
година расте свуда у свету, па упо-
зорења стручњака да се јаког сунца
треба клонити не би требало дожи-
вљавати као празне приче.

Статистика

У Србији се сваке године открије
око 650 оболелих од меланома,
док приближно 300 људи умре
од овог најсмртоноснијег рака
коже. Застрашујућа је чињеница
да међу младима узраста од 15
до 29 година у просеку годишње
четири мушкарца и шест жена
оболе, док три мушкарца и једна
жена наведеног узраста изгубе
битку са овом опаком болешћу.

Иако се Србија налази у гру-
пи земаља с нижим ризиком
оболевања, црвени аларм се пали
због податка да се број оболе-
лих од 2005. до 2015. повећао за
чак 25 процената. Стручњаци
објашњавају да је главни разлог
томе пре свега неконтролисано
излагање становништва УВ зра-
чењу у претходним деценијама.

Угрожени и млади

Према речима прим. др Светла-
не Грубор, специјалисте дерма-
тологије и венерологије у
Kабинету за дерматовенерологи-
ју KБЦ Земун, порасту броја обо-
лелих од рака коже највише
доприноси управо повећање
ултраљубичастог зрачења услед
оштећења озонског омотача.

– Пре само тридесетак година
званичан став у медицини је био
да су тумори коже тумори стари-
јих особа и да се јављају у шестој
или седмој деценији живота. Међу-
тим, малигни тумори коже данас
се дијагностикују у све млађем
узрасту – понекад чак и у раним
тридесетим годинама живота. Нај-
млађа пацијенткиња којој сам дијаг-
ностиковала базоцелуларни кар-
цином на кожи имала је само 22
године. Срећом радило се о локал-
ном тумору, који је оперативно
одстрањен у целини, без последи-
ца – истакла је Светлана Грубор.

Kако одабрати најбољу заштиту

Полице апотека и парфимерија
препуне су различитих препа-
рата за заштиту од сунца. Док-
торка Светлана Грубор саветује
како да одаберете прави:

– Да бисмо направили прави-
лан избор, морамо препознати
свој тип коже, јер од тога зависи
јачина заштитног фактора. Фото-
тип 3 се најчешће среће на нашем
поднебљу, а карактерише га нешто
тамнија кожа, мање осетљива на
сунце, која лако и брзо тамни.
Препарат за заштуту од сунца
бирамо тако да фактор омогући
што дужу заштиту. Дакле, ако
кожа фототипа 1 изгори после
пет минута боравка на сунцу,
заштитни фактор (СПФ) 50 омо-
гућава 50 пута дужи боравак на
сунцу пре појаве опекотина. У
пракси препоручујемо пацијен-
тима да не користе мањи фактор
од 30 и да понављају мазање коже
на сат времена или СПФ 50 са
обнављањем на сат и по до два
сата. На нашем поднебљу неоп-
ходно је штитити кожу у периоду
од априла до краја септембра,
када је висок УВ индекс. Дакле,
кожу штитимо увек, а не само
онда када идемо на плажу! Уко-
лико говоримо о летовању, дозво-

љено је излагање сунцу у перио-
ду до 10-10.30 пре подне и од
16.30-17 сати по подне, уз обаве-
зно наношење водоотпорног
заштитног препарата. Неизостав-
но се морају користити и наоча-
ре са УВ заштитом, шешири,
заштитна одећа... Хлад или сун-
цобран пружају заштиту од сун-
ца као СПФ 6, што значи да се и
ту може изгорети за кратко вре-
ме ако кожа није заштићена!

Уместо скупих заштитних кре-
ма из апотеке, које неретко садр-
же и састојке који вам доносе више
штете него користи, можете се
определити и за препарате на биљ-
ној бази које ћете направити сами.

Алоја вера

Још од времена древних египат-
ских фараона алоја се користи
за лечење свих врста кожних
обољења. Тридесетих година про-
шлог века доказано је да гел из
листова ове биљке убрзава исце-
љење опекотина од зрачења.

Чак и ако нисте вични гајењу
биљака, алоја ће вам сигурно
успети. Гаји се у саксији и потреб-
но јој је врло мало воде и скоро
никаква нега.

Kод мањих опекотина, посе-

котина и других кожних тегоба
једноставно откините доњи лист,
расеците га уздуж, извадите жела-
тинозно месо и нанесите га на
оболело место. Можете испро-
бати и неки од бројних комер-
цијалних препарата за кожу који
садрже ову биљку.

Уље чајевца

Уље чајевца са својим природним
антиинфламаторним, антибакте-
ријским, антимикробним и анти-
гљивичним својствима једно је од
најпопуларнијих природних есен-
цијалних уља за негу коже.

Лековиту мешавину која ће
вам помоћи у лечењу опекоти-
на од сунца направите тако што
ћете помешати 12 капи уља чајев-
ца с 30 мл хладно цеђеног масли-
новог, сунцокретовог, сусамовог
или кокосовог уља. Немојте ову
комбинацију наносити на отво-
рене ране.

Маслиново уље и шаргарепа

Сок од шаргарепе се често кори-
сти у комерцијалним уљима за
тамњење. Ако желите да 
направити свој лосион за сунчање,
помешајте 120 мл маслиновог
уља, пет капи тинктуре јода и
пет капи сока од шаргарепе.

Лосион нанесите пре излагања
сунцу и поновите након сат 
времена.

ВРЕДНОСТИ ШТЕТНОГ УВ ЗРАЧЕЊА У ПОРАСТУ

ЧУВАЈТЕ СВОЈЕ НАЈСКУПОЦЕНИЈЕ 
ОДЕЛО, ДРУГО НЕМАТЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ОПРЕЗНО С ЛЕКОВИМА И КОЗМЕТИКОМ

Имајте у виду да поједини

лекови повећавају осетљи-

вост на сунце, па се, ако сте

на некој терапији, пре изла-

гања сунцу посаветујте о

томе са својим лекаром.

Такође, током сунчања

избегавајте употребу дезо-

доранса, козметичких пре-

парата и парфема, јер они

могу изазвати непријатну

реакцију на сунце или трајну

пигментацију.

БЕСПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ

Светски дан борбе против

меланома ове године се обе-

лежава 13. јуна, а тим пово-

дом ће, у оквиру кампање

„Еуромеланома 2022”, сви

грађани Србије који то желе

моћи да закажу бесплатан

преглед за рано откривање

рака коже. Заказивање ће

се вршити 7. и 8. јуна, од 7

до 20 сати, путем телефона

0800/222-888.

Поучени искуством из годи-

на пре пандемије, када се ова

кампања такође реализовала,

саветујемо вам да позовете

већ првог дана у 7 сати, јер је

интересовање грађана за ове

прегледе огромно и термини

се јако брзо разграбе.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

СОЛАРИЈУМ ЗАОБИЂИТЕ У ШИРОКОМ ЛУКУ

Докторка Светлана

Грубор нема добро

мишљење о соларију-

мима.

– Соларијуме никако

не препоручујем јер

представљају вештач-

ки извор УВ зрачења и

емитују штетне зраке

који продиру и у дубље

слојеве коже. Упозоравам да

је погрешан став ићи током

зиме или пролећа у соларијум

ради „припреме” коже за

летовање, а веома је штетно и

редовно излагање током

читаве године. На тај начин се

само поспешује кумулативно

штетно дејство на ћелије коже

и повећава могућност њихове

малигне трансформације.

Уместо соларијума препоручу-

јем примену кремова или

лосиона за самотамњење,

али наглашавам да треба ода-

брати квалитетне хипоалерге-

не препарате – каже Светлана

Грубор.

KО ЈЕ ПОД РИЗИКОМ

Рак коже може да се јави

код сваког, у било ком узра-

сту, али је најчешћи код осо-

ба преко 50 година или код

особа које се продужено

излажу сунцу.

Ризик је повећан код осо-

ба које:

• имају светлу кожу и

подложне су опекотинама

од сунца;

• имале су опекотине од

сунца у детињству;

• проводе много времена

на сунцу (нпр. због посла

или хобија);

• изложене су интензив-

ном сунцу током кратког

периода (нпр. за време

одмора);

• користе или су користи-

ле соларијум;

• имају више од 50

младежа;

• имају у породици особу

која је имала рак коже;

• старије су од 50 година;

• имале су транспланта-

цију органа.



Од 1945. Немачка се позициони-
рала радикално антиратно. Има-
лајевероватнонајснажнијимиров-
ни покрет студената и левице
шездесетих година који се бес-
компромиснообрачунаваосапод-
свесно тињајућим милитаризмом
нације. Али у делу Европе овог
тренутканаделу јемасовниполи-
тички активизам усмерен на то
да се Немцима олакша повратак
на оно што су некад били: мили-
таристи, у перфекцији недости-
жни свим другим претендентима
на технички добар рат. Немачки
канцелар Шолц се још брани, али
све слабије.

И поред све медијске ратне буке,
рат се Европи приближава тиши-
ном мачјих шапица. Овдашњи
јавни простори су контаминира-
ни ратном реториком, али се она
од актера схвата тек вредносно
принципијелно, идеалистички,
апстрактно херојски, док се пот-
пуно пренебрегава њено реално
деловање на руску страну. Дио-
низијски човек је преузео исто-
ријску бину, али његово актуел-
но пијанство нажалост нема везе
са вином. Бина је углавном поста-
вљена, још само да се Немачка,
лечени милитариста, одлучи да
попије прву чашу рата коју јој
прекоморски партнери и источ-
ни суседи гурају у руку.

– Европска унија је рођена из
кривице и кајања немачке наци-
је – рекла је пољска социоло-
шкиња Каролина Вигура на поли-
тичкој трибини „Може ли Евро-
па да створи мир?”, која је у
недељу 8. маја одржана на сце-
ни бечког Бургтеатра. Тачну лока-
цију – „на сцени” – неопходно је
истакнути због размера симбо-
личке политике која се тренут-
но води унутар ЕУ. На сцени,
али није играно. На бини, али
није глумљено. У миметички
простор којим се нормално кре-
ћу другачије врсте ратова сад се
убацио један прави.

Лако је сложити се са изјавом
о ЕУ рођеној из немачког греха.
Унија је заиста мировни проје-
кат произашао из руина Другог
светског рата с намером да паци-
фикује Немачку и конструктив-
но је веже за судбину континен-
та. Тај део је углавном успео.

Али ту је готово с мировним.
– Немачка је од деведесетих

година била наш најпоузданији
партнер. Вишеније, садасутоСје-
дињене Државе. Оне се брину о
нашој националној безбедности –
преносиВигуравећинскиставкоји
влада унутар пољског друштва.

Преведено: развијати еконо-
мију је добро и неопходно, али
Пољаци у ствари траже некога
ко ће разумети њихов страх од
Русије. Траже неког ко ће им
дати рат. Немци су их разочара-
ли јер су то константно одбија-
ли. Сада све пољске наде леже
на Сједињеним Државама. САД
су најпоузданији партнер за
поклањање ратова онима који не
знају како би их започели.

Некад су Немци били лаке
руке код ратова. Да су то они
стари, учинили би данас услугу
својим источним суседима без
много колебања.

Зато је у делу Европе овог тре-
нутка на делу масовни политич-
ки активизам усмерен на то да
се Немцима олакша повратак на
оно што су некад били: милита-
ристи, у перфекцији недостижни
свим другим претендентима на
технички добар рат. Немачки
канцелар Шолц се још брани,
али све слабије. Он зна оно што
и други, с тим да те друге није
брига – ако Немачка почне,
можда неће знати да стане.

Тај мрачни објект жеље

Технички, англосаксонски и пољ-
ско-балтички блок има следећи
проблем: како вратити процес
пацификације Немачке унатраг,
а резултат свеједно задржати под
контролом? Лечени милитари-
сти су ноторно непоуздани. Они

су као лечени алкохоличари, не
треба их пустити близу објекта
жудње. Људи који се опорављају
од неке зависности нису лоши
сами по себи, далеко било, али
њихова околина зна да их не тре-
ба превише искушавати у конзу-
мацији оног што их је једном
већ конзумирало и довело на руб
пропасти, да су се једва и с муком
опоравили – коцка, дрога, про-
ждрљивост, прекомерно троше-
ње или секс, алкохол. Они су у
реду, професионално и социјал-
но функционишу добро, али пси-
холошки остају рањиви, погото-
во кад их неко упорно, из нехата

или садизма, наговара да попу-
сте сиренској песми нагона.

Гледано колективно, као рауш
једне велике групе, немачка исто-
рија показује узнемирујуће карак-
теристике зависности од рата,
ратних труба, светлог оружја,
одсјаја челика, затегнутих уни-
форми, улаштених чизама, добро
упаковане висине од метар осам-
десет шест плус. Све су војске
страшне у рату, не треба имати
сумње, али код Немаца је рат
конкурс за савршенство. Као да
су некако нездраво уживали у
њему, мислећи да је реч о при-
родном праву у ком се нација
истиче с похвалом.

Аустријанци су понекад дели-
ли дај сентимент, али су превас-
ходно остали више трговци него
ратници. После Кенигреца 1866.
излечили су се од илузије пер-
фектне ратне машине; не само у
смислу да они то нису већ да је
тако нешто уопште могуће. Кад
су последња два пута ишли у рат,
требала им је подршка неког
јачег, фокусираног, дисципли-
нованог, одлучног. Рецимо, Нема-
ца. Са њима деле германско поре-
кло, али ту паралела стаје. Нису
се Аустријанци излечили од рата,
јер то никад ниједна нација није,
али јесу од нездраве интернали-
зације рата. Сликовито, Аустри-
ја може поднети коју чашицу а
да јој се очи не закрваве.

Немачка то не може. Од 1945.
земљасепозиционираларадикал-
но антиратно. Имала је вероватно
најснажнији мировни покрет сту-
денатаилевицешездесетихгоди-
на који се бескомпромисно обра-
чунавао са подсвесно тињајућим
милитаризмом нације. Изгради-
ла је прву економију Европе. Пре
32 године је вратила територију
од сто хиљада квадратних кило-
метара од Русије без рата. Преу-
зела је политичко вођство унутар
ЕУ. Победила је на „Песми Евро-
визије” 1982. са песмом о миру.
Има ли упечатљивијих доказа да
је била излечена од зависности?

На ближи поглед, ствари нису
тако сјајне. У производњи и изво-

зу оружја је нађен компензациј-
ски објекат за рат. Само по себи се
разуме да је оружје било врхун-
ског квалитета. Али кад се подву-
че црта, Немачка више није сама
ратовала, само је помагала други-
ма да ратују, чиме је опет остајала
у близини потиснуте националне
опсесије. Није више пила, али је
радо гледала друге како пију.

Антиратни покрет се такође
није развијао по стандардним
моделима. Један део се показао
насилан и склон спектакулар-
ним оружаним акцијама, по
рецепту улични рат за превази-
лажење рововског рата.

Други део се развио политич-
ки кроз Зелене, прошао неколи-
ко фаза и сад је један од главних
агитатора за коначни обрачун
Европе са Русијом.

Немачка економија је и даље
снажна, али се њена моћ војно

преусмерава. Буџет за одбрану је
драстично подигнут почетком
марта, нешто на шта до сада није-
дан амерички председник или
НАТО секретар није успевао да
натера Немачку. Немачка при-
вреда постаје ратна привреда.

– Али наравно да ћемо наште-
тити сами себи – рекао је Роберт
Хабек, немачки министар еконо-
мијеизстранкеЗелених, објашња-
вајући (2. маја) нацрт ембарга на
руску нафту. – Наравно да ћемо
патити, алисвиморајудадајусвој
допринос! Немогуће је да уведе-
мо санкције Русији а да не нане-
семо штету сами себи. Ми мора-
мо да платимо ту принципијел-
ност. Биће јакотешкозаљуде, али
они то морају да поднесу.

Пошто су Европљани живели
јако дуго на јако малом просто-
ру, сви наши кодови и шифре су
измешани. Кад један политичар
каже то што је рекао Хабек, одмах
сви знају: или је комуниста или
је Черчил, епитом ратног мини-
стра. Комуниста није, дакле оста-
је само ово друго, ратни мини-
стар који свом народу обећава
крв, зној и сузе.

Успут, Хабек је по послед-
њим испитивањима јавног мње-

ња најпопуларнији немачки
политичар. Претња људима да
наметнута одрицања „морају
да поднесу” није му нашкоди-
ла, напротив.

Чак и песма „Ein bißchen Fri e -
den” с којом је немачка канди-
даткињаНиколпобедилана„Евро-
визији” 1982. сад почиње буквал-
но да се руга свим копачима сми-
сла. Шта значи тај наслов, lit tle
bit of fre e dom, који на немачком
још и има достојанства, али пре-
веден на неки други језик постаје
виц? Мало мира? Дај мало мира?
Мало је мира? То мало је довољ-
но? Не претеруј с миром?

Ко се пита да ли је овај мали
ламент над евровизијским побед-
ником од пре 40 година озби-
љан, није наравно, али људи то
свеједно морају да поднесу!

Двостранизам ботулизам

Сав тај компензацијски cold tur -
key механизам који је Немачка
развијала, одједном од краја деве-
десетих више није био довољан.
Рубикон је пређен са бомбардо-
вањем Србије и партиципацијом
у америчкој операцији у Авгани-
стану. Поред низа лоших ствари
које су се ту догодиле, једна је
некако остала занемарена и на
рубу интереса: Немачка је поно-
во осетила укус рата. Кокетирала
је са објектом страсти из власти-
те историје. Истина необавезно,
у за њу контролисаним, скоро
лабораторијским условима, али
довољно да се осети жеђ за више.

Али сада су разочарани други
који од Немчке траже ратно, у
сваком случају војно вођство. То
је она врста очекивања коју опи-
сује пољска социолошкиња Вигу-
ра на трибини у бечком Бургу.
Бина је од деведесетих намеште-
на тако да Немачка осети рат. То
се и догодило, али је Берлин све-
једно остао рационално суздржан
у даљем попуштању пред туђим
ратним плановима. Колико је рат
део немачког националног хаби-
туса, толико је паралелно праћен
рационалним корективом. „С
обзиром на нашу историју” ових
дана је најчешће понављана фор-
мулација на немачкој јавној сце-
ни. Аустријанци је такође упо-
требљавају, али у мало измење-
ној форми. Они кажу „с обзиром
на немачку историју”.

„С обзиром на нашу историју”
код Немаца значи „с обзиром на
разорни милитаризам који нас је
довео до руина Берлина и Дре-
здена”. То је научени, искуством
плаћени пацифизам. Да ли је при
томебитнодабудеиискрен? Или,
рекао би Хобс, чији пацифизам
није научен и истрениран?

На невољу, ствари се сада јако
брзо мењају, па се рационални

темељи пацифизма у немачком
јавном простору сужавају из дана
у дана. Писмо 28 интелектуала-
ца који су позвали канцелара
Шолца да не испоручује тешко
наоружање Украјини нешто је
успорило процес војног шиљења
Берлина, али га није зауставило.

Једна од потписница тог анти-
ратног писма, књижевница и
феминисткиња Алиса Шварцер,
сусрела се са агресијом интелек-
туалне сцене и провалом беса на
социјалним мрежама. Први је
оптужују за двостранизам – both-
sides-isam – који изједначава
агресора и жртву, други јој пору-
чују да се купи и оде код свог
газде Путина. Позвана да обја-
сни свој непримерени пацифи-
зам, изјавила је да у Европи вла-
да „нова ратна острашћеност”,
те да треба мало бацити поглед
и на власти у Кијеву.

– Не деле сви Украјинци пози-
цију свог председника, али су
свеједно његови таоци – изјави-
ла је Шварцер у интервјуу за
аустријски дневник „Пресе” (7.
маја). Није се повукла и извини-
ла украјинском амбасадору, шта-
више је у Минхену прошле субо-
те додала да „Зеленски не пре-
стаје да провоцира”.

За разлику од ње, Јирген Хабер-
мас је пожњео углавном подсмех.
Он није потписник писма 28, али
је своје идентично размишљање
изнео у есеју „Рат и згражавање”
(„Kri eg und Empörung”) објавље-
ном у дневнику „Зидојче цајтунг”.
Хабермасова теза: с првим санк-
цијама 2014, Запад је већ обја-
вио економски рат Русији, сваки
даљи корак Берлина у војном
наоружавању Украјине стога тре-
ба процењивати према критери-
јуму формалне објаве рата.

Хабермаса велики немачки
медији махом отписују да је стар
и не зна шта говори, неки опет
његов пацифизам интерпретира-
ју као генерацијску ствар. Једна
реченица из коментара у „Франк-
фуртер алгемајне цајтунгу”, као
да је од Јонеска, заслужује да се
цитира: „У својој фиксацији на

опасност од атомског рата по
Немачку, Јирген Хабермас пот-
пуно пропушта да примети како
сутуповређенинормативнимеха-
низми међународног права.”

Још се смејем.

„Трећи светски рат може да
избије и без немачког оружја”

Много је доказа да се овог тре-
нутка присуствује кохерентном
медијско-политичком фронту
преодгајања Немаца, враћања
њиховог унутрашњег сата од кон-
цилијантног до милитантног.

Ево до сада најдиректнијег
наслова тог типа: „Трећи свет-
ски рат може да избије и без
немачког оружја” („Пресе”, 3.
маја). Испод се разрађује оно
што већ у наслову лапидарно
стоји – да је трећи светски рат
ионако аутоматика, он је већ
ту, готова ствар. Чему онда
суздржљивост? Шта се онда
Немци нећкају и ломе, зашто
не пошаљу Украјини све што
имају, плус инструкторе, вој-
ску и 12 поена на „Песму Евро-
визије”?

Ескалација се у принципу схва-
та као нешто што руска страна
ради у потпуно празном просто-
ру, сама од себе. По наслову „А
ако Владимир Путин ипак одлу-
чи да ескалира?” („Пресе”, 4.
маја) види се да се западна војна
помоћ Украјини уопште не дожи-
вљава као ескалација.

Како је то могуће? Језик пома-
же, као у наслову „Живело оруж-
је! Украјински дискурс без ком-
промиса – Запад иде у офанзи-
ву” (ОРФ, 4. маја). Путин еска-
лира, а Запад само бескомпро-
мисно одговара.

„Ескалација” је тесто из ког се
може изваљати сваки смисао. По
примере се враћамо на политич-
ку трибину у Бургтеатру.

Филип Тер, професор за источ-
ноевропску историју на Бечком
универзитету: „То је наш (ЕУ,
прим В. К.) рат, не само украјин-
ски... Оружје треба давати Укра-
јини, али с мање помпе. Треба да
радимо као у Југославији, кад
смо тајно наоружавали Хрвате,

они прослеђивали Бошњацима,
и то је окончало рат.”

Вигура: „Ми (Пољаци, прим.
В. К.) мислимо да је неизбежно
да се овај рат прелије преко гра-
ница Украјине. Запад се боји тре-
ћег светског рата, ми се бојимо
да га неће бити.”

Како овај рат треба да се завр-
ши, питао је на крају Ерик Фрај,
водитељ трибине и уредник беч-
ког „Стандарда”.

Маша Гесен, руско-америчка
ауторка, својевремено директор-
ка Радија „Слободна Европа” у
Прагу: „Пораз Русије је добар
старт. Међутим, ако Русија дожи-
ви пораз, она ће се распасти, 
развући ће је сепаратистички
покрети изнутра. Али то је засад
најбоље решење.”

Сви би да ескалирају, али
нико не би да се бори. Вигора
износи резултате последњег
испитивања јавног мњења о
могућности руског напада на
Пољску. Једно од питања је
гласило: „Шта бисте радили да
нас Руси нападну: а) борили
се; б) бежали?”. Опцију „бежа-
ли” заокружило је 80 одсто
испитаника.

Па добро, ко ће се онда бори-
ти против Русије ако сви пале, а
онда побегну? Немци, наравно.
Та чаша их неће мимоћи. Англо-
саксонци и европски Исток ће
се већ побринути за то. Није од
Господа, већ од Истока.

(Весна Кнежевић на порталу
„Око” Јавног сервиса)

ТЕМА БРОЈА
Петак, 20. мај 2022.
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РАТНА РЕТОРИКА У ЕУ

НЕМАЧКА И ЗВЕЦКАЊЕ ТРЕЋИМ СВЕТСКИМ РАТОМ

Европска унија је
рођена из кривице и
кајања немачке нације.

Али кад се подвуче
црта, Немачка више
није сама ратовала,
само је помагала
другима да ратују,
чиме је опет остајала
у близини потиснуте
националне опсесије.

Писмо28 интелектуалаца
који су позвали
канцелара Шолца да
не испоручује тешко
наоружање Украјини
нешто је успорило
процес војног шиљења
Берлина, али га није
зауставило.
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У Србији живи око 12.000 слепих
и слабовидих особа. Бројни су про-
блеми с којима се свакодневно
сусрећу, а у њиховом решавању и
борби за што квалитетнији живот
помаже им Међуопштинска орга-
низација слепих и слабовидих.
Председница те организације Ружи-
ца Антић каже:

– Обухватамо Панчево, Ковин,
Ковачицу, Алибунар и Опово. У Пан-
чеву живи око 350 наших чланова,
у Ковину и Ковачици око 55, а у
Алибунару и Опову између дваде-
сет и тридесет. Ово нису прецизни
подаци јер нису сви слабовиди и
слепи део удружења. Помажемо чла-
новима да остваре своја права, али
се и дружимо. Многи наши члано-
ви живе сами и њима је веома лепо
када дођу овамо. Организујемо вели-
ки број радионица: психолошку,
декупаж, за дигиталну писменост,
као и музичке и песничке вечери,
па људи воле да дођу. Они који живе
сами, не могу да прочитају рачуне
кад им стигну, па им наш секретар
попуњава уплатнице или чита
писма... За све што је у нашој моћи
стојимо на услузи члановима.

Да би у пружању помоћи били
још ефикаснији, неопходна им је
већа финансијска помоћ.

– Министарство за рад, запошља-
вање, социјална и борачка питања
финансира наше активности, али
већ четири године добијамо исту
суму. Ми се трудимо да уведемо
нове садржаје, али нам увек стиже
одговор да треба да останемо у
оквиру прошлогодишњег буџета и
тако већ четири године. Нисмо у
могућности да уведемо ништа ново,
а старо не бисмо избацивали јер су
људи задовољни садржајем. На при-
мер, уврстили смо веслање у каја-
ку у план активности за ову годи-
ну, али смо морали да одустанемо
јер су нас ограничили буџетом –
рекла је Ружица Антић.

Тактилна стаза, то јест стаза озна-
чена малим избочинама које сла-
бовида особа може да региструје
штапом, у нашем граду не постоји
и Међуопштинска организација сле-

пих и слабовидих стално подсећа
на то.

– Људи који не виде имају пуно
потешкоћа при самосталном кре-
тању по граду. Свуда су препреке,
поготово у летњем периоду. Иако
је прописано докле угоститељске
баште могу да се простиру, оне
преграђују тротоаре. Затим, фри-
жидери за сладолед и пића... Стал-
но указујемо на тај проблем, апе-
лујемо да се обрати пажња. Сада
има и доста грађевинских радова,
то је неизбежно, али неким ства-
рима просто није место на тротоа-
ру куда се људи крећу. Велики број

наших људи хода са штаповима.
Било би добро када бисмо имали
тактилну стазу бар од Савеза до
Аутобуске станице. Таквих стаза у
Београду има доста, а код нас у
Панчеву нема ниједне. Оне би нам
много олакшале живот... Иначе
могу рећи да наши суграђани има-
ју леп однос према слепима и сла-
бовидима – кад год дођемо у бан-
ку, пошту или неку другу устано-
ву, увек нас пусте када виде бели
штап. Увек приђу и питају да ли је
потребна помоћ, ту заиста не може-
мо да се жалимо – испричала нам
је Ружица Антић.

Међународни дан птица и дрвећа обе-
лежен је 10. маја, указивањем на зна-
чај очувања природе и станишта пти-
ца. Климатске промене, загађења, екс-
тремни временски услови..., све су то
фактори који негативно утичу на биљ-
ни и животињски свет, а задатак свих
нас је да спречимо последице и да
личним примером утичемо на очува-
ње равнотеже у природи.

Приобална подручја Тамиша и
Дунава представљају станиште за
преко 100 врста птица, од којих 63
представљају природне реткости.
Питали смо Панчевце колико бри-
ну о природи.

ЕСАД ШУКУРИЦА, 
аутоматичар електротехнике:

– У природи се осећам лепше и све-
жије. Треба заштитити дрвеће и учи-
нити све што се може да се не секу
здрава стабла због неке улице или
неког кафића. Волимо птице. Преко
лета већину времена проводимо у
шетњи, кући одлазимо само на спа-
вање. Шетамо парком, кејом и Народ-
ном баштом.

ЗОРАН ЈАНИЋИЈЕВИЋ, 
тениски тренер и комерцијалиста:

– Као гост у овом граду често посећу-
јем Градски парк. Одлазим и на Тамиш,
стаза поред реке је прелепа за шетњу.
Чуо сам за Народну башту, али тамо још
нисам стигао да одем. У природи прово-
дим доста времена. У Параћину живим
мало изван града у нетакнутој природи.
Можда бисмо више посвећивали пажњу
природи, али не стижемо с обзиром на
сијасет проблема које свако од нас има.
Рекао бих да се не бавимо довољно при-
родом, али да радимо на њеном очувању
онолико колико можемо.

МАРТИНА ТОМЊАНОВИЋ,
студенткиња:

– Нисам у природи баш често, јер
сам студент, па сам често по граду.
Долазим у парк. Не мислим да посве-
ћујемо довољно пажње очувању дрве-
ћа и птица, то је већини, нажалост,
другоразредни проблем.

АНА РОШУ, студенткиња:
– Имам викендицу у Делиблатској

пешчари, па одлазим тамо. У викен-

дици и учим, тако да сам стално у
природи. Јако мало обраћамо пажњу
на очување природе. Све мање и мање
имамо зеленила, свуда је само бетон,
свуда се само гради и то ми се уопште
не допада. Сматрам да би то требало
да се регулише на неки начин и да се
изградња контролише.

ИВАН СПИРОВСКИ, хемијски техничар:
– Не обраћа се довољно пажње. Додир

с природом ми је важан, често сам у
Сокобањи, шетам пешачким зонама и
стазама. У Панчеву немам неко оми-
љено место за шетњу, јер живим покрај
реке, па ми је то сасвим довољно.

УНА ВИГЊЕВИЋ, 
индустријски фармацеут:

– Народна башта је најлепши део
града Панчева. Кад осетим потребу да
побегнем из града, ја одем тамо и пот-
пуно се изгубим у природи. Мислим
да град доста води рачуна о зеленилу,
једино ми се не допада што бетонирају
делове паркова и игралишта. Али, гене-
рално, има лепих делова града и очу-
ване природе.

А. РОШУМ. ТОМЊАНОВИЋ И. СПИРОВСКИ У. ВИГЊЕВИЋЗ. ЈАНИЋИЈЕВИЋЕ. ШУКУРИЦА

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Планирам пут у Париз,
какав је режим уласка 

због короне?

Нова дисциплина: вожња
бицикла с препрекама

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

КОЛИКО БРИНЕТЕ О ОЧУВАЊУ ПРИРОДЕ?

Све је више бетона

Планирам да путујем у Париз. Да ли
су ми потребни потврда о вакцинаци-
ји или негативан тест? – питала нас је
Марија С. из Качарева.

Улазак на територију Француске из
Србије, која је сада у зеленој зони, не
подлеже никаквим ограничењима.
Путницима није више потребан убе-
дљив разлог за долазак у Француску.

Путницима који су вакцинисани
није потребан негативан тест на
поласку. Они су у обавези да пока-
жу доказ о вакцинацији транспорт-
ној компанији и органима гранич-
не контроле. Невакцинисани пут-
ници дужни су да покажу транспорт-
ној компанији и органима гранич-

не контроле негативан резултат ПЦР
теста који није старији од 72 сата
или антигенског теста који није ста-
рији од 48 сати од поласка (у случа-
ју везаног лета, од првог полетања)
или важећи сертификат о опоравку
од ковида, односно позитиван резул-
тат ПЦР теста или антигенског теста
који је урађен најмање једанаест
дана, а највише шест месеци од
поласка.

Друге мере, као што су тестови и
изолација, нису на снази по доласку у
Француску.

Уколико са собом водите дете мла-
ђе од 12 година, треба да знате да су
деца изузета од ових формалности.

ПОЛОЖАЈ СЛАБОВИДИХ У ПАНЧЕВУ

ПРЕПРЕКЕ НА ТРОТОАРУ 
НА СВАКОМ КОРАКУ

НИШТА БЕЗ ПОМОЋИ ГРАДА

– Град нас финансира, без помоћи

Града не бисмо могли да опстанемо.

Једину замерку имамо на то што се

конкурси за финансирање инвалид-

ских организација не расписују рани-

је, како наш секретар не би радио

месецима без плате. Прошле године

је конкурс расписан тек у јуну... А без

секретара не можемо да функциони-

шемо – каже Ружица Антић.

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

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

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

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

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

мрежи можете пријавити на теле-
фон 319-220.

Чини се да и поред бројних апела неки
наши суграђани не схватају да стазе
намењене бициклистима нису за шет-
њу. Мада, пешаци нису једини про-
блем. Ту су и рупе у асфалту, непро-
писно паркирана возила, кућни љубум-
ци..., па долазимо до закључка да бици-
клисти свакодневно морају да се нао-
ружавају стрпљењем и толеранцијом
у својим вожњама с „препрекама”.

Фотографија настала у Улици
Милоша Требињца пластично опи-
сује оно кроз шта бициклисти сва-
кодневно пролазе на стазама које
су за њих одређене. Ту се види
непрописно паркиран бицикл који
је заузео једну траку, док се у дру-
гој налази пешак. Као да имамо
нову дисциплину – вожња бицикла
с препрекама.

Страну 

припремила 

Сузана

Јанковић

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана вероватно 
без искључења



Суша озбиљно прети

усевима

Укинути накнаду за

одводњавање?!

Упркос свим проблемима, пре
свега због енормног раста цена
горива и ђубрива, сетва је нека-
ко обављена.

Углавном су примењене све
агротехничке мере, али сада су
погледи ратара константно упр-
ти у небо, јер су им падавине
преко потребне, будући да их
већ дуго није било.

Со на „рану” од поскупљења

Један од искусних произво-
ђача и председник удруже-
ња „Доловачки паори” Мар-
ко Бојтар каже да је дефи-
цит влаге у земљи изузетно
велик и да су тиме погођене
све културе, како озима пше-
ница, тако и пролећни усе-
ви, попут кукуруза и сунцо-
крета.

– Уколико у кратком периоду
не буде кише, мислим да ће
бити великих проблема. Има
жита које је већ на удару због
слабијег кореновог система
или због слабијег ђубрења,
што је последица астроном-
ских цена. Знам да су многи,
нарочито мали произвођачи
озбиљно умањили удео хра-
нива у сетви, јер просто нису
имали средстава, а према мојој
процени, таквих је, макар у
мом окружењу, око двадесет
одсто. И ја сам донекле то
урадио, па сам по катастар-
ском јутру некад бацао по две-
ста килограма ђубрива, а сада
сам био принуђен да то буде
упола мање. Већина пољо-
привредника је исто учини-
ла. То ће свакако оставити

трага када је реч о приноси-
ма – наводи Бојтар.

Када је реч о самој сетви,
што се агротехничких мера
тиче, он каже да су углавном
испуњене и да је припрема
земљишта, у датим околности-
ма, обављена коректно.

– Горива је било, иако је и
оно, као што знамо, веома
поскупело. Рачуница је неми-
лосрдна, па би сходно трошко-
вима инпута требало да и цене
производа буду дуплиране, што
ћемо ми тешко остварити. Када
је било извоза, цене су расле,
док се није умешала држава и
забранила га, иако је став пољо-
привредника, привредне комо-
ре, задружних савеза Србије и
Војводине, угледних агроеко-
номиста и многих других да
се то не ради, јер има довољ-

но количина и за нас и за извоз
– истиче први човек доловач-
ких паора.

Заливање (не)изводљиво

Бојтар додаје да су, чим је дошла
одлука о забрани, цене пале и 
производња постаје нерентабилна.

– Додатни проблем су велике
количине пшенице на лагеру,
малтене уочи вршидбе, што ће
додатно оборити цену. То значи
да ће пољопривредник поново
економски да буде убијен у појам.
Могућности ове земље у сфери
производње хране једном би тре-
бало искористити, али то је немо-
гуће кад је пољопривреда послед-
ња рупа на свирали. То нарочи-
то није изводљиво све док наши
апели, па и они за регресирање
горива и ђубрива, не бивају глат-
ко одбијани, а то ће нам се оби-

ти о главу – каже ратар.
Има назнака да ће ово бити

сушна година, па се као малте-
не вечно поставља питање о
заливању ратарских култура.

– Питам се чему накнада за
одводњaвање када нам се од тога
није вратио ни динар, јер, при-
мера ради, код нас у Долову нема
више канала, а слично је и дру-
где. А и да добијемо неки динар
од субвенција за копање бунара,
шта нам вреди када парцеле нису
комасиране, нити електрифико-
ване, а без тога заливање се ника-
ко не исплати. Поред тога, само
Долово је неколико пута претр-
пело сушу и динар нисмо доби-
ли за санирање тих последица.
Стога подржавамо иницијативу
за укидање такве накнаде, јер се
новац не користи за предвиђену
намену – наглашава Бојтар.

Петак, 20. мај 2022.
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УДРУЖЕЊЕ БОРАЦА ОБЕЛЕЖАВА ВАЖНЕ ДАТУМЕ У БОРБИ ЗА СЛОБОДУ

Доловци чувају светлу традицију

Старчевци су у уторак, 17.
маја, добили још једну лини-
ју градског превоза.

Тако, поред „четрнаестице”,
брестовачког и ивановачког
аутобуса, на располагању има-
ју и „осмицу”, која саобраћа
на релацији Тесла–Старчево.

У почетној фази планира-
но је да линија функционише
само радним данима, а први
полазак је у 5.30 са стајали-
шта „Љубичево” из Панчева,
док из Старчева први аутобус
креће у 6.20 са станице „Окрет-
ница”. Оба та стајалишта ујед-
но су и последња.

Kако стоји у реду вожње
објављеном на сајту „Пан-
транспорта”, вожње ће се
низати у просеку на 40 мину-
та, што су укупно 22 пола-
ска дневно.

Последњи с Тесле крећу у
18.50 и 19.20, док ће послед-
ња два аутобуса из Старчева,
у 19.20 и 19.50, ићи до Ауто-
буске станице Панчево.

Банатски Брестовац: Дом
културе и Удружење жена
„Соса” одржали су радиони-
цу пустовања вуне за ученике
у четвртак, 12. маја, у склопу
активности организованих
поводом дана школе. У току
је обнављање рада ДВД-а, који
није функционисао десетак
година, а чланови тренутно
уређују просторије и гараже.
Изложба под називом „Лица
Африке” аутора Чедомира
Букејловића биће отворена у
петак, 20. маја, у 19 сати, у
Галерији Дома културе, која
се налази у Ватрогасном дому.

Банатско Ново Село: Месна
заједница је започела припре-
ме за сеоску славу Духови.
Удружење жена учествовало
је у суботу, 14. маја, на мани-
фестацији у Ковачици. Дом
културе акценат ставља на
чишћење велике сале и мон-
тирање седишта.

Долово: Јавно комунално
предузеће „Долови” санира-
ло је две велике депоније у
Баштенској улици и још јед-
ну на крају Детелинске ули-
це, а у сарадњи са Активом
младих постављене су и табле
„Не бацајте смеће”. „Долов-
ке” су и ове године реализо-
вале екскурзију на Златибор.

„Карате турнир пријатељства”
биће одржан у суботу, 21. маја,
у 10 сати, у школској фискул-
турној сали.

Глогоњ: Месна заједница пла-
нира да санира пут ка изле-
тишту Скела. Дечја предста-
ва „Мала принцеза” изведена
је у петак, 13. маја, у Дому
културе. Чланови удружења
пензионера били су у поне-
дељак, 16. маја, на организо-

ваном излету у Аранђеловцу,
а у петак, 16. маја, у исто
место отпутоваће ученици
нижих разреда.

Иваново: Месна заједница је
поставила гребани асфалт у
Насипској улици. Два пожа-
ра догодила су се надомак
села у недељу, 15. маја, када
су страдали део шуме и неко-
лико импровизованих кући-
ца, а узрок је оба пута била
ватра од роштиља. Приредба
поводом Дана школе уприли-
чена је у четвртак, 19. маја, у
Дому културе.

Јабука: Манифестација „Про-
лећни ручак” организована је
у недељу, 15. маја, на Скели
поред Тамиша, а велики број
удружења, предузетника и
појединаца учествовао је у
припреми специјалитета, који
су потом дељени народу.

Качарево: У организацији
Месне заједнице завршени су
земљани радови на локацији
у продужетку Омладинске
улице као припрема земљи-
шта за јесењу садњу око 500
стабала багрема и бреста.
Почело је и санирање пру-
жног прелаза, а у току је сад-
ња цвећа на платоу у центру
села. Удружење „Вардар” при-
редиће у суботу, 21. маја, у
12 сати, манифестацију под
називом „Научи да сликаш”.

Омољица: У пожару на Ива-
новачкој ади у недељу, 15.
маја, страдала је дрвена кући-
ца власника Милорада Ђон-
лића из Омољице.

Старчево: Старчевачки музеј
учествоваће на манифестаци-
ји „Ноћ музеја” у четвртак,
19. маја, када ће од 19 до 20
сати полазници панчевачке
Музичке школе „Јован Бан-
дур” – истуреног одељења у
Старчеву – приредити јавни
час, а потом ће од 20 до 23
сата бити доступна музејска
поставка „Старчево кроз веко-
ве”. У току је пијачна продаја
књига издавачке куће „Лагу-
на” на тргу „Меша Селимо-
вић”.

Месне актуелности

ЈОШ ЈЕДНА ЛИНИЈА KА НАСЕЉЕНИМ

МЕСТИМА

„Осмица” саобраћа
од Старчева до Тесле  

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ГОРЕЛО НА ДВА МЕСТА У СЛИЧНО ВРЕМЕ У БЛИЗИНИ ИВАНОВА

Непажљиве роштиљџије изазвале пожаре

СЕТВА НЕКАКО ЗАВРШЕНА, АЛИ ИМА ДРУГИХ ПРОБЛЕМА

ПОГЛЕДИ ПАОРА УПРТИ У НЕБО

ДоловачкоУдружење бораца свих
ратова у 20. веку не пропушта
приликудапокажеколикопошту-
је тековине борбе за слободу из
неких прошлих времена. Тако је
недавно ова организација обеле-
жила Дан победе над фашизмом
– 9. мај, када је у сали доловачке
Месне заједнице уприличен коме-
моративни скуп.

Потом су у знак сећања на
жртве ратова положени венци
на три спомен-обележја, од којих
је прво посвећено Доловцима
који су погинули и умрли у
Првом светском рату, а налази
се у центру села испред Велике
цркве. Други споменик је у доли-
ни и направљен је као сећање на
пале борце Народноослободи-
лачке борбе, а трећи се налази у
Учитељском парку и посвећен
је жртвама фашистичког теро-
ра у Другом светском рату.

Поред 9. маја, који је и интер-

национални празник, Доловци
обележавају још пет датума у
вези с Другим светским ратом.

Удружење памти и 4. и 7. јул,
некадашњи Дан бораца и Дан
устанка, док су преостала три

датума локалног карактера и
тичу се историје која је уско веза-
на за Долово.

Тако се 11. јула полаже венац
на тромеђи атара Долова, Мра-
морка, Владимировца, на месту
где је некад извршена диверзија
на прузи. Затим, 7. септембра се
полаже венац код споменика у
Селишту, на којем су се добро-
вољциокупили1944. године, ода-
кле су пребачени на Сремски
фронт. И, накрају, 4. октобраудру-
жење полаже венац код спомен-
-плоче на згради Дома културе и
тада се обележава Дан ослобође-
њаДоловауДругомсветскомрату.

Комеморативне скупове пово-
дом поменутих датума у сали
Месне заједнице до ове године
водио је Никола Брзован, који
је преминуо у марту 2022, а њего-
ву дужност је преузео Мирко
Субин, члан Савета Месне зајед-
нице Долово.

Два пожара догодила су се надо-
мак Иванова у недељу, 15. маја.
Да ствар буде необичнија, до
паљења на различитим мести-
ма дошло је у слично време, у
поподневним сатима, а и разлог
је био исти – оба пута „кривац”
је била ватра од роштиља.

Према речима председника
Савета МЗ Јошке Дудуја, први
случај догодио се нешто после
поднева.

– То је било на рукавцу Зимов-
ник, на око два километра од
наделског моста на улазу у Ива-
ново из смера ка Омољици. Ватра
је захватила шуму и жбуње изме-
ђу бедема и воде и брзо се 
распламсала, па се упалила и

оближња тенда, а поред расти-
ња, страдала су и нека стабла.
На срећу, релативно брзо сти-
гла је ватрогасна екипа, с три
возила, па је пожар благовреме-
но локализован и спречена већа
штета – наводи Дудуј.

Према информацијама очеви-
даца, ширењу ватре допринела
је упаљена маца од тополе која
се лако ширила на све стране, а
искре су потекле од роштиља.

Несмотреност приликом пик-
ника изазвала је нешто касније
још један пожар на око два кило-
метра од Зимовника у насеобини
на Ивановачкој ади. Тамо се упа-
лила шума у близини Дунава,
када је изгорела и дрвена кућица

власника Милорада Ђонлића из
Омољице. И у тој ситуацији ватро-
гасна служба је стигла у најкра-
ћем року и спречила даљи пожар.

Министарство унутрашњих
послова Србије, као и увек у ово

доба године, учестало апелује на
грађане да се уздрже од паљења
ватре ради уништавања стрњике
и другог растиња, као и да наро-
чито обрате пажњу када праве
роштиљ и пале ватру у природи.

Полагање венца за Дан победе над фашизмом

Ватра захватила шуму код Зимовника

Кукуруз лепо никао, сада му хитно треба киша!
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Права музичка посластица очеку-
је све Панчевке и Панчевце у субо-
ту, 28. маја, од 20 сати, када ће у
дворани Културног центра насту-
пити Влатко Стефановски, одно-
сно трио „В3” који он предводи.

Ми вам доносимо кратак интер-
вју с Влатком, а најсрећнијем од
вас и прилику да добије две ула-
знице за овај концерт. Карте ће
освојити читалац који најкасније
до среде, 25. маја, у подне, на имејл
kon kurs.pan ce vac @gmail.com  поша-
ље најзанимљивији одговор на
питање зашто баш њему/њој да
поклонимо улазнице. У имејлу
наведите име и презиме и број
телефона, како бисмо с вама кон-
тактирали ако организатор баш
вас одабере као добитника.

ПАНЧЕВАЦ: Шта ће публика
чути на концерту у Панчеву овог
пута?

ВЛАТКО СТЕФА-
НОВСКИ: У међувре-
мену се доста тога дого-
дило. Већ скоро три
године наступам и сни-
мам с новом ритам-
-секцијом, коју чине
Иван Kукић на басу и
Јан Стефановски на
бубњевима. Веома мла-
ди и веома компетент-
ни и талентовани музи-
чари... У међувремену
смо снимили и нови
„локдаун” албум под
именом „Taf ta lid ze Shuf fle”, који
нисмо стигли да промовишемо у
Панчеву. Недавно се појавио и
дупли винил и CD под именом
„Gre a test Hits”, у издању куће
„Cro a tia Records”, тако да имамо
шта да свирамо...

• Представите нам ваш трио.

– Већ сам их поменуо, то су
млади, али веома талентовани
музичари. Радује ме сваки наступ
с њима. Поседују заразни енту-
зијазам и радост... Иначе, за неу-
пућене, Јан је мој син. Иван сту-
дира аудио-продукцију, а Јан је
на џез академији.

• Није вам први пут да дола-
зите у Панчево. Kакви су вам
утисци о панчевачкој публици?

– Није ми први пут. Волим
Панчево, јер има неки мир у
односу на велике метрополе. Све
функционише, али с мање стре-
са. До сада су ми искуства била
веома позитивна и верујем да
ће тако и остати.

• Шта радите ових дана, да ли
припремате нови албум или неки
други нови пројекат?

– Полако планирамо летње
датуме. Требало би да буде густо
и продуктивно лето. Иначе,
недавно сам снимао музику за
једну позоришну представу, а
очекује ме рад на још једној
представи. Полако, без журбе,
да стигнемо до материјала за
нови студијски албум... Живи
и здрави...

Низом концерата који се одр-
жавају од 13. до 20. маја учени-
ци и професори Музичке шко-
ле „Јован Бандур” на најлепши
могући начин прослављају дан
школе.

Пандемија је у протеклом
периоду онемогућила многе
њихове сусрете с публиком, а
добро посећени концерти ових
дана доказ су да се публика уже-
лела наступа ових младих људи,
али и да су они, с друге стране,
једва дочекали да јавности пред-
ставе све оно што су у међувре-
мену научили и постигли.

Први концерт у низу, посвећен
виолончелу, одржан је у препуној
сали школе у петак, 13. маја, а
већ наредног дана у дворани Кул-
турног центра уприличена је све-
чана академија, на којој су се
представили различити ансам-
бли, од најмлађих до матураната. 

Пре њихових наступа се при-
сутнима, који су дворану испу-
нили до последњег места за седе-
ње и стајање, обратио директор
Музичке школе Михајло Јовић.

– Драго ми је што се коначно
поново видимо после три годи-
не паузе узроковане пандеми-
јом. Упркос неповољној епиде-
миолошкој ситуацији, у проте-
кле три године остварили смо
напредак на многим пољима.
Набавили смо велики број
инструмената, као што су пија-
нино „Kawai”, хорна, обоа, Ц-
-труба, два кларинета, флаута...
Репарирали смо шест концерт-
них клавира и све гудачке
инструменте, међу којима је и
једно од два најбоља чела у нашој
држави – рекао је у обраћању
публици Михајло Јовић.

Историјски успеси

Он је подсетио и на то да је шко-
ла у протеклом периоду отво-
рила три издвојена одељења – у
Старчеву, Банатском Новом Селу

и Јабуци, а ове године отвара
такво одељење и у Долову. Уз
то, отворен је и нови одсек за
дизајн звука у средњој школи, а
претходно је набављена сва за
то неопходна опрема. Јовић је с
поносом поменуо и успехе ђака
и њихових професора у проте-
клој школској години.

– Имали смо 148 награда, од
чега 12 лауреата, 85 првих, 37
других, 14 трећих и две похвале.

Јако ми је драго што смо на Репу-
бличком такмичењу узели 13
првих, девет других и пет тре-
ћих награда, као и једну похва-
лу. Од 28 такмичара из наше
школе, њих 27 је узело награде.
Притом, 13 првих награда на
овом такмичењу школа никада
до сада у својој историји није
освојила! Јако ми је драго што
су професори млађе генерације
узели девет награда на том так-
мичењу. Већина њих су бивши
ученици наше школе. Добро смо
прошли и на Фестивалу музич-
ких школа. Тамо смо имали два
лауреата, једну прву и једну дру-
гу награду. Снажно идемо напред,
а по свим статистикама и пока-

затељима ми смо тренутно међу
најбољим школама у Србији и
заиста имамо разлога за понос –
истакао је Јовић.

Захвалнице и плакете

Школа „Јован Бандур” ове годи-
не је била и домаћин четири међу-
народна такмичења: два под нази-
вом „Мита Топаловић” – у соло
певању и у камерној музици, так-
мичења тамбураша „Макса

Попов” и такмичења гитариста.
На свечаној академији дирек-

тор школе уручио је захвалнице
најуспешнијим професорима и
корепетиторима школе. Такође,
двојици професора који су у пен-
зији – Николи Грујевском, про-
фесору кларинета, и Ненаду
Мирићу, професору фагота,
Михајло Јовић уручио је пове-
ље за немерљив допринос који
су дали раду школе и стварању
и неговању нових музичких тале-
ната у нашем граду.

Зашто су најбољи

Након доделе плакета публи-
ка је имала прилику да ужи-
ва у бриљантним наступима

полазника музичког забави-
шта, хора основне и средње
школе, оркестра хармоника
средње школе, дувачког,
гудачког и тамбурашког орке-
стра основне школе, тамбура-
шког оркестра средњошкола-
ца, те клавирског дуа „Прин-
чипесе”. На крају су заједно
наступили хор и оркестар
средње школе, који су под
диригентским руководством

професорке Јелене Миљевић
извели Моцартов „Реквијем”.
Сви они су јасно показали
зашто школа „Јован Бандур”
тренутно важи за једну од нај-
бољих у држави.

У понедељак, 16. маја, кон-
церт су у школској сали одр-
жали професори школе, у уто-
рак су тамо наступили прво-
награђени ученици, а у среду
је одржан концерт камерне
музике. Прослава дана шко-
ле биће заокружена концер-
том у Цркви Светог Карла
Боромејског у петак, 20. маја,
у 19 сати. Наступиће соли-
сти, хор и оркестар средње
школе.

ОБЕЛЕЖАВА СЕ ДАН МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН БАНДУР”

РАСАДНИК МУЗИЧКИХ ТАЛЕНАТА 
БЕЗ ПРЕМЦА

У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ 28. МАЈА

Наступа Влатко Стефановски, 
а ми вам поклањамо карте

ОД 14. ДО 21. МАЈА

Осетите „Моћ музеја”

РЕЗУЛТАТИ КЊИЖЕВНОГ КОНКУРСА

Александру Чотрићу 
признање у Бугарској

ГАЛЕРИЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ

Излаже Делиа 
Илиешиу Првачки

УСПЕХ МЛАДОГ ПАНЧЕВЦА

Димитрије Јоцићнаграђен
на светском такмичењу

Панчевачки књижевник Алек-
сандар Чотрић (1966) добит-
ник је прве награде у катего-
рији кратке сатиричне форме
на 15. националном конкурсу
за хумор и сатиру у бугарском
граду Kубрату. Реч је о једној
од најпрестижнијих смотри
књижевног стваралаштва у тој
држави.

Чотрићу је то признање при-
пало за афоризме, у конкурен-
цији великог броја аутора из
Бугарске, Турске, Велике Бри-
таније, Русије и других европ-
ских земаља. Награда, која се
састоји од повеље, плакете и нов-
чаног износа, нашем сатирича-
ру је уручена на свечаности која
је одржана 14. маја у Kубрату,

граду у североисточном делу
Бугарске, у Разградској области.

Овогодишњи фестивал хумо-
ра и сатире у Kубрату протиче
у знаку сто година од рођења
Радоја Ралина (1923–2014),
истакнутог бугарског сатири-
чара, песника, епиграмисте и
дисидента.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Матурант СМШ „Јован Бан-
дур” Димитрије Јоцић, на одсе-
ку за клавир, у класи профе-
сорке Марије Лигети Балинт,
постигао је изузетан успех на
престижном међународном
онлајн такмичењу „Таленти 21.
века” које се организује у Ота-
ви, главном граду Kанаде.

Овај талентовани млади пија-
ниста и композитор освојио је
чак две награде за своју ком-
позицију „Пулсар” из 2020.
године. Припала му је специ-
јална награда публике и прва
награда за композицију, коју
му је доделио жири сачињен

од професора музичких ака-
демија из Лондона, Торонта и
са Универзитета у Тексасу. Ујед-
но је и његова професорка
Марија Лигети Балинт добила
признање за рад с талентом 21.
века.

Такмичења организује
Музичко удружење „Пулсар”
из Kанаде, с циљем да промо-
више младе таленте из целог
света. Kао победник такмиче-
ња, Димитрије је позван да
наступи на свечаној церемо-
нији доделе награда и концер-
ту првонаграђених у Kанади
следеће године.

Изложба радова наше некада-
шње суграђанке Делије Илие-
шиу Првачки, под називом
„Ретроспектива”, отворена је у
Галерији савремене уметности
у понедељак, 9. маја, и може
се погледати до
петка, 20. маја.

Делиа је рође-
на 1950. у Руму-
нији, где је и завр-
шила Институт за
ликовне уметно-
сти. У Панчеву је
живела и радила
као самостални
уметник од 1975.
до 1992. Члани-
ца је УЛУПУДС-а
и Међународне
академије за
керамику AIC у Женеви. Од
1992. живи и ради у Синга-
пуру.

„Након 30 година од одла-
ска из Панчева осећала сам
потребу да се вратим том 
периоду, да заокружим ства-
ралачки процес, откривајући
значај година које сам прове-
ла у овом граду. Гледано из

ликовне перспективе, ова изло-
жба има аналитичку, компа-
ративну компоненту, која омо-
гућава свим посетиоцима да
схвате како се моја уметничка
пракса развијала током година.

За мене је ова поставка јако
значајна, пре свега као при-
лика да изразим своју захвал-
ност и посвећење Миленку,
због кога сам стигла у Панче-
во пре 47 година и постала
грађанин овог града”, записа-
ла је, између осталог, Делиа
Илиешиу Првачки у каталогу
који прати изложбу.

Изложба слика Паје Јованови-
ћа отворена је у Народном музе-
ју у суботу, 14. маја, у оквиру
националне манифестације
„Музеји за 10”, која се ове годи-
не у Панчеву одржава осми пут
и траје од 14. до 21. маја.

Аутори изложбе „Паја Јовано-
вић: Фигура – од портрета до
алегорије” јесу Исидора Савић,
кустос – историчар уметности
Музеја града Београда, и Дими-
трије Јованов и Дамир Прашни-
кар, кустоси – историчари умет-
ности Народног музеја Панчево.

На отварању су о животу и

стваралаштву једног од најзна-
чајнијих српских сликара гово-
рили Марија Јевић, чланица
Градског већа задужена за кул-
туру и омладину, Мирослав Бир-
цлин, в. д. директора музеја, и
Исидора Савић, једна од аутор-
ки поставке.

– На изложби је заступљено
тринаест Пајиних слика наста-
лих од 1897. до 1940. године.
На најранијим сликама су при-
кази живота људи са Балкана и
Оријента. Реч је о четири слике
које се чувају у вршачком музе-
ју. Ту су и портрети из Музеја

града Београда, као и два врхун-
ска портрета Јовановићеве супру-
ге Муни из музеја у Панчеву –
истакла је Исидора Савић.

Затварање манифестације

„Музеји за 10” планирано је за
21. мај, уз богат музичко-сцен-
ски програм који ће трајати од
14 до 22 сата. Изложба ће моћи
да се погледа и током јуна.
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Има с времена на време вести које вам
баш улепшају дан, изазову сузе радо-
снице и подсете вас да међу нама посто-
је људи, а поготово деца, чија вас добро-
та обасја чак и кад само чујете причу о
њима. Ово је управо једна таква прича.

Светлана Раданов, Нада Новаков и Раси-
ма Игнац, три предивне девојчице, уче-
нице Школе за основно и средње обра-
зовање „Мара Мандић” из Панчева,
дошле су на идеју да креирају „свемо-
гућу лампицу”, посебан алат који би
њиховим другарима који немају разви-
јену моћ говора олакшао комуникацију
у школи. Уз помоћ својих наставница
Наташе и Драгане успеле су да развију
ову замисао.

Ове три другарице су на крају одлу-
чиле да се са овим иновативним радом
пријаве на конкурс „Ухвати идеју”. Реч
је о такмичењу девојчица из седмог и
осмог разреда основних школа осми-
шљеном поводом Међународног дана
девојчица у информационо-комуника-
ционим технологијама, с циљем да се
подстакне предузетничко размишљање
код ове циљне групе. Резултати кон-
курса стигли су на Дан девојчица, 28.
априла, и испоставило се да је „Свемо-
гућа лампица” освојила високо треће
место од 66 приспелих радова из 51
школе у Србији!

Сусрет с градоначелником Београда

Пријем за награђене уприличен је у
уторак, 10. маја, у Скупштини града
Београда, а награде је добитницима уру-
чио др Зоран Радојчић, градоначелник
Београда. Светлана, Нада и Расима су с
наставницама Драганом и Наташом у
потпуности уживале у пријему, шетњи
по пролећном дану у Београду и заиста
заслуженој награди!

У школи „Мара Мандић” су врло
поносни на ове три сјајне девојчице.

– Наше ученице су кроз овај рад желе-
ле да нагласе да је комуникација међу
вршњацима веома важна и да скрену
пажњу на то да сви имамо право на јед-
накост. Такође, оне су указале на то коли-
ко је битно да једни другима будемо
подршка и ослонац, подсећајући нас да
је сваки глас важан и да треба да се чује.
Симболика у називу рада је да свако тре-
ба да „упали светло” како би видео и 
разумео људе око себе – поручују из школе.

Шта је Дан девојчица

Међународни дан девојчица у ИKТ сек-
тору установљен је на нивоу Уједиње-
них нација и обележава се сваког четвр-
тог четвртка у априлу. Од 2001. године,
када је у Европи (Немачкој) први пут
обележен Дан девојчица, на овој мани-
фестацији је учествовало више од милион
девојчица. Циљ Дана девојчица у ИKТ-у
јесте да девојчице оснажи приликом
одабира будућих професија, да их под-
стакне да не подлежу стереотипима, већ
да се руководе личним интересовањи-
ма и талентима и да им се омогући да
се упознају с нетипичним професијама
којима се жене баве. Посебна пажња се
посвећује занимањима у области инфор-
мационо-комуникационих технологија,
природних наука и инжењерства, која
нуде велике пословне могућности. Удру-
жење пословних жена Србије први пут
је организовало Дан девојчица 28. апри-
ла 2011. године.

Републичко такмичење

Школа „Мара Мандић” била је у четвр-
так, 12. маја, домаћин 22. републичког
такмичења ученика цвећарског смера у
знању и вештинама за подручје рада пољо-

привреда, производња и прерада хране.
Ово такмичење су организовали

Министарство просвете, науке и техно-
лошког развоја Републике Србије, Зајед-
ница школа за образовање ученика са
сметњама у развоју и инвалидитетом и
Град Панчево, односно ШОСО „Мара
Мандић”. Тема овогодишњег надмета-
ња била је „Размножавање сансеверије
вршним резницама”.

Догађај су свечано отвориле Силвана
Павловић, председница заједница шко-
ла за образовање ученика са сметњама у
развоју и инвалидитетом Републике
Србије, и Татјана Божић, чланица Град-
ског већа града Панчева задужена за
образовање. Поред израде практичног
рада, такмичење је обухватало и тест
знања. Учествовало је седам школа из
Суботице, Зрењанина, са Умке, из Бео-
града, Ниша, Бечеја и Панчева. Ово је,
како кажу у школи „Мара Мандић”,
била лепа прилика да се ученици и
наставници друже, размењују искуства
и промовишу школу на најлепши начин.

Прво место је освојила ШОСО „Свети
Сава” са Умке, друго место ШОСО „Мара
Мандић” из Панчева, а треће школа „Др
Светомир Бојанин” из Суботице.

– Остали учесници овог такмичења
добили су захвалнице и пригодне покло-
не, кроз које су представљени рад, 
креативност и умеће ученика и настав-
ника цвећарског и текстилног смера
наше школе. После такмичења органи-
зована је вожња бродом, када су се гости
упознали са знаменитостима нашег гра-
да. Судећи по реакцијама наших гости-
ју, показали смо се као одлични дома-
ћини, а уређење и изглед школе нису
прошли незапажено. Овом приликом
желимо да захвалимо директору шко-
ле Горану Владићу и свим драгим коле-
гама који су учествовали у организаци-
ји овог такмичења – кажу запослени у
школи „Мара Мандић”. Д. Кожан

Kућа на осами. Харизматични ари-
стократа. Одважна девојка која жели
да разоткрије замршене тајне. Гла-
мурозни Мексико педесетих годи-
на прошлог века.

Ова књига Силвије Морено Гар-
сије преведена је на више од 25
језика и победник је „Гудридсовог”
избора за најбољу књигу 2020. годи-
не. Избор је уредника на „Амазо-
ну”, а као књигу године изабрали
су је многи угледни часописи. Kњига
је прави избор за љубитеље раско-
шних готичких прича са упечатљи-
вим ликовима.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
зашто је добро имати змаја за љубим-
ца. Књиге из „Вулкана” добиће ауто-
ри следећих порука:

„Зато што онда можеш да гово-
риш тихо и водиш змаја са собом.”

„Мораћу најпре да набавим јед-
ног, па јављам из прве руке све пред-
ности и мане!”

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање на којим све мести-
ма увек волите да останете још мало:

„Тамо где и већина – у кревету
ујутру кад се огласи аларм!”

„Увек волим да останем још
мало на страницама неке добре
књиге и буде ми жао кад стигнем
до последње!” Д. К.

Два читаоца који до следеће среде,
у 12 сати, на имејл kon kurs.pan ce -
vac @gmail.com  пошаљу најзанимљи-
вији одговор на питање: „Коме
(би)сте ви објавили рат?”, награди-
ћемо по једном књигом. Не би тре-
бало да одговор буде дужи од једне
до две реченице. Награђене одгово-
ре ћемо објавити у наредном броју.

Берил Бејнбриџ је једна од најзна-
чајнијих енглеских списатељица из
друге половине 20. века.

Протагонисти романа „Млади
господин Џорџи” мозаички, у шест
поглавља, плету универзалну причу о
бесмислу рата и немогућности да се
његове страхоте представе било сли-
кама, било речима, ни издалека она-
ко верно и пластично као што их је
свако од ових појединаца доживео.

У овом потресном роману рат ће
се судбоносно умешати у животе лико-
ва, разбијајући њихову веру у моћ
разума и могућност управљања вла-
ститим животима.

Млади господин
Џорџи

Мексичка готика

Два читаоца који до следеће среде,
у 12 сати, на имејл kon kurs.pan ce -
vac @gmail.com  пошаљу најзани-
мљивији одговор на питање: „Ако
би Мексико био коначно решење,
шта би се нашло у четири поља асо-
цијације?”, наградићемо по једном
књигом. Не би требало да одговор
буде дужи од једне до две речени-
це. Награђене одговоре ћемо обја-
вити у наредном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

НЕДЕЉА ЈУБИЛЕЈА

НЕКОЛИКО ПОВОДА ЗА ПРИЧУ О ШОСО „МАРА МАНДИЋ”

СВЕМОГУЋА ЛАМПИЦА, ТАКМИЧЕЊЕ 
ЦВЕЋАРА, РОЂЕНДАН ШКОЛЕ...

У току текуће недеље ШОСО „Мара

Мандић” организовала је низ радио-

ница и програма којима обележава 55

година постојања. Тако је у понеде-

љак, 16. маја, у малом павиљону у

Народној башти отворена изложба 

најуспешнијих радова

панчевачких основаца

пристиглих на конкурс

„Моја магична школа”.

Од 400 ликовних

радова, колико је при-

стигло из 13 основних

школа с територије гра-

да Панчева, награђено

је 15 најбољих аутора, а

за целокупно ангажова-

ње током трајања кон-

курса награђене су две

основне школе: ОШ „Јован Јовановић

Змај” и ОШ „Свети Сава” из Панчева.

– Ово је први конкурс који је 

расписала наша школа. Идеја нам је

била да се укључе све школе на

нивоу нашег града, а одзив је био

толики да је и нас изненадио. Уче-

ствовало је десет школа из самог гра-

да и три из околних насељених места

и стигло нам је чак око 400 радова.

Најбоље смо прогласили у категори-

јама нижих и виших разреда, а доде-

лили смо и специјалне награде за пет

радова које су изабрали ђаци наше

школе. Радови су били веома квали-

тетни и заиста је било тешко одабра-

ти најбоље. Посебно бисмо

похвалили школе и менторе који су

се нарочито истакли бројем радова

које су послали, а то су школе „Свети

Сава” и „Јован Јовановић Змај”. Они

су послали око 200 радова и за њих

ће бити обезбеђене посебне награде

за ангажовање и труд које су показа-

ли – истакла је Драгана Вујовић,

дефектолог у школи „Мара Мандић”.

Награде најбољима биће додељене

на завршној приредби у оквиру про-

славе 55-годишњице школе у петак,

20. маја, у подне, у централном пави-

љону у Народној башти. Из школе

„Мара Мандић” позивају грађане да

дођу на приредбу у што већем броју.

– Током целе ове недеље сви наши

програми биће у знаку прославе

рођендана школе. Замислили смо да

кроз различите програме и радиони-

це, како у школи, тако и у Народној

башти испред малог павиљона, упо-

знамо људе с нашим радом и да им

покажемо чиме се све бавимо – пору-

чила је Драгана Вујовић.
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ОГРЕВНО ДРВО на рате, ЋУМУР 
за роштиљ, БУКОВА цепаница 

и сува потпала у џаку

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

JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушениугаљ Обилић15.800

Угаљ Пљевља 15.360

Угаљ станари 11.950

ВОЗИЛА

ПОНУДА

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

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

(2
/2

8
3

7
6

7
)

ПРОДАЈА ВИСОКОКВАЛИТЕТНОГ
БУКОВОГ ПЕЛЕТА

Најмодернија фабрика пелета
немачког произвођача опреме
KAL 

• проценат збијености дрвне
масе 5,72%

• сушење пелета топлим 
ваздухом / минимална 
количина пепела

Телефон 060/517-82-82

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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-
КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели топ.бр.3282 и 3283 КО Панчево, за из-
градњу вишепородичног стамбеног објекта спратно-
сти П+4+Пс, у ул. Стевице Јовановића бр. 20 изра-
ђен од стране „Art Royal inženjering”, Панчево, за ин-
веститорa „ЗСТЕСА 1974” доо, из Панчева.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-
ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-
муналне послове и саобраћај. Информације и сва
обавештења о јавној презентацији можете добити на
телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у вре-
мену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне пре-
зентације од 7 дана, почев од 27. 05. 2022. године.

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

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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-
КО-АРХИТЕКТОНСКЕ  РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
кат.парцелe топ.бр.11195 и 11194/2 КО Панчево, за
планирану изградњу хале за производњу алуми-
нијумске столарије П+1 у ул. 2 српско поље, изра-
ђен од стране „Мега Модулор”, ДОО, Панчево, за
инвеститора ДОО „Кутко”, Панчево

Увид у урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-
ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-
муналне послове и саобраћај. Информације и сва
обавештења о јавној презентацији можете добити на
телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у вре-
мену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне пре-
зентације од 7 дана, почев од 27. 05. 2022. године.

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

ФОЛКСВАГЕН пасат, 2008.
годиште. Тел. 064/187-57-13.
(283579)

РЕНО кли, 1.5 ДЦИ, 2004. го-
диште, продајем у деловима.
Тел. 062/491-240. (284045)

ПУНТО 1.2, ван, 2008, петора
врата, фул опрема. 064/587-
50-24. (283998)

НА ПРОДАЈУ мазда 6, 2011.
годиште, први власник, у пер-
фектном стању, све инфор-
мације на тел. 064/294-04-45.
(283975)

ПУНТО 1.2, 16 В, 2004, пето-
ра врата, фул опрема, купљен
нов у Србији. 064/587-50-24.
(283998)

КОРСА 1.0, 2004, троје врата,
клима, истекла регистраци-
ја.064/587-50-24. (283998)

ДАЧИЈА логан 1.6, 2008/ре-
стајлинг, фул опрема, атести-
ран плин, нов плин. 064/587-
50-24. (283998)

НА ПРОДАЈУ форд фокус.
064/329-50-82. (283991)

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

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп вози-
ла хаварисаних, исправних,
неисправних и страних.
069/203-00-44. (283812)

КУПУЈЕМ новијег југа у добр-
ом стању. Тел. 064/175-00-
11. (283996)

ОТКУП аутомобила, стање
небитно, од 100 до 2.500
евра. 062/193-36-05.
(284023)

ОТКУП возила, стање небит-

но, од 100 до 2.000 евра.

063/161-08-19. (284023)

БЕРАЧ змај 223 у исправном

стању.  063/531-225.

(284036)

ИЗДАЈЕМ гаражу у центру,

Петра Бојовића 3. 063/246-

186. (283797)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп

слупаних и неисправних.

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

89. (283974)

ПИЛИЋИ уређени и живи, на

продају 069/280-20-37 (СМС)

ПОКЛАЊАМ два прелепа
штенета мешанца (пар за
двориште). 063/812-42-09.
(283939)

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

ФРИЖИДЕЕР, веш-машина,
микроталасна, кауч, кревет,
комода, душек, телевизор.
063/861-82-66. (284013)

ТВРДО дрво, превоз, сеча,
мерење на лицу места, 5.500.
060/304-16-92. (314415)

ПРОДАЈЕМ пулт за мењачни-
цу, топлицу за депилацију са
три патроне, соларијум за би-
сту, сет за педикир, ел. Тур-
пије. 064/134-62-62. (283754)

ПРОДАЈЕМ бициле из увоза.
063/436-918 (283944)

ПРОДАЈЕМ култиватор 506.
Тел. 061/625-41-33. (283944)

ПРОДАЈЕМ тренажер e/stri -
der BE 6510 D, шиваћа кофер
машина. 352-114. (283978)

ТЕЛЕВИЗОР мањи и сет топ
бокс, повољно. 064/329-63-
70. (283980)

ПРОДАЈЕМ два кауча у супер
стању, повољно, а фотеље по-
клањам. 062/113-20-28.
(283891)

ЦРЕП кикинда 272, као нов,
дрвене прозоре и метална га-
ражна врата продајем.
062/113-20-28. (283891)

ПРОДАЈЕМ преносиву климу.
064/561-89-74. (283907)

ПРОДАЈЕМ бибер цреп и
сингер машину. Тел. 069/703-
727. (283912)

ПРОДАЈЕМ храстова врата
улазна , кошнице АЖ. Тел.
063/752-442. (283913)

ПРОДАЕЈМ судопере и оста-
ле кухињске елементе, ново.
063/773-45-97. (283923)

ЦРЕП медитеран нови бечеј
222. 063/531-225. (284036)

СВИЊСКЕ полутке на прода-
ју.  063/531-225. (284036)

ЦЕНТРАЛНУ гондолу за СТР
и светлећу рекламу продајем.
063/803-05-12. (284037)

ПРОДАЈЕМ коришћена дечја
колица на склапање, мали
дечји мотор бицикл на три ,
леп, очуван и скоро новог бе-
лог коњића за љуљање деце.
Цена по договору. Тел.
064/866-24-43. (284061)

ПРОДАЈЕМ ПВЦ балконска
врата, дим. 700 х 2200, 6.000
динара. 065/311-11-81.
(284055)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, аку-
мулаторе, бакар, месинг, алу-
минијум, фрижидере, замр-
зиваче, веш-машине, итд. До-
лазим на адресу. 061/322-04-
94. (283820)

ОТКУП свих врста катализа-
тора, плаћање по каталогу.
060/141-43-07. (283893)

КУПУЈЕМ исправне и неис-
правне ЛЦД и ЛЕД танке те-
левизоре. 063/186-32-39.
(283923)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, ри-
жидере, замрзиваче, веш-ма-
шине, телевизоре. Долазим
на адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (283922)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, прохром, алумини-
јум, веш-машине, замрзива-
че, телевизоре. Долазим.
061/321-77-93. (284009)

КУПУЈЕМО обојене метале,
гвожђе, акумулаторе, шпоре-
те, веш-машине, замрзиваче,
све остало. Долазимо.
061/206-26-24. (284009)

ПРОДАЈЕМ њиву, 2,5 јутра,
Веровац у Старчеву, обради-
во земљиште. Надомак Пан-
чева, на само 26 км од цен-
тра Београда. Бр. парцеле у
катастру 5056. Власник 1/1.
064/3537-846 (СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици,
63 квм, укњижена. 064/863-
40-93 (Vi ber, What sApp) или
061/323-70-85. (ф)

ПРОДАЈЕМ кућу, 200 квм, на
Баваништанском путу 236, на
плацу 57 ари. 069/500-22-83.
(283843)

ДОЛОВО, кућа (око 130
квм), и плац 35,1 ар, на про-
дају. Струја и вода прикључе-
ни, укњижено, цена по дого-
вору. Тел. 064/970-51-64.
(283775)

ПРОДАЈЕМ грађевинско зе-
мљиште, 350 ари, дељиво на
мање целине. Налази се на
Новосељанском путу.
062/403-241. (283818)

ПРОДАЈЕМ грађевинско зе-
мљиште, Јабучки, 060/504-
54-44 (283686)

ПРОДАЈЕМ грађевинске пла-
цеве.  063/368-135. (283939)

ВИКЕНДИЦА и помоћни обје-
кат на 11 ари плаца, земљи-
ште, I класе, Новосољански
пут. 064/226-81-93. (283932)

ПРОДАЈА плацева, градско
грађевинско земљиште.
064/212-52-52. (283932)

ОМОЉИЦА, 7 ари, 130 +
поткровље, 43.000. „Јанко-
вић”, 348-025, 064/167-55-
72. (283987)

ИВАНОВО, кућа 80 квм, плац
14 ари. Тел. 013/251-75-30.
(315011)

ПРОДАЈЕМ четири плаца на
Караули, Ул. Рибарска, 3.000
евра по ару. 060/534-68-69,
069/736-72-58 (248019)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 50
ари до пута, објекат са водом
и струјом, 62.000. „Мустанг”,
062/226-901. (283966)

ПРОДАЈЕМ кућу, три стана, 8
ари плац, Горњи град.
063/829-89-48. (283977)

ПРОДАЈЕМ 38 ари + 58 ара,
Пецара, Јабука. 064/366-13-
87. (283981)

МЕЊАМ кућу, нову, 90 квм
90 + 90 квм, високо поткро-
вље и 15 ари плаца за већу
гарсоњеру или мањи стан, уз
доплату. Кудељарски насип,
прва 7. Тел. 063/229-690.
(284035)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли.
062/232-223 (284000)

КОТЕЖ 1, 62, ЦГ, IX, Радова
зграда. „Трем 01”, 063/836-
23-83. (273859)

КОТЕЖ 1, 106, ЦГ, V, 65.000.
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(273859)

ДВОРИШНИ двособан стан,

34 квм, преко пута Тесле, ре-

новиран, 25.000. 062/226-

901. (283966)

ЦЕНТАР, гарсоњера са наме-

штајем, 17 квм, ЦГ, призе-

мље, 25.000. „Мустанг”,

062/226-901. (283966)

СТРЕЛИШТЕ, 2.0, 58 квм, ЦГ,

реновиран, 60.000. „Јанко-

вић”, 348-025, 063/804-12-

72. (283987)

НА ПРОДАЈУ стан, 58 квм, у

строгом центру града, Кара-

ђорђева 30. Нова градња,

усељив, I спрат, зграда има

лифт и паркинг. 064/371-62-

74. (248022)

ВИКЕНДИЦА, Новосељански,
15 ари, 60 квм, укњижена.
069/744-286. (284704)

СИНЂЕЛИЋЕВА, кућа при-
земна, 70 квм, 2,70  ари пла-
ца, за живљење. 069/744-286.
(284704) 

КУПУЈЕМ кућу до 10.000 пре-
ко Министарства за бригу о
селу. 061/217-87-99. (СМС)

СТРОГИ центар, трособан, 80
квм, изузетан, ЦГ, лифт.
95.000 евра. 060/033-15-98
(СМС)

ПРОДАЈЕМ стан, приземље,
код Суда, погодан за канце-
ларије, 47 квм. 064/668-87-
78. (283819)

ПРОДАЈЕМ стан на Стрели-
шту, 74 квм, без посредника.
Тел. 064/181-86-94 (р)

ПРОДАЈЕМ стан, приземље,
код Суда, погодан за канце-
ларије, 47 квм. 064/668-87-
78. (283819)

СТАН на продају, Котеж 1,
Војвођански булевар, IV
спрат, 75 квм. 062/806-02-58.
(283911)

СОДАРА, 54  + тераса, I
спрат, Дунавска 3, опремљен.
064/919-37-71. (284044)

ГАРСОЊЕРА, Пепељара, II,
ЦГ, сређена, 16 квм, 23.500.
(67), „Милка М”, 063/744-28-
66. (284074)

МИСА, трособан, I, 91 квм,
тераса, усељив, код школе,
75.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (284074)

ПРОДАЈЕМ леп, простран

стан од 83,.5 квм + 14 квм,

две терасе, на Новој Миси,

код Месне заједнице Младост

у близини амбуланте, школе и

поште, централно грејање

(плин, струја, чврсто гориво).

Вреди погледати. Цена 800

евра/квадрат, могућ договор.

Тел. 063/240-597. (284062)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, II,

ЦГ, прелеп, тераса, 63.000,

55 квм квм. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (284074)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ стан на

Златибору код Титове виле.

064/014-81-37. (284050)

ПРОДАЈЕМ нов стан у цен-

тру, 65 квм, 75.000. 060/043-

52-98. (284048)

КУПУЈЕМО станове и куће.

Брза и сигурна исплата.

064/348-05-68 , „Перфект”.

(312948)
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У НАШОЈ ОПТИЦИ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ:

• Велики избор сунчаних наочара бренда

Ray Ban, Vogue, Armani Exchange, 

Avanglion, Polar Glare, Polar View

• Диоптријске рамове реномираних

брендова како за одрасле, тако и за децу

• Контактна сочива

• Контактна сочива у боји

• Брза израда наочара

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

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

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

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

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

Цена: 700 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• УРЕА + КРЕАТИНИН Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 20. МАЈА ДО 2. ЈУНА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ
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ПОТРЕБНА 
продавачица за рад у
пекари, почетна плата

40.000 динара, 

могућност брзог напре-

довања. Контакт тел.

063/865-80-48.
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4
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)

ПОТРЕБАН

АУТО-ЕЛЕКТРИЧАР
СА ИСКУСТВОМ

Позвати 065/529-66-99 

Аутоелектрика „Боле”

(7
/2

8
4

0
3

9
)

Ћевабџиници „Хало Лесковац”

потребан

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

(6/305327)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

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

LAVA TOLSTOJA 21 ugao sa ČUMIĆEVOM 1

ULIČNA ZGRADA
I sprat
Stan 2 112,40 m²

III sprat
Stan 20 66,55 

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

DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje

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

Potkrovlje
Stan 11 46,36 m²

Stan 12 76,18 m² 

Stan 13 74,51 m²

Stan 14 76,54 m²

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

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

povučeni sprat   stan 5 – 103,39 m²

SLAVKA BOKŠANA 5
(900 evra/m²)

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

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

SERDAR JANKA VUKOTIĆA

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

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

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

НА ПРОДАЈУ СТАН, СТРЕЛИШТЕ,

ДВОСОБАН, 58 КВМ, ЦГ, ЛИФТ, 

СРЕЂЕН, ОДЛИЧАН.

064/643-97-21
(ф)

РАДИМО:
нове кровове, 

поправљамо старе. 
радимо кровове 
лимене и олуке.

062/827-89-20

(7
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1
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)

ПОТРЕБНЕ 
раднице за рад 
у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна дневница
2.100 + пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04

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

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

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

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

АГЕНЦИЈИ „Милка М”, по-
требне некретнине, станови,
куће, плацеви, брза реализа-
ција. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. 
(284074)

ИЗДАЈЕМ комплетно наме-
штен једнособан стан. Тел.
065/854-24-23. (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан двособан 50
квм, Миса, намештен.
061/600-49-00 (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру, нова Миса. Тел.
062/151-08-28. (283770)

ИЗДАЈЕМ двособан, наме-
штен стан на Тесли, ЦГ, III
sprat. 064/324-12-48.
(284048)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-

њеру, центар, одмах усељива,

wi/fi, паркинг, повољно.

060/691-88-23. (284052)

НАМЕШТЕН једнособан дво-

ришни, ТА, код Хотела „Та-

миш”, 100 евра. 064/122-48-

07. (284059)

ИЗДАЈЕМ намештен мањи

једнособан стан у центру, 150

евра. 064/125-23-22. (283999)

ИЗДАЈЕМ кућу на Миси за
смештај радника и једнособ-
не лукс станове, у Панчеву.
065/283-53-01. (284401)

ИЗДАЈЕМ већи једнособан
стан, нова Миса, полунаме-
штен, паркинг, 120 евра. Тел.
060/512-22-42. (284013)

ИЗДАЈЕМ намештену једнои-
пособан стан, центар, први
спрат, 140 евра + кирија де-
позита, радницима, самцима.
Тел. 069/113-00-73. (283949)

ИЗДАЈЕМ једноипособан на-

мештен, дворишни стан код

Болнице. 063/809-51-72.

(284016)

МАЊИ стан у приватној ку-

ћи, 42 квм, са посебним ула-

зом и струјом, издајем. Тел.

064/137-48-67. (283901)

ИЗДАЈЕМ стан, двособан, у

кући, у ширем центру.

063/647-720. (283943)

ИЗДАЈЕМ собу и купатило.

063/827-26-20. (284022)

ИЗДАЈЕМ двособан полуна-

мештен стан, 70 квм, Тамиш

Капија, 300 евра + 300 евра

депозит. 063/697-974.

(283953)

ИЗДАЈЕМ смештај за радни-

ке, самце, студенте. Раднички

смештај, центар. 063/502-

211. (283955)

ИЗДАЈЕМ стан 45 квм, у кући
у центру Панчева. 063/502-
211. (283955)

СТРОГИ центар, стан за изда-
вање, 46 квм, опремљен но-
вим стварима, цена 250 евра,
плус депозит. 063/855-16-51.
(283964)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан у центру. Лиф, тераса.
Тел. 064/582-22-68. (283965)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,
самце. 064/305-73-01. (283979)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан, 44 квм, на Котежу 2.
064/545-55-81. (283992)

ИЗДАЈЕМ стан у Панчеву,
Жарка Зрењанина 55/7, на-
мештен стан. 064/994-61-79.
(283893)

ИЗДАЈЕМ викендицу, Дево-
јачки бунар. 064/417-69-38.
(283894)

ИЗДАЈЕМ намештен, једносо-
бан стан, Цара Лазара 119-а.
064/252-47-87. (283781)

ИЗДАЈЕМ двособан ненаме-
штен стан на Стрелишту.
063/749-96-73. (283895)

ИЗДАЈЕМ кућу стан, Стара
Миса, Панчево. 065/408-66-
56. (283908)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан, на-
мештен, Радова зграда код
Идеје. 064/408-82-58. (283909)

НА ТЕСЛИ издајем комплетно
намештен двособан стан,
SBB, клима, ТА, IV спрат, 150
евра + депозит. 069/791-730.
(284030)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру у центру града, ТА
пећ. Тел. 063/705-60-19.
(283923)

ИЗДАЈЕМ собу, Маргита,
Светозара Шемића 70-а,
Панчево. 064/319-85-72,
013/354-703. (283929)

ИЗДАЈЕМ намештен, двоипо-
собан стан. 064/395-64-79.
(283931)

ИЗДАЈЕМ једноипособан стан
на дуже, Стрелиште, ЦГ. Тел.
064/170-47-43. (283930)

ГАРСОЊЕРА, стан за издава-
ње, зграда, први спрат, засе-
бан улаз, нова Миса. 064/908-
02-67. (283931)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру, двоипособан стан.
Карађорђева. 064/994-13-16.
(283934)

НЕНАМЕШТЕН, двособан, 55
квм, центар, парно грејање,
телефон, клима, кабловска.
064/354-69-01. (283937)

ИЗДАЈЕМ намештен, једносо-
бан стан на Маргити.
064/128-79-47. (284032)

ИЗДАЈЕМ двособан нов дво-
ришни стан, намештен, код
Млина. 063/762-22-44. (283912)

ДВОСОБАН намештен стан,
на Содари, комплетно наме-
штен, 250 евра + депозит.
064/453-16-19. (284034)

ПРОДАЈЕМ локал, Немањина
8, 18 квм. 065/853-93-29.
(283962)

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

ИЗДАЈЕМ пословну просто-
рију 12 х 5 м, са посебним
улазом и струјом, на Новосе-
љанском путу. Тел. 064/137-
48-67. (283901)

ИЗДАЈЕМ канцеларијски про-
стор, 75 квм, центар, Лава
Толстоја 6. 063/389-972.
(284076)

ИЗДАЈЕМ локал, 65 квм, Ње-
гошева 2, шеталиште, клима,
аларм, камере и грејање. Тел.
065/334-32-80, 061/154-23-
34. (284027)

РАДИОНИЦА за издавање на
Новосељанском путу, погодна
за више делатности, излази
на магистрални пут. 064/207-
19-88. (284026)

ГОЛУБ ТАКСИ тражи возаче
таксија. Неопходни услови:
пребивалиште на територији
Панчева, завршена средња
саобраћајна школа и пет го-
дина искуства на пословима
возача или поседовање Ц ка-
тегорије и квалификационе
картице или код 95. Предност
поседовање сертификата о
познавању града Панчева.
064/863-13-76. (382974)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
канцеларији. Фирма „Алпин”.
ЦВ na mail: of fi ce @al pin pan -
ce vo.co .rs  (f)

ПОТРЕБАН помоћни радник
у кухињи. Све информације
на тел. 063/870-45-53. (ф)

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

ПОТРЕБНА жена за спрема-
ње пословних просторија.
Тел. 064/646-66-10 (ф)

ПОТРЕБНЕ медицинске се-
стре и неговатељице за рад у
Старачком дому. За све ин-
формације позвати 060/315-
08-68. (ф)

ПОТРЕБНИ радници за реа-
лизацију послова уградње те-
лекомуникационих услуга
(оптички каблови), потребно
искуство на сличним посло-
вима, предност Б категорија.
069/589-56-91, 065/333-13-
59. (ф)

ПОТРЕБНА радница за рад у
маркету у Крњачи код Пољо-
приредне шоле. Плата 50.000
динара. Пријава, топли
оброк, маркица за превоз.
Контакт тел. 065/806-57-32.
(283935)

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

ФИРМИ SO UL FOOD d.o.o.
потребни возач Б категорије,
помоћни радник. Место рада
Панчево. Звати на тел.
0637398-408 (ф-462)

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

ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу. Тел. 064/646-66-10
(ф)

ТРАЖЕ се достављачи са соп-
ственим возилом или фирми-
ним. Услови и зарада одлич-
ни. 060/141-43-07. (283893)

ПОТРЕБАН радник за посао
на бувљаку, текстил. 063/836-
70-61. (283917)

РЕСТОРАНУ Катарка потре-
бан конобар и помоћни рад-
ник у кухињи. 065/831-80-69.
(283923)

ПОТРЕБНА радница за рад
на бензинској пумпи у Панче-
ву, не млађа од 35 година.
063/775-29-92. (283983)

ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ „Го-
луб” потребни помоћни рад-
ници у производњи, декора-
тери и девојке за рад у про-
даји. Контакт тел. 969/758-
03-24, 063/787-04-09.
(283948)

ПОТРЕБНИ радници позици-
је: конобар, шанкер, чекер
продавац у достави хране,
кувар – piz za мајстор, помоћ-
ни кувар. „Коноба 32”,
066/323-298. (284004)

ПОТРЕБНИ конобари и кува-
ри, новоотвореном рестора-
ну. 060/414-61-09. (284048)

КАФЕ „ЦАНЦАРА” потребна
девојка за рад, само препо-
дневни посао од 7.30 до
14.30. Тел. 063/208-389.
(284049)

ПОТРЕБАН радник у ауто-пе-
рионици. Звати на 064/646-
66-10 (ф)

ПОТРЕБАН возач Б категори-
је за рад у дистрибуцији-
штампе. 069/867-72-06.
(284055)

ПОТРЕБАН возач Б категори-
је за рад у дистрибуцији
штампе. 069/867-72-06.
(284055)

ПЕКАРИ потребна продавачи-
ца. 063/193-75-30. (284060)

ПЕКАРИ потребна продавачи-
ца. 063/193-75-30. (284060)

ПЕКАРИ потребан пекар за
пециво. 063/193-75-30.
(284060)

ПОТРЕБНИ радници у ро-
штиљџиници Код Тому Ле-
сковчанина. 065/900-50-08.
(284071)

ПРЕДУЗЕЋУ за производњу по-
требни радници за погон у
Старчеву. 063/263-341. (283947)

РЕСТОРАН „Трешњица” по-
требан кувар, пица мајстор.
064/361-02-63. (283943)

ПОТРЕБНИ продавци за рад
у ресторану. 013/377-230,
064/643-41-24. (284041)

ПОТРЕБАН мајстор керами-
чар и гипсар. 062/840-06-50.
(284040)

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

ПОТРЕБНЕ две жене или
брачни пар за одршавање но-
вих викендица у Данској.
Обавезна возачка дозвола
(барерм једна особа да има).
Смештај и храна су бесплат-
ни (доручак, ручак и вечера).
Месечна плата је 500 евра по
особи. За даље информације
позвати на број: 062/840-06-
50, Лазар, Панчево. Потребан
је важећи пасоша, виза није
потребна. (284040)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ ра-
дови, lux Wolls, Панчево.
061/689-96-44. (283969)
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ПАНЧЕВО

ОГЛАШАВА

ПРОДАЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА – возила 
ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ ДОСТАВЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

Предмет продаје су основна средства – возила, и то:

Правила и посебни услови јавног надметања биће доступшни на сајту ЈКП „Во-
довод и канализација” Панчево, и на огласној табли предузећа.

Рок за подношење писаних понуда је 25. мај 2022. до 14 сати.

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

raspisuje konkurs za:

– Pomoćnog radnika u proizvodnji

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

– CNC operatera sa ili bez iskustva. 
Obuka obezbeđena

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

На осно ву Ста ту та гра да Пан че ва, у скла ду са Од лу ком о бу џе ту Гра да Пан че ва
за 2022. го ди ну и Од лу ком о на чи ну, кри те ри ју ми ма и ме ри ли ма за из бор про је -
ка та удру же ња гра ђа на у обла сти за шти те жи вот не сре ди не ко ји се су фи нан си -
ра ју из бу џе та Гра да Пан че ва, Гра до на чел ник Гра да Пан че ва рас пи су је

К О Н К У Р С 

ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ  ПРО ЈЕ КА ТА ИЗ ОБЛА СТИ ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ НЕ
СРЕ ДИ НЕ ЗА 2022. ГО ДИ НУ

И

К О Н К У Р С 

ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ  ПРО ЈЕ КА ТА-МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА ИЗ ОБЛА СТИ 
ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ ЗА 2022. ГО ДИ НУ

Пра во уче шћа: На кон кур си ма за су фи нан си ра ње про је ка та или про је ка та-ма ни -
фе ста ци ја мо гу да уче ству ју ре ги стро ва на удру же ња гра ђа на са те ри то ри је Гра да
Пан че ва и ван те ри то ри је Гра да Пан че ва ко ја се у окви ру ак тив но сти де фи ни са -
ним у свом Ста ту ту ба ве пи та њи ма за шти те жи вот не сре ди не и ко ја ће свој про је -
кат или про је кат – ма ни фе ста ци ју ре а ли зо ва ти на те ри то ри ји Гра да Пан че ва. 

Удру же ња гра ђа на мо гу да уче ству ју са сво јим пред ло зи ма на јед ном од два рас -
пи са на кон кур са, на Кон кур су за про јек те или на Кон кур су за про јек те-ма ни фе -
ста ци је, а не на оба кон кур са исто вре ме но.

Све нео п ход не ин фор ма ци је у ве зи усло ва за при ја вљи ва ње на овe кон курсe, о
кри те ри ју ми ма за до де лу сред ста ва, о на чи ни ма вред но ва ња про је ка та и про је -
ка та-ма ни фе ста ци ја, као и при јав ни обра сци – на ла зе се на сај ту Гра да Пан че-
ва: http://www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/

До ста вља ње при ја ва: У ро ку од 20 да на од да на об ја вљи ва ња у ло кал ном ли -
сту „Пан че вац” .

Кон такт: 013/308-826 или 013/308-830 ло кал 826 

Пред ло ге про је ка та до ста ви ти по штом или у Услу жном цен тру Гра да Пан че ва
у за тво ре ној ко вер ти са на зна ком: 

DOO „PAVLE” PANČEVO
Ul. Stevana Šupljikca br. 16

objavljuje 

O G L A S

1. Potreban mašinski inženjer za tehnološku
pripremu proizvodnje. Potrebno znanje Auto Cad,
Office, Izrada crteža za CNC mašine. 
Poželjno je znanje engleskog jezika.

2. Potrebni radnici za rad u proizvodnji za obradu
stakla i druge poslove

Zainteresovani mogu poslati svoj CV na mail
office@pavle.rs ili pozvati na br. tel 

013/313-111 i biće im odgovoreno putem maila 
ili će biti pozvani na razgovor.

При ја ва

К О Н К У Р С

ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ 
ПРО ЈЕ КА ТА-МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

У ОБЛА СТИ ЗА ШТИ ТЕ 
ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ 

ЗА 2022. ГО ДИ НУ

Град Пан че во
Трг Кра ља Пе тра I, 2 - 4

26000 Пан че во

Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не
сре ди не

Ко ми си ја за вред но ва ње про је ка та 
у обла сти за шти те жи вот не сре ди не

Н Е   О Т В А Р А Т И !

При ја ва

К О Н К У Р С

ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ 
ПРО ЈЕ КА ТА У ОБЛА СТИ 

ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ
ЗА 2022. ГО ДИ НУ

Град Пан че во
Трг Кра ља Пе тра I, 2 - 4

26000 Пан че во

Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не
сре ди не

Ко ми си ја за вред но ва ње про је ка та у
обла сти за шти те жи вот не сре ди не

Н Е   О Т В А Р А Т И !

Ред.
бр.

Инвент.
бр.

Год
произ.

Назив основног
средства 

- рег. oзнака
Број шасије

Процењена
вредност

1 003314 2007.
застава 101 
скала PA 037-ZS

VXI 128A0001113694 12.000,00

2 003480 2009.
застава 1.1 
Poli lc PA 113-XD

VXI128A0001303132 15.000,00

3 003379 2008.
застава 101 скала
55 PA 130-BI

VXI128a0001116059 12.000,00

Ресторану „Royal”у „Авив парку”

потребни помоћни 
радници у кухињи и продаји.

063/216-788
(2/283926)

• РУШЕЊЕ
• ИСКОПАВАЊЕ 

• НАСИПАЊЕ

За инвеститоре посебне
погодности

064/367-96-97
(3/283933)

ВОДОИНСТАЛАТЕР

063/420-925

(1
0

/2
8

4
0

6
7

)

„TEHNOMARKET” DOO PANČEVO
raspisuje

KONKURS
za sledeća radna mesta:

1) BRAVAR – više izvršilaca

Obavezni uslovi:

– iskustvo u radu sa aluminijumom

Ukoliko ste zainteresovani, pošaljite svoj CV 
sa fotografijom na e-mail ljilja@tehnomarket.com,

ili se javite lično na adresu Skadarska 73, Pančevo

Kontakt telefon 069/8479-003, 013/307-700

O nama saznajte više na www.tehnomarket.com

NEW CONCEPT STUDIO
Биро за пројектовање и надзор

Вршимо услуге пројектовања, озакоњења,

прибављања грађевинске и употребне

дозволе и др.

Генерала Петра Арачића 2‐ц‐2, Панчево

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

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

КОШЕЊЕ траве тримером.

064/932-52-86. (284058)

ШЉУНАК, песак, сејанац, од-

воз шута малим кипером до

два кубика. 064/664-85-31,

013/342-338 (СМС)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:  вршимо

све водоинсталатерске услу-

ге: - реновирање старих и из-

рада нових купатила, замена

бојлера, вентила, умиваони-

ка, ве-це шоља. 061/632-38-

32 (СМС)

МОЛЕРСКО ФАСАДЕРСКИ,
гипсарски радови, поставља-
ње ламината, вршимо селид-
бе. 062/816-66-78 (СМС)

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

КОМБИ превоз робе ствари,
чишћење подрума, шлеп ау-
томобила. 060/401-99-44
(СМС)

ВРШИМ радове: молерско-
фарбарске радове, гипс и
фасада. Тел. 064/171-32-57.
(284850)

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

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање, фу-

говање паркета, подова, без

прашине, квалитетно, повољ-

но. 061/233-49-97. 061/233-

49-97. (315122)

ПРЕВОЗИМ кипером прево-

зим: сејанац, сепарисани

шљунак, песак, одвозим шут.

064/354-69-94, 063/754-02-

72. (283989)

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

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

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

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

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

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

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

МОНТАЖА антена за телеви-
зијске ио сателитске програ-
ме. Дигитализација вашег ТВ-
а. 064/866-20-70.  (283924)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор. Алек-
сандар. 064/157-20-03. (283973)

КОШЕЊЕ траве, корова, ши-
шање огрде, дворишта, ви-
кендице, све дестинације.
063/844-61-13. (284005)

ЧИСТИМО таване, подруме,
шут, рушимо старе објекте,
радимо све послове. 061/321-
77-93. (284009)

БРАВАР-ВАРИЛАЦ, ради ка-
пије, ограде, надстрешнице,
гараже, остало. Злајо,
065/558-45-17. (283750)

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

БЕТОНИРАЊА дворишта, ру-
шења, обарање стабала, од-
ношење ствари, кошење, итд.
060/035-47-40. (283959)

РАДИМО све физичке посло-
ве: рушења, бетонирања, ко-
шење, обарање стабала.
064/122-69-78. (283959)

МОЛЕРАЈ. 066/270-170.
(283976)

МОЛЕРАЈ, глетовање, крече-
ње, фарбање столарије, пен-
мзионерима попуст. 062/564-
494. (283980)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ња, поправци, замена бојле-
ра, батерија, водоколића, по-
вољно. 013/377-930, 064/317-
03-56. (284025)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: ренови-
рање купатила, славине, са-
нитарије, поправке, одгуше-
ње канализације. 061/193-00-
09. (283914)

ШЉУНАК од 1 до 8 м³, песак,
сејанац, ризла за насипање
путева. 063/472-669,
013/332-066. (283968)

ЕЛЕКТРИЧАР: инсталације,
табле, бојлере, индикаторе,
ТА пећи. 060/521-93-40.
(284028)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправ-
ци, замена, старо, ново, одгу-
шења , адаптације купатила,
0-24 сата. 064/586-85-39.
(284025)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради: од-
гушење судопере, купатила,
поправке, замене, одмах.
064/495-77-590, 013/331-657.
(284024)

ОЗБИЉНА и одгиоворна же-
на чувала би, неговала стари-
ју особу. 069/699-890.
(2840639)

ПАРКЕТАР, постављање, хо-
бловање, лакирање, паркета
и бродског пода. 062/476-
815. (284074)

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

КЛИМЕ свих типова и произ-
вођача сервисирамо, попра-
вљамо и уграђујемо са ове-
ром гаранције. Фриготехник,
064/122-68-05. (284070)

ТВ СЕРВИС „Тесла електро-
ник”, бесплатан превоз и пре-
глед. 060/078-47-89, 063/778-
47-89. Ул. Јована Рајића 1,
код поште на Тесли. (283947)

СЕЛИДБЕ, превоз робе мер-
цедес камионом, радници,
повољно. Вук, 063/278-117,
064/176-91-85. (284065)

ТЕПИХ сервис ПУТНИК, ду-
бинско прање тепиха и наме-
штаја. 302-820, 064/129-63-
79. (284066)

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

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ње купатила, канализације,
водоводне адаптације, заме-
на вирбли, вентила, батерија,
санитарије, све за воду, 0-24
сата. Пензионерима екстра
попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-89,
Јовичин. (283934)

ПОТРЕБНИ физички радници
за рад у грађевини. „KIZ ZA”
doo, Горан, 064/648-24-47.
(314232)

ВЕТЕРИНАРСКА амбуланта
Me di cal Vet за ваш животињ-
ски свет. Димитрија Туцовића
20. 069/707-668, 013/344-
821. (283931)

KIZ ZA – превоз шљунка, пе-
ска, сејанца и ризле. Услуге
виљушкарима носивости и до
18 тона. 063/218-894.
(313926)

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

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

НАЈПОВОЉНИЈИ превоз
шљунка, песка, сејанца, ризле
и црне земље.  064/648-24-
50.  (313926)

ПРОФЕСИОНАЛНО/ПОВОЉ-
НО сечење, поткресивање др-
већа из камиона до 30 м ви-
сине. 064/648-24-50.
(313926)

KIZ ZA – рушење објеката,
утовар и одвоз шута, ископи,
сечење и разбијање бетона,
насипање и набијање терена.
063/218-894. (313926)

РОЈАЛ МГ:  уградња/поправ-
ке; ролетне, комарници, ве-
нецијанери, све завесе, тенде,
хармо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98. (284006)

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

СЕЛИДБЕ, екипа радника,
превоз, одвоз непотребних
ствари. 064/280-30-16,
063/731-77-67, Владимир.
(283947)

КЛИМЕ, монтажа, сервис, ан-
тибактеријско прање, овера
гаранције. „Фриго Матић”,
060/521-93-40. (284028)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 064/388-78-18

TРАЖИМО 
УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ
НОВИНА
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ОЛГИЦА СМИЛИЋ

Последњи поздрав драгој комшиници

од станара зграде у Ослобођења 31

(2/283890)

С тугом у срцима обавештавамо родбину и пријатеље да нас је

11. маја 2022, у 72. години, напустила наша вољена мајка и бака

ОЛГИЦА СМИЛИЋ

С љубављу: синови НЕНАД и НЕБОЈША са породицама

(28/283927)

Наша

БОБА

… нека јој је лака банатска земља

БРКИЋИ
(47/283971)

СЛАВИЦА СИМИЋ
1948–2022.

Иако далеко од тебе, ти си увек била наша тета

ДАМИР и ЈОВАНА с децом

(43/283963)

СЛАВИЦА СИМИЋ
1948–2022.

Отишла си тихо, у мају, онако како си живела.

Збогом, драга наша.

Брат МИЛУТИН и снаја НЕНА

(44/283963)

Последњи поздрав вољеној

БОРКИ РИСТОВСКИ
10. X 1956 – 10. V 2022.

Заувек поносни што си била наша. 

Бол је превелика, празнина ненадокнадива.

Хвала ти за све.

Воле те твоји: супруг ФЕРДИК, ћерка ИВАНА, син НЕНАД, 

зет ЂОРЂЕ и снаја ИВАНА

(81/284031)

Последњи поздрав

МИРОСЛАВУ ДОБРИЋУ

од пријатеља из „Колибе”

(92/284052)

Наша драга мама

ЕВА ЈАНКОВИЋ
1946–2022.

преминула је после кратке и тешке болести, 13. маја 2022.

Оставила је за собом дубок траг љубави и доброте.

ВАЉА и НАТА са породицама

(66/283997)

Последњи поздрав за

колегиницу

ЕВУ

ЈАНКОВИЋ

од СНЕЖЕ и ВЕСНЕ

из Суда удруженог

рада

(46/283970)

Последњи поздрав

драгој пријатељици

ЕВИ

ЈАНКОВИЋ

од ДАНЕ и МАЦЕ

са породицама

(55/283986)

С тугом у срцима растајемо се од наше мајке, баке и прабаке

МИРЈАНЕ ГАРДИНОВАЧКИ

Чуваћемо успомену на тебе.

Син ДРАГАН и кћерка БИЉАНА са породицама

(95/284058)

МИРОСЛАВ ДОБРИЋ
1975–2022.

Наш вољени преминуо је 17. маја.  Сахрана ће се

обавити 20. маја, у 14 сати, на Новом гробљу.

Последњи поздрав од фамилије

(93/284052)

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 14. Закона о про-
цени утицаја на животну средину („Службени глас-
ник РС”, бр. 135/04 и 36/09) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о доношењу решења о обиму и садржају 
студије о процени утицаја на животну средину

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине је дана 16. 05. 2022. године, донео
решење о обиму и садржају Студије о процени ути-
цаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Изградња
инсталација за пријем, складиштење и намешава-
ње етанола и ЕТБЕ на к.п. број 3529/1, 3531, 3532,
3533, 3534, 3541, 3549, 3550, 3551, 3552/1, 3553,
3554, 3555, 3575 и 3576 КО Војловица у Панчеву. 

Носилац пројекта је НИС а.д. Нови Сад Блок Прера-
да, улица Народног фронта бр. 12, Нови Сад.

Решење о обиму и садржају Студије о процени ути-
цаја на животну средину за предметни пројекат мо-
же се добити на увид радним данима од 10 до 14 са-
ти у просторијама Покрајинског секретаријата за ур-
банизам и заштиту животне средине, Булевар Ми-
хајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија
бр. 39), на телефон 021/487-46-90 или на упит на
адресу olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs и
natasa.knezevic@vojvodina.gov.rs.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на до-
нето решење у року од 15 дана од дана објављива-
ња овог обавештења.

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

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине је 17. 05.
2022. године на основу захтева носиоца пројекта
„ZF Serbia d.o.o. Pančevo”, 7.Нова бр 7 Панчево,  до-
нео решење број: XV-07-501-72/2022 којим је ут-
врђено да за пројекaт за пројекaт „ZF Е-Mobility про-
изводни комплекс за производњу опреме за возила
( III фаза )”, на кат. парцели 9416/44  и 9416/45 К.О.
Панчево, на територији Града Панчева. није потреб-
на процена утицаја на животну средину.

Увид у  решење из предходног става може се обави-
ти у  просторијама Секретаријата за заштиту живот-
не средине Градске управе Града Панчева, Панче-
во, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 710,  радним да-
нима од 10 до 14 сати.

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

БЕЧ

Поштовани Тошо,

почивај у Божјем

миру.

КАТИЦА и деца

(12/283911)

МАРИНА ЂУРИН
рођ. Самарџић

Увек у срцу твојих: НАДЕЖДЕ

и БРАНИСЛАВА БОГОЈЕВИЋ
(15/283914)

Последњи поздрав

МАРИНИ ЂУРИН

Душо, волим те душом

Сестра САЊА и зет АЛЕКСАНДАР
(91/284048)

Наша драга

ДАНИЈЕЛА СТАНКОВСКА
1970–2022.

премимнула је 12. маја 2022. године.

Кремација је обављена 14. маја 2022. године.

Ожалошћени: супруг БОБАН

и остала фамилија
(21/283921)

Прерано нас је напустила наша

ДАНИЈЕЛА СТАНКОВСКА
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

МАЈА, МИЋА и МАРКО
(212/283921)

Последњи поздрав

НЕКИЦИ
Почивај у миру.

НАЛЕ, ДИВНА и СТОЛЕ
(23/283921)

11. маја 2022. године преминула је наша вољена

МАРИНА ЂУРИН
1975–2022.

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

поклонила си део себе који ће бити са нама и који ћемо заувек

волети и чувати. Била си дивна супруга и мајка. 

Хвала ти за све. 

Почивај у миру и нека те анђели чувају.

Ожалошћени: супруг ЗОРАН, ћерка ДРАГАНА и синови

ЛАЗАР и ЈОВАН и свекар СРБИСЛАВ

(34/283941)

Последњи поздрав драгој снаји

МАРИНИ ЂУРИН
1975–2022.

Сећање на тебе никад неће умрети.

Хвала ти за сву љубав и доброту коју си нам бескрјано

пружала.

Од заове САЊЕ СТОЈАНОВИЋ, зета ДРАГАНА, 

ТЕОДОРЕ и СИМОНЕ

(35/283941)

МИЛАН ПРОЛЕ
26. III 1951 – 12. V 2022.

из Банатског Новог Села

Никада те нећемо заборавити, следићемо твоју

доброту.

Синови ДАРКО и ДЕЈАН са породицама, 

брат ДРАГАН и остала родбина

(60/283990)

МИЛАН ПРОЛЕ
26. III 1951 – 12. V 2022.

Драги брате, живећеш вечно у нашим срцима.

Вољени никад не умиру.

Хвала ти за твоју доброту. Волимо те сви.

Ожалошћена породица: твоја сеја РАДА

и сестрић ПРЕДРАГ са породицом
(61/283990)

Мила наша

МАРИНА

Чувамо те, дубоко у срцима.

Одани теби, одани нашим успоменама.

Твоји: НЕДА, РАДИЦА и ДРАГАН

(51/283976)

Последњи поздрав драгој

МАРИНИ ЂУРИН
рођ. Самарџић

Одељење IV-1 Економске школе

„Паја Маргановић”, 

ген. 1990–1994.

(74/280)

11. маја 2022. године напустила ме је моја сестра

РУЖИЦА РУШКА МИЈАТОВИЋ

Боже драги како сам била привилегована када

си ми подарио сестру каква је била Рушка. На

лицу осмех а у души мрак. Примала ударце а уз-

врачала није.

Њена ДАНА са породицом

(76/284017)

Последњи поздрав сестри

ДАНИЈЕЛИ СТАНКОВСКИ

НЕЛИ

ПЕТАР и СНЕЖА СТАНКОВСКИ

(73/284013)

Последњи поздрав

сестри

МАРИНИ

ЂУРИН

СНЕЖАНА

са породицом

(90/284048)

Последњи поздрав

колегиници

БОРКИ

РИСТОВСКИ

од колектива

ПУ „Дечја радост”

Панчево

(63/ф)

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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ЉИЉАНА ГАВА
1946–2022.

16. маја 2022, у 76. години преминула је наша мајка и бака.

Сахрана ће се обавити 20. маја 2022, у 12 сати, на Новом гробљу у

Панчеву.

Ожалошћени син ЖЕЉКО са породицом

(56/283988)

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

Педаљ испред свих, пола изнад свих.

Битке си водио часно мачем Јустиције.

Срца си дотакао само праведних.

Поштовање си уживао свих.

Во вијек и Вјекова наша нежна и морална Громадо

БОЈАНА, ВУК и СТЕФАН

(71/284010)

Последњи поздрав

БРАНКУ

ИВАНОВИЋУ

од станара зграде

у Бате Михаиловића

20-а

(41/283960)

Наш вољени

НИКОЛА НОВАКОВИЋ
1942–2022.

преминуо је 6. маја 2022.

Сахрана је обављена 18. маја 2022. године, у 11 сати, на Старом право-

славном гробљу.

Са љубављу и тугом испраћају га његови најмилији: супруга ОЛИВЕРА,

сестра МИРЈАНА, ћерке ГОРДАНА и ЈЕЛЕНА, зетови ЕМСА и СРБА,

унуци АНЕТА, СНЕЖАНА, АЛЕН и АЛЕКСАНДРА, праунук МАТЕЈА као

и остала родбина

(4/283898)

Последњи поздрав драгом оцу

НИКОЛИ НОВАКОВИЋУ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоја ћерка ЈЕЛЕНА, зет СРБА, унуке СНЕЖАНА и АЛЕКСАНДРА

и зетови НЕНАД и НЕМАЊА

(5/203899)

Последњи поздрав драгом оцу

НИКОЛИ НОВАКОВИЋУ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоја ћерка ГОРДАНА, зет ЕМСА, унуци АНЕТА и АЛЕН, 

зет НЕНАД, снаја ЈЕЛЕНА и праунук МАТЕЈ

(6/283900)

Последњи поздрав драгом комшији

САБИТУ ГРИШЕВИЋУ

РУЖИЦА, БРАНКА, ВЕРА, ГОЦА, ДРАГИЦА М.,

СЛОБОДАНКА, ВУЛЕ и ЧЕДА
(19/283919)

Последњи поздрав сестри

ИРЕНИ КЕЛЕМЕН МИЛЕР
16. V 1960 – 13. V 2022.

од брата МИЛАНА са породицом
(20/283920)

Последњи поздрав

ујаку

РАДЕТУ

ЈОВАНОВИЋУ

од ДРАГАНА

СМИЉАНИЋА

са породицом

(32/283938)

Последњи поздрав дра-

гој Јеји

ЂУРЂЕВКА

ИГЊАТОВ
1934–2022.

Остаћеш нам у лепом
сећању.

СВЕТА и ДРЕНКА
са породицом

(45/283969)

Последњи поздрав нашем драгом

БРАНКУ ИВАНОВИЋУ

Чланови Академског хора „Јован Бандур” Панчево

(96/284073)

Последњи поздрав

сестри

ДЕСИ

од сестре СЛОБЕ и

зета ПРВОСЛАВА

(30/283936)

Последњи поздрав

вољеној мајци, ташти

и баки

ДЕСАНКИ

АНТОНИЋ

Ћерка СИЛВИЈА

са породицом

(31/283936)
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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

Са тугом и болом обавештавамо родбину и пријатеље да нас је 16. маја 2022.

године напустила наша драга

ЊЕГОСАВА ЂУНОВИЋ
1948–2022.

Заувек ће живети у нашим срцима.

Ожалошћени; ћерка ДРАГАНА и син ДРАГАН са породицама
(49/283973)

20. маја је шест месеци од смрти наше мајке

МИЛИЦЕ ЦВЕТКОВИЋ

Ћерка ТАЊА и син ДЕЈАН

(29/283928)

ВЛАДИМИР

БЕЛЧА
Две тужне године без тебе.

Твоји најмилији
(83/284033)

Тужно збогом нашем

ЖЕЉКО ГАЗИБАРА
1961–2022.

Боли пролеће које је дошло.

Отишао си без последњег поздрава. Био си јединствен у сваком погледу

и као такав отишао си са овог света.

С тугом коју време не лечи остаћеш у нашим срцима.

У тишини вечног мира нека почива твоја душа. Нека те Анђели чувају.

НИКАДА ТЕ ЗАБОРАВИТИ НЕЋЕМО! Остали смо те жељни....

Ожалошћени: ћерке МАРИЈА, МАРИЈАНА и ДРАГАНА, 

брат МИЛОРАД и снаја ЉИЉА са децом

(84/284039)

17. маја 2022, напустио нас је наш вољени отац, деда и пра-

деда

ЂОРЂЕ БАЈАЛИЦА
1936–2022.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и лепим сећањима.

Сахрана ће бити обављена у суботу, 21. маја, у 12 сати, на

Католичком гробљу.

Ожалошћени: ћерка ДИЈАНА, син МЛАДЕН, 

зет МИРОСЛАВ, унуци ИГОР и ДАМЈАН, снаје БОЈАНА

и НИКОЛЕТА и праунуци МИОНА и МИЉАН

(85/284042)

Драга

МИЛЕНА
Драгоцено је било по-
знанство са вама. Хвала
за ведрину, топлину, не-
себичност и човечност.
Остају лепе успомене на
термину „суботом у 7”.

САЊА са породицом

(75/284015)

14. маја 2022. заувек нас је напустила наша вољена супруга,

мајка и бака

МИЛЕНКА СТАНКОВИЋ
1953–2022.

Сахрана је обављена 17. маја 2022. године на Старом право-

славном гробљу у Панчеву.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Ожалошћени: супруг ТОМИСЛАВ, син ПЕТАР, 

ћерка БИЉАНА са породицом и остала родбина

(78/284010)

19. маја навршило се
петнаест година откако
није са нама наш воље-
ни супруг и отац

БОЖИДАР

СТОЈКОВ
дипл. инж. технологије

1943–2007.

Твоја породица
(18/283918)

Прошло је четрнаест го-

дина откако није с нама

наш вољени

СТЕВАН

СПАСКОВСКИ
23. V 2008 – 23. V 2022.

Супруга, деца и унуци

(24/283922)

РАДЕ НИНИЋ
из Кучевишта

Прошло је четрдесет ту-

жних дана откако нас је

заувек напустио.

Ожалошћени: сестра

РУМЕНА, брат ЗОРАН

и ујак СЛОБОДАН

са породицама

(62/283991)

Годину дана како ни-

је са нама

ЕМИЛИЈА

ЛОВРИНОВИЋ

С поштовањем

ЛИДИЈА са децом

(82/284031)

Заувек у нашим

срцима.

Твоја унукица

ВАЛЕНТИНА

са супругом

БОЈАНОМ

и ћерком ЕЛЕНОМ

(80/284029)

С великом тугом опра-

штамо се од нашег саи-

грача и тренера

ЈОВИЦА

ЛАЗАРОВ
1946–2022.

Кошаркаши
из Црепаје

(86/284043)

Последњи поздрав суседу

ГАЗИБАРА ЖЕЉКУ
1961–2022.

Почивај у миру.

СТОЈАН и ДУШАН ТЕГЕЛТИЈА са породицом
(89/284042)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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СЕЋАЊЕ
2002–2022.

ДРАГИША ЗЛАТКОВИЋ
Двадесет година си у мислима са нама.

Твоји најмилији: СЛАВКА, ДОБРИЦА, 
(3/283896) РАДОВАН и ИВАНА

Помен мојим родитељима

ПЕТРОВИЋ

РУЖИЦА СТЕВАН
29. IV 2012. 26. V 2005.

Сећања не бледе. Ћерка ЈАГОДА са породицом
(7/283904)

Сећање на драге родитеље

АНЂЕЛКОВИЋ

ЕРИКА и ВЛАДА
1998. 2010.

С тугом и поносом чувам Вас од заборава.
(9/283906)                                                     Ћерка СЕКА са породицом

Сећање на наше драге

ИЛИЈА ОЛИВЕРА
ДУДУКА КРСТИЋ
1944–2010. 1967–1995.

Године пролазе, успомене болне остају.

(10/283908)                                                                                Ваше породице

19. маја 2020, у 11 сати, на гробљу у Омољици,

молитвено смо обележили осмогодишњи помен

нашем најдражем

НИКОЛИ ГВОЗДЕНОВИЋУ

Нема речи којом се ова празнина може описати.

Године пролазе а бол је све већа.

Твоја неутешна мајка СТОЈА и брат ЗДРАВКО

са породицом
(16/283915)

СЕЋАЊА

ЈАНКОВИЋ

ЈЕЛЕНА ЈОВАН
25. IV 2009 23. V 2021.

Моји драги за незаборав! Нека из заједно чувају!
ЉУБО

(39/283955)

СЕЋАЊЕ

ЖИВКО КОВАЧЕВИЋ
20. V 2008 – 20. V 2022.

Увек те се радо сећамо и чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији

(48/283972)

22. маја 2022.  навршавају се четири године

откако нас је напустио наш

ТОМО ПОПОВИЋ
1927–2018.

Породица ПОПОВИЋ

(54/283985)

Прошла је година како се упокојио наш

брат и стриц

МИЛОРАД ДАНГУБИЋ

Док смо ми живи остаћеш увек у драгој

успомени.

Твој брат СЛАВКО, ДАНИЛО

са породиоцм и захвална ЈЕЛЕНА

са породицом

(50/283974)

У суботу, 21. маја 2021,
у 11 сати, на Новом гро-
бљу, одржавамо годи-
шњи помен нашој дра-
гој Боби

БОРИСЛАВИ

БОРКОВИЋ

Супруг, синови и снаја

(64/283994)

МИЛАН

БУКУР
22. V 2016 – 22. V 2022.

Туга је ту, не прола-

зи.

Да бар могу да Вас

видим. Знам да тата

пази на тебе.

Почивајте мирно.

ДРАГИЦА

(69/284007)

СЕЋАЊЕ

МАКСИМОВИЋ

КАТИЦА СТЕВАН
13. IV 2013. 17. VI 1998.

Хвала вам за доброту, срећу, нежност, радост и

љубав коју сте нам несебично пружали.

ГОГИЦА са породицом
(70/284008)

МИЛКА

ЂУРОВИЋ
23. V 2016 – 23. V 2022.

Драга моја, прошло је
шест година туге и бола
за тобом. Моје рањено
срце те чува у њему зау-
век.
Твоје ћерке НАТАША и
СОЊА су испуњене ту-
гом и болом, твоје уну-
ке ЛАНА, АНЂЕЛА и
СОФИЈА и унук МАРКО
заувек те воле.

Воли те твој супруг
МИЛОРАД ЂУРОВИЋ

(67/284002)

21. маја навршава се осам година од смрти на-

шег

МИЛОША ШАПИЋА

СЛАВИЦА, ТИЈАНА и ИВАНА са породицом
(68/284003)

Навршава се шест

месеци откада није

са нама наш вољени

ТОМА

КЕБИЋ

Не постоји време ко-

је умањује тугу.

21. маја, у 11 сати,

одржаће се помен на

Новом гробљу.

Заувек у сећањима.

С љубављу

твоја породица

(65/283996)

САНДЕ ПЕТРОВСКИ
6. XI 1952 – 23. XI 2022.

Тата, шест месеци је прошло.

Још увек те свугде има, а ипак нам неизмерно

недостајеш.

Ћерка СУНЧИЦА са породицом

(72/284011)

Навршава се тужна година без тебе

ПАВЛИЦА НИКОЛА НИКО
1933–2021.

У суботу, 21. маја 2022, у 9.30, на Новом гробљу у Панчеву

даваћемо годишњи помен.

Са поносом и љубављу чувамо успомену на тебе.

Супруга МИЛЕНА

(77/284018)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ИВАНКА ВРАЧАР

У нашим мислима, у нашим срцима, заувек.

(79/284021)
                                                                        Твоји најмилији

МИЛОСАВА ЕРИЋ
1948–2021.

У суботу, 21. маја 2022. године, у 11.30, на право-

славном гробљу у Старчеву, даћемо годишњи по-

мен нашој драгој тетка Милки.

Време пролази, али сећања не бледе.

Породица ЈОВИЋ
(94/284056)
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Дечји песник

САША

БОЖОВИЋ

Морамо прећи тај

мост да си у нашем

срцу био гост, пре-

скочити и тај праг јер

си нам много драг.

Породица

ВУКЧЕВИЋ

(37/283954)

Сећање на наше драге

ВУКЧЕВИЋ

МАРИЈА РАДОМИР

МИЋА
12. XII 1945 – 26. V 2017. 12. I 1942 – 17. X 1983.

Драги родитељи, заувек сте у нашим срцима. 

Ваш син МИКИ са породицом
(38/283954)

ПОМЕН

ВЛАДА

МИХАЈЛОВ
1948–2020.

Више ништа није као
пре, нити ће икада бити.
Почивај у миру.

Супруга ПИРОШКА
са децом

(1/283847)

17. маја 2022. навршило се девет година откако нас је напустио наш дивни

отац, брат, супруг и зет

прим. др ДРАГОМИР СТЕФАНОВИЋ
мр сц мед. ОРЛ

17. V 2013 – 17. V 2022.
Заувек у мислима и увек присутан.

С љубављу и поштовањем твоја породица
(8/283905)

ПОМЕН

др МИЛОСЛАВ

СТОКИЋ
20. V 2001 – 20. V 2022.

Заборав не постоји.

Твоја СНЕЖА

(11/28391)

ЈАСМИНА

МИТИЋ
1976–2021.

Туга и бол за тобом ни-
када неће проћи, и по-
сле године остајеш у на-
шим срцима.

Мама ЈАГОДА, тата
ИВАН и сестра ГОЦА

са породицом
(13/283912)

Годишњи помен нашем
драгом пријатељу

ЂОРЂЕ

ПЕТКОВИЋ
2021–2022.

Увек ћемо памтити на-
ша лепа дружења.

Твоји пријатељи СВЕТА
и ДРЕНКА са породицом

(14/283913)

19. маја навршило се пет година од смрти нашег во-

љеног

ЉУБИНКА СТОЈКОВА
2017–2022.

Кажу да време лечи тугу и смањује бол, али лажу, јер

време не може да избрише из сећања и из срца. 

Увек ће те волети и радо сећати твоји: супруга

ЈОВАНКА, син ИВИЦА и ћерка ИВАНА са породицама

(17/283916)

СЕЋАЊЕ

ДРАГИЦА

ТМУШИЋ
2019–2022.

Вољени никад не одлазе

у заборав.

Син ДРАГАН, снаја

РАДИЦА, АЦА и ДАЦА

(25/283923)

21. маја 2022, у 11 сати, даваћемо годишњи по-

мен

ЂОРЂУ ЂОЛЕТУ ПЕТРОВИЋУ

И после годину дана бол и туга трају и трајаће

заувек. Остају у нашим срцима и души.

Воле те: супруга ЂУКА, ћерке ОЛГА и ЈАЦА

са породицама
(26/283924)

СЕЋАЊЕ

на наше драге родитеље

ВУЈКО

АНЂЕЛКА ЈОВАН
18. V 2003 – 18. V 2022. 18. XII 1998 – 18. XII 2022.

Вечно сте у нашим срцима и мислима.

Ваши најмилији: МИЛЕНКО, НЕДЕЉКО, РУЖА, СЛАВКО и ОЛГА

са породицама
(27/283925)

САША БОЖОВИЋ
20. V 2013 – 20. V 2022.

Недостајеш нам.

Да нас загрлиш, пољубиш, насмејеш.

Да будеш поред нас.

Воле те мама, МАЈА и ИВАН

(33/283940)

Већ десет година са

нама није драги

ЂОРЂЕ

УНЧЕВИЋ

У суботу, 21. маја

2022, у 11 сати, на

гробљу Котеж, оку-

пићемо се да евоци-

рамо успомене.

Породица

(36/283951)

24. маја 2022. навршавају се две године од смр-

ти моме сину Леону

ЛЕОН АНЂЕЛОВИЋ

Због прераног одласка бол и туга вечито остају.

Твоји: тата СРЂАН, брат НЕМАЊА, баба

СТОЈАНКА, деда ЉУБО и деда БАНЕ.

Почивај у миру
(40/283957)

МИЛЕВА КРСТИЋ БЕБА

Да нам је само још један загрљај, још један раз-

говор па да на тренутак поново будемо потпуно

срећне. 

Недостајеш.

Воле те твоје НЕЛА, ВЕКА и БРАНКИЦА

(42/283961)

18. маја 2022. навр-

шава се година без

наше вољене

ЉИЉАНЕ

ВУКОСАВЉЕВИЋ

Неутешне мајка и

сестра са породицом

(52/283984)

18. маја 2022. прошла је
најтужнија година без
наше

ЉИЉАНЕ

ВУКОСАВЉЕВИЋ

Супруг МИЛАДИН, 
син ЈОВАН и ћерка

ИВАНА са породицама

(53/283984)

МИЛОШ ЗОРЉЕНЦАН
1991–2022.

Анђеле наш, твојим прераним одласком отишао је нај-

бољи део нас.

Наши животи су постали ништа, у њима живе само

болна сећања.

Тамо далеко, у тишини вечног мира прати те наша веч-

на љубав јача од времена и заборава.

Твоја мама и твој тата

(57/283989)

МИЛОШ

ЗОРЉЕНЦАН
1991–2022.

И на небо, то на које

идеш, ти сија наша

звезда црвена.

Воли те твој

брат РОКИ
(58/283989)

МИЛОШ

ЗОРЉЕНЦАН
1991–2022.

Нисам стигла да ти стег-
нем руку на крају.
Напустио си ме без
иједне речи. Тај бол сам
сакрила дубоко у души.

Воли те твоја ДАДА

(59/283990)

ДУШКО

ВУЛОВИЋ
20. V 2012 – 20. V 2022.

од брата МИЊЕ

са породицом

(87/284046)

Вољени наш отац и су-
пруг.

ДУШКО

ВУЛОВИЋ
20. V 2012 – 20. V 2022.

Из године у годину све
више недостајеш. Зау-
век си у нашим срцима.
За тобом вечно тугују
твоји најмилији.

(88/283046)
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Рођена је 15. јануара 1994. годи-
не у Панчеву. Могла је да буде и
атлетичарка, бавила се фолкло-
ром, школу никада није запо-
стављала, а определила се за
рукомет. И није погрешила. У
игри с лепљивом лоптом стигла
је до звезда, иако њен животни
пут није био посут само ружа-
ма... Ово је прича о нашој сугра-
ђанки Сањи Радосављевић, стан-
дардној репрезентативки Срби-
је у рукомету.

Још као мала девојчица, заједно
с братом Урошем, почела је да
јури за лоптом у сали ОШ „Миро-
слав Антић”, а и како да буде
другачије када је тата Драган
професор физичког васпитања
баш у тој школи.

– Прве спортске изазове има-
ла сам у Атлетском клубу „Дина-
мо”, али упоредо сам ишла и на
фолклор и баш сам заволела
игру. Рукомет се некако намет-
нуо сам од себе. На почетку сам
само гледала старије којима је
тата Драган био тренер, а у међу-
времену је жеља за бављењем
овим спортом постајала све јача.
Убрзо сам се укључила у тим,
као и многе моје другарице. Тата,
као тренер, био је можда мој
највећи изазов у каријери, а исто-
времено и најтежи. Ипак,
мислим да сам управо у том
периоду сазревала јако брзо, нау-
чила сам многе лекције, па и то
да на терену тата није тата, него
тренер. Верујем да сам баш због
тога желела да тренирам увек
више, да увек морам баш ја да
будем спремна, да се увек борим
и доказујем, како на тренингу,
тако и на утакмицама – премо-
тава филм сећања сада стуб
лидер српског рукометног
националног тима.

Велика жеља,
рад, упорност, али
и неоспорни тале-
нат постајали су
све видљивији за
рукометне струч-
њаке широм наше
земље, па су усле-
дили и позиви за
репрезентацију.
Најпре кадетска,
па јуниорска, све
до сениорске...

– Прво певање
химне у дресу
Србије осећај је
који се речима не
може описати.
Нешто заиста
величанствено.
Каријеру сам
наставила у нашем
„Динаму” и била сам веома поно-
сна на себе. Играње пред дома-
ћом публиком, па ношење клуп-
ске тренерке у школу, с вели-
ком спортском торбом, стварно
је било „ин”, што би рекли сада-
шњи клинци. Била ми је велика
част што сам била део таквог
клуба, што сам стасавала уз људе
као што су: Небојша Милић,
Никола Марковић, Мики Мар-
јановић, Неша Косановић, Милан
Ђекић..., али и уз искусне саи-
грачице попут Биље Балаћ и
Лане Жиге, од којих сам научи-
ла баш много – не заборавља
јунакиња наше приче људе који
су утицали на њен развојни пут.

Њена следећа станица у кари-
јери био је Крагујевац и клуб

„Раднички”. Велики траг је оста-
вила и у граду у срцу Шумадије.

– Кадасамималасамопетнаест
година, одлучила сам да пређем
у „Раднички”, где сам имала пуну
подршку људи из клуба, који су
ми обезбедили и операцију коле-
на и веровали у мене да ћу после
опоравка наставити тамо где сам
стала. У Крагујевцу сам провела
најлепше тинејџерске дане, завр-
шила средњу економску школу,
уписала факултет, упознала див-

не људе, сада и најбоље пријате-
ље, али и свог дечка Немању.
Шест година сам била у Крагу-
јевцу, сазрела сам као играч и
успеле смо да будемо првакиње
државе, а потом и да освојимо
Куп Србије – са осмехом Сања
помиње време проведено у Кра-
гујевцу, који, поред Панчева, сма-
тра за свој град.

Добре игре у „Радничком” нису
остале неопажене. Постала је
члан сениорске репрезентације
Србије, али је стигао и позив да
се опроба у иностранству. Прва
дестинација била је Мађарска.

– У тој лепој земљи и клубу
„Вац” провела сам пет година.
И дивна искуства ме везују за
тај период каријере. Играла сам

са сјајним девојкама, репрезен-
тативкама својих земаља. Дожи-
вела сам најлепша навијања,
невероватну посвећеност руко-
мету, велики респект, признања
и научила праве лекције. Дивно
искуство била је и сарадња са
чувеним Андрашом Неметом,
који је увидео мој квалитет, веро-
вао у мене и позвао ме да дођем
у „Вац”. Мађарска је земља која
много улаже у спорт, никада се
није десило за тих пет година да

је иједна хала
у којој смо игра-
ле била празна,
што је невероватан
осећај. Играла сам у најја-
чој лиги, у ЕХФ купу, а успут
сам успела да завршим и Прав-
ни факултет – с поносом прича
јунакиња наше приче.

Сања Радосављевић је у сва-
ком смислу девојка за пример.
Васпитана, образована, а у спор-
ту професионалац од главе до
пете. Пре годину дана доживела
је тежу повреду колена, али као
велики борац прескочила је и
ову препреку. И спремна је да
преузме лидерску палицу у дре-
су с државним грбом.

– После пет година у Мађар-

ској, на позив тренера „Крима”, а
сада и селектора репрезентације
Србије Уроша Брегара, одлучила
сам да пређем у Словенију. Играм
у Лиги шампиона, у клубу који је
у највишем рукометном рангу.
Повреда колена ме је мало успо-
рила, али идемо даље. Ето, про-
шло је годину дана од повреде и
захвалила бих мом клубу „Кри-
му”, који је веровао у мене, помо-
гао ми да се вратим на терен и
омогућиоопоравак.Билојенапор-
но и тешко. То је моја друга тежа
повреда. Хвала богу, уз добар тим
око мене све је добро прошло.
Морам да захвалим и ВИП
физиоцентру, који је у прва три
месеца радио опоравак са мном,
апосебномомтренеруЈоци. После
сам се придружила „Криму” у
Љубљани и наставила опоравак.
Много ми је значило то што сам
била с девојкама и полако улази-
ла у тренажни процес. Ја сам се
тек у октобру прикључила тиму.
Клуб је имао велико разумевање
за то што сам се опорављала у
Београду. То је била велика ствар
за мене. Потребно је још време-
на да уђем у своју најбољу фор-
му, али задовољна сам сезоном
генерално, а и људи из клуба, јер
смо достигле циљеве који су били
постављени пред старт – присећа
се наша суграђанка лепих, али и
оних ружнијих тренутака у кари-
јери.

Заједно са Сањом, део слове-
начког „Крима” чини још неко-
лико девојака из репрезентаци-
је Србије.

– Битно је увек да имате неког
свог у новом клубу, као што ја у
Словенији имам пре свега Јова-
ну Рисовић, мог Змаја, која ми
је једна од најбољих другарица.
Ту су и Крпица, Леки, била је и
Цвија. Веома је битно имати
неког с ким увек можеш да
попричаш, да поделиш и добро
и лоше. Морам да напоменем
да спорт није само оно што људи
виде на терену, много је више
од тога. Ја се пре свега бавим
спортом јер то волим, али не
види се увек кроз шта пролазе
спортисти. Пре свега говорим о
разним повредама, озбиљним
операцијама, напорима, борба-
ма са самим собом пре свега,
разним психичким и физичким

стањима и подношењу одре-
ђених жртава. Свакако,

и поред свега, опет бих
исто изабрала. Али
битно је имати свест
о многим стварима,
бити пристојан и
љубазан, помоћи
другом, јер не знамо

ко се на који начин
бори са одређеним бор-

бама у себи – каже ова
дипломирана правница,

рукометашица словеначког „Кри-
ма” и репрезентације Србије.

Прошла је кроз велика иску-
шења у животу, али никада није
одустала. Ишла је путем којим се
ређе иде, али на крају је успела у
својим замислима и намерама.
Недавно, у одлучујућим утакми-
цама у квалификацијама за пла-
сман на Првенство Европе, била
јемоторнашегнационалногтима.
У мечу против Турске постигла је
пет голова, Исланђанкама је у
мрежу убацила четири лопте, а
онда је с другарицама из репре-
зентације прославила пласман на
највећу рукометну смотру на Ста-
ром континенту.

– Хоћу на крају само да истак-
нем да је дивно бити дете најбо-
љих родитеља, моје Снежане и
Драгана, као и да су њихова бор-
ба, љубав, нежност, веровање,
сваки савет и поштовање управо
оно што бих пожелела сваком
да осети – с много емоција завр-
шава причу наша саговорница.

Сања Радосављевић – девојка
за пример неким новим клин-
цезама. Борац без мане и стра-
ха. Она зна свој пут. Има свој
циљ.

Срећно!
Александар Живковић

Дечанска улица припада
Месној заједници Стрелиште.
Под овим називом постоји од
1991. године, а простире се од
Стевана Сремца до Милешев-
ске улице.

Градња Високих Дечана код
Пећи, задужбине краља Стефа-
на Дечанског, сина Милутино-
вог, започета је 1327. и доврше-
на трудом његовог сина Душана
1335. Манастир се уздиже на
десној обали Дечанске Бистри-
це, у метохијско-призренској
котлини, под обронцима Стре-
очке планине, окружен кесте-
новим и боровим шумама, нат-
криљенпланинама, напутупре-
ма немањићевској царској пре-
стоници Призрену.

У Оснивачкој повељи мана-
стира Дечани, 1330. године,
између осталог, записано је
и ово:

„Теби се клањам, /Христе
Спасе/, тражећи твоју велику
помоћ са страхом и желећи
свом душом да следим за уче-
њем и делима светих родите-
ља и прародитеља својих...
понајвише преосвећеног и бла-
женог Саве, који се више од
свих потруди око Светих Божи-
јих заповести... Он створи и
архиепископију, и многе цркве
из темеља сазда и постави у
њих људе часне... Он и овде
код места званог Дечани обре-
те место погодно и красно за
сазидање Божијег дома, обе-
лежи га (крстом), и благосло-
ви да буде све-
т и л и ш т е . . .
Њ е г о в и м
молитвама
мени се откри
ово скривено
скровиште,
сачувано за
мене и мога
сина, младога
краља Душа-
на, које на
овом месту
укри (сакри)
овај мој свети
господин...”

Уобичајени епитет „Високи”
Дечани су добили како због
тога што њихова црква пред-
ставља највећу и највишу сачу-
вану грађевину средњовековне
Србије, тако и због скупоцених
грађевинских материјала од
којих су сазидани, који су тако-
ђе чинили да они „преузвише-
ном благодаћу сјаје свима који
их гледају”. Један анонимни
путописац из XV века оставио
је запис да Стефанова црква
„сваку мисао превазилази лепо-
том, мраморјем и величином
и различитим ликовима, за шта
није довољна година да се
исприча, а изглед цркве вид и
очи које гледају умара, од сил-
не светлости мрамора као нека
звезда Даница која изнутра сја”.

Од величанственог првобит-
ног архитектонско-просторног
концепта монашке насеобине,
осим цркве, преостале су две
средњовековнеграђевине– трпе-
зарија и делимично очувана
улазна кула, подигнуте у исто
време када и црква, рукама
истих мајстора. Од вишеспрат-
не одбрамбене куле сачувано је
само приземље. Године 1926.
постављени су нова кровна кон-
струкција, као и нова гвоздена
врата, уместо старе дрвене капи-
је. Претпоставља се да је ула-
зна кула, над приземљем висо-
ким око девет метара, имала
још најмање три спрата и зво-
ник на врху и да је била најдо-
минантнија грађевина у скло-
пу манастирског утврђења.

Манастир Дечани саграђен
је сходно средњовековном обра-
сцу образовања већих мона-
шких обитавалишта: главно све-
штено здање јесте црква, сме-
штена у средини кружног про-
стора, опасаног оградним зидом,
на који належу остале зграде.

У писаним документима и
књижевним списима помињу
се следећи објекти који су при-
падали манастиру: широка и

тврда ограда утврђена честим
кулама, пирг над улазом или
„столп” (стуб или кула) звона-
ре и часовнице, трпезарија,
кухиња, „виница” (вински
подрум), трпеза краљевска, 
разне „полате” – ћелије, игуме-
нарија, односно архимандри-
ја, а изван манастира болница,
воденица, источници (извори)
и још даље „гвоздено коло” –
топионица, чије локације због
историјских неприлика ника-
да нису озбиљније истражива-
не. Монашке ћелије су се нала-
зиле на јужној страни уз спољ-
не зидове, на боју (спрату), „као
птичја гнезда”, док су призе-
мља коришћена као економ-
ске просторије.

После саборног храма од
свих здања најважнија и нај-
већа грађевина у манастиру је
трпезарија. У новије време
обновљена, трпезарија спољ-
ним изгледом одговара оној из
XIV века.

Улаз у манастир се налази
на југозападној страни, на тлу
уздигнутом изнад платоа на
којем је већина манастирских
здања, омогућујући да се у
првом сусрету с Дечанима обу-
хвати погледом готово цео ком-
плекс манастира. У средишту
доминира величанствени Храм
Вазнесења Христовог.

Црква манастира Дечани
задивљује колико својом пле-
менитом вишебојношћу, толи-
ко и хармонијом добро пропор-

ционисаних маса и постепеним
уздизањем кровова ка среди-
шњем делу грађевине, који је
овенчан кубетом. Сама зидна
платна, обложена топложутим
пећким ониксом и црвенкасто-
ружичастом дечанском бречом,
у наизменичним редовима, уз
монументалност грађевине
доприносе живописном и склад-
ном изгледу дечанске цркве.
(...) Дечански саборни храм
садржинајбогатијеклесанеукра-
се, као и једну од највећих сред-
њовековних „галерија” фреса-
ка. Један је од ретких српских
црквених споменика који су
под чудесним покровитељством
својих заштитника остали нео-
штећени током толиких веко-
ва до дана данашњег.

Вајарски украс дечанске
цркве бројан је и разноврстан
– поред обиља плитких реље-
фа, има и композиција у дубо-
ком рељефу и скулптура.
Скулптурални украс у виду нео-
бичних људских и животињ-
ских фигура, чудовишних лико-
ва или биљних мотива сусреће
се на стотинак конзола у кров-
ном аркадном венцу.

Дечански живопис највећа
је очувана галерија српског
средњовековног сликарства,
права ризница православне ико-
нографије. Састоји се од преко
хиљаду композиција с више
хиљада ликова, које својим садр-
жајем представљају свеукуп-
ност знања и веровања сред-
њовековног човека. Дух који је
владао у уметности 14. века
захтевао је што већи број сце-
на помоћу којих ће моћи да се
исприча све оно што се у то
време тражило од живописа, а
тражило се, укратко, да цркве-
ни живопис буде – илустрова-
на Библија онога времена, што
је дечанском живопису дало
енциклопедијски карактер.

(Према порталу
zadu zbi ne-nema nji ca.rs)
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Лепота свих векова

Дечани

НАША ГОШЋА: САЊА РАДОСАВЉЕВИЋ, РУКОМЕТАШИЦА

ДЕВОЈКА КОЈА НИКАДА НЕ ОДУСТАЈЕ



док смо остатак квалитетнијих
делова, као што су батак, кара-
батак или бело месо, најпре умо-
чили у неки пац са сенфом, па
смо све то испекли на тањира-
чи. Сви су били добродошли и
ко год је желео да проба, био је
почашћен. Што се тиче избора
локације, било је много лепше
овде на води него раније у цен-
тру села – истиче предузетник.

У акцију се укључио и Драган
Трајчић, власник ресторана
„Тамишка тераса”.

– Ово је пун погодак, јер су
људи овде спонтани, а у таквом
расположењу лакше се разгова-
ра и о текућим проблемима. Што
се нас тиче, ми смо се са задо-
вољством укључили у организа-
цију, а народу смо понудили
рибљу чорбу и пржену рибу.
Наша куварица је све то скувала
по стандардном рецепту, али
наравно важна је квалитетна
риба, као што су сом, смуђ,

шаран, толстолобик, па бих у
том смислу да поменем и помоћ
рибарнице „Рио Фелиција”. Све
у свему, био је то веома леп дан
и камо среће да их је више –
каже Драган.

И сви други су били фасци-
нирани доживљеним, па је
рецимо осамдесетчетворогоди-
шњи Радивоје Николовски био
толико усхићен да је просто
поскакивао од среће и, будући
да је сликар, пожелео је да
првом приликом овамо доведе
ликовну секцију којој година-
ма припада.

За додатни штимунг постара-
ли су се трубачи из јабучког орке-
стра „Торнадо”, док се на асталу
све шаренело од гулаша, папри-
каша, пасуља, буткица, папака у
сафту, крилаца, прасетине,
кифлица и домаћих колача.

Колико је било лепо, говори и
то што су се људи разишли пред
поноћ...
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Већ више година у Јабуци посто-
ји јединствена манифестација,
што би се рекло – за народ. Зове
се једноставно, „Пролећни
ручак”, и узгред буди речено
било их је напретек, али сушти-
на није само у уживању у гур-
манлуцима, већ и у зближавању
и заједништву, по чему су жите-
љи овог места све познатији.

Наиме, концепт је такав да се
под окриљем Месне заједнице
организују сви добронамерни
мештани како би почастили сво-
је ближње, али и даље, заправо
сваког оног ко се тамо задеси,
без обзира на то одакле долази.

Том приликом се удружења,
предузетници и појединци потру-
де да свега буде у изобиљу, а
исто важи и за атмосферу, која
је несвакидашње спонтана и опу-
штена.

Овог пута догађај је имао и
додатни улепшавајући фактор,
јер је пресељен на сигурно једну
од најдивнијих локација у окру-
жењу – недавно реновирану
тамишку плажу Скела, на којој
се у недељу, 15. маја, окупило
више стотина људи.

И нико није остао гладан и
жедан, а тек што је било весе-
ло...

Манифeстација под називом
„Пролећни ручак” поново је одр-
жана, након двогодишње паузе
из већ надалеко познатих 
разлога.

Овај јединствени догађај оди-
грао се на велико одушевљење
грађана Јабуке и свих оних који
су се у недељу, 15. маја, затекли
у предивном амбијенту плаже
Скела, која је након вишедеце-
нијског урастања у шибље забли-
стала пуним сјајем и изгледа као
из бајке.

Али, како кажу домаћини, све
што је урађено (посађено) тек
треба да добије пун облик и сми-
сао.

Лепота тамишке Скеле

И овог пута главни организатор
тог несвакидашњег догађаја била
је Месна заједница, чији први
човек Слободан Илић не крије
задовољство доживљеним.

– Ову, четврту манифестаци-
ју под називом „Пролећни ручак”
у организацији бројних удруже-
ња из села одлучили смо да при-
редимо на, за те прилике, новој
локацији – тамишкој обали, то
јест на плажи Скела. Ово место
је последњих година поприми-
ло неупоредиво лепши и при-
јатнији изглед, што је резултат
волонтерског залагања бројних
житеља Јабуке – каже Илић.

Идеја да тамо буде приређена
манифестација потекла је про-
шле године када су на Скели
уприличени „Сусрети села Срби-
је” и тада су сви гости били оду-
шевљени лепотом тог места.

– И том приликом много су
нам помогли и удружења и при-
ватни предузетници, а ја сам 
најискреније поносан на тај наш
однос, то јест на тај изузетан сте-
пен сарадње, какав се ретко где
среће. Они су буквално пријате-
љи Месне заједнице и ја, откако
сам председник Савета МЗ,
ниједну одлуку нисам донео без
консултација са свима њима.
Поново су многи учествовали у
свему овоме, а ја бих истакао да
су, поред бројних појединаца,
успеху манифестације доприне-

ли Удружење пољопривредника
„Први клас”, па организација
„Тамиш у Јабуци”, затим удру-
жења жена и Македонаца, као и
голубари и ловци, јер без сача
или ловачког гулаша нема
ништа, а први пут је укључен и
приватан угоститељски објекат
„Тамишка тераса” – наводи Сло-
бодан.

Он подвлачи да је тешко
побројати ко је све допринео
успеху манифестације, али је
истакао да је главни фактор то
заједништво мештана Јабуке, где
сложно живе припадници број-
них нација.

Према његовим речима, Месна
заједница се постарала да 
обезбеди хлеб, воду и нешто
пића, а храну и све остало при-
премила су удружења и бесплат-
но делила грађанима.

– Нико овде није гледао ко је
шта дао и ником није било ни
због чега жао. Манифестација
служи да се сва удружења, при-
ватници и други грађани састану
и уз пиће и храну поразговарају о
неким плановима за опште добро.
Тако се, примера ради, догово-
римо да ратари испрскају неку
траву или среде неки атарски пут,
или пак да риболовци донирају
рибу неком коме је храна заиста
потребна, или да се уопште неком
помогне у вези са било чиме –
истиче први човек Јабуке.

Лака ’рана и јака музика

Један од оних који су лично уче-
ствовали у припремању хране
јесте и Марјан Савић, члан Удру-
жења пољопривредника „Први
клас”.

– Има нас петнаесторица и
још нас је толико у удружењу,
али многи прскају усеве, па нису
могли да присуствују овој лепој
манифестацији. За ову прилику
припремио сам гулаш од свињ-
ског меса. Рецепт је такав да се
у казан убаце лук и шаргарепа,
као и зелен, першун, целер или
малтене све поврће које смо
могли да прибавимо на пијаци.
Све то се динста четрдесет пет
минута, након чега се у казан
ставља и месо, као и мало соли
и бибера, што се крчка на тихој
ватри отприлике три сата. Овог
пута месо је изузетно смекшало
и било веома сочно, али није се
распало, што је веома битно.
Наравно, све то смо у сласт поје-
ли – наводи Марјан.

Ни овај догађај није могао да
прође без предузетника Горана
Јовановића, познатијег као Горан
Стакло.

– Овде имам екипу која се
дружи свакодневно, па смо одлу-
чили да се укључимо и у орга-
низацију ове манифестације, коју
је осмислио председник Савета
Месне заједнице, како би се људи
зближили. Ту смо и да би нас
упознали они који још увек нису,
јер суштина је да будемо зајед-
но. И зато се трудим да, кад год
могу, помогнем активностима
Месне заједнице – каже Горан.

Овог пута он је направио
нешто лакшу храну...

– Скували смо пилећу чорбу с
много меса. Углавном сам ја мај-
стор за кување, а што се овог
јела тиче, поред ситно сецканог
меса, углавном с леђа, које смо
одвојили од костију, ставио сам
шаргарепу и друге неопходне
зачине. Обезбедили смо и павла-
ку, иако неко ставља и сирће,

Не ку пуј – удо ми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац”
организују 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.

Пули
Овај весели псић изгледом подсећа
на пулина, а спасао га је и излечио
наш хумани суграђанин, али не
може да га задржи.

Пули тренутно живи у гаражи,
где постаје прилично вруће, будући
да човек који га је збринуо живи
као подстанар и није му дозвољено
да у стан уведе пса.

Овај лепотан воли шетње, друге псе, као и да се игра, скаче и
плива, а све друге информације могу се добити на 063/392-325.

Птичар
Прелеп расни пас пронађен је код
гробља у Јабуци и веома је паметан
и дружељубив, што је и одлика ових
птичара.

Не зна се да ли га је неко изгубио
у лову или је некоме побегао из
дворишта, али свакако тражи нов,
сигуран дом и одговорнијег
власника.

Превоз до удомитеља је обезбеђен,
а све друго може се сазнати позивом на број 060/097-08-08.

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

Све информације о овој акцији могу се добити на имејл
адреси ljubimci.pancevo@gmail.com.

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

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

цео живот!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЈАБУЧКИХ ЕНТУЗИЈАСТА ОДРЖАН ЧЕТВРТИ „ПРОЛЕЋНИ РУЧАК”

ДРУЖЕЊЕ УЗ ГУРМАНЛУКЕ И РЕКУ НАЈБОЉЕ ЛЕГНЕ

СОЈЕНИЦЕ ЗА ОПШТЕ ДОБРО

У данашње време је реткост

видети нешто што свако може

да употребљава без икакве

надокнаде.

Тај неокомунизам функцио-

нише на јабучкој Скели, где

свако ко жели може да ужива у

постојећим кућицама на обали.

И оне су плод заједничког и

сложног рада...

– Без тога нема ништа, јер је

и ово насеље на реци исто тако

настало – волонтерским зала-

гањем за опште добро. Те соје-

нице сада свако може да кори-

сти и све су отворене и у сва-

ком тренутку доступне, па сва-

ко може да паркира аутомобил,

уђе унутра, донесе своје ствари

и ужива. Они који воле вожњу

реком могу да нам се обрате,

како бисмо им донели мотор.

Све може, само да се не уни-

штава – каже Илић.

Удружење Македонаца увек за дружење с људима добре воље

Лепо на „Тамишкој тераси”

И пољопривредници дали допринос одличним паприкашем

И ’ладовина добро дође...

Куд плови овај катамаран...



Величанствен
тријумф наших
девојака у Кикинди

Од јесени против
најбољих српских
клубова

Причали смо, писали, верова-
ли у њих и онда када нико није.
Рекли смо да ће се новинари
ускоро утркивати да чују неку
изјаву, да добију информацију
и – догодило се управо то! Жен-
ски рукометни клуб Панчево
на тријумфалан начин је окон-
чао сезону у Супер Б лиги и од
јесени ће се надметати у ели-
ти, бориће се против најбољих
српских клубова!

Субота 14. мај остаће упам-
ћена као дан када је исписана
још једна страница историје
панчевачког спорта. Дан када
је одигран дерби над дербији-
ма, када се у директном дуелу
одлучивало ко ће понети шам-
пионски пехар. Панчевке су
играле у гостима и иако је дома-
ћин, лидер првенства, био апсо-
лутни фаворит, феноменалне
девојке из нашег града још јед-
ном су показале своју моћ.

Каква је то само утакмица
била у Кикинди! Какву исто-
ријску победу су оствариле
рукометашице ЖРК-а Панче-
во против екипе из тог града!

Играло се последње коло
Супер Б лиге, а исход утакми-
це одлучивао је о шампиону и
путнику у елиту. Домаће су
боље почеле, водиле су у 14.
минуту с 10:5, али... Невена
Маркагић и њене другарице
нису се уплашиле. Како је вре-
ме одмицало, полако су преу-
зимале иницијативу и контро-
лу над утакмицом, мада је било
врашки тешко против сјајног
ривала...

Колико су екипе из Панчева
и Кикинде биле изједначене по
квалитету, сведочи чињеница
да је резултат на полувремену

био 15:15 и да је 12 минута
пре краја утакмице поново било
изједначено – 22:22!

У правој рукометној драми
девојке из Панчева успеле су
да стигну до победе, иако их је
и реми водио у елиту: Кикин-
да–Панчево 26:27 (15:15)!

Много је емоција било у
Кикинди када је Панчевкама,
с капитеном Невеном Марка-
гић на челу, уручен пехар за
првакиње Супер Б лиге. За нај-
бољу играчицу ове фантастич-
не екипе, коју предводе Марко

Крстић и Светлана Ничевски,
проглашена је Јелисавета Мар-
ковић, али ове девојке су све
одреда заслужиле ту титулу. А
оне су: Милица Илић, Анаста-
сија Грговски, Невена Стани-
шковић, Уна Тодоровски, Вла-
дислава Рогуља, Теодора Ста-
нојевић, Ива Грујић, Даринка
Петронијевић, Марија Митрић,
Андријана Јанковић, Уна
Бркић, Анастасија Јамбрушић,
Теодора Вранић и Катарина
Кепчија.

Браво и све честитке екипи
ЖРК-а Панчево, због које се
данас поново о нашем граду
прича у суперлативу!

Женски рукометни клуб који
носи име нашег града одавно
је скренуо пажњу на себе. Од

самог оснивања, 1. априла 1990.
године. Окупљао је успешне
људе око себе, талентоване
девојчице које су с поносом
проносиле име свог града...
Постизао је и сјајне резултате.

ЖРК Панчево је основао
Зоран Миловановић, заједно са
својим тадашњим сарадници-
ма Слободаном Милованови-
ћем, Ступаром и Бјелићем. Они
су готово две деценије успе-
шно руководили клубом, који
је тада постизао и одличне
резултате. Сениорска екипа је

тада дошла и до Прве лиге, што
је био изузетан успех. Ипак,
прави „бум” клуб је направио
средином деведесетих година,
када је ЖРК Панчево био првак
Југославије у пионирској и
јуниорској конкуренцији, са
екипама које су предводили
Раде Стојановић и Бранка
Марић. Са сениоркама су ради-
ли бројни тренери, као што су
Рапајић, Жерајић, Шешлија...
Од 2000. године структуре у
клубу почеле су да се мењају.
Променили су се чланови
Управног одбора, али дошли
су људи који су такође желели
да помогну овом колективу.
Неколико сезона тренер је био
Милован Ћурчија, који се свим
силама трудио да клуб одржи

у животу, а свесрдну подршку
је пружао и Ника Мартиновић.

Сезона 2010/2011. била је
нова прекретница у развоју
ЖРК-а Панчево. Уз помоћ тада-
шњег председника Спортског
савеза Панчева Дарка Јовичи-
ћа, клуб је полако али сигурно
поново почео да иде узлазном
путањом, а председница клуба
постала је наша прослављена
рукометашица Даница Павлов.
План је био да се стабилизује
сениорска екипа, која је тада,
поред тренера Ћурчије, имала
свега седам играчица. Враће-
ни су неки термини у салама,
јер су девојке до тада тренира-
ле у ходницима и испод три-
бина. Први циљеви су остваре-
ни и клуб је постао стабилан
лигаш. После Милована Ћур-
чије тренери су били Иван Пет-
ковић и Игор Шуловић, који
су дали немерљив допринос
успесима клуба, а онда је место
на клупи резервисано за првог
тренера заузео Марко Крстић.
Мало-помало, из сезоне у сезо-
ну, овај пре свега изузетан
човек, који је сада потврдио да
је и сјајан тренер, успео је оно
што нико пре њега није – да
ЖРК Панчево уведе у елиту.

Шта рећи о Светлани Ничев-
ски? Девојка која је готово целу
своју каријеру провела у овом
клубу, она која је постала сим-
бол ЖРК-а Панчево, у Кикин-
ди је вероватно „одиграла” сво-
ју утакмицу каријере. Верова-
ла је у успех, то је сигурно. Без
велике помпе полако је гради-
ла, уз помоћ најближих сарад-
ника, клуб за понос града. Цеца
се није надметала изјавама, али
очигледно је знала шта ради...
И успела је!

Немерљив је њен допринос
највећем успеху ЖРК-а Пан-
чево од његовог постанка.

Сада је време славља, девој-
ке су то заслужиле, али ускоро
ће почети да се кују нови пла-
нови. Планови за елитно так-
мичење.

Људи, свака част!

СПОРТ
Петак, 20. мај 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ШЕТЊА КРОЗ АРАНЂЕЛОВАЦ

Од 13. до 15. маја у главном
граду Летоније, Риги, одржа-
но је 15. европско првенство
у решавању шаховских про-
блема, уз пратећа такмичења
у шаховској композицији.

Боје наше земље бранили
су: велемајстор Бојан Вучко-
вић, велемајстор Марјан Кова-
чевић, ФИДЕ мајстор Срећко
Радовић и млади Панчевац
ФИДЕ мајстор Илија Сера-
фимовић.

Пред почетак такмичења
репрезентација Србије сма-
трана је фаворитом из сенке
за освајање медаље, а наши
решавачи су на најбољи начин
оправдали очекивања. Срби-
ја је тријумфовала, са 2,25
поена више од другопласира-
не Литваније и 4,25 поена
више од Словачке, која је завр-
шила на трећем месту.

Ово је шеста титула првака
Европе наше репрезентације,
чиме је Србија постала рекор-
дер по броју тријумфа. Наш
суграђанин Илија Серафимо-
вић поново је заблистао и са
овог такмичења донео нашем
граду и држави три трофеја.

Исто као и прошле године на
Светском првенству, био је
најуспешнији члан наше
репрезентације, освојивши
70,25 поена од могућих 90,
што му је донело четврто
место у укупном пласману и
сребрну медаљу у конкурен-
цији јуниора до 23 године.

Овим резултатом је попра-
вио рејтинг за нових 26 пое-
на и дошао до рекордних
2.466 бодова, чиме је скочио
чак за девет места и тренутно
је 25. на светској листи. Тре-
ћи трофеј на Првенству Евро-
пе млади Серафимовић је
освојио у својој омиљеној
дисциплини, шаховској ком-
позицији. Најбољи млади
шаховски композитор на све-
ту доказао је своју класу побе-
дом на сениорском турниру у
компоновању матова у два
потеза који је одржан у окви-
ру манифестације у Риги.

Следеће велико искушење
за Илију биће Конгрес Свет-
ске федерације за проблем-
ски шах који се одржава у
новембру у Уједињеним Арап-
ским Емиратима.

ЛЕПЕ ВЕСТИ ИЗ ЛЕТОНИЈЕ

ИЛИЈА НАЈБОЉИ У ЕВРОПИ
ВЕЛИКИ УСПЕХ РУКОМЕТНОГ КЛУБА ИЗ НАШЕГ ГРАДА

ДОГОДИЛО СЕ – ЖРК ПАНЧЕВО У ЕЛИТИ!

КАДЕТСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ШАХУ

МАРКО – КОЛЕКЦИОНАР ТРОФЕЈА
Протекле недеље је завршен
државни шампионат у шаху
за кадете, који, у трајању од
девет дана, једно за другим
обухвата првенства Србије у
све четири шаховске дисци-
плине: стан-
дардном шаху,
убрзаном шаху,
брзопотезном
шаху и решава-
њу шаховских
проблема.

ФИДЕ мајстор
шаха млади
Панчевац Мар-
ко Милановић и
ове године је био
најуспешнији
такмичар и
поново освојио
медаље у све
четири дисци-
плине: у брзопо-
тезном шаху је
био први, а у
с т а н д а р д н о м
шаху други, баш
као и у убрзаном
шаху и решава-
њу шаховских
проблема, у
чему је заузео
место иза руског
т а к м и ч а р а
Михаила Гусева.

Куриозитет је
да је у решава-
њу шаховских проблема Мар-
ко први урадио тачно све
задатке, али је Рус то учинио
за нешто краће време, па је у
тој дисциплини Марку при-

пала сребрна медаља.
Тиме је, уз недавно осво-

јена прва места на поједи-
начном и екипном Првен-
ству Србије у организацији
Министарства просвете, са

освојених свих шест медаља
на шампионату Србије, Мар-
ко остварио једну од својих
најуспешнијих година у
каријери.

Рукометаши Динама оствари-
ли су и шесту победу у 12. колу
плеј-офа Суперлиге и још више
учврстили своје место у врху
првенствене табеле.

Тим који предводи тренер
Ненад Краљевски прошлог
викенда је гостовао у Аранђе-
ловцу, где је био апсолутни
фаворит, али није потценио
свог противника. Момци из
нашег града играли су макси-
мално озбиљно и професио-
нално и остварили још једну
вредну победу: Шамот 65 –
Динамо 30:34 (13:18).

Као што коначан исход и
показује, тим из Панчева је

целу утакмицу држао под
својом контролом, не дозво-
ливши домаћину ни да поми-
сли на евентуално изненађе-
ње.

Динамо је играо у саставу:
Никола Стаменковић, Вељко
Чабрило, Никола Бекић, Вук
Новаковић, Радован Остојић,
Никола Перић, Марко Перо-
вић (12 голова), Огњен Тонић,
Иван Дистол, Урош Павловић
(пет), Борислав Урта (један),
Милан Голубовић (четири),
Милош Костадиновић (шест),
Данило Радовић (два), Алекса
Милошевић (два гола) и
Адриан Биркенхојер.

Наредног викенда панчевач-
ки „жуто-црни” путују у Нови
Сад, где ће поделити мегдан с
Војводином, која је већ „ове-

рила” нову шампионску титу-
лу, а у последњем колу, пред
својим навијачима, одмериће
снаге с Партизаном.



Велики рад на тренинзима увек
мора да донесе и резултат на так-
мичењима. А када се томе придо-
дају и сјајна организација клуба,
дружењемалишана, путовања... Е,
онда је успех загарантован.

А управо то се догађа у Џудо
клубу Тамиш, младом спортском
колективу који постиже одлич-
не резултате.

Прошлог викенда је одржа-
но Првенство Војводине за пио-
нире, на коме су такмичари
панчевачког клуба поново били
на висини задатка. Предвође-
ни тренерима Недом и Иваном
Остојићем, одличним борбама
су допринели да ЏК Тамиш у
укупном пласману подели дру-
го место с Новосадским џудо

клубом, иза зрењанинског Про-
летера.

Шампиони Војводине поста-
ли су Алекса Лехни и Дејан
Долинга. Сребрна одличја су
заслужили Михајло Вуковић и
Милена Секуловић, а бронзаним
медаљама су се окитили Матија
Стојановски и Марија Пеневски.

Врло добрим наступима пла-

сман на Првенство Србије
обезбедили су и: Нађа Стајчић,
Никола Долинга, Вук Милути-
новић и Петар Новаковић.

НАДМЕТАЊЕ НАЈБОЉИХ МЛАДИХ ЏУДИСТА У ПОКРАЈИНИ

ТАМИШ ДРУГИ У ВОЈВОДИНИ
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Жене

Јабука: ЈАБУКА–ТЕМЕРИН

Мушкарци

Јабука: ЈАБУКА–ПОТИСЈЕ

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ЖАРКОВО

Субота, 17 сати

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Б. Паланка: СТАРИ ГРАД – ДИНАМО 1945

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Житиште: БЕГЕЈ–МЛАДОСТ

Старчево: БОРАЦ–НАФТАГАС

Недеља, 17 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ

Б. Н. Село: СЛОГА–ВУЛТУРУЛ

С. Тамиш: С. ТАМИШ – Ц. ЗВЕЗДА

Алибунар: БУДУЋНОСТ–ДОЛОВО

Утакмице су у недељу, од 17 сати.

ОПШТИНСКА ЛИГА

Панчево: „ВОЈА ГАЧИЋ” – БОРАЦ

Субота, 17 сати

Дубовац: ЈЕДИНСТВО–БУДУЋНОСТ

Прошлонедељни

резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Аранђеловац: ШАМОТ 65 – ДИНАМО 30:34

СУПЕР Б ЛИГА

Жене

Кикинда: КИКИНДА–ПАНЧЕВО 26:27

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Жене

Сомбор: РАВАНГРАД–ЈАБУКА 25:35

Мушкарци

Б. Паланка: ЛАВОВИ–ЈАБУКА 34:24

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Београд: ИМТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 1:2

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ДИНАМО 1945 – БЕЧЕЈ 1918 5:3

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Б. Карађорђево: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ 3:1

Омољица: МЛАДОСТ–СЛОБОДА 2:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Гај: ПАРТИЗАН–ДОЛОВО 4:0

Гребенац: ВУЛТУРУЛ – С. ТАМИШ 6:1

Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – ПОТПОРАЊ 2:0

Дебељача: СПАРТАК 1911 – ЈУГОСЛАВИЈА 1:3

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”

Мраморак: ПРОЛЕТЕР–ГЛОГОЊ 5:2

Војловица: МЛАДОСТ–МУНДИЈАЛ 0:2

ОПШТИНСКА ЛИГА

Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–КОЛОНИЈА 8:0

Сефкерин: ТЕМПО – „ВОЈА ГАЧИЋ” 3:2

Победом над ИМТ-ом
Железничар 
обезбедио пласман у
бараж за Суперлигу

У суботу сви на 
Спортски центар

Када је то било најпотребније,
„Жеља” из Панчева био је нај-
бољи. У великом дербију прет-
последњег кола плеј-офа Прве
лиге Србије, у директном дуелу
за пласман у фудбалске анале,
„дизелка” с Тамиша је уздигну-
тих руку напустила поприште
великог окршаја на терену покрај
дворане „Ранко Жеравица” на
Новом Београду: ИМТ–Желе-
зничар 1:2 (1:1).

Да најлепша спортска бајка
од када се фудбалска „бубама-
ра” котрља поред обала Тамиша
и даље траје, „побринули” су се
и остали резултати, па је побе-
дом над „трактористима” Желе-
зничар дефинитивно обезбедио
пласман у бараж за елиту. А ако
чуда наставе да се стварају, онда
срећи овде није крај...

Момци тренера Драгана Пери-
шића храбро су истрчали на
терен ИМТ-а. Не да се Лазар
Милошев и његови другови нису
уплашили атмосфере, већ су
били чврсто решени да се нади-
гравају и да покушају да остваре
још један спортски подвиг.

Да сјајни састав ИМТ-а није
непобедив, могло је да се наслу-
ти већ у 28. минуту. Бојан Балаж
је феноменалним пасом упослио
агилног и врло запаженог Мате-
ју Зувића, овај је идеално цен-
трирао у срце шеснаестерца
домаћег тима, где је сјајно реа-
говао Петар Гигић и ударцем
главом послао лопту у мрежу
домаћина. ИМТ је до изједна-
чења стигао у финишу првог
полувремена, у 40. минуту, када
је његов најбољи играч Влади-
мир Лучић неодбрањивим,
ефектним поготком донео сла-
вље присталицама домаћег тима.

Велики фудбалски рат одви-
јао се и током другог полувре-
мена. „Трактористи” су имали
иницијативу, али „Жеља” је на
голу имао феноменалног Мла-
дена Живковића, који је с неко-
лико изванредних интервенци-
ја нападаче домаћег тима дово-
дио до очаја. Одбрана „дизелке”
успела је, с командантима Миро-
љубом Остојићем и Алексан-
дром Симчевићем, да издржи
све налете, што је момцима у
бело-плавим дресовима улива-
ло додатну снагу и оптимизам
да могу доћи до сва три бода.

И када се ближио крај сусре-
та, када је требало да казаљка
на сату која мери минуте окре-
не још један или два круга,

уследила је брза контра „Жељи-
них” хероја. Милош Стојчев је
идеалним пасом упослио Миро-
љуба Костића, који је поред
десетина километара које је
претрчао имао снаге за још
један трк... Био је то погодак
који свим правим пријатељи-
ма спорта у Панчеву дозвоља-
ва да наставе да сањају.

Железничар је меч започео у
саставу: Младен Живковић,
Мирољуб Костић, Лука Петро-
вић, Петар Гигић, Александар
Ђорђевић, Лазар Милошев, Бојан
Балаж, Предраг Станимировић,
Матеја Зувић, Реган Обенг и
Александар Симчевић, а део
победничког тима били су и:
Немања Андријанић, Марко
Конатар, Душан Плавшић, Сте-
фан Дабић, Стефан Радојичић,
Јордан Јовановић, Лазар Мар-
ковић, Милош Стојчев, Бојан
Трипковић, Данило Дашић и
Ненад Аџибаба.

Ипак, у спорту нема мину-
лог рада, сваки наредни меч је

ново доказивање. Бараж за пла-
сман у елиту је обезбеђен, али
ту није крај када је „дизелка”
из Панчева у питању. Сви у клу-
бу окренути су наредном про-
тивнику, а жеља је само једна –
да се пред својим навијачима
оствари победа!

– Пре него што најавимо утак-
мицу са Жарковом, хтео бих да

се осврнем на дуел са ИМТ-ом.
Желим да захвалим домаћини-
ма на гостопримству, а оцена
свих је да је тај меч био изнад
нивоа Прве лиге и да су у овом
тренутку можда обе екипе спрем-
не за виши ранг. Мислим да смо
били бољи за тај један гол, који
нам је први пут донео треће
место на табели. Али то је сада
иза нас. Сада нам је у мислима
само утакмица са Жарковом. То
је ривал кога нисмо победили
ове сезоне, па верујем да ће бити
трећа срећа. Надам се да ћемо
победом окончати најуспешни-
ју сезону у историји клуба. Мени
лично и људима који су у клубу

од шестог степена такмичења
као и ја, а сада смо ето и на пра-
гу Суперлиге, јако је битно да
трибина на Спортском центру
„Младост” буде пуна. Позивам
све суграђанке и суграђане, све
бивше и садашње фудбалере, све
пријатеље спорта да дају подр-
шку овим момцима који су пока-
зали да су сјајна група која је
сада на максималном нивоу и
што се тиче атмосфере и што се
тиче форме. Утакмица против
Жаркова игра се у суботу, од
17.30, и верујем да ће сви који
дођу на стадион имати шта да
виде. Надам се да ћемо победи-
ти, а шта ће нам та победа доне-
ти, видећемо у суботу око 19.30
– рекао је председник Железни-
чара Зоран Наунковић на кон-
ференцији за новинаре одржа-
ној у уторак, 17. маја, у просто-
ријама клуба.

С много оптимизма говорио
је и љубимац „Жељиних” нави-
јача, стрелац победоносног гола
на Новом Београду, Мирољуб
Костић.

– Остварили смо јако битну
победу у прошлом колу којом
смо осигурали бараж. Мој пого-
дак је био само ланчана реак-
ција... Дабић и Плавшић су извр-
шили притисак, а ја сам се само
нашао на правом месту. Ма, цео
тим је заслужан за велики три-
јумф. Али свакако ми је драго
што сам био стрелац. Идемо
даље, пред нама је Жарково и
сви желимо победу којом бисмо
заокружили један тежак циклус
– додао је популарни Коле.

Дакле, у суботу, 21. маја, сви
путеви воде у „зелену оазу”! Од
17.30 играју Железничар и Жар-
ково. Доброг фудбала ће бити
сигурно, а можда ће баш тада да
се пише и нова фудбалска исто-
рија у Панчеву.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Tee5

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

„БУБАМАРА” САЊА НАЈЛЕПШИ САН...

Стране припремио

Александар
Живковић

МИХАЈИЛО
ШАМПИОН

На теренима Националног бад-
минтон центра на Ади Циган-
лији прошлог викенда је одржа-
но Првенство Србије за јуниоре
у бадминтону.

Најуспешнији такмичар БК-а
Динамо био је Михајило Виг,
који је титулу првака Србије у
конкуренцији дублова освојио у
пару с Марком Михајловићем
из БК-а Змајеви из Крушевца.

Титули у дублу Михајило је
додао и бронзано одличје у син-
глу. Маша Алексић је освојила
сребрну медаљу у конкуренци-
ји девојчица појединачно, а
Бошко Јаковљевић бронзу у над-
метању мушких парова до пет-
наест година.

ПАНЧЕВЦИ НА
ПОСТОЉУ

Прошлог викенда у Републици
Српској одржан је џудо-турнир
„Зворник опен”, на коме су мно-
го успеха имали наши сугра-
ђани Матеја Зубовић и Огњен
Ђуришић.

Сада џудисти београдске
Црвене звезде у своје Панчево
су се вратили окићени злат-
ним медаљама.

Матеја је тријумфовао у кате-
горији до 73 кг, док је Огњен
био најбољи у групи бораца
преко 90 кг.

НАТАЛИЈИ БРОНЗА
У Степановићеву је прошлог
викенда одржано Првенство Вој-
водине у џуду за пионире.

Наступило је 160 такмичара
из 33 клуба, а Џудо клуб Дина-
мо се представио са шест чла-
нова.

Најуспешнија је била Ната-
лија Лончар, која је освојила
бронзану медаљу, а пласман за
државни шампионат остварили
су и Богдан Вукосављевић и Луна
Лујански.

Првенство Србије биће одр-
жано 28. маја у Београду.

ПОНОС КАЧАРЕВА

Млади џудисти качаревачког
Јединства остварили су одлич-
не резултате на недавно завр-
шеном Школском првенству
Србије.

Илија Анђеловић, ученик ОШ
„Жарко Зрењанин”, освојио је
најсјајније одличје. Андријана
Кртенић из Медицинске школе
„Стевица Јовановић” пласирала
се на пето место, а боје својих
школа бранили су и Андреа Ђако-
вић, Василије Стошић, Јана Пеји-
новић и Михајло Анђеловић.
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Разлика
Чини ти се да је све исто.

    Да нема помака.

    Призора који би те померили.

    Нити таквих осећања.

    Е, па, није то баш тако!

    Бити другачији, продерати се, слободно.

    Управо разлике чине богатство.

    Они што се не мењају су сиромашни.

Богатство
Кад ти се страх увуче у кости.

    Па се поломе.

    Кад те очај увуче у своје шупљине. А има их.

    Дигнеш главу, видиш шта ти се приказује.

    Некада је то пун месец.

    Дешава се и да то буде тераса са опраним доњим вешом.

    Или богата крошња дрвета.

    Загрли их, прихвати све другачије што ти се нуди, молим те.

У мени је
Гледаш улицу. Празну. Тек понеки покрет на њој.

    Била би лепша да је крцата људима, а?

    Е, кад се напуниш празнином и тишином...

    Па се испразниш, удаљиш од тог двојца.

    Онда ти прилазе особе које су ти важне.

    Јер, лепота у теби је. Кажи: у мени је.

    Долазе код тебе кад си океј са собом.

    Сасвим природна појава, у мени је.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Представљене
33 дисциплине

Брзином до звезда

Преко 2.000 малишана с родитељима,
спортским радницима, учитељима,
наставницима и другим нашим сугра-
ђанима окупило се у четвртак, 12. маја,
на платоу испред Градске управе, где је
одржан традиционални, шести Сајам
спорта, који организују Град Панчево,
Спортски савез Панчева, Савез за пред-
школски спорт нашег града и Савез за
школски спорт Панчево.

Ова манифестација је замишљена као
прилика да се предшколци и млађи основ-
ци упознају с више од 30 различитих
спортских дисциплина којима могу да се
баве у Панчеву, да се на штандовима клу-
бова опробају у онима које им делују нај-
интересантније и да тако лакше одаберу
савршен спорт за себе.

Избор је био тежак, јер су клубови дали
све од себе да се представе у најбољем
могућем светлу.

Добродошлицу на шести Сајам спорта
у нашем граду присутнима је пожелео
Слободан Боба Битевић, председник
Спортског савеза Панчева.

– Данас смо оборили прошлогодишњи
рекорд у броју учесника, а то нису једине
бројке на које смо поносни. Спортски
савез Панчева је велика породица, која у
овом тренутку броји преко 15.000 реги-
строваних спортиста у преко 30 различи-
тих спортских дисциплина и више од 260
спортских удружења и клубова. Панчево
је град европских и светских шампиона,
са сјајном инфраструктуром, који и те
како улаже у спорт – рекао је, између
осталог, Битевић.

Присутне је поздравио и Владимир
Илић, помоћник министра унутрашњих
послова у Влади Републике Србије, а гра-
доначелник Панчева Александар Стева-
новић рекао је да је Сајам спорта једна од

најлепших и најмасовнијих манифеста-
ција у нашем граду, чији је циљ да пре
свега деци приближи спорт и преко три-
десет спортских дисциплина које се негу-
ју у Панчеву.

– Данас овде можете да се опробате у
сваком спорту који имамо у Панчеву и да
тако одаберете онај који вам највише

лежи. Неко од вас
ће можда поста-
ти нови Слобо-
дан Битевић, Ања
Цревар, Андреа
Стојадинов или
Душан Борковић.
Неко можда и
неће постићи
толики успех, али
нису медаље пре-
судне. Најбитни-
је је да вам спорт
омогући да буде-
те здрави, да се
правилно разви-
јате и да израсте-
те у вредне и

поштене људе. Ми ћемо као град европ-
ских и светских шампиона који носи епи-
тет града спорта увек подржавати овакве
манифестације и наставићемо несебич-
но да улажемо у спортске клубове, едука-
цију спортских радника, али и у изград-
њу и реконструкцију спортске инфра-
структуре – поручио је градоначелник.

Током четири сата, колико је трајао
Сајам, деца су присуствовала демонстра-
цији борилачких спортова, спортова с
лоптом, стреличарских и стрељачких
вештина и многих других спортских
дисциплина примерених њиховом узра-
сту, као што су, на пример, шах, фол-
клор, зумба, гимнастика...

У склопу Сајма одржано је и такмичење
у атлетици „Брзином до звезда”, намењено
ученициматрећегичетвртогразредаоснов-
не школе. Победници ће представљати сво-
ју школу и град Панчево на финалном так-
мичењу, које ће бити одржано следећег
месеца у Београду. А. Живковић

НАСТАВЉЕНА ЛЕПА ТРАДИЦИЈА

НАСАЈМУСПОРТАПРЕКО2.000 МАЛИШАНА

МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР У КАРАТЕУ „МЛАДОСТ 2022”

ТАКМИЧЕЊЕ ЗА ЧИСТУ ДЕСЕТКУ
У Хали спортова на Стрелишту у недељу,
15. маја, одржан је 21. међународни тур-
нир у каратеу „Младост 2022”, у органи-
зацији истоименог клуба из нашег града.

Учесници су се надметали у катама и
борбама, појединачно и екипно, у кате-
горијама од полетараца до сениора. На
татами је изашло 450 такмичара, који су
имали 520 наступа. Своје представнике
су имали: четири клуба из Румуније, два
из БиХ и 35 клубова из Србије.

У генералном пласману, по броју осво-
јених златних медаља, најуспешнији су
били Спартанци из Смедеревске Палан-
ке, друго место је заузео Победник 011 из
Београда, а трећа је била Жандармерија,
такође клуб из главног града.

Најуспешнији такмичар на турниру био
је Андрија Јагодић из КК-а Победник
011, док је признање за најбољу кара-
тисткињу отишло у руке Анђелије Нов-
ковић, чланице КК-а Спартанци.

– Две године, због пандемије корона-
вируса, турнир није био организован.
Коначно, после дужег времена, дошли
су наши пријатељи и имали смо веома
квалитетно такмичење. Наши млади
борци имали су прилику да провере
свој квалитет у мечевима с такмичари-
ма из земље и иностранства. Веома смо
задовољни организацијом и постигну-
тим резултатима и већ се радујемо сусре-
тима наредних година – рекао је пред-
седник организационог одбора турнира
Тихомир Макитан.

Најуспешнији такмичари домаћег
Карате клуба Младост били су: Миља-

на Романов, Милица Драгичевић, Ема-
нуел Димитрије, Војин Николић, Мили-
ца Вуковић, Нина Костић, Данка Дрља-

ча, Лука Николић, Маријан Вуковић,
Милош Милутиновић, Новак Николић
и Милица Лишанин. А. Ж.

ДИНАМУ ДЕСЕТ МЕДАЉА

На турниру „Младост 2022” учество-

вало је и тринаест најмлађих такми-

чара КК-а Динамо, који су успели

да освоје девет медаља.

Најсјајније одлич-

је заслужио је Вук

Воркапић, сребром

су се окитили Матеја

Форђарини и Дуња

Јовановић, а бронзе

су зарадили: Јована

Тодоров, Ана Васић,

Теодора Батрна,

Лука Гајин, Никола

Марчета, Лука Доброта и Тамара

Великовић. Одличан наступ су има-

ли и: Василије Антић, Богдан Бабо-

вић, Теодора Робуљ и Лука Гајин.


