
цена 40 динараУ  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  22 .  АПРИЛА 2022.

О
С

Н
И

В
А

Ч

ЈО
В

А
Н

 П
А

В
Л

О
В

И
Ћ

ЗБОГ СИТУАЦИЈЕ НА ТРЖИШТУ У СВЕТУ 

В
Л

А
С

Н
И

К

Број 4964, година CLIV

ПРАЗНИК

Кретање на тржишту диктира пословну политику. 
Усевима је неопходна прихрана

страна 4

Додатак: Зашто
славимо Ускрс

» стране 14 и 15

страна 5

Изаберите одговарајући
спорт за ваше малишане

НАША ТЕМА  РАЗВОЈ ДЕЦЕ

n Нови изглед интернет
портала „Панчевац”.

n Информације 24 сата дневно, 
седам дана у недељи.

n Бесплатни огласи на сајту 
за оглашиваче у листу.

УСКОРО!
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КОЛИКА ЋЕ ВАМ
БИТИ ПЕНЗИЈА?
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Град
Осамдесет 

дечјих 

игралишта

» странa 8

Здравље
Све што треба да знате

о ускршњим јајима

» страна 6

Запис

Душан Михајлов: Љубав

која траје пола века

» страна 12

Фото-репортажа

Небрушени бисер

природе враћа стари сјај

» страна 13

Спорт

Жесток ритам, 

велике борбе...

» страна 30

ВЕШТАЧКО ЂУБРИВО ЋЕ СЕ
ОПЕТ ПРАВИТИ У „АЗОТАРИ”?

ПРАЗНИК

Опрез због короне
у време празника!

» страна 3

ЧЕСТИТАМО УСКРС И ПРВИ МАЈ!

НОВО У ГРАДУ!

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1

:



бутером гаса. Нажалост, у међувреме-
ну, енергетске прилике у свету су се
драстично промениле са избијањем
рата у Украјини, тако да ће нове окол-
ности имати несагледиве последице
по економије најразвијенијих земаља у
Европи, што не може заобићи ни
Србију, која је њен део, али се надамо
да ће се наћи решење на нивоу државе
у вези с тим на који начин ће привреда
пословати с почетком нове грејне сезо-
не – каже директорка „Грејања”.

Постоји још један аспект: поскупље-
ње гаса на тржишту се одражава и на
поскупљење електричне енергије, као
другог битног енергента који ЈКП-у
„Грејање” служи за неометани рад
система. Јер, док год буде расла цена
гаса, рашће и цена електричне енерги-
је. Зденка Јокић додаје:

– Почетком године обуставили смо,
на основу Закона о јавним набавкама,
набавку електричне енергије због
вишеструко веће понуде од процење-
не вредности, где је, на пример, с тада
важеће цене од 6,35 динара по кило-
ват-сату, понуђена цена од 21,88
динара по киловат-сату, без ПДВ-а,
тако да смо закључили уговор о резер-
вном снабдевању, на рок од 60 дана,
по цени од 11,48 динара по киловат-
сату без ПДВ-а, који је повољнији од
понуђене цене, али скоро дупло непо-
вољнији од цене коју смо до тада има-
ли по претходном уговору. Како је
Влада Републике Србије дала препо-
руку да се цена електричне енергије

за привреду ограничи на 75 евра по
мегават-сату, крајем марта смо
закључили анекс уговора са ЕПС-ом
по цени од 8,85 динара по киловат-
-сату, без ПДВ-а, који важи за потро-
шњу струје од 1. априла.

Несагледиви трошкови енергената

У наредном периоду ЈКП „Грејање”
наставља започету изградњу нове трасе
топловода дужине 337 метара, у који
се поставља четвороцевни систем за
грејање и топлу потрошну воду уместо
садашњег троцевног система. Траса
новог топловода креће од шахта у
топлани Котеж до Улице Стевана
Шупљикца. С друге стране, од те сао-
браћајнице до шахта код јавне гараже
на Котежу 2 овај посао је завршен пре
почетка грејне сезоне.

– Извршено је чеповање цеви, чиме
смо зауставили радове, а постављање и
спајање нових цеви испод самог сао-
браћајног прелаза започећемо у месе-
цима по завршетку грејне сезоне, како
не би дошло до вишедневног престан-
ка испоруке топлотне енергије и топле
потрошне воде корисницима у грејној
сезони. Монтирали смо надзорни
систем подстаница са електронском
бравом у 90 најкритичнијих подстани-
ца. Уговором је предвиђена целокупна
монтажа система вредности око 15
милиона динара, без ПДВ-а, у првој
години, што ће се отплаћивати у три
једногодишње рате. Овај надзорни
систем је, као што смо и раније нагове-

штавали, веома битан за контролу
приступа подстаницама, јер је досада-
шња пракса показала бројне приступе
подстаницама од стране неовлашће-
них лица, па тако и немогућност утвр-
ђивања штете настале у подстаницама
објеката који су на систему даљинског
грејања – подвлачи Зденка Јокић.

ЈКП „Грејање” Панчево у последњих
неколико година инвестира у компле-
тан систем, опрему за транспорт и
дистрибуцију топлотне енергије, као и
топловоде и вреловоде који су у вла-
сништву Града Панчева, из сопствених
средстава. Само у 2021. години преду-
зеће је на име реконструкције и про-
ширења топловодне мреже уложило
око 34,5 милиона динара сопствених
средстава. Директорка „Грејања”
закључује:

– Да додам још и то да смо у проте-
кле три године купили и два нова
котла за производњу топлотне енргије,
и то први пут после 30 година, и зано-
вили добар део опреме у производњи.
Још увек нисмо свели рачуницу коли-
ко ћемо и шта по приоритетима ради-
ти у току овогодишњих ремонтних и
инвестиционих активности. Највећи
приоритети биће да сачувамо систем
пре нове грејне сезоне, али улагања у
великом обиму као претходних година
највероватније неће бити, не зато што
нису потребна, него искључиво због
засад несагледивих трошкова енерге-
ната у предстојећем периоду.

С. Трајковић

Шта је обележило грејну сезону за
нама, као и шта у овој сфери можемо
очекивати у периоду пред нама, најбо-
ље зна Зденка Јокић, директорка ЈКП-а
„Грејање”. Зато смо разговарали с њом,
а пред читаоцима су чињенице које је
изнела, као и њени утисци.

Иако према градској одлуци грејна
сезона званично почиње 15. октобра, а
завршава се 15. априла, због најаве
Републичког хидрометеоролошког
завода да се очекује већи пад просечне
дневне температуре у три узастопна
дана, ЈКП „Грејање” jе 7. октобра 2021,
у 7 сати ујутро, започело топле функ-
ционалне пробе система даљинског
грејања из свих производних извора.

Како је месец октобар у односу на
претходне године био знатно хладни-
ји, није прекидана испорука топлотне
енергије корисницима у току целог тог
месеца. Тако је кренуло.

Без већих хаварија на систему

Зденка Јокић објашњава:
– У току грејне сезоне због нижих

просечних температура станови
наших корисника су грејани 24 сата
без дневних прекида, у ноћи између
31. децембра и 1. јануара, као и у ноћи
између 6. и 7. јануара, те током јануар-
ских мразева 23, 24, 25. и 26. јануара.
Прве дневне паузе у испоруци топлот-
не енергије корисници наших услуга
имали су повремено у току марта, када
се дневна температура кретала и до 25
степени, као и неколико дана у току
априла због високих спољних темпе-
ратура. Иако је грејна сезона званично
завршена 15. априла, ЈКП „Грејање” је
наставило испоруку топлотне енергије
до 21. априла с обзиром на већи пад
температуре у том периоду.

У односу на претходну сезону, грејна
сезона 2021/2022. године протекла је
без већих и честих хаварија на топло-
водном систему. Почетак тек завршене
грејне сезоне  обележио је велики скок
цене гаса исказане на октобарском
рачуну, која је била већа него истог
месеца претходне године по кубном
метру гаса за 36 одсто, па је тако, на
пример, рачун за предузеће за октобар
2020. године износио 38.951.728 дина-
ра, а за исти месец 2021. године
66.781.552 динара (укључујући ранији
старт грејне сезоне за шест дана). Већ у
новембру је цена гаса за 1.000 кубних
метара за топлане порасла с 300,41
долара на 333,64 долара, што је важи-
ло за цео последњи квартал 2021.

– Великим ангажовањем председни-
ка Србије на међудржавном нивоу и
непосредним договором председника
Србије Александра Вучића и председ-
ника Русије Владимира Путина 
обезбеђени су најповољнији могући
услови за набавку гаса до краја грејне
сезоне. У току грејне сезоне одлуком
Владе Републике Србије цена гаса за
привреду, а самим тим и за топлане у
последњем кварталу, остала је иста и у
првом и другом кварталу 2022. године
и тако ће бити све до 30. маја, када
истиче анекс уговора с руским дистри-
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Спасавање
плаве планете
Амерички сенатор и еколошки
активиста Гејлорд Нелсон јануара
1970. године иницирао је да се
национална обука о животној сре-
дини назове Дан Земље и да се
одржава 22. априла. То је било
доба политичког активизма и сту-
дентских протеста, па је Дан
Земље привукао медије, који су о
томе нашироко извештавали, а
Нелсон је препустио организаци-
ју обележавања празника планете
студентима. Амерички конгрес је
следеће године, на тај дан, усво-
јио велики број закона у вези са
заштитом животне средине.

Цео свет је прихватио идеју и
22. април се свуда слави као дан
буђења еколошке свести.

У међувремену, промењен је
назив у Међународни дан планете
Земље, а суштина је остала иста:
сваког 22. априла скреће се пажња
грађанима и институцијама
система на значај очувања приро-
де и спречавања негативних
последица по животну средину.
Овог датума се упозоравају сви на
опасности које прете животу на
Земљи, екосистемима и урбаним
зонама, услед развоја индустрије,
повећане потрошње енергије, гло-
балног загревања и климатских
промена, како би светска попула-
ција постала свесна своје одговор-
ности према планети на којој
живи и тако смањила негативан
утицај на животну средину.

Огроман број биљних и живо-
тињских врста на целој планети је
пред изумирањем, а то нарушава
читав екосистем и биолошку
разноврсност. Према стручњаци-
ма, основни узрок изумирања
врста је уништавање станишта
људском активношћу, и то некон-
тролисаном експлоатацијом свих
извора Земље и њеног биљног и
животињског света, као и загађе-
њем животне средине.

Наравно, у овом нездравом
послу огромне улоге играју новац
и политика. Да би се великим
компанијама обезбедили уносни
послови, корумпирани политича-
ри им „завршавају” дозволе за
уништавање планете.

Клима се на Земљи мења и
нарушава се природна равноте-
жа. Људи крче шуме зарад про-
фита и буше своју планету да би
вадили – упитно је колико вредне
– руде. Тргују ретким животињ-
ским врстама, загађују воду тако
што у њу испуштају разноврсне
отрове, али и тле, које сви газимо,
пестицидима.

Није само Дан планете Земље
шанса за све нас да размислимо о
свом односу према планети на
којој смо се родили и на којој
живимо, али 22. април је моме-
нат да се сетимо да је живот про-
лазан и да треба да га учинимо
квалитетнијим. Један од начина
је и брига о томе да Земља буде
чистија и лепша.

Увек треба поћи од себе.

Пише: Синиша Трајковић

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

О ЗАВРШЕТКУ ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ С ДИРЕКТОРКОМ ЈКП-а „ГРЕЈАЊЕ”

Радови.

Гимназија „Урош Предић”, 

у центру града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

ЗА НАМА ТОПЛА ЗИМА, СЛЕДЕ ПОСКУПЉЕЊА

Зденка Јокић, директорка ЈКП-а „Грејање”

Град Панчево финансира рекон-
струкцију уличне и дворишне 
фасаде, као и уређење дворишта и
тротоара у Балетској школи „Дими-
трије Парлић”. Радови су продужени
због временских прилика и у завр-
шној су фази, а мајсторе су у школи
обишли Татјана Божић, чланица
Градског већа задужена за образова-
ње, и Милорад Вукобратовић, дирек-
тор те школе.

Овом приликом Татјана Божић је
рекла:

– Прошле године током летњег
распуста замењен је дотрајали цреп
на крову у дворишту и уређено је зад-
ње прочеље дворишне фасаде. Заме-
њени су олуци, прекречене учиони-
це, сале и ходници школе. За крече-
ње учионица Град је издвојио пола
милиона динара. Што се тиче сређи-
вања уличне фасаде, за Балетску
школу је издвојено 1.200.000 динара,

а за реновирање дворишног дела
фасаде, олука и других радова још
400.000 динара.

Балетска школа „Димитрије Пар-
лић” носи име нашег познатог балет-
ског играча и кореографа. Од 1998.
године ради издвојено одељење школе

у Алибунару, а од 1999.
године, поред одсека кла-
сичног балета, почео је да
ради и одсек народне игре.

Школске 2007/2008. годи-
не отворена је средња шко-
ла са одсецима за савреме-
не игре, као и за класичан
балет. Професори и учени-
ци припремају велики број
кореографија различитих
жанрова и стилова. Рад са
ученицима базира се на
руској балетској техници уз
примену Ваганове методи-
ке класичног балета. С

њима раде врхунски балетски педаго-
зи са искуством, уз помоћ корепети-
тора. У основној балетској школи 173
ученика распоређена су у 18 одељења,
док средњу балетску школу похађа 26
ученика у седам одељења. С. Т.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ

Радови у завршној фази
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Међународне економске прили-
ке су све компликованије и
неизвесније, сукоб у Украјини
траје, санкције Русији се заоштра-
вају и наговештавају се нове...

Подаци из публикације „Макро-
економске анализе и трендови”
илуструју да је дошло до висо-
ког раста спољнотрговинске
размене и енормног повећања
увоза, који је двоструко према-
шиораствредностиизвоза. Главне
компоненте тог раста су увоз
сирове нафте и гаса, увоз кокса
и нафтних деривата, увоз хемиј-
ских производа и, на крају, увоз
електричне енергије.

– У овом тренутку је једино
извесно да је све неизвесно –
изјавио је директор за научнои-
страживачки развој Европског
института Иван Николић за еми-
сију „У средишту пажње” Првог
програма Радио Београда.

Он је истакао да је Запад, пре
свега Европа, потценио ефекат
увођења санкција Русији, што се
надовезало на негативне ефекте
пандемије.

– Више цене хране, поскупље-
ње енергената и осталих берзан-
ских производа продукују већи
спољнотрговински дефицит, пра-
зне се резерве преко високих
увозних цена, инфлација се шири
свуда у Европи. Инфлација у
Србији порасла је у марту за 0,8
одсто у односу на фебруар и
износи 9,1 одсто међугодишње
– рекао је Николић.

Ако се упореди са светским
економијама, то је, истакао је
он, добар резултат.

– У САД је инфлација 8,5
одсто, у Великој Британији девет
одсто, у Немачкој 7,6, у Шпани-
ји 9,8... Много земаља је већ
ушло у тзв. двоцифрену зону јер
се инфлација креће у оквирима

двоцифрених бројева и износи
15 одсто – оцењује Николић.

Фебруарски подаци за Србију
приказују слику привредне актив-
ности која је врло повољна, с
једним изузетком. То је смање-
ње производње у електропри-
вреди, која је у фебруару ове
године продубила међугодишњи
пад на више од једне четвртине.

– Пресудна компонента пада
укупне индустријске производ-
ње је сектор за снабдевање елек-
тричном енергијом, гасом, паром
и климатизација. Због тога је
увоз више него осмоструко уве-

ћан. Прерађивачка индустрија
је забележила осетан пораст.
Кључни допринос томе дале су
прехрамбена индустрија, инду-
стрија дувана, производња основ-
них метала, а и у сектору рудар-
ства задржан је врло висок раст
– рекао је Николић.

Иван Николић подсећа да је

због раста цена Народна банка
Србије кренула с променом моне-
тарне политике и ефективним
заоштравањем, да би недавно и
номинално подигла референтну
каматну стопу на 1,5 одсто.

– Држава је ограничила раст
цена основних животних намир-
ница које су директно везане за
животни стандард, држава поку-
шава да обузда канал ширења
инфлације, избегли смо пораст
цена електричне енергије, као и
пораст цена гаса за домаћинства.
На привредну активност у овој
години дефинитивно ће утицати

идаљевисокаинвестиционаактив-
ност која потиче из пројеката који
су покренути и претходних годи-
на, а односе се на инфраструк-
турне радове и станоградњу – ука-
зао је овај аналитичар.

Он је подсетио на значајно
боље резултате које Србија има
у пољопривреди.

– Без обзира на више цене
енергената и ђубрива, бележи-
мо боље резултате у пољопри-
вреди од осталих земаља, што је
можда и најзначајније јер се
тиме обезбеђујемо у смислу
потребне хране и значајним
вишковима за извоз. Ако знамо
да је цена хране и на тржишту у
окружењу и глобално посматра-
но вишеструко виша, онда ће из
тог извора бити обезбеђен већи
девизни прилив, који би могао
да ублажи ефекат уздржаности
инвеститора – истaкао је Иван
Николић.

ЕКОНОМИСТИ О НАЈНОВИЈИМ КРЕТАЊИМА У ПРИВРЕДИ

ДОБРОВОЉНИ 
ВОЈНИ РОК

Пријављивање у току,
плата 38.000 динара
Министарство одбране Срби-
је позвало је младе да се при-
јаве на актуелни конкурс за
добровољно служење шесто-
месечног војног рока са оруж-
јем у јунском року. Право при-
јављивања имају сви здрав-
ствено способни држављани
Србије који у 2022. години
навршавају од 19 до 30 годи-
на, а претходно нису одслу-
жили војни рок са оружјем.

Војници на добровољном
служењу војног рока прима-
ће и месечну плату у износу
од око 38.000 динара. При-
јаву за добровољно служење
војног рока могуће је под-
нети у свим филијалама
Поште Србије, на порталу
еУправе, као и у центрима
Министарства одбране –
некадашњим војним одсе-
цима.

Сви они који изразе жељу
да постану професионални
војници, моћи ће то да учи-
не по убрзаној процедури и
да потпишу уговоре одмах
по окончању добровољног
служења. Д. К.

МУЗИЧKА ШKОЛА 
„ЈОВАН БАНДУР”

Конкурс за упис
У току је пријављивање за упис у
први разред Основне музичке
школе „Јован Бандур”, и то не
само за Панчево. Наиме, ове годи-
не пријемни испит ће се одржа-
ти и за упис у четири издвојена
одељења, у Банатском Новом
Селу, Јабуци, Старчеву и Долову.

Kао што је познато, у Јабу-
ци, Старчеву и Банатском
Новом Селу издвојена одеље-
ња већ функционишу, а очеку-
је се да од наредне школске
године почне да ради и издво-
јено одељење у Долову. Уколи-
ко желите да упишете дете у
Музичку школу, потребно је да
поднесете онлајн пријаву на
сајту школе muzic ka sko la pan -
ce vo.edu.rs.

Рок за пријављивање за Пан-
чево је субота, 23. април, а при-
јемни испит ће бити одржан у
среду, 27. априла, у 18 сати. За
остала четири насељена места
рок за пријављивање је 19. мај.
Пријемни испити ће бити одр-
жани 23. маја у Банатском
Новом Селу, 24. маја у Јабуци,
25. маја у Старчеву и 26. маја у
Долову. У сва четири насељена
места испити ће почети у 11
сати. Д. К.

ОБРАТИТЕ 
ПАЖЊУ

Које врсте не смете
сакупљати

На основу одлуке Министарства
заштите животне средине, која је
објављена у „Службеном гласни-
ку”, забрањено је сакупљање осам
заштићених различитих врста
биљака и животиња на територији
целе Србије. Забрана за поједине
врсте важи и за Панчево, односно
за јужни Банат или Војводину.

У читавом Банату под забраном
сакупљања су шумски и виноградар-
ски пужеви, а то важи и за Западно-
бачкии Севернобачкиуправниокруг.

На подручју читаве Војводине
није дозвољено сакупљање вепри-
не, језичасте кострике и омана.
Сакупљање малих и великихзеле-
них жаба, поред подручја Војво-
дине, забрањено је у Подунав-
ском, Браничевском, Борском и
Расинском округу.Баштенски пуж
заштићен је ове године од саку-
пљања на подручјима Западно-
бачког, Сремског, Мачванског и
Браничевског управног округа.

На територији целе Србије
важи забрана за барску перуни-
ку, трепљасти, планински и руме-
лијски кантарион, црну чемери-
ку, те медицинску пијавицу, шум-
ску корњачу и поскока. Д. К.

Данима је број новозаражених
коронавирусом у Србији у паду,
а епидемиолошка ситуација је
све стабилнија.

Иако ношење маске није оба-
везно, лекари упозоравају да их
треба носити у затвореном про-
стору и на окупљањима с обзи-
ром на то да нам следи период
ускршњих и првомајских пра-
зника и свадби.

Вирусолог проф. др Нада
Куљић Капулица каже да од
нашег понашања зависи да ли
може доћи до пораста новоза-
ражених.

– Иде лепо и топло време, па
људи више времена проводе на
отвореном и у природи. Про-

блем је што нам се ближи период
свадби и разних прослава. На
таквим местима још увек посто-
ји ризик од заражавања и ја сам
за то да се у затвореном просто-
ру обавезно носи маска и држи
дистанца, колико је то могуће.
Када смо напољу, маске нам
нису потребне, али када смо у
гужви, обавезно остаје као пре-
порука. Надам се да ће већина
нас празник прославити на отво-
реном – рекла је проф. др Нада
Куљић Капулица и додала: –
Ипак, свако је одговоран за сво-
је здравље. Онај ко осети било
какве симптоме који могу да
укажу на инфекцију ковидом не
треба да иде на окупљања, већ

код лекара, и да се тестира уко-
лико је потребно.

И епидемиолог проф. др Бра-
ниславТиодоровић, чланКризног
штаба, недавно је упозорио да с
короном још нисмо завршили.

– Ускрс носи ризик, не само
зато што долазе наши из ино-

странства већ се тада обично одр-
жавају свадбе, окупљања, што
носи са собом висок ниво могу-
ћег заражавања. Да се разуме-
мо, забране нема, али будимо
свесни да препоруке постоје, па
ако сумњате да имате корону, да
имате неки симптом, немојте
ићи на прославу, свадбу, на неки
скуп – рекао је Тиодоровић.

Он је још додао:
– Мај ће бити миран, не треба

очекивати нешто посебно. Лето
ће бити мирно такође, а на јесен
очекујем вакцине прилагођене
новим сојевима и апелујем на
све да ни у ком случају не забо-
равимо на имунизацију, како
сада, тако ни пред јесен и зиму.

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

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

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

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

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

Новичић Ђоновић из Дома
здравља Палилула.

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

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

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

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

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

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

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

ПРОМО

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
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ПРОМО

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

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

ВИРУСОЛОЗИ УПОЗОРАВАЈУ

Празници представљају додатни ризик од короне

ПОЉОПРИВРЕДА И ИНВЕСТИЦИЈЕ
УБЛАЖАВАЈУ КРИЗУ У СРБИЈИ

УСКРШЊАЧЕСТИТКА
ГРАДОНАЧЕЛНИКАИ

ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕГРАДА

Христос васкрсе!
Поштоване суграђанке и
суграђани који Ускрс слави-
те по јулијанском календа-
ру, срдачно вам честитамо
празник Васкрсења Христо-
вог. Желимо вам да празни-
ке проведете у миру и бла-
гостању, у кругу ваших поро-
дица, негујући поверење и
међусобно разумевање, како
бисмо наставили да гради-
мо и унапређујемо наш град.

Христос васкрсе!

Председник
Скупштине

града Панчева
Тигран Киш

Градоначелник
Панчева

Александар
Стевановић



Формула за
израчунавање
није једноставна, 
али је егзактна

Нова правила за
пензионисање жена

И млади и средовечни људи се
питају колика ће им бити пен-
зија, те колико ће година мора-
ти да имају када се буду пензио-
нисали. Ове године су ступили
на снагу нови, измењени услови
за пензију. Даме сада иду још
старије у пензију и њима ће се
граница померати све до 2032.

Просечна пензија у Србији
данас је око 30.000 динара, док
је минимална пензија 17.000
динара. Последњих година ови
износи расту, а треба рећи да
пензионери и поред редовних
повишица добијају и једнократ-
ну новчану помоћ. Али и даље је
често питање колика ће нам пен-
зија бити за 20 или 30 година
када се будемо пензионисали.

За рачунање висине пензије
постоји посебна формула. Она
није једноставна, али оно што је
јасно јесте да је пензија већа што
је већа зарада у односу на про-
сечну плату у земљи и што је
више година стажа осигурања.
Према рачуници, сви који су 40
година радили за минималац
данас могу рачунати на пензију
од око 18.000 динара. Данас је
минималац око 35.000 динара,

ранијих година је био и много
мањи, а ове најмање плате у
Србији најчешће су имали и
имају трговци, угоститељи и рад-
ници у производњи.

За некога ко је 40 година зара-
ђивао 50.000 динара данас би
пензија била 27.000 динара. Тако-
ђе, за плату од 70.000 динара
добијала би се пензија од око
38.000 динара, а за зараду од
90.000 динара током 40 година
стажа може се очекивати пен-
зија од око 50.000 динара.

Висина пензије, практично,
једнака је производу личног и
општег бода. Да бисмо дошли
до личног бода, морамо да изра-
чунамо лични коефицијент. До
њега долазимо када сваку нашу

годишњу зараду поделимо с про-
сечним републичким зарадама
у одговарајућим годинама, а онда
збир добијених износа подели-
мо с годинама стажа. Од 1. 
јануара 1970. до 2002. године
зарада се узима у нето износу, а
од 2003. у бруто износу. Кад зна-
мо колики нам је коефицијент,
множимо га с годинама стажа и
добијамо лични бод. На крају
добијени износ помножимо са
општим бодом, који од јануара
2020. године износи 862 динара.

Да подсетимо, од ове године
важе нова правила за пензио-
нисање жена, што значи да сва-
ки захтев који даме поднесу ових
дана, али и свих наредних
закључно са овом годином, 

подлеже новим,
р и г о р о з н и ј и м
условима. С друге
стране, услови за
одлазак у редовну
пензију за мушкар-
це остају исти, али
то није случај и
када говоримо о
превременом пен-
зионисању.

Ове календарске
године даме, тако,
у старосну пензи-
ју могу са 63 годи-
не и четири месе-
ца живота, уместо
63 године и два
месеца, колико је
било потребно да
имају за пензио-
нисање у 2021.

Потребан број година радног ста-
жа остаје исти и износи мини-
мум 15 година. Истовремено,
мушкарци у старосну пензију у
наредној години иду по старом
– са 65 година живота и 15 годи-
на стажа уписаног у радну књи-
жицу.

Закон о пензијском и инва-
лидском осигурању измењен је
2014. године. Од тада се за жене
сваке године мењају услови за
пензију, и то по правилу да се
старосна граница помера у распо-
ну од два до шест месеци годи-
шње. И тако ће бити све до 2032.
године, када ће даме моћи да
иду у пензију са 65 година ста-
рости, што је годину дана и десет
месеци дуже него данас.

4 ДРУШТВО
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МИНИСТАР ОДБРАНЕ У КАСАРНИ У ПАНЧЕВУ

Стефановић: „Најважнији ресурс су људи”

ТРИБИНА У ДОМУ ВОЈСКЕ

О ризицима по уставни
поредак

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

Свако потискивање историје утиче да се ствари понове
на једнако трагичан начин. После рата је био доминан-
тан херојски наратив и, како је време пролазило, све
више су се заборављале драме обичних људи, а у први
план се истицао војнички аспект, који, у ствари, никада
докраја није био убедљив. Стварна прича тог времена је
мени много занимљивија и она се тиче народа који је
био сиромашан, који је изашао из Првог светског рата с
несагледивим последицама. Тај народ је из једне тотал-
но аутсајдерске позиције и без доброг наоружања, без
велике помоћи са стране, успео да се ослободи окупаци-
је. То је велико достигнуће само по себи. Било је тешко
зато што је Србија била земља у којој су биле заведене
мере 100 за једнога. У већем делу Европе је било 10 за
једног. Јесте, и тамо су били таоци, али 100 за једнога је
нешто незамисливо и не знам како смо то могли да
заборавимо.

(Стрип-аутор Александар Зограф, „Данас”, 19. април)

* * *
Друштво у ком се зликовци величају, а мурали и спомени-
ци писаца за децу вандализују и обезвређују, има све разло-
ге да се брине за сопствену будућност. До сад смо више
пута морали да га чистимо од ауто-лака којим неко нама
непознат и скроз-наскроз нејасан упорно прецртава очи на
овом предивном Ћопићевом портрету. Многе ствари нам
свакодневно указују да у нашем друштву постоји системско
и структурно изобличење, оно што најчешће називамо поре-
мећајем система вредности. Ово никако није најбезначај-
нија рефлексија тог синдрома.

(Чланови удружења „Крокодил”, „Ал Џазира”, 18. април)

* * *
Из боце смо деведесетих пустили духа, а од инцидената
који су пропратили стварање хрватске државе, злочина и
избацивања из станова, о чему се предуго ћутало, од дола-
ска Томислава Карамарка данас живимо филоусташтво.
Мој елементарни став и приступ јесте да не само Јосип
Броз Тито него и други заслужују свој назив у одређеном
времену и простору. Управо они који желе добро Загребу и
држави морају подржавати опције које ће градити и држа-
ву чинити бољим. Око вредности нема анкета ни истражи-
вања јавности.

(Политичар Виктор Готовац, портал „Новости”, 14. април)

* * *
Ја сада бирам земљу у којој ћу умрети. После свега што сам
доживео у овој земљи, волео бих да живим у земљи о којој
сам сањао, а то је земља наде, земља достојанства. То најви-
ше зависи од људи, којима је свега преко главе. Ви више
немате сензацију која ће вас узбудити.

(Рок критичар Петар Поповић, портал „Нова.рс”, 18. април)

* * *
Припрема је срце и душа емисије. Снимање је само
реализација, ја волим да кажем егзекуција онога што је
суштина, а то је писање сценарија. Нервирање око тога
како да приђемо теми и неслагање унутар екипе током
писања је незаобилазно, али када текст крене да се
излива и видимо да имамо добар материјал, осећај је
супер. Ја сценарио имам у глави пре петка, када се сни-
ма емисија, он је нешто заједничко, тимско, тако да
једва чекам снимање. Ми баш и нисмо нешто много
вредни. Могли бисмо ми у понедељак да почнемо с
писањем сценарија, али малтене ништа не напишемо
ни у уторак. Скоро све осмислимо у среду и четвртак да
би било свеже – кô у пекари... У новом сазиву скупшти-
не ће бити и опозиције, па ће из тог шаренила изаћи и
свађе, што је захвално за нашу емисију.

(Водитељ Зоран Кесић, „Данас” 15. април)

* * *
Планове за будућност немам. Ретко имам план и за сутра.
Порука читаоцима је – живите садашњи тренутак, занема-
рите прошлост и будућност, ниједно од то двоје не постоји.
Окружите се људима који поштују живот – не смрт, у смрти
не постоји ништа чега се ико треба плашити. Скачите из
авиона, возите моторе, тренирајте, постаните пилоти, побе-
дите страхове и летите, депресија ће нестати. Угасите
„Фејсбук”, интернет портале и читајте књиге. Не слушајте
површне националисте – манипулишу вама због новца.
Сви људи су исти, готово идентичне генетске копије, и нико
није вреднији ни од кога. Религије нас раздвајају, због нов-
ца и контроле, праве непријатеље од нас, а сви смо у крв-
ном сродству. Не слушајте их, они још живе у средњовеков-
ном, мрачном добу. Уживајте, али квалитетно. Уживање је
смисао живота.

(Глумац Феђа Штукан, „Независне новине”, 19. април)

КОНЦЕПТ КАКО ИЗРАЧУНАТИ ВИСИНУ ПЕНЗИЈЕ

У ПРОСЕКУ ОКО 30.000 ДИНАРА

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Министар одбране Небојша
Стефановић обишао је 19.
априла полазнике курсева за
подофицире у Центру за обу-
ку и усавршавање „Наредник
Милунка Савић” у нашем гра-
ду. Том приликом је рекао
да је за Министарство одбра-
не и Војску Србије важно да,
поред технике и опреме, која
се стално купује ради уна-
пређења способности, ника-
да не престанемо да разми-
шљамо о инвестицији у нај-
важнији ресурс наше војске,
а то су наши људи, стоји у
саопштењу Министарства
одбране.

Министра је у касарни
дочекао начелник Штаба
Команде за обуку бригадни
генерал Мухарем Фазлић, док
га је о задацима Центра и
курсевима који се у њему
изводе информисао коман-
дант Центра за обуку и уса-
вршавање подофицира пот-
пуковник Предраг Васовић.

– Команда за обуку увек
показује због чега је важно
инвестирати у усавршавање
и тренинг наших људи. Данас

сам имао прилику да видим
наше најбоље војнике из 
различитих јединица који
долазе на курсеве, који треба
да их припреме за прве
дужности старешина, одно-
сно подофицирске дужности,
и један део оних старешина
који су већ подофицири, а
налазе се у јединицама на
дужностима на којима су
укључени у планирање нај-
важнијих операција и који се
обучавају да потпуно адекват-
но, стеченим новим знањима,
одговоре свим изазовима које
такве дужности носе – рекао
је Стефановић.

Министар је изразио задо-
вољство што је био у прили-
ци да код свих њих види енту-
зијазам и вољу. Додао је:

– Драго ми је да видим да
ови млади људи заиста искре-
но желе да се боре за своје
место под сунцем у својој вој-
сци и да с великим осећајем
и патриотизма, али и при-
падности нашој војсци, хоће
да наставе каријеру у нашој
униформи. Оно што сам им
поручио јесте да очекујем да

раде потпуно посвећено, оче-
кујем да о војницима разми-
шљају на начин као када су
они били војници и како су
желели да се о њима разми-
шља и да не забораве да им у
руке поверавамо животе људи,
због чега очекујемо од њих
да на најозбиљнији начин
испуњавају своје дужности.
Видео сам, на полигонима,
кроз различите активности,
колико озбиљно Команда за
обуку ради, колико су озбиљ-

ни курсеви, и морам да похва-
лим њихове активности и не
само данас него и све оно
што сам видео у последњих
годину и по дана.

Стефановић је у Центру
присуствовао извођењу
физичке обуке, војне топо-
графије и стројеве обуке 20.
Основног курса за подофи-
цире и 17. Командно-штаб-
ног курса, а потом је разго-
варао с полазницима, који су
му пренели своје утиске.

Изложбу фотографија „Жеље-
зница у Боки которској, Треби-
њу и околини” аутора Јосипа
Вебера у Народном музеју отво-
рио је, 19. априла, градоначел-
ник Александар Стевановић.
Догађају су присуствовали и пред-
ставници делегација градова Хер-
цег Новог и Требиња, железнич-
ких компанија из Србије, Црне
Горе и Републике Српске, као и
туристичких организација.

Стевановић је поздравио при-
сутне и пожелео гостима добро-
дошлицу у Панчево.

– Задовољство ми је што сам
данас овде с вама, да се сви зајед-
но подсетимо како је изгледала
некада железница у Боки, Тре-
бињу и околини, као и какав је
био њен значај. Ових деведесе-

так фотографија насталих током
прошлог века враћају нас кроз
време и подсећају не само на
значај железнице већ и на исто-
рију места кроз која је пролази-
ла. Управо из тог разлога ова
изложба има посебну вредност.
Ово је прилика и да се млађе
генерације упознају с периодом
када је воз био важно превозно
средство, а у неким моментима
чак и једино – нагласио је гра-
доначелник.

Фотографије ће бити изложе-
не до 7. маја.

Удружењерезервних војних офи-
цира и подофицира Панчево
(УРВСПА) 16. априла у Дому вој-
ске организовало је трибину под
називом „Претње и ризици по
уставни поредак земље”, на којој
су представљене следеће теме:
национална стратегија за безбед-
ност земље, тероризам, трансна-
ционални тероризам, високотех-
нолошки криминал, верске сек-
те, наркоманија и заштита од
пожара. О томе су говорили мр
Јасмина Субић, Јелена Сладако-
вић, Тијана Соргић, Дејан Анђел-
ковић и Марина Јованов.

УРВСПА је део Савеза
резервних војних старешина
Републике Србије, који је про-
глашен организацијом од посеб-
ног значаја за одбрану земље, а

основао га је пре 103 године вој-
вода Степа Степановић. Оно тре-
нутно има 80 активних органи-
зација са око 20.000 људи. Три-
бина је организована с циљем да
се укаже на комплексну пробле-
матику претњи и ризика по нашу
земљу. Председник УРВСПА мр
Јасмина Субић истакла је и резул-
тате рада Удружења у послед-
њих годину дана и том прили-
ком указала да је оно уговорило
21 споразум за попусте за своје
чланове у разним лабораторија-
ма, поликлиникама, туристич-
ким објектима...

Према њеним речима, леп је
осећај бити део нечег тако бит-
ног и с тако дугом традицијом и
сви чланови настоје да делују
као прави тим.

Историја железнице
на 90 фотографија



Нафтни гигант наставља
да подржава грађане

Компанија НИС је један од добитника
признања „Доброчинитељ” за друштве-
ну одговорност у 2020. и 2021. години.
Свечана додела признања одржана је у
Скупштини града Београда, а награде
су додељене за претходне две године,
будући да су ванредне околности иза-
зване пандемијом довеле до тога да се
прошле године додела одложи. Додела
признања „Доброчинитељ” реализује се
у склопу кампање „Најбоље у Србији”,
коју организује удружење „Моја Срби-
ја”, уз подршку Центра потрошача Срби-
је и Града Београда. Циљ акције је под-
стицање организација и појединаца у
Србији да улажу у развој заједнице у
којој живе и раде, да чувају животну
средину, као и да помажу грађанима
којима је помоћ неопходна.

Вадим Смирнов, заменик генерал-
ног директора НИС-а, навео је овом
приликом да му је драго да може да
говори о теми која га највише инспи-
рише, а то је друштвена одговор-
ност.

– НИС има јако сложене процесе
за које користимо наше компетен-
ције, искуства и знања, али за ове
активности о којима говоримо кори-
стимо и своју душу и срце и ово при-
знање ми говори да је НИС у дру-
штву компанија призната као таква.
Поносан сам на нашу компанију, на
своје колеге и на наш менаџмент,
јер ни у тешким годинама иза нас
нисмо одустали од нашег стратешког
опредељења. И у овој години смо
сачували све наше пројекте, и „Зајед-
ници заједно” и „Енергију знања”,

тако да ћемо наставити даље актив-
ности и улагања – изјавио је Вадим
Смирнов.

Дугогодишње партнерство

Под слоганом „Будућност на делу”, ком-
панија НИС више од деценије подржа-
ва бројне пројекте у области образова-
ња, јавног здравља и социјалне зашти-
те, културе, спорта и заштите животне
средине. У ове области од националног
значаја НИС је кроз различите дру-
штвено одговорне пројекте само у про-
теклој години уложио 315 милиона
динара, док је од 2009. године компа-
нија уложила више од 4,1 милијарду
динара. Конкретно, кроз програм „Зајед-
ници заједно” НИС је у 2020. години
подржао рад 83 школе у 12 партнер-
ских градова и општина с циљем уна-
пређења дигитализације наставног про-
цеса и повећања безбедности ученика
и наставника, док је прошле године
компанија подржала 29 пројеката у
области екологије и заштите животне
средине. У оквиру ових двају циклуса
уложено је 222 милиона динара, док је
за протеклих тринаест година, колико
програм траје, реализовано преко 1.000
пројеката, у које је уложено 1,4 мили-
јарде динара.

Такође, НИС је наставио реализаци-
ју програма „Енергија знања”, кроз који
сарађује са образовним институцијама
у земљи и иностранству. НИС се при-
лагодио епидемиолошкој ситуацији и
за две године је одржано близу 70 онлајн
гостујућих предавања на факултетима.
НИС је подржао и опремање кабинета
за информатику у Математичкој гим-
назији у Београду и кабинета за руски
језик у Шабачкој гимназији. На Елек-

тронском факултету у Нишу отворен је
простор за реализацију заједничких
пројеката у области дигитализације.

Акције током пандемије

Да подсетимо, на самом почетку пан-
демије НИС је обезбедио 270 тона авио-
-горива националном авио-превозни-
ку „Ер Србија”, док је већински акцио-
нар НИС-а „Гаспром њефт” донирао
гориво за потребе наших државних слу-
жби. Поред тога, НИС је Клиничком
центру Србије и болници у Батајници
донирао 500 комплета хируршких уни-
форми, а за ковид болнице је, у сарад-
њи са УНИЦЕФ-ом, обезбеђено 56 кисе-
оничких протокомера. У ове две годи-

не НИС је донирао више од 182.000
литара воде „Јазак” болницама широм
Србије, 350 комплета постељине Ургент-
ном центру у Београду, као и возило
Дому здравља „Др Симо Милошевић”
из Београда.

Вреди истаћи да компанија НИС у
сарадњи са својим запосленима актив-
но спроводи и волонтерске акције усме-
рене на подршку различитим иниција-
тивама и осетљивим категоријама дру-
штва. Клуб волонтера НИС-а основан
је 2018. године и броји више од 1.650
чланова. Током 2020. и 2021. године
чланови Клуба волонтера реализовали
су 19 акција, за које су утрошили 2.946
волонтерских часова.
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Кретање на тржишту
диктира пословну политику

Усевима је
неопходна прихрана

Недавно је панчевачка „Азотара”, без
помпе, обавила пробу рада, односно
накратко је покренута производња, па
је многе Панчевце изненадио добро
познати жути дим над градом. Нови
власници комплекса за производњу
вештачког ђубрива у Спољностарчевач-
кој намеравају да покрену производњу
амонијака, а затим би требало да усле-
ди производња осталих производа.

Ствар је веома јасна када је реч о
мотивима „Промиста” да рестартује
производњу у Панчеву. Ситуација на
тржишту ђубрива поприлично је неиз-
весна – ем што су цене отишле у небо
због енормне вредности гаса, ем посто-
ји оправдан страх да у наредном перио-
ду неће бити хране за биљке због санк-
ција које је Европска унија увела најве-
ћем извознику ђубрива. Због свега наве-
деног менаџменту ове фирме отвориле
су се одличне карте за будућу пословну
прилику, али не могу они сами да уђу у
ову велику причу – превелики је то колач
за њих и потребан им је савезник.

Велики играчи

„Азотару”, која је више деценија била
једини произвођач амонијака у Срби-
ји и највећи произвођач вештачког
ђубрива, из стечаја је у мају прошле
године купила компанија „Промист”
за 650 милиона динара. Већ тада
је нови власник најавио да ће
производња у фабрици бити обновљена.

По свему судећи, „мука” је натера-
ла важне играче у Србији да некако
оживе ову заборављену фабрику, која
ће, ако се занави производња, поста-
ти значајан потрошач природног гаса,
јер је плави енергент најважнија сиро-
вина за сложен процес производње
вештачког ђубрива. Неко је у држа-
ви изгледа проценио да је рестарт од
стратешког значаја за пољопривреду
односно прихрану усева. Да одлука
није само „Промистова”, већ „држав-
на”, потврђује изјава првог човека
„Србијагаса” од пре месец дана.

Наиме, Душан Бајатовић, високи
функционер СПС-а и дугогодишњи
директор „Србијагаса”, рекао је при-
ликом недавне посете нашем граду
да има довољно гаса да прораде и
„Азотара” и ТЕ-ТО Панчево. Он је у

изјави за „Танјуг” навео да се воде
разговори како би се покренула
производња вештачког ђубрива у
Панчеву. Дакле, пре избора био је
јасан план и држава је била спремна
да помогне у овом послу како
би једини произвођач амонијака у
Србији и некада највећи произво-
ђач азотних и других вештачких
ђубрива неопходних за пољопривре-
ду поново почео да ради.

Вео тајни

Приликом куповине „Азотаре” у „Про-
мисту” су најављивали овакав след
ствари. Комерцијални директор „Про-
миста” Данило Томашевић у изјави
из тог периода рекао је да се „Про-
мист” већ 20 година бави послом
дистрибуције ђубрива и „природно
је било да пређемо и у производњу
вештачког ђубрива. То је наша наме-
ра од давних дана”, изјавио је Тома-
шевић и додао да „одлука о томе
хоће ли се производити и амонијак

зависи од доста фактора и цене гаса.
Не можемо ми као мала компанија
бити изложени таквим ризицима,
које велике компаније на другачији
начин решавају”, рекао је тада Тома-
шевић. Дакле, и у самом „Проми-
сту” су били свесни да не могу сами.
Иностраних партнера нема и сасвим
је јасно да су подршку добили ако не
од државе, онда од Јавног предузећа
„Србијагас”, односно њеног првог
човека Душана Бајатовића.

Колико је покретање производње у
јединственом фабричком комплексу,
с производним погонима и склади-
штима амонијака, азота, АН-а, КАН-а,
НПК и карбамида рентабилно, остаје
под знаком питања. Као што остаје
под велом тајне и питање ко је
обезбедио гас и по којој цени.

Има ту још много питања која је
„Панчевац” хтео да постави надле-
жнима у „Промисту”, али до закључења
овог броја нисмо успели да остваримо
контакт.

СИТУАЦИЈА НА СВЕТСКОМ ТРЖИШТУ ХАОТИЧНА

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

УНИФОРМЕ ЗА ИНСПЕКТОРE

Подизање ауторитета
Српски просветни инспектори први
пут су добили униформе, па ће тако
запослени у школама, вртићима и
на факултетима моћи „с врата” да
препознају просветне инспекторе.
Када им стигну службеници у тегет
оделу, светлоплавој или беж кошуљи
и беж ципелама, знаће да је у питању
контрола. Наиме, Министарство про-
свете донело је правилник којим је
прецизирано какву одећу и обућу
могу да носе републички просветни
инспектори. Правилник је ступио на
снагу 12. априла. Поред униформе,
просветни инспектори су добили и
нова задужења, те ће убудуће, поред
вртића, школа, факултета и завода,
контролисати и рад института.

Према речима надлежних, циљ
униформисања је подизање аутори-
тета и угледа, али и одговорнији
приступ инспекцијском надзору, као
и другачија перцепција руководи-
лаца школе или факултета када дођу
лица која су у униформама.

Иначе, цеообразовнисистем– пред-
школске установе, основне и средње
школе, приватне и државне факулте-
те, институте, Агенцију за квалифи-
кацију – контролишу 23 републичка
просветна инспектора, а с локалним
инспекцијама има их укупно 166.

НОВА ФИСКАЛИЗАЦИЈА

Казне за неодговорне
нису мале

Последњи рок да се примени Закон
о фискализацији јесте 1. мај, а то зна-
чи да су сви они који су обухваћени
овом променом дужни да промет на
мало евидентирају преко електрон-
ског уређаја. Предвиђене су и казне
за све који се оглуше о ову одлуку, а
оне се крећу од 300.000 па све до два
милиона динара. Да подсетимо, нови
закон о фискализацији односи се на
правна лица и друге обвезнике поре-
за на добит правних лица, уписаних у
регистар код надлежног органа, затим
предузетнике који су уписани у реги-
стар код надлежног органа, а од зако-
на нису изузети ни пољопривредни-
ци предузетници.

У случају да до 1. маја предузет-
ник не спроведе поменуту одлуку,
може очекивати драконске казне од
300.000 па све до два милиона дина-
ра. Казна је предвиђена и ако обве-
зник фискализације од 1. маја не
изда фискални рачун, као и када
рачун не садржи обавезне прописа-
не податке, али и у случају да фискал-
ни рачун садржи неисправне подат-
ке од значаја за висину пореске оба-
везе. Казне за ове прекршаје крећу
се од 20.000 до 500.000 динара.

МИНИСТАРСТВ0 ФИНАНСИЈА

Пријаве за порез на
доходак до 16. маја

Годишњи порез на доходак грађа-
на плаћају грађани који су заради-
ли више од 3,2 милиона динара,
што је троструки износ просечне
годишње зараде по запосленом у
Србији. Пореска пријава се подно-
си до 16. маја, а последњи дан закон-
ског рока је 15. мај ове године, наво-
ди се у објашњењу Министарства
финансија у вези с годишњим поре-
зом на доходак грађана за 2021.
годину.

Према подацима Републичког
завода за статистику, просечна годи-
шња зарада по запосленом у 2021.
години износила је милион динара.
Приходи који се опорезују јесу они
који су остварени у периоду од 1.
јануара до 31. децембра 2021. годи-
не, и то на основу: зараде, опорези-
вог прихода од самосталне делатно-
сти, ауторских и сродних права, опо-
резиви приход од непокретности,
права индустријске својине; затим,
од давања у закуп покретних ства-
ри, опорезиви приход спортиста и
спортских стручњака, као и приход
од пружања угоститељских услуга,
наводи се у објашњењу Министар-
ства финансија.

НИС ДОБИТНИК ПРИЗНАЊА ЗА ДРУШТВЕНУ ОДГОВОРНОСТ „ДОБРОЧИНИТЕЉ”

И у тешким временима помажу

ЦЕНА ЂУБРИВА ВАРИРА

Док се чека да из Панчева поново

крену домаћа ђубрива, на Продукт-

ној берзи је тражња стала, пре све-

га због високих цена, али и неизве-

сности око тога шта ће бити са

извозом житарица. Понуде ђубри-

ва је две недеље било, али тражња

готово да није постојала. Цена урее

кретала се у распону од 910 до 920

евра по тони. АН се нудио за 870,

а КАН за 850 евра по тони. Неде-

љу дана раније цена урее била је од

917 до 922 евра по тони.

ПОНОВО ПРОИЗВОДЊА
ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА У „АЗОТАРИ”?
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Усамљеност

ХРАНА ЗА ДУШУ

Драги моји, увек наиђу нека
времена у којима се осећамо
залутало, неприхваћено, и која
бисмо, не размишљајући, мења-
ли за нека про-
шла. Призивају-
ћи сећања на
оно што се нека-
да десило, поја-
чавамо осећај
усамљености.

Kао незвани
гост, усамљеност
заузме „почасно”
место у нашој
свакодневици,
појачавајући
хладноћу коју је направио оти-
сак нечијег присуства. Точак
еволуције нас је упутио једне
на друге јер другачије као врста
не бисмо опстали. Сплеткаре-
ње свести и подсвести као један
од „благослова” људског рода
главни је појачивач хладноће
коју у нама изазива усамље-
ност. Због „буке” збрканихмисли
које упућујемо сами себи, нисмо
у могућности да схватимо и
прихватимо све предности које
нам пружа самоћа. Kада нау-
чимо како да будемо сами, ника-
да више нећемо бити усамље-
ни. Ми смо рођени сами и сами
и одлазимо са овог физичког
света. Некима је осамљеност у
природи. Повучени у себе,

посматрају свет с дистанце,
бежећи од заглушујуће буке сва-
кодневице и претрпаности
информацијама. С друге стра-
не, постоје особе које уживају у
самоћи јер једино тада могу да
пруже својим талентима при-
лику да заблистају. Најлепше
речи писаца су слагане у миру
осаме, највећа уметничка дела
су стварана у тишини, како би
могла да буду поклоњена свету
као завештање и сведочанство
моћи које самоћа има у себи.
Најблиставији умови су ства-
рали сами, далеко од света и
буке која га прати.

Усамљеност као да има у
себи нека челична клешта који-
ма нас неумољиво држи у месту
које натапамо незадовољством,

самосажаље-
њем, горчином,
болним успоме-
нама... Прави-
мо лавиринт од
туге, депресив-
них мисли,
лоших одлука,
п о г р е ш н и х
потеза и очеки-
вања немогућег.
Kористимо нај-
јаче оружје које

поседујемо – своје мисли, како
бисмо правили црне сценари-
је доживотне усамљености у
којој остајемо. С временом
постајемо мајстори у креира-
њу најгорег.

Треба ставити тачку. Свесно
треба да донесемо одлуку да
ћемо користити најмоћније
оружје које нам је природа тако
несебично поклонила, за своје
добро. Пажљиво користећи сво-
ју реч, треба да почнемо да
кројимо време по мери своје
душе. Усамљеност треба да при-
хватимо као део времена који
нам је дат да научимо како да
се вратимо својој самоћи, која
нам пружа бескрајне могућно-
сти – кад је упознамо.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Kада научимо како
да будемо сами,
никада више 
нећемо бити 
усамљени.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Поред изузетног богатства

беланчевинама, мастима,

угљеним хидратима и анто-

цијанима, цвекла садржи

готово све минералне

састојке: калцијум, калијум,

натријум, фосфор, магнези-

јум, гвожђе, флуор, манган,

бакар, јод, сумпор, литијум,

стронцијум, бром... Значајно

је и присуство витамина Б1,

Б2, Ц, као и витамина Б12.

Цвекла обнавља црвена крвна зрнца, прочишћава крв, поспешу-

је рад желуца, црева и жучи и делује антиканцерозно. Изузетни су

њени здравствени ефекти у случајевима деминерализације костију

и зуба. Присуство јода чини је драгоценом у борби против артерио-

склерозе и успоравању процеса старења. Основ вишеструке лекови-

тости ове биљке чине ипак бетанин и бетаин, јер подстичу размену

материја, регулишу крвни притисак, смањују холестерол, одржавају

крвне судове и подстичу рад јетре. Цвекла се користи и као помоћ-

но средство у лечењу грипа у почетном стадијуму, а повољно утиче

на живце и рад мозга.

За све врсте лечења користи се свеже цеђени сок. Из једног

килограма цвекле може се добити 700–750 грама сока. Имајте у

виду да кувањем цвекла губи своју лековитост, па је најбоље пити

сок од пресне цвекле. Припремите га тако што ћете цвеклу танко

ољуштити, ситно нарендати и прелити соком од лимуна и медом.

Кад мало одстоји, истисните сок и пијте га у гутљајима целог дана.

Код тежих обољења попијте дневно од пола до једног литра сока.

Кад осетите побољшање, смањите унос на четвртину литра.

Сок од цвекле
чуда прави

За један од најзначајнијих хри-
шћанских празника трпеза је
увек богата, а на њој, наравно,
доминирају фарбана јаја.

Ова ремек-дела после Ускрса
увек „претекну”, а тада вам је
потребна нова тура креативно-
сти да решите ову главоломку: у
ком их јелу употребити не би ли
се појела? Одличне одговоре на
то питање спремила вам је Лана
Белић, врсна куварица и аутор-
ка блога „La cui si ne cre a ti ve”.

Kолико год јаја за Ускрс скували
и офарбали, увек мислимо да је
мало. Неколико комада у црве-
но, неколико у плаво, па у зеле-
но, па декупаж, омбре, неколико
да дете ослика темперама, нека
да се обуку, нека у луковину. Пре-
ко тога додамо још које за случај
да један проценат попуца...

Све у свему, после три-четири
дана схватимо да опет имамо
исти проблем као прошле годи-
не: преостала нам је гомила јаја
која нико више не жели ни да
погледа, а камоли да их поједе.

Но пре него што одлучите да
их баците – баците око на рецеп-
те који следе. Нема сумње да ће
вам они покренути нови талас
креативности и ускоро ћете се
наћи у кухињи изнова уверени да
– немате довољно јаја за све оно
што би сада требало направити.

УСКРШЊИ РЕЦЕПТИ КОЈИ ЋЕ ВАС ИНСПИРИСАТИ

И КАД ПАДНУ ЉУСКЕ, ЈАЈА МОГУ
ДА ВАС ОСТАВЕ БЕЗ ДАХА

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ТЕЛЕЋЕ 
РОЛНИЦЕ

Састојци: 600 г телећих

шницли, четири кувана јаје-

та, мало сенфа, 0,5 дл белог

вина, со, бибер.

Припрема: Шницле иста-

њите, посолите и побиберите

са обе стране, а затим једну

страну премажите сенфом.

На сваку шницлу ставитe по

једно кувано јаје, замотајте у

ролнице и причврстите на

неколико места чачкалицом.

Шницле кратко запеците са

свих страна на врућем уљу.

Додајте затим вино и сипајте

мало воде, па поклопите и

динстајте око пола сата, док

месо не омекша.

Готове ролнице извадите

на тањир, а сок који су

пустиле згусните с мало

густина и послужите уз месо.

Као прилог можете сервира-

ти гратинирано поврће и

динстану шаргарепу исечену

на танке траке и кратко про-

пржену на маслацу и кара-

мелисаном шећеру.

Још сјајних рецепата

потражите на блогу Лане

Белић: http://kuhi nji ca-mig no -

ne.blog spot.com/.

РУСКА
ЈАЈА

Састојци: четири тврдо

кувана јајета, мања кон-

зерва туњевине (од 75 г),

маслац, мајонез, со,

бибер, лимунов сок.

Припрема: Јаја уздуж

преполовити и испасирати

жуманца. Додати туњеви-

ну оцеђену од уља, мало

маслаца и мајонеза колико

је потребно да се све лепо

повеже. Пенасто умутити,

зачинити с неколико капи

лимуна, додати малчице

соли и бибера, па смесу

ставити у шприц и напуни-

ти половине беланаца.

Декорисати листићем пер-

шуна и гранчицом влашца.

КОЛИКО СМЕЈУ ДА СТОЈЕ ЈАЈА ПОСЛЕ УСКРСА

Кувана јаја имају знатно кра-

ћи рок трајања него свежа, па

би их зато након кувања тре-

бало држати у фрижидеру

уместо у корпи на столу.

Стручњаци упозоравају

да јаје које је дуже од два

сата стајало на собној темпе-

ратури постаје подложно тло

за развој бактерија, због

чега може доћи до тровања.

Наиме, када се јаје кува, с

љуске се скида заштитни

слој, без кога је оно изложе-

но ваздуху, температури,

али и бактеријама.

Уколико јаја држите на

собној температури, поједите

их истог дана или најкасније

сутрадан. Јаја која сте чували

у фрижидеру безбедна су за

јело и до шест дана.

НЕОБИЧНИ УСКРШЊИ ОБИЧАЈИ У СВЕТУ

Ускрс се широм света обеле-

жава на сличан начин, али

сваки народ има и неке зани-

мљиве и несвакидашње оби-

чаје: од пуштања змајева, пре-

ко прскања парфемима, до

маскирања у костуре. Ево

неких од најзанимљивијих

ускршњих ритуала.

• У Немачкој се на Ускрс

домови украшавају гранама

окићеним фарбаним јајима.

• У Финској ускршњи обичај

налаже да се људи међусобно

ударају по леђима гранчицама

брезе за срећу, док деца иду

улицом и лупају чиме стигну

како би буком отерала зло.

• У Шведској је боја Ускрса

жута, а јаја не доносе зечеви,

већ пилићи.

• Ирци имају један од

најнеобичнијих ускршњих оби-

чаја: они на тај дан закопавају

харинге. Тиме означавају крај

поста и враћање поновном

уживању у месу.

• У неким деловима Шпани-

је се другог дана Ускрса одр-

жава „плес смрти”. Људи се

облаче у костиме костура и

након поноћи се окупљају на

улицама крећући се у поворци

и изводећи различите игре.

• У Мађарској младићи

прскају девојке водом или пар-

фемом, јер верују да вода про-

чишћава, лечи и доноси плод-

ност. На крају овог ритуала од

девојке траже пољубац.

• У Бугарској ред налаже да

на ускршње јутро најстарија

жена у кући првим црвеним

јајетом помилује децу по лицу

како би била здрава и снажна.

Главно место на трпези заузи-

ма домаћа штрудла – козуњак.

• Норвежани воле да се на

Ускрс играју детектива и тог дана

су сви посвећени решавању уби-

става. На телевизијском програ-

му су обавезно детективски фил-

мови, у часописима се објављују

крими-приче, а чак и на амбала-

жи појединих производа, као

што је млеко, штампају се приче

о нерешеним убиствима.

• У Холандији и Шкотској

обичај налаже да се дечацима

на Ускрс „испраши тур”, како

би се они целе године лепо

понашали.

• У Грчкој Ускрс не може да

прође без црвених јаја, од којих

се прво ставља поред иконе.

За ручак се једу супа од јагње-

ћих изнутрица – магиритсе,

слатки колач – цуреки и јело од

јагњећег меса – кокореци.

• На Бермудама се на Вели-

ки петак пуштају ручно израђе-

ни змајеви од папира. Ручак не

може проћи без торте од бака-

лара и топлог пецива украшеног

крстом.

МЕСНА ШТРУЦА

Састојци: 600 г млевеног меса,

једна већа главица црног лука

(или везица младог лука), две

шните старог хлеба, мало мле-

ка, кашичица вегете, 1/2 каши-

чице соли, мало млевеног

бибера, сецкано першуново

лишће, једно свеже јаје и шест-

-седам куваних јаја.

Припрема: На мало уља

пропржити ситно сецкани

црни или млади лук заједно са

зеленим перцима. Потопити

хлеб у млеко (најбоље би било

само средину, без коре). Изме-

шати млевено месо, додати

зачине по укусу, пропржени

црни лук, омекшали хлеб из

млека, једно јаје, сецкани пер-

шун и две-три кашике презли

ако је смеса сувише мекана.

Kалуп за срнећа леђа

намазати маргарином, посу-

ти презлама или обложити

шнитама танко сечене слани-

не. Затим ставити један део

смесе, преко тога распореди-

ти ољуштена кувана јаја и

прекрити другим делом мле-

веног меса. Пећи око 40

минута у рерни претходно

загрејаној на 200 степени.

Предлог за послуживање:

кромпир-пире у који смо дода-

ли мало маслаца и нарибаног

мускатног орашчића и зелена

салата.



Опште је познато како би тре-
бало да се деца баве спортом
јер је то за њих здраво. Ипак,
није све за свакога. Када се дете
бави неком физичком активно-
шћу, треба обратити пажњу на
одређене ствари. На које тачно,
објаснио је у емисији РТС-а
Душко Илић, професор биоме-
ханике и моторне контроле на
Факултету спорта и физичког
васпитања.

На питање како према узрасту
одабрати спорт за дете проф.
Душко Илић је одговорио:

– Деца већ могу од друге-тре-
ће године бити регуларно у ски-
јању, за разлику од манипула-
тивних кретњи лоптом, где сед-
ма, осма и девета година доми-
нирају са упражњавањем лопте
као такве. Борилачки спортови
– четврта и пета година су крај-
ње подобне да непосредни кон-
такт између деце буде изражено
доминантан и да га деца све вре-
ме упражњавају.

Упитан колико често би тре-
бало да се деца баве спортом,
проф. Душко Илић рекао је да
би требало да се деца у току
недеље баве спортом од два до
четири пута, сходно условима и
могућностима.

– С друге стране, ниво актив-
ности треба да буде од један сат
до сат и по, ако је то могуће –
прецизирао је професор.

Шта избегавати

Професор је објаснио и шта ука-
зује на то да дете не треба да се
бави одређеном врстом спорта:

– Деца с малим грудним
кошем, упалим грудима и слич-
но нису баш подобна за ватер-
поло, па из тих разлога добар
развој кроз вежбе дисања и томе
слично обезбеђује предуслове да
се ипак у том спорту опстане и
функционише. Нажалост, вели-
ки број деце има равна стопала
и та деца се јако брзо умарају,
па не можемо ставити децу у
дуготрајне кретне чинове, да оба-
вљају дуготрајна трчања, да буду
на дугим стазама, да обављају
фудбалске активности, које тра-
ју 70-80 минута. То је релативно

незгодно, па из тих разлога каже-
мо често, за родитеље важно, да
обаве предвежбе за све оно што
је корективно важно, да би уоп-
ште у неки спорт ушли.

Професор Илић је указао на
то да неки здравствени пробле-
ми могу бити препрека за тре-
нирање одређеног спорта:

– У случају деформитета кич-
меног стуба, који је врло чест
код деце, поготово танке, рела-
тивно мршаве деце, ми прак-
тично не дозвољавамо деци да
буду у спортовима који су аси-
метрични, а то су превасходно
тенис, бацање копља, бацање
кугле, дакле извођење кретног

чина једном руком, то је врло
важно. С друге стране, разне
килице, ређе желудачне или пуп-
чане, а најчешће препонске кили-
це – ако одведете дете у упињу-
ће покрете, снажне покрете и
издржаје који се обављају често
у гимнастици, то је врло кон-
трапродуктивно, па из тих
разлога врло је важно да се увек
реши проблем килице, а онда
се исто дете може у дати спорт
укључити – објаснио је профе-
сор Илић.

Навео је и ово:
– Оно што се често дешава у

одбојци јесте да девојчице често
зараде Х-позицију ногу, јер су

честа стајања, нема сталне дина-
мике кретања, па из тих разлога
врло је важно за такву децу, код
девојчица, уводити мале корек-
тивне вежбе у том спорту, да би
деца опстала регуларно у том

развоју. Што се тиче деце с рав-
ним стопалима, напросто је изу-
зета свака могућност дуготрај-
ног трчања и требало би да таква
деца буду осокољена квалитет-
ним корективним вежбовним
процедурама, да би после неког
времена симултано могла бити
укључена у неки од спортова
који траже, с једне стране, у
почетку неку мању кретну актив-
ност. То ће бити често и руко-
мет, и кошарка, а онда могу бити
укључена у дуготрајну, већу
активност када се стопала до
неког нивоа доведу у ред, када
је у питању фудбал или неки
дуготрајни облици кретања у
дугим стазама у атлетици или
томе слично – детаљно је разло-
жио професор ДИФ-а.

Два спорта боља од једног

Професор Душко Илић често
говори о томе да је одлично да
дете комбинује два спорта који-
ма се бави, а објаснио је и које
су комбинације спортова добре
и зашто.

– У намери да родитељи има-
ју децу и довољно брзу и довољ-
но издржљиву, врло је важно да,
с једне стране, примера ради,
мушка деца користе регуларно
фудбал као спорт који довољно
фаворизује издржљивост и, с
друге стране, на пример џудо

или рвање, који фаворизују екс-
плозивност. Када су у питању
женска деца, доћи у ситуацију
да се девојчице баве кошарком
или одбојком, регуларно из угла
неке дуготрајности активности,
а опет, с друге стране, те исте
девојчице могу да се баве јако
квалитетно плесом, с једне стра-
не, или експлозивним спорто-
вима, као што је ритмичка спорт-
ска гимнастика, који ће довољ-
но у тој заједничкој вези омогу-
ћити и једну и другу способност.
Могуће је уз кошарку и рукомет
упражњавати додатно тенис, без
икаквих проблема, јер ће он, као
такав, додатно доприносити
добром осећају за размену изме-
ђу брзине и прецизности, док с
друге стране иста та кошарка
јако добро прихвата фудбал –
рекао је он.

– Пливање не захтева ника-
кав суви спорт, јер ако после
пливања уследи јако брзо суви
спорт, може доћи до такозваних
неуромишићних зглобних илу-
зија и често деца доживе неку
додатну повреду. Из тих разло-
га ми кажемо да после пливања
треба да уследи једна статична,
у партеру, добра, корективна
активност, не би ли се практич-
но те две активности спариле –
добронамерно је посаветовао
професор Душко Илић.

ТЕМА БРОЈА
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САВЕТИ ЗА ПРАВИЛАН ИЗБОР ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ ЗА МАЛИШАНЕ

ЗА СВАКО ДЕТЕ ПОСТОЈИ ОДГОВАРАЈУЋИ СПОРТ

Реформа физичког васпитања
која је започета пре неколико
година почела је да даје резул-
тате, али је стање још далеко
од идеалног, рекао је за РТС
Мирослав Марковић из Заво-
да за унапређење васпитања и
образовања.

– Настава физичког васпи-
тања прва је 2017. године ушла
у реформу, заједно с техником,
технологијом и информати-
ком. Завод је израдио нове пла-
нове наставе и учења – навео је
Марковић.

Према његовим речима,
реформом је постигнуто да се
заустави тренд све чешће гоја-
зности код деце.

– Не бих рекао да је то још
увек кренуло у добром правцу,
али идемо ка томе. Завод,
Министарство и струка се сла-
жу да треба повећати физичку
активност деце на 60 минута
дневно – каже Марковић.

Свега 20 одсто деце тренут-
но активно вежба 60 минута
свакога дана.

Деца вежбају на настави
физичког васпитања онако како
је прописано, али шта од тога
могу да остваре, зависи првен-
ствено од услова који се пру-
жају у школама.

– Нови наставни програми
дали су слободу наставнику да
сам креира наставни процес,
јер он најбоље познаје своје
ученике. Нове мере су довеле
до постепеног повећања физич-
ке активности на часовима

физичког васпитања, али то је
далеко од задовољавајућег –
објашњава Марковић.

Према његовим речима,
наставници су ти који треба да
буду главни мотиватори деци
и да их подстичу на физичку
активност.

Марковић каже да нема пре-
цизних података о томе коли-
ко ђака тражи ослобађање од
часова физичког васпитања,
али каже да је прилично лако
доћи до изузећа.

– Раније је постојао правил-
ник који је то регулисао. Данас
закон каже да је довољно само
оправдање изабраног лекара.
Морам да кажем да нису рет-
ке ни злоупотребе оправдања.
Девојчице ту нажалост пред-
њаче у односу на дечаке. Има
ту оправданих разлога – пубер-
тет и стид, јер то је један спе-

цифичан период одрастања –
истиче Марковић.

На предлог Завода за уна-
пређивање образовања и
васпитања урађено је истражи-
вање на основу којег је урађен
приручник за мерење и праће-
ње физичких и моторичких спо-
собности ученика средњих шко-
ла. То је пре неколико година
урађено и за основне школе.

– Засад је направљена добра
база и у изради је софтвер који
ће бити повезан с Јединстве-
ним образовним системом у
просвети и Електронским днев-
ником, где ће родитељи на осно-
ву мерења моћи да виде у којој
здравственој зони је њихово дете.
Једноставним тестовима моћи
ће да се утврди физичка спрем-
ност деце и родитељи ће увек
имати праву информацију о
томе – закључио је Марковић.

ЗАБРИЊАВАЈУЋИ ПОДАЦИ

Како стати на пут гојазности деце
Није реткост да се родитељи
питају да ли им деца довољно
расту у односу на узраст и дру-
ге малишане у разреду. Нека-
да се деси да је млађе дете
више од старијег. Први савет
треба потражити код педија-
тра, а важно је и не пропусти-
ти редовне систематске пре-
гледе.

– Деца највише порасту у
првој години живота, између
20 и 25 центиметара. У другој
– 12, а у трећој осам центиме-
тара у просеку. Даље годишње
просечно расту између четири
и шест центиметара, а са ула-
ском у пубертет још десет до
15 центиметара – каже др Гор-
дана Иванов, педијатар у Дому
здравља „Звездара”.

Раст детета најбоље се пра-
ти кроз редовне систематске
прегледе.

– Важно је радити карту
раста. То је једноставна и
бесплатна доступна апликација
коју педијатри користе. То је
апликација у коју се унесу пара-
метри: висина, колико је дете
на рођењу било тешко и дугач-
ко, колико су високи родите-
љи, када је дете рођено, и доби-
је се канал раста и тачно се
види колики је потенцијал раста
детета и да ли постоји неко
одступање – каже Милица
Милошевић испред портала
„Стетоскоп”.

На раст утичу генетика, урав-
нотежена исхрана, редован сан,
психосоцијално окружење,

физичка активност.
– И неке хроничне болести

могу да ремете нормалан раст
и развој детета – додала је др
Гордана Иванов.

Када се посумња на проблем,
потребно је обратити се педи-
јатру, који ће дете упутити на
анализе крви, а оне могу да
покажу какав је рад јетре, да
ли је присутна анемија... Касни-
је се дете упућује педијатриј-
ском ендокринологу на даље
анализе и лечење, уколико је
потребно.

У току је пројекат „Раст дете-
та – здравље детета”, у оквиру
којег је прегледано 500 мали-
шана.

– У питању је трећи циклус

пројекта, а сви родитељи који
имају бриге о расту деце могу
да позову операторе на број
телефона 060/177-30-30 и на
лицу места могу да ураде кар-
ту раста. Уколико код детета
постоји одступање, заказује се
преглед с педијатром ендокри-
нологом и, ако треба, упућује
се на даљу дијагностику – дода-
ла је Милошевићева.

Докторка Иванов је указала
на то да је важно да родитељи
реагују на време када примете
да постоји евентуални проблем
с растом код детета.

Нагласила је да ће, када се
проблем уочи на време и ако
терапија започне раније, лече-
ње бити успешније.

КАДА СЕ ТРЕБА ОБРАТИТИ ЛЕКАРУ

Да ли моје дете расте довољно?
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Деца су најважнија категорија ста-
новништва, о њима треба посебно
бринути, пажљиво их учити битним
стварима и односима према приро-
ди и људима, јер од њих зависи какав
ће свет бити сутра. Игралишта има-
ју посебно место у одрастању сваког
детета.

Град Панчево и ЈКП „Зеленило” бри-
ну о малишанима. У граду постоји
око осамдесет играли-
шта за децу, а сведоци
смо да стално ничу
нове, модерне површи-
не предвиђене за игру,
забаву, дружење и уче-
ње.

„Чаробни свет” је
назив великог дечјег
игралишта које је
недавно постављено у
Градском парку, у непо-
средној близини Народ-
ног музеја, и потпуно
оправдава своје име.

Јавна зелена површи-
на у насељу Солара у
Панчеву, чија је рекон-
струкција завршена
крајем прошле године,
постала је ново омиље-
но место за игру мали-
шанима који живе у
околним зградама, али
и деци из оближњег
вртића. Простор игра-
лишта је ограђен ради
безбедности најмлађих,
стазе и платои су
поплочани, поставље-
на је еластична подло-
га од тартан плоча, а
оно садржи једанаест
справа за забаву: љуља-
шке, клацкалице, њиха-
лице, пењалице, тобо-
гане... Постављене су и
нове клупе како би
родитељи могли да се
одмарају док се деца
играју и друже, а ту су
и нове корпе за отпат-
ке.

Новим модерним игралиштем у
центру села однедавно се може
похвалити и Старчево. Њиме је
додатно оплемењен амбијент Трга
неолита, у оквиру којег се налазе
шеталиште и мултифункционални
пијачни плато.

– У протеклом периоду изграђено
је неколико потпуно нових играли-
шта: на Солари у паркићу код Лењи-
нове улице, у Улици Светог Саве
прекопута амбуланте, затим у насе-
љу Стрелиште у Улици Вељка Петро-
вића... Екипе ЈКП „Зеленила” су ових
дана обновиле дечје игралиште на
Котежу 1 у Новосадској улици, затим
на Стрелишту у Јоакима Вујића и
друга... ЈКП „Зеленило” је задужено

за одржавање игралишта на терито-
рији града Панчева – испричала нам
је Жења Маринковић из ЈКП-а „Зеле-
нило”.

Справе на игралиштима често се
ломе због немара.

–  Справе које ми производимо

комбинација су метала и дрвета, оне
су издржљиве и не кваре се често.
Кварови нису чести, изузев случаје-
ва када корисници поломе справу.
Тада обично страдају дрвени дело-
ви.  Догађало се да у току ноћи неста-
не и цела љуљашка или птичје гне-
здо. Има случајева да се игралишта
не користе на одговарајући начин.
Имали смо, на пример, на Тргу кра-
ља Петра мале њихалице, за децу до

три године, којима су поломљене
опруге. Те справе су, наиме, 
предвиђене за мање оптерећење и
кад на њих седне неко одрастао,
опруга, наравно, не може да издржи
тежину и ломи се – рекла нам је
Жења Маринковић.

Ускрс је један од највећих и најра-
доснијих хришћанских празника.
Обележавање празника ове године
верници су започели већ у четвр-
так, 21. априла, а у петак се фарба-
ју и украшавају јаја, али се чувају
све до недеље. Куцање јајима у кру-
гу породице прва је асоцијација на
овај празник. Разговарали смо с
Панчевцима о томе како ће и с ким
они бити током празника.

ДЕСА БОРЧИЋ ЂОКОВИЋ, 
пензионерка:

– За празнике ћу бити код куће. 
Размишљала сам да одем мало у при-
роду, на своје имање у Шумадији, али
стицајем околности остаћу овде. Пра-
зник ћу провести у друштву породице.
Декорације ће бити, мада је то сада све
у мањој мери, јер су ми деца већ вели-
ка, а нажалост немам још унучиће, па
сам декорацију свела на минимум.

МИРЈАНА ПАНИЋ, пензионерка:
– Ми славимо два Ускрса, мој

супруг је православац. Моја деца су

увек имала два Ускрса, два Божића
и једну Нову годину. Празник про-
водим с породицом, као што Ускрс
и треба да се слави. Професор сам
историје ликовне уметности, код
мене је кућа увек дотерана и пуна
украса. Биће ту јаја, зека, чокола-
дица...

ВЕСНА НАЈДОВСКИ, 
трговац и слободна уметница:

– Ускрс ћу провести на плацу у
викендици с породицом. Окупиће-
мо се, родитељи и брат и ја с нашим
породицама. Направићемо роштиљ
и донећемо шарена јаја, свако са
својим украсима. Ја избељујем јаја,
па примењујем технику декупаж сал-
ветама. Када их поклоним, свима је
жао да их лупају. Од декорације ће
бити корпица, пилића... свачега у
жуто-зеленим, веселим тоновима.

ЈУЛКА СПАСКОВСКА, 
пензионерка:

– Ускрс ћу провести код куће, где
живим са ћерком. У госте ће ми

доћи унук и његова жена из Београ-
да, доћи ће ми син са снајком. Поро-
дично ћемо се окупити. Спремићу
штрудлу коју воле и све што поже-
ле. Јаја фарбам у луку, ставим неке
травице, детелине, за мене је то нај-
боље, евентуално залепим неку сли-
чицу за децу.

МИЛАН ГАЈИЋ, 
пензионер:

– Код куће ћу провести празнике,
без превелике гужве. Традиционал-
но се фарбају јаја. Фарбам црвена и
плава јаја, обавезно оставим оно
прво јаје као чуваркућу и то ми сто-
ји заједно с богојављенском води-
цом.

МИЛЕ БАСТА, 
пензионер:

– Празнике проводим с породи-
цом, како се договоримо. Нису дале-
ко, у Панчеву, Владимировцу и у
Лици. На трпези ће се наћи тради-
ционално украшена јаја и јагњеће
печење.

Ј. СПАСКОВСКАВ. НАЈДОВСКИ М. ГАЈИЋ М. БАСТАМ. ПАНИЋД. БОРЧИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Да ли послодавац може да
ме привремено удаљи с

посла због недисциплине?

Нема изговора 
за бахато понашање

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ПРАЗНИКЕ?

Ускрс се слави у кругу породице

Да ли послодавац може
да ме привремено уда-
љи с посла зато што угро-
жавам имовину веће
вредности својим непо-
штовањем радне дисци-
плине, тако што сам слу-
чајно оставио мали про-
зор отворен, па када се
он услед промаје залу-
пио, стакло се поломи-
ло? Упркос минималној
штети и замени стакла о
мом трошку, послодавац
ми је уручио решење о
удаљењу, каже Михаљ О. из Панчева.

Запослени се може привремено
удаљити с рада ако је учинио повре-
ду радне обавезе која угрожава имо-
вину веће вредности. Износ вредно-
сти утврђује се општим актом или
уговором о раду. У решењу о удаље-
њу послодавац је дужан да укаже на
угрожавање имовине веће вредности
и то не сме да учини уопштено. У
датом решењу мора бити наведен
износ причињене штете, као и акт

који дефинише износ преко кога се
штета сматра већом вредности у сми-
слу Закона о раду који то налаже.
Уколико је штета минимална, као
што је у наведеном случају, и не посто-
је неки други пропусти запосленог за
које га послодавац може сматрати
одговорним, онда је овако донето
решење преоштро, те запослени има
право да затражи његово поништење
преко надлежног суда, а може се обра-
тити и инспекцији рада пре тога.

ОСАМДЕСЕТ ДЕЧЈИХ ИГРАЛИШТА У НАШЕМ ГРАДУ

МЕСТА ЗА ЛЕПШЕ ОДРАСТАЊЕ

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

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

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

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

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

мрежи можете пријавити на теле-
фон 319-220.

ЈКП „Хигијена” је месец април посве-
тила пролећној акцији изношења каба-
стог отпада и требало је само да се
грађани информишу о датуму када ће
се акција спровести у њиховој улици,
па би проблем био решен. Иако је
већина искористила акцију на прави
начин, неки људи су толико бахати да
су свој кабасти отпад бацили уз пругу
на потезу између Кудељарског насипа
и Котежа 2.

Становници овог краја и сви они
који овуда пролазе сведоци су година-

ма да неодговорни суграђани од овог
места праве дивљу депонију. Овде се
одлаже све: кабасти отпад, шут, дотра-
јале санитарије, бојлери, усисивачи,
џакови са стварима, душеци, смеће...

Ако сте због нечег пропустили акци-
је ЈКП-а „Хигијена” које се изводе два
пута годишње, кабасти отпад можете
да однесете и предате на старој депо-
нији „Хигијене” у Улици Димитрија
Туцовића, потпуно бесплатно. Дакле,
нема изговора и оправдања за овакво
понашање!

Страну 

припремила 

Сузана

Јанковић

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана вероватно 
без искључења



Осма изложба под називом „У
сусрет Ускрсу” одржана је у
суботу, 16. априла, у сали ново-
сељанског Дома културе. Као и
увек, организовале су је жене
из удружења „Новосељан-
ке/Bobo a ce le”, а том приликом
су приказана јаја украшена у
најразличитијим техникама, као
и рукотворине које су пре неко-
лико деценија биле незамисли-
во тражене – везени гоблени.

Према речима председнице
поменутог удружења жена Сне-
жане Бабе, она и њене колеги-
нице желеле су да додатно
допринесу атмосфери пред нај-
већи хришћански празник.

– Kао и сваке године изло-
жба је у фокусу имала ручно
декорисана јаја, а како увек
имамо и неку новину, овог пута
смо одлучиле да прикажемо
гоблене, који све ређе красе

зидове наших кућа. Тако је цело-
купан изглед украшеног про-
стора добио прелеп изглед, што
су нам и посетиоци потврдили.
Ове године је било интересант-
но и то да су деца сама долази-
ла да виде изложбу, јер су желе-
ла да сазнају где и шта то ми
радимо, а највише су се распи-
тивали за радионице које често
одржавамо за њихове вршњаке
– рекла је Снежана Баба.

Још једна успешна
организација СКПД-а
„Ђетван”

Наступио двадесет
један извођач

Четврти фестивал соло извође-
ња словачких традиционалних
песама одржан је у понедељак,
18. априла, у организацији Сло-
вачког културно-просветног дру-
штва „Ђетван” из Војловице.

У просторијама тог иначе вео-
ма активног друштва наступило
је двадесет седморо аматера изво-
ђача, који су интерпретирали
препознатљиве нумере уз помоћ
вишечланог оркестра.

Одушевљена публика

Публика, која је препунила салу,
видно је уживала у традицонал-
ној музици и све време је бурним
аплаузима пружала подршку уче-
сницима, нарочито оним млађим,
попут Саре Митровић, Мартина
Холока или Марија Берацке.

Програм су водили искусни
чланови „Ђетвана” Мирослав
Оравец и Мирко Берацка, који
не само да су најављивали насту-
пе већ су на боемски начин, сим-
болично, за карираним кафан-
ским столом, дочаравали како
се некад живело и веселило.
Догађају је, поред осталих, при-
суствовао и председник Матице
словачке Бранислав Kулик, уз
бројне локалне званице.

Велику потпору овом догађа-
ју, као један од главних органи-
затора, дао је Владимир Кола-
рик, који је, поред осталог, био
и цимбалиста у оркестру. Као
уметнички руководилац СКПД-а
„Ђетван”, он каже да је идеја о
одржавању солопевачког фести-
вала потекла пре око шест годи-
на, када је одржана прва ман-
фестација ове врсте, али су две
изастале због пандемије.

– Трудимо се да сачувамо ста-
ре песме које лагано нестају, пре
свега како бисмо их пренели на
младе. Многи наши чланови
дали су допринос у њиховом
сакупљању, а међу њима и моја

маленкост. Иначе, овај фести-
вал је ревијалног карактера, што
значи да нема такмичења, јер
смо се на првом месту окупили
да уживамо, да се дружимо и
подсетимо на нека лепа време-
на. Сви учесници су из Војлови-
це; тек понеко је дошао из гра-
да, али потиче из наше месне
заједнице. Када је реч о самим
песмама, оне су прикупљане од
старих музиканата, који су их
изводили у разним ситуација-
ма, нарочито у свечаним при-
ликама, као што је ова, јер су
ускршњи празници у току. Када
је реч о процени вредности те
музике, ангажовали смо чак и

жири, који нема улогу да оце-
њује учеснике, већ ће само ука-
зати на значај очувања тради-
ције и организације оваквих дога-
ђаја – наводи Коларик.

Певало и старо и младо

Један од најангажованијих у том
смислу био је Миша Чрјапо, чија
је породица на фестивалу засту-
пљена у три генерације.

– Мени ово много значи, јер
су поред мене наступили и син
и унук. Никад ми није било
тешко да се ангажујем за потре-
бе словачке заједнице, а у том
смислу сам још као момак сви-
рао, певао и играо у позоришту,

док сам у већ дужем
периоду и члан Управ-
ног одбора СКПД-а
„Ђетван”. Овог пута сам
певао једну словачку
народну нумеру која
говори, као и већина
песама, о љубави, тач-
није о томе како је мла-
дић шетао улицом и спа-
зио у прозору три девој-
ке, од којих се једна зове
Јулијана, друга Марија-
на, а трећу није хтео да
именује јер је воли. То
се некада певало на ули-
цама, у пратњи музика-

ната, када су момци обилазили
девојачке куће. На исти начин
сам се и ја удварао својој буду-
ћој супрузи Зузани и испало је
више него добро – каже Чрјапо.

Интересантно је навести да међу
бројним словачким народним
песмама, поред осталих, постоји
и она под називом „Војловчан-
ка”, која је, додуше, само верзија
оригиналног сонга с називом при-
лагођеним локалним приликама.

С друге стране, постоји и јед-
на која је настала баш на овим
војловачким просторима, под
називом „Кеђ сом пасов коње и
воли” или у преводу „Када сам
напасао коње и волове”.

Петак, 22. април 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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НОВОСЕЉАНКЕ ПРИРЕДИЛЕ ЛЕПУ ИЗЛОЖБУ ПРЕД ВЕЛИКИ ПРАЗНИК

Уметничка дела од ускршњих јаја све задивила

Изложба ликовних радова
Маријане Стаменковић отво-
рена је у среду, 13. априла, у
галерији „Боем”. Уводну реч
је дао директор Дома култу-
ре Дарко Јешић, а о самим
сликама говорио је Чедомир
Кесић из уметничког савета
галерије.

Старчевачка аматерска умет-
ница махом је изложила своје
цртеже на којима се налазе
животиње, природа и наравно
људи, међу којима и чувени
Мистер Бин или Фрида Кало,
а заправо све што је окружује
она је оплеменила својом
вештином, јер својим рукама
апсолутно влада четкицом.

Маријана Стаменковић је
рођена 1977. године. Похађа-

ла је школу цртања и вечер-
њег акта, а студирала је на
Вишој политехничкој школи
у Београду – одсек графички
дизајн. Већ више од двадесет
година она се активно бави
цртањем, сликањем и израдом
скулптура и објеката, а више
пута је групно излагала. Тре-
нутно ради као декоратер у
једној посластичарници.

Изложба је увеличана насту-
пом тамбурашког састава, у
којем је Мајин супруг свирао
фрулу.

Банатски Брестовац: Терен на
којем игра Фудбалски клуб
„Будућност” сређен је од дона-
ције Грађевинског предузећа
„Гајић” из Омољице. На зиду
управне зграде поменутог спорт-
ског колектива недавно је осва-
нуо мурал на којем се налазе
Александар Митровић и Дра-
ган Стојковић Пикси, заједно
са чувеном репликом „Kакав,
бре, евентуални!”. Изложба
фотографија „Прекиди ствар-
ности” Александре Лековић
отворена је у петак, 15. априла,
у галерији Дома културе.

Банатско Ново Село: Поправ-
ке на уличној расвети су ура-
ђене, па она сада функциони-
ше како треба. Пси луталице
су и даље на улицама и чека се
реакција надлежних служби.
На овогодишњој, 59. градској
смотри музичко-фолклорног
стваралаштва деце, одржаној
у среду, 13. априла, чланови
фолклорне секције Дома кул-
туре представили су се у кате-
горијама нижих и виших
разреда влашким играма
из ђердапског Подунавља и
српским играма из Неготина.

Долово: Милан Радосављев, или
реп-уметник из Долова Рки Дпб,
покренуо је видео-подкаст с
циљем да представи људе из
села, а у првој епизоди разгова-
рао је с Владимиром Вемићем,
наставником у основној школи
у Долову и тренером ЖРK-а
„Долово”. Месни одбор Град-
ског удружења свих пензионе-
ра приредио је у суботу, 16.
априла, у простору дискотеке
Дома културе, прославу рођен-
дана својих чланова рођених у
априлу. Kњижевница Тамара
Лујак одржала је предавање о
Грузији и Јерменији у среду,
20. априла, у Дому културе.

Глогоњ: Месна заједница, у
сарадњи с ЈKП-ом, током про-
шле недеље посадила је 80 мла-
дих садница платана у сеоском
парку. Нови тренер фудбал-
ског клуба је Саша Миљковић.
Поводом Ускрса у Дому кул-
туре је у четвртак, 21. априла,
изведена дечја представа „Нај-
лепше ускршње јаје”, а истог

дана за децу је организовано
фарбање јаја. Удружење пен-
зионера на Велики петак орга-
низује кување рибље чорбе у
Дому пензионера.

Иваново: Продајна ускршња
изложба ученика од првог до
четвртог разреда и деце пред-
школског узраста биће одржа-
на у четвртак, 14. априла, у
Дому културе.

Јабука: ЈKП „Вод-Kом” обаве-
штава грађане да ће због Ускр-
са одвожење смећа бити поме-

рено за период од уторка до
четвртка, односно између 26.
и 28. априла.

Kачарево: Позоришна пред-
става за децу „Цврчак Цврле и
мрав Мрле” одржана је у четвр-
так, 14. aприла, у Дому омла-
дине.

Омољица: Књига „Моногра-
фија – Омољица” представље-
на је у петак, 15. априла, у
Дому културе. Чишћење муља
на Поњавици биће у прекиду
све док траје вегетација.

Старчево: Ускршњи базар на
Тргу неолита траје од 14. до
23. априла. У току је рехаби-
литација коловозa у Новосад-
ској улици, а у плану је садња
100 платана. Други део вечери
„Kако се рађао и пропа(да)о
старчевачки рокенрол” одржан
је у уторак, 19. априла, у KKK-у.
Ученици одељењa VIII1 Хеле-
на Матовић, Лазар Перић и
Новак Јоковић освојили су
награду на светосавском
наградном конкурсу. Четврти
„Старчевачки дани књиге”,
посвећени Меши Селимовићу,
биће уприличени од 26. до 29.
априла, када ће, поред оста-
лих, гостовати и Владимир
Kецмановић, Мухарем Баздуљ
и Александар Гајшек.

Месне актуелности

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА У ГАЛЕРИЈИ „БОЕМ”

Мајини цртежи

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА ЈЕДИНСТВЕНОГ ДЕЛА

Монографија какву мало које место има

ОДРЖАН ЧЕТВРТИ ФЕСТИВАЛ ТРАДИЦИОНАЛНИХ СЛОВАЧКИХ ПЕСАМА

ВОЈЛОВЧАНИ СЕ ПОДСЕТИЛИ 
СТАРИХ ДОБРИХ ВРЕМЕНА

Дуго чекана књига „Монографи-
ја – Омољица” најзад је угледала
светлост дана у петак, 14. априла,
у Дому културе. Ово дело су зајед-
нички приредили Александар и
Јелена Танасијевић, а издавачи
су Историјски архив Панчево, као
и поменута омољичка културна
установа и Филмски клуб „Жисел”.

Том приликом су представље-
на најбитнија поглавља моно-
графије на око 600 страна, чији
је творац, Александар Танасије-
вић, деведесетогодишњи про-
светни радник у пензији, навео
бројне пикантне детаље из исто-
рије како би дочарао колико је
био турбулентан живот у Омо-
љици кроз историју. Ово дело
прати период од преисторије до
седамдесетих година прошлог
века и обухвата податке у разним

областима – од климатских про-
мена и квалитета земљишта, пре-
ко насељавања и двеју колони-
зација, до тога да су побројани
чланови сваког домаћинства,
њихове парцеле, па чак и славе.

Аутор је, поред осталог, изра-
ђивао илустрације које су сни-
мане из пољског авиона, када

још нису постојали дронови, а
трагом материјала стизао је чак
и до Беча и Будимпеште, док је
његова покојна супруга Јелена,
рецимо, преводила текстове с
немачког језика. Све у свему, реч
је о књизи без преседана, какву
вероватно нема ниједно село
сличних габарита. Притом, мате-

ријала има бар за још два тома.
Промоцију је водио Слободан

Танасијевић, а о овом дуго ства-
раном делу говорили су уред-
ници Едвард Јукић и Немања
Вујић, док је одломке читао глу-
мац Јовица Јашин.

Догађају су, поред осталих,
присуствовали и градоначелник
Александар Стевановић, народ-
ни посланик Марко Младено-
вић и чланица Градског већа
задужена за културу Марија
Јевић. Свирали су чланови гру-
пе „Тамбураторијум”, а прире-
ђена је и пратећа изложба фото-
графија под називом „Омољица
– заборављене приче” Хаџи
Милорада Милановића.

Панчевачка промоција књиге
биће одржана 27. априла, у 19
сати, у Градској библиотеци.

Млади показали таленат

Ништа без дама у ношњама

Овакво дело (вероватно) нема ниједно село

Продукти вредних
и креативних руку

Кесић, Маријана Стаменковић и Јешић



Иако су веома млади, Максим
Крумес, Никола Младен, Андреа
Киш и Димитрије Јоцић позна-
ти су многим љубитељима кла-
сичне музике и уметности уоп-
ште у граду на обали Тамиша.

Димитрије, Никола и Максим
су матуранти Средње музичке
школе „Јован Бандур”, док је
Андреа нешто млађа и похађа
други разред исте школе. Њима
је неколико ствари заједничко:
свирају клавир, сви су у класи
професорке Марије Лигети
Балинт, сви су изузетно таленто-
вани и много пута награђивани
за своје музицирање и сви су они
наступили на концерту класе сво-
је професорке који је уприличен
у Свечаној сали Народног музеја
у Панчеву у петак, 10. априла.

Програм је био изузетно леп,
сачињен од дела Бетовена, Хаса-
шија, Вељка Ненадића, Шопена,
Баха, Шуберта и Бартока, а умет-
ници су били на висини задатка,
па бројна публика није штедела
дланове. Двоје од ових пијани-
ста, Максим Крумес и Димитри-
је Јоцић, врло успешно се баве и
компоновањем, па су присутни

имали прилику да на овом кон-
церту чују и њихове оригиналне
композиције. Максим је извео
своју „Балканску рапсодију”, док
се Димитрије представио новим
делом под називом „Ротор”.
Тешко је одлучити да ли су ова
два момка бољи пијанисти или
композитори, јер је њихов тале-
нат на оба поља огроман.

Ипак, оно што се без сваке
сумње може рећи како за њих
двојицу, тако и за Николу Мла-

дена и Андреу Киш, јесте да су
ово деца чије време тек долази,
којом ће се Панчево поносити и
за коју ће свет и те како чути!

Њихова професорка такође
заслужује све честитке, јер ова-
ко успешна класа није резултат
случајности.

КУЛТУРА
Петак, 22. април 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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Францускиинститут у Србији, Град
Панчево, агенција „KомуникАрт”
и Међународни центар за стрип и
илустрацију (Ангулем, Француска)
расписали су конкурс за укрштене
уметничке резиденције у области
стрипа за 2022. годину.

У оквиру овог програма биће
подржана два стрипска пројек-
та у виду уметничке резиденци-
је стрип-аутора из Србије у Ангу-
лему (Француска) од 20. окто-
бра до 20. децембра ове године,
као и француског стрип-аутора
који ће боравити у Панчеву
(Србија) у октобру. Kонкурс је
отворен до 6. маја у поноћ, а
имена добитника биће објавље-

на 1. јуна на сајту Француског
института у Србији.

Добитник стипендије из Срби-
је боравиће у Kући аутора у Ангу-
лему, где ће на располагању има-
ти опремљен смештај и атеље
током трајања резиденције, а про-
јекти који настану за то време биће
представљени на изложби у окто-
бру. Агенција „KомуникАрт” доде-
лиће изабраномаутору стипенди-
ју у износу од 2.500 евра бруто за
целокупан боравак у Француској,
а за превоз аутора од места борав-
ка до Ангулема и назад биће обез-
беђен нето износ од 500 евра.

Kућа аутора је интегрални део
Међународног центра за стрип

и илустрацију, који у свом саста-
ву има и Музеј стрипа, изложбе-
не галерије, архив, специјализо-
вану библиотеку, Центар за доку-
ментацију, књижару и биоскоп.
Од свог настанка 2002. године
до данас Kућа аутора угостила је
више од триста младих талена-
та или реномираних стваралаца
из Француске и других земаља.

Детаљне пропозиције конкур-
са и формулар за пријаву доступ-
ни су на интернет презентацији
Француског института у Срби-
ји: insi tut fran ca is.rs. За додатне
информације кандидати се могу
јавити путем имејл адресе rezi -
den ci je@ ko mu ni kart.rs (за Срби-

ју) и mai son de sa u te ur s@ci -
tebd.org  (за Француску).

Истовремено с конкурсом у
Србији отворен је и конкурс у
Ангулему за резиденцијални
боравак у Панчеву. Ужи круг
кандидата одабраће стручна
комисија у Ангулему, а одлуку о
резиденту донеће комисија у
Србији сачињена од представ-
ника партнера на програму –
Француског института у Срби-
ји, Града Панчева и агенције
„KомуникАрт”. Добитник сти-
пендије ће боравити у Панчеву
током месец дана у октобру, а
своје радове ће изложити на
„Нова фестивалу” у Панчеву.

Превише је времена прошло
откако је публика у Панчеву има-
ла прилику да ужива у концерту
двоје наших изузетно таленто-
ваних, успешних и светски позна-
тих и признатих уметника – вио-
линисте Милана Бергинца и хар-
фисткиње Ане Братељевић, који
заједно наступају као дуо „Féerie”.

Овај спој харфе и виолине
који је вероватно једини у Срби-
ји, а ретко се среће и у свету,
овдашња публика увек воли да
чује, тим пре што су Ана и Милан
не само вансеријски уметници
већ и дивни млади људи, које
красе лепи манири, скромност
и топао однос с публиком.

Разлог што их нисмо дуго чули у
Панчеву свакако је пандемија,
али и чињеница да њих двоје не
живе у нашем граду и да раде и
наступају у иностранству, што као
солисти, што у оквиру различи-
тих мањих или већих ансамбала.

Милан је завршио СМШ
„Јован Бандур” у Панчеву и са
свега 15 година уписао Музич-
ку академију у Београду. Мастер-
-студије је завршио на Краљев-
ској музичкој академији у Лон-
дону. Докторирао је на ФМУ у
Београду. Свира у чувеном квар-
тету „Алауда”. У марту 2019.
награђен је титулом „Asso ci a te
of the Royal Aca demy of Music”,
а у октобру 2021. завршио је и
мастер-студије из јавне и кул-
турне дипломатије на Универ-
зитету „Cat to li ca” у Риму.

Ана је после музичке школе у
Панчеву дипломирала на ФМУ
на одсецима за харфу и клавир,
а на том факултету је завршила
и специјализацију. Мастер и док-
торске студије завршила је на
престижној Академији лепих

уметности у Прагу и тиме поста-
ла прва харфисткиња у Чешкој
с докторатом. Тренутно свира у
Чешком народном симфониј-
ском оркестру, екстерни је пре-

давач за камерну музику на Ака-
демији лепих уметности у Пра-
гу, у музичкој школи у том гра-
ду предаје харфу и клавир и
активна је као солиста и камер-
ни музичар.

Трају већ 13 година

Дуо „Féerie” постоји од 2009. годи-
не, када су Милан и Ана били
средњошколции, поред публике у
Панчеву, имали су част да га чују
и љубитељи класике из наше земље
и из иностранства. На програму
концерта у Панчеву били су, за
почетак,„Мала свита у старом сти-
лу” чешког композитора Здењека
Фолпрехта и Телеманова „Фанта-
зија бр. 9” за соло виолину.

– Телеман у овој фантазији
показује лирски, вокални стил
писања за виолину, мање одва-

жан у коришћењу контрапункта
уодносу на свог савременикаБаха,
али једнако ефектан, користећи
народне игре тог времена као
почетну идеју за кратке, живахне

ставове који красе ово дело – обја-
снио је Милан Бергинц.

Уследила је Дебисијева „Ара-
беска бр. 1”, а потом и „Свита за
виолину и харфу” британскогком-
позитора и пијанисте мађарског
порекла Томаса Рајне. Ово дело
је, како су истакли уметници на
концерту, писано по наруџбени-
ци за Светски конгрес харфе у
Прагу 1999, где је премијерно
изведено. После прелепог Крој-
церовог „Ноктурна” Бергинц је
извео први став из свите „Impres -
si ons d’en fan ce”, богат занимљи-
вим фолклорним елементима по
којима је композитор овог дела
Жорж Енеску познат.

– По завршетку академских
студија, које су биле под директ-
ним утицајем музичког контек-
ста Запада, Енеску се враћа у

универзум румунског села који
се сматра његовом композици-
оном основом. Овај оригинал-
ни, фолклорни национални
карактер јасно се препознаје и у
композицији „Виолиниста”,
написаној 1940. године, у зре-
лијем стваралачком периоду
композитора – приближио је
Бергинц ово дело публици.

Ана Братељевић је потом
одсвирала чувену Дебисијеву
композицију „Cla ir de Lune” из
„Бергамске свите”. Крај концер-
та обележила је Иберова компо-
зиција „Entr’ac te”, а овај дуо је
публику наградио извођењем на
бис једне од најпознатијих и нај-
популарнијих композиција Асто-
ра Пјацоле „Либертанго” у соп-
ственој фантастичној обради.

Настављају да освајају свет

Само дан касније, у петак, 15.
априла, овај дуо имао је једнако
успешан наступ и у Конаку кне-
гиње Љубице у Београду. А
Милан и Ана већ хрле у сусрет
новим обавезама у иностранству.

– Заједнички планови су нам
да наступимо и у другим европ-
ским градовима, за почетак у
Прагу. Надамо се да се наредне
сезоне враћамо у Београд с новим
пројектом. Такође је у плану сни-
мање CD-а. Када је реч о мојим
личним плановима, чекају ме
концерти до краја сезоне са
Чешким народним симфониј-
ским оркестром. У мају свира-
мо концерт с Бочелијем у Пра-
гу. Преко лета имамо фестивал
„Pra gue Proms”, а највећа новост
је наступ на Светском конгресу
харфе у Kардифу у јулу ове годи-
не, с квартетом харфи из Прага
– открила је Ана само део сво-
јих планова за наредни период.

ДУО „FÉERIE” НАСТУПИО У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

АНА И МИЛАН – СВЕТСКИ, А НАШИ

КОНКУРС ЗА СТРИП-АУТОРЕ

Пријавите свој пројекат до 6. маја

КОНЦЕРТ УЧЕНИКА МАРИЈЕ ЛИГЕТИ БАЛИНТ

Панчево има пијанисте и композиторе за понос!ЗА ЉУБИТЕЉЕ ПИСАНЕ РЕЧИ

Обележава се 
Светски дан књиге

УСПЕХ НАШЕГ ПАНЧЕВЦА

Вук Вучковић поново
излаже у Њујорку

ТАКМИЧЕЊЕ ФОЛКЛОРАША

Ко се пласирао 
на Зонску смотру?

Као што су љубитељи књиге
већ навикли, и ове године ће
поводом 23. априла, Светског
дана књиге, „Вулкан издава-
штво” обезбедити велике попу-
сте и сјајне погодности за онлајн
куповину. Акција је већ
почела у среду, 20. апри-
ла, и трајаће до суботе,
23. априла, а за то
време ће купци на
сајту vul ka ni.rs оства-
ривати велике
погодности.

Наиме, сви они
који на том сајту
током трајања
акције купе оми-
љене романе, акту-
елне наслове, дела кла-
сичне књижевности, књиге

награђиваних домаћих и стра-
них аутора и сва дечја издања,
оствариће додатни попуст од
35% на постојећих 15% попу-
ста. Током ове посебне акције
достава на територији Србије
биће бесплатна.

У „Вулкан издава-
штву” кажу да кроз ову
акцију желе да на сим-

боличан начин
дају свој допринос
ширењу свести о
важности књиге и

читања. Светски
дан књиге се у све-
ту, као и код нас,

обележава 23.
априла, на дан

смрти двојице вели-
ких европских писаца – Миге-
ла де Сервантеса и Вилијама
Шекспира. Овај празник је
потекао из Каталоније, где је
први пут обележен 7. октобра
1926, на дан Сервантесовог
рођења.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Наш суграђанин сликар Вук
Вучковић тренутно излаже у
Њујорку, а то је већ друга њего-
ва самостална изложба у том
граду ове године.

Као што смо већ писали,
прва поставка „No Two Ali ke”
(„Не постоје два иста”) била је
изложена у галерији „Mour lot”
на Менхетну, од краја јануара
до почетка марта. Друга изло-
жба, под називом „When I Clo -
se My Eyes” („Кад затворим
очи”), отворена је у уторак, 19.
априла, у галерији DSGNRR
компаније „3Lite”.

– Поставку чини осам слика
великог формата, које су изве-
дене техником акрилне боје на
платну. Мотиви на овим сли-
кама су апстрактни, веома
разноврсни по начину извође-

ња. Стилски, ови радови пред-
стављају комбинацију разно-
ликих стилова и техника, као
што су акциони експресиони-
зам, енформел, оп-арт, стрит-
-арт, поп-арт и многи други,
још недефинисани правци
савремене уметности. Поједи-
не слике су пажљиво планира-
не, док друге настају спонта-
но, у периоду мисаоног опу-
штања и подсвесне игре. Оне
представљају експеримент упо-
требе боја и сликарских тех-
ника. Одсуство детаља и фор-
ме посматрача ставља у пози-
цију да дело доживи отворе-
ног ума и прида му значење по
сопственом сензибилитету –
рекао је Вук Вучковић.

Ова изложба биће отворена
до 6. маја.

Љубитељи фолклора испуни-
ли су дворану Културног цен-
тра у Панчеву до последњег
места 10. априла, када је тамо
одржана 59. градска смотра
музичко-фолклорног ствара-
лаштва деце Панчева.

Смотру је организовала Кул-
турно-просветна заједница, а
за пласман на наредни ниво
такмичења, на Зонску смотру,
борили су се и изборили дечји
ансамбли нижих и виших 
разреда друштва „Станко 
Пауновић” НИС–РНП, „Неолит”
из Старчева и из Дома културе

„3. октобар” из Банатског Новог
Села. Представио се и фрула-
шки трио КУД-а „Станко 
Пауновић” НИС–РНП, који
чине Ана Брајовић, Хелена
Јовановић и Ања Николић.

Сви они су беспрекорним
наступима заслужили пласман
у наредну рунду такмичења,
која ће се одржати у суботу,
30. априла, у дворани Култур-
ног центра у Панчеву. Том при-
ликом ће наступити и фол-
клорна друштва из општина
Ковин, Ковачица, Вршац и
Пландиште.

М. Лигети БалинтН. Младен

М. Крумес А. Киш

Д. Јоцић

КУД „Неолит”

Припреме за изложбу

У про шлом бро ју „Пан чев ца”, у тек сту „’Акт’ као сино ним за
акци ју”, слу чај ном ома шком нови на ра у над на сло ву тек ста и
на јед ном месту у самом тек сту погре шно је наве де но име
ауто ра изло жбе – Нико ла уме сто Небој ша. У остат ку тек ста
име је тач но. Изви ња ва мо се Небој ши Јоци ћу због ове нена -
мер не гре шке.

ИСПРАВ КА
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ПРВОМАЈСКИ ПРАЗНИЦИ

ШАТОР, ПРИРОДА И РОШТИЉ
Први мај je међународни празник рад-
ничког покрета, установљен давне 1889.
године. Све је заправо почело још 1886.
године, када су стотине хиљада америч-
ких радника изашле на улице Чикага
како би се избориле за прихватање осмо-
часовног радног времена. Иако су про-
тести 1. и 2. маја прошли мирно, 3. маја
је букнуло насиље. У сукобу с полици-
јом убијена су четири члана синдиката.
То је био повод да већ 4. маја анархи-
стичке вође позову раднике да на про-
тесте понесу и оружје. Тог дана на ули-
це је изашло око 3.000 радника. У почет-
ку је све било мирно, али је пред крај
протестног скупа неко бацио бомбу... У
насиљу које је ескалирало погинуло је
38 радника и седам полицајаца. Повре-
ђено их је било десет пута више...

Данас 1. мај празнујемо као дан подсе-
ћања на права радника. Прослављамо
га нерадно, углавном у природи, у дру-
штву породице, уз роштиљ и пиће.
Истраживали смо која су омиљена места
Панчеваца за камповање и роштиљање
у природи.

Тамишки кеј

За оне који желе да роштиљају а да се
не мичу из града, поред кућних двори-
шта, ту је кеј. Претходних година шато-
ри су постављани на простору код моста
на плажи, а млади су уживали уз
роштиљ, пецање и музику. Оближње
печурке с клупама одлична су замена
за столове... Ако још нисте одлучили
куда ћете ићи на првомајски уранак, а
кеј вам се чини као добра идеја, пора-
ните како бисте заузели место. Увек
буде гужва...

Девојачки бунар

Популарно излетиште на ободу Дели-
блатске пешчаре, Девојачки бунар, нала-
зи се на око 35 километара од Панчева.
Овде се кампује готово преко целе годи-
не. Густе крошње су ту да пруже уточи-
ште свима који желе да се склоне од
градске гужве и асфалта и уживају у

здравом ваздуху, зеле-
нилу и цвркуту птица.

Девојачки бунар је
најпознатије излети-
ште Специјалног резер-
вата природе Дели-
блатска пешчара, коју
називају и „Банатска
пешчара”, „Мала Саха-
ра”, „Велика пешчара”.
По налогу Марије Тере-
зије, прво пошумљава-
ње овог простора оба-
вљено је 1818. године.
Већ тада је уочено да
је тло веома погодно
за винограде и воћња-
ке, па је засађена и

лоза, а данас овде можете пробати нај-
лепша вина.

И овде 1. маја треба поранити како
бисте заузели место, јер тог дана Дево-
јачки бунар врви од људи, шатори су
свуда, а мирис роштиља и звуци музи-
ке допиру са свих страна.

Сакуле

Сакуле су омиљено одредиште љубите-
ља риболова. Може се пецати на Тами-
шу, али и на лепо уређеном рибњаку.
Врло често пецарошима друштво пра-
ве роде. Људи су их, чини се, навикли
на улов, па се може десити да роде сто-
је поред вас и „навијају” да извучете
што више рибе. Немојте се, дакле, чуди-
ти ако дошетају до вас и кад распалите
роштиљ.

Ово место гарантује мир и спокој.
Идеално је за уживање сваког викенда, а
првомајски празници окупе велики број
људи, па ако до сада нисте одлазили у
Сакуле, сада је идеална прилика за то.

Иваново

Љубитељи бициклизма могу искори-
стити празничне дане за вожњу до Ива-
нова. Стаза почиње код прве табле
постављене прекопута манастира Вој-
ловица, код главног пута према Стар-
чеву, иде ка Дунаву и убрзо излази на
дунавски насип, који даље води све до
села Иванова и Ивановачке аде.

Проверите списак ствари које су вам
потребне за вожњу и пикник и упусти-
те се у авантуру.

Књиге о авантурама чувеног миша
Џеронима Стилтона преведене су на
преко 35 језика, а продате су у преко
175 милиона примерака широм света!

Џеронимо Стилтон је уредник
„Мишјих новости”, најпознатијих нови-
на на Острву мишева. Он ужива у
писању књига о својим пустоловина-
ма, које су пропраћене смехом, шаљи-
вим досеткама и забавним преокре-
тима. У њима га прате сестра Теа,
рођак Трапола и сестрић Бенџамин –
ликови који обогаћују Стилтонов живот
и употпуњују заједничке авантуре.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошломброју смо вас питали чему
нас учи фудбал. Књиге из „Вулкана”
добиће аутори следећих порука:

„Мене је фудбал научио да је 
идеално време за шопинг дан кад
игра тим за који навија мој муж.
Никад не примети где сам била ни
колико сам потрошила.”

„Да је и у животу лопта округла и
да је до самог краја, рачунајући и
евентуалне продужетке, баш све могу-
ће. И зато нема предаје, никада!”

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање чије писмо би про-
менило ваш свет:

„То би дефинитивно било писмо
од мог непознатог пребогатог рођа-
ка из Америке коме сам само још ја
остао. Чекам већ деценијама да га
поштар донесе, али још увек ништа...”

„Није битно од кога је, али је бит-
но да у њему буде чек са бар седам
цифара, при чему је прва различита
од нуле, а за остале је свеједно. Иза
је, наравно, онај лепи знак за долар
или евро.” Д. К.

Два читаоца који до следеће среде, у
12 сати, на имејл kon kurs.pan ce vac -
@gmail.com  пошаљу најдуховитији
одговор на питање: „Која је најглупља
теорија завере коју сте досад чули?”,
наградићемо по једном књигом. Не
би требало да одговор буде дужи од
једне до две реченице. Награђене одго-
воре ћемо објавити у наредном броју.

Први роман Јована Ристића „Попла-
вљени ум” узбудљив је психолошки
трилер о утицају теорија завере на
обичног човека преплављеног инфор-
мацијама и сумњама, и представља
нови глас у српској жанровској прози.

У време катастрофалних поплава у
Србији маја 2014, суочени с трагеди-
јом и мањком званичних информаци-
ја, сви траже њихов узрок на интерне-
ту и друштвеним мрежама. Реагујући
на ургентни позив с једне „Фејсбук”
странице, четворо Београђана креће
да потврди постојање ХААРП-а, навод-
ног климатског оружја којим Амери-
канци и НАТО разарају Србију...

Поплављени ум

Траговима 
Т-рекса

Два читаоца који до следеће среде, у
12 сати, на имејл kon kurs.pan ce vac -
@gmail.com  пошаљу најдуховитији
одговор на питање: „Кад бисте ви
били уредник ’Мишјих новости’, какве
вести бисте објављивали?”, награди-
ћемо по једном књигом. Не би тре-
бало да одговор буде дужи од једне
до две реченице. Награђене одгово-
ре ћемо објавити у наредном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Пети „Ускршњи базар” свечано је отво-
рен 14. априла на платоу испред Град-
ске управе и трајао је све до 21. априла.

Традиционалну манифестацију коју
организује Удружење жена „Панчев-
ке” из Горњег града, у сарадњи с Тури-
стичком организацијом града Панче-
ва, отворио је градоначелник Алек-
сандар Стевановић.

– „Ускршњи базар” је постао бренд
не само Панчева већ и целог јужног
Баната. Циљ ове манифестације је да
промовише културу и обичаје народа
са ових простора, да заједно покаже-
мо богатство мултикултуралне сре-
дине у којој живимо. Желим вам да
уз музику, игру, такмичења и радио-
нице, који ће бити организовани током
трајања базара, уживате у свим оби-
чајима везаним за најрадоснији хри-
шћански празник који нам предсто-
ји. Догађаји попут овог дефинисали
су наш град на туристичкој мапи Срби-
је као град манифестационог тури-
зма и зато ћемо увек на све начине
подржавати овакве приредбе – рекао
је градоначелник Стевановић на отва-
рању и искористио прилику да чести-
та празник свим верницима.

Богат програм

Потом је уследио богат културно-умет-
нички програм, у којем су, између оста-
лих, учествовали и КУД „Чигра” из

Опова, КУД „Васил Хаџиманов” из Јабу-
ке и КУД „Мраморак” из Мраморка, а
запажен наступ су имали и ученици
Музичке школе „Јован Бандур” и мла-

ди хармоникаш Константин Срданов.
Манифестација је традиционално оку-

пила многобројна удружења жена с тери-
торије јужног Баната. Посетиоцима су
били представљени различити тради-
ционални производи, од домаће штру-
дле, ајвара, ракије, колача и меда до
украшених јаја и фигурица, које су пока-
зале сву креативност овдашњих жена.

Организатори нису крили задовољ-
ство због великог одзива публике.

– Нема гужви, али константно људи
циркулишу. Из године у годину посе-
ћеност расте... – рекла нам је тада
Снежана Марјанов, председница Удру-
жења жена „Панчевке” Горњи град.

Радионице за децу

Посетили смо и једну дечју радио-

ницу. Малишани су имали прилику
да украсе јаја традиционалним фар-
бањем у луковини, али и користећи
технику декупаж.

– Важно је да сачувамо традици-
оналне вредности и да будуће гене-
рације научимо обичајима, како би
и они сутра могли да их пренесу
својој деци – испричала је Гордана
Срданов.

По завршетку радионице деци су
додељене захвалнице и пригодне
награде.

УСКРШЊИ БАЗАР

Место добре забаве

Страну 

припремила 

Сузана

Јанковић
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Душан Михајлов, у граду и широј
околини познат као Дуле Цев-
ка, један је од најупечатљивијих
музичара на локалној тамбура-
шкој сцени, који већ деценија-
ма својим контрабасом увесе-
љава Панчевце.

Он је рођен 1953. године у
Новом Милошеву, а краће вре-
ме је живео у Молу и Зрењани-
ну, да би у Панчево стигао 1964.
године.

Након што је завршио је Гим-
назију, почео је активно да се
бави музиком и, као добар део
тадашње омладине, да се инте-
ресује за гитару. Са уласком у
свет културно-уметничких дру-
штава прешао је на контрабас,
који га је и прославио, јер је с
тим инструментом током гото-
во педесет година каријере насту-
пао на хиљаде пута.

Упоредо с тим радио је на
железници, где је и стекао пен-
зију.

ПАНЧЕВАЦ: Kада сте почели да
се бавите музиком? 

ДУШАН МИХАЈЛОВ: То је
било отприлике у Гимназији,
коју сам уписао 1968. године,
када је кренула рокенрол лави-
на и малтене свако је желео да
свира гитару. Ни ја се по том
питању нисам издвајао, па сам
убрзо, 1972. године, купио тај
жичани инструмент и почео да
учим основе, a условно речено
учитељ ми је био Миодраг Мики
Миловановић, који годинама
свира A-басприм. Не могу да се
сетим првих „скинутих” песама,
али то је свакако било нешто
популарно и лако, с три акорда,
вероватно нешто од „ЈУ групе”,
јер нисам био претерано накло-
њен страним нумeрама.

• Уследио је улазак у свет кул-
турно-уметничког друштва...

– Друг Бацко Путник ми је, по
завршетку средње школе, 
предложио да се учланим у там-
бурашки оркестар КУД-а „Стан-
ко Пауновић” и то је веома важна
ставка у мом животу. Тамо ме је
као учитељ дочекао Никола
Павлић. Почео сам као гитари-
ста, али како је оркестру недо-
стајао контраш, одмах сам преу-
зео тај инструмент и ни дан-данас
га не испуштам из руку. Свирао
сам и тамбурашки бас, па и вио-
лински, који је мени некако при-
јемчивији, иако су слични и по
изгледу и по звуку, али су им
„боје” другачије. За неупућене,
основна разлика је у томе да се
на тамбурашком по жицама „оки-
да” трзалицом, а на виолинском
прстима или гудалом.

• А онда је кренуо несагледи-
ви низ наступа...

– Први наступ с народним
оркестром имао сам 8. марта
1974, још увек као гитариста,
што сам био све док није дошао
Раде Пуркар, након чега сам
постао басиста. У међувремену,
чим сам мало ојачао свирачки,
кренуо сам с Крчом и Микијем
на „тезге”, а прва званична била
нам је 1975. године у Старчеву,
у време славе Светог Пантелеј-
мона. Ставили смо инструмен-
те у „фићу”, отишли код тамо-
шње православне цркве и кре-
нули по порти, од човека до
човека, да нудимо наше музич-

ке услуге. То је тада било нор-
мално и убрзо нас је позвао
домаћин из комшилука. Очи-
гледно се наша свирка допала
неком од бројних гостију, јер
смо одмах успели да погодимо
и прве сватове у Долову. А то
славље нам је остало као ватре-
но крштење, али у правом сми-
слу те речи, јер је било толико
пуцања да је шатор био избу-

шен као решето. На срећу, пуца-
ло се у ваздух, али није нам
било баш свеједно, а о поло-
мљеним чашама да и не прича-
мо, што је у оно време, такође,
било веома популарно.

• Упоредо је текла и кафанска
прича...

– Што смо више зарађивали,
више смо и трошили, а за нас
музиканте „Слога” је била глав-
но састајалиште. Ми који смо
свирали за „Пауновић” и „Абра-
шевић” били смо редовни и у
клубу Дома омладине. Радили
смо и по вашарима, па тако пам-

тим урнебесну тродневну свир-
ку у Орловату, када је главни
хит био „Увенуће нарцис бели”.
У то време сам свирао с многи-
ма, па и у „Атељеу младих” и у
чувеној представи „У лепом врту
мом”. Након тога су браћа Жив-
ковић основала чувене „Банат-
ске кицоше”, с којима сам тако-
ђе често музицирао. До ступања
у стални радни однос живео сам

од музике, и то добро, јер су то
биле седамдесете године, када
је друштво било неупоредиво
богатије, а кафана у процвату,
па је могло и лепо да се заради.

• Лепе тренутке је тешко и
побројати...

– Срео сам много интересант-
них људи, па чак и легендарног
Јанику, када је једанпут био у
Старчеву. Веома ценим и волим
музику Звонка Богдана, иако њега
нисам имао прилику да упознам,
али јесам његовог чувеног баси-
сту Стеву, који се и спомиње у
песми „Један стари контрабас”.

Било је то у једној кафани на
речном острву надомак Новог
Сада, када сам чак и засвирао на
поменутој Стевиној „мечки”.

• У међувремену сте одлучи-
ли да радите нешто ван музике?

– Запослио сам се 1981. годи-
не на железници и тамо радио
до пензије 2016. године. Мој
деда и отац били су железнича-
ри, па када сам се вратио из вој-

ске, ћале ме је питао:
„У реду је музика, али
хоћеш ли ти нешто
озбиљно да радиш?”
Ја сам се сложио с
тим, па је он питао
шефа и већ сутрадан
сам отишао на
разговор, а прекосу-
тра почео да радим.
Био сам колски
отправник на стани-
ци Панчево – Аеро-
дром, или данашњој
Главној. Цео посао се
вртео око возова,
кола, робе, утовара и
истовара. То нисам
мењао јер ми није
била потребна боља
фирма, иако су пла-
те биле мале. Запра-
во, уживао сам у томе
и лепо се слагао с
колегама. Било је и
опасности, јер чим се
нешто креће, то може
да буде ризично, али
ја конкретно нисам
имао већих пробле-
ма. Највеће гужве су
биле када је кренуо
„беовоз” и када је
отворен нови бувљак,
па је у то време било
небројено путника.
Неретко смо морали
да их гурамо у ваго-
не како бисмо затво-
рили врата.

• Ни после пола
века музичка прича
није до краја испри-
чана?

– Иако нисам ника-
да правио ауторску
музику, може се рећи
да сам измишљао
„бећарце”, а међу

омиљене и аутобиографске био
је један баш онако лалински:
„Шта ћу јадан, сиромах па гадан,
па ме стара нећеду бећара”. То
прилично осликава моју лич-
ност, јер другачије не бих сти-
гао све ово. За ових малтене
пола века свирке имао сам сто-
тинак турнеја по иностранству,
као и по целој Европи, па по
Русији, Канади и Америци, а
Грчку, Бугарску, Румунију и не
рачунам. С друге стране, поред
рада у свим панчевачким дру-
штвима, сарађивао сам са свим
фолклорашима са села – од Гло-
гоња, Опова и Качарева до Ива-
нова, Омољице и Старчева, а с
тим у вези морам да истакнем
сарадњу с колегама Радетом
Пуркаром и Пером Младено-
вићем, као и с дугогодишњим
директором Дома културе Видо-
миром Јелесијевићем. Све у све-
му, басисти су били и остали
дефицитарна „роба”, тако да сам
још увек и те како ангажован. И
волео бих да тако буде што
дуже... Јордан Филиповић

Улица Вука Караџића припа-
да територији Месне заједни-
це Центар. Под овим називом
постоји од 1944. године, а про-
стире се од Ђуре Јакшића до
Браће Јовановић.

Вук Караџић (1787–1864),
реформатор српског језика,
упутио је једном приликом
писмо...

* * *
Ваша светлости, Премилости-
ви господару!

Истина је оно што су наши
стари казали да нико не може
целом свету колача намесити;
алисданашњимвладањемВаше
Светлости готово би се у скупу
могло рећи, да нико тамо није
задовољан; кад би се то пак ста-
ло даље разграњавати и разде-
љивати, онда би се нашло да су

најнезадовољнији они чинов-
ници који су најближе и најче-
шће око ваше светлости и нај-
задовољнији они људи које ваша
светлост не познаје никако.

Сви узроци овога незадовољ-
ства готово би се могли у два
главна реда разделити. Или су
људи незадовољни зато што не
само што не могу према своме
могућству по својој вољи
живети, него што нико
није сигуран ни са
својим животом, ни
с поштењем
(чешћу), нити је
господар од сво-
га богоданога и
с правдом и с
трудом стечено-
га имања; или
зато што се за
опћу ползу не ста-
ра и не ради она-
ко као што би (по
њиовом мњенију)
требало и могуће било.
Опет на кратко да кажем:
с владањем ваше светлости нико
тамо није задовољан, ама баш
нико, осим ваша два сина, а и
они да су мало старији, може
бити да би били незадовољни,
као макар ко други; и што се
год ко чини задовољнијим и
чешће виче: „Да бог живи госпо-
дара! Уздрављу вашему госпо-
дару!”, он је незадовољнији, па
се само претвара да би незадо-
вољство своје покрио.

Најпре ћу да кажем, као за
правило, по коме ће ми се о
свему осталом судити моћи, да
је за свакога владаоца права
полза само оно, што је поле-
зно и за његов народ; а што је
год његовоме народу на штету,
оно ни њему никако не може
бити на праву ползу. Ваљало
би дати народу правицу, или,
као што се данас у Европи обич-
но говори, конштитуцију. Ја
овде не мислим конштитуцију
француску, или англијску, или
нову грчку; него, од прилике,
да се одреди начин правитељ-
ства и правитељство да се поста-
ви... да се сваком човеку оси-
гура живот, имање и чест, да
свак свој посао који никог није

на штету, може радити по сво-
јој вољи и по својој вољи живе-
ти; да сваки човек зна, шта му
ваља чинити, да се не боји нити
вас, нити икога другога; да нико
никога не може на силу нате-
рати да га служи; да се тврдо
зна који је чиновник старији,
који ли је млађи; да се без пра-
вог узрока и без суда не може
чиновник ни из службе исте-
рати, нити на траг у мањи чин
повратити; да се нико не може
натерати да се против своје
воље прими каке службе и да
сваки чиновник, кад му буде
воља, може службу оставити.

Ја мислим: тешко ономе вла-
даоцу, који за то држи момке и
солдате и гарду, да га чувају од
његова народа! Владаоцу тре-
ба да је највећа обрана у њего-
вој земљи народна љубав, задо-

вољност с његовим владањем
и уверење да му (тј. народу) по
смрти његовој само горе може
бити, а боље никако да не може.
Данас у Србији правитељства,
у правоме смислу ове речи,
нема никаквога, него сте цело
правитељство ви сами: кад сте
ви у Крагујевцу, и правитељ-
ство је у Крагујевцу; кад сте ви

у Пожаревцу, и оно је у
Пожаревцу; кад сте ви

у Топчидеру, и оно је
у Топчидеру; кад сте
ви на путу, и оно
је на путу; а да ви
сутра, сачувај
боже, умрете
(које једном
мора бити), умр-
ло би и прави-
тељство, па онда,
ко би био јачи,

онај и старији. Кад
би се у Србији пра-

витељство поставило,
онда би Србија добила

пристојно и нужно пове-
рење и код држава и код при-
ватни људи, јер би правитељ-
ство најпре добро размислило
шта ће обрећи или учинити, а
кад би што обрекло или учи-
нило, онога би се тврдо држа-
ло, по оној народној припове-
сти „царска се не пориче”.

Најмудрији владалац, који
је макар све време своје мла-
дости провео учећи се влада-
ти, опет не може, као што тре-
ба, сам државом управљати,
једино зато, што је за једног
човека тешко и једнога малог
села свим пословима управља-
ти као што треба, а камо ли
читавом земљом и народом;
друго, што „четири ока боље
виде него два!”; а треће, што је
најмудрији и најученији вла-
далац опет човек, подложан
свим страстима и слабостима
људским, па би могао у љути-
ни или у какој другој овакој
страсти коме криво учинити.
Ваљало би уредити школе.

По моме мњенију Србија
данас нема ни у чему већи
недостатак, ни већу нужду и
потребу, него у људима спо-
собним за народне службе.

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ВУКА КАРАЏИЋА

Вук пише Милошу

ЉУБАВ ПРЕМА ФОТОГРАФИЈИ, 

БИЦИКЛУ И ТАМИШУ

Душан много воли да фотогра-

фише, а свиђа му се и Тамиш,

као и да вози и бицикл.

– Због саобраћаја најдаље

одем до Старчева. С друге

стране, кад год ми се укаже

прилика, волим да попијем

пиће на „Риболовачком”. О

фотографијама да и не при-

чам – имам их на хиљаде.

Једно фоткање ће ми ипак

остати у сећању. Било је то у

бугарском Сливену: кретали

смо се жичаром, али мени

није било баш свеједно због

те висине, за разлику од јед-

не цурице, која ме је замо-

лила да је сликам. Међутим,

нисам то баш најбоље одра-

дио, јер је апарат почео да

ми се тресе у рукама... –

присећа се Душан.

(ДВО)ЦЕВКА

Цео град Душана зна као

Дулета Цевку...

– У ствари, ја нисам Цев-

ка, него Двоцевка, али је то

с временом скраћено. Не

стидим се тог надимка, иако

многи мисле да има неко

друго значење. Добио сам

га на једној од првих турне-

ја, у Трпњу, зато што сам

био толико мршав да су ми

другари говорили како бих

могао да обујем двоцевку. И

то ће ме, додуше у скраће-

ној верзији, пратити до кра-

ја живота – каже Дуле.

КОМПОЗИТОР

Душан за себе каже да је

радни век провео као ком-

позитор, иако никада није

компоновао музику.

– На прослави 40 годи-

на матуре, када смо пред-

стављали свој живот и

свако причао шта ради,

сви су били правници или

професори. Међутим,

када је на мене дошао

ред, изјавио сам да сам

композитор. Сви су се

забезекнули. Неко није

издржао, па је рекао:

мани га, он на железници

компонује возове. И обја-

снио сам им да, кад пове-

жеш вагоне, добијеш ком-

позицију, па сам тако био

композитор. То је био

супер фазон, а и дан-

-данас га сви препричава-

ју – наводи Михајлов.

Душан Михајлов звани Дуле Цевка и његов контрабас

НАШ ГОСТ: ДУШАН МИХАЈЛОВ, МУЗИЧАР

КОНТРАБАС КОЈИ РАЗГАЉУЈЕ
ПАНЧЕВЦЕ ВЕЋ ПОЛА ВЕКА



стојно да живе, све до седамде-
сетих година прошлог века.
Поред тога, вода је била чиста и
бистра и ту смо се, као клинци,
купали без икакве бојазни, а сада
се претворила у једва нешто више
од баре. Зато сам одлучио да
набавим багер од 32 метра, с
„руком” дужине 18 метара, и
када сам добио дозволу од 
надлежних органа, пре три године,
започео сам измуљавање. Поду-
хват је огроман и мери се астро-

номским новчаним износом, али
битно је кренути, па ће се можда
неко прикључити. Већ смо очи-
стили одређене делове Поњави-
це, а моја крајња жеља је да тамо
направим и место за одмор –
каже Јовица.

Он је започео чишћење искљу-
чиво својим средствима, а сва-
ко ко би желео да помогне на
било који начин и те како је
добродошао.

– Желимо да очистимо што
већи део реке и покушаћемо да у
том смислу заинтригирамо зајед-
ницу. Захвални смо и ЈКП-у „Зеле-
нило” што пружа подршку, као и
многим суграђанима и свим дру-
гим људима добре воље. Иначe,
радови морају да теку лагано због
заштите биљног и животињског
света, па ћемо да наставимо изму-
љавање одмах по завршетку веге-
тације, када се птице одселе. Засад
смо урадили око пет посто, а од
извађеног муља већ смо напра-
вили насип. То је практично осно-
ва за будуће шеталиште, а у пла-
ну су и клупе и места за пецање,
као и још много тога лепог –
најављује упешни омољички 
предузетник.

ФОТО-РЕПОРТАЖА 13
Петак, 22. април 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

Поњавица, упркос свему што ју
је снашло, не престаје да плени
својим aмбијентом и причом
која то прати.

Овај водоток је прави раритет
по много чему, а краси га пре
свага фасцинантан склоп биљ-
них и животињских заједница,
и то у непосредној близини два-
ју релативно великих насеља,
чије су генерације малишана
имале невиђену привилегију да
проводе детињство у тој необич-
ној питомој џунгли.

Међутим, над Поњавицом се
већ дуго надвија латентна опа-
сност од пресушења, то јест од
нагомиланог муља, за чије укла-
њање су неопходна огромна сред-
ства, која је досад било немогу-
ће пронаћи, што фрустрира мно-
ге љубитеље овог фасцинантног
екосистема.

Ипак, у последње време поја-
вљују се позитивни наговешта-
ји, будући да су неки од оних
који су интимно везани за овај
бисер природе одлучили да ства-
ри покрену с мртве тачке...

Парк природе Поњавица је
заштићено природно добро тре-
ће категорије које се протеже
између Омољице и Брестовца и
налази на површини од око 134
хектара, а укупна дужина тока
је око 13 километара.

Овај екосистем је под зашти-
том државе од 1995. године, када
га је преузело Друштвено водо-
привредно предузеће „Тамиш–
Дунав”, а већ дуги низ година о
њему брине надлежна служба
ЈКП-а „Зеленило”. То предузеће
покушава нешто да помери
пошумљавањем, порибљавањем
и радом чуварске службе, пре
свега у борби против рибокра-
дица, чије су активности отада
видно умањене.

Нажалост, већ годинама овај
екосистем изложен је некој врсти
тихог гашења, будући да је због
драматичне количине муља у
њему све мање воде, што је
директна опасност за тамошњу
флору и фауну.

Без тога, алармантно је угро-
жен опстанак свега што се нала-
зи у води и око ње – од риба до
птица, а самим тим на великом
губитку су и сами људи, који
могу да остану без предивног
места за уживање и релаксацију.

И све то прети да нестане у
огромној маси деценијама наго-
милаваног муља, који гуши ово
чудо природе.

Некад место дивног одрастања...

Да је реч о чуду, мисли и грађа-
нин Омољице Сава Мијатовић,
који већ годинама указује на оно
што се догађа. Он верује да би
Поњавица могла да буде место
за понос.

– То је прави драгуљ лепоте
природе у нашој равници, који
има све услове да буде идеално
мирно место за одмор, али нажа-
лост из дана у дана копни пред
нашим очима. Некада се овај
водоток протезао од Надела све
до Ковина, а сада је неупореди-
во краћи – тек дванаестак кило-
метара између Омољице и Бре-
стовца. Памтим да је Поњавица

била шира, чистија и дубља него
данас. Мислим да су неки од
проблема настали када су људи
почели да граде канале, који су
делом довели до исушења, а шта
је с тим изворима који напајају
водоток, не знам тачно, али веро-
ватно их је зачепио онолики
муљ – каже Сава.

Он додаје како је Поњавица
сада огољена и готово без дрве-
ћа, окружена само голим ора-
ницама, док је обала ушла у при-
ватно земљиште.

– За настанак толиког муља
сигурно има више разлога, а то
вероватно долази и од труљења
биљака. Оне се сада нагомила-
вају, јер нема ко да их једе, као
што су некад радиле патке и
гуске које су тамо свакодневно
ишле на пашу. Сада једва да има
понека, а некада се све белело
од тих домаћих птица. Нестале

су када је забрањено да иду на
Поњавицу, јер су само одлазиле
и враћале се кући, што је неком
засметало. Отада се све то зако-
ровило, барско дрвеће је пора-
сло и постало рај за дивље пти-
це, што је једна од ретких пози-
тивних ствари. А некада је то
био рај за дечаке, јер смо се тамо
играли до миле воље. На десној
страни је било жбуње с купина-
ма, а налазили смо и зелену гли-
ну, која је била најбоља као мате-
ријал за вајање на часовима
ликовног. Као клинци смо игра-
ли фудбал на „греди” или на
Острву птица, како се данас зове,
а сада му није могуће прићи јер
је потпуно обрасло. Све је било
другачије, било је и више чама-
ца, додуше тада само на весла.
А данас је толико плитко да је
питање да ли ће ускоро бити
могуће и веслати – каже овај

забринути Омољчанин.
И он сам је покушавао да сво-

јим ангажовањем помери ства-
ри, али без коначног решења.
Ипак, драго му је кад год има
неких помака, јер је пре свега
проширена зона Парка природе.

– Рађена су испитивања и
испоставило се да тај муљ нема
токсичних материја. А ако он
не буде одстрањен, можда ћемо
једног дана, и то ускоро, косити
Поњавицу, као што је случај у
близини Плочице, где званично
постоји поњавички мост од цига-
ла испод којег већ дуго „проти-
че” само трава. То је интересант-
но. Овај водоток је, упркос све-
му, и даље богат животињским
светом, има чак и видре, која је
показатељ степена чистоће воде.
Не недостаје ни капиталних при-
мерака племените рибе, што
доказује сом од 80 килограма
који је пре неку годину страдао
у криволову. А некада, пре око
пола века, изловљавани су вели-
ки сомови јер су прождирали
много рибе. Тако је било нека-
да, док сада све то прождире
поменути муљ – наводи Сава.

Сутра ипак можда 
место за релаксацију

А баш то, након више година,
неко покушава да реши. Или
макар да начне... Наиме, пре
извесног времена измуљавање
Поњавице започео је успешан
омољички предузетник и вла-
сник предузећа БИС „Божић и
синови” – Јовица Божић. Он је
такође као мали, попут свог
вршњака Саве, тамо проводио
дивне трнутке, а сада схвата да
је последњи тренутак да се нешто
предузме, јер сутра ће можда
већ бити касно.

– Поњавица је моја задужби-
на и све ћу учинити да макси-
мално допринесем њеном опо-
равку. Моја обавеза је да то
радим, јер сваки успешан човек
треба нешто да остави својој
заједници, нарочито када је реч
о природи. Иначе, то је некада
била права чиста река, препуна
рибе, од које су неки људи, попут
породице Хаџић, могли и при-

Не ку пуј – удо ми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” орга-
низују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке недеље
биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, то јест
објављене њихове фотографије са основним подацима.
    Нови власници су обавезни да својим будућим љубимцима
пруже адекватан смештај и негу, у складу с прописима.

Жута
Ова жута душица спасена је са ули-
це и једина је преживела из легла.

Након што је однегована и очи-
шћена од паразита, сада је у при-
временом смештају, али су јој хит-
но потребни сталан дом и људи који
ће је волети, јер је навикла на паже-
ње и мажење.

Удомљава се искључиво за живот
у кући или стану, а све друге инфор-
мације могу се добити на контакт-телефон 065/280-26-20.

Пулинка
Лепа пулинка, старости око осам
месеци, нуди се на удомљавање
након што је стерилисана, микро-
чипована и вакцинисана против
беснила, а и очишћена је од пара-
зита.

Тренутно се налази код хра-
нитеља, али тражи нове власни-
ке који ће је обасути љубављу и
пажњом.

Заинтересовани могу да се јаве
на број телефона 063/280-314.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији могу се добити на имејл
адреси lju bim ci.pan ce vo@g mail.com.

    Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или штене,
расног или мешанца, или је животињу изгубио, требало би

да позове градско прихватилиште на 013/352-148.
      На овај начин свако може да пронађе верног пријатеља

за цео живот!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ПОЊАВИЦА ПОЧИЊЕ ДА СЕ ОСЛОБАЂА ОГРОМНИХ НАСЛАГА МУЉА

ХОЋЕ ЛИ НЕБРУШЕНИ БИСЕР ПРИРОДЕ ПОВРАТИТИ СТАРИ СЈАЈ?!

Може ли ова вода поново да се избистри? 

Људи на поњавичким плажама
чак и током хладних дана! Има и лабудова, као и многих других птица

Багер тренутно на паузи

Последњи чамац

Затрављено Острво птица
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У недељу, 24. априла, слави-
мо највећи хришћански пра-
зник, којим се изражава радост
због коначне победе сина Бож-
јег над смрћу и прогонством.
У овом броју „Панчевца” обја-
вљујемо део из књиге Мом-
чила Петровића „Коју славу
славиш”, у издању „Лагуне”,
о овом празнику.

Цвети

Дан после Лазаревог васкр-
снућа, шесте недеље Великог
поста и недељу дана пред
Ускрс, прославља се Христов
свечани улазак у Јерусалим.

Овај празник, назван Цве-
ти, сећање је на дан кад је
Исус, праћен својим учени-
цима и мноштвом народа,
кренуо из села Витаније у
Јерусалим. Дошавши до села
Витсфаге, у подножју Масли-
нове горе, рекао је двојици
ученика: „Идите у село што
је према вама, и одмах ћете
наћи магарицу привезану и
магаре с њом: одријешите је
и доведите ми. И ако вам ко
рече што, кажите да они тре-
бају Господу; и одмах ће их
послати.” Урадили су тако и,
кад су му довели магаре,
Исус је на њему пошао у Јеру-
салим.

Глас да долази Спаситељ,
онај што је васкрсао Лазара,
брзо се проширио, и мноштво
народа дочекивало га је успут.
Једни су га сусретали с пал-
миним гранчицама у руци,
други су пред њега на пут
бацали своје хаљине...

Исус је у Јерусалим стигао
дан уочи верског празника
Пасхе, па је на улицама била
велика гужва. Посматрајући
његов полазак, многи су гла-
сно питали: „Ко је то?”, а из
гомиле упућени су им одго-
варали: „Исус, пророк из Наза-
рета Галилејског.”

Исус је потом ушао у храм
и ту затекао кљасте и сакате.
Смиловао се на њих и све их
исцелио. Народ, и одрасле и
децу, захватило је одушевље-
ње због тога, па су му клица-
ли: „Осана сину Давидовом,
цару израиљском!” Целог дана
је проповедао у храму, а уве-
че се са својим ученицима
вратио у Витанију.

Иако је празник у знак сећа-
ња на Христов улазак у Јеруса-
лим установљен још у раним
данима хришћанства, свечано
се прославља тек од трећег века.

Цвети се на икони предста-
вљају овако: Христос јаше на
магарету, прате га ученици,
а народ простире своје хаљи-
не и баца гранчице на пут.

На Цвети се не игра у колу
и не весели, јер још траје
ускршњи пост. Од Цвети до
Духова душе умрлих су у
ливадским цветовима и зато
се у том периоду цвеће не
бере.

У Србији су Цвети празно-
вани и као народни празник,
јер је тог дана 1815. године

Милош Обреновић код цркве
у Такову подигао народ на
Други српски устанак.

Велики четвртак

Последња вечера на којој је
Исус био са својим ученицима
назива се још и Тајна вечера.

За столом Исус им се обра-
тио: „Један од вас издаће ме”,
али није хтео да изговори име
издајника. Само их је упозо-
рио: „Тешко оном ко изда
Сина човечијег; боље би му
било да се није ни родио!”

Јован, омиљени Исусов уче-
ник, наслонио се на свог учи-
теља и шапатом питао га:
„Господе, који је тај издајник?”

„Онај који са мном умаче

залогај у со”, одговорио му је
Исус, откривши тако да ће га
издати Јуда Искариотски. Онда
му се обратио директно:

„Што си наумио да чиниш,
чини брже!”, а Јуда се увре-
дио. Устао је од стола и оти-
шао у мрак. Нико од ученика,
осим Јована, није разумео о
чему се ради.

На крају вечере Исус је изло-
мио хлеб и комаде дао учени-
цима, говорећи им: „Узмите,
једите, ово је моје тело које се
за вас ломи, ради опроштења
грехова!” Затим је узео чашу с
вином и рекао: „Пијте из ње
сви, ово је крв моја Новога
завета, која се ради вас проли-
ва за отпуштење грехова.” И

још је додао: „Кад год овај хлеб
ломите и ову чашу пијете, ви
смрт моју објављујете и обзна-
њујете. Ово чините у мој спо-
мен.”

После вечере Исус је са уче-
ницима отишао у Гетсемански
врт. Позвао је Петра, Јована и
Јакова да пођу с њим даље и
помоле се, а осталима је рекао
да их ту сачекају.

За то време Јуда је отишао
до свештеничких главара, Ису-
сових непријатеља, који су му
дали своје слуге да му помог-
ну да ухвате Исуса. Водећи их,
Јуда им је рекао: „С киме се
будем поздравио, то је Исус –
њега хватајте!”

Тако је и било: у врту је Јуда

пришао Исусу, рекао му: „Здра-
во, учитељу!”, и пољубио га, на
шта су слуге скочиле. Други
Исусови ученици покушали су
да га одбране, Петар је чак поте-
гао нож и једном слуги одсе-
као уво, али му је Исус подвик-
нуо: „Задени нож у корице! Ко
мач потеже, од мача ће и пасти.
Зар да не пијем чашу коју ми
отац даде?” Додиром руке исце-
лио је уво нападача, који га је
затим, са осталим слугама,
одвео у кућу првосвештеника.

Сутрадан су главари и прво-
свештеници јудејски Исуса осу-
дили на смрт. Сазнавши то,
Јуда се покајао. Бацио је три-
десет сребрњака, добијених за
издају, и обесио се. За оне сре-
брњаке свештеници су купили
њиву и наменили је за гробље
странцима.

Сећање на ове догађаје чува
се празником Велики четвр-
так. На тај дан ујутру се на
служби у цркви вади агнец
(освећени хлеб), који се потом
издроби и осуши, и преко годи-
не чува у цркви за причешћи-
вање болесника. А увече се
држи велико бденије и читају
описи Исусових страдања из
јеванђеља.

На икони посвећеној овом
празнику представљена је Тај-
на вечера.

Велики петак

У петак, у рано јутро после
ноћи у којој је ухваћен, Исуса
су из куће првосвештеника
Кајафе везаног одвели код Пон-
тија Пилата, римског проку-

ратора у Јудеји, који је имао
право да изриче смртну казну.
Оптужили су га да квари народ,
да забрањује да се римском
цару плаћа данак и да за себе
тврди да је цар.

Пилат на првом саслушању
није утврдио никакву Исусову
кривицу, али људи који су га
довели нису то хтели да при-
хвате и упорно су тражили
смртну казну за њега. Пошто
је оптужени био из Галилеје,
Пилат га је проследио Ироду,
галилејском управитељу који
се задесио у Јерусалиму, да му
он суди. Исус, међутим, није
хтео да одговара на Иродова
питања, па га је овај, обученог
у белу хаљину, што је био знак
да никаква кривица није нађе-
на, вратио Пилату.

Римски прокуратор Пилат тада
је сазвао јудејске првосвештени-
ке и кнежеве, и казао им: „Дове-
досте ми овога човјека као да он
отпађује народ, и ето, ја га пред
вама испитах, и не нађох на ово-
ме човјеку ниједне кривице од
оних за које га ви оптужујете; a ни

ПРАЗНИЧНИ ПРИЛОГ

ДАНИ БОЛА И РАДОСТИ

На Ускрс и током
целе Светле недеље
људи се поздрављају
са „Христос
воскресе!” и
„Ваистину воскресе!”.



Ирод, јер вам га натраг посла. И
ето, није учинио ништа што би
заслуживало смрт. Да га, дакле,
казним и пустим.”

У Јудеји је тада постојао оби-
чај да се на празнике ослоба-
ђају осуђеници – сваког пра-
зника по један. Пилат је, рачу-
најући да ће Исус на тај начин
изаћи из затвора, сматрао да
ће тако задовољити обе стране:
и свештенике који су тражили
Исусову осуду и правду.

Догађаји су, међутим, узели
други ток. По обичају, осуђени-
ка који ће бити ослобођен бирао
је народ. Па кад их је Пилат
питао кога да ослободи, маса је,
подговорена од првосвештени-
ка, извикала неког зликовца
Вараву, који се у исто време
нашао у тамници.

Римски прокуратор покушао
је још једном да спасе Исуса.
Питао је народ шта с њим да
ради, а маса је захучала: „Расп-
ни га! Распни га!”

Видевши то, Пилат је ту,
пред народом, опрао руке, гово-
рећи: „Ја нисам крив у крви
овог праведника.”

Вараву су потом ослободили,
а Исуса су војници избичевали,
па га огрнули скерлетном каба-
ницом и ставили му трнов венац
на главу, ругајући му се: „Здраво
да си, царе јудејски!”

Тада је и галилејски управи-
тељ Ирод покушао да спасе Ису-
са. Извео га је обливеног крвљу
пред народ и узвикнуо: „Ecce
homo!”, то јест „Ево човека!”, у
смислу: „Ево јадника, бедног и
жалосног! Имајте милосрђа, јер
и он је човек!”

Али народ није одустајао,
маса је хучала: „Распни га!
Распни га!”

На то се Пилат наљутио и
довикнуо им: „Узмите га ви па
га распните, ја не налазим на
њему кривице!”

Он, међутим, није смео да
ослободи Исуса, јер су му Јевре-
ји поручили: „Ако овога пустиш,
ниси пријатељ цезару, а свако ко
себе царем чини, противи се цеза-
ру”, држећи се оптужбе да Исус
за себе говори да је цар. Зато је
Пилат дозволио Јеврејима да га
разапну.

Војници су Исусу дали крст
на који ће га разапети да га
сам носи и повели га кроз град
на брдо Голготу.

Тамо су поболи крст у земљу,
а на његов врх закуцали дашчи-
цу с натписом „Исус Назарећа-
нин, цар јудејски”, као обја-
шњење кривице.

Пре него што су га разапе-
ли, Исус је одбио да испије
вино справљено од алоје и сми-
рне како би опијен лакше под-
нео муке, јер је хтео да остане
при свести до смрти.

Подигнут је на крст око девет
сати ујутру, а јудејске стареши-
не, светина и војници исмева-
ли су га и ругали му се. Распет,
Исус је подигао поглед ка небу
и казао: „Оче, опрости им јер
не знају шта раде!”, док су у
подножју крста његова мајка,
њена сестра, Марија Магдале-
на и Јован (свети апостол и
јеванђелиста – прим. ред.) пла-
кали.

После дуготрајних мука и
патњи, у три по подне, Исус је

узвикнуо: „Оче, у твоје руке
предајем дух свој!”, и издах-
нуо, а у том тренутку земља се
јако затресла, камење се отки-
нуло са брда, гробови су се
отворили, а „многа тела мртвих
поустајаше”.

Римски официр, видeвши то,
рекао је окупљенима: „Заиста
овај човек син Божји беше!”, а
уплашен народ се после тога
разбежао.

Увече је код Пилата отишао
Јосиф из Ариматеје, богат и
поштен човек, и скривени Ису-
сов ученик, и добио дозволу
да Исуса сахрани. Потом су он
и Никодим, други тајни Ису-
сов ученик, скинули тело свог
учитеља с крста, помазали га
смирном и алојом и увили у
платно, као што је то обичај
код Јевреја, и положили га у
гроб у Јосифовом врту.

Наредна три дана Исусов гроб
чувала је стража коју су поста-
вили јудејски свештеници, а
тешка камена плоча на њего-
вом улазу била је запечаћена.
Исус је, наиме, за живота про-
поведао да ће васкрснути три
дана после смрти, па су се они
бојали да ће Исусови следбе-
ници украсти тело, како би дока-
зали да је њихов учитељ „устао
из гроба”.

Дан када је Исус разапет на
крсту хришћани називају Вели-
ким петком.

Тог дана литургија се не слу-
жи, осим ако на тај дан не пада-
ју Благовести, јер се на литур-
гији Богу приноси бескрвна
жртва, а на Велики петак Исус
је на жртву принео себе.

Доследни хришћани тог дана
строго посте, узимајући само
суви хлеб и воду, а неки и јед-
нониче, то јест цео дан ништа
не једу и не пију, а тек увече,
када изађу звезде, узму мало
хлеба и воде.

На икони Великог петка
представљен је Исус Христ
разапет на крсту.

Због туге и жалости, почев од
бдења на Велики четвртак па
током целог Великог петка, не
звоне црквена звона, већ се вре-
ме богослужења и оглашавање
мртваца обзнањују ударцима у
дрвену даску, клепалима.

Ускрс

Исус је сахрањен у петак уве-
че, у суботу је његово тело почи-
вало у гробу, а у недељу рано
ујутру осетио се снажан земљо-
трес кад је анђео Божји слетео
у врт Јосифа из Ариматеје, обо-
рио плочу наваљену на улаз у
гроб и сео на њу. „Лице његово
бијаше као муња, и одијело
његово бијело као снијег.” Стра-
жари који су чували гроб, кад

су дошли себи од страха, побе-
гли су у град... Кад је анђео
склонио плочу, иза ње није било
тела – Исус је пре тога већ био
васкрсао и изашао. Гроб је отво-
рен да би се Христови ученици
уверили у ускрснуће.

Прва је тог јутра, пре сванућа,
празан гроб видела Марија Маг-
далена. Помислила је да је тело
украдено и сахрањено на другом
месту, па је отрчала до Петра и
Јована. Они су пожурили испред
ње, и у гробу нашли платно у које
је тело било умотано, а онда оти-
шли да нађу другове. Марији, која
је пристигла касније, у гробу се
јавио Исус Христ, али јој нико
није веровао кад је радосна отр-
чала да јави радосну вест о ускр-
снућу.

У међувремену су на гроб
пристигле и друге жене. Њих
је, седећи на плочи, сачекао
анђео у белим хаљинама, који
им је рекао: „Не бојте се! Ја
знам да ви тражите Исуса Наза-
рећанина – распетога. Он је
воскресао; нема га овде. Него
идите и кажите ученицима
његовим да иду у Галилеју,
тамо ће га видети.” Тако се
глас о Христовом васкрсењу
раширио по целом граду.

Стражари који су чували
Христов гроб са своје стране
обавестили су првосвештени-
ке и јеврејске старешине о овом
догађају. Главари су им пла-
тили и наложили да ускрсну-
ће прећуте, те да прошире глас
да су се успавали и да је тело
тада украдено.

Касније тог дана Исус се, не
говорећи им ко је, прикључио
двојици својих ученика, Луки
и Клеопи, који су се из Јеруса-
лима запутили у варошицу
Емаус. Препознали су га тек
за обедом, док је ломио хлеб,
и сместа се вратили у Јеруса-
лим да осталим апостолима
јаве радосну вест.

Они су се окупили у једној
соби и одједном се Исус поја-
вио међу њима. „Мир вам!”,
поздравио их је, али су се они
уплашили, мислећи да је пред
њима привиђење. Он их је раз-
уверавао: „Што се плашите? И
зашто такве мисли улазе у ваша
срца? Видите руке моје и ноге
моје; ја сам главом; опипајте
ме и видите; јер дух костију и
тела нема, као што видите да
ја имам.” И док су се они још
чудили, упита их: „Имате ли
што за јело?”, а они му изнесо-
ше комад печене рибе и меда
у саћу, што он пред њима поје-
де, да их увери да није приви-
ђење.

Међу ученицима тада није
био само Тома. А кад су му
остали касније причали да су
видели Исуса, није веровао:
„Док не видим на рукама њего-
вим ране од клинаца, и мет-
нем руке у ребра његова, не
могу веровати”, казао им је.

Васкрсење (Ускрс, Велигдан)
празновао се још од времена
апостола, али не свуда у исти
дан: негде је прослављан зајед-
но с јеврејском Пасхом, негде
14. дана јеврејског месеца ниса-
на, а негде у недељу после
јеврејске Пасхе. Тек на првом
Васељенском сабору 325. годи-
не одређен је јединствен тер-

мин – прва недеља после јевреј-
ске Пасхе и пуног месеца.
Ускрс је, дакле, покретан пра-
зник, и може пасти између 4.
априла до 8. маја, а увек је у
недељу.

То је најсвечанији празник,
празник над празницима. На
тај дан скидају се двери у цркви
на олтару, чиме се показује да
је Исус својим васкрсењем
победио смрт и отворио рај-
ска врата. Цела недеља по Ускр-
су назива се Светла недеља, а
црквене песме које се тада
певају пуне су радости и весе-
ља. Оне се певају чак и у
тужним приликама, рецимо на
погребу, ако се деси те неде-
ље.

На Ускрс и током целе Све-
тле недеље људи се поздравља-
ју са „Христос воскресе!” и
„Ваистину воскресе!”.

Како би се верници достојно
припремили за овај празник,
још од апостолских времена
установљен је Велики пост, или
Четрдесетница, по узору на Ису-
са који је четрдесет дана постио
на Гори искушења. У те дане
није дозвољено никакво јавно
весеље.

Христово васкрсење на ико-
ни се представља овако: Исус
је устао из гроба држећи у руци
барјак као знак победе, око
њега су римски војници попа-
дали од страха, а анђео седи
на каменој плочи.

Обичај је да се о Ускрсу јаја
боје у црвену и друге јарке боје
и да се њима дарују познани-
ци и пријатељи. Постоји више
легенди које тумаче порекло
овог обичаја, а по најрашире-
нијој, Марија Магдалена је
цару Тиберију, дошавши у Рим
да му објасни Христово васкр-
сење, даровала црвено кокош-
је јаје. Као што се из јајета,
које је нежива ствар, под ути-
цајем топлоте развија живот,
то јест пиле које својом сна-
гом развали љуску и изађе у
свет – тако је и Исус своје мртво
тело оживео и устао из гроба.
А црвена боја је боја радости,
због овог радосног догађаја.

Прво офарбано јаје чува се
годину дана и назива се чувар-
кућа.
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И УСКРС И ВАСКРС

Васкрс има корене у срп-

скословенској традицији,

а Ускрс је савременија

варијанта и обе се равно-

мерно користе у српском

књижевном и народном

изразу. Одатле следи да је

правилно и васкршњи и

ускршњи.
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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 

• ЕНЗИМИ: AST + ALT + ALP + GGT
Цена: 460 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 8. АПРИЛА ДО 5. МАЈА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ



КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

ГАРАЖЕ
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ОГРЕВНО ДРВО на рате, ЋУМУР 
за роштиљ, БУКОВА цепаница 

и сува потпала у џаку

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

JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушениугаљ Обилић15.800

Сушени вреоци 14.500

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 14.100

Угаљ станари 11.950

Костолац 7.700

ВОЗИЛА

ПОНУДА

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

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

(1
/3

1
4

8
4

2
)

НА ПРОДАЈу форд Ц-

Макс, 1.6 Д, 90 кс, 2007.

гаражиран, власник.

063/269-987. (314857)

ПРОДАЈЕМ рено клио 1.5

ДЦИ, 2003, хаварисан, у

деловима. Тел. 062/491-

240. (314975)

ПРОДАЈЕМ фијат стило

кар. 1.9 ЈТД, 2003, реги-

строван до краја 2022. го-

дине. Тел. 063/319-133.

(314849)

ПРОДАЈЕМ рено клио 1.9

Д, 2002, 060/728-92-06.

(314975)

ПУНТО 1.3 МЈТ 2010 год.

Тел. 063/523-609 (СМС)

ПЕЖО 206, 1.1, 2001, 5 В,

металик, клима, гаражи-

ран, одличан. 064/856-60-

65. (314912)

ОТКУП аутомобила, стање
небитно, од 100 до 2.000
евра. 062/193.-36-05. (314976)

ВРШИМО откуп возила за

рециклажу, исправна и не-

исправна. Долазак на адре-

су. 063/161-08-19. (314976)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални

откуп свих врста возила,

небитно стање, од 100 до

2.000 евра. 069/203-00-44.

(312975)

ПРОДАЈЕМ гаражу у згра-

ди на Котежу 1. 060/321-

70-20. (314938)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу,

15 квм, погодна за ауто

или магацин, Котеж 1.

063/122-55-22. (314962)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-

куп слупаних и неисправ-

них. 060/078-47-89,

063/778-47-89. (314958)

ПИЛИЋИ на продају, уре-

ђени и живи. 069/280-20-

37 (СМС)

НА ПРОДАЈУ свињске по-

лутке и две овце. Тел.

060/500-30-91, 013/632-

145. (314781)

ВЕШ-МАШИНА, фрижи-

дер, микроталасна, комби-

новани фрижидер двомо-

торац, рерна, телевизор.

063/861-82-66. (314738)

ТРПЕЗАРИЈСКИ сто, кауч,

кревет, комоде, душек, сто-

на лампа, огледало.

063/861-82-66. (314738)

ОВЦЕ на продају, младе,

може и уређене. 069/280-

20-37 (СМС)

ТРПЕЗАРИЈСКИ сто, кауч,

кревет, комоде, душек, сто-

на лампа, огледало.

063/861-82-66. (314738/р)

МЕШАНО дрво прве класе

са превозом и истоваром,

6.000. 064/347-50-72.

(314415)

ТВРДО дрво, превоз, сеча,

мерење на лицу места,

5.500. 060/304-16-92. (314415)

ПРОДАЈЕМ јариће, десет

комада, од 25 до 30 кг,

Старчево. 065/688-86-30.

(314894)

НА ПРОДАЈУ цреп бибер и

мала кикинда, кукпујем ка-

зан за топљење свињске

масти. 063/755-29-05.

(314868)

НА ПРОДАЈУ домаћа раки-

ја од шљиве, јабуке, кру-

шке и дуње. 062/388-165.

(314915)

ПРОДАЈЕМ трактор ИМТ

542, тезге за продавницу,

витрине, вакумиране про-

зор шалони. 063/879-32-

51. (314929)

ПРОДАЈЕМ судопере и

остале кухињске елементе,

повољно. 063/773-45-97.

(314987)

БИБЕР цреп 500 комада и

нови 200 комада. Цена по

договору. 060/161-64-78.

(314997)

ПРОДАЈЕМ косилицу

брикс, мотор и бицикл 28.

063/325-950. (314891)

ПРОДАЈЕМ опрему са ма-

теријалом за салон лепоте.

063/734-82-31. (314950)

ПРОДАЈЕМ јарад и козе.

064/611-37-09. (314983)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, сатове, новац,

пенкала. 013/313-458,

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

40-22. (314893)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, телевизоре,

долазим на адресу.

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

11-47. (314842)

КУПУЈЕМ перје, старински

намештај, слике, сатове,

стари новац, сифон фла-

ше, стару пошту, метале,

стрипове, старо покућство.

063/705-18-18, 335-930.

(314945)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

шпорете, веш-машине, бој-

лере, каде, старе аутомо-

биле, телеивзоре, долазим

на кућну адресу. 061/148-

01-31. (315005)

КУПУЈЕМО старп гвожђе,

бакар, месинг, алуминијум,

веш-машине, замрзиваче,

телевизоре, долазим.

061/321-77-93. (314486)

КУПУЈЕМО обојене метале,

старе лимузине, гвожђе,

замрзиваче, веш-машине и

све остало, долазимо.

061/206-26-24. (314846)

КУПУЈЕМ неисправне ЛЦД

и ЛЕД телевизоре.

063/346-675. (314855)

КУПУЈЕМ пенкала, сатове,

ордење, медаље, сабље,

бајонете, разну робу, по-

љопривредне машине.

064/867-48-11. (314896)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

акумулаторе, бакар, ме-

синг, алуминијум, веш-ма-

шине, замрзиваче, фрижи-

дере и остало. 061/322-04-

94. (314403)

КУЋА на продају, Моше

Пијаде 1-е. Тел. 235-72-65.

(314520)

НА ПРОДАЈУ четири плаца

у Рибарској улици, Карау-

ла. 060/534-68-69,

060/736-72-58. (314709)

ВИКЕНДИЦА, на продају

на Девојачком бунару и

металски струг у Панчеву,

могуће компензације. Тел.

064/450-78-91, 061/609-

79-27. (314454)

ПРОДАЈЕМ плац на Ста-

ром Тамишу, први ред,

хитно. 064/014-81-37.

(314242)

ПРОДАЈЕМ кућу са три

стана, 8 ари плаца, Горњи

град. 063/729.89-48.

(314764)

ПРОДАЈЕМ плац на Јабуч-

ком путу. Дозвољена град-

ња, грађевинско земљиште.

Тел. 060/504-54-44.

(314523)

ПРОДАЈЕМ плац у Песку,

Девојачки бунар. 063/749-

35-69. (314873)

САМОШ, ккућа за репари-

рање, 130 квм, 15 ари пла-

ца. 064/349-12-91. (314910)
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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

ПРОДАЈА ВИСОКОКВАЛИТЕТНОГ
БУКОВОГ ПЕЛЕТА

Најмодернија фабрика пелета

немачког произвођача опреме

KAL 

• проценат збијености дрвне

масе 5,72%

• сушење пелета топлим 

ваздухом / минимална 

количина пепела

Телефон 060/517-82-82

ПЛАЦЕВИ, градско грађе-

винско, парцелисани, вода,

канализација на плацу.

064/212-52-52. (314887)

ВИКЕНДИЦА, 15 ари, са

два плаца, укњижена, Но-

восељански пут. 064/489-

40-36. (314851)

ПРОДАЈЕМ грађевинско

земљиште, 350 ари, на Но-

восељанском путу, дељиво

на више целина. 062/403-

241. (314941)

СИНЂЕЛИЋЕВА, 2,67 ари,

72 квм, за зидање, 85.000.

(67), „Милка М”, 063/744-

28-66. (315010)

КУЋА, Миса, ПО, ПР, I, PK,

близу Спортског, фул, 250

квм. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (315010)

ОМОЉИЦА, монтажна,

1,34 ара, прелепа, укњиже-

на, 24 квм, веранда, шупа,

тераса, 25.000. (67), „Мил-

ка М”, 063/744-28-66.

(315010)

КАРАЂОРЂЕВА 109, 50
квм, у изградњи, III спрат,
62.825 евра. 063/321-327.
(314425)

ТРОИПОСОБАН, 83 квм,

центар, продајем. 063/255-

276. (314860)

ПРОДАЈЕМ двособан стан

на Миси, повољно, ниско

приземље. (470), „Дива не-

кретнине”, 064/246-05-71.

(314911)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли

од 72 квм. 062/232-223.

(314867)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,

39 квм, ЦГ, V, две терасе,

36.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (315010)

ПРОДАЈЕМ нов стан у цен-

тру, 65 квм. 060/043-52-98.

(314927)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, II,

ЦГ, тераса, новоградња, 55

квм, 65.000, фул са наме-

штајем. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (315010)

ХИТНО, гарсоњера, II, ТА,

комплетно сређена, пра-

зна, 16 квм, 23.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-66.

(315010)

ПРОДАЈЕМ једнособан

стан, 45 квм, Стрелиште,

киндер јаје, ЦГ, лифт, ка-

бловска. 063/879-54-08,

47.000 евра, договор. (314905)

ЦАРА ДУШАНА, једносо-

бан, 39 квм, сређен, пра-

зан, одмах усељив, 30.000.

(67), „Милка М”, 063/744-

28-66. (315010)

ПРОДАЈЕМ стан на Котежу

2 или мењам за мањи, 85

квм, два купатила, Кикинд-

ска 4. 064/276-09-97,

064/124-45-07. (315004)

ТЕСЛА, једноипособан, 41

квм, празан, сређен,

36.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (315010)

КУПУЈЕМО станове и куће.

Брза и сигурна исплата.

064/348-05-68 , „Пер-

фект”. (312948)

КУПУЈЕМ једнособан стан

без посредника. Тел.

063/247-346. (314808)

КУПУЈЕМ једноипособан

стан у Панчеву. Тел.

065/858-46-02 (314856)

КУПУЈЕМО станове на

свим локацијама, брза

ислата. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (315802)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”, по-

требне некретнине, све ло-

кације, брза реализација.

063/744-28-66. (315010)

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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Ћевабџиници „Хало Лесковац”

потребан

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

(6/305327)

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

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

LAVA TOLSTOJA 21 ugao sa ČUMIĆEVOM 1

ULIČNA ZGRADA
I sprat
Stan 2 112,40 m²

III sprat
Stan 20 66,55 

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

DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje

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

Potkrovlje
Stan 11 46,36 m²

Stan 12 76,18 m² 

Stan 13 74,51 m²

Stan 14 76,54 m²

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

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

povučeni sprat   stan 5 – 103,39 m²

SLAVKA BOKŠANA 5
(900 evra/m²)

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

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

SERDAR JANKA VUKOTIĆA

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

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

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

НА ПРОДАЈУ СТАН, СТРЕЛИШТЕ,

ДВОСОБАН, 58 КВМ, ЦГ, ЛИФТ, 

СРЕЂЕН, ОДЛИЧАН.

064/643-97-21
(ф)

Kompaniji Cards Print doo potrebno

10 radnika za rad u proizvodnji.
Radno iskustvo nije neophodno.

Mesto rada: Kudeljarski nasip, Pančevo
Poslati CV na mail adresu: info@cardsprint.rs

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

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

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

РАДИМО:
нове кровове, 

поправљамо старе. 
радимо кровове 
лимене и олуке.

062/827-89-20

(7
/3

1
4

1
5

1
)

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)

ЦЕНТАР, двособан, 55 квм,
ненамештен, парно греја-
ње, телефон, клима, ка-
бловска. 064/354-69-01.
(314875)

ДВОСОБАН, намештен стан
на Содари, издајем од 1.
маја, 250 евра + депозит.
064/453-16-19. (314886)

ИЗДАЈЕМ двособан, наме-
штен стан, у строгом цен-
тру Панчева. Централно
грејање, трећи спрат.
064/866-20-11. (314887)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрели-
шту, до две особе, ЦГ, по-
вољно. 062/856-91-34.
(314890)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан у центру.
063/312-734. (314834)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру у центру. 063/705-
60-09. (314848)

ИЗДАЈЕМ празан двособан

стан у приземљу куће на

Стрлеишту. Одвојено бро-

јило, без грејања. До 16 са-

ти звати – 062/120-06-47,

од 16 сати звати –

062/277-570. (314916)

ИЗДАЈЕМ празан једносо-

бан дворишни стан, нова

Миса. 064/458-70-60.

(314847)

ТРОСОБАН, намештен,

строги центар, лифт, ЦГ,

клима, кабловска + wi/fi,

250 евра. 063/708-55-66.

(314849)

ЈЕДНОИПОСОБАН, нов,

намештен, центар, 250

евра. 063/744-69-27.

(314849)

ДВОСОБАН намештен стан

у центру, издајем. Цен-

трално, лифт. Тел.

064/582-222-68. (314864>)

ИЗДАЈЕМ дворишни већи

намештен стан са греја-

њем, Стрелиште. 064/218-

83-45, 013/362-406.

(314869)

ИЗДАЈЕМ полунамештену

гарсоњеру у центру града

за самце. 063/733-02-53.

(314859)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-

мештен стан на Стрлеишту,

I спрат, тераса, ЦГ.

065/201-18-41. (315008)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан

на Тесли, пети спрат, ЦГ,

150 евра. 063/846-90-79.

(315007)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-

нике, самце, студенте, цен-

тар. 063/502-211. (314960)

ИЗДАЈЕМ стан, 45 квм, у

кући у ентру Старчева.

063/502-211. (314960)

ИЗДАЈЕМ засебну кућу у

близини Народне баште.

Контакт тел. 062/805-08-

78. (314972)

ИЗДАЈЕМ скромну кућицу

на Стрелишту, за једну

особу, 60 евра + депозит.

061/136-32-34. (314908)

ИЗДАЈЕМ атан на Тесли, 45

квм, ЦГ, први спрат. Тел.

064/412-57-91. (314970)

ИЗДАЈЕМ собу са купати-

лом. 063/827-26-20.

(314922)

ДВОСОБАН, намештен

стан на Тесли, за издавање.

Тел. 064/942-13-33.

(394896)

ИЗДАЈЕМ на Миси, рено-

виран полунамештен стан,

70 квм. 064/171-96-16

(314900)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ једнособан

намештен дворишни стан,

улица Жарка Зрењанина,

код Млина, брзо усељив,

100 евра. 063/762-22-44.

(314909)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, на-

мештену, све ново, 170

евра, центар. 064/005-56-

00. (314914)

ИЗДАЈЕМ викендицу у Де-

војачком бунару. 064/417-

69-38. (314927)

НОВА МИСА, двоипосо-

бан, други спрат, грејање

гас и топлотна пумпа.

063/221-254. (314931)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру и тро-

собан стан, шири центар.

064/994-13-16. (314947)

ИЗДАЈЕМ стан, 45 квм, на-

мештен, СББ, интернет,

подно грејање. 063/778-61-

73. (314954)

ИЗДАЈЕМ малио дворишни

стан у центру за једну осо-

бу. 061/292-30-30.

(314950)

ИЗДАЈЕМ двособан пра-

зан, реновиран стан, 200

евра. 063/822-94-87.

(314978)

ИЗДАЈЕМ намештену собу

са употребом кухиње и ку-

патила. 013/353-140.

(314980)

ГАРСОЊЕРА, центар, наме-

штена, ТА, усељива од 1.

маја. 062/843-53-43. (314981)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву,

стара Миса. 065/408-66-

56. (314984)

ИЗДАЈЕМ намештен стан

од 48 квм, у центру Панче-

ва. Тел. 064/223-30-85.

(314985)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-

штен стан у строгом цен-

тру, 200 евра. Тел. 251-85-

45, 062/850-12-75.

(314995)

НАМЕШТЕН једнособан

дворишни, ТА, код Хотела

„Тамиш”, 100 евра.

064/122-48-07. (314998)

ИЗДАЈЕМ кућу у центру

Мраморка, повољно.

064/116-64-17. (314991)

ИЗДАЈЕМ локал 25 квм и
Жарка Зрењанина. Тел.
064/211-50-59. (314879)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм, у
центру Панчева. 06/866-
49-00. (314839)

ИЗДАЈЕМ локал 35 квм, у
центру Панчева. 064/86-
22-70. (314839)

ИЗДАЈЕМ локал, ужи цен-
тар, 115 квм. 063/323-
584.(314840)

АУТО-ПЕРИОНИЦА се из-
даје, Ул. Димитрија Туцо-
вића 55. 063/281-954.
(314906)

ИЗДАЈЕМ локал 63 квм,
угао Цара Лазара 2 и Ра-
домира Путника (ЈНА),
Панчево. Тел. 063/540-209.
(314923)

ИЗДАЈЕМ пословни про-

стор 600 квм, са магацини-

ма на Баваништанском пу-

ту. 063/337-941. (315000)

ПОТРЕБАН возач камиона

за рад на Стоваришту „Го-

лија”. 063/776-56-58. (ф)

ПОТРЕБНИ помоћници во-

доинсталатера. Плата по

договору. 063/337-941.

(315000)

ПИЦЕРИЈИ „ПОПАЈ” по-

требне раднице. 062/339-

279. (314388)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад

у Маркету „Идеал”, на

Стрелишту и Војловици.

013/333-160, 063/855-65-

56, 013/333-162. (314161)

ПОТРЕБНЕ раднице за кла-

ње пилића на пољопри-

вредном газдин-

ству.064/365-65-56.

(313031)

CAF FEU „CAN CA RA” по-

требна девојка за рад – са-

мо пре подне. Тел.

063/208-389. (р)

РЕСТОРАН „Коноба 32”,

тражи појачање: отворена

позиција конобар-шанкер.

Све информације на број

061/149-33-04, или доћи

лично. (314841)

ПОТРЕБАН радник за мо-

лерске радове, кречења и

глетовање. 060/131-81-70.

(314843)

NEW CONCEPT STUDIO
Биро за пројектовање, надзор и извођење радова

Вршимо услуге пројектовања, озакоњења,

прибављања грађевинске и употребне

дозволе и др.

Генерала Петра Арачића 2‐ц‐2, Панчево

065/807‐52‐55
(ф)

ИЗДАЈЕМ ЛОКАЛ 76 квм, на

прометном месту, за разне

делатности. 064/026-90-54. 
(5/314939)

ПОТРЕБНЕ медицинске се-

стре и неговатељице за рад

у старачком дому, као и

спремачица. За све инфор-

мације позвати 060/315-

08-68. (ф)

ПЧОТРЕБНА девојка за

рад у канцеларији, фирма

„Алпин”. CV на mail: of fi -

ce @al pin pan ce vo.co .rs  (ф)

РЕСТОРАНУ „Код Ђенера-

ла” потребни радници: за

помоћ у кухињи, обраду

меса, рад на роштиљу.

063/318-896. (314853)

ПОТРЕБНИ молери и фа-

садери. За све информаци-

је јавити се на 063/75137-

523. (314942)

РЕСТОРАНУ у Сутомору

потребно особље за пред-

стојећу сезону. Хостесе –

промотерке, конобари-це,

шанкери-це, кувари-це, ро-

штиљ мајстори, помоћно

особље у кухињи и на ро-

штиљ линији, продавци

хране, хигијеничар. Обез-

беђен одличан смештај и

храна као и добре плате са

могучношћу остваривања

бонуса. +38164/339-64-49,

+38269/4511-627 (314949)

ПОТРЕБНИ кувари.

060/414-61-09. (314927)

ПОТРЕБНИ конобари.

060/414-61-09.  (314927)

ПРОДАВАЧИЦА и радница

потребни у пекари.

062/404-144. (314880)

FAST FOOD-u у Београду,

близу панчевачког моста,

код Дунав станице, потреб-

ни главни кувар/ица, и по-

моћно особље. Услови до-

бри. 064/339-64-49. (314949)

ПОТРЕБНА радница за рад

на равној машини.

060/131-81-70. (314843)

ПОТРЕБАН тесар, зидар,

помоћни радник. 064/206-

50-91. (314952)

ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ „Го-

лубебна девојка за рад у

продаји. Позовите на

060/758-03-24. (И314974)

ПОТРЕБАН кувар/ица ре-

сторану „Звезда”, Стевана

Шупљикца 88. 063/278-

250. (314983)

ПОТРЕБАН кувар и помоћ-

ни радник у ресторану

Панчеву. Контакт 062/165-

12-01, (314932)

РЕСТОРАНУ „Катарка”,

потребан конобар и по-

моћни радник у кухињи.

065/831-80-69. (314990)

ТРАЖЕ СЕ радници – рад-
нице за рад у дрвној инду-
стрији на сортирању и па-
ковању дрвених елемената
за гајбе. Предузеће се на-
лази у Јабуци. Информаци-
је 060/555-23-74, Изабела.
(314992)

ПОТРЕБАН магационер за
велепродају од 22 до 48 го-
дине. Радно време: уторак
– недеља од 6.30 до 15 са-
ти, плата 60.000 динара.
063/744-65-12. (314990)

ПОТРЕБНИ продавци за
рад у ресторану са иску-
ством. 013/377-230,
064/643-41-24. (314996)

ШЉУНАК, песак, сејанац,

одвоз шута малим кипером

до два кубика. 064/664-85-

31, 013/342-338 (СМС)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шења, поправци, замена –

шоља, бојлера, батерија,

водокотлића. 013/377-930,

064/317-03-56. (314789/р)

ИЗДАЈЕМ комплет наме-

штен једнособан стан. Тел.

065/854-24-23. (СМС)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ

апартман, 71 квм, у Гркчој

у Неа Каликратији. Тел/vi -

ber +381 631 103 04 33

(314693)

ИЗДАЈЕМ викендицу у До-

лову код Хиподрома, са

баштом и воћњаком. Тел.

062/262-949, 013/313-716. 
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СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Комби превоз
робе и селидбе,

повољно.

064/564-24-47
(4/311557)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 064/388-78-18

„TEHNOMARKET” DOO PANČEVO
raspisuje

KONKURS
za sledeća radna mesta:

1) BRAVAR – više izvršilaca

– poznavanje aluminijumskih konstrukcija

– radno iskustvo u struci

2) POMOĆNI RADNICI U MAGACINU

Ukoliko ste zainteresovani, pošaljite svoj CV 

na e-mail ljilja@tehnomarket.com ,ili se javite 

lično na adresu Skadarska 73, Pančevo

Kontakt telefon 013/307-700

O nama saznajte više na www.tehnomarket.com

Autocentru „Rajin” iz Banatskog Novog Sela

potreban

– radnik na liniji tehničkog pregleda, 

sa ili bez radnog iskustva. 

Potrebna diploma mašinskog tehničara ili saobraćajnog

tehničara ili tehničara drumskog saobraćaja ili auto me -

haničara. 

Za ostale informacije pozvati 069/600-667 ili doći lično.

Ресторану „Royal”у „Авив парку”

потребан радник у  кухињи, 

и продаји, конобар-ица

063/216-788 (4/314745)

СРЕЋАН УСКРС!
превозим кипером 

повољно, грађевински 

материјал, туцаник, огрев,

утовар, одвоз шута.

064/354-69-94, 

013/344-645, 063/754-02-72

(7
/3

1
4

9
6

1
)

Ресторан Poco Loco проширује тим па су нам 

потребни: пекар, кувар, роштиљ мајстор, 

возач, особа за пријем и унос поруџбина.

Пријаве и информације на 064/874-03-16 (ф)

КОМБИ превоз робе, ства-

ри, чишћење подрума,

шлеп. 060/401-99-44

(СМС)

СЕЛИДБЕ, транспорт, ком-

би превоз путника за ЕУ и

Србија. 064/158-15-90.

(313983)

ЧИСТИМ подруме, таване,

шупе, гараже са комплет

услугама, радницима.

061/322-04-94. (314403)

КОСИМ траву тримером,

дворишта, баште, воћњаке

и остали коров, повољно.

Зоран, 061/683-67-48.

(314182)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке

бојлера, шпорета, индика-

тора, разводних табли, ин-

сталација. Мића, 064/310-

44-88. (314244)

ПОВОЉНО изводим мање

грађевинске радове у Омо-

љици и околини. 066/572-

19-40. (314837)

КОШЕЊЕ траве, орезива-

ње живе ограде, култиви-

рање земљишта, сечење

рвећа. 065/413-75-42.

(314872)

ЧИСТИМО таване, подру-

ме, шут, радимо све посло-

ве. 061/321-77-93. (324846)

КОШЕЊЕ траве тримером.

064/932-52-86. (314788)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-

торном тестером свако др-

во које смета. 063/369-846.

(314850)

ПРЕВОЗ робе пикапом.

065/413-75-42. (314872)

ТВ и сателитске антене:

монтажа, дигитализација

вашег ТВ-а. 064/866-20-70.

(314055)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: изра-

да купатила, адаптације,

поправке, монтаже санита-

рија. 063/312-699. (314912)

РАДИМО све физичке по-

слове: рушења кућа, шупа,

обарање стабала, одноше-

ње ствари. 064/122-69-78.

(314913)

БЕТОНИРАЊА дворишта,

стаза, ископи, одношење

ствари, кошење, обарање

дрвећа. 060/035-47-40.

(314913)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање воде,

канализације, кабине, сла-

вине, бојлера, котлића.

063/836-84-76. (314944)

КОШЕЊЕ траве, корова,

чишћења терена, обарање

стабала, бетонирања.

064/122-69-78. (314913)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-

бе, Панчево-даље, цена до-

говор. 013/366-843,

063/193-22-29. (314920)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге + хаусмајстор.

Александар. 064/157-20-

03. (314924)

ОРАЊЕ, фрезирање баште,

кошење траве, корова три-

мером, косаицом, тракто-

ром. 064/867-48-11. (314896)

РАДО, све физичке посло-

ве, шут, пелет, керамику,

угаљ, истовар, итд.

060/143-62-10. (314934)

БЕТОНСКИ радови, сече-

ње, штемовање и бушење

рупа од фи 60 до фи 160.

Тел. 063/278-147. (314934)

ОЗБИЉНА и одговорна

жена чувала би и неговала

старију особу. Тел.

069/699-890. (314935)

МОЛЕРАЈ, глетовање, кре-

чење, фарбање столарије.

Пензионерима попуст.

062/564-494. (314938)

ОДГУШЕЊЕ купатила, ку-

хиња, канализационих це-

ви машинским путем.

062/640ч-741. (314944)

КЛИМЕ, монтажа, сервис,

антибактеријско прање,

овера гаранције. „Фриго

Матић”, 060/521-93-40.

(314947)

ЕЛЕКТРИЧАР: инсталације,

бојлере, табле, индикаторе,

ТА пећи. 060/521-93-40.

(314947)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-

шњим искукством: квали-

тетно, педантно, повољно.

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

37-06. (314951)

ПОСТАВЉАЊЕ, хоблова-

ње, фуговање, лакирање

паркета, поставка ламина-

та. 062/476-815. (314981)

ДУБИНСКО чишћење на-

мештаја, столица, душека.

Прање тепиха машински и

дубински. Долазак на

адресу. 065/270-80-66.

(314501)

КЕРАМИЧАР искустан и

педантан и молер траже

посао. 061/203-70-87.

(315003)

МЕЊАМ пелене, нега по-

кретних, непокретних.

061/282-48-28. (315006)

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. (314958)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-

ре, замрзиваче,  шпорете,

ТА пећи, бојлере попра-

вљамо са гаранцијом.

„Фриготехник”. 064/122-

68-05. (314999)

ШЉУНАК, песак, сејанац...

одвоз шута малим кипером

до 2 кубика. Лаза.

065/334-23-38. (314817)

ПОТРЕБНИ физички рад-

ници за рад у грађевини.

„KIZ ZA” doo, Горан,

064/648-24-47. (314232)

KIZ ZA – продаја бехатон

коцки са постављањем.

064/648-2447. (313926)

KIZ ZA – орезивање и сеча

дрвећа из камиона са кор-

пом до 28 м, изнајмљивање

маказастих и телескопских

платформи. 063/218-

894.(313926) 

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење купатила, канализа-

ције, водоводне адаптаци-

је, замена вирбли, вентила,

батерија, санитарије, све

за воду, 0-24 сата. Пензио-

нерима екстра попуст. До-

лазим одмах. 013/348-139,

063/811-74-89, Јовичин.

(314917)

ВЕТЕРИНАРСКА амбулан-

та Me di cal Vet за ваш жи-

вотињски свет. Димитрија

Туцовића 20. 069/707-668,

013/344-821. (314990)

KIZ ZA – превоз шљунка,

песка, сејанца и ризле.

Услуге виљушкарима носи-

вости и до 18 тона.

063/218-894. (313926)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду

превоз камионима, рад ви-

љушкарима и машинско чи-

шћење терена са одвозом.

060/425-5443. (313926)

ПОПРАВЉАМ десктоп и

лаптоп рачунаре. Сервис на

Стрелишту. PC013 si stem.

062/446-747. (314410)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и

одвоз шута, лупање бетона

и ископ мини багерима.

064/648-24-50.  (313926)

НАЈАМ виљушкара за уто-

вар и истовар робе, теле-

хендлера до 18 м висине.

064/648-24-50. (313926)

СЕЛИДБЕ, превоз робе

мерцедес камионом, рад-

ници, повољно. Вук,

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

85. (314672)

НАЈПОВОЉНИЈИ превоз

шљунка, песка, сејанца,

ризле и црне земље.

064/648-24-50.  (313926)

ШЉУНАК од 1 – 8 м³, пе-

сак , сејанац. Ризла за на-

сипање путева.   063/472-

669, 013/332-066. (314953)

ПРОФЕСИОНАЛНО/ПО-

ВОЉНО сечење, поткреси-

вање дрвећа из камиона до

30 м висине. 064/648-24-

50.  (313926)

KIZ ZA – рушење објеката,

утовар и одвоз шута, иско-

пи, сечење и разбијање бе-

тона, насипање и набијање

терена. 063/218-894.

(313926)

ЦЕНТРАЛА 301-150, 

БЛАГАЈНА 300-830



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 22. април 2022.22

СТЕВАН ПАВЛОВ ЋЕВАП

Почивај у миру.

Заувек твоји

син МАРКО и супруга ЈАСМИНА

(61/314948)

Последњи поздрав

СТЕВАН ПАВЛОВ
1965–2022.

Драгом зету Стеви,

хвала за лепе тренутке које си делио са нама.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоји: МИЛЕ и ДРАГАНА

(69/314967

СТЕВАН

ПАВЛОВ
1965–2022.

Последњи поздрав

куму Стеви од

породице САВКОВ

(70/314966)

Последњи поздрав

СТЕВИ ЋЕВАПУ

Био си диван човек.

Зете, много ћеш нам недостајати, велика туга

остаје.

СЛАВИЦА и ВЛАДИМИР ГАЈИН

(49/314925)

Последње збогом на-

шем комшији

СТЕВАНУ

ПАВЛОВУ

Породица

ОШЉАНАЦ

(86/314995)

По след њи по здрав

на шем во ље ном

МИ ЛО ШУ

1991–2022.

од бра ће и се ста ра

(87/315008)

По след њи по здрав

на шем во ље ном

МИ ЛО ШУ
1991–2022.

од тет ка РА ДЕ 

и те че ЈАН КА

(88/315008)

По след њи по здрав

во ље ном

МИ ЛО ШУ
1991–2022.

од тет ке ДУ ШАН КЕ

и те че ЖЕЉ КА

(89/315008)

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

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС” бр.135/04
и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је носилац пројекта,  MPD REENERGY doo, На-
родне Револуције 4, Бачки Петровац, поднео захтев
за одлучивање о потреби процене утицаја на живот-
ну средину Пројекта Биогасно постројење за про-
изводњу електричне енергије снаге 999kW у Долову
на кат. парцели 11890/10  к.о. Долово на територији
града Панчева.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца
пројекта може се извршити радним данима од 10
до14 сати у просторијама Секретаријата за заштиту
животне средине Градске управе Града Панчева,
Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 618, у року од 10
дана од дана објављивања овог обавештења.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведе-
ном року достави мишљење у вези са поднетим за-
хтевом.

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

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

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-
КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ кат.пар-
целe топ.бр. 3993 КО Панчево, за планирану изград-
њу вишепородичног стамбено-пословног објекта,
спратности По+П+2+Пс, у Ул. Светозара Милетића
бр. 16, израђен од стране „Мега Модулор”, ДОО,
Панчево, за инвеститора ДОО „Кутко”, Панчево

Увид у урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-
ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-
муналне послове и саобраћај. Информације и сва
обавештења о јавној презентацији можете добити на
телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у вре-
мену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне пре-
зентације од 7 дана, почев од 29. 04. 2022. године.

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

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на

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

и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је носилац пројекта,  BPP BIOENERGY doo, На-

родне Револуције 4, Бачки Петровац, поднео захтев

за одлучивање о потреби процене утицаја на живот-

ну средину Пројекта Биогасно постројење за про-

изводњу електричне енергије снаге 999kW у Долову

на кат. парцели 11900/4  к.о. Долово на територији

града Панчева.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца

пројекта може се извршити радним данима од 10 до

14 сати у просторијама Секретаријата за заштиту

животне средине Градске управе Града Панчева,

Трг краља Петра I бр. 2 - п4, соба 618, у року од 10

дана од дана објављивања овог обавештења.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведе-

ном року достави мишљење у вези са поднетим за-

хтевом.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању

и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09-ис-

правка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,

50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18,

31/19, 37/19-др.закон, 09/2020 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈНОГ

ПРИКЉУЧКА на к.п.топ.бр.23/3, 23/4, 23/5, 24/1,

24/2 и 24/3 КО Панчево, на државни пут II реда број

130 Панчево-Јабука на к.п.топ.бр.8002/10 КО Пан-

чево, израђен од стране Института за грађеви-

нарство „ИГ” ДОО Бања Лука (огранак у Београду),

Косовска 17, Београд, за инвеститорa „Stahl Bau

Munchen” ДОО, Панчево.

Увид у урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-

муналне послове и саобраћај. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији можете добити на

телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у вре-

мену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне пре-

зентације од 7 дана, почев од 29. 04. 2022. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ 

КОНКУРС

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ 

РАДНОГ ОДНОСА

1. Једног НАСТАВНИКА за ужу научну област 

КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА

Услови:

– Доктор медицинских наука, специјализација из

области оториноларингологије, као и остали услови

предвиђени Законом о високом образовању („Сл.

Гласник Републике Србије” бр. 88/2017, 27/2018 –

др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 – др. закон,

11/2021- аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 –

др. закон) и Статутом Стоматолошког Факултета.

2. Једног НАСТАВНИКА за ужу научну област 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

Услови:

– Доктор наука – индустријско инжењерство/инже-

њерски менаџмент, завршен Факултет организацио-

них наука, као и остали услови предвиђени Законом

о високом образовању („Сл. Гласник Републике

Срби је” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018,

67/2019 и 6/2020 – др. закон, 11/2021- аутентично

тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон) и Стату-

том Стоматолошког Факултета.

Са кандидатима изабраним у звање доцента или

ванредног професора закључује се уговор о раду на

одређено време у трајању од 5 (пет) година, а са

кандидатима изабраним у звање редовног професо-

ра закључује се уговор о раду на неодређено време.

Пријаве са биографијом и доказима о испуњености

услова из конкурса достављају се у року од 8 (осам)

дана од дана објављивања конкурса на адресу:

Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка Зре-

њанина бр. 179.

Све додатне информације могу се добити 

на телефон: 013/235-12-92.

Укуцајте ПАН (размак)

текст малог огласа до 10 речи

и све то пошаљите на број

1202
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13. априла, престало је да куца срце нашег

вољеног тате и деде

ВЛАДИМИРА ДАКИЋА
1955–2022.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Твоји најмилији:  СМИЉАНА, син ДЕЈАН,

ћерка МАРИНА, снаја ЈУЛИЈА, 

унука КАТАРИНА и зет ДЕЈАН

(16/314863)

ВЛАДИМИР

ДАКИЋ

Љуби те твоја ћера

МАРИНА

(52/314930)

ВЛАДИМИР

ДАКИЋ

Најбољем тасту по-

следњи поздрав

ДЕЈАН

(53/314930)

АНТОНЕЛА

БЈЕЛОПЕТРОВИЋ

Последњи поздрав од кумова: 

МЛАДЕНА, ВЕРЕ, МИРОСЛАВА

и УРОША

Заувек у нашим срцима.

(57/314937)

Желимо ти коначан мир и спокој

АНТОНЕЛА БЈЕЛОПЕТРОВИЋ

Твоја породица и пријатељи

(66/314963)

Последњи поздрав ћерки

АНТОНЕЛИ БЈЕЛОПЕТРОВИЋ
рођ. Вулићевић

1972–2022.

Вољена кћери почивај у миру.

Мајка ДРАГОСЛАВА

(73/314970)

Последњи поздрав

АНТОНЕЛИ БЈЕЛОПЕТРОВИЋ
рођ. Вулићевић

1972–2022.

Са болом у срцу и осмехом на лицу си живела и

тако си отишла.

Ожалошћена сестра НАТАША са породицом

(74/314970)

Последњи поздрав нашој драгој куми

АНТОНЕЛИ

БЈЕЛОПЕТРОВИЋ

од кумова РАТА и ДРАГИЦЕ са породицом

(72/314969)

Последњи поздрав вољеној сестри Нели

АНТОНЕЛА БЈЕЛОПЕТРОВИЋ

БИСЕРКА са породицом

(67/314963)

АНТОНЕЛА БЈЕЛОПЕТРОВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Породица РАДОЈКОВИЋ
(68/314965)

Са тугом се опраштамо од наше драге колегинице

АНТОНЕЛЕ БЈЕЛОПЕТРОВИЋ
1972–2022.

Колектив Дома здравља Панчево
(76/ф)

Последњи поздрав драгој куми

ЕСТИ ПИНТАРИЋ
1962–2022.

Заувек у нашим срцима и мислима.

Нека те анђели чувају.

Породица МИЛОШЕВИЋ

(39/314898)

У срцу туга, болна тишина, у нашој породици огромна пра-

знина. Не видимо ти очи, не чујемо глас, али знамо да ту си

поред нас

ЕСТЕР ПИНТАРИЋ

Последњи поздрав од ЈАСМИНЕ СИРМИЋ РАДОВАНОВИЋ

(51/314928)

У суботу, 16. априла 2022. престало је да куца срце мајке, баке и прабаке

НАДЕЖДЕ КАДУНИЋ
1937–2022.

Ожалошћени: ћерка ЉУБИЦА и синови МИЛОРАД и АЛИЈА

са породицама

(10/314852)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ „ПАНЧЕВЦА” 

ТОКОМ ПРАЗНИКА

Поштовани читаоци и корисници наших услуга, током

ускршњих и првомајских празника благајна „Панчевца”

имаће промењено радно време. 

Неће бити отворена 22. и 25. априла, као и 2. маја. Свим

осталим данима без обзира на празнике благајна ће

бити отворена.

„Панчевац” ће изаћи као двоброј 22. апри ла, па ће

следеће издање на киосцима бити 6. маја.
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Последњи поздрав вољеном оцу, деди и прадеди

ДРАГОЉУБУ ЧИКИЋУ
1934–2022.

У свим наредним годинама чуваћемо сећање на тебе.

Ожалошћени: ћерка СЛАВИЦА, унука ЈЕЛЕНА

и унук АЛЕКСАНДЕР са породицом
(8/314846)

13. априла преминуо је мој најстарији брат

ДРАГОЉУБ Раде ЧИКИЋ
1933–2022.

Почивај у миру драги мој брате

Брат МИЛОРАД са породицом

(34/314895)

ДРАГОЉУБ Раде ЧИКИЋ

Последњи поздрав брату, стрицу и деди од

брата МИЛОВАНА ЧИКИЋА са породицом

(35/314895)

Последњи поздрав

зету

МИЋИ

РАНКОВИЋУ

од породице

ПОПОВ

(31/314889)

МИЛОЈКО РАНКОВИЋ

Последњи поздрав драгом колеги, пријатељу и вредном

раднику, као и саучешће породици Ранковић.

Нека му је вечна слава и хвала

Колектив ДОО „Кутко”

(85/ф)

Последњи поздрав

МИЛОЈКУ РАНКОВИЋУ

од колега са градилишта и возача

(83/ф)

Последњи поздрав пријатељу

МИЛОЈКУ РАНКОВИЋУ

од породице КУТАЊАЦ

(84/ф)

Са тугом у срцима нас је напустио

ЈОЖЕФ КЕРЕКЕШ

Ожалошћени: ћерка ЕЛЕНА

и породица РЕЉИН

(36/314896)

Последњи поздрав

комшији

од РАНКА

са породицом
(47/314919)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 16.

априла 2022, у 72. години, после кратке и тешке

болести, преминула наша драга

ИРЕНА БОТКА
1950–2022.

Ожалошћени: син ЗОЛТАН, братанац РОБЕРТ

и братаница ВАЛЕНТИНА, снаја ЗОРИЦА, 

остала родбина и пријатељи
(18/314865)

Наша вољена мајка и бака напустила нас је 15. априла 2022, у 73.

години

АНА ТОМИЋ
1950–2022.

Иваново – Панчево

Нека јој је вечна слава и хвала.

Ћерка ЈАСМИНА и син ПРЕДРАГ с породицом

(38/314897)

Преминуо је наш драги супруг, отац и свекар

ДАНИЛО ГЛУМАЦ

С болом и тугом се опраштају: супруга МИЛУШКА,

син ДАМИР и снаја ИЛИЈАНА
(37/314303)

Умро је наш драги

стриц и девер

ДАЧА

С тугом се опраштају

братанци: ИВИЦА,

РАТКО и ЗЛАТКО

и снаја ИРЕНА

(40/314903)

Умро је мој драги брат

ДАЧА

С тугом и болом се

опрашта сестра

МИРЈАНА, сестричина

ВОЈИСЛАВА

и сестрић ЈАНКО

(41/314903)

Последњи поздрав

ДАНИЛУ

Генерација 1965

СТШ „Никола Тесла”

(54/314931)

Последњи поздрав драгом зету и течи

ДАНИЛО ГЛУМАЦ

Нека твоја добра душа почива у миру.

Твоји: ЕВКА, НЕНАД, НАТАША, ОЛГИЦА, 

ФЕРИ, АДАМ и ТЕОДОРА

(64(314956)

ДРАГАН ГРУЈИЦА
2002–2022.

Отишао си из нашег живота, али никада из срца.

Од АРМИНА
(56/314936)

БЛАГАЈНА

013/300-830

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
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27. X 2021 – 27. IV 2022.

Прошло је тужних шест месеци откада

ниси са нама

ВАСИЛИЈЕ ПЕТКОВИЋ

Вечно ћемо те волети и чувати од заборава.

Твоји: АЦА, АНКИЦА и НАДА

(32/314890)

23. априла 2022, навршава се девет година откако нас
је напустио

МИЛАН ЈОЈКИЋ
Чувамо те у срцу као највеће благо, где заборав не до-
лази.
(33/814892)

                                                                               Твоја породица

У суботу, 23. априла, на иланџанском гро-

бљу, даваћемо четрдесетодневни помен

нашем драгом

ДОБРОСЛАВУ РАДИШИЋУ

РАШИ
1936–2022.

Заувек ће бити у нашим мислима и срцима.

Супруга МИЛИЦА, син СИНИША, 

снаја БИЉАНА и унука МИНА

(46/314907)

СЕЋАЊЕ

СПАСОЈЕ

ПАВЛОВ
2011–2022.

И даље у нашим ср-

цима и мислима чу-

вамо успомену на те-

бе.

Твоји: супруга

РАДМИЛА, ћерке

НАТАША и ТАЊА

са породицама, 

сестра СТАНИЈА

и ЉИЉА
(58/314940)

СЕЋАЊЕ

РАКОЧЕВИЋ

ВУКОСАВА БРАНИСЛАВ
2016–2022. 1996–2022.

Године пролазе а сећања на вас увек остају у на-

шим срцима.
Ваши најмилији

(60/314946)

ЂУКА САНАДЕР
24. IV 2013 – 24. IV 2022.

Анђеле мој,

навршава се девет година моје туге и највећег

бола за тобом сине мој...

Речи нема... само пустош, празнина... сузе...

Воли те мама заувек

(63/314955)

ЂУКА

САНАДЕР
24. IV 2013 – 24. IV 2022.

Колико нам недостајеш

само наша срца знају.

Воли те: баба ВИДА,

тетка МИРА, брат

ЈОВАН и сестра СЛАЂА

(62/314955)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

БОГОЉУБ БАТА ЈОВАНОВ
21. IV 2007 – 21. IV 2022.

Брат ЂУРИЦА са породицом

(65/314959)

У суботу, 30. априла 2022. даћемо једногоди-

шњи помен нашој драгој

НАТАЛИЈИ ВЛАШКИ

Помен ће се одржати у 11 сати, на гробљу у До-

лову.

Породица ВЛАШКИ

(78/314982)

Прошло је пет тужних година од одласка нашег

кума

ДРАГУТИНА СТАНОЈЕВИЋА
1957–2017.

Отишао је велики човек и искрени пријатељ.

Недостајеш... Бићеш са нама док је нас.

Воле те и тугују за тобом твоји

ТЕОФИЛОВИЋИ: МАРИЦА, НИКОЛА, 

АЛЕКСАНДАР, ГОРАН, БЕТА, МИЛЕНА, 

НИЏА, НЕМАЊА, АНТОНИЈЕ и ЛАЗАР

(80/314986)

СЕЋАЊЕ

МИЛАН РАДИВОЈЕВИЋ
1981–2022.

Време пролази, ал’ време не лечи. Бол остаје.

Заувек си остао са мном и незаборављен.

Био си ми радост и срећа и а сада туга и жеља

највећа.

Иако са мном ниси, у мом срцу ти си.

Чувам успомену на тебе, нека те анђели чувају.

С љубављу као вечним надахнућем, неутешна

мајка ВИДОСАВА

(81/314988)

22. априла 2022. навршава се осам година од смрти

председника Партије уједињених пензионера Србије

др ЈОВАНА КРКОБАБИЋА

Под његовим мудрим, одговорним и принципијелним

руковођењем ПУПС је постао снажан, препознатљив и

доследан борац за социјалну правду и очување статуса

и достојанства пензионера и осталих грађана.

ПУПС – Градски одбор Панчева
(82/314993)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 18. априла 2022. преми-

нуо, у 93. години, наш драги

МИЛОШ ГУЧИНСКИ
1930–2022.

Сахрана је обављена на Новом гробљу, 20. априла 2022, у 16 сати.

Ожалошћени: супуга МИРЈАНА, син АЛЕКСАНДАР, 

снаја МИРЈАНА и унука ДУЊА

(79/314983)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 19. априла

2022, у 69. години, преминуо наш драги

АВРАМ МИЛЕТИЋ
1953–2022.

Сахрана ће се обавити 23. априла 2022, у 16 сати, на Старом право-

славном гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруга ЈАСМИНА, синови ИГОР и ВИДОСАВ, 

ћерка ВЕРИЦА, као и остала родбина и пријатељи

(77/314977)

СЕЋАЊЕ

ПЕТРОВ

НИКОЛА КОСАНА
Никада вас нећемо заборавити.

Породица ПЕТРОВ
(11/314853)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ „ПАНЧЕВЦА” ТОКОМ ПРАЗНИКА

Неће бити отворена 22. и 25. априла, као и 2. маја. Свим осталим данима без обзира на празнике благајна ће

бити отворена. „Панчевац” ће изаћи као двоброј 22. апри ла, па ће следеће издање на киосцима бити 6. маја.
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СЕЋАЊЕ

АНДРЕВСКИ

ПЕТРУН ДРАГИЦА
7. III 24. IV

2021–2022. 2009–2022.

С поштовањем ваша ЉИЉА

(7/314845)

СЕЋАЊЕ

1928–2002.

МАРКО С. ГРЕГОВИЋ
професор математике

Заборав не постоји. Двадесет година си у мисли-

ма са нама.

Супруга ИРМА, син ЗОРАН и унука МИЛИЦА

(17/314864)

ПОМЕН

Прошле су три тужне године

МИЛЕТА НЕШКОВИЋ
20. IV 2019 – 20. IV 2022.

Све подсећа на тебе. Недостајеш.

Чува те од заборава твоја МАРИЈА

(19/314866)

СЕЋАЊЕ

на драге родитеље

ШВЕЦ

БОСИЉКА ЗВОНКО
1922–1992. 1911–1994.

Вечно захвални синови

ВЛАДИМИР и АЛЕКСАНДАР са породицом

(22/314877)

IN ME MO RI AM

ТОМИСЛАВ МИХАЈЛОВ
дипл. инж. саобраћаја

1944–2012–2022.

Са љубављу у сећању.

Супруга МИРЈАНА, кћер НАТАША, 

син ИВАН, сестрићи из Новог Сада

и породица ВУЧИЧЕВИЋ из Загреба

(23/314878)

У недељу, 24. априла 2022. навршава се годину дана откада нас је напустио

наш вољени

ДРАГОЉУБ ДРАГАН МИЋАНОВИЋ
Недостајеш нам пуно, али те са поносом и љубављу чувамо у нашим срцима

и мислима.

Твоји најмилији: супруга СЛАВИЦА, ћерка АЛЕКСАНДРА, 

унук ЛУКА и зет ЖЕЉКО
(24/314881)

У суботу, 23. априла 2022. године, у 12 са-

ти, на гробљу у Банатском Брестовцу, да-

ваће се шестомесечни помен нашем

ЉУБИШИ МИРКОВУ

Шест месеци је прошло, а недостајеш сва-

ким даном све више.

Неутешни твоји: супруга КАТАРИНА,

ћерка МАРИЈА и син БОРИС

са породицама

(25/314882)

СЕЋАЊЕ

ДИВНА

КАРАЈЧИЋ
1999–2022.

Живиш у сећањима

која не бледе.

Син ОБРЕН

(26/314887)

Прошло је двадесет шест година откада је умрла

моја мајка

АНЂЕЛКА ПОПОВ

С тугом и љубављу њена СЛАВИЦА
(28/314884)

2. маја, у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву, дава-

ћемо четрдесетодневни помен нашем вољеном

САВИ ЖИВАНОВУ
4. III 1956 – 13. III 2022.

Увек у нашим мислима. Пролазе дани. Ти си ту, са

нама, у нашим срцима.

Нека те анђели чувају.

С љубављу, твоји најмилији
(42/314899)

20. априла навршило се десет година туге за

тобом

ЉУБИЦА БЈЕЛАНОВИЋ

Чувамо је од заборава у мислима и срцу.

Супруг МИЛАН, син РАДОШ са породицом

и ћерка РАДА са породицом, 

унуци, унуке и праунучад

(43/314900)

СЕЋАЊЕ

ПЕРАК

СТЕВАН
25. IV 2019 – 25. IV 2022.

Чувамо успомену на

тебе.

Твоја породица
(48/314921)

Заувек ћеш бити у

нашим срцима

ЈОРДАНА

ШУЉА

Твоји најмилији

(50/314926)

24. априла навршава се година откада

није са нама наш драги

СЛОБОДАН НИКОЛИЋ

Са поносом те помињемо, са тугом живи-

мо, захвални што смо те имали.

Твоји најмилији

(30/314888)

Пола године без нашег драгог комшије

ЉУБИШЕ МИРКОВА

Стамбена заједница Кикиндска 21

(75/314973)

СЕЋАЊЕ

КОСТА ЊАМЦУЉ

Увек си у нашим мислима и заувек у нашим срцима.

Твоји најмилији
(59/314944)

СЕЋАЊЕ

СМИЉАНА

ФИЛИПОВСКИ
18. IV 2016 – 18. IV 2022.

Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.

Син НЕНАД
са породицом

(71/3149689

СЕЋАЊЕ
2002–2022.

ЈОВАН С. МАРКОВ
учитељ

Супруга ЈУЛКА, ћерка МИРА

(12/314854)
и унука СЕНКА са породицом

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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Прошла је година од смрти нашег брата, а десет

од смрти сестричине

ЛОВИЋ ЗОРА

ЧЕДА ЈАКОВЉЕВИЋ

ДОЈЧИЛО рођ. Мунић

22. IV 2021 – 22. IV 2022. 12. IV 2012 – 12. IV 2022.

Тугују за њима њихова браћа и сестре и ујаци и

тетке
(1/314832)

СТАМЕН МИЛКОВСКИ
1936–2022.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.

Твоје: ТАНА, ЛИДИЈА и ТАЊА

(2/314835)

Прошла је година откада
нас је напустио наш су-
пруг и отац

ПАНТЕЛИЈА

ИЛИНЧИЋ
1942–2021.

Неутешна супруга ЉИЉАНА
са децом ЗВОНКОМ,

БРАНКОМ и БОРКОМ и
њиховим породицама

Сећање на сина и брата

РАНКО

ИЛИНЧИЋ
1973–1995.

(3/314835)

Поштованом

ВИДОЈЕ

ЗУБОВИЋ

Нисмо те заборавили.

Твоји најмилији

(4/314838)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЈОВАНОВ

БОГОЉУБ НАДА РАСТКО
21. IV 2007. 23. IV 1996. 6. IV 2022.

Најтужнији је овај април... Ћерка и сестра ЈЕЛЕНА
(5/314844)

26. априла 2022. навршава се година откако

није са нама наш

НИКИЦА ШАРАЦ БЕБАН

У свим наредним годинама чуваћемо сећање

на тебе.

ФИЋА и ЉИЉА

(6/314845)

24. априла 2022. навршава се једанаест

година откако није са нама наша драга и

вољена

НАДА ГВОЗДЕНАЦ

Заувек ћеш остати у нашим срцима и се-

ћањима.

Воле те твоји најмилији: супруг ПАВЛЕ,

ћерка МИРЈАНА, унука АНТОНИЈА, 

унук АЛЕКСА и зет ВЛАДИМИР

(9/314851)

27. априла 2022. навршава се пет година откако нас је напустио

наш драги

ДРАГУТИН СЕКУЛИЋ

1933–2017.

Супруга МИЛОСАВА са породицом
(13/314858)

Трогодишњи помен мом супругу

НОВИЦА ГЕЦИН НОВА
из Сакула

2019–2022.

Ново мој!
Прошле су три године без тебе, тешке и дуге, а у мом
срцу сваким даном све је више и више туге.

С љубављу и поштовањем твоја супруга
ЈЕЛИЦА ГЕЦИН

(14/314861)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА

ДАБИЋ
23. IV 2011 – 23. IV 2022.

Године пролазе, ти оста-

јеш у нашим срцима.
Син ВЕЛИМИР и унуци
ПЕТАР и АЛЕКСАНДАР

(15/314862)

23. априла 2022, на Новом гробљу, у 11 са-

ти, обележићемо годишњицу откако нас је

напустио наш драги и вољени супруг и отац

СЛАВИША ВУЧКОВИЋ

Тата, ова празнина коју је оставила твоја

изненадна смрт је највећа рана коју не

може никакав мелем да излечи.

Увек ћеш остати у нашим срцима.

Пуно те волимо, фалиш нам

(20/314870)

ПЕТКО СТЈЕПАНОВИЋ САША
25. IV 2017 – 2022.

Отац је друго име за љубав

Отац је снага

отац је парче неба на земљи

отац је највећа врлина човека.

Твоја СЛАЂА

(27/314884)

У суботу, 23. априла 2022, у 11 сати, навршава се шест месеци от-

када је преминула наша драга супруга, мама и бака

ЈЕЛЕНА ДИМИТРИЈЕВИЋ

Помен ћемо давати у 11 сати, на Новом гробљу.

Супруг ДРАГАН, ћерке ЈАСМИНА и СЛОБОДАНКА, 

зет МИЛАН, унука АЊА и унук МАТЕЈА

(29/314886)

30. априла је пет година откако нас је напустила

наша

МАЈА ПОПОВСКИ

Отишла си из наших живота, али из срца никада.

Твоји: мама, тата, БОЈАН, НИКОЛА, 

АЊА, НАТАША и ДУЦА

(44/314901)

30. априла навршава се пет година туге за тобом

МАЈА ПОПОВСКИ

Постоји нешто што не умире, то је љубав и сећа-

ње на тебе.

Деда МИЛАН, ујка РАДОШ, ујна НЕНА

и брат БОЖИДАР

(45/314901)

ДИМИТРИЈЕ ЂОРЂЕВ
1. V 2001 – 1. V 2022.

Недостајеш: ЈЕЛЕНИ, ЉИЉАНИ, МИЛИЦИ,

АНЂЕЛИ, БЛАГОЈУ и ДАНИЦИ
(55/314933)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

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

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Понекад се о нечему не треба јав-
но изјашњавати. Нађите начин да
се попнете на виши пословни ниво
без трачева. Емотивно сте отворе-
ни и чини вам се да летите на кри-
лима љубави, па се и свет око вас
мења у ружичасто.

У фази сте успона и вредно ради-
те да осигурате свој пословни
положај. На тренутке делујете
несигурно, али ваше амбиције су
много веће од вашег страха. Има-
те подршку вољене особе, односи
су скоро идеални, што вам даје
додатну снагу.

Имате снаге, али размислите о 
приоритетима које постављате себи,
својим сарадницима и породици.
Осмислите сваки следећи корак и
не брзајте; добар план је пола ура-
ђеног посла. Потребно вам је нешто
да вас мотивише, али оно што моти-
више, може донети и проблеме.

Непланирани проблеми ометају
ваш свакодневни живот, али уз
упорност можете остварити своје
пословне замисли мало испод
жита. Честе промене расположе-
ња у емотивном животу. Можда
би било добро да мало промените
средину.

Управљате се према дугорочним
циљевима на послу, а не према
тренутним догађајима. Искључите
се из свих интрига, то су само
психолошке игре. Недостаје вам
сан. Отворено потражите подршку
партнера. Решење ће се већ наћи.

Позовите сараднике, познанике и
пријатеље како бисте дошли до
поузданих информација и успели
да завршите све у року. Не доно-
сите одлуке на брзину да се не
бисте кајали натенане. Позитивна
енергија је дело неке особе из
ваше околине.

Догађаје у пословном свету ви
видите другачије од сарадника.
Имате довољно снаге и знања да
све изгурате до краја и уживате у
новцу који ће доћи. Емотивно сте
нестрпљиви – све, сада и одмах.
Партнер не може да вас прати,
успорите.

Пажљиво проверите да оно што
делује изазовно и обећава успех
није само ваша жеља. Будите про-
мишљенији и мудрији. Без обзира
на то да ли сте у вези или сами,
пред вама је повољан период, мно-
го излазака и удварања. Кад хоће-
те, ви и заблистате у пуном сјају.

На први поглед делујете енергич-
но са чврстим захтевима и јасним
циљевима према сарадницима.
Нисте спремни за изненадне 
преокрете, али дајте мало слободе
свему томе. Партнер и породица
подносе велики терет, изненадите
их финим необавезним изласком.

На путу сте да успешно спроведе-
те своје идеје и планове у дело,
јер имате подршку сарадника, али
и добар финансијски добитак. Не
правите од комарца магарца, не
потискујте осећања и симпатије,
отворено крените куда вас срце
вуче.

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)

Очекујете мало равноправнији
однос на послу и погађа вас то
што други купе плодове вашег
рада. Отворен сукоб не пије воду,
пробајте с мало дипломатије.
Пустите машти на вољу и уживај-
те у тренуцима нежности с воље-
ном особом.

Ваш напор на послу као да не даје
праве резултате, јер се увек дого-
ди нешто непредвиђено. Блиски
сарадници вас помало бојкотују,
зато се не трошите да остварите
туђе снове. Партнер вам је одан и
ваша је мотивациона снага.
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Железничар иде из
дербија у дерби

Играће се и 1. маја

Стартовао је и плеј-оф. Почело
је надметање најбољих прволи-
гашких тимова, који ће се у
наредних неколико недеља
жестоко борити за назив најбо-
љег, за пласман у српску фуд-
балску елиту!

Сви погледи поклоника спор-
та у нашем граду, па и у целом
јужном Банату, усмерени су ка
Железничару, најуспешнијем
фудбалском колективу у исто-
рији панчевачке „бубамаре”.
Популарна „дизелка” из Панче-
ва је лигашки део надметања
окончала на четвртом месту, па
је с те позиције стартовала и у
плеј-офу. Да подсетимо, две прво-
пласиране екипе директно ће се
пласирати у Суперлигу, док ће
трећи и четврти тим кроз бараж
покушати да се домогну елите.

У првом колу доигравања, у
недељу, 17. априла, „Жеља” је
био можда и на највећем иску-
шењу. Путовао је у Ивањицу, на
мегдан с бившим суперлигашем
и, по многима, једним од најо-
збиљнијих кандидата за повра-
так на највећу сцену...

Није нимало лако гостовати
на терену под Голијом, а још је
теже остати непоражен. Ипак,
храбри момци из панчевачког
тима успели су у својим наме-
рама. Иако су, потпуно неоправ-
дано, у последњих десетак мину-
та били са играчем мање у пољу:
Јавор–Железничар 1:1 (1:1).

Право јесење време и киша
која је сипила током целе утак-
мице свакако су били против
фудбала и дербија, а „дизелка”
се није уплашила ни бројних,
веома бучних Ивањичана који су
здушно подржавали своје миље-
нике. Али Железничар је имао
још једног противника – прилич-
но несигурног судију Ковачеви-
ћа и његове помоћнике.

Домаћи су повели у 36. мину-
ту, када се Ивеља најбоље сна-
шао у гужви пред голом иначе
феноменалног голмана Младе-
на Живковића, који је и у овом
мечу с неколико сјајних интер-
венција нападаче Јавора дово-
дио до очаја.

Примљени погодак није поре-
метио тим Железничара. Миро-
љуб Костић и његови другови
наставили су да играју своју игру,
јер су силно желели да се са овог
гостовања врате непоражени.
Награда за труд и борбеност усле-
дила је само седам минута касни-
је, када је сјајни Лука Петровић
још бољим ударцем погодио мре-
жу голмана Кахримана.

Беспоштедна борба одвијала
се и у другом полувремену. Била
је то фудбалска представа на
суперлигашком нивоу, а шансе
за гол имали су и једни и други.
Домаћи су финиш меча дочека-
ли бројчано јачи, јер је у 85.
минуту Јордан Јовановић нео-
правдано добио други жути кар-
тон, па је морао пре краја у свла-
чионицу.

Играло се пет минута у зау-
ставном времену и играчи Јаво-
ра покушавали су у тим трену-
цима свим силама да дођу до
другог поготка, али је одбрана
Железничара сигурном, рутин-
ском игром све нападе домаћих
осујетила и сачувала велики бод.

Када је суђење у питању, 
разлога за незадовољство било
је током целе утакмице, јер је

судија Ковачевић имао двостру-
ке аршине. Како је меч одми-
цао, све је мање било јасно по
ком критеријуму главни арби-
тар процењује прекршаје и дели
картоне. Оно што би „свирао”
Железничару као прекршај, еки-
пи Јавора не би.

У самом финишу утакмице
Јордан Јовановић је зауставио
напад домаћег тима, испред
Николића је стартовао на лоп-
ту, а после театралног пада дома-
ћег играча судија је Јовановићу
показао други жути картон, што
је аутоматски значило и крај
меча за играча Железничара.
Ковачевић се, међутим, није
задржао на томе. Искључење је
зарадио и Бојан Трипковић,
резервни играч панчевачког клу-
ба. Ништа бољи однос према
Железничару није имао ни четвр-
ти судија Ненад Ђорђевић, ком-
шија Ивањичанима из Гуче.

Град Панчево и сви којима
је Железничар у срцу током
целе сезоне су истрајно и пре-
дано радили да се клуб пласи-
ра у елитно такмичење, па зато
и чуди ово „саплитање” једног
од најорганизованијих екипа у
Првој лиги. Треба подсетити

да „Жеља” није први пут оште-
ћен ове сезоне.

Шеф стручног штаба Желе-
зничара Драган Перишић пове-
рење је поклонио следећем саста-
ву: Младен Живковић, Миро-
љуб Костић, Лука Петровић,
Петар Гигић, Александар Ђор-
ђевић, Дарио Гргић, Предраг
Станимировић, Милош Стојчев,
Данило Дашић, Реган Обенг и
Александар Симчевић. Прили-
ку су добили и: Јордан Јовано-
вић, Душан Плавшић, Ненад
Аџибаба и Лазар Милошев, а
део храброг тима били су и:
Немања Андријанић, Стефан
Дабић, Стефан Радојичић, Лазар
Марковић, Бојан Балаж и Бојан
Трипковић.

Већ у четвртак, 21. априла,
када је овај број „Панчевца” био
у штампи, „дизелка” је на свом
терену одмерила снаге са Инђи-
јом, а трка у плеј-офу наставља
се 27. априла, када ће Железни-
чар гостовати у Новом Саду, где
ће укрстити копља с тренутним
лидером на табели, екипом Мла-
дост ГАТ. После тога наредни
дуел је заказан за 1. мај. Тада ће
у Панчеву гостовати Раднички
из Сремске Митровице.
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С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

ИВА У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ ШАХИСТА

ШАМПИОНСКИ ТИМ ИЗ „СТЕВИЧИНЕ”

Медаље стигле
са свих страна

Најмлађи
на добром путу

Лепе вести за све љубитеље
спорта у Панчеву ових дана
стижу и из Турске. Наша нај-
боља пливачица, чланица ПК-а
Динамо, учествовала је од 13.
до 16. априла на Отвореном
првенству те државе, које је
одржано у граду Једрену.

Ања је на том такмичењу
учествовала као репрезентатив-
ка Србије и, већ по традицији,
постигла запажене резултате.

Наша суграђанка је у дисци-
плини 200 м делфин у апсо-
лутној конкуренцији освојила
прво место и поставила нови
национални рекорд, с време-
ном 2:11,31.

У дисциплинама 100 м дел-
фин и 200 м краул (Б-финале)
Ања је такође освојила златне
медаље, док је у трци на 400 м
мешовито заслужила бронза-
но одличје.

Одличнисубилиимладипли-
вачи и пливачице Динама, који
су са два митинга донели вред-
на одличја за себе и свој клуб.

У организацији Пливачког
клуба „11. април” недавно су у
Београду одржани међународ-
ни митинг „Гран-при 2022” и
меморијално надметање „Алек-
сандар Латиновић Шуки”. С
тог престижног такмичења оки-
ћени медаљама у свој град су
се вратили Сара Бокун и Милу-
тин Јоцић. Сара је заслужила
бронзано одличје у дисципли-
ни 200 м леђно, док је Милу-
тин освојио највреднији тро-

феј у трци на 50 м леђно.
На „Гран-прију” је најуспе-

шнија била Нина Чича. Она је
тријумфовала у дисциплина-
ма 100 и 200 м прсно, док је у
трци на 100 м прсно у апсо-
лутној конкуренцији освојила
бронзану медаљу.

Ања Цревар је поставила
нови национални рекорд у
дисциплини 200 м делфин у
апсолутној конкуренцији. Она
је ову дисциплину испливала
с временом 2:11,60.

На базену „Слана бара” у
Новом Саду, у организацији
Пливачког клуба Војводина,
16. априла је одржан „Ускр-
шњи митинг”, једно од оми-
љених такмичења најмлађих
пливача и пливачица.

ПК Динамо се на митингу у
главном граду наше покрајине
представио с деветнаест најмла-
ђих чланова, међу којима је нај-
успешнија била Миона Марин.

Она је освојила бронзано
одличје у дисциплини 50 м леђ-
ноитакозарадиласвојпрвитро-
феј од када тренира овај спорт.

С ПЛИВАЧКИХ НАДМЕТАЊА

АЊА РУШИ РЕКОРДЕ, 
КЛИНЦИ ОДЛИЧНИ

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

ЖЕСТОК РИТАМ, ВЕЛИКЕ БОРБЕ...

УСПЕХ НАЈМЛАЂИХ КОШАРКАША ТАМИША

МЕЂУ НАЈБОЉИМА У ВОЈВОДИНИ

Млађи пионири Кошаркашког
клуба Тамиш остварили су
огроман успех освојивши дру-
го место у Војводини у кате-
горији дечака до тринаест
година.

Пут до финалног турнира у
Новом Саду пoчео је тријум-
фом у јужном Банату, а потом
и победама над екипама из
Зрењанина и Новог Бечеја.

У полуфиналу завршног тур-
нира дечаци из Тамиша су
савладали вршњаке из екипе
Дунав с 50:48 и пласирали се
у велико финале.

Ипак, у борби за најсјајнија
одличја мали Панчевци су
изгубили од домаће екипе
Sport’s World (74:31), па су
заслужили сребрне медаље.
За најбољег играча на турни-
ру изабран је млади Новоса-
ђанин Лазар Миличић, син

славног српског кошаркаша
Дарка Миличића, а поред
њега, признање за најбољег
играча добио је и члан Тами-
ша Урош Стојанов.

Екипу Тамиша, коју су
предводили тренери Ђорђе
Деветак, Александар Јовано-
вић, Никола Јовичић и Марио
Николић, чинили су: Дарио
Николић, Михајло Обућина,
Лазар Парађина, Никола
Милеуснић, Данило Ивани-
шевић, Павле Јовановић, Алек-
сандар Миловић, Иван Мили-
шић, Алекса Милошевић,
Реља Јаковљевић, Урош Сто-
јанов и Данило Вељковић.

Марљив рад тренерског
кадра, одлична сарадња изме-
ђу чланова клуба и врхунска
атмосфера јесу оно што одли-
кује Тамиш. Када је тако, онда
је успех неминован!

Протеклог викенда у Панчеву
је одржано Првенство Војво-
дине за пионире и пионирке у
гађању из ваздушног оружја,
на коме је учествовало и сед-
моро такмичара Стрељачке
дружине „Панчево 1813”, која
је била и одличан домаћин
првенства.

Екипа пионира у гађању из
пиштоља освојила је треће место,
а гађали су Огњен Бунчић, Јован
Кондић и Филип Стефановић.

Тим који је пуцао из пушке
(Огњен Бунчић, Алексеј Папо-

вић и Мијат Милић) заузео је
шесто место, а Ана Неговано-
вић се, као и њени клупски дру-
гови, пласирала на Првенство
Србије, које ће бити одржано 7.
маја у Суботици.

На шампионату Војводине по
Ц-програму за јуниоре и сенио-
ре у Зрењанину Стрељачка дру-
жина „Панчево 1813” наступи-
ла је с 13 такмичара и са све
четири екипе.

Најуспешнија је била Ива
Ракоњац, која је освојила две
медаље и знатно допринела да

екипе јуниорки и сениорки
освоје друго место. Ива је нај-
пре зарадила јуниорско сре-
бро (370 кругова), а онда је
погодила 378 кругова у над-
метању сениорки и освојила
најсјајније одличје. За тим
јуниорки су пуцале и Теодора
Кондић и Марина Мијатовић,
а у екипи сениорки, поред Иве
и Теодоре, била је и Мирјана
Стојановић.

На Првенство Србије пласи-
рале су се и мушке екипе СД-а
„Панчево 1813”.

Недавно је у Старој Пазови одр-
жано Школско првенство Срби-
је у шаху у појединачној и екип-
ној конкуренцији. Наш град је
на овом престижном надмета-
њу представљало преко дваде-
сет ученица и ученика, који су
постигли запажене резултате.

Бронзане медаље су освојили
Аљоша Каначки и Нина Јочић,
док се Петар Стаменковић оки-
тио сребром. Ања Радмановић
је делила друго место, али по
додатним критеријумима мора-
ла је да се задовољи бронзом, а
најуспешнији је био Марко
Милановић, који је тријумфо-
вао и овога пута. Одлични су

били и Зоја Зец, која је делила
друго место, али је по додатним
критеријумима била четврта, као
и Вук Каначки, који се такође
пласирао на четврто место.

На екипном такмичењу држав-
ни првак постала је Основна
школа „Стевица Јовановић”, а
тим су чинили: Марко Милано-
вић, Алекса Опачић, Вук Канач-
ки, Зоја Зец, Павле Милановић,
Аљоша Каначки и Калина Мил-
чић.

Ученици панчевачких школа
су још једном потврдили да се у
нашем граду игра шах на најви-
шем нивоу.

Браво!
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Овог викенда

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Нови Сад: МЛАДОСТ ГАТ – ЖЕЛЕЗНИЧАР

Среда, 27. април

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–РАДНИЧКИ

Недеља, 1. мај

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ДИНАМО 1945 – ОФК ВРШАЦ

Субота, 16.30

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Б. Црква: БАК–МЛАДОСТ

Старчево: БОРАЦ–СЛОБОДА

Недеља, 16.30

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Б. Н. Село: СЛОГА – СПАРТАК 1911

С. Тамиш: С. ТАМИШ – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ

Долово: ДОЛОВО–ВУЛТУРУЛ

Утакмице су у недељу, од 16.30.

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”

Глогоњ: ГЛОГОЊ–УНИРЕА

Панчево: МУНДИЈАЛ–РАДНИЧКИ

Војловица: МЛАДОСТ–ПРОЛЕТЕР

Утакмице су у недељу, од 16.30.

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Крагујевац: РАДНИЧКИ–ДИНАМО

Субота, 30. април

СУПЕР Б ЛИГА

Жене

Зајечар: ЗАЈЕЧАР 1949 – ЖРК ПАНЧЕВО

Субота, 30. април

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Жене

Јабука: ЈАБУКА–КРУЛЕ

Субота, 30. април

Мушкарци

Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО–ЈАБУКА

Субота, 30. април

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Панчево: ДИНАМО–МЕТАЛОПЛАСТИКА 28-27

СУПЕР Б ЛИГА

Жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – Х. ЈОЖЕФ 29:24

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Жене

Црвенка: ЛАКИ–ЈАБУКА 20:19

Одбојка

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ – ВА-014 3:0

Фудбал

ЛИГА СРБИЈЕ

Ивањица: ЈАВОР–ЖЕЛЕЗНИЧАР 1:1

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ДИНАМО 1945 – ТЕКСТИЛАЦ 3:2

С. Пазова: ФЕНИКС 1995 – ДИНАМО 1945 0:2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Пландиште: СЛОГА–МЛАДОСТ 2:1

Старчево: БОРАЦ – ОМЛАДИНАЦ ФАМ 3:1

Омољица: МЛАДОСТ – Ц. ЗВЕЗДА (ВС) 1:0

Р. Село: Ц. ЗВЕЗДА – БОРАЦ 3:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – РАДНИЧКИ (К) 1:3

Дебељача: СПАРТАК 1911 – С. ТАМИШ 0:1

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–СЛОГА 0:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”

Глогоњ: ГЛОГОЊ–ПОБЕДА 8:0

Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–МУНДИЈАЛ 2:1

Баранда: РАДНИЧКИ–МЛАДОСТ 2:0

ОПШТИНСКА ЛИГА

Панчево: „ВОЈА ГАЧИЋ” – ТЕМПО 1:4

Дубовац: ЈЕДИНСТВО–БУДУЋНОСТ 1:4

Одбојкаши Борца
на петом месту

Скор 11:11

Спуштена је завеса на првен-
ствену трку за бодове у Првој
лиги за одбојкаше. За нама је
сезона коју ће поклоници игре
преко мреже у Панчеву и око-
лини желети што пре да забо-
раве.

Борац из Старчева је у првен-
ство ушао као један од глав-
них фаворита за повратак у
српску одбојкашку елиту, сви
предуслови за нешто такво су
направљени и испуњени,
оформљен је добар састав, одра-
ђене су добре припреме, а онда
је кренуло првенство...

Иако је ове сезоне елита била
готово надохват руке, јер су,
због проширења Суперлиге, чак
три првопласирана тима из
нижег ранга стицала право за
пласман у елиту, искусан састав
Борца није успео.

Порази од слабијих против-
ника, попут ВГСК-а, Смедере-
ва, Клека..., потпуно су поре-
метили све планове и, уместо
у борбу за елиту, усмерили
Борац у борбе за опстанак.

На крају, остварен је скор од
једанаест победа и једанаест пора-
за и пласман на пето место. Нови
суперлигаши постали су Једин-
ство из Старе Пазове, Карађорђе
из Тополе и Нови Сад Манекс.

У последњем колу ове сезо-

не, које је одиграно прошлог
викенда у Хали спортова на
Стрелишту, Борац је победио
ваљевски ВА-014 с 3:0, по сето-
вима 28:26, 25:19 и 25:22.

Овај сусрет није имао ника-
кав резултатски значај, али
руку на срце, момци из оба
тима борили су се као да јесте.
Нарочито је неизвестан био
први сет, који је одигран „на
разлику”. Како је меч одми-
цао, квалитет домаћих одбој-
каша све више је долазио до

изражаја, па је Борац на крају
остварио заслужену и убедљи-
ву победу.

Тим који су предводили тре-
нери Јовица Цветковић, Воји-
слав Павловић и Душан Јовић
играо је у саставу: Жарко Раки-
та, Немања Милетић, Алекса
Николић, Ненад Мадић, Нико-
ла Маринков, Никола Крстић,
Бојан Познић, Владимир Кне-
жевић, Никола Ражнатовић,
Игор Нинић, Саша Рајковић и
Александар Зарић.

Када се сагледа комплетна
сезона у игри преко мреже,
долази се до једноставног
закључка. Нови Сад је потвр-
дио да је да прави бастион
одбојке у Србији. Војводина је
поново постала шампион држа-
ве у мушкој конкуренцији, а
Војводина 2 је нови члан Прве
лиге. Од јесени у српској ели-
ти ће играти и одбојкаши Новог
Сада Манекс, као и девојке из
ЖОК-а Нови Сад.

Свака част!

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Da6

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

КРАЈ СЕЗОНЕ ЗА ЗАБОРАВ

Стране припремио

Александар
Живковић

РАСТКО
НАЈБОЉИ

На Првенству Србије за јунио-
ре првак државе у категорији
до 60 кг постао је џудиста кача-
ревачког Јединства Растко
Анђеловић.

Он је у првом колу био сло-
бодан, а онда је до трофеја дошао
после три сигурне победе. Поред
њега, на Првенству Србије су
наступили и Андријана Крте-
нић, која је била пета, и Михај-
ло Анђеловић, који је такмиче-
ње завршио на седмом месту.

Младе џудисте из Качарева,
који ће и догодине моћи да
наступају у истој конкуренци-
ји, предводио је тренер Саша
Анђеловић.

МАТЕЈА
ШАМПИОН

Ученик ЕТШ „Никола Тесла”
Матеја Зубовић освојио је злат-
ну медаљу на Школском првен-
ству Војводине у џуду.

Он је тријумфовао у катего-
рији до 73 кг и тако се пласи-
рао на Школско првенство
Србије.

Наш талентовани суграђа-
нин је иначе члан ЏК-а Црве-
на звезда и од њега тек треба
очекивати добре резултате.

ДВЕ
МЕДАЉЕ

На „Митингу пријатељства” у
Сремској Митровици Атлетски
клуб Тамиш из нашег града
представио се са шест такми-
чарки, које је предводио тре-
нер Зоран Коцић.

У категорији старијих атлет-
ских школа Николина Радова-
новић је освојила златну меда-
љу у дисциплини бацање вор-
текса, с хицем од 29,64 метра.

Ана Маринковић се надме-
тала у групи старијих пионир-
ки у дисциплини спортско хода-
ње на 1.000 метара. У изузетно
великој броби успела је да се
на крају трке окити бронзаним
одличјем.

Атлетски клуб Тамиш пред-
стављале су и: Милица Славу-
јац, Сара Гагић, Ђурђа Михај-
ловић и Сара Марковић.

У суботу, 16. априла, одржано
је Првенство Србије у кајаку и
кануу на мирним водама у трка-
ма на 5.000 метара.

Организатор такмичења био
је Кајакашки савез Србије, а тех-
нички организатор ККК Таркет
из Бачке Паланке. Такмичење

је одржано на језеру Тиквара, а
надметали су се кајакаши у свим
старосним категоријама.

Кајак-кану клуб Панчево на
овом првенству имао je два так-
мичара у кануу једноклеку у кате-
горији сениора: Бранислава Бара-
шевића и Ненада Миковића.

Вицешампионску титулу je
понео прослављени кануиста овог
клуба Бранислав Барашевић.

Такмичари ККК-а Панчево
настављају припремe за Куп
Србије, који ће бити одржан од
28. до 30. априла на регатној ста-
зи Адe Циганлијe у Београду.

Каратисти Динама настављају
да остварују успехе током про-
лећне такмичарске сезоне. Про-
шлог викенда су заблистали каде-
ти, јуниори и сениори, који су
се надметали на Купу Војводи-
не у Новом Бечеју.

Млади и талентовани борци
су уз подршку искусних сениора
остварили одличан успех и са
освојенихдванаесттрофејадопри-
нели да КК Динамо буде нају-
спешнији клуб на такмичењу.

Златне медаље су заслужили:
Дарко Спасковски, Урош Петро-
вачки, Ђорђе Салапура, Марина
Радичевић и Александар Зде-
шић. Сребром су се окитили
Лука и Матеја Степанов и Павле
Милошев, а бронзана одличја су
зарадили: Никола Ивановић,
Тара Ђурђевић, Марко Форђа-
рини и Доротеа Бугарин.

Одлично су се борили и: Мили-
ца Гагић, Јелена Вучковић, Тама-
ра Величковић, Антоније Ћули-

брк, Огњен и Вања Чекеревац,
Михајло Поповић, Сара Петро-
вић и Бранка Гавриловић.

На такмичењу у Новом Бече-
ју трофеје су освајали и чланови
КК-а Младост из нашег града.

Сребром се окитила екипа
кадета у борбама (Милош Милу-
тиновић, Никола Јаворац и Новак
Николић), а бронзу је зарадио

тим јуниорки (Миљана Рома-
нов, Лара Печеница, Катарина
Петровић и Миљана Тодоровић).
На Куп Србије су се пласирали
и Милица Драгичевић и Милош
Милутиновић.

Најмлађи чланови овог клуба
учествовали су на турниру у Сопо-
ту, где су постигли запажен успех.

Најсјајније одличје заслужио

је Филип Вујиновић, сребром су
се окитиле Милица Вуковић и
Дуња Жакула, а бронзе су осво-
јили: Нина Костић, Андреј Кра-
гуљац, Александар Којић, Алек-
сандра Коркут и Павле Стева-
новић. Боје клуба су бранили и:
Марко Милутиновић, Андреј
Закић, Дуња Маринковић, Мари-
јан Вуковић и Ива Ракић.

Такмичари Џудо клуба Динамо
имали су запажен наступ на
Првенству Србије за јуниоре, које
је одржано прошлог викенда у
главном граду.

Иако најмлађи у категорији,
кадет Алекса Ђуровић успео је
да се избори са старијим про-
тивницима у категорији до 66
кг и да освоји бронзану медаљу.

Такође прошлог викенда, али
у Кикинди, одржан је мемори-
јални турнир „Драган Цигано-
вић Цига”, на коме су се надме-

тала 273 такмичара из 37 клубо-
ва из: Белгије, БиХ, Мађарске,
Македоније, Молдавије, Руму-
није, Украјине и Србије. ЏК Дина-
мо се на том турниру предста-
вио с тринаест младих бораца.

Сребрну медаљу је освојио
Страхиња Пантић, а бронзама
су се окитили: Сташа Симанић,
Матија Црњин, Огњен Пантић
и Петар Стојић. Надметали су
се и: Вукашин Бачевић, Давид
Мамојка, Вук Станковић и Вла-
димир Богдановски.

На недавно одржаном Првен-
ству Војводине за јуниоре у Степа-
новићевубронзанаодличјасуосво-
јили Алекса Ђуровић и Владимир
Богдановски, а на пето место се
пласирала Маријана Милановић.

Најмлађи динамовци били су
успешни и на турниру „Куп Нови
Београд”.

Златом се окитио Давид
Мамојка, сребро је зарадила Ста-
ша Симанић, а бронзе су заслу-
жили Василије Филиповић и
Александар Поповић.
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Преко паркинга
У неким ситуацијама мора да се стане.

    Да се паркира и добро размисли.

    Ако треба, стајање у месту нека и потраје.

    Важно је да се зна путања када се крене даље.

    Залуталима није добро замерати.

    Кад год је то могуће, треба им помоћи, емпатија је сјајна.

    И одличан начин за утабавање стаза за излазак из сопствене

залуталости.

Од слома
Постоје разне врсте сломова.

    Болни су ортопедски, али...

    Болнији је нервни слом.

    Особа мора да има контролу над собом, што уме да буде тешко.

    Ипак, ко слом живаца није доживео, није ни живео.

    Песници кажу да и душа може да буде сломљена.

    Мада више користе реч „скрхана”.

    Паметно кажу, јер таква душа неизмерно болно пати.

До осмеха
Познајемо ли људе око себе…

    Да ли их заиста познајемо?

    Колико пута смо се то запитали...

    Колико год то пута било, недовољно је, треба поновити питање.

    Најлакше је мрштити се и хејтовати све редом из незнања.

    То је сигнал да нешто није у реду с нама.

    Извући некоме осмех на лице, права је мисија.

    Насмејаност исијава из добрих душа и шири се...

µМ. Шупица?С. Трајковић

Панчевке се реванширале
екипи из Аде

На реду два дербија

Ближи се крај првенствене трке за бодо-
ве у Супер Б лиги за рукометашице, а
финиш шампионата никад није био
неизвеснији. За прва два места која воде
у српску рукометну елиту боре се чети-
ри тима, а и распоред је такав да је
готово после сваког кола могуће „тум-
бање” на табели.

У сваком случају, поклоници игре с
лепљивом лоптом поново имају прили-
ку да уживају у одличним утакмицама,
а додатна доза адреналина свакако је и
резултатска неизвесност, која спорту
даје посебну драж.

Оно што је за љубитеље спорта у Пан-
чеву најважније, јесте податак да су се
девојке из ЖРК Панчева вратиле на
победнички колосек и да судбину око
евентуалног пласмана у Супер А лигу
држе у својим рукама. Уколико до кра-
ја шампионата не направе ниједан кикс,
ако све утакмице реше у своју корист,
онда нема никакве дилеме да ће од јесе-
ни Панчево имати два суперлигаша, у
женској и у мушкој конкуренцији.

Прошлог викенда су на програму биле
утакмице 19. кола Супер Б лиге, у окви-
ру кога је у Хали спортова на Стрели-
шту гостовао веома добар састав из Аде.
Било је евидентно да је домаћа екипа
утакмицу започела под великом тензи-
јом и притиском, али како је време
одмицало, Невена Маркагић и њене
другарице бивале су све сигурније, па
су на крају, после великог преокрета,
стигле до вредне победе: ЖРК Панчево
– Халас Јожеф 29:24 (13:17).

Императив победе као да је везао руке
девојкама у сивим дресовима у првом
полувремену, што су гошће умеле да
искористе. Ађанке су користиле сваку
грешку Панчевки, па су на одмор оти-
шле с великом предношћу од четири
гола – 13:17.

У тим тренуцима се чинило да дома-
ће играчице неће имати снаге да се вра-
те, да је трка окончана, али тако нису
мислиле и девојке које предводе Марко
Крстић и Светлана Ничевски. Тренер-
ско-руководећи тандем ЖРК Панчева

очигледно је имао шта да каже играчи-
цама током паузе, јер се у другом полу-
времену слика на терену потпуно изме-
нила.

Панчево је постало тим који домини-
ра на терену. Теодора Вранић је укро-
тила неколико неугодних шутева гошћи,
успела да „скине” и један седмерац, али
цела одбрана домаћег тима играла је
као сат. Из брзих контранапада Пан-
чевке су полако топиле предност рива-
ла, а велики преокрет најавиле су Мари-

ја Митрић и Неве-
на Маркагић, које
су преузимале
одговорност када
је било најпотреб-
није. Пријатно је
изненадила и Ана-
стасија Грговски с
неколико важних
голова које је
постигла с крила,
али све девојке
заслужују похвале
за све што су при-
казале.

– Била је то
права првенствена

утакмица. Знали смо да играмо против
одличног противника и било нам је јако
важно да се вратимо на победнички
колосек после прошлонедељног пораза
у Прокупљу, јер нас је само тријумф
враћао у трку за прва два места. У првом
полувремену се видело да смо и даље
били под утиском од претходне утак-
мице и ван ритма, али у другом делу
меча појачали смо одбрану и успели да
преокренемо резултат. Предстоје нам
тешке утакмице до краја, као и нашим
ривалима – рекао је тренер ЖРК-а Пан-
чево Марко Крстић.

Тим из нашег града играо је у саста-
ву: Милица Илић, Анастасија Грговски
(три гола), Јелисавета Марковић (осам),
Невена Станишковић, Владислава Рогу-
ља (један), Невена Маркагић (шест),
Ива Грујић (три), Даринка Петроније-
вић, Марија Митрић (седам), Андрија-
на Јанковић, Уна Бркић, Анастазија Јам-
брушић (један гол), Ана Лончар, Теодо-
ра Вранић и Катарина Кепчија.

Наредног викенда, због ускршњих
празника, неће бити рукометних утак-
мица, потом девојке из нашег града
путују у Зајечар на мегдан са истоиме-
ним домаћином, а онда им предстоје
два дербија: против београдског Рад-
ничког и Кикинде. А. Живковић

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

НЕИЗВЕСНА ТРКА ЗА ПЛАСМАН У ЕЛИТУ

Млади и талентовани борци Џудо клуба
Тамиш не престају да одушевљавају своје
навијаче. Са сваког такмичења на коме
учествују они се врате окићени медаља-
ма, а много више од самих трофеја њихо-
ве симпатизере привлачи начин на који
то раде.

Озбиљни, предани тренинзима, вред-
ни, али и још увек деца. Деца која се
забављају у сали тренирајући спорт који
највише воле. Осмеси су неизоставни део
сваког њиховог тренинга, сваке борбе...

Тако је било и прошлог викенда, и то
на веома јаким и квалитетним такмиче-
њима.

На Првенству Србије за јуниоре забли-
стала је Милица Секуловић, која се
окитила бронзаном медаљом. Марија
Стојановски се пласирала на седмо
место, а боје клуба бранила је и Јелена
Стојановски. Овај успех још више доби-
ја на значају ако се зна да су све три
девојке још увек кадеткиње. Такмичар-
ке је кроз мечеве водио тренер Иван
Остојић.

Други део екипе ЏК-а Тамиш путовао
је у Ниш, где је одржан велики међуна-

родни турнир, на коме је учествовало 335
бораца из 44 клуба из: Македоније, Руму-
није, Грчке, Црне Горе, Републике Срп-
ске, Бугарске и Србије.

У генералном пласману Тамиш је зау-
зео пето место, а за то су свакако најза-
служнији сјајни борци који су бриљира-
ли на татамију.

Најсјајнија одличја су освојили: Михај-
ло Вуковић, Кристијан Лехни, Милена
Секуловић, Дејан Долинга и Петар Нова-
ковић. Сребром се окитио Никола Долин-
га, а бронзану медаљу је освојила Ната-
лија Новаковић. Алекса Лехни је био пети,
а на седмо место се пласирао Василије
Стајчић. А. Ж.

ВИКЕНД У ЗНАКУ ЏУДО КЛУБА ТАМИШ

ТАКО ТО РАДЕ МАЈСТОРИ!


