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обухватили сви они којима је ова врста
услуге потребна. Из тог разлога је Град
Панчево препознао потребу ове уста-
нове и издвојио из буџета два милиона
динара како би проширили капаците-
те за још 60 квадратних метара. На тај
начин добили смо додатни простор и
овом услугом је обухваћено још дваде-
сет лица која су се налазила на листи
чекања. Сада је у потпуности елимини-
сана листа чекања и створени су усло-
ви да се образују нове васпитне групе,
наравно уз поштовање прописаних
стандарда социјалне заштите.

Она је подсетила на то да је градо-

начелник Александар Стевановић био
у посети дневном боравку „Невен” у
мају месецу и најавио ову врсту помо-
ћи и да је сада прилика да се види и
реализација свега тога, чиме, према
речима Драгане Купрешанин, Град
Панчево показује одговорност и ефи-
касност у раду и велику посвећеност
стварању услова да се услуге социјал-
не заштите у нашем граду подигну на
највиши могући ниво.

Лиценца за Сигурну кућу

Горан Владић, директор ШОСО „Мара
Мандић” нагласио је значај новог про-

стора, посебно за штићенике који ће
доћи овде, али и за њихове родитеље и
породице.

– Значај проширења капацитета у
дневном боравку је велик, јер ћемо на
тај начин добити две нове групе, запо-
слиће се четири нова сарадника де-
фектолога и две медицинске сестре,
односно техничара. Овом приликом
желим да захвалим граду и људима ко-
ји су препознали наше потребе. Листа
чекања постоји већ четири или пет го-
дина, тако да ће бити решени пробле-
ми за двадесет породица – подвукао је
Владић.

Миленко Чучковић је изразио задо-
вољство што ће се проширењем капа-
цитета у дневном боравку „Невен” до-
бити простор за две групе за децу и од-
расле особе с интелектуалним поте-
шкоћама, тако да листе чекања више
неће бити.

– Осим бриге за децу с посебним по-
требама, град Панчево је издвојио
средства и за проширење капацитета
Сигурне куће, тако да ћемо ускоро
имати и неколико додатних простори-
ја које су неопходне за добијање ли-
ценце. Град је за то издвојио непуних
шест милиона динара – истакао је
градски већник.

Чучковић је додао да Град брине и о
старим лицима: у оквиру ребаланса бу-
џета одобрена су средства у износу од
2,5 милиона динара, којима ће бити
сређени клубови за стара и одрасла ли-
ца у Kарађорђевој и у Улици Јосифа
Маринковића, као и Народна кухиња.

С. Трајковић

Проширење капацитета за
још 60 квадратних метара

У потпуности је елиминисана
листа чекања

Драгана Kупрешанин, заменица гра-
доначелника Панчева, и Миленко
Чучковић, члан Градског већа града
Панчева задужен за рад, запошљавање
и социјалну политику, посетили су
претходне недеље дневни боравак „Не-
вен”, где их је дочекао Горан Владић,
директор Школе за основно и средње
образовање „Мара Мандић”, у оквиру
које боравак функционише. Наиме, у
току је опремање новог простора што
је обезбеђено средствима из буџета
града Панчева.

Драгана Kупрешанин је најпре обја-
снила да је „Невен” намењен деци,
младима и одраслим особама с инте-
лектуалним тешкоћама, као и особама
с телесним и сензорним оштећењима.

Подршка инклузији

Заменица градоначелника је рекла да
се кроз услугу дневног боравка подр-
жава оријентација да деца или одрасла
лица са сметњама у развоју остану у
свом породичном окружењу, а да је ту
и подршка инклузији детета и члано-
вима његове породице у локалној за-
једници, али и развоју вештина како би
им био олакшан свакодневни живот и
уопште брига о себи. Додала је:

– Оно што је овде представљало про-
блем је недостатак простора како би се
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Бити човек
Кад свој живот излажеш опасно-
сти да би помогао некој другој
особи коју и не познајеш – то
значи да си хуман. И, то би тре-
бало да буде опште место, нешто
зашта смо једногласно сви. Ако
ни због чега другог, ако не нала-
зимо очигледне, постојеће вред-
није разлоге за то, онда јер свако
од нас треба да је свестан тога да
може да доспе у ситуацију да му
од помоћи апсолутног странца –
човека – зависи следећи откуцај
срца,сопствени голи опстанак на
планети

Али, нажалост, бити хуман
није опште место. Постали смо
себични, самозадовољни, лише-
ни осећаја за друге и другачије…
Заборавили смо шта је суштина
емпатије, храбрости, дељења (и
добра и зла), човечности.
Неопходни су нам подсетници.
Један од добрих датума за то је
19. август, Светски дан хумани-
тараца. Тај дан посвећен је свим
хуманитарним радницима који
често и гину у покушају да по-
могну људима у невољи широм
света. Дан хуманитараца је под-
сећање на годишњицу бомба-
шког напада на седиште УН у
Багдаду, када је 2003. године по-
гинуло 22 људи. Према подаци-
ма УН број напада на хумани-
тарце широм света непрестано
расте.

Није ли, у најмању руку, сра-
мота напасти некога ко помаже
другима. Пре ће бити да је то
злочин против човечности.

Хуманитарци подсећају на то
да је потребно повратити пошто-
вање и разумевање за основне
хуманитарне симболе као што је
црвени крст на амбулантним ко-
лима. Људи који доносе помоћ
угроженим цивилима не смеју
да буду угрожени. Сви морамо
да схватимо да у хуманитарном
послу не постоје политичка ста-
новишта, и да је у питању сушта
потреба да се угроженима, како
на ратом захваћеним територи-
јама, тако и онима страдалим у
природним катастрофама, обез-
беди брза и адекватна помоћ.

Стварање хуманијег света, по-
штовање основних начела хума-
нитарности – хуманости, непри-
страсности, неутралности и не-
зависности – неопходно је да бу-
девисокопозиционирано на ли-
сти наших приоритета.

Хуманитарне организације су-
очавају се са проблемима као
што су климатске промене, фи-
нансијска криза, глад и сирома-
штво, миграције из ратом захва-
ћених подручја, недостатак воде
и енергије… Пандемије!

Морамо им помоћи. Свако од
нас за себе мора да каже: ја сам
човек, волим људе. Или нисам и
не волим их. Нема средине.

Пише: Синиша Трајковић

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

У ДНЕВНОМ БОРАВКУ „НЕВЕН” ПРИ ШОСО „МАРА МАНДИЋ”

Радови.

У центру града, ових дана.

Снимио: Милан Шупица

ОПРЕМАЊЕ НОВОГ ПРОСТОРА ЗА ДЕЦУ

Савезу слепих и
организацији глувих
и наглувих по
1.135.544 динара

Комисија за вредновање пројеката и
програма у области социјалне полити-
ке за суфинансирање програма удру-
жења особа с инвалидитетом и тешким
и хроничним обољењима у области со-
цијалне заштите у Граду Панчеву за
2021. годину завршила је с оцењива-
њем пристиглих пројеката и за суфи-
нансирање предложила свих 14 про-
грама удружења. Укупна „вредност”
конкурса је 5.000.000 динара, а очеку-
је се да предлог Комисије верификује
градоначелник Александар Стевано-
вић. Председник Комисије био је Ми-
ленко Чучковић, члан Градског већа
задужен за рад, запошљавање и соци-
јалну политику

Два удружења би требало да добију го-
тово половину износа: по 1.135.544 ди-
нара ће од Града највероватније добити
Међуопштинска организација савеза
слепих Србије – Панчево и Међуоп-
штинска организација глувих и наглу-
вих. Треба још издвојити пројекат вре-
дан 588.403 динара, колико је Комисија
определила Друштву за помоћ ментално
недовољно развијеним особама Града

Панчева. Преосталих једанаест удруже-
ња добиће од 100.000 до 348.162 динара,
у зависности од бодовања пројеката.

Претходно, градоначелник Стевано-
вић је 10. августа потписао решење о
расподели новца за пројекте аматер-
ског стваралаштва у области културе у
потпуности се сложивши с предлогом
Комисије. За ову сврху намењено је
1.945.000 динара, а на овом конкурсу
није било велике разлике у висини до-
бијеног новца. Тако, КУД „Банатски
вез” из Долова ће за пројекат „Негова-
ње народне традиције код деце и мла-
дих” добити 250.000, а КУД „Станко
Пауновић” НИС РНП за учешће на
програмима смотри и фестивала у
2021. години 220.000 динара. ОУ „Ба-
натски Брестовац” Град ће за снимање
промо-филма „Брестовачки цвет” по-
моћи са 210.000, а Центар за очување

традиције и културе „Банатско Ново
Село” за пројекат „Постављање кооре-
ографије српских традиционалних
игара Бујановца и допуна фундуса на-
родних ношњи” са 190.000. Исти Цен-
тар ће за још два пројекта добити укуп-
но 215.000, док је КУД „Абрашевић” за
дечији етно-камп на који је већ оти-
шао добио 155.000 динара.

И остала аматерска друштва моћи
ће да организују своје програме или
путовања захваљујући градској каси.
Културно просветна заједница за два
пројекта добија укупно 210.000 дина-
ра, а остале аматере град ће подржати
за по један пројекат. То су: МКУД „Пе-
тефи Шандор” (130.000), Удружење
„Вардар – Качарево” (120.000), КУД
„Веселија” (105.000), КУД „Паргар” из
Качарева (90.000) и НИУ „Либерта-
теа” (50.000). С. Т.

КОНКУРСНА РАСПОДЕЛА НОВЦА

За особе с инвалидитетом
и аматерско стваралаштво

ГРАДСКА ВЕЋНИЦА ПОСЕТИЛА ОШ „БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО”

Нови котао и сређивање сале
Претходних година
се прилично улагало

Чланица Градског већа задужена за
образовање мр Татјана Божић наставља-
јући обилазак вртића и школа на терито-
рији града Панчева посетила је ОШ
„Братство-јединство” у Војловици. Она
је разговарала с директорком школе
Kсенијом Царевић и с одборницом у
Скупштини града Иваном Росић о томе
шта је рађено претходних година у
објектима школе, као и о актуелностима.

– За ову годину предвиђена је заме-
на котла у школи, за шта је Град издво-
јио око милион динара и то се управо
овде ради, баш као и лакирање и хо-
бловање паркета у фискултурној сали
– новац је кроз пројекат издвојио По-
крајински секретаријат за спорт и
омладину у износу од 473.000 динара.
Премазана је челична конструкција
против пожара и сређен је кров на фи-
скултурној сали 2016. године, а за то је
из буџета града издвојено око два ми-
лиона динара. Из градске касе је 2017.
године издвојено 600.000 динара за бе-
тонску ограду на делу школског двори-
шта – подсетила је градска већница.

Татјана Божић је додала да је током

2017. и 2018. године кроз пројекат „Уз
малу помоћ пријатеља” набављена
опрема вредна три хиљаде евра. Сана-
ција спортског терена у дворишту шко-
ле извршена је 2018. године из буџета
Града и Покрајине у укупном износу од
2.400.000 динара, а Панчево је замену
дела прозорске столарије платило
250.000 динара. Интернет у целој шко-
ли уведен је 2019. године кроз пројекат
министарства „Повезане школе”, а за-
хваљујући Граду Панчеву 2020. године
уведен је и видео надзор.

Kсенија Царевић је истакла одличну
сарадњу школе и локалне самоуправе.
Објаснила је:

– Град Панчево прати потребе шко-
ле и кроз материјалне трошкове обез-
беђује довољно средстава за редован

рад. Поред тога, излази нам у сусрет и
кроз финансијску помоћ приликом ха-
варија, што се види из досадашњих
улагања у ову школу. Такође, и с ме-
сном заједницом је добра сарадња; ње-
ни представници су укључени у рад
школског одбора и ученици наше шко-

ле учествују на манифестацијама које
организује месна заједница.

Директорка је казала и да је у мају
ове године школу посетио министар
омладине и спорта Републике Србије и
том приликом је школи уручена дона-
ција спортске опреме. С. Т.
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Допунска, трећа (бустер) доза
вакцине против заразне болести
ковид 19 почела је да се даје у
Србији од уторка, 17. августа.
Сви вакцинисани грађани ће на-
кон 180 дана од примљене дру-
ге дозе моћи да приме трећу до-
зу, а позивање грађана ће се оба-
вити СМС-ом и имејл порукама
са линком који ће их водити на
Портал еУправе, где ће добити
детаљније информације.

На Поратлу еУправе грађани ће
сами моћи да виде да ли спада-
ју у категорије становништва ко-
јима се препоручује примање
треће дозе вакцине, наводи се у
саопштењу Канцеларије Владе
Србије за сарадњу с медијима.
Независно од тога да ли спадају у
групе којима се препоручује тре-
ћа доза, након добијеног позива
од еУправесвако може примити
допунску дозу уколико жели, по
истеку шест месеци од друге до-
зе, додаје се у саопштењу.
Грађани не треба да се прија-
вљују самоиницијативно за тре-
ћу дозу, пре него што буду кон-
тактирани од стране еУправе.
Свим грађанима се оставља мо-
гућност избора вакцине, пола-
зећи од тога да је безбедно и мо-
гуће примити допунску дозу дру-
гачију од оних којима су вакци-
нисани и ревакцинисани.
Коначан избор вакцине грађани
ће саопштити лекару, током пре-
гледа и консултација на вакци-

налном пункту.
У саопштењу Канцеларије за са-
радњу са медијима подсећа се
да у Србији тренутно постоје че-
тири врсте вакцина и свих има
довољно на свим пунктовима у

земљи - кинеска вакцина Сино-
фарм, руска вакцина Спутњик
В и вакцине произвођача “Фај-

зер-Бајонтек” и “Астра Зенека”.
Допунска, односно трећа (бу-
стер) доза вакцине посебно се
препоручује следећим категори-
јама становништва:
-особе са нарушеним имуните-
том - имунодефицијенцијама и
стањима имуносупресије, при-
маоци трансплaнтата коштане
сржи и солидних органа, особе
на хемодијализи и особе које
живе са примарно или секун-
дарно имуносупримираним па-
цијентима,
-особе старије од 70 година,
-особе старије од 60 година које
стално бораве у домовима за ста-
ра лица и другим установама

социјалне заштите,
-запослени у здравственим уста-
новама и установама социјалне
заштите,
-путници у међународном сао-
браћају - грађани Србије који
често путују у иностранство, би-
ло због посла или из приватних
разлога.
По добијању позива од еУправе
грађани ће моћи да се вакцини-
шу у свим домовима здравља
широм Републике Србије, док
ће у Београду, поред домова
здравља за трећу дозу бити отво-
рен и пункт у хали 11 Београд-
ског сајма, а списак пунктова за
имунизацију ће бити доступан
на Порталу еУправа.
Влада Републике Србије још јед-
ном апелује на све грађане да
заштите свој живот и здравље,
као и животе и здравље свих љу-
ди у свом окружењу и вакцини-
шу се.
- Након што је прошло више од
шест месеци од почетка масов-
не вакцинације у Србији, вели-
ку, огромну већину хоспитали-
зованих пацијената чине невак-
цинисани грађани. Надамо се
да ће чињенице попут ових, као
и тога да је прошло довољно
времена и да су сви вакциниса-
ни грађани прошли без великих
тегоба и реакција након вакци-
не и ревакцине, охрабрити оне
који се још увек нису вакцини-
сали да то и ураде - наводи се у
саопштењу Владе Србије.

Грађани бирају
вакцину на пункту.

ВАКЦИНАЦИЈА ЈЕДИНИ ПУТ ДА СЕ ПОБЕДИ КОРОНА

ХАПШЕЊЕ

У кући гајио
марихуану

Припадници Министарства
у н у т р а ш њ и х
послова у
Панчеву
открили
су ла-
борато-
рију за
у з г о ј
марихуа-
не у ве-
штачким усло-
вима и ухапсили Д. Р.
(1985) због постојања осно-
ва сумње да је извршио
кривично дело неовлашће-
на производња и стављање
у промет опојних дрога.
Полиција је приликом пре-
треса куће осумњиченог у
околини Пландишта про-
нашла 31 садницу индиј-
ске конопље висине од 130
до 190 центиметара, 51 ста-
бљику у фази сушења, око
14 грама марихуане и опре-
му за узгој.
Осумњиченом је одређено
задржавање до 48 часова и
он ће, уз кривичну прија-
ву, бити приведен Вишем
јавном тужилаштву у Пан-
чеву.

ПОДРШКА

Порељене паре за
пројкте младих

За пројекте у области омладин-
ског сектора Панчева подељено
је 1.861.000  динара. 

Психогенеза - Центар за еду-
кацију и лични развој за проје-
кат “Сачувајмо ментално здра-
вље” добиће 450.000 динара.“Са-
чувајмо децу, сачувајмо породи-
цу пројекат” Хуманитарна орга-
низација “Сачувајмо породицу”
вреднован је са 280.000 дина-
ра.“Музичко лето 21”, Уније мла-
дих града Панчева са 250.000, а
“Форум театар” - двојезична по-
зоришна представа “Ветар у та-
петама”,Форума младих Маке-
донаца са 216.000 динара.

Онлајн саветовалиште за мла-
де „Са психологом на ти“ проје-
кат „Панчевачког омладинског
центра“ са 190.000, а сет радио-
ница за младе у области образо-
вања, запошљивости, здравља и
безбедности Асоцијације за мла-
де са 170.000 динара.

Омладинско удружење Ба-
натски Брестовац за пројекат
“Терене среди, за здравље вре-
ди” добиће 160.000, а “Стихо-
вање - такмичење ученика
основних школа у рецитовању
српске поезије”, Удружења “Лас
Хентес” 145.000 динара.

ГРАНИЦА

Нови прелаз
са Хрватском

Председник Покрајинске владе
Игор Мировић најавио је да су
се стекли услови за отварање но-
вог граничног прелаза између
Србије и Хрватске.
Овај прелаз би требало да рас-
терети прелаз на аутопуту Бео-
град - Загреб.
- Завршили смо изградњу новог
пута од Јамене на територији
Шида до села Рачиновци на те-
риторији Хрватске. Створили
смо услове за још један гранич-
ни прелаз с Хрватском, што ће
посебно значити грађанима ко-
ји желе да избегну гужву на пре-
лазу Батровци - објавио је Ми-
ровић на Инстаграму.
Прелаз Бајаково-Батровци најоп-
терећенији је гранични прелаз
између Србије и Хрватске, наро-
чито током летње сезоне када ау-
топутем Београд - Загреб прође
стотине хиљада људи на путу из
средишње и западне Европе пре-
ма Србији, Бугарској, Турској, Се-
верној Македонији и Албанији. 
Осим тога, гранични прелази из-
међу две државе су још Бездан -
Батина, Богојево - Ердут, Бачка
Паланка - Илок, Нештин - Илок,
Шид - Товарник, Сот - Принци-
повац 1 и Љуба - Принциповац 2.

НАГРАДЕ

Нови круг
“Узми рачун...”

Нови круг наградне игре
“Узми рачун и победи”, коју
организује Влада Србије уз
подршку НАЛЕД-а, почиње у
суботу, 18. септембра.

У овом кругу биће подељено
укупно осам станова у Београду
и 30 аутомобила марке “фијат
500Л” - исто као и у првом кругу
овог циклуса, што представља
рекорданнаграднифондодкада
се приређује наградна игра. И
овај круг имаће укупно шест
извлачења, адиректанпреносће,
као и до сада, бити суботом на
првомпрограмуРТСу18 часова.

Прво извлачење - 18.
септембар (Један стан и пет
аутомобила.

У овој наградној игри, право
учешћа имају сви пунолетни
грађани Србије који пошаљу
коверте са 10 фискалних рачуна
или 10 слипова, не старијих од
априла 2021. са минималним
појединачним износом од 100
динара.Фискалнерачунеислипове
не треба мешати у истој коверти.

На полеђини коверте
неопходно је написати име и
презиме, адресу и контакт
телефон док је на другој “Узми
рачун и победи 2021”.

Укупно 1,7 милиона пензионе-
ра сада може бити и потпуно
сигурно у укупно пет исплата
које ће добити од државе у на-
редних неколико месеци. Пре-
ма званичним информацијама,
наши најстарији грађани у овој
години могу да рачунају на три
исплате од укупно 100 евра, а у
наредној и на додатне две. Јед-
на се односи на линеарно пове-
ћање пензија од пет одсто, а дру-
га на једнократну помоћ од
20.000 динара.

Пензионери, практично, могу
да рачунају на укупно 5 повећа-
ња. До краја године треба да ра-
чунају на три исплате од укупно

100 евра. Од 20. до 22. септембра
биће им исплаћено по 50 евра
помоћи.Другу уплату од 30 евра
треба да очекују у новембру када
ће овај износ добити и остали пу-
нолетни грађани. Трећа и послед-
њауплатауовојгодини, од20 евра,
пензионерима следује у децембру.

За овај новац они, као ни рани-
је, неће морати да се пријављују.

У следећој години пензионе-
ре чекају још два повећања. Пр-
во је линеарно од око пет одсто
и оно заправо значи повећање
свих пензија за толики износ од
јануара 2022. године. То би на
просечну пензију од око 29.300
динара износило 1.465. динара.

Другу траншу помоћи за на-
редну годину треба да очекују
крајем фебруара, најкасније до
почетка марта. Тада ће сваком
пензионеру бити исплаћено по
20.000 динара и реч је о једно-
кратној новчаној подршци.

ЗваничнастатистикаПИОфон-
да показује, иначе, да највише
најстаријих (њих 17 одсто или
294.000) прима између 15.000 и
20.000 динара месечно.
Нешто око 205.000 пензионера
добија до 15.000 динара месеч-
но, док између 25.000 и 29.793
динара прима 196.558 пензио-
нера. Пензију већу од 100.000
динара прима непуних 8.000
пензионера.

Ако се погледа статистика по
градовима и општинама Србије,
највише пензије имају Београђа-
ни с просеком од 37.541 динар. 

Просечан износ “панчевачке
пензије” је 30.126 динара. 

ПОМОЋ ДРЖАВЕ НАЈСТАРИЈИМА

За пензионере пет исплата у наредним месецима
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ПОЧЕЛО ДАВАЊЕ ТРЕЋЕ ДОЗЕ ВАКЦИНЕ,
ГРАЂАНИ ЋЕ ДОБИТИ УПУСТВА СМС-ОМ Завод за здравствену

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

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

Тако, на пример, заин-
тересовани у Заводу „Пан-
чевац” могу да ураде и кар-
диолошки преглед и све
врсте ултразвучних прегле-
да срца. За ове услуге су
ангажовани водећи струч-
њаци у тој области dr sc.
med. Слободан Томић, кар-
диолог, доктор медицин-
ских наука и магистар кар-
диологије са Института
„Дедиње”, као и доцент dr
sc. med. Ненад Ратковић и
др Миодраг
Шипчић с
Војномеди-
цинске акаде-
мије.

Ендокрино-
лошке прегле-
де обавља др
Гордана Вељо-
вић из Опште
болнице Пан-
чево, а колор
доплер врата,
руку, ногу и
абдоминалне
аорте и ултра-
звук меких
ткива ради др
Ненад Марги-
тин, специја-
листа радио-
логије, шеф
одсека СТ
дијагностике и заменик
начелника Службе радио-
лошке дијагностике у
Општој болници Панчево.
Из Опште болнице долазе
и др Душан Стојић и др
Александра Стијаковић,
који раде прегледе дојке
(класични односно ултра-
звучни), и др Предраг Вујић,
који ради уролошке прегле-
де. За прегледе из области

гинекологије задужена је др
Весна Новичић Ђоновић из
Дома здравља Палилула.

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

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

У Заводу ће ускоро
почети да се спроводи и
амбулантна хирургија, а

све интервенције, као и
додатне хируршке и кон-
султативне прегледа оба-
вљаће др Горан Додевски,
специјалиста абдоминал-
не хирургије из Опште
болнице Панчево.

Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира
Завод „Панчевац”, посебно
онда када је неопходно ура-
дити прегледе и анализе на
једном месту и добити

резултате што
пре. С тим у
вези, треба
подсетити и
на то да се у
Заводу, при-
мера ради, све
врсте лекар-
ских уверења
издају за мак-
симално два
сата.
И овог месе-

ца су у Заводу
за клијенте
осмишљени и
нови пакети
услуга по изу-
зетно повољ-
ним ценама, а
више о томе,
као и о додат-
ним погодно-

стима које остварују сви
који поседују лојалти кар-
тице Ауто-центра „Зоки”,
погледајте на рекламним
странама нашег листа.
Додатне информације
можете добити на 013/21-
90-900 и 013/21-90-903,
а новости пратите и на
сајту www.zavod pan ce -
vac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Било који 

специјалистички

преглед 

можете заказати

радним данима

од 7 до 14 сати 

и суботом од 

7 до 12 сати,

путем телефона 

013/21-90-900 и

013/21-90-903.

ПРОМО

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

Пакет 1
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
– ултразвук
Цена: 6.000 дин.

Пакет 2
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
Цена: 4.000 дин.

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

Заказивање радним данима 7–14 
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

Пакет 3
– гинеколошки преглед
– вагинални брис
– ултразвук
Цена: 4.000 дин.



Ште те од гра да ове 
го ди не до сад ни је би ло

Сти же вре ме ки ша, ко је по не -
кад пра ти и град из обла ка. За то
је ва жно што је ове го ди не на
под руч ју Пан че ва ак тив но де вет
про тив град них ста ни ца. У сва -
кој од њих ан га жо ва на су по два
стрел ца спрем на да за ма ње од
де сет ми ну та до ђу до ста ни це и
деј ству ју ка да из Ра дар ског цен -
тра у Са мо шу стиг не ин фор ма -
ци ја да се при бли жа ва гра до но -
сни облак. До бро су уве жба ни,
ра ке та има до вољ но, па су и то
раз ло зи што на под руч ју Пан че -
ва од по чет ка про тив град не се -
зо не ни је би ло ште те од гра да.

Од 15. апри ла, ка да је за по че -
та про тив град на се зо на ко ја тра -
је до 15. ок то бра, у гра ду и око -
ли ни деј ство ва но је не ко ли ко
пу та и ис па ље но је 40 ра ке та.
За хва љу ју ћи бр зој ре ак ци ји стре -
ла ца ште те од гра да ни је би ло
на по вр ши ни од 75 и по хи ља да
хек та ра, од че га 84 од сто чи ни

по љо при вред но зе мљи ште.
Шеф Оде ље ња за од бра ну и

ван ред не си ту а ци је гра да Пан -
че ва Ми о драг Ми ло ше вић ре као
је за пан че вач ке ме ди је да про -

тив град них ра ке та има до вољ но,
баш као и стре ла ца. До дао је:

– Из про шле го ди не у ову пре -
не то је 189 ра ке та. Сва ке го ди не
град Пан че во из бу џе та из два ја
два ми ли о на ди на ра за на бав ку
про тив град них ра ке та. Град до -

ти ра и про тив град не стрел це.
Ове го ди не ак ти ви ра но је де вет
про тив град них ста ни ца и 18 стре -
ла ца. По ред 4.000 ди на ра ко ли -
ко до би ја ју од РХМЗ-а, сва ког

ме се ца то ком
по ла го ди не
док тра је про -
тив град на се -
зо на стрел ци
до би ја ју још
10.000 ди на ра
из град ског
бу џе та.
Стрел ци су у

сва ко днев ној
ко му ни ка ци ји
с ра дар ским
цен тром у Са -
мо шу ко ји по -
кри ва 15 оп -
шти на и гра -

до ва од Ки кин де до Вр шца. Уко -
ли ко је не по вољ на вре мен ска си -
ту а ци ја да је се на лог да бу ду у
при прав но сти. Је дан од про тив -
град них стре ла ца Ма та Не ра лић
из ја вио је сле де ће:

– На пра ви ли смо са да не што

но во: то је не ки наш круг ко ји је
ве за из ме ђу Са мо ша, Пан че ва,
Стар че ва, Омо љи це и Ива но ва.
Те сти ра ли смо наш из ла зак и у
ро ку од осам ми ну та сви смо на
про тив град ним ста ни ца ма, што
зна чи да ни шта не мо же да нас
из не на ди. Сва ки про тив град ни
стре лац про ла зи и од го ва ра ју ћу
обу ку. Не ма ту сад – не по зна -
јеш шта је еле ва ци ја, шта је ази -
мут. Мо ра то све да се ис пра ти
и да се зна. Ка да до ђеш но ћу
тре ба да знаш шта ра диш, а не
да до ђеш да се об у ча ваш. Љу ди
ми сле да је то са мо тек та ко,
али то је ја ко ве ли ка оба ве за.

Ка да се ра ке та ис па ле од мах
се ша ље из ве штај и до пу њу је
њи хов број ка ко би у сва ком тре -
нут ку про тив град не ста ни це би -
ле спрем не да деј ству ју.

Подршка за обављање
основних животних
потреба

Ова врста новчане
надокнаде не зависи
од висине других
примања

Много грађана мисли да ако
примају малу пензију аутомат-
ски имају и право на туђу негу и
помоћ. То није случај. Ево како
стоје ствари.

Накнаду за помоћ и негу дру-
гог лица прима 74.000 грађана
Србије. Сваке године захтев под-
несе око 50.000 људи. Од укуп-
но пријављених, половина обич-
но буде прихваћена. Како је на
јавном сервису објаснила дирек-
торка Сектора за медицинско
вештачење Републичког фонда
за пензијско и инвалидско оси-
гурање (ПИО) Дика Кајевић, пра-
во на новчану надокнаду за туђу
негу и помоћ имају сви кори-
сници пензија и осигураници
којима је због природе болести
или повреде потребна нега и по-
моћ за обављање основних жи-
вотних потреба.

Закон каже да су то слепе или
дементне особе, сви они који не
могу сами да се обуку, хране,
воде рачуна о личној хигијени
или крећу у сопственом стану
без туђе помоћи, као и лица ко-

ја су на дијализи. Ова врста нов-
чане надокнаде не зависи од ви-
сине других примања, а ни од-
ређене дијагнозе, већ само од
општег здравственог стања оси-
гураника, односно његове функ-
ционалности. Дика Кајевић ка-
же да је сам процес остварива-
ња права на туђу негу и помоћ
веома једноставан: попуњава се
захтев и уз медицинску доку-
ментацију предаје филијали где
корисник има пребивалиште.
Све информације се могу наћи
и на сајту Фонда ПИО.

Битно је напоменути да се на-
кон подношења захтева врши ме-
дицинско вештачење, на основу

ког се одобрава или
неодобраватуђане-
га и помоћ. Кори-
сник који није задо-
вољан одлуком мо-
же поднети жалбу
другостепеном ор-
гану вештачења или
може поново под-
нети захтев, ако је
дошло до промене
здравственог стања.

Директорка Сек-
тора за медицинско
вештачење напоми-
ње да захтеви нај-
чешће буду одбије-
никорисницимачи-
ја здравствена ста-
ња не изискују заи-
ста туђу негу и по-
моћ, односно они-

ма који немају право на њу пре-
ма закону. Помоћ тренутно из-
носи 19.158 динара и усклађује
се на исти начин као и пензије.
Може се исплаћивати преко те-
кућег рачуна, на рачун овлашће-
ног лица или установе где борави
особа којој је помоћ потребна.

Дика Кајевић каже да се туђа
нега и помоћ у одређеним слу-
чајевима одобрава трајно, а код
неких здравствених стања која
се после лечења и рехабилита-
ције могу поправити, након го-
дину дана се проверава да ли је
кориснику помоћ још увек по-
требна, на основу чега се она
укида или продужава.

4 ДРУШТВО
Петак, 20. август 2021.
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Извештај великог научног панела УН о климатским про-
менама одјекнуо је као бомба и муњевито обишао свет у
времену када разорни шумски пожари широм планете
служе као докази убрзаног загревања. Експерти су своју
пресуду за климатске злочине против човечности саоп-
штили најдиректније. До сада су говорили да је „веома
вероватно” да људске активности стоје иза климатских
поремећаја. Више немају ни најмању дилему: људи су
криви да не могу да буду кривљи. Човек је изазвао „неви-
ђене” и неповратне промене климе које загревају атмос-
феру, океане и копно. Искључиви је кривац што су нивои
угљен-диоксида у атмосфери највиши у последњих два
милиона година, а последња деценија најтоплија у по-
следњих 125.000 година... Време истиче. Претње су у
природи, али по свом настанку нису „природне”. Науч-
ници кажу да катастрофа још може да се избегне уколи-
ко свет делује брзо и енергично. Будућност још није ис-
писана, али планета мора да се ресетује.

(Новинар Бошко Јакшић, 
„Политика”, 16. август)

* * *
Целог живота покушавам да страшне ствари исмејем, а
смешне ствари уозбиљим. И то је нешто између чега се
креће моја поетика. Да схватам бол и као јаук, а и смех,
јер ништа не може бити смешно што није болно, што не
тишти човека, не можете направити комедију од ствари
које нису трагичне. У социјализму када сам почео да ра-
дим, начин изражавања је био у алегоријама и метафо-
рама, сада нема потребе да се ствари посматрају тако, о
њима може да се говори отворено. Времена нису боља,
иако нема те потребе да сакривате шта хоћете да кажете,
сада је све отворено, сви посматрамо ствари као отворе-
ну утробу и утолико је то још страшније.

(Редитељ Горан Марковић, 
„Н1”, 17. август)

* * *
Ја сам у позицији коју сам дефинисао као неко сопстве-
но приватно проклетство. А може се описати и речени-
цом – дабогда живео у занимљива времена. И та речени-
ца ме прати од деведесетих година, од тренутка када сам
решио да останем овде, да не напустим Србију као многе
моје колеге и запутим се у Ванкувер, Торонто, Јужноа-
фричку Републику, Лос Анђелес… Решио сам да каме-
ром, а последњих година и педагошком праксом, беле-
жим Србију.

(Редитељ Јанко Баљак, 
портал „Нова.рс”, 16. август)

* * *
Простор на којем се говори српско-хрватски језик је по-
стао јединствени културни простор и сада имамо дис-
пропорцију између стварног живота и политичког нивоа
те приче. Политичари шире национализам и етничке
поделе, и покушавају нешто да ушићаре. Та прича траје
готово 30 година и никако да изађемо из тог зачараног
круга.

(Новинар Недим Сејдиновић, 
„Н1”, 16. август)

* * *
Питање жена, нарочито оних које су биле у војсци – ав-

ганистанска војска је имала 13 жена генерала, велики
број официрки и војникиња – јако је сложено и још више
нејасно. Све жене које познајем су јако уплашене. Током
претходне владе постојала је нека демократија и није
било препрека да имају своју улогу у друштву, своје по-
слове, да раде… Но, под талибанима је то све упитно,
тренутно у Кабулу је јако мало жена, ходају у страху. Да-
ни пред нама ће открити њихову судбину под талибани-
ма. Надамо се како ће осветнички походи бити зауста-
вљени и спречени, да ће проводити велике контроле ко-
рупције, да ће покушати водити државу у складу с дана-
шњим светским системима. Даље, надамо се да ће укло-
нити друштвена ограничења, нарочито она која се одно-
се на школе, факултете, спортове, државне и невладине
институције… те да ће значајно снизити цене нафте и
хране. Но, једно су наде, а друго страхови. Постоји вели-
ка бојазан да ће цели авганистански систем пропасти и
да ће државна администрација бити опљачкана. Страху-
је се да ће талибански режим владати без воље народа и
да ће полудемократија наше државе бити уништена.

(Официр авганистанске војске 
Насратулах Јамсхиди, 

„Ал Џазира”, 18. август)

КОНЦЕПТ КО МОЖЕ ДА ПРИМА ТУЂУ НЕГУ И ПОМОЋ

НЕКАД ТРАЈНО, А ПОНЕКАД СЕ УКИДА

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Ускоро тотална
реконструкција још
неколико улица

Улица Димитрија Туцовића по-
чела је да добија ново рухо: у
делу од Улице Моше Пијаде до
Улице браће Јовановић радови
су завршени два дана пре наја-
вљеног затварања прве фазе ре-
хабилитације и преласка у дру-
гу фазу. Радници су најпре ски-
нули слој дотрајалог асфалта са
коловоза, а потом га пресвукли
новим слојем и поставили хо-
ризонталну сигнализацију. Во-
дило се рачуна и о замени и ни-
велацији шахти, као и о ствара-
њу нових сливничких веза.

Како смо сазнали од одговор-
них лица из градских јавних слу-
жби, све се изводило према пла-
ну, проблема није било, па је за-
то прва фаза окончана раније, а
друга фаза рехабилитације Ули-
це Димитрија Туцовића – од рас-

крснице с Улицом браће Јовано-
вић, преко Улице генерала Пе-
тра Арачића и закључно с раскр-
сницом с Улицом војводе Радо-
мира Путника – започета је 16.
августа. Ако се настави с оваквом
динамиком могуће да ће и трећа
фаза радова кренути пре пред-
виђеног датума, 1. септембра.

Да подсетимо, у току друге и
треће фазе извешће се и радови
на ојачању топловодне мреже на
местима где је улегао асфалт. Чи-
таву ову коловозну конструкцију
извођачи ће опремити тако да
буде прегледна, јасна и без рупа.

Током друге фазе рехабили-
тације, од 16. августа до краја
овог месеца, биће тотално обу-
стављен саобраћај, а грађани по-
ред стајалишта за јавни превоз
код Завода за запошљавање и
код Градске управе неће моћи
да користе ни оно код Снежане.
Дошло је до измена на линијама
јавног градског превоза 2, 3, 22
и 24. Измена у траси се састоји у
томе што ће се возила кретати

улицама Светог Саве и Моше
Пијаде. Промењене су и трасе
на линијама 5а, 6, 14, 25 и 27.
Возила не саобраћају Тргом сло-
боде и Улицом војводе Петра Бо-
јовића, већ Улицом Жарка Зре-
њанина и даље старом трасом.

Поред овог посла, тренутно се
врши тотална реконструкција у
регулацији Улице Бранка Ано-
вића, а потпуно нови изглед уско-
ро ће добити и улице Бранка Ра-
дичевића, Радничка, Јосифа Ма-
ринковића, приступна саобраћај-
ница у Северној пословној зони,
као и делови Улице братства-је-
динства. Којим ће редом поме-
нуте улице бити реконструисане

зависи од израде и пристизања
техничке документације.

Уз све ово, Град Панчево је
доделио посао потпуне рекон-
струкције Улице цара Лазара вре-
дан 227,3 милиона динара с ПДВ-
ом групи понуђача коју чине
„Сремпут” из Руме, београдски
„Баумајстер” и панчевачки „Град-
ком билд”. Уговор је потписан
после спроведене јавне набавке,
а рок за извођење радова је пола
године од увођења у посао.

Конкурисала је још једна гру-
па извођача, али је њихова пону-
да била знатно виша. Процење-
на вредност радова била је 242,4
милиона динара без ПДВ-а.

ПРЕД КИ ШНИ ПЕ РИ ОД

Про тив град ни стрел ци спрем ни

РАДОВИ НА УЛИЦАМА У ЦЕНТРУ ГРАДА

Другафазазапочетараније

Дика Кајевић: Право
остварују сви
корисници пензија и
осигураници којима је
због природе болести
или повреде потребна
нега и помоћ за
обављање основних
животних потреба.



Антон Черепанов, заменик генералног
директора и финансијски директора
НИС-а, недавно је дао интервју за пор-
тал ”Телеграф” где је говорио о мерама
и пословању руско-српског нафтног
гиганта. Преносимо најзанимљивије
делове овог разговра.

У пословном свету познато је да крајем
јула и почетком августа највеће свет-
ске нафтне компаније традиционално
саопштавају резултате пословања у
првом полугодишту, па је тако и НИС
обавестио нашу јавност о својим послов-
ним достигнућима. Заменик генерал-
ног директора и финансијски директо-
ро НИС-а, Антон Черепанов је истакао
да је у поређењу са истим периодом
2020. године пословни амбијент био
много повољнији

-  У већини земаља ублажене су мере
за сузбијање ковид-19, што се позитив-
но одразило на привредне активности и
потражњу за енергентима. Државе чла-
нице ОПЕК-а придржавале су се дого-
вора о лимитираној производњи нафте
што је такође допринело стабилизаци-
ји. Тако је просечна цена нафте у овом
периоду била 64,9 долара по барелу,
што је 63 процента више него у истом
периоду прошле године. Поред тога,
долази и до постепеног опоравка потро-
шње горива на глобалном нивоу. Овај
тренд важи и за Србију и наш регион,

посебно када је реч о другом тромесечју
- ракао је Черепанов и додао да када се
све узме у обзир, НИС мора бити задо-
вољан како је протекао овај период,
посебно када се сетимо рестрикција са
којима смо сви били суочени лане.

Мора да постоји план

Напоменуо је да је руско-српски нафт-
ни гигант успео да покрије велике губит-
ке, али да и даље послују под утицајем
неизвесности због корона вируса и да
стабилност може бити угрожена уко-
лико се понове рестрикције услед новог

таласа епидемије.
- Појава нових сојева корона вируса је

нешто што забрињава и што може да
утиче на потрошњу и глобални опора-
вак. Такође, расту и глобални притисци
на наш сектор да се смање емисије гасо-
ва и да се допринесе борби против кли-
матских промена. Расте удео обновљи-
вих извора енергије у енергетском мик-
су, а и нове технологије утичу значајно
на нашу индустрију. У сваком случају,
ми јесмо опрезни оптимисти, али смо
свакако спремни и за нешто мање повољ-
не сценарије. Да бисте били успешни у

нафтном бизнису, једноставно морате
имате план за сваку ситуацију и спреми-
ти стратегију за много година унапред. У
НИС-у се тако и понашамо - закључио је
финансијски директор НИС-а.

Да подсетимо, према резултатима
које нафтни гигант објавио 28. јула нето
добит НИС-а у првом полугодишту је
6,1 милијарду динара, тако да је ова
компанија на тај начин практично
надокнадила губитак из претходне годи-
не. Вреди истаћи да су овогодишњи
резултати у овом полугодишту бољи не
само у односу на пандемијску 2020.
годину, већ и у поређењу са 2019. годи-
ном која је била добар период за посло-
вање нафтне индустрије.

Како је рекао, требало је много зна-
ња и посвећености да се планови пре-
творе у добре резултате. Уведена је чвр-
ста финансијска дисциплина, а про-
грам мера за повећање оперативне ефи-
касности дао је ефекат од 700 милиона
динара на показатељ ЕБИТД-а. Ове
мере остаће на снази и у наредном
периоду, али ће у НИС-у и у наставку
године настојати да раде још ефика-
сније и успешније.

Нема опуштања

Поред тога, истакао је да су наставили
са улагањима у капиталне пројекте. У
развој НИС-а уложено је нових 8,6 мили-
јарди динара чиме је постављен чврст

темељ за даљи напредак компаније.
- Иако смо у 2020. години имали губи-

так одлучили смо да из нераспоређене
добити претходних година исплатимо
дивиденду и ове године. Наши акцио-
нари ће током године добити више од
милијарду динара на име акција које
поседују. Свакако да је ово полугоди-
ште обележило и отварање нове бен-
зинске станице „Соколићи 1“, прве бен-
зинске станице на аутопуту „Милош
Велики“.  Поред тога, настављамо и са
улагањима у друштвено одговорне про-
јекте. У 12 локалних заједница уложи-
ћемо 107,5 милиона динара за реализа-
цију различитих еколошких пројеката о
чему смо већ потписали споразуме са
општинама и градовима, као и Мемо-
рандум о сарадњи са Министарством
рударства и енергетике и Министар-
ством за заштиту животне средине. Дакле,
остварили смо добре резултате - рекао
је он и додао да су пред НИС-ом бројни
изазови и до краја године сигурно неће
бити опуштања. Према његовим речи-
ма спремни су за различите сценарије и
одлучни да, колико је до НИС-а, додат-
но унапреде резултате пословања.
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Поскупљује цене, уводе
нове намете, а наплаћују
и ако погрешимо бројку

Покривају своју лошу
пословну политику

Поједине банке у Србији, поред тога
што су увеле нове таксе и подигле
цене неких услуга и за 100 одсто, сво-
јим клијентима су почеле да напла-
ћују и казну уколико упишу погрешан
број рачуна примаоца на уплатници
или се, према њиховој процени, нео-
сновано жале на банку. Нови тариф-
ници, пенали и намети наишли су на
велико огорчење грађана Србије.

Многи клијенти су још у мају доби-
ли обавештење о новим тарифама
накнада за услуге физичким лици-
ма.Тако је поскупело вођење свих
врсти платних рачуна - неки за 25
динара, други за 50 динара, а један
од платних рачуна поскупео је са 400
на чак 799 динара месечно. Код једне
банке издавање првог извода платног
рачуна месечно и даље бесплатно,
накнада за сваки следећи извод је
поскупела са 50 на 100 динара. Поску-
пело је и издавање чека са садашњих
20 на 25 или 35 динара, у зависни-
стости од платног рачуна. Претходно
су у јануару и неке друге банке пове-
ћале накнаде за исплату готовине,
коришћење банкомата па и СМС оба-
вештења, која су са 70 динара поску-
пела на 100. Уведене су накнаде за
проверу стања на рачуну, а посебно
су поскупеле замене картица на ини-
цијативу корисника, која износи и до
1.000 динара, блокада картице, а затим
одблокирање које кошта 300 до 500
динара, колико и промена пина на
банкомату.

Неке банке су увеле и накнаду за
примање пензије из иностранства, а
посебан апсурд је наплаћивање нео-
сноване рекламације.

Прст у око

Клијенте појединих банака у Србији
последњих недеља непријатно су изне-
надила обавештења да су уведене нове
таксе. Незадовољне грађане нарочи-
то је изнервирало увођење “казне” од
1.000 динара за неосновану жалбу и
“пенала” ако погрешно упишу број
рачуна примаоца на уплатници. Реа-
говала су и многа удружења за зашти-
ту потрошача, а у Народној банци
Србије су обећали да ће да испитају
законитост тих накнада. Осим посте-
пеног напумпавања такса за одржа-
вање рачуна које су у појединим
финансијским установама и тростру-
ко веће и све већих износа за подиза-
ње новца на туђим банкоматима и
филијалама најновије тарифе су “пре-

лиле чашу”. Овакви су углавном
коментари клијената на друштвеним
мрежама.

Према новом правилнику поједи-
них банака, ако се клијент пожали да
му је новац са картице скинут гре-
шком, а банка установи да је жалба
била неоснована, следи удар на џеп
од једне “црвене”. Грађани сматрају
да је то још један притисак на кли-
јенте да се теже одлуче на жалбе, бан-
кари објашњавају да је разлог ове
тарифе спречавање злоупотреба јер
се дешавало да чак и када знају да
новац није скинут са картице без осно-
ва, клијенти пријаве рекламацију, јер
се паре аутоматски враћају на стање,
па је претпоставка да су се несавесни
жалили да би располагали новцем
који немају, макар и привремено. 

Држава ће проверити жалбе

У Народној банци Србије истичу да је
једна од основних карактеристика
рекламација у картичном пословању

јесте да у највећем броју случајева,
кад банка прихвати рекламацију кли-
јента, новац аутоматски леже на његов
рачун. Практично, сваком реклама-
цијом на трансакцију платном кар-
тицом, кориснику се средства ауто-
матски стављају на располагање. Како
кажу, то може бити предмет злоупо-
треба и малверзација. Накнада за нео-
сновану рекламацију се наплаћује
накнадно кад банка утврди да је рекла-
мација била неоснована и могла би
да има превентивно дејство да кори-
сник не би злонамерно улагао рекла-
мацију знајући да ће му средства бити
стављена на располагање, бар при-
времено, иако је трансакција потпу-
но регуларна - наводе у НБС.

Ако им одбију рекламацију и напла-
те спорну накнаду, клијенти могу да
се обрате Народној банци Србије и
њиховом Центру за заштиту корисни-
ка. Од јануара до краја јуна надле-
жни у држави су проверили 26 при-
тужби у вези с рекламацијама због

трансакција извршених платном кар-
тицом од чега су 17 биле неосноване,
а девет основане. Из НБС објашњава-
ју да централне банке не утичу на
банкарске накнаде. Законом је пред-
виђено да два месеца пре примене
обавесте о предложеним изменама
уговора. Корисници могу да прихва-
те или одбију односно бесплатно уга-
се рачун и изаберу финансијску уста-
нову коју желе.

Они кажу да ће у наредном перио-
ду, у складу са својим овлашћењима,
размотрити нове врсте накнада и да
ће предузети одговарајуће мере уко-
лико се утврди да су пословне банке
направиле пропуст.

На крају, према речима струке ово-
годишње банкарско лудило изазвано
је мерама које су банке увеле како би
покушале да надокнаде или надоме-
сте недовољан раст или релативни
пад прихода од камата.

Било како било, опет све иде преко
леђа грађана.

БАНКЕ УВЕЛЕ И ТАКСУ ЗА НЕОСНОВАНЕ ЖАЛБЕ:

ЗА СВАКУ ГРЕШКУ НАПЛАЋУЈУ ХИЉАДУ ДИНАРА
ОБЈАВЉЕН НОВ ИЗВЕШТАЈ

О КЛИМИ

Црвени аларм за
човечанство

Међувладин панел о климатским
променама (ИПЦЦ) објавио је зна-
чајан извештај који су одобрили
делегати 195 земаља. Ова анализа
обављена је по хитном поступку,
услед пожара који букте по свету, а
заснована је на 14.000 рецензира-
них студија о климатским промена-
ма. Оно што су закључили не пред-
ставља изненађење - човек је уни-
штио планету и она сада изгледа
непрепознатљиво када се упореди
са стањем од пре 500 година.

Један од главних узорака пожара
јесте огромно загађење угљендиок-
сидом, те ће по њиховом мишљењу,
праг од дозвољених један и по сте-
пен глобалног загревања у наредних
100 година, бити прекорачен већ у
наредних 15 година. Сагоревањем
фосилних горива и ослобађањем
гасова који загревају Земљу попут
стакленика, људи су загрејали пла-
нету за око 1,1 степен целзијуса.
Извештај показује да је ово довело
до топлотних таласа и јаких киша
широм света. Удео тропских цикло-
на са великом брзином ветра је порас-
тао. У многим регионима и суше
трају знатно више од уобичајеног.

Од последњег великог извештаја
ИПЦЦ-а из 2014. научници су поста-
ли све сигурнији да су климатске
промене проузроковале појединач-
не пожаре, поплаве и олује.

ОВЕ ГОДИНЕ ДО 50 ПОСТО
МАЊЕ КУКУРУЗА

Суморна 
прогноза струке

Високе температуре и недостатак
влаге смањиће ове године род куку-
руза у Србији до 50 одсто и стање те
културе не би могле да поправе ни
кише тврде стручњаци. Какао кажу,
зависно од подручја, принос бити од
30 до 50 одсто мањи него што се
очекивало, али да нема опасности
од болести афлатоксин која се јавља
услед превеликих киша и влаге. Тако
да ће ова година бити једна од сла-
бијих када је реч о приносу кукуру-
за. Ектремно високе температуре ути-
цале су на лоше лоше опрашивање,
а мало влаге и слабе падавине само
су дотукле овогодишњи кукуруз. Нај-
гора ситуација је у Банату, источној
Србији и делу Шумадије. Просечан
или добар род очекује се у западној
Бачкој, Срему и пожешкој котлини.

Очекиван просечан принос биће
5,9 тона по хектару, а укупан род
око шест милиона тона. а прошле
принос је био 8,1 тону по хектару -
укупно је с српских њива убрано око
шест милиона тона кукуруза.

АНТОН ЧЕРЕПАНОВ, ФИНАНСИЈСКИ ДИРЕКТОР НИС-а

Настављамо развој и у изазовним околностима

Страну припремиo 

Зоран
Станижан



Петак, 20. август 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ЗДРАВЉЕ

Рингишпил

ХРАНА ЗА ДУШУ

Деси се свима нама кад-тад,
драги моји, да се заведени
нечијом тренутном пажњом
и „заслађеним речима”, сме-
стимо на пону-
ђено место,
вежемо добро-
вољно и заврти-
мо допадљи-
вим, веселим и
р а з и г р а н и м
ритмом… нечи-
јег живота.

У почетку
нам је забавно,
уживамо у окре-
тима, плешемо
на и са облаци-
ма, а касније не
можемо да
сиђемо ни кад
нам припадне
мука. Тај „плес”
може да траје
краће, кад пре-
познамо повр-
шност и неусклађеност или
постајемо свесни једноличног
звука тек када он престане. Од
окретања нам се заврти у гла-
ви, изгубимо оријентацију и
после извесног времена и без-
број окрета, почнемо да веру-
јемо да је то наш пут, једини
исправан, да не може боље, да
смо судбински везани за ту
столицу.

Вртећи се у кругу једнолич-
них дана и година, видимо
путоказе који се понављају и
дају нам лажну слику исправ-
ног. На тако изабраном путу
можемо срести само људе који
су опијени сопственим окре-
тањем, и тако јачамо сопстве-
но уверење да је то једино што
умемо и/или заслужујемо.

Kада испаднемо са вртешке,
јер се временом истрошила
толико да не може да издржи
све нас, или се у једном тре-
нутку пробудимо усред окре-
та, кад још имамо довољно
снаге да се одвежемо и довољ-
но воље да искочимо, почиње
буђење. После вишегодишњег
бесциљног окретања, збуњени
и дезоријентисани, али на чвр-
стом тлу… четвороношке доду-
ше, са вртешком коначно оста-
вљеном иза себе. 

Прво се гомила несигурност
и неповерење у себе и своје
одлуке. Та столица на ринги-
шпилу је била сигурна зона.
Живот смо посматрали веза-
ни за њу и осећај стабилности
је превладавао. Сад, док је

свет још пому-
ћена, осећа се
већа несигур-
ност на чврстом
тлу, јер су коле-
на клецава,
мисли нејасне,
путокази у пра-
шини, вид
замагљен. Сад
треба допусти-
ти тишини да
смири Ум, као
што се мутна
вода избистри
кад је оставимо
на миру. И
појавиће се
неки путоказ,
и с п р у ж е н а
рука, осмех
препознавања.

Kад будемо спремни, видеће-
мо различите знакове који
показују увек исти смер.
Довољно дуго и упорно треба
да их следимо све док свој
лични, емотивни компас не
подесимо на тај смер… ка
миру… ка кући… ка себи.

Kад спознамо да је све то
исто, да смо код куће једино
кад смо у миру са собом, неће
се више никада десити да нас
неки заводљиви осмех и лажан
гест одведу тамо где не жели-
мо да будемо, замагљеног ума
и залеђеног срца. Једини пра-
ви пут којим крећемо, још
заблесављени и тек испали са
нечије вртешке, отргнути из
лажног стиска је љубав… воље-
ње себе.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Kад будемо спремни,
видећемо различите
знакове који
показују увек исти
смер. Довољно дуго
и упорно треба да
их следимо све док
свој лични, емотивни
компас не подесимо
на тај смер…
ка миру… ка
кући… ка себи.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Постоји неколико
фактора који могу
довести до повећа-
ња вредности
лошег холестерола
у крви, а наважни-
ји су: неадекватна
преобилна исхра-
на, неке болести
(дијабетес, болести
штитне жлезде) и
одређене врсте
лекова. Понекад повишен холестерол може бити и резул-
тат генетског наслеђа.

Ако повишене вредности лошег холестерола не открије-
мо на време анализом крви и не снизимо их на природан
начин, сувишне масноће могле би нам буквално доћи гла-
ве. Главне последице су атеросклероза, а потом и срчани и
мождани удар. Ваши најјачи савезници у борби против
холестерола су бели лук и лимун.

У белом луку је пронађено шест састојака за које се сма-
тра да могу снизити холестерол, кочећи његово стварање у
јетри. Лекари тврде да три чешња свежег белог лука на дан
може временом смањити холестерол просечно за 10-15%.

Дејство белог лука додатно појачава лимун, а ево ком-
бинације која ће вам нарочито користити. Три већа лиму-
на добро оперите и 30 чешњева белог лука самељите у
машини за млевење меса. Добијену масу прелијте једним
литром воде и кувајте до кључања. Поклопите и оставити
да одстоји 12 сати. Процедите и сипајте у стаклену флашу.
Држите у фрижидеру.

Сваког јутра попијте 1 децилитар овог лековитог напит-
ка на празан желудац. Терапија траје 40 дана, а након тога
треба направити паузу 20 дана, па поново пити лек 40 дана
и тако у круг 6 месеци.

Напитак за
обарање холестерола

Није само коронавирус оно о
чему би требало да бринете када
одлазите на купалишта. И пре
пандемије ваљало је повести
рачуна о својој безбедности на
базену, језеру, реци или мору,
јер је познато да по повратку са
купања лако са собом можете
понети и неки здравствени про-
блем.

Ево најчешћих међу њима, а
ту су и савети лекара како да се
заштитите.

Упркос томе што се пандемија
коронавируса одомаћила на
планети, базени, аква-паркови
и плаже на обалама река и језе-
ра широм Србије врве од купа-
ча. Нелагода због потенцијал-
не заразе свакако постоји, али
потреба за расхлађивањем у
данима великих врућина ипак
је јача.

Сви смо се ужелели таласа и
уживамо у њима пуном паром
све док нас у томе не заустави
онај један једини непожељни
талас, четврти, пети или који
већ по реду. Зна се који, не тре-
ба трошити речи...

Но, док се препуштамо лет-
њем ужитку, опрез свакако мора
да постоји, јер су купалишта,
кад су разне болести и тегобе у
питању, прилично клизав терен...
Не буде ли пажљив, човек очас
посла урони у невољу. Ево нај-
чешћих међу њима.

Kоњуктивитис

Ову инфекцију очију у највећем
броју случајева изазивају виру-
си и бактерије који се преносе
путем воде, прљавих руку или
пешкира.

Да бисте избегли инфекцију,
умијте се сваки пут кад изађете
из базена, не користите туђ
пешкир и не додирујте лице
прљавим рукама.

Атлетско стопало

Једна од најупорнијих инфек-
ција назива се атлетско стопа-
ло. Изазива је кандида, гљиви-

ца која се под дејством влаге и
топлоте брзо шири и размно-
жава. Веома је отпорна и дуго
опстаје ван организма на мокрим
плочицама крај базена, испод
тушева, на лежаљкама…

Ова инфекција се дуго лечи.
Инсистира се на томе да људи
са гљивичним обољењима сто-
пала, у народу познатијем као
„атлетско стопало”, никако не

користе базене. Ризик је при-
сутан и док се купају, али посеб-
но када стоје на ивици базена.
Вода није пријатељ бактерија,
вируса и гљивица. Она не пого-
дује њиховом развоју за разли-
ку од влажних и добро осунча-
них површина крај базена. Чим
дође до промена на кожи попут
свраба, црвенила, перутања
коже или пликова, што су симп-
томи „атлетског стопала”
потребно је да се одмах обра-
тите лекару како бисте зашти-
тили себе и друге.

Дијареја

Вода у језерима и базенима
пуна је бактерија, па је довољ-
но да прогутате само мало
загађене воде и да се инфи-
цирате салмонелом, шигелом
или ешерихијом коли које иза-
зивају дијареју, грчеве, јаке
болове у стомаку и веома висо-
ку температуру.

Блажи облик инфекције не
захтева посебно лечење јер
тегобе пролазе за дан-два
ако се одмарате и узимате
пуно течности. Међутим,
уколико висока температу-
ра и болови у стомаку трају

дуже од два дана, а нарочи-
то ако имате велики број теч-
них столица, обавезно се
обратите лекару.

Вирусне брадавице

Ако по плочицама базена и
по плажи ходате боси, на таба-
нима ће вам се сигурно ство-
рити ранице, идеална места
за продор вируса.

Брадавице најчешће изази-
ва хумани папилома вирус
који дуго опстаје ван тела.
Инкубација траје и до шест
месеци, тако да се код већине
пацијената прве израслине
појављују током јесени и зиме.

Инфекције коже

Због појачаног знојења, изла-
гања сунцу, ношења уске оде-
ће или мајица од синтетике,
на леђима и грудима појављу-
ју се ситне црвене бубуљице
које пуцају. У контакту изи-
ритиране коже и бактерија
којих има и у базенима и у
језерима може да дође до
озбиљне инфекције која зах-
тева дерматолошко лечење.

Да бисте спречили ширење
инфекције, тело никада не

трљајте пешкиром, већ вишак
воде благо покупите чистим
меким пешкиром. Гљивичне
инфекције коже најчешће
захватају пазух и препоне.

Вагиналне инфекције

Гљивица кандида нормални је
становник дебелог црева и под
утицајем влаге и топлоте брзо
се размножава. Томе нарочи-
то погодују седење на плочи-
цама базена, мокром пешки-
ру, у влажном купаћем кости-
му и неадекватна хигијена.

На базену можете да доби-
јете и бактеријску инфекцију
коју најчешће изазивају хла-
мидија, микроплазма и уреа-
плазма, али и вирусни херпес
или хумани папилома вирус
који изазива кондиломе. Иако
се ове инфекције углавном
преносе сексуалним путем,
могу да се добију и преко вла-
жног пешкира. Да бисте се
заштитили, не користите туђе
пешкире.

Упала ушију

Инфекције спољних ушних
канала спадају међу најчешће
летње тегобе и првенствено
се јављају код деце и одра-
слих који су дошли у контакт
са загађеном базенском или
језерском водом.

У највећем броју случајева
упалу уха изазивају бактери-
је, а симптоми су јак бол, запу-
шеност и повишена темпера-
тура. Не покушавајте да очи-
стите уво штапићима, јер ћете
тако пренети инфекцију из
спољног у унутрашњи канал,
већ потражите помоћ лекара
који ће вам, уколико је потреб-
но, преписати одговарајући
антибиотик.

ПРЕПОРУKЕ ЗА БЕЗБЕДНО РАСХЛАЂИВАЊЕ

КАКО ДА СЕ КУПАЊЕ НЕ ПРЕТВОРИ У КАЈАЊЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХЛОР ШТИТИ, 
АЛИ И ШКОДИ

За очување здравља купача

најважнија је редовна кон-

трола воде у базенима и

оптимална концентрација

хлора који уништава већину

вируса, бактерија, гљивица и

паразита.

Превелика концентрација

хлора пак доводи до ирита-

ције коже тела и слузокоже

очију, посебно ако се не исту-

ширате по изласку из базена.

Опет, мањак хлора у води

омогућава опстанак микроор-

ганизама и повећава ризик

од инфекција.

ТРЕНУТНО НЕБЕЗБЕДНО САМО У ИВАНОВУ

Судећи по резултатима послед-

њих анализа воде на купали-

штима у Панчеву и околини,

вода је за купање и рекреацију

безбеднасвудаосимуИванову.

Наиме, на градском сајту

12. августа је објављено да је

Завод за јавно здравље Пан-

чево оценио као безбедне:

купалишта реке Тамиш у Пан-

чеву, Јабуци и Глогоњу, језе-

ро у Kачареву, Белу стену

(лево и десно од шпица) и

купалиште Поњавице у Банат-

ском Брестовцу и Омољици. 

Купалиште у Иванову ока-

рактерисано је као небезбед-

но за купање и рекерацију

због повећаног броја укуп-

них колиформних батерија.

НА ОВО ПОСЕБНО ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ

На хигијенску исправност воде

за купање, поготово оне у базе-

ну, у великој мери могу утица-

ти и сами купачи, те је у циљу

безбеднијег и безбрижнијег

купања, како би се значајно

смањио ризик од инфекција,

али и повреда, важно поштова-

ње одређених превентивних

санитарно-хигијенских мера.

Ево најважнијих препорука.

• Пре уласка у базен обавезно

се истуширајте и исперите

лице чистом водом.

• Обавезно прођите кроз дезо-

баријеру за дезинфекцију сто-

пала и папуча на уласку у круг

базена и на изласку из тоалета.

• Избегавајте трчање око

базена, седење на влажним

површинама непосредно око

базена (на ивици базена) и

скакање у базен.

• Окобазенаходајтеупапучама.

• Битна ставка пре купања је и

припрема за улазак који мора

бити постепен, због разлике у

температури тела и воде. Веома

јеважнодасепридржаватеовог

правила да тело не би доживело

шок, који може бити и фаталан.

• Не користити алкохол на

купалишту.

• Базен и сличне водене

површине не служе за обавља-

ње физиолошких потреба!

• Избегавајте роњење, наро-

чито отворених очију. Ако

роните, користите маску или

заштитне наочаре.

• Не улазите у воду са кон-

тактним сочивима.

• Не гутајте воду из базена.

• Родитељима се препоручује

да децу не пуштају на купање

без надзора, и деци испод 3

године се не саветује купање у

јавним базенима.

• Избегавајте коришћење

базена у случају сниженог иму-

нитета или постојања инфекци-

ја коже и слузокоже, ока и ува,

мокраћних путева, полних

болести, цревних инфекција,

као и у периоду опоравка од

наведених обољења (2 недеље

након престанка свих симпто-

ма болести).

• Увек користите чисте и суве

пешкире и избегавајте седење

у мокром купаћем костиму, јер

влага и топлота подстичу раз-

вој и размножавање бактери-

ја, вируса и гљивица.

• По повратку са базена, обаве-

зноседоброистуширајтесапуном

и водом и пажљиво обришите

цело тело, а посебно препоне,

пазухе и ножне прсте.



Ако вам ових дана цури нос,
очи су вам сузне, капци оте-
чени, сврби вас непце, гребе
грло, кашљете, боли вас глава
и притом знате да сте алер-
гични на амброзију, онда вам
није ни потребан извештај
Завода за јавно здравље Пан-
чево да бисте без сумње уста-
новили да концентрација ове
коровске биљке у ваздуху почи-
ње да расте.

Ево како да се изборите
са симптомима који вам
озбиљно нарушавају квали-
тет живота.

Завод за јавно здравље Панче-
во заиста је упозорио да се
током ове недеље очекује раст
концентрације полена амбро-
зије у ваздуху. Али то је тек
почетак...

Они који су „имали посла“
с овом биљком, већ је добро
познају и знају да ће муке са
њом сигурно потрајати бар до
краја септембра.

Шта је амброзија?

Амброзија је једногодишња
коровска биљка која може да
произведе чак до милијарду
честица полена. Средином
августа је у свом пуном цвату.
Цветови амброзије сазревају и
отпуштају полен, а врућина,
влага и ветар доприносе њего-
вом ширењу. Највећа концен-
трација у ваздуху је током дана,
од 10-16 сати. Kиша и ниске
температуре умањују отпушта-
ње полена.

Амброзија расте у руралним
пределима, на необрађиваним
њивама, али и у градској сре-
дини на запуштеним области-
ма. Семе амброзије које пада
на земљу може мировати годи-
нама, а чим добије повољне
услове развиће нову биљку.
Нажалост, међу особама алер-
гичним на полен, њих чак 70%
је алергично баш на амбрози-
ју. Дијагноза се поставља јед-
ноставним, безболним кожним
тестовима.

Како систем ради

Све алергије представљају одго-
вор нашег имуног система на
иначе безопасну супстанцу.
Kада та супстанца – било да је
то полен, прашина или нешто
треће – дође у контакт са ћели-
јама слузнице носа, уста, грла,
плућа, стомака и црева, дола-
зи до ослобађања хистамина.

Управо хистамин је проте-
ин одговоран за све симптоме
које повезујемо са алергијама.
Активност хистамина блоки-
рају антихистаминици, чија је
основна улога да зауставе алер-
гијску реакцију. Многи леко-
ви за алергије делују управо
као антихистаминици. Међу-
тим, постоје и одређене намир-
нице и биљни екстракти који

могу имати сличне ефекте на
производњу хистамина.

Kако ублажити тегобе

Да бисте спречили муке које
изазива сусрет с поленом
амброзије, пре почетка цвета-
ња биљке почните са превен-
тивном терапијом коју ће вам
преписати лекар. Ако је у пита-
њу алергијски ринитис, интра-
назални кортикостероиди су
најмоћнији лек. Они се нека-
да преписују као једина тера-
пија, а некада се комбинују са
антихистаминицима, антиле-
укотријенима и капима за нос
и очи.

Ако је у питању алер-
гијска астма, редов-
на превентивна
терапија је изу-
зетно важна.
Инхалациони
кортикосте-
роиди су
лекови који
се узимају у
различитим
о б л и ц и м а .
Они немају
системских ефе-
ката као орални
кортикостероиди, јер
делују директно на плућа. Ако
су симптоми веома изражени,
уз ове медикаменте лекар пре-
писује и употребу пумпице, коју
пацијент треба увек да има уз
себе.

Осим примене терапије, важно
је и да редовно одржавате хиги-
јену дисајних путева и да пра-
тите концентрацију полена у
ваздуху. Најбољи начин да се

спасете је да избегавате полен,
али то је у пракси често немогу-
ће. Било би добро да у сезони
амброзије планирате одлазак на
море или планину, јер је ова
биљка најприсутнија у конти-
ненталном подручју.

Боље спречити...

Алерголози тврде да је најпоу-
зданији начин да се заштитите
од амброзије – превентива. То
значи да треба да настојите да
спречите контакт са поленом
колико год је то могуће.

Да бисте то постигли, ако већ
морате да излазите напоље током
дана, када је концентрација
амброзије посебно висока, одмах
по уласку у кућу скините одећу
и ципеле, јер на њима има поле-
на. Одмах се истуширајте и опе-
рите косу или то свакако учини-
те увече. Редовно бришите стан
влажном крпом. Kада полен јако
лети од раног јутра, држите про-
зоре затворене. Добро проветра-
вајте само када су кишни дани.
Немојте сушити веш напољу.

Kада је сунчано и дува ветар,

оптерећење поленом је високо,
па тада немојте правити излете,
бавити се спортом или ићи на
туре бициклом! Ношење наоча-
ра за сунце и шешира да широ-
ким ободом евентуално може да
помогне. Ако сте у могућности,
инсталирајте поленски филтер
у аутомобилу.

Природни антихистаминици

Најбољим природним антихи-
стаминицима сматрају се квер-
цетин, бромелаин и витамин Ц.

Природни извори кверцетина
су јабуке, јагоде, трешње, вишње,
боровнице, кајсије, брескве, цитру-

сно воће, као и зелено поврће,
црни и бели лук, зелени

чај и црно вино. Бро-
мелаин, познат и

као бромелин, је
биљни ензим
који се у при-
роди налази у
ананасу, али га
можете наћи и
у облику дода-
така исхрани у

а п о т е к а м а .
Витамин Ц је

природни антихи-
стаминик до кога ћете

најлакше доћи, будући да
преовладава у многим врстама
воћа и поврћа, а продаје се и као
суплемент.

Да бисте били отпорнији на
амброзију, али и друге поле-
не, једите најмање две порци-
је хране богате омега-3 масним
киселинама дневно. Разлог је
једноставан: недостатак ове
киселине повећава ризик од
алергија. Драгана Кожан

ТЕМА БРОЈА
Петак, 20. август 2021.
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БОРБА СА СИМПТОМИМА КОЈЕ ИЗАЗИВА ПОЛЕН КОРОВА

АМБРОЗИЈО, СПРЕМИ СЕ: АЛЕРГИЧАРИ УЗВРАЋАЈУ УДАРАЦ!

НА ШТА СМО СВЕ АЛЕРГИЧНИ?

НАЈБОЉИ ПРИРОДНИ ЛЕКОВИ ПРОТИВ АЛЕРГИЈА

Свака пета одрасла особа и

свако шесто дете у Србији

пати од неког облика алергије.

Осим полена, постоји још

неколико врло честих алерге-

на. Ево који су:

ХРАНА

У високоалергене намирнице

спадају кикирики, ораси, бадем,

лешници, јаја, риба, ракови,

шкољке и остали морски плодо-

ви, јаја, соја и друге житарице,

јагоде и киви. За алергију на

храну нема лека, па је једини

начин потпуно избегавање про-

блематичних намирница.

ИНСЕКТИ

У најјаче алергене спада отров

који се излучује приликом уједа

пчеле, осе, стршљена и паука.

Он изазива бурне реакције које

захтевају хитну медицинску

помоћ.

ЛЕКОВИ

Изазивају изузетно бурне

алергијске реакције и зато их

никада не треба узимати без

консултације с лекаром и

фармацеутом.

БУЂ

Буђи има у влажним, мрач-

ним становима, купатилима, у

угловима спољних зидова,

али и на површини саксијске

земље. Алергија на буђ није

сезонског карактера и може

да се јави у било ком тренутку.

ДУВАНСКИ ДИМ

Дим цигарете је пун разних

токсина, од којих неки изази-

вају алергијску реакцију у

виду надражајног кашља и

гушења. Најчешће се јавља

код деце.

ЖИВОТИЊСКА ДЛАКА

Длака вашег кућног љубимца

не може сама по себи да иза-

зове реакцију, већ до пробле-

ма доводе зној, пљувачка и

урин који се задржавају на

њој. Људи су најчешћа але-

грични на мачке, али и на псе,

глодаре и коње.

•Јабуково сирће. Ово сирће

има антихистаминска и анти-

биотска својства и може помо-

ћи у смањењу кијања и запу-

шености носа. Осим тога, савр-

шено је за јачање имунитета.

Две кашике јабуковог сирћета,

кашику меда и кашичицу

лимуновог сока сипајте у 3 дл

топле воде и добро промешајте

кашиком. Пијте 3 пута дневно

(ујутро, поподне и увече).

•Kуркума. Ова моћна биљ-

ка може смањити било коју

врсту алергије, јер има анти-

инфламаторно и антиокси-

дантно дејство. Јача имуни

систем и смањује запушеност

носа, кијање и сувоћу уста.

Можете додати куркуму раз-

личитим рецептима или при-

премити природни лек. Поме-

шајте 6 кашика куркуме у пра-

ху и 6 кашика меда, тако да

добијете пасту. Затворите

посуду и чувајте је у фрижиде-

ру. Узмите једну кашичицу

ујутру на празан стомак и јед-

ну пре него што одете на спа-

вање током сезоне алергија.

•Ђумбир. Ова биљка је

врло користан лек за алергиј-

ски ринитис, јер је веома

моћан антихистаминик, а има

и антивирусна, антиинфлама-

торна и антибактеријска свој-

ства и јача имуни систем.

Смањује главобољу, секрецију

и запушеност носа. Осим што

је добро да жваћете танак

комадић ђумбира, може-

те припремити и веома

ефикасан лек од овог

корена. Ставите шољу

воде, кашику ђумбира и

штап цимета у посуду.

Загрејте и кувајте око 5 мину-

та. Процедите и додајте каши-

ку меда и сок од једног лиму-

на. Пијте овај напитак два

пута дневно, најбоље ујутру и

увече.

•Kоприва. Савршен антихи-

стаминик и антиинфламаторни

лек који се у алтернативној

медицини већ стотинама годи-

на користи за лечење сезон-

ских алергија. Ова моћна биљ-

ка омогућава брзо олакшање у

случају свраба, запушености

носа, кашљања и кијања. Да

бисте припремили чај, ставите

у посуду кашику сувих листова

коприве и шољу воде. Загревај-

те док не проври и пустите

да ври 5 минута.

Потом оставите

да одстоји 10

минута покло-

пљено, па

процедите и

з а с л а д и т е

медом. Пијте 2-

3 пута дневно.

Семе амброзије које
пада на земљу може
мировати годинама, а
чим добије повољне
услове развиће
нову биљку.

Kада је сунчано
и дува ветар, 

оптерећење поленом је
високо, па тада немојте
правити излете, бавити

се спортом или
ићи на туре
бициклом!



Читатељка из Качарева обратила се
нашој редакцији са следећим пита-
њем: „Послодавац ми нуди спора-
зумни отказ јер у фирми већ неко
време због пандемије нема посла.
Kоја је минимална отпремнина коју
треба да ми исплати по закону? Да
ли морам да потпишем споразумни
отказ и шта ће се десити ако то не
урадим?“.

Одоговор на слично питање про-
нашли смо на порталу за бесплатну
правну помоћ prav ni sa vet.net. Пре-
носимо део који се односи на кон-
кретан проблем.

„Уколико услед технолошких, еко-
номских или организационих про-
мена у предузећу престане потреба

за обављањем одређеног посла или
дође до смањења обима посла, посло-
давац може запосленом да откаже
уговор о раду. У том случају запо-
слени има право на отпремнину у
висини која је утврђена општим
актом или самим уговором о раду.
Закон прописује да отпремнина у
том случају не може бити нижа од
од збира трећине просечне зараде
запосленог за сваку навршену годи-
ну радног стажа.

Уколико не прихватите споразум-
ни раскид уговора о раду, доћи ће
до једностраног раскида од стране
послодавца. На Бироу можете оства-
рити сва права која Вам као незапо-
сленом припадају.“

Петак, 20. август 2021.
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Чини се да је овог лета пожара било
више него икада. Горели су ниско расти-
ње и шуме у Србији, Турској, Грчкој,
Италији... Захваћене су и поједине гра-
ђевине и стамбени објекти. Било је,
међутим, пожара и у нашем граду и
околини. Борили су се ватрогасци са
димом и пламеном на депонијама у
Панчеву, Качареву, Глогоњу, Ковину,
Винчи... Недавно смо видели и како
букти кинески тржни центар на Новом
Београду.

Врло често је узрок пожара људска
непажња. Шта можемо учинити да избег-
немо такву опасност и како да реагује-
мо ако се нађемо у близини ватре?

Сектор за ванредне ситуације Мини-
старства унутрашњих послова током
лета непрестано апелује на грађане да
не спаљују ниско растиње на отворе-
ним просторима због опасности шире-
ња пожара, чиме би могли да угрозе
животе и здравље других људи, да нане-
су штету животној средини или другу
материјалну штету.

Током прошле године, на територи-
ји Србије, евидентирано је укупно 27.333
ванредна догађаја, од којих су 21.323
били пожари. Од тог броја, 12.104 пожа-
ра настао је на отвореном простору и
они чине половину свих пожара који
се евидентирају у току године.

Добар слуга, зао господар

– Kарактеристика пожара на отворе-
ном простору је да се брзо шире и захва-
тају велике површине, представљају
велику претњу за животе и здравље
људи и проузрокују велике штете на
материјалним и културним добрима,
као и у животној средини. Овакви пожа-
ри, уколико се догоде у близини сао-
браћајница, могу негативно утицати на
безбедно одвијање саобраћаја и могу
проузроковати и саобраћајне незгоде –
упозоравају у Сектору за ванредне ситу-
ације.

У брошури „Породични приручник
за понашање у ванредним ситуација-
ма“, коју је објавио Сектор, наведено је
и мноштво правила и савета којих би
грађани требало да се придржавају како

би спречили пожаре на отвореном.
Ту су такође и побројана упутства за

поступање у случају да се пожар дого-
ди. Уколико уочите такав пожар, треба
одмах да позовете локалну ватрогасну
јединицу на број 193 и да пружите јасне

информације о својој локацији, као и о
тачној локацији пожара. Опишите каква
вегетација је захваћена пожаром, а уко-

лико сте у могућности, укажите на пра-
вац ширења пожара. Не прекидајте везу
док не дате све потребне информације.

Смањите ризик

Kако би се смањио ризик од пожара, у
брошури се наводи да је пожељно је
да: не бацате упаљене цигарете на отво-
реном простору; не спаљујете траву,
ниско растиње нити смеће на отворе-
ном простору, у урбаним срединама,
као и на обрадивим површинама или
у близини шума; не палите роштиљ на
отвореном у близини шума, суве тра-
ве или грана; избегавате радове на
отвореном који би могли да изазову
пожар; не остављате смеће у шуми
због могућности самозапаљења; води-
те рачуна о употреби отвореног пла-
мена и забране пушења приликом изво-
ђења жетвених радова и поштујете зна-
ке забране приступа у областима вели-
ке опасности од пожара.

Неугашена цигарета
најчешћи је узрочник
шумских пожара, па је стога
никада не избацујте из
возила у покрету. Kада сте у
природи опушке увек угасите.

Летњи период је идеалан за путовања,
излете, одлазак на купалишта, на базе-
не и у бање. Многи Панчевци се опре-
дељују да макар и викенд проведу дале-
ко од града уживајући у природи.

БОРКО ОБРАДОВИЋ, 
психолог: 

– Годину и по дана живим у Панче-
ву. Обично се са пријатељима већ од
пролећа бар по једном месечно оку-
пим поред Тамиша. Овде имам ком-
шије са којима се дружим, али велики
део друштва ми је у Београду, па углав-
ном тамо проводим слободно време.
Лети одлазим на Аду. Волим да шетам,
одлазим често у Народну башту, често
сам у градском парку.

ДРАГАН ЈОВЧИЋ, 
пензионер:

– У недељу се спремам да идем на
Дивчибаре. Имам тамо викендицу. Идем
да одмарам и нећу дуго остати – месец
и по дана. Често одлазим и остајем и до
месец дана. У овој години тамо сам про-
вео шест недеља до сада. И тамо је доста
топло, али су ноћи свежије и лепо се
спава. Овде дођем углавном због унука
како бих време проводио са њима. Ина-
че бих вероватно све време био тамо. 

МИЛИЦА БЕРЛОТ, 
пензионер:

– Не живим овде, живим у Немач-
кој, тако да се може рећи да сам у
Србији на одмору. Била сам овде у бањи
у Темерину и красно сам се провела.
Препоручујем то као путовање за викенд.
Доста је повољно: за 120 динара пензи-
онери могу ући и бањати се цео дан.

ПЕЂА ХАЏИНИКОВИЋ, 
правник:

– Викенде увек проводимо спортски,
на бициклу. Возимо по околини Бео-
града и пролазимо око 100 километа-
ра. Договоримо се, одредимо неку дести-
нацију, правимо паузе, погледамо нека-
да неке детаље, нешто што је интере-
сантно на путу, дружимо се и тако лепо
проводимо дан. Стазе су мало пробле-
матичне. У последње време је кренуло
и на томе да се ради, али је још све
далеко од тога како би то требало да
буде. Београд и Панчево су градови који
су богом дани за бициклистичке стазе и
треба улагати у ту сферу. Здраво је,
вожњом бицикла се смањује загађива-
ње животне средине, а подстиче се дру-
жење и стицање нових искустава. Бици-
клистичке стазе би требале да буду при-
оритет сваког града. Возили смо стазом

до Омољице, сутра планирамо вожњу
на ту страну до Иванова, али стаза води
само до Старчева. Војводина и равни
делови су идеални за вожњу, ту није
потребно ни пуно улагања.

РАДЕ НИКОЛИЋ, 
радник у области некретнина:

– Викенде проводим у вожњи бици-
кла са пријатељима. Пар дана пре викен-
да договоримо се где ћемо ићи. Наша
група броји десетак људи. Водимо рачу-
на о томе да испоштујемо мере пропи-
сане због ковида које се односе на број
људи. Данас нам је план да стигнемо
до Девојачког бунара, а сутра идемо у
Иваново. Захваљујући вожњама упо-
знали смо многе пределе и лепа места
и посетили бројне манифестације по
селима.

ВИДОСАВА ЈАНКОВИЋ, 
пензионерка:

– Тренутно због здравственог стања
не могу да путујем на викенд, али се
ускоро надам одласку у манастир Тума-
не, када будем боље. Такође волела бих
да одем на викенд у родно село Бачев-
це и посетим руски манастир који је
изграђен у мом родном крају.

Сузана Јанковић

П. ХАЏИНИКОВИЋМ. БЕРЛОТ Р. НИКОЛИЋ В. ЈАНКОВИЋД. ЈОВЧИЋБ. ОБРАДОВИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Каконајављује „Електровојводина”, због
планираних радова на електричној мре-
жи, у петак, 20. августа, без струје ће,
од 9.30 до 11 сати, бити следеће улице:
део Улице М. Требињца од В. Р. Пут-
ника до 6. октобра; део Улице др С.
Kасапиновића од Ц. Душана до М. Тре-
бињца; део Улице Ц. Душана од Улице
др С. Kасапиновића до 6. октобра и
непарна страна Улице 6. октобра.

Истог дана, од 15.30 до 17 сати,
искључења су планирана за део Ули-

це М. Обреновића од П. Сегединца до
Стеријине, за део Стеријине улице од
броја 14 (парна страна) и од броја 17
(непарна страна) до Улице М. Обре-
новића, за целу Улицу П. Сегединца и
бензинску пумпу НИС.

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

Квар на мрежи можете пријавити
на телефон 319-220. Информације о
радовима на електродистрибутивној
мрежи ажурирају се свакодневно, а
можете их пратити на порталу
elek tro voj vo di na.rs.

Колика је отпремнина у
случају споразумног отказа?

Скоро ко фонтана у Риму

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Када би требало да неком госту из
другог града или државе покажете
наш град, једна од улица коју бисте
му готово сигурно показали је Њего-
шева. Ем лепа, ем умивена, свеже
поплочана и сређена, ем пешачка
зона, ем кафићи... А онда бисте наи-
шли на овај призор.

Ако би гост био странац, вероват-
но би вас питао шта пише на овој
бандери. Пише: „Не остављајте сме-

ће, контејнер је иза ћошка.” Немој-
те бити луди да му то преведете!
Таман посла да се обрукамо! Реците
му, на пример, да ту пише: „Чароб-
на канта. Замисли жељу и убаци
смеће. Рачуна се и ако промашиш!”.
Боље да човек мисли да смо луцка-
сти и да умемо лепо да осмислимо
садржаје за туристе него да мисли
да смо бахате сељачине и неопева-
ни неандерталци.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КАКО ПРОВОДИТЕ ВИКЕНДЕ?

Путовања и дружења су приоритет

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

У петак без струје
више делова Панчева

КАКО СПРЕЧИТИ ПОЖАРЕ НА ОТВОРЕНОМ

ЛЕКЦИЈА ЛЕТА: 
НЕ ИГРАЈТЕ СЕ С ВАТРОМ

ЗАШТИТИТЕ СВОЈ ДОМ

Ако се ваша кућа налази у близини

шуме или појаса ниског растиња који

се може лако запалити, ево неколико

ствари које можете учинити да бисте

се заштитили од пожара:

·у пречнику од 20 метара око куће

посеците ниско растиње и очистите и

уклоните суву траву, лишће, гранчице;

·одржавајте двориште – уклањајте

суво лишће и гране, немојте да дозво-

лите да гране додирују зидове куће,

нити кровове и балконе;

·не држите запаљиве материје и

гориво у близини куће;

·обезбедите одговарајуће против-

пожарне апарате и сервисирајте их

редовно;

·обезбедите чесме са дотоком воде

и црево за воду довољне дужине да

покрије област коју желите да зашти-

тите, као и резервоаре са водом и

неелектричну пумпу за воду.

ПАПРЕНЕ КАЗНЕ

Закон о заштити од пожара забрању-

је спаљивање остатака стрних усева,

спаљивање смећа на отвореном про-

стору и спаљивање биљних остатака.

За то је запрећена казна за прав-

на лица од 300.000 до 1.000.000

динара, а за физичка лица 10.000

динара. Поред тога, лице које је иза-

звало пожар има обавезу да надок-

нади ватрогасно-спасилачкој једини-

ци трошкове интервенисања.

Овим законом забрањено је и

ложење ватре у шуми и на удаљено-

сти од 200 метара од руба шуме, изу-

зев на одређеним и за то обележе-

ним местима, у складу са прописа-

ним мерама заштите од пожара. За

непоштовање ове одредбе закона

запрећена је казна за физичка лица

од 10.000 до 50.000 динара.



„Рибарски дани и
ноћи” уочи кирваја
окупили много људи

Од бројних
такмичења до дечјих
представа и свирки

Прослављена је и сеоска слава
у Иванову – Велика Госпојина.

Обележавање кирваја, како
га мештани поменутог села
називају, започело је у недељу,
15. августа, као и сваке године,
мисом у Цркви Светог
Ванделина.

Фотографије у фокусу

Тог дана, у вечерњим сатима, у
Дому културе уприличено је и
отварање четрнаестог Салона
уметничке фотографије
„Иваново у фокусу”, када са изло-
жени најбољи радови са
последњег фото-сафарија,
одржаног минулог пролећа на
више локација у селу.

Према речима једног од
организатора овог догађаја,
Золтана Бисака, на тему
„Иваново” стигло је 158
фотографија, а жири је за најбо-
љу одабрао ону под називом
„Вера” коју је направила Ни-
колина Осмић из Новог Сада;
друга је била „Између нас” Иване
Тодоровић из Београда, док је
треће место заузело „Лето у
Иванову” Драгана Милошевића
из Омољице.

Када је реч о слободној теми,
примљено је 550 радова на од
којих је 91 изложен, а прва два
места освојиле су две Ане –
Батрићевић из Београда, са радом
„Неизвесност”, и Петровић из
Параћина („Бекство 1”), одакле
је и трећепласирана Милена
Миленковић („Wrapped 01”). 

– Ово је рекордан број
пристиглих радова на тему
„Иваново”. Веома смо задовољни
због тога, као и зато што је у
току вечери изложбу посетило
преко стотину људи, иако је
температура била прилично
висока – каже Бисак.

Свечаност отварања изложбе
увеличан је наступом познатог
глумца Александра Дунића,
након чега је на платоу испред
Дома културе наступио састав
„Балканци”.

Ништа без чорбе и крофни

У данима пред славу уприличена
је манифестација „Рибарски дани

и ноћи”, која је стартовала у
петак, 13. августа, када су се деца
до четрнаест година надметала
у спортском пецању на пловак,
а напослетку је победио Илија
Убовић; друго место заузела је
Софија Стефановић, док је трећи
био Матеја Варга.

Потом су се малишани
одмерили у скакању у џаку и то у
две старосне категорије, па је међу
децом између десет и четрнаест
година први био Александар
Мађаров; други – Милан Терзић
и трећи – Младен Дудуј, а
редослед тројице првопласираних
код малишана од пет до девет
годинабиоје: ДамирПап, Михајло
Гуран и Страхиња Стојиљковић.

У поподневним сатима
одигран је турнир у малом
фудбалу, када се осам екипа
надематало у две групе, да би
након полуфинала и финала,

прво место заузели „Џокери”
из Панчева (одакле је и најбољи
играч такмичења – Стефан
Малиџан); други су били такође
Панчевци – „Аматери”, а трећи
– омољички „Азури”.

Вечерњи програм уприличен
је испред Дома културе, када
су деца могла да погледају
представу „Пеђолино шоу”,
након чега је за старије свирао
Сава Грубић са бендом.

Садржајна је била и субота,
14. август, а богат програм
стартовао је етно-базаром на
поменутом платоу. Том
приликом локално Мађарско
културно-уметничко друштво
„Боназ Шандор” делило је свеже
крофне и лангоше, које су на
врелом уљу пржиле Каталин
Цветановић и њене колегинице,
док су на околним тезгама
чланице удружења жена из

окружења изложиле своје
рукотворине. Једна од
органиазторки овог догађаја,
Ана Фишер, истакла је да су се
превасходно ради дружења
сакупиле жене из Панчева
(„Веште руке” и „Панчевке”),
Војловице, Скореновца, Долова,
Старчева, Омољице, Дебељаче...

Недалеко одатле одвијало се
и такмичење у спремању рибље
чорбе. Свих дванаест екипа је
напослетку награђено, али је ипак
боља од других била панчевачка
„Бела стена”, друго место заузео
је „Шуца” из Иванова, а треће –
„Жабари” из Старчева. Вођа
победничког тима, Столе,
подвукао је да се тек други пут
такмичи, као и да је склон
класичној рецептури, без
експериментисања „с разним
куркумама”, а поред пасиране
беле рибе, у његову чорбу ишли
су и комади шарана и сома.

Негде у исто време су у Дому
културе одржавани турнири. У
стоном фудбалу тријумфовао је
Александар Мађаров, а друго и
треће место заузели су Вук
Аћимовић и Давид Марковић;
у стоном тенису победничку
тројку чинили су Дарко Томић,
Предраг Биорац и Александар
Ранковић.

У предвечерњим сатима на
насипу код моста две екипе од
по три нешто старијих мештана
играли су помало заборављену
старинску игру „попике”; а на
платоу Дома културе приређен
је дечји комад „Змајево ново
одело”, након чега је свирао
панчевачки састав „Пурпурни
панпури”.

Петак, 20. август 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Kултурни центар „Инфини-
тум” из Глогоња недавно је сво-
је младе чланове који уче ру-
мунски језик припремао за он-
лајн-радионице у организаци-
ји Департмана за Румуне у ди-
јаспори, како би петоро деце,
заједно са многим вршњаци-
ма из целог света, електрон-
ским путем пратило предава-
ња која су држали професори
из Румуније.

Тако је један од поменутих
младих Глогоњаца, Марко Спа-
сић, слушао о историји сусед-
не земље, када је могао да са-
зна много интересантних де-
таља о познатим личностима
из разних области, а преоста-
лих четворо – Николина Ђор-
ђиевски, Јелена Јоргаћ, Мате-
ја Симоновић и Лука Ваљано-
вић – учили су о ликовној умет-
ности, поред осталог и о тех-
ници цртања портрета и сео-
ских предела.

Према речима њихове мен-
торке, Родике Марјану, они су
за свој труд награђени бесплат-
ним летовањем, које ће моћи

да искористе следеће године
на румунској обали Црног мо-
ра. Професорка је додала и то
да рад „Инфинитума”, поред
Департмана за Румуне у дија-
спори, преко пројеката пома-
жу и Град Панчево и Нацио-
нални савет Румуна.

Банатски Брестовац: Позори-
штанце „Јеленица” извело је
представу „Дорине авантуре” у
петак, 13. августа, на платоу
испред Дома културе. На истом
месту у среду, 25. августа, од
20 сати биће изведен концерт
извођача народне музике под
називом „Брестовчани за Бре-
стовац”, када ће, поред оста-
лих, наступити Драган Kостић
Kицош, Расим Мемишаховић,
Љубивоје Kрстић Kрле, Дра-
ган Лучић Тубан, Русмир Го-
јак, као и Сафет Тахировић са
својим оркестром.

Банатско Ново Село: Народ-
ни оркестар Дома културе се
на Великом фестивалу Руму-
на из Војводине минулог ви-
кенда представио мелодија-
ма из Ардеала, а део чланова
је у оквиру народног оркестра
Националног савета румунске
националне мањине пратио
све солисте другог дана ма-
нифестације. Квинтет „Бана-
тик 5” свирао је у недељу, 15.
авгсута, у Алибунару, на та-
мошњој слави.

Долово: Почели су радови на
тргу „Мита Вукосављев”. Ин-
струментални солиста на тру-
би KУД-а „Гленфор Амбаса-
дор” – Сава Бањаш, освојио је
треће место за викенд у Kуш-
тиљу на Великом фестивалу
Румуна из Војводине. Још јед-

на „журкица” уприличена је у
суботу, 14. августа, на платоу
испред Дома културе. 

Глогоњ: Монодрама Јовице Ја-
шина „Вече једног глумца” би-
ће изведена је у петак, 13. ав-
густа, у Дому културе, а на
истом месту у четвртак, 19. ав-
густа, одиграна је дечја пред-
става „Црвенкапа и шашави
Вуле”. KУД „Веселија” се у пе-
так, 13. августа, на ревијалном
дану представила на Великом

фестивалу Румуна из Војводи-
не у Kуштиљу, а наступио је и
солиста на пановој фрули –
Дорел Марјану. Турнир за мла-
ђе категорије биће организо-
ван у суботу, 21. августа, на ло-
калном стадиону, а поред оста-
лих такмичиће се и тимови
„Партизана” и „Звезде”. 

Иваново: Манифестација „Ри-
барски дани и ноћи” одржана
је у петак и суботу, 13. и 14. ав-
густа, када је приређен велики
број програма, а сутрадан је
обележена и сеоска слава Ве-
лика Госпојина, када је отво-
рен и 14. Салон уметничке фо-
тографије „Иваново у фокусу”.

Јабука: Удружење грађана „Та-
миш” планира да настави са
уређењем целог јабучког при-
обаља. Електропривреда Срби-
је замениће четири старе и
дотрајале бандере у Тамишкој
улици.

Качарево: У пуном јеку је се-
зона купања на Спортско-ре-
креативном центу „Језеро”.
Удружење Македонаца „Вар-
дар” уприличиће „Сусрете гај-
даша” за недељу, 22. августа, у
просторијама поменуте орга-
низације.

Омољица: Манифестација „По-
родични дани” трајала је десет
дана све до сеоске славе Прео-

бражење господње, које је об-
лежено у четвртак, 19. августа,
светом литургијом у цркви и
резањем славског колача у Ме-
сној заједници.

Старчево: Изложба слика и цр-
тежа професора Ненада Јоци-
ћа отворена је у суботу, 14. ав-
густа, у Галерији „Боем”. Три-
десетак старчевачких извиђа-
ча још увек таборује у селу До-
бра у националном парку „Ђер-
дап”.

Месне актуелности

УСПЕСИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ИНФИНИТУМ”

Награђени
млади Глогоњци

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ОСМИ ПУТ ОДРЖАНА ОМОЉИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА

„Породични дани” за све укусе
Већ осам година Омољчани,
одмах након „Жисела”, прире-
ђују манифестацију „Породич-
ни дани”, која је сачињена од
шароликoг програма, а стожер
целе организације је локална
Месна заједница. Она је и ове
године успомоћ удружења, клу-
бова и других сеоских инсти-
туција припремила десетак да-
на културних, спортских и за-
бавних садржаја, превасходно
намењених деци и младима.

Све је почело у уторак, 10
августа, креативном радиони-
цом за децу и етно-базаром под
називом „Циповке”, које је при-
редило Удружење жена „Омољ-
чанке”.

У наредна два дана малиша-
ни су на платоу испред Дома
културе могли да уживају у ве-
штинама које су им предста-
вили „Спортакус” и „Хаос ани-
матори” и задивили их разним
акробацијама, попут ходања
џинова на високим штулама и
џамбо балонима, а забављао их
је и кловн Шашавко.

У међувремену су одржана
и прва такмичења. Најпре је
турнир стоном тенису, који је
одржан у сали „Јанковић”, осво-
јио Марко Милановић из Пан-

чева; други је био Омољчанин
Дарко Томић, а трећи – Вла-
димир Радла из Вршца, док су
се у млађим категоријама нај-
више истакли Јован Накарада,
Стефан Живанов и Милица
Милатов. У одбојци на песку
за млађе категорије девојчица
победила је омољичка „Мла-
дост”, а из тог тима је и најбо-
ља на турниру – Мина Мицић.
Она је са својим саиграчица-
ма надвисила екипе „Бавани-
шта” и „Банатског Новог Се-
ла”, које су зауазеле следећа
два места.

Дечја представа „Змајево но-

во одело” је у суботу, 14. авгу-
ста, разгалила малишане, а
истог дана приређено је и над-
метање у одбојци, али у фор-
мату „4+1”, јер је свака екипа
морала да у састав уврсти и
макар једну девојку. На крају
су прво и треће место заузеле
домаће екипе – „Стручњаци” и
„Баксузи”, док је другопласи-
рано било „Мало пиво” из Ба-
ваништа. Сутрадан је приређе-
но гађање глинених голубова,
када су екипно били најбољи
Брестовац, Старчево и Јабука,
а појединачно су издоминира-
ли Јован Штрбан из Панчева и

Брестовчани Славко Васиље-
вић и Драган Павковић.

Наредних дана су, до краја
осмих „Породичних дана”,
уприличени и други садржаји
попут дечјих представа и кон-
церта певача народне музике
Славка Бањца, као и такмиче-
ња у фудбалу и кошарци, а про-
грам су затвориле традицио-
налне коњичке трке на сам дан
сеоске славе.

Како је актуелни број у то
време већ био закључен, изве-
штаји о наведеним програми-
ма биће објављени у следећем
„Панчевцу”.

Глумац Александар Дунић на отварању салона

Победници такмичења у кувању рибље чорбе

РАЗНОВРСТАН СЛАВСКИ ПРОГРАМ И У ИВАНОВУ

САДРЖАЈНО ЗА ВЕЛИКУ ГОСПОЈИНУ

Малишани одушевљени
програмом на тргуУвек атрактивна одбојка на песку

Марко Спасић
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Драгослав Лацковић, 

књижевник

КЊИГЕ: Бити предан читалац
у млађем добу врло је значај-
но за упознавање некаквог све-
та у прошлости. Управо ту посе-
ћеност пружа једно нобелова
дело Херман Хесеа „Степски
вук” или главни јунака у књи-
зи Хари Халера. Који је сино-
ним уметности: Истрошени
педесетогодишњак, одлично
сагледан у својој свакодневи-
ци среће Хермину, девојку која
представља живот. То препли-
тање њихових ставова је у ства-
ри двојство Хари Хелера или
самог аутора, доведено до фик-
ције и још увек је тајна. 

Мој други избор је „Стра-
нац” Албера Камија. О мојој и
вашој отуђености не морамо
много, али у књизи странац,
главни јунак предњачи у томе
не показавши саосећање. Ни
према сопственој умрлој оној
која га је родила или мајци. Да
би с друге стране имао девојку
и приликом хладнокрвно уби-
ства под изговором сунца и
песка управо и показао ту сво-
ју пратећу особину хладнокрв-
но или апсолутну безосећај-
ност. На суду га карактеришу
као врсног познаваоца речи и
умногоме човека, који зна и

бива свестан својих дела као и
понашања. Живот му се окон-
чава на гиљотини.

На крају бих препоручио
песму немачке песникиње Елзе
Ласкер Шилер (1869-1945) под
називом „Моја мајка”. 
„Беше ли она тај велики анђео
Који је ходио уз мене
Или ми мајка лежи сахрањена
Испод неба од дима
Над њеном смрћу никад не
цвета плаво
Бар да ми очи светле јасно и
светлост јој донесу
Да ми осмех није у лице уто-
пио
Надвесила бих га преко њеног
гроба
Али знам звезду
На којој је увек дан
Носићу је ореко њене земље
Сада ћу увек бити сасвим сама
Као велики анђео
Који је ходио поред мене.”

Моја мајка

изборМОЈ МОЈ

Страну

припремила 

Мирјана
Марић

Култни аутор, гитариста и певач
Никола Пејаковић Коља објавио
је 2018. године албум „4 прста”.
Албум ће бити представљен пан-
чевачкој публици на платоу
испред КЦП-а.

Овај музике пун албум, дубо-
ко је зарезао у музичку про-
шлост, свест и стање мог проду-
цента, гитаристе и пријатеља
Воје Аралице и мене, тако да га
ја, заиста, посматрам као мој
кључни и најбољи албум…
Желим да дође до људи и да се
слуша. Раније нисам баш много
марио за то, истакао је Коља.

Познат као сценариста, реди-
тељ и глумац, Коља се на музич-
кој сцени представио албумима
„Мама, немој плакати” (2001) и
„Коља” (2009). Албум „4 прста” је
жанровски врло различит, с доста
музике која се логично наставља
на његов претходни, трећи албум
„Гробовласници” (2013), мада има
и трагања у неком другом прав-

цу. Коља је напоменуо да да је
Аралица, као и на претходним
албумима, на „4 прста” урадио
велики посао и баш та, жанров-
ска разноликост, показала је
и његову раскош као проду-
цента. 

– Наравно, без њега не би
било ни мене, он је сваки
албум радио врло предано и
без обзира на то што сам ја
доносио песме, он им је удах-
нуо живот – нагласио је Коља. 

Албум „4 прста”, очекива-
но, доноси са страшћу одсви-
ране блузичне ствари какве
су „Старост неће никога да
чека”, „Дошла си касно или
„Слика покојног друга”, али
затим полети у соул-поп
„Нема ме без ње” или успо-
ри с лаганом „Узми ову песму”
и рефлективном „Живот је сан”,
или чак скрене у певање на енгле-
ском у „Land of Hope” или изне-
нади с три, гудачима обојена,

инструментала.
На албуму су учествовали: гита-

ра и вокал – Никола Пејаковић
Коља, гитара, бас, перкусије, пра-

тећи вокал – Воја Аралица, кла-
вир, оргуље, пратећи вокал – Иван
Алексијевић, контрабас, прате-
ћи вокал – Милан Павковић, буб-
њеви – Марко Кузмановић, Дејан

Момчиловић и Милош Грбати-
нић, бас – Никола Усановић, пра-
тећи вокали – Сања Богосавље-
вић, Ивана Владовић, Алексан-

дра Бјелић Алексијевић и
Дадо Гајић, виолине, прате-
ћи вокал – Сања Ђуричић,
труба, тромбон – Милош
Николић, тенор саксофон –
Александар Петковић, вио-
лина – Александра Кленков-
ски, виолина II – Мартина
Димић Радовановић, виола –
Тамара Маринковић Томић
и виолончело – Катарина
Станковић. Аранжмане, микс
и продукцију потписао је Воји-
слав Аралица, а снимање и
дигиталну обраду Сања Ђури-
чић, у Студију Сиена у Бео-
граду. Албум је сниман и у

студију Кока у Панчеву, са сни-
матељем Томиславом Вагнером.
Аранжман Иван Алексијевић.
Дизајнер омота је Саша Васић, а
фотограф Небојша Бабић.

ПРОМОЦИЈА ЗБОРНИКА 

Равницом, распевано

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ

Прва књига импресија

У Зборнику који носи „Равни-
цом, распевано”, а који је резул-
тат књижевног конкурса „Сло-
бодна тема 2020.” објављена је
и песма новинарке и песники-
ње Мирјане Марић, а која се
налази у збирци „Гвоздена вра-
та” објављеној 2021. године.

Зборник је резултат прошло-
годишњег књижевног конкурса
за необјављене песме и приче
који је расписао Културни цен-
тар и ИПМедиа023 у сарадњи
са Туристичком организацијом.
У њему се представљају радови
најуспешнијих учесника овог
регионалног књижевног кон-
курса који је окупио велики број
аматерских и професионалних
писаца и песника.

У зборнику се налазе радови
осамдесет аутора из наше земље
и иностранства који су поде-
љени у две тематске целине:
поезија „Искра” и проза „Успо-
мене из сватова”. Уредници су
Горан Лунгул и Маја Панду-

ров, који су били и чланови
жирија заједно са Предрагом
Радаковићем и Мр Бранком
Јајић. Илустрације је радио Мр
Бранко Ђукић, а зборник је
штампао „Дигинет” у тиражу
од сто педесет примерака. 

Промоцијаје одржана18. авгу-
ста у Градској башти у оквиру
манифестације„Банатскабајка”.  

У Народном музеју Панчево
ће у четвртак, 26. августа од
19 сати бити представљена
књига „Импресије I” Јасмине
Ћирковић у издању „Либер-
ланд арт-а”. 

У питању је прва књига импре-

сија која ће излазити као еди-
ција. Јасмина Ћирковић је рође-
на у Панчеву. Пише поезију и
прозу. До сада је издала пет
књига, од којих је једна роман. 

Чланица је Удружења књи-
жевника Србије.

Сви програми 
су бесплатни

Овогодишњи Фестивал „Фрее-
дом Арт” биће отворен великим
концертом Марка Луиса у среду
24. августа од 19 сати. 

„Слобода” је назив његовог
новог сингла и албума. Он сеже
дубоко у душу човечанства, ства-
рајући снажан глас позитивно-
сти и љубави у овим захтевним
временима. Албум је наставак
његовог јединственог схватања
традиционалних и савремених
звучних кулиса. Овим албумом
Марко своју стару и нову публи-
ку позива да славе музику у овим
изазовним временима.

Овај албум представља сло-
боду коју, по мом мишљену, људи
већ одавно немају. Кроз масов-
не медије који бомбардују садр-
жајима наше животе, људима се
нуди илузија слободе. Музика је
један од ретких преосталих фор-
мата која и даље има слободу
изражавања, како кроз извође-
ње, тако и слушањем – каже овај
талентовани уметник.

Његова музика је увек била
јединствена мешавина храбро-
сти и интелигенције с увидом у
стварање и тумачење ритма,
мелодије и аранжмана. Марко
је инспирисан другим музича-
рима, али истовремено им узвра-
ћа услугу надахњујући их. 

– Овај осјећај слободе кроз
музику за мене је најчистији
облик емоција. То је осећај од
главе до пете, створен звукови-
ма који прерастају у песму. Упра-
во такав осјећај сам имао док
сам стварао своју слободу: „Сло-
бода!”  – каже Марко.

Иначе је врло познат по сво-
јим енергичним и незаборавним
наступима уживо. Та жива енер-
гија уткана је у музику његовог
новог албума. 

Другог дана од 19 сати Гале-
рији Дома омладине Панчево
биће отворена изложба о живо-
ту и раду Галерија Ђорђа Лоба-
чова  и округли сто „Место Ђор-
ђа Лобачева и српског стрипа у
европској култури”. Учествују
Ирина Атанасијевић, Зоран Сте-
фановић, Кристијан Релић, Вла-
димир Весовић, Васа Павковић,
Саша Ракезић-Зограф.

Трећег дана
од 18.30 насту-
паће Леонтина
и хор „Чароли-
ја” и од 19.30
дечји рок бенд
„Мастербла-
стерси”.  

У петак, 27.
августа од 21 на
бини у летњој
башти наћи ће
се састав „Кан-
да Коџа и Небојша”.  Они су
један од кључних састава са рок
сцене из деведесетих година,

група јединствене поетске визи-
је, чији рад остаје упамћен као
један од врхунаца позне фазе
развоја нашег рокенрола. Поче-
ли су 1990. као састав пријате-
ља, да би се током следећих
деценија уписали у колективну
свест као неочекивани гласно-
говорници своје генерације.
Јединствени Оливеров вокал и
појава издвојили су се природ-
но као централна тачка пажње
публике, али су сјајне способно-
сти изузетно оригиналних музи-
чара показале да се ради о гру-
пи која ће још дуго остати при-
сутна. ККН је састав који више
од тридесет година са успехом
одговара на питање какав је
рокенрол потребан у нашим кра-
јевима – страсан и ангажован,
увек у љубави са публиком.

Последње вечери, у суботу, 28.
августа од 17
сати биће одр-
жана акција
удомљавања
кућних љуби-
маца под нази-
вом „Удоми у
Дому”, а након
тога биће орга-
н и з и в а н о
осликавање
платоа Дома
омладине.  

Од 21 сат
Панчевци ће
уживати у зву-
цима локалног
бенда „Исказ”
са гостима. 

Током траја-
ња фестивала осликаваће се
мурал у дворишту Дома омла-
дине Панчево.

НА ПЛАТОУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

Коља и четири прста

ГОСТОВАЊЕ ПРЕДСТАВЕ ЗА ДЕЦУ

Ја сам Акико
Представа која је настала у
копродукција Културног центра
Панчева и Фестивала еколошког
позоришта за децу и младе Бач-
ка Паланка под називом „Ја сам
Акико” гостоваће 22. августа на
двадесет седмом Фестивалу еко-
лошког позоришта за децу и мла-
де у Бачкој Паланци, као пред-
става у част награђених.

Представа „Ја сам Акико” суо-
чава нас с феноменом усамље-
ности код деце и одрастањем у
породици са само једним роди-
тељем – као једном комплек-
сном, озбиљном и важном темом
за коју сматрамо да није довољ-
но заступљена, како у књижев-
ности, тако ни у позоришту за
децу. Кроз визуру унутрашњег
доживљаја света девојчице Аки-

ко, нуди другачији поглед на
период одрастања и сазревања.
Другачији по томе што мерило
личне вредности није у томе
колико Акико има пријатеља и
ко су они, да ли она припада
популарним друштвеним група-
ма, колико се њено мишљење
уклапа у мишљење већине, као
ни то колико породица у којој
одраста личи на оне из бајки.
Представа Ја сам Акико показу-
је да усамљеност сама по себи
не мора да буде страшна, већ
може да буде и лепа, узбудљива,
инспиративна и креативна.

Фестивал еколошког позори-
шта за децу и младе, двадесет
седми по реду, биће одржан у
Бачкој Паланци, од 19. до 22.
августа. У такмичарској селек-

цији биће седам представа.
– Будући да неке од представа

које сам одабрала за прошлого-
дишњу селекцију из објективних
разлога нису могле да се у њој
ипак нађу, срећна сам што ћемо
ове године имати прилику да их
коначно погледамо. Међутим, и
поред представа које сам још про-

шле године погледала и одабра-
ла, ове године смо такође добили
много пријава за предстојећи
фестивал. Нажалост, капацитети
су ограничени и морала сам да
сведем свој избор на три нове
представе, наводи се у саопште-
њу које је потписала Соња Петро-
вић – директорка фестивала.

ПОЧИЊЕ ФЕСТИВАЛ „ФРЕЕДОМ АРТ”

О СЛОБОДИ НА ФЕСТИВАЛУ 
СЛОБОДНЕ УМЕТНОСТИ 
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БАНАТСКЕ ПРИЧЕ

ЛЕПО СЕЛО У БАНАТУ
Негде у самом срцу Баната, ушушка-
но између Панчева и Вршца налази
се село Банатски Карловац. Мало иди-
лично место богато природним лепо-
тама. Смештено је на самом рубу
Делиблатске Пешчаре – Европске
Сахаре, што га чини атрактивном
туристичком дестинацијом. 

Свако банатско место личи једно на дру-
го, али и свако има оно нешто што га
чини посебним и јединственим, оно нешто
што вас тера да му се изнова враћате. 

Први становници овог села су били
Немци, плански  насељени још давне
1802. убрзо га је населило и словен-
ско становништво. По надвојводи Кар-
лу министру рата и морнарице  места-
шце је најпре носило  назив Карлс-
дорф, кроз историју и у складу са при-
ликама мењало је неколико назива
до данашњег: Karolyfal va, Teme ska -
rolyfal va, Карлово село, Банатско Ран-
ковићево, да би на послетку добило
назив који и данас носи.

Ратне прилике и крај Другог свет-
ског рата довеле су до промена у

структури становништва. Немци су
напустили село, а населили су га коло-
нисти из Ужичког краја.

Доктор Светозар Мијатовић
истакнута личност

Уколико бисте питали Карловчане,
кога би издвојили као значајну лич-
ност, одговор би био да је то лекар
Светозар Мијатовић. Реч је о лекару
који дошао у село  и пуно учинио за
њега, почев од тога што је био
општински председник . Био је лекар
социјалног осигурања и железнича-
ра са својом приватном праксом.
Основао је породилиште, где је под
његовим надзором радила бабица,
поред породилишта радило је и саве-
товалиште за жене. Шездесетих годи-
на у једном  малом банатском селу
3000 беба рођено је у породилишту

под надзором, доктора Светозара
Мијатовића.

Шором средом до 
„Девојачког бунара”

Иако се село изградило, широке улице
се и даље поносе старим немачким кућа-
ма и препознатљивом архитектуром.

Симбол места је засигурно стара
католичка црква, чија лепота је ове-
ковечена на разгледницама, ништа
мање и данас привлачи погледе иако
јој је потребна поправка крова и сре-
ђивање фасаде.

Дугачки шор од центра води до кра-
ја села, одакле можете бициклом доћи
до излетишта „Девојачки бунар“. Чист
ваздух, густа шума и цвркут птица
сигурно ће вам „напунити батерије”.

„Бели багер” рај за пецароше

И љубитељима риболова Карловац
има шта да понуди. На путу ка Вршцу
са леве  стране налази се „Бели багер“.
Иза назива се крије неколико језера
насталих ископавањем песка за потре-
бе циглане. Језера се порибљивају,

места за пецароше су означена и све
је уређено, тако да се може доћи и са
најмлађим члановима породице и
уживати у певању.

Занимљива је прича о имену ових
језера. Раднику који је радио на иско-
павању досадиле су критике шефова на
рачун стања његовог багера. Шефу је
сметало што је багер зарђао, па је рад-
ник решио да га префарба. Како није
нашао жуту боју типичну за багере,
машину је офарбао у бело. Шеф је био
изненађен бојом, али више није имао
разлога да упућује критике. Тако је место
на ком се данас налазе језера било
познато по чудном белом багеру. Под-
земне воде које су се појавиле у ископа-
ним басену 1990 године, па је бели багер
заједно са својим шинама морао бити
уклоњен, али је локација остала позна-
та под тим називом. Сузана Јанковић

Суочен са блиском смрћу, Хосе
Марија Алварез утркује се с време-
ном како би свео рачуне свог бур-
ног финансијског и личног живота.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
каквом сусрету се надате. Књиге из
„Вулкана” добиће аутори следећих
порука:

„Надам се сусрету с књигом коју
поклањате.” 064/2028...

„Надам се блиском сусрету с бољим
животом.” 063/1279...

„Лагуна” ће наградити ове одгово-
ре на питање какав кључ бисте воле-
ли да пронађете:

„Већ недељама покушавам да про-
нађем кључ од оставе у којој моја жена
крије слаткише. Зна каква сам ште-
точина и зна да га увек пронађем, али
овог пута га је баш добро сакрила.
Надам се само да га није прогутала.”
064/1584...

„Кључ од банке у ноћи кад нема струје
и не раде камере.” 062/0778... Д. К.

Два читаоца који до 25. августа, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 поша-
љу најдуховитији одговор на пита-
ње: „Где бисте волели да проведете
макар 24 сата?”, наградићемо по
једном књигом. Одговоре ћемо обја-
вити у наредном броју.

Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте ПАН (размак) Лагуна (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 40,18 дина-
ра у А1 и Глобател мрежи и 40,32 дина-
ра у Теленор и МТС мрежи.

Династија Хан оличава златно доба
Кине. У овом раздобљу почиње упо-
треба хартије, сатова, обртних мли-
нова; уводе се сложени системи тран-
спорта и наводњавања; технологије
производње тканина и метала нагло
се усавршавају, а медицинска знања
досежу дотад неслућене висине.

„24 сата у 
старој Кини”

Јиђијеа Џуанга

„Човек без 
граница” Ричарда

Ч. Мораиса

Два читаоца који до 18. августа, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 поша-
љу најдуховитији одговор на пита-
ње: „Каквом сусрету се надате?”,
наградићемо по једном књигом.
Одговоре ћемо објавити у наред-
ном броју.

Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте ПАН (размак) Вулкан (раз-
мак) текст поруке и пошаљите нa 1201.
Бруто цена СМС-а износи 40,18 дина-
ра у А1 и Глобател мрежи и 40,32 дина-
ра у Теленор и МТС мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Недав но је у изда њу Фон да ци је за срп -
ски народ и држа ву обја вље на књи га
„Зна ме ни те лич но сти Срби је XIX века”
коју су су при ре ди ли Живо јин Ђурић,
Миша Сто ја ди но вић и Ива на Спа со -
вић. Она је дуги низ годи на била запо -
сле на у Исто риј ском архи ву у Пан че ву. 

У овој књи зи поми ње се око сто четр -
де сет људи који су оста ви ли тра га у
исто ри ји наше земље. Јед на од њих је и
Мари ја При та Вуче тић, прва жена лекар
у Јужној Угар ској, дру га у срп ском наро -
ду (Селе уш, 1866 – Бео град, 1954). 

У нашем гра ду у насе љу Тесла посто -
ји и ули ца која носи овај назив, а раз -
лог томе је чиње ни ца да је ова зна чај на
жена која је рође на у бра ку Миле ве и
Ђор ђа При те, завр ши ла је Срп ску вишу
дево јач ку шко лу у Пан че ву. Мари ја
При та рође на је 16. апри ла 1866. у
Селе у шу. Њен отац Ђор ђе био је вла -
сник вели ког има ња и водио је углед ну
трго вач ку рад њу у Пан че ву. У овом гра -
ду Мари ја је, као одлич на уче ни ца,
завр ши ла основ ну и, 1880, Вишу дево -
јач ку шко лу. Мари ји на мај ка Миле ва,
родом из долов ске поро ди це Ста ни са -
вље вић, била је осе ћај на, мудра и шко -
ло ва на жена, која је после Ђор ђе ве смр -
ти сама поди за ла децу. Када јој је Мари -
ја пове ри ла како сања да поста не лекар,
Миле ва је, упр кос одвра ћа њи ма око -
ли не, подр жа ла ћер ку. 

Исто ри чар ка Ива на Спа со вић писа -
ла је о овој сјај ној жени и на сај ту rast-
ko.rs про на шли смо ове инте ре сант не
дета ље веза не за њен живот. 

„Прва пре пре ка на Мари ји ном путу
било је то што није има ла завр ше ну
кла сич ну гим на зи ју, а пола га ње мату -
ре није јој дозво ље но ни у Пан че ву, ни
у Новом Саду, ни у Кар лов ци ма. Очај -
на, оти шла је у Бео град, код др Дра ге
Љочић, прве Срп ки ње-лека ра, која је
поса ве то ва ла да се у Цирих обра ти с
мол бом да тамо завр ши гим на зи ју. На

Мари ји ну неве ри цу и вели ку радост,
сти гао је пово љан одго вор. Кућа про -
фе со ра Швај цер-Сидле ра, који се бес -
плат но при хва тио да је под у ча ва кла -
сич ним нау ка ма, била је за њу отво ре -
на као роди тељ ска, а њего ве уну ке поста -
ле су јој дру га ри це. Тај уни вер зи тет ски
про фе сор био је искре ни заштит ник
жен ског напрет ка. Мари ја је узвра ти ла
тиме што је са одлич ним успе хом поло -
жи ла матур ски испит, а затим се упи -
са ла на Меди цин ски факул тет Цири -
шког уни вер зи те та. И лабо ра то риј ски
и кли нич ки радо ви про ти ца ли су јој
ско ро са лако ћом, испи те је пола га ла
са одлич ним оце на ма и на вре ме, тако -
ђе и држав ни испит и док то рат, који је
чак и штам па ла као књи гу, запа же ну у
тада шњој меди цин ској лите ра ту ри.

У међу вре ме ну, вере на је за др Нико -
лу Вуче ти ћа, који се, поред меди ци не,
бавио писа њем пое зи је. Пан че вач ки
„Весник” је у бро ју од 28. јула 1893.
писао: „Као што чује мо, ових дана про -
мо ви са на је на Цири шком све у чи ли -
шту госпо ђи ца Мари ја При та за док то -
ра цело куп не меди ци не. Ово је прва
Срп ки ња из Угар ске која је поста ла
док то ром, то је зна чај но, али је за нас
уто ли ко зна чај ни је што је госпо ђи ца
Мари ја Пан чев ка. Чести та мо јој од
срца.” Исти лист у сле де ћем бро ју обја -
вио је вест: „Госпо ђи ца др Мари ја При -

та вери ла се у про шлу неде љу, 31. јула
1893, са госпо ди ном Нико лом Вуче ти -
ћем, општин ским леч ни ком у Шап цу.
Чести та мо и жели мо им сва ку сре ћу у
буду ћем брач ном живо ту.”

Мари ја је поста вље на за лека ра у бол -
ни ци у Шап цу и убр зо се про чу ла по
зна њу и пред у сре тљи во сти, а жене су
има ле више сло бо де да јој се пове ре
него што би мушком лека ру. На целом
сло вен ском југу тада је ради ла још само
јед на жена-лекар, др Дра га Љочић-Мило -
ше вић, која је и била Мари јин узор.”

У Бео гра ду је сво ју лекар ску орди на -
ци ју отво ри ла 1896. годи не.

Како пише у овој књи зи Мари ја је
роди ла Души цу, која је умр ла као сту -
дент ки ња пра ва, и Јели цу, која је поста -
ла лекар ка. За вре ме Првог свет ског
рата Мари ја је била док тор ка Нишке
вој не бол ни це и уче ство ва ла у повла -
че њу пре ко Алба ни је. Носи лац је Албан -
ке спо ме ни це, одлич ја Тре ћег сте пе на
Све тог Саве, Орде на Црве ног крста,
Крста мило ср ђа и Рат не спо ме ни це
1914–1918.  После рата, уче ство ва ла је
у осни ва њу и раду Дру штва бео град -
ских жена лека ра, Жен ске стран ке,
Мате рин ског удру же ња, Срп ског архи -
ва за цело куп но лекар ство, Дома уче -
ни ца, као и у поди за њу Жен ске бол ни -
це (Мемо ри јал бол ни це Леј ди Кау дри)
на Деди њу. Мир ја на Марић

ПОНОС НАШЕГ ГРАДА

Прва жена лекар у Јужној Угарској
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Рођена је у Панчеву 1959. годи-
не. Школовала се у ОШ „Бранко
Радичевић” и Гимназији „Урош
Предић” (припада 107. генера-
цији, последњој пре усмереног
образовања). На Филолошком
факултету у Београду је дипло-
мирала (на групи за југословен-
ске књижевности и општу књи-
жевност) и докторирала. У Пан-
чеву је радила као наставник
српског језика и књижевности у
основним и средњим школама.
Више од деценије бавила се нови-
нарством на Радио Панчеву (нај-
пре хонорарно, а потом и као
уредник редакције за културу),
једно време и на ТВ Панчево (и
на РТВ Београд), и повремено
писала за „Панчевац”. Од 2012.
године запослена је у Издавач-
кој кући „Едука” у Београду као
уредник. Ауторка је и коауторка
више уџбеника за српски језик
и књижевност намењених основ-
цима и средњошколцима.

ПАНЧЕВАЦ: Када сте изабра-
ли своју професију и зашто баш
српски језик?
ЈЕЛЕНА ЖУРИЋ: До осмог раз-
реда мислила сам да ћу једнога
дана бити лекар, а онда сам се,
ипак, на подстицај своје настав-
нице српског и разредне Дани-
це Тодоровић определила за дру-
штвени смер у гимназији, јер
сам већ тада одлучила да ћу сту-
дирати књижевност. Када кажем
подстицај, мислим пре свега на
њене изванредне часове. Била
сам вуковац, са посебним дипло-
мама за српски и ликовно, али
и за хемију, много тога ме је
интересовало. Али ни тада ни
много година касније нисам себе
видела у наставничком позиву.
Интересовало ме је само чита-
ње књига. У другом разреду гим-
назије добила сам награду Град-
ске библиотеке за највећи број
прочитаних књига (у категори-
ји средњошколаца). На Фило-
лошком факултету изабрала сам
групу познату као „југосветска”
књижевност, тада ненаставну, и
нисам се определила за настав-
ни него за редакторско-лектор-
ски смер. Читаћу књиге, мисли-
ла сам, на миру и натенане.
Међутим, на позив своје прија-
тељице Весне Станишић, среди-
ном осамдесетих почела сам да
пишем књижевне приказе за
емисију из културе на Радио
Панчеву, а добила сам и награ-
ду „Панчевца” као хонорарни
сарадник. Све је водило ка томе
да ћу остати у тим медијима.
У школи сам почела да радим
случајно, 1989. Позвали су ме
из бироа да заменим колегини-
цу Љиљану Алексијевић (која ће
ми постати пријатељица и за
коју ме вежу дивне успомене) у
ОШ „Јован Јовановић Змај”, и
тај сусрет са шестацима био је
пресудан. Опчинили су ме ти
дивни млади људи, а ја сам осе-
тила и велико надахнуће, и
огромну одговорност. Имала сам
ту срећу, и привилегију, да основ-
цима и средњошколцима пре-
дајем српски језик и књижев-
ност – двадесетак година. Гото-
во исто толико била сам ментор
за креативно писање у нашем
изврсном Регионалном центру
за таленте „Михајло Пупин”. И
први уџбеник сам написала на
подстицај својих ђака. 

• Рекло би се да је данас
веома тешко сачувати језик,
посебно због употребе савре-
мене технологије и доступно-
сти страних језика. Како ви то
видите?
– Све оставља трага у језику,
језик упија, или како је рекла
Исидора Секулић:  „Језик није
речник; језик је човек са живо-
том и живљењем човека”. Не
само речи него и конструкције
и готови изрази из енглеског
језика продиру незадрживо, и
то не само у српски језик. Треба
ипак веровати језичким струч-
њацима који тврде да нам језик
није угрожен толико колико се

нама то чини. (Много је позајм-
љеница у саставу лексике срп-
ског језика, има их и у Вуковом
„Српском рјечнику”.) Мој став
је оптимистички: верујем у моћ
српског језика, у писце као језич-
ке ствараоце, у образовање. Од
времена Светог Саве до данас
српски језик не само да је пре-
живео него је дао и књижевна
дела уметничке вредности у свет-
ским оквирима. Од када знам
за себе, знам и за опасности које
вребају језик (бирократизација,
помодарско, некритичко пово-
ђење за страним речима и изра-
зима), за критику језика у меди-
јима, за непостојање лектора
тамо где би им, по природи ства-
ри, било место.

• Зашто нам се некада чини
да је лакше објаснити ствари
страним речима? Да ли је то
заблуда?

– То је сасвим природно, и у
неким случајевима неопходно: у
стручним, научним и научно-
популарним текстовима, у свим
ситуацијама у којима су потреб-

нитермини. Проблемнастајекада
се стране речи и изрази користе
из незнања, помодарства, лажне
учености (исмејали су то давно
Стерија и Нушић), а посебно у
бирократизацији језика.

• Логопеди често раде са децом
која прво проговоре енглески па
тек онда српски језик. Да ли
постоји проблем и у недостатку
садржаја на матерњем језику?

– Разумљиво је да дете брзо
учи, поготову преко садржаја који
су му привлачни и занимљиви.
Некада се енглески, на пример,
учио и преко музике и музичких
емисија. Проблем само искрса-
ва тамо где родитељи – да ли
због недостатка времена, воље
или одсуства свести о штетности
превеликог предавања детета
„екранима” свих фела – запоста-
ве живе контакте своје деце са
светом који их окружује: са при-
родом, члановима породице, дру-
штвом вршњака. Неопходно је и
листање и читање књига на срп-
ском језику, од најранијег узра-
ста! И ја сам одрастала уз приче
које су ми најчешће причали мај-
ка и деда. Плодотворна моћ бај-
ке је немерљива! Није случајно
Ајнштајн тврдио: „Ако желите да
вам деца буду интелигентна,
читајте им бајке! А ако желите
да вам буду још интелигентнија,
читајте им још више бајки!”
Постоје, и те како, квалитетни
садржаји на српском језику и то
свуда, где год се окренете. Само
их треба користити, омогућити
детету да слуша, прича, разгова-
ра на свом матерњем језику.

• Какво је ваше мишљење
о данашњим уџбеницима
генерално?

– Слободно тржиште отвори-
ло је могућности не само за наста-
јање широког избора уџбенич-
ких издања него је утицало и на
то да се и издавачи и аутори
уџбеника труде да та издања буду
све боља. Постоје сасвим јасни

стандарди за писање и издавање
уџбеника, као и институције које
о томе воде бригу. Многи ауто-
ри долазе из наставне праксе, а
ту су и изванредни универзитет-
ски професори. Уџбеници су и
ликовно-графички све напред-
нији, што је такође важно, у обра-
зовном смислу. Друго је, сасвим,
питање како наставници кори-
сте те уџбенике на часу, а то је
најважније. Добар наставник
може занимљиво и узбудљиво да
предаје и из телефонског име-
ника, а онај који то није – и нај-
бољи уџбеник може у настави да
удрвени и огади ученицима.

• Чиме се ви водите при писа-
њу уџбеника?

– Програмима, стандардима
постигнућа ученика, исходима
– без тога уџбеници не могу ни
да буду одобрени. Од велике ми
је помоћи то што увек пред собом
видим ученике и осећам ритам
часа и динамику активности.
Осим тога, верујем у оно што је
рекла Исидора Секулић – да децу
треба образовати „с поштовањем

и озбиљношћу”. Према томе, не
спуштање лествице него њено
подизање. Верујем да је радо-
зналост дечја неизмерна, као и
њихова моћ имагинације и жеља
за сазнањима – и то у било ком
времену.

• Како се родитељи сналазе у
раду са децом?

– Чини се да су наши дана-
шњи родитељи амбициознији у
вези са образовањем своје деце,
и спремнији да их не само подр-
жавају него и да им обезбеде
што боље услове. Заједно са
децом раде домаће задатке, уче
лекције или им чак налазе при-
ватне наставнике за сваки пред-
мет, што је појава карактери-
стична за последњих тридесе-
так година. Иако је јасно да иза
тога стоји добра намера (да се
ништа не препушта случају), спа-
да у медвеђе услуге. Важно је да
се дете осамостали у учењу, за
шта је неопходно да буде моти-
висано, али не новцем.

• Колики је изазов данас „опи-
сменити” децу?

– Велики, и кључни. Данашња
деца сврставају се у „дигиталне
урођенике” – дигитално су
писменији од својих родитеља,
у огромном броју. Међутим,
писменост је сложена, слојеви-
та способност која данас укљу-
чује, осим читања и писања, и
разумевање прочитаног, потом
и медијску и дигиталну писме-
ност, између осталих. Могућно-
сти постоје, само је питање при-
ступа, метода, континуитета и,
разуме се, ваљаних школских
наставних програма, који су у
надлежности Министарства про-
свете. Чак и онда када ти про-
грами нису баш задовољавају-
ћи, на посвећеном наставнику
је да у раду са својим ученици-
ма достигне ниво примерен
њиховим потребама, интересо-
вањима и способностима.

• Какво је ваше мишљење о

данашњим лектирама? Има ли
ту простора за иновације и шта
се вама чини као интересантно?

– Цитираћу Милована Даној-
лића: „У сваком случају, кори-
сније ће бити ако неки дванае-
стогодишњак чита Одисеју или
Рат и мир него детињасте песми-
це специјализованог дечјег писца
које му школа, друштво, лоши
педагози, необразовани родите-
љи и трговци, удруженим сна-
гама, намећу. Наша опсесија
разумљивошћу и разумевањем
претерана је.”

То је моје „вјерују”. Класици
су вечно модерни писци. Што
више светских класика и дела
која припадају канону српске
књижевности, у обавезном про-
граму лектире, а у изборном и
дела најбољих савремених срп-
ских писаца. А наставник увек
може да шири интересовање уче-
ника за дела савремене књижев-
ности. Погубно је мислити како
ученици „ништа не разумеју” и,
још горе, да разумеју само оно
што им се обраћа њиховим реч-
ником.

• Какав је ваш став о родно
сензитивном језику, посебно када
су занимања у питању? Колико
је то важно?

– Важно је, али не може држа-
ва да то законски прописује. О
томе су се већ изјаснили наши
лингвисти и најзначајније инсти-
туције. Језик је својеврсно биће
које има свој природни развој.
Нисам за то да се директивама
ствара „новоговор”. Постоје дру-
ги механизми и путеви уважа-
вања и остваривања права.

• Живите у Панчеву. Колико
је одрастање у овом граду ути-
цало на ваш лични и професио-
нални развој?

– Много је утицало и само
Панчево, али су ту и све пред-
ности које пружа близина пре-
стонице. Одрастала сам образу-
јући се у добрим школама и у
Градској библиотеци. Библиоте-
ка је имала изузетно богат књи-
жни фонд, и библиотекаре који
су ми омогућили да још у основ-
ној школи позајмљујем књиге са
одељења за одрасле, увек спрем-
ни да попричају са мном. Пан-
чево је у то време заузимало
важно место на културној мапи
Југославије: Савремена галери-
ја и Бијенале скулптуре, Фести-
вал малих и експерименталних
сцена и уопште залагање уред-
ника програма у Дому омлади-
не (од Џез клуба, преко књи-
жевних вечери до концерата),
Заједница књижевника и часо-
пис „Свеске”, један од најбољих
у то време у југословенским окви-
рима. Јесте био и град спорта и
других постигнућа, али кад
мислим на Панчево из тог вре-
мена – видим га као град песни-
ка и сликара. То ми је било важно
тада, а и данас је.

• Шта волите у Панчеву?
– Људе. Богат демографски

састав. Историју Панчева описа-
ну у књигама Феликса (Срећка)
Милекера. Библиотеку. Паркове.
Тамиш. ТоштосеЗмајеваиРужи-
на улица састају код Православ-
ног гробља, над чијом се оградом
види црни обелиск са уклесаним
стиховима које је Змај посветио
својој прерано умрлој жени. Што
су у мом граду једно време живе-
ли и Исидора Секулић и Милош
Црњански, и многи други.

• На шта сте највише поно-
сни до сада?

– На своје бивше ученике. Већ
скоро једну деценију не радим у
школи, али сам са многим сво-
јим ученицима у контакту. Неки
од њих су ми постали колеге и
пријатељи. Има међу њима нема-
ло професора књижевности, док-
тора наука, песника и прозних
писаца, а и глумаца и редитеља.
Много добрих људи на разним
другим пословима. Срећем их у
Панчеву, али и у другим мести-
ма. Срећна сам што сам имала
привилегију да их упознам.

Мирјана Марић

Улица Стевана Мокрањца про-
стире се између Улица Ђуре
Даничића и Вељка Петрови-
ћа.

Стеван Стојановић Мокра-
њац је био српски компози-
тор рођен 9. јануара 1856.
године у Неготину. Надимак
Мокрањац добио је по селу
Мокрање, одакле потиче њего-
ва породица.

Стеванов отац, успешан вла-
сник ресторана, умро је два
дана пре него што му се родио
син, па је тако Стеван одра-
стао уз мајку, сестру и два
брата. Од малена је покази-
вао музички таленат, а прву
виолину добио је када му је
било 10 година. Детињство и
рану младост је провео у Него-
тину, Зајечару и Београду.

Музичке студије започео је
у Београду, да би их 1880.
године наставио у Минхену,
а 1884. у Риму. Затим је две
године студирао у Лајпцигу.

У Београд се сели 1887.
године, где постаје диригент
Београдског певачког дру-
штва, и на том месту остаје
до своје смрти. Хор је био вео-
ма успешан у Србији, а под
Мокрањче-
вим вођ-
ством постао
је поштован
и познат
широм цен-
тралне Евро-
пе и Русије
по својим
квалитетним
извођењима
и репертоару
који се састо-
јао од вели-
ког броја
с р п с к и х
н а р о д н и х
песама, као и
од Мокрањ-
чевих компо-
зиција.

Заједно с
певачима из
хора, Мокра-
њац је насту-
пао у Бугар-
ској, Хрват-
ској, Црној
Гори, Осман-
ском царству
и Русији, а године 1899. оби-
шли су и Берлин, Дрезден и
Лајпциг. У том периоду се
Мокрањац оженио двадесет
година млађом Маријом, чла-
ницом његовог хора, с којом
је касније добио сина Мом-
чила. Марија је, иначе, била
синовица чувеног сликара
Уроша Предића.

Истовремено је наставио и
с компоновањем. Најпозна-
тија његова дела су свакако
“Руковети” - петнаест спле-
това песама заснованих на
фолклорним мотивима из раз-
личитих делова Србије, Босне,
Македоније, Бугарске... затим
“Приморски напјеви” и музи-

ка за православна богослуже-
ња - “Литургија”, из које је
најпознатија “Херувимска
песма”, најзначајније оства-
рење хорске музике у Срба.

Мокрањац је основао
Црквено певачко друштво
“Корнелије” које је певало у
Саборној цркви. Дечји хор у
Београду основао је 1900.
године, а исте године осно-
вао је и Музичку школу у којој
је у почетку било 20, а касни-
је чак 800 ученика. Готово у
исто време постао је настав-

ник певања у Београдској бого-
словији, где је десетак годи-
на радио и на бележењу и
преуређивању црквеног пева-
ња. Мокрањчева најпознати-
ја дела потичу из касног 19.
века, али он је наставио с ком-
поновањем и у 20. веку.
Дописни члан Српске краљев-
ске академије постао је 1906,
а 1911. године и дописни члан
Француске академије умет-
ности.

Београд је напустио 1914.
године и преселио се у Ско-
пље како би избегао Први
светски рат, а убрзо потом је
и умро, 28. септембра исте
године.

Стеван Стојановић Мокра-
њац је веома поштован ком-
позитор у Србији и сматра се
„оцем српске музике“ и нај-
значајнијим музичким ства-
раоцем српског романтизма.
Његова дела представљају
камен темељац музичког ства-
ралаштва у Србији, а српске
православне црквене песме
које је компоновао чине осно-
ву већине модерног црквеног
певања.
Српска музичка школа, коју

је Мокрањац основао, после
његове смрти је добила назив
„Мокрањац“. Мокрањчева
породична кућа у Неготину
је 1964. године рестаурира-
на и претворена у музеј и
музички центар. Његов род-
ни град слави име свог чуве-
ног суграђанина на још један
начин. Наиме, од 1965. годи-
не у Неготину се сваког сеп-
тембра у његову част одржа-
ва такмичење у хорском
певању под називом
„Мокрањчеви дани“. Такође,
поносни на великог компо-
зитора, Неготинци су тргу у
центру града дали његово
име.

Савременици су о њему
говорили да је боем, „лептир-
природа“ која је знала да се
занесе балканским карасев-
дахом, уметник који се на
штету свог личног стварала-
штва сав посвећивао околи-
ни и друштву у којем је живео,
личност о којој нико, изузев
завидљиваца, није изговорио
ружну реч када су у питању
његове особине. 

Лик Стевана Мокрањца се
налази на новчаници од 50
динара. Р. П.

УЛИЦЕ ПАНЧЕВА: СТЕВАНА МОКРАЊЦА

Отац српске музике

Улица Стевана Мокрањца

НАША ГОШЋА: ЈЕЛЕНА ЖУРИЋ, ДОКТОР НАУКА, ФИЛОЛОГ

ВЕРУЈЕМ У МОЋ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Мокрањац



Друга локација коју смо по-
сетили је град Вршац. Ко је већ
долазио зна да у овом граду по-
стоје бројна места која вреди ви-
дети, али додаћу да је лепо и
попричати и са мештанима, јер
у том неком неформалном раз-
говору сазнали смо где се нала-
зи најбољи сладолед који се ов-
де производи и продаје од 1854.
Наша тачка је био музеј.

Градски музеј Конкродија

Давне 1882. године, на пред-

лог Јулијуса Фриша, доноси
се одлука о оснивању Музеја.
За кустоса је постављен Фе-
ликс Милекер, чија је велика
заслуга за обогаћивање музеј-
ских збирки путем теренских
ископавања, откупа предмета
од колекционара, а знатан део
старина кроз поклоне бројних
дародаваца. Прва велика из-
ложба за јавност отворена је
1896. године.

Данас музеј броји преко
250.000 експоната у неколико
стручних одељења: археолошко,
историјско, нумизматичко, ет-
нолошко, природњачко и умет-
ничко, као и конзерваторска
радионица.

Један значајан сегмент зау-
зима поставка слика и пред-
мета сликара Паје Јовановића,
која све оставља без даха. 

Уметници на делу 

Неколико сликара описало је
своје утиске са овогодишње ко-
лоније, која су након дужег пе-
риода имали прилику да се
друже и заједно стварају.

Милосав Урошевић је при-
чао о дугогодишњем искуству
на организацији и учествова-
њу у ликовној колонији. Како
је постојала бојазан како ће на-
ставити све након вечног од-
ласка Стојана Бошкова, али да
је сада увидео да има младих
људи који то могу да носе даље
и продуже век колонији. 

Што се тиче његове инспи-
рације, и ове године је остао
веран својим мотивима. Везан
је за равницу и даљине у који-
ма налази неке детаље који га
такође инспиришу на сликање. 

Зоран Тодовић-Тодор уче-
ствовао је претходни пут 2017.
године. Сматра да се ликовне
колоније права места где се
размењују искуство и енерги-
ја, где сви уче једни од других
што могу примене у свом ра-
ду. Он је ове године сликао мо-
тиве везане за реку Караш, јер
оно чиме се иначе бави, а то је
рад са одбаченим материјали-
ма којима даје ново рухо на
сликама није могуће извести у
оквирима колоније. 

Јелица Ашанин је други пут
на колонији и ове године је
уживала у сликању пејзажа.
Сликала је неке пределе где
живе птице, које праве гнезда
тако што копају по песку, а та-
кође је велики утисак на њу
оставила Краљевица и плута-
јућа острва. 

Млађе уметнице из Крагу-
јевца Милица Радовић и Ката-
рина Недељковић кажу да је
амбијент веома инспиративан
за сликање. Милица се бави
пејзажима, док Катарина про-
учава односе међу људима ко-
је преноси на платно. 

– Оваква искуства су драго-
цена, јер имамо прилику да
сликамо са неким уметници-
ма који су већ дуго на ликов-
ној сцени. Овде се упознајемо,
али упознајемо и неке друга-
чије начине рада који су дру-
гачији него што смо то радили
на факултету – закључује Ка-
тарина. Мирјана Марић
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Бићу сасвим лична и рећи ћу:
Обожавам ликовну колонију у
Пешчари. Први пут сам отишла
као новинарка пре пет-шест го-
дина, а као дете сам боравећи у
Делиблатској пешчари стално
слушала о сликарима који су ту
и стварају. Као кроз маглу се се-
ћам да сам виђала како на по-
стољима држе платна и мисли-
ла како је то неки сасвим други,
посебан свет. 

Када сам први пут закорачила
на тло где се одржава ово дру-
жење уметника, а на позив Сто-
јана Бошкова, то је било онако
одушевљење на први поглед, ути-
сак, не знам како да објасним.
Не могу, а да одмах на почетку
не кажем колико је су мени Сто-
јан и ликовна колонија били мал-
тене синоним. Он је деценијама
био покретачка енергија ове ма-
нифестације, организатор, реа-
лизатор, тај „неки шраф“ који је
заједно са уметницима чинио са-
вршено компактну целину. Ове
године се колонија одржала пр-
ви пут без њега. Сећам се про-
шле године у целом оном коро-
на хаосу, он је неким чудом ус-
пео да организује колонију на је-
дан дан. Било је неизвесно, уз
велику дозу страха јер је вирус
почео поново да дивља, али у
том дивном, старом објекту, ску-
пили смо се и уз ватрицу и пре-
лепу храну размењивали идеје,
искуства, импресије. Уметници
су помало сликали, колико су
стигли, али је атмосфера била
невероватна. Мали излет из си-
вила, које нас је снашло. Крену-
ла сам раније из Пешчаре због
посла, а Стојан је договарао при-
прему неког роштиља за вечеру,
јавила сам се. Рекао је: „Зашто
не останеш до вечерас са нама?“
Рекла сам да журим. То је био
последњи пут са смо се видели.
У октобру 2020. Једно од оних,
требало је да останем… 

Ове године је Борислав Вра-
њеш, који је Стојану био десна
рука, а сада је председник Кул-
турно-просветне заједнице ус-
пео је да се избори са свим иза-
зовима и организује педесет тре-
ћу колонију. У овогодишњем са-
ставу били су Игор Гардиновач-
ки, Ксенија Барић, Иван Велич-
ковић, Зоран Деранић, Марија
Станојловић, Милосав Уроше-
вић, Горски Кабадаја, Јелена Ла-
лић, Јелена Бадњевац Ристић,
Ивана Маркез Филиповић и Не-
бојша Јоцић, затим ту су Зоран
Тодовић-Тодор (Смедерево), Мо-
мир Армуш (Сокобања), Мили-
ца Радовић (Крагујевац), Ката-
рина Недељковић (Крагујевац),
Миљана Драшковић (Ужице),
Јелица Ашанин (Ниш), Душан
Тодоровић (Нови Сад).

Одлучила сам се да посетим
колонију у четвртак, када је би-
ла организована екскурзија за
учеснике и са њима истражим
овај крај. Прва локација је била
Јасеново, куда протиче река Ка-
раш. Мислим да сам више пута
чула и виђала слике на интер-
нету, али нисам никада обишла
овај део јужног Баната. 

Река Караш

Специфичност овој реци дају

слапови (гатови) који овом про-
стору пружају аутентичност и
атрактивност. Управо то је вели-
ким ентузијазмом појединаца
претворено у лепо уређен амби-
јент који пружа прави одмор и
опуштање. Поред спортских те-
рена, летњег ресторана, кампа,
плаже, ту је и парк скулптура
који се сваке године проширује
захваљујући уметничкој колони-
ји која се одржава почетком ав-
густа. Дела у парку уметници из
земље и иностранства стварали
су последњих тринаест година.
Парк дрвених скулптура настао
је у оквиру вајарске колоније ко-
ја је почела да функционише
2006. године на иницијативу
адвоката Српка Савића, који жи-
ви и ради у Београду, али је по-
реклом из села Јасенова.

Караш) извире у Румунији и
улива се у Канал ДТД (између
Дупљаје и Гребенца) а затим њен
даљи ток до Дунава користи са-

дашњи канал ДТД који при то-
ме оставља дивне пресечене ме-
андре (мртваке – Мртви Караш)
и данас богате рибом. у Србији
близу Беле Цркве. За време рим-
ског царства река је била позна-
та под називом Апо, што је на
трачанском значило вода. Ка-
раш извире у Банатским плани-
нама, североисточно од града
Анина у Руминији. Извор је у
близини изворишта река Брзаве
и Нере. Ток Караша кроз Руму-
нију има дужину 50 километа-
ра, после извора прво иде ка се-
веру, али код града Карашова
скреће на југозапад где прима
велики број притока. Најпозна-
тија у том делу је Лисава. Одмах
после уласка у Србију, Караш
добија значајну притоку Буругу
са десне стране и Илидију са ле-
ве. Протиче поред села Куштиљ,
Војводинци, Добричево, Стража
и Јасеново, када додирује источ-
не делове Делиблатске пешчаре

код брда Думача. Од ове тачке
Караш је део канала Дунав-Ти-
са-Дунав и пролази поред места
Дупљаја, Гребенац, Кајтасово и
Банатска Паланка пре него што
заврши свој 60 километара пут
кроз Србију и улије се у Дунав
код места Стара Паланка.

У овом делу задржали смо се
сат времена и уживали у при-
родним лепотама, која многе од
сликара који посећују колонију
изнова инспиришу да осликава-
ју ове пределе. 

ЈЕДАН ДАН СА УМЕТНИЦИМА 

МАГИЈА ПРИРОДЕ И УМЕТНОСТИ



14
Петак, 20. август 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

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

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Мораћете да доносите одлуке у
ходу. Још није време да напушта-
те тренутни посао. Пазите шта
потписујете. Слободно покажите
колико вам је стало до вољене
особе, осећања ће вам бити
узвраћена. Здравље одлично.

Ове недеље можете очекивати
повољну вест о неком кредиту или
стипендији за коју сте давно кон-
курисали. За љубав немате оно-
лико времена колико желите.
Разговарајте с партнером и обја-
сните му тренутну ситуацију.
Малаксалост.

Ситуација на послу се полако
поправља. Освежите свој послов-
ни простор, па ћете се и ви осећа-
ти боље. Ако вам је стало да се
ваша веза одржи, будите спремни
на попуштање. Разговор је лек за
многе болести. Стомачни пробле-
ми.

Пред вама је бурна недеља и
нећете стићи да подигнете главу
од посла. Партнерски односи
полако улазе у мирнију фазу.
Пронађите више времена за своју
децу. Чувајте се вируса. У послед-
ње време сте преморени.

У понедељак вам се може указати
прилика за нов пословни поду-
хват. Партнер ће вам придиковати
да га занемарујете, па га зато
више укључите у свој живот. Кра-
јем недеље је могућ одлазак на
пут. Болови у препонама и листо-
вима.

Ширите позитивну енергију, па
сарадници и не примећују колико
сте их оптеретили послом. У
четвртак бисте могли да потпише-
те важан уговор. За викенд –
љубавни ломови. Пустите да се
све слегне. Проблеми с репродук-
тивним органима.

Веома сте сумњичави. Опустите
се. Већ крајем недеље започећете
озбиљне преговоре о послу који
планирате са странцима. Када
крене посао, кренуће вам и у
љубави. Постоји неко ко жели да
вам приђе. Охрабрите га. Добро
се осећате.

На корак сте до циља. Сада само
треба успорити и пажљиво иза-
брати сараднике. Започели сте
велико спремање свог љубавног
живота. Немојте замерати баш
све партнеру, погледајте и где су
ваше грешке. Проблеми са згло-
бовима.

Нечија љубомора и завист могу
бити стимулација да будете још
бољи. Ове недеље сте креативни,
лепршави и ефикасни. Рибе које
раде у маркетингу могу очекива-
ти успех. Партнер вам спрема
дивно изненађење. Добро се осе-
ћате.

Недеља пред вама биће мирна,
без стресова, било да радите
самостално, било у фирми. Дозво-
љене или недозвољене, јавне или
тајне љубавне везе обележиће
предстојеће дане. Препустите се
страсти и уживајте. Проблеми с
притиском.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Све превише примате к срцу.
Радите колико можете, немојте се
префорсирати. Крајем недеље
наилази повољан период за
љубав, па слободни Ракови могу
доживети узбудљиву авантуру, а
заузети ће оживети страст у вези.
Дисајни проблеми.

Сви вас тапшу по рамену, али
конкретног унапређења или
финансијске сатисфакције нема.
Могуће је пресељење због посла.
Потражите подршку партнера,
укључите га у свој живот. Прове-
рите крвну слику. Честе главобо-
ље.
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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 ИНФЛАМАЦИЈЕ: CRP
+ седиментација Цена: 560 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 30. ЈУЛА ДО 2. СЕПТЕМБРА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ



СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ОГРЕВ

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

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушени вреоци 12.800

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 12.800

Угаљ станари 9.900

Костолац 7.700

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ОГРЕВНО ДРВО на рате, ЋУМУР за роштиљ,

сува ПОТПАЛА и букова цепаница у врећи.

ПОТПАЛА ДРВО ЋУМУР.

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

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

(чиста буковина)

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

БРИКЕТ ДРВНИ
ЕКСТРА ПОВОЉНО!

АЛФА 147, бензинац, реги-
строванм у добром стању,
2004. Тел. 063/803-47-86
(СМС)

ПРОДАЈЕМ фијат мареу,
1.6, 2000. годиште, реги-
стрована, повољно.
064/167-73-00. (307180)

ПУНТО, 1.2, 2010/2011, пет
врата, фабрички плин,
110.000 км. 064/130-36-02.
(307232)

ДАЧИЈА ЛОГАН, 1.6,
2008/2009, фул опрема,
атестиран плин. 064/130-
36-02. (307232)

ПУНТО II, 1.2, 2000/2001,

пет врата, фул опрема, ате-

стиран плин. 064/130-36-02.

(307232)

ФИАТ МУЛТИПЛА, 1.9,

2005, рестајлинг, фул опре-

ма, регистрована годину,

може замена. 064/130-36-

02. (307232)

ПРОДАЈЕМ југо 45, 2004 го-

диште, регистрован, на гас,

бензин, атест. Телефон:

064/046-26-48. (307256)  

ПРОДАЈЕМ хјундаи аксент,

2005, бен/тнг. 063/450-541.

(307296)

ОТКУП аутомобила од 100

до 1.000 евра. 062/820-57-

65. (307110)

КУПУЈЕМ аутомобиле, стање
небитно од 70 до 1.800 евра.
062/193-36-05. (307293)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп
слупаних и неисправних.
060/078-47-89, 063/778-47-
89. (307234)

ПОВОЉНО продајем кухи-
њу са шпоретом, ормане,
комоду, полице.064/ 856-
61-64 (СМС)

МЕСНАТИ прасићи, јагањ-
ци, свиње. Могућност клања
и печења. 060/037-11-96.
(307051) 

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

АКЦИЈА. Огревно дрво ба-
грем, храст, буква, цер, це-
на од 4.000 по метру/куб-
ном, превоз бесплатан.
065/437-94-23. (306417)

КОМБИНОВАНИ фрижиер,

двомоторац, трпезаријски

сто са столицама, кауч, те-

левизор, вентилатор.

063/861-82-66. (307210)

ЗАМРЗИВАЧ, сандучар 310

л, микроталасна, замрзивач

фиокар 240 л, електрични

шпорет. 063/681-82-66. (307210)

ПРОДАЈЕМ гаражна врата.

Тел. 064/427-05-13. (307109)

ДВОДЕЛНА судопера, собна
врата (70) и метална врата
и прозори. 066/572-91-19.
(3072140

ПРОДАЈЕМ циркулар, коли-
ца магацинска и грађевин-
ска, бицикл, шиваћу машину,
клавир. Тел. 347-130. (307188)

ПРОДАЈЕМ пећ на дрва са
штедишом и кулама. Повољ-
но. Тел. 355-039. (307118)

КОМОДА, витрина,кревети,
ормани, ТА пећ, лустери,
лампе, теписи, тује, сто и
столице. 064/206-30-24.
(307135)

ТРПЕЗАРИЈСКИ сто и шест
столица, тепих, продајем.
063/720-20-22. (307149)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтирање.
063/705-18-18, 335-930.
(307247)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи свих kw, достава, мон-
тажа, гаранција. 064/308-
09-07. (307275)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, монтажа, гаранција,
вршимо сервисирања.
063/714-38-98. (307265)

ПРОДАЈА новог намештаја:
столови од 4.500, кревети
од 15.300. 060/600-14-52.
(307299)

ПРОДАЈЕМ јечам јесенац,
има око 5.000 кг. 065/220-
59-89, 065/445-57-36.
(307295)

ПЛАЦ 28.5 ара, повољно.
061/102-27-46. (307294)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, олово, алуминијум,
веш-машине, замрзиваче,
телевизоре, долазим.
061/321-77-93. (307307)

КУПУЈЕМО обојене метале,
гвожђе, акумулаторе, веш-
машине, све остало, долази-
мо. 061/206-26.24. (307307)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове, пен-
кала. 013/313-458, 063/199-
60-36, 064/488-40-22.
(307145)

КУПУЈЕМ: перје, старинско
покућство, слике, сатове,
стари новац, сифон флаше,
фигуре, стару пошту, стрипо-
ве, метал и остало. 063/705-
18-18, 335-930. (307247)

ПРОДАЈЕМ плац на Карау-
ли од 61 ар. Пеца. Тел.
060/534-68-69. (306822)

ПРОДАЈЕМ кућу, три стана,
8 ари плаца, Горњи град.
063/829-89-48. (307008)

НОВА МИСА, новија, 260
квм, 5 ари, 72.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(307196)

КУЋА на продају, власник.

060/052-13-896. (307191)

НОВА КУЋА, 111 квм, Ја-

бучки пут, комплетно завр-

шена, власник, 79.000 евра.

065/258-87-77. (307185)

КУПУЈЕМ земљу, викендицу,
било какву некретнину у
околини. Тел. 060/702-28-
80. (307238)

ТРОСОБАН стан, строги
центар, 72 квм, две терасе,
трећи спрат лифт, ТА, мо-
гућност ЦГ, подрум 12 квм,
укњижен, 75.000 договор,
Звати после 17 часова на
телефон: 064/119-60-06.
(306966)

ДВОРИШНИ, код Зелене
пијаце, 40 квм, сређен,
укњижен, 25.000 евра.
(470), „Дива”, 064/246-06-
71. (307213)

ДВОСОБАН, Миса, 53 квм,
ниско приземље, повољно,
усељив одмах. (470), „Дива”,
064/246-06-71. (307213)

ДУПЛЕКС, Доњи град, 70
квм, 10 квм тераса, 51.000
евра. (470), „Дива”,
064/246-06-71. (307213)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли.
069/291-02-07. (307207)

ЦЕНТАР, трособан, I,
75.000 квм. (353), „Преми-
ер”, 063/800-44-30.
(307271)

НОВОГРАДЊА, Панчево-
центар, продајем четворосо-
бан стан, 75 квм, и трособан
стан, 62 квм, инвеститор.
063/823-71-79. (306782)

МИСА, трособан, близу
школе, 66 квм, сређено,
40.000.  (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (307304)

КОТЕЖ 2, двоипособан, II,
ЦГ, 67, две терасе, 65.000.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (307304)

ТЕСЛА, двоипособан, 63
квм, II, ЦГ, паркинг, Кутко-
ва, кухиња, 70.000.
069/744-286. (307304)

ПРОДАЈЕМ стан 80 квм, I
спрат, Панчево, Ружина 20.
065/849-71-94. (307059)

ЦЕНТАР, станови, 37, 39,
43, 65, усеиви за десет дана.
060/043-52-98. (307302)

МЕЊАМ нови стан у центру
за кућу у Панчеву. 064/143-
52-98. (307302)

МИСА, стан код школе, тро-
собан, 100 квм, две терасе,
I, 70.000. 069/744-286.
(307304)

ПЛАЦ, Миса, Златарска 26,
једини преостао, 2,52 ара,
сва инфраструктура, 32.000.
065/258-87-77. (3071859

ПЛАЦ са викендицом на
продају. 061/320-15.-24.
(307209)

МИСА, кућа ПР + I + ПК,
85.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (307304)

НОВОСЕЉАНСКИ, плац 13
ари, ограђен, коцка, 16.500.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (307304)

СТРОГИ центар, код пијаце,
57 + шупа, све ново, фул,
прелепо, 55.000. (67), „Мил-
ка М”, 063/744-28-66. (307304)

ПЛАЦ, Стари Тамиш, 5,25
ари, угао, власништво,
8.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (307304)

ГОРЊИ град, кућа на 6,3
ара, погодно за инвестито-
ре, 100.000, „Кров”.
060/683-10-64. (307171)

ШИРИ центар, кућа 115,
4,85 ари, 51.000, „Трем 01”.
063/836-23-83. (307163)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, 2.5 ари плаца, 4 ета-
же, власник. 063/183-04-18.
(307260)

КУЋА Стрелиште, 70 квм, око
4 ара, без улагања, 68.000.
063/899-77-00. (307254)

ПРОДАЈЕМ плац, Старчево,
15 ари, 2228/2. 064/320-84-
32. (307154)
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски

преглед и полагање прве помоћи



ПОСАО

ПОНУДА

ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

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

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

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

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

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

Stan 2 112,40 m²
Stan 6 66,55 m² 
II sprat
Stan 8 72,78 m² 
Stan 9 112,40 m²

Stan 11 68,54 m²
Stan 12 66,06 m² 
III sprat
Stan 16 112,40 m²
Stan 20 66,55 
Stan 21 59, 38 m²
IV sprat
Stan 22 72,40 m²
Stan 23 111,20 m²

Stan 24 54,00 m² rezervisan

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

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

Stan 12 76,18 m² 
Stan 13 74,51 m²
Stan 14 76,54 m²
Stan 15 58,82 m²

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

BRAĆE JOVANOVIĆ 22 a

I sprat

stan 2 – 55,50 m²

II sprat

stan 4 – 55,50 m²

povučeni sprat

stan 5 – 103,39 m²

MILOŠA TREBINJCA 62–64
Povučeni sprat

stan 14 – 148,75 m²

stan 15 – 78,61 m²

SLAVKA BOKŠANA 5
900 evra/m²

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

SERDAR JANKA VUKOTIĆA
stan 2 – dupleks (pr 47,43 m²

+ I sprat 48,29 m²)

stan 4 – dupleks (II sprat 66,06 m²

+ galerija 40,80 m²)

stan 5 – dupleks (II sprat 54,15 m²

+ galerija 38,22 m²)

stan 6 – dupleks (II sprat 53,65 m²

+ galerija 30,25 m²)

Ekskluzivni 

NOVI luksuzni 

stanovi

 u srcu

grada

 92.5 m2

useljivi od 

04. Jula 2021.

radeizgradnja@gmail.com

Miloš 0631545819

Ћевабџиници „Хало Лесковац”

потребан

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

(6/305327)

ПОТРЕБНЕ 
раднице за рад 
у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна дневница
2.100 + пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04

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

СТРЕЛИШТЕ, двособан, I,
dvo stran, TA, 52 + две тера-
се, 42.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (307304)

КОТЕЖ 2, двоипособан, V,
ЦГ, тераса, сређенм 60 квм,
55.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (307304)

ПРОДАЈЕМ стан на Котежу
2, тотално сређен са два ку-
патила, екстра са кухињом
и две климе, 85 квм.
064/124-45-07, 064/276-09-
97. (307278)

ШИРИ центар, леп двособан,
III, 52 квм, 50.000, „Кров”.
060/683-10-64. (307171)

ШИРИ центар, 32, ТА, I, од-
мах усељив, 28.000, „Трем
01”. 063/836-23-83. (307163)

СОДАРА, 56, ЦГ, III, усе-
љив, 47.000, „Трем 01”.
063/836-23-83. (307163)

ШИРИ центар, 51, ТА, II,

потребно реновирање,

40.000, „Трем 01”. 063/836-

23-83. (307163)

УЖИ ЦЕНТАР, новија згра-
да, 101, I, 1.200 по квадра-
ту. 063/836-23-83. (307163)

ЗЕЛЕНГОРА, мањи двосо-
бан, 38 квм, IV, комплетно
сређен, 36.000, „Кров”.
060/683-10-64. (307171)

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

КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама, брза исплата.
(353), 063/800-44-30. (307196)

КУПУЈЕМ кућу или стан до
50.000 евра, само Панчево,
готовина. 064/635-77-42.
(307199)

КУПУЈЕМ усељив мали стан,
гарсоњеру у згради, до
24.000 евра. Тел. 064/347-
98-79. (307267)

ПОТРЕБАН стан за изнајм-
љивање у новоградњи, на
дуже. 062/67-64-67 (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан 40 квм на Те-
сли преко пута Лидла, пра-
зан. 061/301-49-55. (306939)

ИЗДАЈЕМ два намештена
стана преко пута Болнице, у
Улици Милоша Обреновића
3. Двособни и једнособни.
За све потребне информа-
ције назвати на контакт тел.
063/460-06-60 (и)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан, Котеж 1, ВП, ЦГ,
депозит. 064/051-73-55.
(307228)

ИЗДАЈЕМ полунаме-
штен/ненамештен ренови-
ран стан, 50 квм, IV спрат,
Котеж 1, 190 евра. 064/805-
07-89. (307270)

ШИРИ ЦЕНТАР, кућа 100
квм, двориште, гаража.
063/899-77-00. (307254)

ИЗДАЈЕМ једнособан, наме-
штен стан у центру. Звати
после 12 сати. 062/858-40-
08. (307140)

ЈЕДНОСОБАН и двособан
дворишни стан за издавање.
060/626-22-48. (307131)

ИЗДАЈЕМ намештен стан у
сутерену на Маргити.
064/171-26-69. (307132)

ИЗДАЈЕМ намештен ду-
плекс, 133 квм, гас, центар.
064/320-84-32. (307154)

УЧЕНИЦИМА – студентима
издајем намештен једносо-
бан код Дома Војске. Нада.
064/139-10-29. (307162)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
опремљен, на Маргити, Кни-
ћанинова, на дужи период.
064/484-53-13. (307165)

ИЗДАЈЕМ стан на Котежу 2,
ЦГ, стан је празан. 064/118-
92-81. (307170)

ИЗДАЈЕМ двоипособан, Ко-
теж, два мокра чвора, тера-
се, двострано оријентисан.
063/856-74-02. (307176)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан у
кући, Војловица. 063/769-
67-77. (307175)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан, Котеж. 063/899-
77-00. (307254)

ИЗДАЈЕМ двособан, III, ЦГ,
62 квм, Тесла, сређен.
069/744-286. (307304)

ИЗДАЈЕМО трособан стан,
73 квм, преко пута општине,
са ЦГ, климом, лифтом,
комплетно опремљен, цена
300 евра. 063/708-55-66.
(307144)

ЈЕДНОСОБАН, комплетно
намештен, центар, Стрели-
ште, ЦГ, интернет, одмах
усељив. 064/877-53-09.
(307208)

ИЗДАЈЕМ једнособан, наме-
штен, конфоран стан на
Стрелишту, ЦГ, код школе.
Контект телефон: 064/155-
80-23. (307279)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм,
опремљен, Котеж 1.
065/665-75-10. (307282)

ИЗДАЈЕМ стан, једнособан
са ЦГ, намештен, други
спрат, лифт. 063/617-421.
(307284)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
једнособан стан, ЦГ, у згра-
ди на Котежу 2. 062/816-11-
49. (307288)

ИЗДАЈЕМ стан на н. Миси,
опремљен, самцима, учени-
цима. 064/207-19-88.
(307218)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,

Котеж 2, ЦГ. 064/208-91-21.

(307202)

ИЗДАЈЕМ дворишни мали

стан у центру, једној особи.

061/292-30-30. (307190)

ИЗДАЈЕМ собу ученици у

стану на Стрелишту.

064/278-43-46. (307186)

ИЗДАЈЕМ двособан, рено-

виран стан, 59 квм, празан.

062/407-252. (307224)

ИЗДАЈЕМ Котеж 1, 45 квм,
намештен, ЦГ, 150 евра +
два депозита. 063/804-12-
72. (307183)

ИЗДАЈЕМ намештен стан у
центру, интернет супер но-
ва, клима, 130 евра, депо-
зит. 069/108-75-55,

069/364-08-91. (307230)

МАЊИ двособан на Тесли,

комплетно намештен.

061/235-35-99. (307249)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру у центру града.
013/602-401, 064/372-88-
19, 064/372-87-29. (307258)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на но-

вој Миси, намештену.

063/183-04-18. (307260)

ИЗДАЈЕ се стан, 30 квм, Ца-

ра Душана 38, централно

грејање. 062/886-56-02.

(307269)

ПОТРЕБНИ молери за рад у
Београду. 062/564-494. (307212)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
30 квм, у центру, код пија-
це. 061/639-13-11. (307261)

ИЗДАЈЕМ стан, намештен,
депозит обавезан. 062/156-
99-30. (307263)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Дорћолу. 064/417-68-77.
(307255)

ИЗДАЈЕМ собу за раднике и
самце. 064/305-73-01. (307259)

ИЗДАЈЕМ ненамештен стан,
нова Миса, 34 квм.
064/471-70-66. (307277)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву,
насеље Миса. 060/011-96-
66. (307268)

ЦЕНТАР, локал код пијаце и
аутобуске, 25 квм, била ме-
њачница, 27.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(307304)

ПОСЛОВНИ простор, 200
квм, у центру, са властитим
паркингом. 064/143-52-98.
(307302)

ПРОДАЈЕМ локал, 30 квм,
тржни центар, Змај Јовина.
069/266-98-20. (307177)

СОДАРА, локал у згради, 60
квм, ВП, ЦГ, 50.000, „Кров”,
(398). 060/683-10-64.
(307171)

ЛОКАЛ за издавање, 35
квм, Лава Толстоја 10.
066/517-30-47. (307156)

ИЗДАЈЕМ локал, Стрелиште,
паркинг, башта, обезбеђен,
35 квм, одлична локација.
065/966-66-63. (307241)

ИЗДАЈЕМ локал, угао Ње-
гошеве и Карађорђеве, 60
квм, погодан за све делат-
ности. 064/514-05-06.
(307292)

ИЗДАЈЕМ фризерско-козме-
тички салон, комплет сре-
ђен, Тесла. 064/514-05-06.
(307292)

ИЗДАЈЕ се локал 50 квм у
центру града, преко пута
главне аутобуске станице,
С. Саве. 063/817-94-46.
(307298)  

ВУЛКАНИЗЕРСКОЈ радњи
СЗВР „СРКИ” потребан ме-
ханичар са искуством.
062/388-109 (СМС)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потреб-
ни пица мајстори и радници
за палачинке. 062/339-279.
(306878)

ПОТРЕБАН радник – радни-
ца за кување кафе. 064/973-
60-66. (307097)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. pe ka ra smi lja -
nic@mts.rs  064/217-48-56.
(307021)

ПЕКАРИ у Старчеву потре-
бан радник за ноћну смену
са Б категоријом. 062/806-
02-58. (307086)

РЕСТОРАНУ „Какаду” по-
требан кувар – куварица и
помоћна радница у кухињи.
062/806-02-58. (307086)

ФРИЗЕРСКОМ салону по-
требан мушко-женски фри-
зер, може почетник.
064/134-62-62. (307015)

САЛОНУ „Be a utyli ne Bi lja”
потребна фризерка са иску-
ством. Тел. 061/187-86-86.
(306897) 

КРОЈАЧКОЈ радњи у Омо-
љици потребне шнајдерке
на шивењу. Посла има нон-
стоп, плата редовна и до-
бра. Ако раднице нису из
Омољице, по договору пла-
ћам путне трошкове.
065/210-41-52. (306673)

ПОТРЕБНИ помоћни радни-
ци за рад, бравари, вариоци
– електро и аргон. За све
додатне информације по-
звати 065/333-33-00

ПОТРЕБАН мајстор за про-
изводњу пецива. 064/973-
60-66. (306883)

ДОМУ за стара лица по-
требна спремачица. За све
додатне информације по-
звати 065/333-33-00

ПОТРЕБНА радница за рад
у Маркету „Идеал”.
063/106-02-84, 013/333-
162. 

ПОТРЕБНА радница за при-
прему хране у месари „Иде-
ал”. 063/855-55-56,
063/133-14-63. 

ДОО „Si lex”  тражи возача
Ц категорије. Тел. 063/109-
78-88. (307308)

ПОТРЕБНА радница у тра-
фици са искуством.
063/102-86-41. (307253)
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„TEHNOMARKET” DOO PANČEVO
raspisuje

KONKURS
za sledeće radno mesto:

TEHNOLOG MENADŽER PROIZVODNJE 
NA POVRŠINSKOJ ZAŠTITI ALUMINIJUMA

– inženjer ili tehničar hemije ili tehnologije sa radnim

iskustvom,

– poželjno znanje engleskog jezika

Ukoliko ste zainteresovani posaljite svoj CV

na e-mail ljilja@tehnomarket.com

ili se javite lično na adresu 

Skadarska 73, Pančevo

Kontakt telefon 069/847-90-03, 013/307-700

O nama saznajte više na www.tehnomarket.com

ПОТРЕБНИ РАДНИЦИ на паковању робе 
у производом погону и то:

5 мушких извршилаца и 5 женских извршилаца.

За информације можете позвати на тел. 

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

CV доставити на email: mesoprometpancevo@gmail.com 

или донети лично у фабрику, Ул. Македонска 179

(стара Миса) Панчево.

Разговор за посао и услове рада обавља се 

сваког радног дана од 11 до 13 сати.

Оглас важи до 31. августа 2021. године.

ПЕДЕСЕТ ГОДИНА 100-ТЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ 
ГИМНАЗИЈЕ „УРОШ ПРЕДИЋ” ПАНЧЕВО

Позивају се ученици стоте генерације да у петак, 27. августа, 

дођу да прославимо педесет година матуре.

Контакт тел. 064/348-07-78
(5/307280)

Компанији „Утва-Милан Премасунац” из Качарева

потребни: заваривачи, металоглодачи, 
металостругари и борверкисти.

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

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

TOP Ponuda

Kneza Mihaila�             

�             
�             

do

134 rsd,
Breskva 1kg

99

149.99

39 rsd,
99

49.99 -20%

99 rsd,
99

174.99 -42%

59 rsd,
99

69.99

69 rsd,
99

79.99

124 rsd,
99

-15%

49 rsd,
99

59.00 -15%

74 rsd,

Mlekara 

99

94.99 -21%

29 rsd,
99

79 rsd,
99

99.99 -20%

99 rsd,

Magic 

99

robna
marka

robna
marka

169.99 146.99

168 rsd,
99

182.99

DARMIL фирми ПОТРЕБНИ ТРГОВЦИ
за синдикалну продају кожних 

и текстилних јакни, на терену. 

Услов: Б категорија.

Тел. 063/218-795. (306949)

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

Потребни помоћни радник

на пољопривредном газдин-

ству. Потребно знање рада

на машинама: трактор, пум-

пе, машине за сечење тра-

ве, итд. Возачка дозвола.

062/889-81-66

ОВЛАШЋЕНИ ПАРТНЕР ЗА ЈУЖНИ БАНАТ

НАЈБОЉА ТЕЛЕВИЗИЈА
• Бесплатно прикључење и одржавање • EON апликација

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

Спорт клубови и многи други домаћи и страни канали

Прикључење у року 24 сата!!! 

064/812-66-91

ПОТРЕБНИ фасадери, мо-
лери, помоћни радници. Од
08 до 16 сати. 060/325-38-
88. (307262)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Давид
013” потребна радница.
060/517-69-18. (307287)

ПОТРЕБАН пекар. Звати од
15 до 18 сати. 064/141-57-
09. (307222)

ГОЛУБ такси тражи возаче

таксија. Неопходни услови:

завршена средња саобра-

ћајна школа, 5 година иску-

ства на пословима возача

или поседовање Ц категори-

је са било којом средњом

школом. Контакт: 064/863-

13-76. (307257)

ПОТРЕБАН тракториста са

искуством и један помоћни

радник. 064/200-56-92.

(307134)

КРОЈАЧКОМ салону „Бети”

који се бави поправком оде-

ће потребна радница.

064/196-86-79. (307161)

ФИРМА „БГ ПЛАСТ” из До-

лова расписује конкурс за

радно место бравар, више

извршиоца, стални радни

однос. Драган. 063/320-554.

(307206)

ПОТРЕБНА куварица – ку-

вар за стални радни однос.

Добри услови. 062/478-394.

(307234)

АУТОСЕРВИСУ у Панчеву

потребан радник за обавља-

ње аутолимарских и фар-

барских послова. 063/731-

11-58. (307237)

ШЉУНАК песак сејанац од-

воз шута малим кипером, до

два кубика 064/664-85-31,

013/342-338. (СМС)

КОМБИ превоз робе, селид-

бе. 064/243-82-85. (305093)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уград-
ња, одржавање воде, кана-
лизације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/836-
84-76. (306633)

ОДНОШЕЊЕ свих непо-
требних ствари, чишћење
тавана, шупа, итд. Камио-
ном до 2 тоне. 063/772-64-
56. (307053)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка, из-
рада инсталација, развод-
них табли, бојлера, најјеф-
тиније уг раду.ч 066/354-
412. (307305)

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање,
фуговање, поправке парке-
та и подова, без прашине.
Квалитетно и професионал-
но. 061/233-49-97. (306989)

ПРЕВОЗ шљунка, песка, се-

јанца, утовар и одвоз шута

кипером до 2 м³. 064/505-

62-44. (306732)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, рено-

вирање купатила, санитари-

је, славине, поправке, одгу-

шење канализације.

061/193-00-09. (307217)

КРЧЕЊЕ плацева, коШење

траве, обарање дрвећа. Ми-

лан, 069/400-99-18 (СМС)

АКО НЕГДЕ требају чиста-

цице по фирмама јавите се

на овај број, или кафе кува-

рице. 065/691-76-62. (СМС)

ЧИСТИМО таване, подруме,

шут, радимо све послове.

061/321-77-93. (307307)

ПАРКЕТ и ламинат постав-

ка, хобловање и лакирање.

013/601-892, 065/314-90-

18, 061/314-90-18. (307223)

ФАРБАРСКО-МОЛЕРСКИ

радови, кречење, столарија,

фарбање радијатора.

064/280-26-15.  (306633)

ПОМАЖЕМ старим и боле-

снима особама, геронто не-

говатељица и домаћица. Тел.

061/200-67-37. (307203)

ПОВОЉНО обављам све вр-

сте физичких послова, по-

штено, одговорно и педант-

но. 061/311-97-69. (307194)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ

радови: гипс, керамика, по-

вољно. Проверите. Пензио-

нери попуст. 061/141-38-02.

(307201)

ПРУЖАМО услуге: рушење

зидова, штемовање, отвара-

ње нових отвора, сечење бе-

тона. Бушење рупа од 60 до

160 мм. Тел. 063/278-147.

(307266)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ња канализације, адаптације
купатила, сервис, повољно.
064/586-85-39. (307240)

ОЗБИЉНА жена спрема ста-
нове, канцеларије, ордина-
ције. 063/430-409. (307244)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венецијане-
ри, тракасте завесе – угра-
ђујем, поправљам. 063/882-
25-09. (307248)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, ре-
новирање кровова, стиро-
пор, бавалит, фасаде.
063/865-80-49. (307123)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена
поломљеног црепа, висин-
ски радови на крову.
065/535-24-56. (307127)

ДОМАЋЕ торте и ситни ко-
лачи, сирове торте. Дого-
вор. 064/158-87-04.
(307116)

МОЛЕРСКО – фарбарски
радови и обрада шпалетни.
065/842-84-29. (307120)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења, кошења, бе-
тонирања, обарање стабала.
064/122-69-78. (307121)

БЕТОНИРАЊА дворишта,
стаза, рушења, кошење и
обарање стабала, одношење
ствари. 060/035-47-40.
(307121)

ДАЈЕМ часове енглеског је-
зика за V и VI разред.
063/848-67-64. (307113)

ПОВОЉНО: физикалија, чи-
шћење дворишта, шупа, од-
ношење шута и сви физички
послови. 061/641-30-36.
(307139)

ПОВОЉНО радим физичке

послове, шут, пелет, угаљ,

дрва. 060/143-62-10.

(307141)

ДУБИНСКО чишћење наме-

штаја и на лицу места ду-

бински чишћење тепиха.

Долазак на кућну адресу.

065/270-80-66. (307142)

БРАВАР – ВАРИОЦ: обраде,

капије, гелендери, гараже,

остало. Злаја. 065/558-45-

17. (307160)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге + хаусмајстор АЛЕК-

САНДАР. 064/157-20-03.

(307166)

МЕДИЦИНСКА сестра са

искуством, вршим услуге

болеснима и старима, по

могућству и терапија.

060/634-00-36. (307285)

КОМБИ превоз, селидбе,

путници и остало. 065/665-

75-10. (307282)

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

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

цени утицаја на животну средину („Службени глас-

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

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о приступању изради
студије о процени утицаја на животну 

средину

    Покрајински секретаријат за урбанизам и зашти-

ту животне средине, дана 05. 08. 2021. године, до-

нео је решење о приступању изради студије о про-

цени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Екс-

плоатација опекарске глине на лежишту „Скробара

– Јабука 2” Панчево, на катастарским парцелама

бр. 4806/3 и 4906/1 КО Јабука СО Панчево, носиоца

пројекта Инослав Пешић предузетник, Улица Ми-

лентија Поповића бр. 76, Власотинце.

Решење о приступању изради Студије о процени

утицаја на животну средину за предметни пројекат

може се добити на увид радним данима од 10 до 14

сати у просторијама Покрајинског секретаријата за

урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Ми-

хајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија

бр. 39).

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на до-

нето решење у року од 15 дана од дана објављива-

ња овог обавештења.

ЗА НЕКРЕТНИНУ или викен-

дицу: лечење, кување, нега,

бесплатно издржавање. До-

говор. 060/634-00-36.

(307286) 

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс,

повољно, пензионерима по-

пуст. 061/626-54-06.

(307290)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,

превоз камионима, рад ви-

љушкарима и машинско чи-

шћење терена са одвозом.

060/425-54-43. (306665)
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Последњи поздрав вољеном тати и супругу

НИКОЛИ ЈАНОШЕВИЋУ

ЈЕЛЕНА и ЉУБИЦА

(56/307189)

Последњи поздрав вољеном зету

НИКОЛИ ЈАНОШЕВИЋУ

Породица ИВАНИЋ

(57/307189)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ЏОНИЈУ

од ДЕКИЈА, ГИЛЕТА, НЕМАЊЕ, ШЕЛЕТА,

ДЕБЕ, ГОРАНА, РАТКА и ЋИМЕ

(61/307196)

Почивај у миру драги пријатељу

ЏОНИ

Породица СПРЕМО

(62/307197)

Последњи поздрав

СЛОБОДАНКИ

БАБИН ЛЕЛИ

од кумова ДРАГАНА

и КАТАРИНЕ

са породицом

(71/307216)

Последњи поздрав

СЛОБОДАНКИ

БАБИН ЛЕЛИ

од комшија: КАТЕ

и КЛАРЕ

са породицом

(68/307216)

Последњи поздрав

СЛОБОДАНКИ БАБИН ЛЕЛИ

од мужа ЈЕФТЕ, сина САШЕ и БРАНКА, снајке

ДРАГАНЕ и унука СТРАХИЊЕ и УРОША
(69/307216)

Последњи поздрав

СЛОБОДАНКИ БАБИН ЛЕЛИ

од девера МИЛУШКЕ и јетрве ДУШИЦЕ

са породицом
(94/307276)

Последњи поздрав животном ослонацу, супрузи, мајци и баки,

и бескрајна захвалност за сву топлину и љубав коју нам је

давала и пружала

ЉИЉАНА САРИЋ
1947–2021.

Била си боја и светлост наших живота.

Сахрана је обављена 12. августа 2021. године.

Вечито ожалошћени: твој супруг БОРИСАВ, ћерке ТАТЈАНА

и ЈАСМИНА, унуци НАТАША, МИЛОШ и СОФИЈА

(81/307235)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 18. августа 2021. изненада преминуо, у 69.
години, наш вољени

СТЕВАН МАТЕЈИЋ
1953–2021.

Сахрана је обављена 19. августа на Старом гробљу.
Ожалошћени: супруга ДАРИНКА, ћерка СВЕТЛАНА, син БОЈАН, зет СТЕВАН, унуци
ЈЕЛЕНА и ЂОРЂЕ и остала родбина и пријатељи

(100/3073’01)

Последњи поздрав нашем драгом куму

ВЕЛИМИРУ ВУЈОВИЋУ

ЉИШКА, СВЕТА и АЊА АЛЕКСИЋ

(102/307303)

17. августа 2021, у 82. години, преминула је наша

мајка и бака

ВЕРА ГОРГИЈЕВСКИ

1939–2021.
Сахрана је обављена 19. августа 2021, у 14 сати,

на Новом гробљу.

Ожалошћени: син ЈОВИЦА и ћерка БРАНКА са

породицама
(95/307281)

Оба ве шта ва мо

ко ри сни ке 

на ших 

услу га 

да на це не

огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо

ПО ПУСТ

свим 

рад ним 

да ни ма

осим

сре дом.

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15,  а четвртком и петком од 8 до 13 сати

ТУРИЗАМ

РАЗНО

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

УСЛУГЕ

ТВ сервис „Тесла електро-
ник”, бесплатан превоз и
преглед. 060/078-47-89,
063/778-47-89. Ул. Јована
Рајића 1, код поште на Те-
сли.  (307234)

СЕЛИДБЕ, превоз робе мер-
цедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (306723)

KIZ ZA – превоз шљунка, пе-
ска, сејанца и ризле. Услуге
виљушкарима носивости и
до 10 тона. 063/218-894.
(306665)

KIZ ZA – рушење објеката,
утовар и одвоз шута, ископи,
сечење и разбијање бетона,
насипање и набијање тере-
на. 063/218-894. (306665)

KIZ ZA – продаја квалитет-
них бехатон коцки са при-
премом и радом. 064/648-
24-47. (306665)

KIZ ZA – орезивање и сеча
дрвећа из камиона са кор-
пом, прање прозора, чишће-
ње олука, замена црепа, из-
најмљивање маказастих плат-
 форми. 063/218-894.(306665)

ТЕПИХ сервис путник: ду-
бинско прање тепиха и на-
мештаја. 302-820, 064/129-
63-79. (307297)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и од-
воз шута, лупање бетона и
ископ мини багерима.
064/648-24-50. (306665)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све заве-
се, тенде, хармо-врата, ро-
ло-заштита. 063/816-20-98.
(307204)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализаци-
је, водоводне адаптације, за-
мена вирбли, вентила, бате-
рија, санитарије, све за воду,
0-24 сата. Пензионерима
екстра попуст. Долазим од-
мах. 013/348-139, 063/811-
74-89, Јовичин. (307252)

НАЈАМ виљушкара за уто-
вар и истовар робе, теле-
хендлера до 18 м висине.
064/648-24-50. (306665)    

ПРЕВОЗ шљунка, песка, се-
јанца. Најповољнија ризла у
граду од 2.000 /м³.
064/648-24-50. (306665)

ПРОФЕСИОНАЛНО сечење,
поткресивање дрвећа из ка-
миона до 30 м висине.
064/648-24-50. (306665)

ЦЕЂЕНИ и млевени пара-
дајз, сируп од воћа, Зелена
пијаца, између Цицварића и
сирнице. 064/176-20-26,
064/406-73-78. (307143)

ПОТРЕБАН вештак за клима
уређаје са судским овлашће-
њем. Контакт телефон: 063/872-
47-76, 013/ 407-160. (307114)

ПРОДАЈА цеђеног сока од
парадајза из Идворског ата-
ра. Ул. Ослобођења 40 а, М.
Обреновића 11. Веса –
Идвор. 063/840-62-24. (307242)

ИЗДАЈЕМ апартмане у пре-
лепој вили са базеном у Со-
кобањи, повољно. 069/183-
32-99. (307061)  

ИЗДАЈЕМ стан у Будви.
065/214-00-49. (307153)
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11. августа 2021. године, после дуге и тешке болести, преминула је

НЕВЕНКА ТРАИЛОВ
учитељица у пензији

1932–2021.

Сахрана је обављена 12. августа 2021. године, на гробљу у Долову.

Ожалошћени: супруг ВАСА, синови ДРАГАН и ДУШКО, 

(11/307119) снаја БИЉАНА, унуци и праунуци

Последњи поздрав вољеном супругу и оцу

МИЛОМИРУ ЈЕЛЕСИЈЕВИЋУ
1951–2021.

Волимо те и никада те нећемо заборавити.

Твоји најдражи: супруга и синови

(19/307138)

Последњи поздрав брату, деверу,

стрицу и деди

МИЛОМИРУ

ЈЕЛЕСИЈЕВИЋУ МИКИ

Нећемо те заборавити.

Брат ВИДОМИР са породицом

(40/307157)

Наш вољени супруг и тата

ИВАН АНЂЕЛКОВ
1945–2021.

преминуо је 15. августа 2021. године.

Сахрањен је 17. августа 2021. године на

Старом православном гробљу.

Супруга ВЕРА, ћерка ОЉА

и син НЕНАД са породицама

(43/307167)

Драгом куму

ИВАНУ

последњи поздрав од ЉИЉЕ, РАЛЕТА, 

ВИОЛЕТЕ и ИГОРА са породицама

(42/307164)

Последњи поздрав

тетки

ВЕРОНИКИ

ЈАКОВЉЕВИЋ

САША НОВОСЕЛАЦ

с породицом

(66/307209)

МИЛОМИР

ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ

МИКА

Последњи поздрав

драгом комшији од

МИЛАДИНА и ЉУ-

БИНКЕ ЈОВАНОВИЋ

са породицом
(67/307211)

Поштованом пријатељу

ИВАНУ АНЂЕЛКОВУ

Последњи поздрав од породице ВУЧКОВИЋ

(74/307221)

Наша вољена

МИРЈАНА

МИЛОШЕВИЋ

Нека твоја племени-

та душа почива у ра-

ју, а ми ћемо те чува-

ти од заборава.

Твоји: СТЕВАН, 

ВЕРА, ЗОРАН

и његова породица

ЈАНКОВИЋ

(88/307250)

Последњи поздрав нашем

НЕБОЈШИ ИВКОВУ
1965–2021.

Поносни на тебе.
Породица ИВКОВ и породица НЕМЕТ

(90/3072649

Драгом пријатељу

МИЛЕНКУ ИВИЋУ

последњи поздрав од ДАНГЕ са породицом

(38/307151)

Последњи поздрав драгом пријатељу

МИЛЕНКУ ИВИЋУ
Заслужио си наше вечно поштовање и сећање.

Твоји: породица РОСИЋ и баба ВЕСА
(72/307219)

Последњи поздрав мом лаву

МИЛЕНКУ
од његовог тигра.

Породица ЋУИЋ
(92/307273)

Последњи поздрав директору

МИЛЕНКУ ИВИЋУ

С поштовањем породица ЈОЈКИЋ

и особље ресторана „Бели нарцис”

(89/307251)

Последњи поздрав

МИЛЕНКУ ИВИЋУ

Искрено саучешће породици

ЈОЦА ИЛИЋ са породицом
(98/307291)

Последњи поздрав нашем вољеном

МИКИ

Твоји: ДАДА, МАША и ТАРА

и ГОГА са породицом

(97/307289)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 18. августа

2021, у 78. години, преминуо наш драги

ВЕЛИМИР ВУЈОВИЋ
1944–2021.

Сахрана ће се обавити 21. августа 2021, у 13 сати, на Новом гробљу

у Панчеву.

Ожалошћени: ћерке ТИЈАНА и ЗОРАНА са породицом, 

остала родбина и пријатељи

(101/3078303)
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МИЛЕНКО ИВИЋ
1956–2021.

Вољени наш,

Волео си лепу реч, добро дело, волео си фудбал, волео си твоју Босну, твој

Гламоч. Волео си фирму, волео си сваког радника, сарадника, пословног парнтера.

Волео си сваку нову сезону, нову бербу, волео си малине и шљиве.

Али, изнад свега, волео си нас. Све што јесмо и што ћемо бити дугујемо теби, 

твојој упорности, стрпљењу, ауторитету, снази и твојој памети. Био си једноставан,

а велики човек, за нас, највећи и најбољи.

Хвала ти на свему што си нас научио, хвала ти што си био добар супруг и тата.

Хвала ти на великој љубави и пожртвованости, хвала ти што си се борио као лав

до последњег тренутка.

Мирно спавај, најбољи наш. Волимо те.

Твоје: супруга БИЉА и ћерке ЈЕЛЕНА и ЈОВАНА

(20/ф)
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МИЛЕНКО ИВИЋ
1956–2021.

Драги наш тата, деда и тасте,

за сада знамо да си на небу и да ноћу сијаш уместо најсјајније звезде. Знамо да си волео

Партизан, а ми и Партизан и Звезду. Знамо да си волео нас.

Хвала ти за сваку награду, хвала ти за заштиту, хвала ти за љубав.

Волимо те.

Твоји: ћерка ЈЕЛЕНА, унуци МИХАЈЛО и МАТЕЈА и зет МИЛАН

(21/ф)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 11. августа 2021. године,

после тешке болести, преминуо у 65. години, наш вољени

МИЛЕНКО ИВИЋ
1956–2021.

Сахрана је обављена 13. августа на Новом гробљу у Панчеву.

Неутешни: супруга БИЉА, ћерке ЈЕЛЕНА и ЈОВАНА, зет МИЛАН,

унуци МИХАЈЛО и МАТЕЈА, сестра ДАНИЦА, 

сестрићи СТАНИСЛАВ и КОНСТАНТИН са породицама,

као и остала многобројна родбина и пријатељи

(23/ф)

ЗАХВАЛНИЦА

Овим путем желимо да се захвалимо Општој болници

Панчево, посебно доктору Горану Војиновићу и меди-

цинском особљу одељења хемодијализе са нефрологи-

јом, на посвећености и нези нашег Миленка, као и на

ра зумевању и пруженој подршци члановима породице.

Породица ИВИЋ

(27/ф)

Последњи поздрав бившем директору

МИЛЕНКУ ИВИЋУ

Почивајте у миру!

Ваши: ГОЦА, МИЛАН, ТАЊА, 

САЊА, МИЛЕНА, ДАЦА, ДУШАН, 

ДАЦА, ЈОВАНА, РАДА, НАТАША, 

РАДА и БЕБА

(28/ф)

Последњи поздрав бившем директору

МИЛЕНКУ ИВИЋУ

Почивајте у миру!

КОМПРЕСОРИСТИ

(29/Ф)

Последње збогом пријатељу, комшији и великом

човеку

МИЛЕНКУ ИВИЋУ
1956–2021.

Његовој дивној породици саосећање а за њим

тугују његови МАТИЋИ: ДУЛЕ, РУЖА, ИВАН,

САЊА и МАЈА

(46/307172)

Последњи поздрав

МИЛЕНКУ

од особља бензинске пумпе „Танк”

(48/307174)
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Последњи поздрав драгом пријатељу и сараднику

МИЛЕНКУ ИВИЋУ

Почивај у миру!

ГОРДАНА ЋИКА

(22/ф)

Последњи поздрав драгом синовцу и брату

МИЛЕНКУ ИВИЋУ

Нека те анђели чувају!

Стриц НЕЂА, стрина СТАЈА, сестре ЈОВАНКА и ВУКА

са породицама

(24/ф)

Последњи поздрав драгом браци и ујаку

МИЛЕНКУ ИВИЋУ

Почивај у миру! Нека те анђели чувају!

Сестра ДАНИЦА и сестрићи КОНСТАНТИН и СТАНИСЛАВ

са породицама

(25/ф)

Последњи поздрав драгом

МИЛЕНКУ ИВИЋУ

Почивај у миру!

Колектив „Тамишка” д.о.о. Панчево

(26/ф)

Последњи поздрав бившем директору

МИЛЕНКУ ИВИЋУ

Хвала вам на свему! Никад вас нећемо

заборавити.

Ваша ПРОИЗВОДЊА

(30/Ф)

МИЛЕНКО

ИВИЋ

Мацане, била ми је

част и задовољство

радити са тобом и

дружити се.

ЗДРАВКО и СТОЈА

ГВОЗДЕНОВИЋ

(18/307137)

МИЛЕНКУ

последњи поздрав

од ЗОРИЦЕ и ДАРКА

МАЈСТОРОВИЋА

(34/307150)

Последњи поздрав нашем драгом зету, течи и

деди

МИЛЕНКО ИВИЋ РОМО

Увек си био и заувек ћеш остати великан наших

живота.

од породице ГРАНДОВ: РАДА, ДУШАН, 

МАЈА, САЊА, ВУКАШИН и ПЕТРА

(59/307193)

Последњи поздрав

драгом

МИЛЕНКУ

ИВИЋУ

Заувек у нашим срцима.

Породице

НЕДЕЉКОВИЋ

и СУДАР

(60/307195)

Последњи поздрав

МИЛЕНКУ ИВИЋУ

Ветерани ФК „Динамо” Панчево

(91/307272)

Последњи поздрав нашем драгом пријатељу

МИЛЕНКУ ИВИЋУ

Био си човек великог срца и добре душе. 

Добар супруг, путоказ својој деци а унуцима је деда Менко

чинио баш све.

Нама си био искрен пријатељ, увек нас раширених руку

дочекао.

Нека твоја добра душа нађе вечни мир, а многи ће те као ми

чувати од заборава.

Породица РАДЕВСКИ

(75/307225)

Пријатељу

МИЛЕНКУ

ИВИЋУ

последњи поздрав

од МАРИЈАНЕ

и ДРАГАНА

ГВОЗДЕНОВИЋ

(77/307227)

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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СЕЋАЊЕ

ЛАЗАР МАРГАН
19. VI II 2005 – 19. VI II 2021.

Сваког дана си присутан у нашим

мислима.

Твоја породица

(49/307177)

25. августа 2021. навршавају се четири

године од трагично настрадале мајке и

супруге

ДРАГАНЕ МАРИНКОВИЋ
2017–2021.

„Рекли су нам да време лечи све, лажу ни-

шта не лечи”

Твоји: ИЦА, МИША и РАША

(32/307147)

СРЕТЕНОВИЋ

мајка отац

РОСА МИЛИЈАНКО
1912–1993. 1912–1947

родила петоро деце музичар

Хвала мама.

ОБРАД СРЕТА
1935–2015. 1947–2021.

боксер-тренер певач-свирац

Волимо вас све – певамо за вас.
МИЦА, ЗАГА и ДИКАН

(83/307239)

24. августа навршава се четрдесет дана откако је

у Ријеци преминула наша драга Кајка

КАТИЦА ГРАНДИЋ
1927–2021.

Чувамо је с љубављу у нашим успоменама.

ЉУБИЦА и МИЛАН

(82/307236)

Сећање на наше драге родитеље

СТАНИСАВЉЕВ

ЗОРИЦА ВАСА
Породица

(10/307117)

19. августа навршава се пет година откако није са нама

МИЛКА ПЕТРОВИЋ
1949–2016.

Време пролази, туга је иста.
Твоји најмилији

(53/307182)

Мојој драгој тетка

БОСИ

БОГДАНОВ

Велико хвала за сву

доброту, брижност и

молитву која је пра-

тила моје одрастање.

С љубављу БОЈКА

са породицом

(87/307245)

24. августа 2021, уторак, у 11 сати, обележава-

мо четрдесетодневни помен нашем

СПАСИ ТОМИЋУ

Његови најмилији

(93/307274)

20. августа навршава

се шест месеци отка-

ко је преминуо

РАЈКО

ЗГОЊАНИН
1938–2021.

Чувамо те у нашим

срцима.

Супруга

СЛОБОДАНКА

и ћерка ДРАГАНА

(51/307179)

Последњи поздрав стрицу

СРЕТИ
од ДРАГАНА СРЕТЕНОВИЋА

(84/307239)

21. августа навршава се годину дана отка-

да није са нама наш вољени супруг и отац

ДРАГАН МАРКОВИЋ
1953–2020.

Помен ће се одржати 21. августа, у 10.30,

на Новом гробљу у Панчеву.

Волимо те и недостајеш.

Супруга МИЛКА, ћерка ДРАГАНА

и син МИЛАН са породицама

(96/307283)

17. августа 2021. наврши-
ле су се три дуге године
откако није са нама

ТОПАЛОВИЋ

ЖИВОРАД
Нека те у тишини вечног
мира прати наша љубав.
Никада те нећемо забо-
равити.

Твоји најмилији

(99/ф)

У суботу, 21. августа 2021, у 11 сати, на Новом

гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен на-

шем вољеном супругу и оцу

ДРАГИЋ ДРАМЛИЋ

Много недостајеш душо наша.

Твоји: супруга ЖИВАДИНКА

и ћерке ГОРДАНА и МИРЈАНА
(103/307309)

Прошло је четрнаест го-
дина од смрти мог брата

БОЖИДАРА

ИЛИЋА
из Омољице

1968–2007.

Увек ћу га волети и чу-
вати успомену на њега.

Брат НИКОЛА ЛОЛЕ
(54/307184)

ШЕСТОМЕСЕЧНИ

ПОМЕН

ЈОВАНКА

ТРАТНИК

Мајко моја, бол је још

већа.

Твоја ћерка, зет, 

унук и сестра ОЛГА

(13/307128)

ШЕСТОМЕСЕЧНИ

ПОМЕН

ЈОВАНКА

ТРАТНИК

Сејка, много ми не-

достајеш.

Снаја ТИНА

(14/307129)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке

на ших услу га 

да на це не 

огла са и чи ту ља

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.
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Драгим родитељима

ПАУНОВИЋ

ДАРА МИЛУН
шестомесечни помен тридесетогодишњи

помен

С тугом и љубављу ВЕРА и МИЋА са породицама

(9/307115)

25. августа наврша-

вају се четири године

откада нас је напу-

стила наша

МАЦА

Твоја тека

и твој брат ГОГА
(12/307124)

НЕДЕЉКО БРЕКИЋ

Дубоко у срцу и мислима.

Захвална породица

(17/307136)

Прошло је једанаест година откако ниси

са нама наш вољени сине и брате

ИВАН РАДИЋ

Туга и бол за тобом су непресушни свако-

дневно.

Твоји: мајка МАРИЈА, брат НЕМАЊА

и сестра ЈЕЛЕНА

(31/307146)

Четири године су прошле откада си нас у

делићу секунде заувек напустила

ДРАГАНА МАРИНКОВИЋ
рођ. Ђорђев

Оставила си све оне које си неизмерно во-

лела. После тебе остала је туга, патња и

бол која је временом све већа.

Живећеш у нашим срцима, сећању и вечно

ће те волети: мама ЗОРАНА и брат ДРАГАН

са породицом

(58/307192)

ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПОМЕН

ВЕРИЦА ПОВИЋ

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 21. августа 2021. годи-

не обележити шест претужних месеци откако је престало да куца

срце најдраже мајке и баке.

Помен ћемо давати на Старом православном гробљу, у 11.30.

Ожалошћени: син ГОРАН, унук ЛАВ, брат ЈОВАН

и многобројна родбина и пријатељи

(50/307178)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН МИКИЋ
23. VI II 2018 – 23. VI II 2021.

Време пролази, сећања остају у нашим срцима.

МИЛАНА и СВЕТЛАНА

(63/307200)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН

МИКИЋ
2018–2021.

С љубављу и поштова-
њем чувамо успомену
на тебе.

Сестра СЛОБОДАНКА
са породицом

(64/307200)

СЕЋАЊЕ

на наше драге

КРПЕЦ

ГРОЗДА ВЕЛИЗАР ЕТУШКА

КРПЕЦ ХУБЕР
1920–1995. 1914–2003. 1949–2020.

С љубављу и поштовањем породице КРПЕЦ, ШЕБЕРЛЕ и МИЛАДИН
(65/307205)

У суботу, 21. августа, у 12 сати, на Католичком

гробљу у Панчеву, одржаћемо годишњи помен

нашој вољеној

КСЕНИЈИ КОРАЋ
1946–2020.

Породица

(70/307215)

СЕЋАЊЕ

ТРАЈЧЕ ПИСЛЕВИЋ
23. VI II 2018 – 23. VI II 2021.

Вољени не умиру док живимо ми, живећеш и ти са нама.

(52/307181)
                                                                             Твоји најмилији

СЕЋАЊЕ

МИРКО

КРСТИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоје колеге

(79/307231)

21. августа 2021, у 10 сати, даваћемо годишњи

помен

КСЕНИЈИ МИЛУТИНОВИЋ

РАДА и МИЛИЦА са породицом
(80/807233)

ЗОРАН ТОДОРОВСКИ

Тужна година откада ниси са нама. Недо-

стајеш за све тренутке које доноси живот

а које смо требали заједно да делимо.

Док ми живимо, живиш у нама.

Чувамо те од заборава вољени наш куме.

Твоји ВЕЉИНИ

(85/7307243)

СТЕВАН

МИХАЈЛОВ
23. VI II 2018 – 23. VI II 2021.

Три године без тебе.
Остала је само бол и
празнина, али успомене
живе.

ВЕСНА и СНЕЖАНА
са породицама

(86/307245)

21. августа навршава се тужна година откада ни-

је са нама

ЗОРАН ТОДОРОВСКИ

Не постоји време које доноси заборав, нити се-

ћање у којем тебе нема више.

Воле те: мајка КРИСТИНА, син НИКОЛА, 

браћа ГОРАН и ЈОВАН и баба МАРА
(76/307226)

25. августа 2021. навршава се двадесет година

откако није са нама наша

ЗОРИЦА ДРАГОЈЛОВИЋ

Године не могу избрисати успомену на тебе.

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Супруг ПЕТАР, синови ИВАН

и МИЛАН са породицама

(73/307220)

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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СЕЋАЊЕ

20. VI II 2001 – 20. VI II 2021.

ПЕРСИДА

КАЊЕВАЦ

Вечно у нашим срцима.

Ћерка ЛЕЛА, 

унуци АЛЕКСАНДАР

и СТЕФАН
(1/307105)

СЕЋАЊЕ
20. VI II 2001 – 20. VI II 2021.

ПЕРСИДА

КАЊЕВАЦ

Вечно у нашим срцима.
Син МИРОСЛАВ, 
снаја НАТАЛИЈА

и унуци НИКОЛА и
ВЛАДИМИР

(2/307105)

20. августа, у 10 сати, даваћемо шеснаестого-

дишњи помен нашем вољеном

ИВАНУ ЈОВАНОВИЋУ
1984–2005.

Иво, нека твоја племенита душа почива у миру.

Увек ћеш бити вољен и никад незаборављен у

срцима твојих најмилијих. 

Твој насмејани лик носимо у себи до краја

живота.

Твоји: тата РАША, мама ЈЕЦА, сестра ТИНА,

зет ЖЕЉКО и сестрићи КРИСТИЈАН и БОРИС

(3/307106)

ИВАН ШЕПИЋ ВАЊА
19. VI II 1962 – 5. III 2021.

Хвала за љубав коју си нам несебично пружао и

тренутке проведене с тобом.

По добром те памтимо, с поносом спомињемо и

у срцима носимо. 

Нека те анђели чувају. Волимо те!

Твоји: МАЦА, СТЕФАН и НИНА
(4/307108)

МИЛЕНКО ПОЧУЧА

Дугих пет година без тебе

Твоји најмилији

(5/307111)

СТАНКОВИЋ

МИЛОРАД СТОЈКА
22. III 2008 – 2021. 22. VI II 2015 – 2021.

Много ми недостајете.

(6/307112)
                           Ваша ћерка ЈОВАНКА са породицом

ЗАГОРКА

ПЕЈИЋ
1930–2021.

Много нам недоста-

јеш.

Супруг МИЛОВАН

и син СВЕТИСЛАВ

са породицом
(7/307112)

СЕЋАЊЕ

ЗАГОРКА

ПЕЈИЋ
Прошло је шест тужних
месеци откада си нас
оставила.
Мамице, волимо те и зау-
век ћеш бити у срцу на-
шем.
Ћера ЦАНА с породицом

(8/307112)

Двадесет пет година

откада није са мном

моја мама

РОСА

НЕШКОВИЋ
из Омољице

Кроз све ове године

моја туга и бол оста-

ли су исти.

Твоја ћерка ВЕРА

(15/307130)

ЖИВКА

ДОМОКОШ
1950–2021.

Вечно ћеш живети у

нашим срцима.

Пола године дајемо у

суботу, 21. августа.

Супруг ТОМАШ, 

синови АЛЕКСАНДАР

и ДЕЈАН, снаја

СУЗАНА са унуцима.

(16/307133)

Обавештавамо рођаке и пријатеље да ће се 21.

августа 2021. године, у 11 сати,  на Старом пра-

вославном гробљу у Панчеву одржати двогоди-

шњи помен драгој супрузи, мајки и баки

НАДИ СТОЈИЋ
1993–2019.

Породица

(33/307148)

У суботу, 21. августа 2021. даваћемо шестоме-

сечни помен нашој драгој

ПАУНИ БУГАРИНОВ

Прошло је шест дугих месеци откада си нас

напустила. Волели смо те и никада нећемо пре-

стати.

Супруг ЂУРА, ћерке ВЕРИЦА и СОФИЈА

са породицама

(35/307152)

Шест месеци откада ни-

си са нама

ПАУНА

БУГАРИНОВ

Дани пролазе, сећања

остају... Недостајеш.

Твоја ВЕРИЦА

са породицом
(36/307152)

ПАУНА

БУГАРИНОВ

Постоји љубав коју

смрт не прекида и ту-

га коју време не ле-

чи. Недостајеш...

Твоја СОФИЈА

и ФИЋА
(37/307152)

СЕЋАЊЕ

ЈОСИП ЛУКИЋ
1947–2018.

из Омољице

Сећање чувају: супруга ЦИЦА, ћерка РАДА

и син МИЛОРАД са породицама

(39/307155)

Сећање на моју стрину

МАРИЈУ СКРОБАН
24. VI II 2018 – 24. VI II 2021.

Твоја ДУША са породицом
(41/307158)

Нашем драгом

ДУШАНУ ТЕРЗИЋУ

даваћемо трогодишњи помен 25. августа,

у 11 сати, на Старом православном гробљу.

Изненада си отишао и оставио нас у дубо-

кој тузи и болу који не пролази.

Почивај у миру а ми ћемо са љубављу чу-

вати заједничке успомене на тебе.

Твоја БРАНКА са децом

(44/307168)

25. августа 2021. на-

вршавају се три го-

дине откако нас је

напустио мој драги

брат

ДУШАН

ТЕРЗИЋ

Заувек у сећању тво-

га брата ЖАРКА са

породицом

(45/307169)

СЕЋАЊЕ

АНДРИЈАНА ЂОШИЋ

Не можемо те вратити,

не можемо да не гледамо у небо

тражећи нама најдражу и најлепшу звезду.

Не можемо, да се не питамо зашто?

Са нама си увек и свуда, док смо живи.

Са тобом је наша љубав јача од времена и заборава.

Твоја породица
(47/307173)

24. августа 2021. навршава се годину дана отка-

ко нас је напустио наш вољени тата

БРАНИСЛАВ КРСТИЋ БРАНЧЕ

Није истина да време лечи све. Време је ту само

да можемо да прихватимо болну истину да ника-

да више нећемо моћи да те загрлимо.

Твоје: НЕЛА, ВЕКА и БРАНКИЦА са породицама

(55/307187)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ИВАН

ЈОВАНОВИЋ
1984–2005.

Породица

СИМИЋ

(78/307229)



Појачанња у 
стручном штабу

Формирана 
одлична екипа

Време одмора окончано је и за
одбојкаше старчевачког Борца.
Клуб богате историје, који је де-
ценијама био понос панчевачког
спорта, у новој сезони игре пре-
ко мреже надметаће се у другом
рангу такмичења, у Првој лиги.

Није Борац прошле сезоне ус-
пео да избори опстанак у супер-
лигашком друштву, али то није
био и „смак света”. Челни људи
овог популарног спортског ко-
лектива, председник Јован Јо-
вић и његов први сарадник Зо-
ран Манић, засукали су рукаве,
па су током летње паузе офор-
мили добар састав који је ће сва-
како бити кадар да се експресно
врати у друштво најбољих, што
и јесте циљ клуба у сезони која
је пред нама. Дошло је и до ма-
лих промена у стручном штабу,
а све је стављено у функцију што
бољег резултата и повратка Бор-
ца на највећу одбојкашку сцену.

Нови спортски директор стар-
чевачког прволигаша постао је
доскорашњи капитен Давор Ми-
лошевић. Први тренер у новој
сезони биће Војислав Павловић,
а његов помоћник Душан Јовић.
Стручни штаб је појачан и кон-
диционим тренером, а овај ва-
жан посао поверен је искусном
стручњаку у овој области Гора-
ну Поповићу, који се доказао у
раду са кошаркашима Тамиша. 

– Основни циљ клуба у новој
сезони јесте повратак у Супер-
лигу. Како сада ствари стоје, уко-
лико се нешто не промени, због
проширења најјачег ранга, у ели-
ту ће се пласирати прва три клу-
ба, а четвртопласирани ће игра-
ти бараж. Морамо добро да се

спремимо и да искористимо ову
шансу. Пред нама је осам неде-
ља пакленог рада, јер првенство
стратује 9. октобра. припреме
ћемо обавити у Панчеву, ком-
нивоаћемо тренинге на спорт-
ком центру, у хали спортова и у
теретани. У плану је да одигра-

мо и шест, седам контролних
утакмица – рекао је први тренер
ОК-а Борац Војислав Павловић.

Оно што је веома важно јесте
податак да је клуб задржао око-
сницу тима из прошле сезоне.
Дрес старчевачког прволигаша
ће и у наредној сезони носити:

Бојан Познић, Владимир Кне-
жевић, Саша Рајковић, Никола
Стоковић, Ненад Мадић, Жарко
Ракита, Никола Крстић, Никола
Маринков и Немања Милетић.
У клуб се вратио искусни при-
мач Немања Дукић, а стигло је и
појачање у лику Николе Ражна-
товића који такође игра на по-
зицији примача. Из Црвене зве-
зде је дошао млади Алекса Ни-
колић, али у клубу кажу да спи-
сак појачања још није закључен.

– Оформили смо екипу на вре-
ме и то је јако добро. Очекујемо
добре припреме, а што се тиче
појачања тражимо их на мести-
ма средњег блокера и коректора.
Ипак, има довољно времена да
се све коцкице сложе и да Борац
буде прави до почетка првенства
– додао је тренер Душан Јовић.

Старчевачки „борци” полако
хватају залет. Па, нека предсто-
јећи шампионат у Првој лиги
протекне у њиховом знаку!

СПОРТ
Петак, 20. август 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПОЧЕЛЕ ПРИПРЕМЕ СТАРЧЕВАЧКИХ ОДБОЈКАША

БОРАЦ КРЕНУО У ЈУРИШ НА ЕЛИТУ

ПРИПРЕМЕ ПЕРСПЕКТИВНИХ СТРЕЛАЦА
НА КАРАТАШУ

МАРКО НАЈБОЉИ ПИШТОЉАШ
САСТАНАК ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА ПАНЧЕВА

ДРАГОЦЕНА РАЗМЕНА ИСКУСТАВА
Небојша Петровић 
Марадона и његове
колеге угостили 
Петра Пуачу

У великој сасли Спортског саве-
за Панчево, у понедељак, 16. ав-
густа, одржан је семинар за фуд-
балске тренере нашег града и
околине, на коме је гостовао Пе-
тар Пуача, некадашња велика
нада српског фудбала и интер-
националац у многим клубови-
ма, а сада власник једне од нај-
бољих школа фудбала у земљи.

Први човек тренерске орга-
низације Фудбалског савеза Пан-
чева Небојша ПетровићМарадо-
на најпре је представио уваже-
ног госта бројним посетиоцима,
а потом је почела и дискусија. У
сали Спортског савеза Панчева
било је присутно четрдесетак
тренера који раде у клубовима
на подручју Фудбалског савеза
Панчева, а желели су да чују не-
што ново на тему „Рад са мла-
ђим узрасним категоријама и
будућим фудбалерима”.

Пуача је поздравио све при-
сутне, а посебно се захвалио не-
кадашњем учитељу Милољубу
Остојићу.

– Нисам направио бог зна
какву каријеру јер нисам био
сто посто посвећен фудбалу.
Као клинац, био сам апсолут-
ни рекордер по броју голова у
млађим категоријама. Најефи-
каснији у петлићима, кадети-
ма, омладинцима... Био сам чак
и „златна копачка” Европе за
јуниоре. Покојни Миљан Ми-
љанић говорио је за мене да
сам натпросечан таленат. Нај-
ефикаснији стрелац у Југосла-
вији био сам 1996. године, играо
сам и за Ђенову, Кременозе,
Осаусну, Хелсинборг, АЕК, али
нисам био професионалац од

главе до пете. Нисам био као
мој велики пријатељ Дејан Стан-
ковић. Деки је био мали тале-
нат, али велики радник. Он је
300 одсто био посвећен фудба-
лу. Потребно је много одрица-
ња да би се успело, а ја тада
нисам био спреман на то. Али
ипак сам поносан на своју ка-
ријеру. Одиграо сам четири ве-
чита дербија, тренери су ми би-
ли и Љупко Петровић, Влади-
мир Петровић Пижон, у Ита-
лији сам играо против таквих
асова као што су: Роналдо, Дел
Пјеро, Роберто Бађо, Тоти, Ви-
ери, Инзаги. Велико је то иску-
ство. Није све ни у новцу. Ми-
слим да је главни разлог због
чега нисам направио још бољу
каријеру, то што нисам имао
чврсту руку када је било најпо-
требније. Сада имам врло ве-
лику школу фудбала у Новом
Саду, али мислим да данашња
деца не воле фудбал као ми.
Они и када изгубе утакмицу,
смеју се. Одмах гледају у своје
телефоне. Некако се изгубило

поштовање према старијима –
почео је причу Пуача.

У дискусију се укључио и Ми-
лољуб Остојић, који је млађим
колегама у сали пренео нека
лична искуства и дао одређене
савете.

Истакао је Петар Пуача и од-
личну сарадњу са панчевачким
клубовима, Железничаром и Ди-
намом 1945.

– Панчево је фудбалски град.
Заиста имам одличну сарадњу
са овдашњим клубовима и же-
лим Железничару да се пласи-
ра у Суперлигу, а Динаму 1945
да се врати на старе стазе успе-
ха – додао је Петар.

Тренери су се усагласили да
промене у фудбалу најпре треба
да почну од њих самих и да са-
мо правилан рад са децом може
у неко догледно време да по-
врати пољуљано самопоуздање
када је српски фудбал у питању.

– Захвалио бих се тренеру Пе-
тру Пуачи што се одазвао на-
шем позиву и свима који су до-
шли на семинар. Ово је још јед-

на успешна акција наше тренер-
ске организције ове године. На-
дам се да ће свима који су били
на семинару ово предавање до-
бродоћи како би у применили
нешто ново у свом раду – рекао
је популарни Марадона. 

На крају су уручена признања
најуспешнијим тренерима у
2020. години, под окриљем тре-
нерске организације Фудбалског
савеза Панчева.

За најсупешнијег тренера у
минулој години проглашен је
Душан Ђокић који је тада пред-
водио Младост из Омољице. Дан-
ко Николић је заслужио плаке-
ту за дугогодишњи рад у фудба-
лу, а Симо Чучак као тренер ко-
ји је постигао много успеха са
млађим категоријама. Призна-
ње је заслужио и Дејан Ковачки
који је недавно на Котежу један
организовао турнир у фудбалу
на коме су учествовале екипе из
готово свих панчевачких насе-
ља, а за рад у школи фудбала
признање је заслужио тренер Са-
ша Комаров.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

ТАМИШ ДОВЕО ЈОШ ДВА ПОЈАЧАЊА

Шеф стручног штаба Кошар-
кашког клуба Тамиш Бојан Јо-
вичић, прозивку играча којом
ће започети припреме за нову
сезону у Кошаркашкој лиги Ср-
бије, заказао је за понедељак,
23. август.

Управа овог успешног спорт-
ског колектива потрудила се
током летње паузе да доведе
права појачања и оформи тим
кадар да и у новом првенству
буде конкурентан са најбољим
екипама у земљи.

Не треба сумњати да ће Та-
миш, како време буде одми-
цало, постајати све бољи. По-
требно је време да Бојан сло-
жи све коцкице тима онако ка-
ко он то жели, а када се екипа
уигра, сви ривали ће у Халу
спортова на Стрелиште дола-
зити знајући да их очекује вра-
шки тежак посао.

Кошаркаш Бранислав Тер-
зић, момак који је претходних
година играо на колеџу „AIC

Yel low Jac kets” нови је играч
Тамиша. Терзић игра на пози-
цији бека, висок је 196 центи-
метара, а у прошлој сезони је
просечно постизао по пет пое-
на на утакмици. 

– Полако правимо тим. По-
требно нам је још два играча,
па да будемо комплетни. Ве-
рујем да ћемо и то ускоро ре-
шити и да ће припреме проте-
ћи у најбољем реду – рекао је у
кратком телефонском разго-
вору тренер тима из Панчева
Бојан Јовичић.

Нови играч Тамиша постао
је и Лазар Лугић, крилни ко-
шаркаш из Смедеревске Палан-
ке. Лугић је рођен 1998. године,
а висок је 206 центиметара. Игра
на позицијама крила и крилног
центра. Прошле сезоне насту-
пао је у италијанској Серији А2
за екипу LUX Chi e ti Ba sket 1974.
Просечно је по утакмици оства-
ривао учинак од 4,5 поена и 3, 8
скокова.

На овогодишњим припрема-
ма перспективних такмичара
Стрељачког савеза Србије, ко-
је су од 4. до 11. августа одр-
жане на Караташу, боравило
је четрдесет талентованих стре-
лаца из целе земље. У тако ја-
кој и одабраној селекцији ме-
ста је било и за троје такмича-
ра Стрељачке дружине „Пан-
чево 1813”.

Марко Нинковић је на кам-
пу учествовао као најбољи мла-
ди такмичар Стрељачког са-
веза Србије у гађању из пи-
штоља. Ту репутацију оправ-
дао је и на сва три контролна

такмичења, а у финалу у ме-
шовитој конкуренцији, убе-
дљиво је победио и освојио
златну медаљу у гађању из ва-
здушног пиштоља.

У конкуренцији кадеткиња
које су се надметале у гађању
из ваздушне пушке, Ива Рако-
њац је у финалу контролног
такмичења заузела четврто, а
Теодора Кондић пето место.

Сада је пред панчевачким
стрелцима мала пауза, али већ
у септембру почињу такмиче-
ња у гађању из малокалибар-
ске пушке и пиштоља великог
калибра. 
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Шансе за победу
имали и једни 
и други

Следи гостовање 
Графичару

Субота, 14. август, јесте још је-
дан дан који ће ући у богату
спортску историју нашег гра-
да. Тога дана је Фудбалски клуб
Железничар по први пут у Пр-
вој лиги Србије играо пред сво-
јим навијачима. Иако због епи-
демилошке ситуације није би-
ло могућности да капацитет
стадиона на Спортском центру
„Младост” буде попуњен до по-
следњег места, Панчевке и Пан-
чевци су у великом броју по-
хрлили у „зелену оазу” покрај
Пескане...

Показали су наши суграђа-
ни, али и поклоници најва-
жније ствари на свету из Бео-
града и целог јужног Баната,
да су се ужелели доброг фуд-
бала, али и да су хумани, јер
су куповином улазнице помо-
гли велику акцију коју су по-
кренули ФК Железничар и
Удружење добрих људи „Ог-
њиште”, јер је приход са утак-
мице другог кола Прве лиге
Србије између Железничара и
шабачке Мачве отишао у ху-
манитарне сврхе.

Што се саме утакмице тиче,
највернији симпатизери попу-
ларне „дизелке” не могу да бу-
ду задовољни освајањем само
једног бода, али треба рећи да
се играло у готово нехуманим
условима, јер је велика спари-
на била противник фудбала и
фудбалера. Сама игра није би-
ла „бог зна шта”, јер се греши-
ло на обе стране онолико. На
крају, када се све сабере и оду-
зме, нерешен резултат и јесте
најреалнији исход овог сусре-
та: Железничар–Мачва 1:1 (0:1).

Није „дизелка” ушла у дуел
онако како су очекивали нави-
јачи. Иако је деловала прилич-
но „мекано” ипак је била тим
који има благу иницијативу. У
првом полувремену се играло
углавном на средини терена,
без изгледнијих прилика за по-
годак на обе стране. Повици са
трибине зачули су се у триде-
сетом минуту, када је најбољи
играч „Жеље” Лука Петровић

оборен у казненом простору, а
добио је жути картон за навод-
но симулирање фаула. И када
се очекивао крај првог полу-
времена, када су сви на Спорт-
ском центру „Младост” поми-
слили да ће се на одмор отићи
без голова, уследила је карди-

нална грешка искусних играча
домаћег тима, па су Шапчани
ни криви ни дужни дошли до
вођства – 0:1.

Кренуо је Железничар свим
силама у напад у другом полу-
времену. Мачва је била озбиљ-
но притиснута, у првих седам

минута наставка гости су на-
правили неколико „паметних”
фаулова далеко од свог гола,
али ипак нису могли да издр-
же силне атаке момака у бело-
плавим дресовима. Играо се
71. минут када су Лука Петро-
вић и Предраг Станимировић
„промешали” одбрану гостију,
а онда је искусни Предраг Си-
кимић био на правом месту.
Био је то погодак за изједначе-
ње, али и ерупцију одушевље-
ња у „зеленој оази”.

Успели су Шапчани потом
да одоле свим налетима „ди-
зелке” који су уследили, али
онда су, такође после грешке
одбране домаћих, имали зицер
за победу. Ипак, у дуелу „један
на један” голман „Жеље” Мла-
ден Живковић изашао је као
победник.

– Честитам играчима оба
тима на борбености. Гледали
смо неки дивљи фудбал. Са
много трчања и много греша-
ка. Једни другима смо ства-
рали шансе за гол. Нерешен
резултат јесте најреалнији. Оно
што је симптоматично јесте
да нам се понављају индиви-
дуалне грешке. На томе мо-
рамо озбиљно да радимо – ре-
као је на конференцији за но-
винаре после меча шеф струч-
ног штаба тима из нашег гра-
да Драган Аничић.

После свега, утисци су поде-
љени. Да је „Жеља” могао до
победе, могао је, али и да је
могао да остане и без бода –
могао је и то. Прави победник
овог дуела били су Панчевке и
Панчевци. Они воле Железни-
чар, то је дефинитивно, али во-
ле и да помогну и буду хума-
ни, па ће је на рачун Удруже-
ња „Огњиште” уплаћено 90.900
динара са ове утакмице, који
ће бити усмерен на реновира-
ње куће породице Мијајлевић
из Владимировца, коју чине пе-
торо деце која су остала без
оба родитеља.

Већ у петак, 20. августа,
момци које предводи тренер
Драган Аничић биће на но-
вом великом искушењу. Пу-
тују у Београд, на мегдан са
РФК-ом Графичар. Иако им
неће бити нимало лако, поку-
шаће на гостовању на помоћ-
ном терену стадиона „Рајко
Митић” да остваре прву ово-
сезонску победу.

ШК „АЉЕХИН” НИЖЕ УСПЕХЕ

РЕЂАЈУ СЕ 
МЕЂУНАРОДНИ ТРОФЕЈИ...

Чланови Шах клуба „Аљехин”
из нашег града настављају да
нижу успехе и на међународ-
ним турнирима.

У Сегедину је од 10. до 13.
августа одржан шаховски камп
на коме су учествовала и иза-
брана деца из наше наше зе-
мље. Шаховски савез Војво-
дине је организовао одлазак
младе кадетске екипе из на-
ше покрајине, а част да се на-
ђу међу десетак изабраних
имало је троје младих шахи-

ста из Панчева. Нина Јочић,
Вук Каначки и Матеја Мију-
шковић на најбољи начин су
и овога пута представљали свој
клуб, Панчево и Србију.

На турниру који је органи-
зован у оквиру кампа Нина је
поново освојила најсјајније
одличје. У групи дечака Ма-
теја и Вук су делили треће
место, а по додатним крите-
ријумима бронзана медаља је
припала Матеји!

Челни људи ШК-а „Аље-
хин” се захваљују домаћини-
ма из Мађарске, као и Ша-
ховском савезу Војводине на
још једној прилици да деца
из покрајине и панчевачког

клуба учествују на међуна-
родном турниру.

Недавно је у Дворовима (Ре-
публика Српска), одржан тре-
ћи међународни турнир „Пан-
телино”, на коме су „Аљехин”
предствљали Аљоша и Вук Ка-
начки и Тадија Гаћеша. 

У групи дечака до 10 годи-
на, као један од најмлађих
учесника, Аљоша је освојио
бронзану медаљу, а у истој
конкуренцији Тадија је осво-
јио 2,5 поена.

Вук се надметао у групи ша-
хиста до 14 година, где је са
четири победе извојевао пето
место.

Стране припремио
Александар
Живковић

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

„ЖЕЉА” РЕМИЗИРАО СА МАЧВОМ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Lg4

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ГОЛОВИ „ПЉУШТАЛИ” ВЕЋ НА СТАРТУ

Почело је првенство и у ни-

жим фудбалским лигама, а

оно што је главна карактери-

стика првог кола, јесте цвели-

ки број погодака на готово

свим утакмицама.

Српска лига „Војводина”: у

јужнобанатском дербију у Са-

кулама, домаћи Борац је са 3:1

савладао Динамо 1945. Тим из

Панчева у суботу, 21. августа,

од 17 сати, на Градском стади-

ону дочекује ОФК Кикинду.

Војвођанска лига „Исток”:

старчевачки Борац је на госто-

вању у Војводи Степи испустио

вођство од 0:3, па је меч про-

тив Црвене звезде завршен не-

решеним резултатом 3:3. Мла-

дост је у Омољици савладала

Војводину 1928 са 2:1.

Предстојећег викенда Мла-

дост гостује у Банатском Кар-

ловцу где ће се састати са Про-

летером, а Борац у Старчеву, у

недељу, 22. августа, дочекује

Војводину 1928. Утакмица по-

чиње у 17 сати.

У Првој јужнобанатској лиги

постигнути су следећи резул-

тати: Стрела (Иваново) – Једин-

ство Стевић 0:4, Црвена зве-

зда (Павлиш) – Југославија 2:1,

Долово–Хајдучица 3:3, Будућ-

ност (Алибунар) – Слога 0:0 и

Раднички (Ковин) – Стари Та-

миш 7:3. Предстојећег викен-

да се састају: Партизан (Гај) –

Стари Тамиш, Слога (Баната-

ско Ново Село) – Раднички,

Потпорањ–Долово, Југослави-

ја (Јабука) – Долина, Партизан

(Уљма) – Стрела и Јединство

Стевић (Качарево) – Вултурул.

Друга јужнобантска лига „За-

пад”: Предстојећег викенда по-

чиње првенство и у шестом

рангу такмичења, а играју:

Пролетер (Мраморак) – Гло-

гоњ, Младост (Војловица) –

Раднички (Баранда) и Мунди-

ал (Панчево) – Победа.



И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Пеца
Шансе долазе и пролазе.

    Неке схватиш као праве.

    Па их дохватиш и не пушташ.

    Све су прилике да прилике мораш да препознаш.

    То је основно.

    Јер оне умеју и да се маскирају.

    А ти, као и сви, умеш да их преспаваш.

    А своје шансе мораш да упецаш ти, не неки Пеца.

Зарђалост стајања
Ако желиш квалитетно да живишнајбитније јекретање.

    Свих врста.

    Важи се ходање, трчање, планинарење...

    Битно је и комуницирање с другим живуљкама.

    Ипак, најважнија је ментална покретљивост.

    Кад нема брзог кретања мисли није добро.

    Прво се хвата рђа у глави, па устајалост.

    Зарђалост стајања.

Ситне ствари
Од малих ствари настају велике.

    Када умеш да их ређаш или слажеш.

    Тежак је то посао, а нико се не роди научен.

    Мораш да вежбаш, билдујеш ум, да постанеш машина.

    И то није као вожња бицикла.

    Чим се улењиш заборавиш све и крећеш из почетка.

    И неопходно је да признаш себи да нешто не знаш.

    Да си увек са собом на „ти”.

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

а неко се тек спрема за одлазак из града.

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

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

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

фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена. 

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

17. септембра – награда је ваша.

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

Наградни конкурс
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Марина и
Сејдо,
честитамо!

Од првог

октобарског 

броја „Панчевац”

ће стизати на

вашу адресу.

          Редакција

Пуно поздрава најстари-
јем недељнику на Балка-
ну и свим Панчевакама и
Панчевцима са водопада
Гостиље на Златибору.     
            Марина Ардељан

Поздрав редакци-

ји „Панчевца” и

читаоцима нашег

омиљеног листа

са македонског

мора, прелепог

Охрида!

Сејдо Фера


