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Нови прописи 
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НОВО У ГРАДУ!

ПРОМОВојводе Радомира Путника 1

Трошкови за гориво
и путарине до мора

АУТОМОБИЛОМ У ГРЧКУ, ХРВАТСКУ, ЦРНУ ГОРУ...

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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ОДБИЈЕН ПРЕДЛОГ
РАТАРА ИЗ ПАНЧЕВА
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ГРАЦИОЗНОСТГРАЦИОЗНОСТ

Број Панчеваца које су напали чопори луталица у порасту, 
надокнаде уједенима озбиљно оптерећују буџет Града
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ЗБРИЊАВАЊЕПАСАКОШТАМАЊЕ
ОД ИСПЛАТЕ ОДШТЕТЕ ГРАЂАНИМА

Један сасвим лични
поглед на карневал



сакупљање животињских лешева са
саобраћајница на територији града
Панчева.

Што се правног основа тиче, РЈ „Зоо-
хигијена” послује у складу с градском
Одлуком о држању домаћих животиња
на територији града Панчева из 2019.
године, као и с Градским програмом
смањења и контроле популације напу-
штених паса и мачака на територији
града Панчева, који је усвојила Скуп-
штина града Панчева 2011, усклађе-
ним са Законом о добробити животи-
ња из 2009. године.

Програм смањења и контроле попу-
лације напуштених паса и мачака под-
разумева да се сваки пас примљен у
прихватилиште најпре вакцинише
против беснила, очисти од спољашњих
и унутрашњих паразита, затим се
чипује, направи му се „лични картон”,
а уколико је болестан – лечи се и затим
улази у програм стерилизације. Следи
удомљавање или враћање на станиште,
у зависности од особина и карактери-
стика понашања.

Процедура за уједене грађане

Постоји и, како нам је речено, јасна
процедура за особе које је ујео

напуштени пас на јавној површини.
Грађанин треба да се јави лекару –
надлежној здравственој установи
примарне заштите и лекару специ-
јалисти с детаљним описом повре-
де, па да се онда с лекарским нала-
зима обрати „Зоохигијени” у року
од 24 сата, где треба да испуни
потврду о насталом догађају.
Затим, с потврдом која је оверена у
„Хигијени” треба да иде у Градску
управу, на шалтер Градског услу-
жног центра.

Ако буде пронађен, пас који је ујео
човека на јавној површини доводи се
у прихватилиште ЈКП-а „Хигијена”,
где уједена особа треба да га препо-
зна и да потом напише изјаву у којој
то потврђује. Када је пас препознат,
приступа се трократном клиничком
прегледу на беснило који врши вете-
ринарска инспекција, у трајању од
10 дана. После прегледа агресиван
пас се никада не враћа на јавну повр-
шину.

Ако је реч о уједу пса познатог вла-
сника, особа треба да обавести Репу-
бличку ветеринарску инспекцију, с
обзиром на то да то није надлежност
панчевачке „Зоохигијене”.

Капацитет прихватилишта у Вла-
синској улици б. б. је 80 паса. Свако-
дневно се објављују фотографије и
описи паса спремних за удомљавање
на „Фејсбук” страници „Зоохигијене”,
које често преузимају и медији. Ради
лакшег удомљавања, гостовања у јутар-
њем програму РТВ Панчева трају већ
годину дана, када ветеринар доводи
пса у студио. Уз причу о псу, неизо-
ставни су апели и едукације грађана о
поступању са животињама, с циљем
спречавања појаве неконтролисаног
размножавања и напуштања паса.

Надлежни из „Зоохигијене” закљу-
чују да ова радна јединица ЈКП-а
„Хигијена” поседује опрему за безбед-
но хватање паса, возила којима се
транспортују и стручан кадар који
спроводи Програм смањења и контро-
ле популације напуштених паса и
мачака, примењујући хуману страте-
гију стерилизације.

На крају, може се рећи да се грађани
с разлогом боје чопора гладних напу-
штених паса, али и да „Зоохигијена”
ради све оно што јој позитивни пропи-
си дозвољавају како би уједа било што
мање: да их убудуће неће бити, није
реално. С. Трајковић

У последње време приметна је тенден-
ција да има све више грађана које су
уједали пси луталице на улицама гра-
да. Не постоји једна конкретна лока-
ција где се то дешава, али ове године
највише пријава стигло је с Тесле.
Такође, према извештају градског јав-
ног правобраниоца за 2021, на основу
тужби, односно исплата грађанима
због уједа паса, из буџета Града одлазе
огромни износи.

На ову тему разговарали смо и са
истраумираним грађанима и с надле-
жним градским службама.

У редакцију „Панчевца” пре неколико
дана дошла је наша суграђанка с Тесле
Надежда Лазовић. Била је видно узне-
мирена и препричала нам је своје јези-
во искуство са псима луталицама пре-
ко пута ТЦ „Биг”, у насељу у коме живи.

Њу је 20. маја, у 8.30, када је крену-
ла да баци смеће, напао чопор паса и
изуједао!

Барем пет напасника у групи

Према њеним речима, када је почела
да вришти, пси су отрчали. Увила је
крваву ногу и отишла у амбуланту
„Нови свет”. Тамо су је превили, позва-
ли полицију и одвезли у болницу.
Добила је две инјекције против тетану-
са и лекове, па јој је речено да се јави
„Зоохигијени”, радној јединици ЈКП-а
„Хигијена”, епидемиолошкој служби и
неуропсихијатру.

Првих недеља ишла је на превијање
свакодневно, а сваки други дан и код
хирурга. Видели смо фотографије повре-
да Надежде Лазовић и може се рећи да
изгледају као у хорор филму. Она је
решила да тужи Град, па је њен адвокат
предао Градској управи захтев за надок-
наду због уједа. Рекла нам је и да су пси
још увек ту, барем по пет паса у групи, па
се сада плаши да изађе на улицу.

Није она једина оштећена. Напротив,
становници Тесле су потписивали пети-
цију за уклањање паса са улица. Према
сведочењу М. С., он је на сличан начин
настрадао 13. априла у Улици краља
Милана Обреновића, а његов комшија
П. Н. само неколико дана раније. Тврди
да се ради о истом чопору паса и сигу-
ран је да зна откуд они ту: каже да
њихова комшиница Н. И. свакога дана
око 7 сати ујутро испред ДИС-а у ритејл
парку храни те псе, па је онда чопор
прати до стамбене зграде прекопута.

М. С. каже да није добро решење
исплаћивати грађанима велике своте
новца због уједа паса луталица, те да је
много боље да се они склоне са улица
јер представљају сталну опасност по
становнике Панчева. Додао је да Град
треба да уложи новац у њихов смештај,
бригу о њима и третман какав заслужу-
ју сва жива бића.

Вакцинација и чиповање животиња

Надлежни из радне јединице „Зоохи-
гијена” ЈКП-а „Хигијена” рекли су нам
да је њихова основна делатност хвата-
ње паса луталица, преузимање живо-
тињских лешева и конфиската (остата-
ка) од физичких и правних лица и
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Време је...
Дошло неко чудно време. Нико
никога не поштује, увукао се
неки немир, од некога или од
нечега, па никако да исхлапи,
да утихне. Да човек мало про-
дише, да се посвети и неким
другим „делатностима”, осим
оних у вези с пуким преживља-
вањем. Испливао тако неки
полусвет на површину, па што
би рекао наш нобеловац Иво
Андрић, дошло оно време кад
памет заћути...

Нашу свакодневицу силују
сви. Прави се некаква вештачка
слика ваљда, шта ли? Нема
посла, а када га има – нема ко
да ради. Када се ради поштено,
када се изгара, нема ко да цени.
Или има, али...

Размимоилазе се жеље и
могућности. Обрни-окрени,
живи се на кредит. Уколико се
направи само један корак више
ван „потрошачке корпе”, наста-
је проблем. Озбиљан проблем,
размишљања, калкулације,
напетост...

Време је када матуранти сла-
ве, нека их, заслужили су, али
нису ни свесни да се тек хватају
укоштац са животом. Они имају
жеље, не једну, него много њих
и надајмо се да ће их остварити,
бар оне најбитније... Они средо-
вечни кажу: још увек сам млад
да не бих имао жеља, а истовре-
мено и сувише стар да почнем
да их остварујем. Када би ова
сурова свакодневица била бар
мало блажа, ништа не би било
неостварљиво, али... Опет то
„али”...

Па шта нам онда преостаје?
Како прегурати ово „модерно”
време, време које не цени ни
знање, ни искуство, време које
немилице троши доброту, осе-
ћања, самопоуздање?

Можда је најбоље искључити
се из овог свеопштег хаоса. Бар
колико се може. Можда мање
времена треба проводити у том
лажном свету с друштвених
мрежа, мање пажње поклањати
извиканим самохвалисавцима,
подвојеним личностима и
„великим” свезналицама. Јер,
све ће то свакако једном отићи у
историју!

Треба веровати у себе. И бити
јак. „Отрести” с пута све оно
што гуши и уноси немир. Није
лако, али није ни немогуће. За
почетак – неки одмор би добро
дошао! Ако не на морским
таласима, довољно је пронаћи и
неки шумарак, где мисли могу
да се пресаберу и сакупи нова
снага...

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Александар Живковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ГРАЂАНИ И „ЗООХИГИЈЕНА” О УЈЕДИМА ПАСА ЛУТАЛИЦА

Панчево, 2122. године 

У тржном центру „Биг”, 18. јуна

Снимио: Милан Шупица

ЧОПОРИ НАПАДАЈУ, ГРАД РАДИ ПРОПИСНО

Од Града по 12.000 
динара и књига за 
свих 48 вуковаца

У концертној сали Музичке школе
„Јован Бандур”, 21. јуна, Град Панчево
традиционално је наградио најбоље
ученике завршних разреда средњих
школа, носиоце титуле ђака генераци-
је и добитнике Вукових диплома. Нај-
успешнијим матурантима по 12.000
динара уручила је Татјана Божић, чла-
ница Градског већа задужена за обра-
зовање, а претходно су у својим школа-
ма од Града на дар добили и књиге.

У тек завршеној школској години
награду је заслужило 48 вуковаца, а за
ученике генерације проглашени су:
Селена Гвозденовић (Гимназија „Урош
Предић”), Петар Стефановић (МШ
„Стевица Јовановић”), Лука Прпић
(МШ Панчево), Никола Демјаненко
(ЕТШ школа „Никола Тесла”), Мина
Кораћ (МШ „Јован Бандур”), Вук Голу-
бовић (ЕТШ „Паја Маргановић”), Иван
Ћосић (БШ „Димитрије Парлић”),
Жељана Војновић и Бењамин Петар
Трифу (ТШ „23. мај”), Немања Трајко-
вић (ШОСО „Мара Мандић”), Анђела
Рашовић (ПШ „Јосиф Панчић”) и
Јелена Цицварић (Трећа београдскa
гимназија).

После фантастичног уметничког
програма у извођењу ученика МШ
„Јован Бандур” награђенима се обра-
тила Татјана Божић:

– Поносни смо на вас, ову нашу
генерацију вуковаца и уопште матура-
ната. Савладали сте тешку препреку,
јер смо већ три године у страху од пан-
демије. Систем образовања је претрпео
многе промене, било је онлајн наставе,
као и практичне и непосредне наставе.
То се мењало из недеље у недељу и сви
ви сте две-три године уназад тако

радили и учили. Ви, овогодишњи
вуковци, заслужили сте посебна при-
знања, јер сте показали својом жељом
за учењем да све можете без обзира на
услове рада и дивимо вам се због тога.
Град је издвојио око 700.000 динара за
поклон-књиге и за новчану награду.
Ми желимо да вас мотивишемо да
наставите учење и да упишете жељене
факултете, а сигурна сам да ћете у
томе успети. Примените своја знања и
вештине, а ми се надамо да ћете то
учинити у родном граду.

Матуранти су били добро располо-
жени, па су, након заједничког фото-
графисања, разговарали с новинарима.
Наталија Недимовић Клипа рекла је да
јој је јако драго због њеног успеха, пого-
тово зато што је ишла у Медицинску
школу, која је једна од тежих. Додала је
да се четири године трудила да би била
„пет, нула-нула”, што је стварно тешко,
али пошто је у томе успела, сада је
поносна на себе. Њен школски друг
Кенан Тахировић је казао:

– Искрено ми је драго што је Град
препознао сав мој труд и рад. Било ми је
задовољство да дођем до резултата.
Уписао сам школу коју волим и бавим

се оним што волим и није ми нимало
било тешко да учим и да се трудим и
дајем свој максимум. Планирам да упи-
шем Медицински факултет у Београду.

Вељко Цуканић из ЕТШ „Никола
Тесла” нагласио је да му много значи
што Град уме да подржи ученике који
раде и труде се, што није лако. Његов
план је да настави да се бави IT секто-
ром и да упише Електротехнички
факултет или Факултет организацио-
них наука. Елизабета Јагица из МШ
„Јован Бандур” са осмехом је рекла:

– Чињеница је да ми је јако драго
што се налазим овде, међу свим овим
одличним ученицима и јер је неко
приметио мој рад, као и свих нас, и
показао да има веру у све нас, што нам
даје снагу да се још више боримо.
Поносна сам на себе, све четири годи-
не сам се толико трудила, улагала у
себе и давала сваки свој тренутак за
учење, а поред школе и за ваннаставне
активности. Донела сам одлуку да упи-
шем новинарство на Факултету поли-
тичких наука.

Не сумњамо у то да ће сви награђе-
ни ученици испунити своје жеље.
Срећно! С. Т.

ПАНЧЕВО НАГРАДИЛО НАЈБОЉЕ МАТУРАНТЕ

Трудом и учењем до знања и вештина
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Сезо на купа ња још зва нич но није
поче ла, али је лепо вре ме већ
изма ми ло купа че. Нажа лост, у
Бео гра ду су већ реги стро ва на
два ута па ња...

Само током про шле годи не више
од 20 осо ба је изгу би ло живот у
вода ма у Срби ји. Било је ута па -
ња на река ма, језе ри ма, базе ни -
ма... Дави ли су се на Дри ни,
живо те су узе ли и Тамиш, Ибар...

Оно што сви исти чу као упо -
зо ре ње, то је да се ника ко не тре -
ба купа ти тамо где нама спа си -
ла ца. Али и тада тре ба бити опре -
зан, неке ства ри не ради ти и
води ти рачу на сход но сво јим
годи на ма и здрав стве ном ста њу.

Језе ра, на при мер, кри ју сво је
спе ци фич не опа сно сти. На самој
повр ши ни воде бли зу оба ле тем -
пе ра ту ра је при јат них 24-25 сте -
пе ни и купа ча пову че да отпли ва
даље. У неком тре нут ку пли вач
се одмо ри и спу сти ноге, а ту је
већ хлад ни ја вода која може да
иза зо ве бло ка ду срца због сужа -
ва ња крв них судо ва. Важно је зна -
ти да вода 30 пута брже сни жа ва
тем пе ра ту ру људ ског тела него
ваздух, упо зо ра ва ју спа си о ци.

На купа ње се често одла зи
бици клом. Мно ги сугра ђа ни воле
да се рас хла де од вожње тако
што уско че у воду, али то је нај -
го ра ствар коју могу да ура де.

Спа си о ци су изри чи ти: ника -
ко не ула зи ти врућ у воду! Тем -
пе ра тур на раз ли ка од 10 сте -
пе ни довољ на је да иза зо ве нево -
ље. Нај бо ље је нај пре неко вре -
ме про ве сти у хла до ви ни, а
потом се лага но поква си ти по
нога ма, рука ма, гру ди ма, у пре -

де лу око срца, по вра ту. Затим
саче ка ти неко ли ко мину та и
тек онда ући у воду. То реша ва
99,9 одсто про бле ма који могу
наста ти при ула ску у воду, обја -
шња ва ју струч ња ци.

Оба ве зно је пошто ва ти пра -
ви ло да пли ва чи почет ни ци
ника ко не дола зе сами и не уда -
ља ва ју се од дру штва, јер и нај -

ма ња повре да, у тре ну ци ма када
нема ко да помог не, може дове -
сти до фатал ног исхо да.

Прска ње и гура ње у воду – ни
под разно, јер тем пе ра ту ра може
да „пре се че”, а јави се и страх који,
у ситу а ци ја ма када нема спа си о -
ца, може да дове де до тра ге ди је.

Нај ве ћу опа сност пред ста вља -
ју дивља купа ли шта.

Основ на мера без бед но сти на
свим, па и на дивљим купа ли -
шти ма јесте аде кват на при пре -
ма за ула зак у воду. Ника ко се
не тре ба купа ти под деј ством
алко хо ла, а непли ва чи ма се не
пре по ру чу је да ула зе у воду даље
од поја са.

За дивља купа ли шта посто је
и посеб на пра ви ла: пошто је
терен по пра ви лу непо знат, ска -
ка ње у хлад ну и мут ну воду носи
посе бан ризик.

– Ника ко не ска чи те у непо -
зна то пре него што про ве ри те
да ли је довољ но дубо ко, чак и
ако сте ту рани је ска ка ли. Буји -
ца је можда у међу вре ме ну наву -
кла гра ње или нешто дру го што
може да буде коб но. Мут на вода
није за купа ње, а сва ка вода
испод 20 сте пе ни је ризич на за
оне који су нави кли на топле
базе не. На дивљим купа ли шти -
ма не тре ба пли ва ти дале ко од
оба ле ако ниси физич ки спре -
ман, а то наро чи то важи за децу
која желе да се истак ну у дру -
штву. У хлад ној води не тре ба
пли ва ти сна жно и нагло – кажу
инструк то ри пли ва ња.

Деца мла ђа од шест годи на
не би сме ла буквал но ни секунд
да буду у води без над зо ра одра -
сле осо бе, јер је вео ма мало вре -
ме на довољ но да дође до тра ге -
ди је. Наи ме, деца од пет-шест
годи на или мла ђа нема ју
одбрам бе ни меха ни зам као
одра сли људи.

– Уко ли ко дете пад не испод
повр ши не, а нема никог поред
њега да га одмах изву че, за
трен може бити фатал но – кажу
спа си о ци.

МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР

Европски
дан Дунава

Новинско-издавачка установа
„Македонски информативни и
издавачки центар” другу годи-
ну заредом обележава Европ-
ски дан Дунава акцијом „Сачу-
вајмо Дунав”, чиме потврђује
своју максималну еколошку
ангажованост, а придружујући
се медијима из 14 европских
земаља Дунавског слива.

Центар ће свакодневно од
22. до 29. јуна са својим акти-
вистима чистити водоток и
обале Тамиша од ушћа у Дунав
до Градске плаже у Панчеву,
на купалишту Штранд у Новом
Саду и на Земунском кеју, и
промовисати еколошку свест
путем бројних еколошких ига-
ра, као и наступима и радио-
ницама с темом „Улепшајмо
приобаље Дунава”.

Новинско-издавачка устано-
ва „Македонски информатив-
ни и издавачки центар” пози-
ва све грађане да јој на имејл
адресу niu.miic43@gmail.com
пошаљусвојаписма, причеили
песме на тему „Живот покрај
Дунава”. Сви који пошаљу при-
лог добиће по једно издање
Новинско-издавачке установе
„Македонски информативни
и издавачки центар”.

ГОДИШЊА ДОБА

Почело је лето
Лето је ове године почело у
уторак, 21. јуна, у 11.13, док је
у исто време у овом, 172. дану
угодинизастановникенајужној
Земљиној полулопти почела
зима, саопштено је из Астро-
номскогдруштва„РуђерБошко-
вић”. Наданпочеткалетаобда-
ница је најдужа, а ноћ најкра-
ћа. Сунце је у Панчеву изашло
у 04.51, а зашло у 20.27, тако
да је обданица трајала 15 сати
и 36 минута, док је ноћ трајала
свега осам сати и 24 минута.

На дан почетка лета Сунце
прави свој највећи дневни лук
изнад хоризонта. Излази на
североистоку, на југу достиже
највећу дневну висину, а зала-
зи на северозападу. Висина
Сунца је на северној Земљи-
ној полулопти тада највиша.
Астрономи кажу да се Сунце
у свом привидном кретању по
еклиптици на дан почетка лета
налази у тачки летњег солсти-
цијума или сунцостаја. Наи-
ме, изгледа да се висина Сун-
ца у подне, неколико дана пре
и после почетка лета, не мења,
односно да Сунце „стоји”.

Привидносенемењанидужи-
на дана, али само привидно,
наводе из „Руђера Бошковића”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
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ПРОМО

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

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

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

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

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

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

ШКОЛЕ

Бесплатни уџбеници
Неформална група „Родитељи
општине Панчево” покренула
је иницијативу да од школске
2023/24. Град Панчево кроз
буџет обезбеди уџбенике за пан-
чевачке основце, а њихови пред-
ставници предали су молбу за
састанак с градоначелником.

Они су до сада прикупили
више од 3.000 потписа оних
који подржавају ову иниција-
тиву. Оно што наглашавају јесте
да се потписи узимају само од
родитеља деце која похађају
основну школу и то да потпи-
сује један од родитеља.

„Родитељи општине Панче-
во” кажу да су у ову иниција-
тиву укључени представници
свих савета родитеља и град-
ског савета, који су одржали
ванредне састанке својих саве-
та и након тога пружилу подр-
шку иницијативи.

Градоначелник Стевановић је
подсетио да Град већ обезбеђује
око 1.500 уџбеника за одређене
категорије основаца. Рекао је и
да би бесплатни уџбеници
коштали Град око 150 милиона
динара. Стевановић је казао да
ће Град размотрити да се укљу-
че и друге категорије којима би
се давали бесплатни уџбеници.

ПЛАТЕ

Повишице за
медицинско особље

Председник Србије Александар
Вучић најавио је да ће здравстве-
ни радници пре краја године
добити повећање плата и да му
је драго због медицинских сеста-
ра и техничара, али и лекара, јер
више неће одлазити из земље.

Вучић, који је присуствовао
церемонији уручења уговора о
запослењу за 100 најуспешнијих
дипломаца свих медицинских
факултета и средњих медицин-
ских школа у Србији, рекао је да
су здравство и медицина један
од четири стуба државе и имаће
све већи значај у будућности.

Он је истакао да је према
подацима данас осам пута мање
одлазака медицинара из Срби-
је него пре шест година, указу-
јући да можда то смањење јесте
због короне и рата на Истоку.

– Уредили смо јавне финан-
сије и било би и више новца да
тог рата није – додао је он и
напоменуо да је и то разлог
што лекари више не одлазе.

Председник Србије Алексан-
дар Вучић уручио је уговоре о
раду за 12 најбољих, међу који-
ма је 10 лекара и двоје меди-
цинских техничара.

Жетва пшенице у Србији поче-
ће око 1. јула. Према предвиђа-
њима стручњака, приноси ће
бити задовољавајући, а укупан
род око три милиона тона, што
је нешто мање него прошле годи-
не. Главно питање за ратаре тре-
нутно је висина откупне цена
жита, док компаније које се баве
трговином житарица упозорава-
ју да су залихе на историјском
максимуму, а силоси пуни про-
шлогодишњег рода због ограни-
ченог извоза који је на снази
због поремећаја тржишта услед
сукоба у Украјини.

На предлог Удружења жита-
ра, министар пољопривреде Бра-
нислав Недимовић одобрио је
да извозне квоте уместо месеч-
них буду тромесечне. Саветник
министра пољопривреде Горан
Ђаковић истакао је да ће то про-
извођачима значајно олакшати
логистику, преноси „Танјуг”.

У вези са захтевом удружења
пољопривредника из Панчева и

Долова да држава откупи 200.000
тона пшенице за робне резерве
по цени од 50 динара за кило-
грам, он сматра да тако нешто у
овом тренутку није реално.

– Нарочито сада када је на
тржишту повољна цена пшени-
це, која се креће између 38 и 40

динара и ратари сада свакако
раде с профитом – рекао је Ђако-
вић и додао да се не би сложио
да је цена пшенице на тржишту
50 динара, јер ће према неким
прогнозама с берзи тешко сти-
ћи и до 45 динара. Саветник
министра наводи да ће робне
резерве откупити онолико пше-
нице колико буде требало.

– Цена није проблематична
будући да је то мера коју држа-
ва користи како би стабилизо-
вала тржиште, а жетва тек треба
да почне и видеће се колики ће
бити приноси, понуда и тражња
– навео је он.

Због тога саветује произвођа-
чима да сачекају и виде колике
ће бити цене јер, како каже, пше-
ница је берзанска роба и нема
потребе да се држава меша. Дода-
је да Србија има довољно сило-
са и капацитета у њима, као и
да не би смело да дође до про-
блема попут мешања старе и
нове пшенице, јер свако о томе

треба да води рачуна. Он је навео
да је пшеница засејана на 632.000
хектара, што је 32.000 више него
лане, када су приноси били око
3,5 милиона тона.

– Ове године се очекује пет
тона по хектару или 3,2 милио-
на тона, а најважнија порука је
да ћемо имати довољно хране,
пре свега брашна – нагласио је
Ђаковић.

У удружењу „Жита Србије”
кажу да би, у нормалним окол-
ностима, сада већ били пот-
писивани уговори за продају
кукуруза, а каже и да је једин-
ствен случај у трговини пше-
ницом да ни две недеље пред
жетву није позната откупна
цена, која, објашњава, зависи
од извозне.

Наиме, извозна цена није могла
да буде формирана јер до 16. јуна
није била позната судбина јул-
ске квоте. Управо ово удружење
тражило је од Владе да буду спо-
јене тромесечне квоте.

ПРА ВИ ЛА КОЈА ТРЕ БА ПОШТО ВА ТИ НА РЕКА МА И БАЗЕ НИ МА

ДА СЕ ЛЕТ ЊЕ КУПА ЊЕ НЕ ЗАВР ШИ ТРА ГИЧ НО

ЈОШ СЕ НЕ ЗНА ЦЕНА ПШЕНИЦЕ НОВОГ РОДА

Одбијен захтев ратара из Панчева и Долова



Постоји много начина,
уз различите трошкове,
да се стигне у Грчку,
Црну Гору, Хрватску,
Албанију и Бугарску

Почело је време годишњих
одмора, па иако се последњих
година знатно смањио број
овдашњих путника ка најбли-
жим морским обалама, још увек
има оних који путују у Грчку,
Црну Гору, Хрватску, Албанију
и Бугарску. И то сопственим
превозом – аутомобилом.

За све њих спремили смо
преглед цена путарина и, због
тога што различита возила не
троше исто, приближне тро-
шкове за гориво у једном сме-
ру. Као полазну „станицу” узе-
ли смо Београд.

Најјефтиније до Будве

Путарина за одлазак до Црне
Горе није велика: они што возе
преко Чачка платиће само део-
ницу на ауто-путу „Милош
Велики”, која кошта 430 дина-
ра, као и 2,5 евра за пролаз
кроз тунел Созине, који Под-
горицу спаја са обалом. За бен-
зин од Београда до Будве тре-
ба око 70 евра, колико и до
Бара, а до Херцег Новог преко
Требиња нешто мање.

Одлазак до, у последње вре-
ме, омиљене дестинације срп-
ских туриста – Грчке, такође
није скуп. Од Београда до Пре-
шева путарина стаје 1.490 дина-
ра, кроз Северну Македонију
8,5 евра, а део од Евзонија до
Солуна око три евра. Вожња
магистралним путевима који
воде ка Халкидикију или Кава-
ли је бесплатна. Ако се крене
на другу страну – до Јонског
мора, вожња ауто-путем кошта
10,5 евра, уколико се путује на
југ, до Атине, за путарину се
мора издвојити и до 30 евра, а
ако је циљ бити у Олимпској
регији, то ће возаче коштати
између 10 и 15 евра.

Поменућемо још три места
у која наши туристи радо одла-
зе: до Парге треба нешто пре-
ко 100 евра за гориво, до Сар-
тија око 85 евра, а до Тасоса
око 90 евра. Наравно, у једном
смеру.

Ни Албанија више није „дале-
ко”; Драч је град у који се све
чешће иде. До тамо се најбрже
стиже преко Приштине и При-
зрена, а за бензин треба издво-
јити око 70 евра. Што се пута-
рине тиче, до Ниша она кошта
око 900 динара, док се деони-
ца ауто-пута кроз Албанију до
мора плаћа пет евра.

Скупо до хрватског мора

Некадашње „наше море” –
хрватски део Јадрана сада је
прилично скупо, али сам пут
не стаје много. Путарина до
Шида кошта 420 динара, од
границе до Ријеке 30 евра, а до
Сплита, ако се све време вози
ауто-путем кроз Хрватску – 44
евра. До главног града суседне
земље путарина је 17 евра, од

Загреба до Сплита 24 евра, а
од хрватске престонице до
Дубровника 30 евра. Рачуница
каже да на наплатним рампа-
ма од Београда до Дубровника
треба оставити 50 евра.

Све то мање кошта ако се до
Сплита и Дубровника из Срби-
је путује преко Босне и Хер-
цеговине. У једној варијанти
плаћа се само путарина на
ауто-путу у Србији, од Београ-
да до искључења за Шабац, од
свега неколико стотина дина-
ра, а потом више нема потре-
бе да се излази на ауто-пут; то

значи да ће пут
трајати дуже јер
постоје ограни-
чења брзине, али
ће бити јефтини-
ји.

Малобројни
најбржи путеви
у Босни и Хер-
цеговини су јеф-
тини: деонице
коштају три евра.
Од Београда до
Сплита преко
Бањалуке треба
око 100 евра за
гориво и само 10
евра за путари-
не, а до Супетра
на Брачу има
неколико опци-
ја, које стају од
око 80 до 100
евра. Треба ура-
чунати и трајект,
који од Сплита
до Супетра

кошта 22,6 евра. Сличне су
цене трајекта и до других остр-
ва.

Скоро 800 километара има
до највећег бугарског летова-
лишта Бургаса на Црном мору.
За гориво треба издвојити око
85 евра, а путарина за путнич-
ке аутомобиле од Београда до
Димитровграда износи 1.300
динара. Кроз Бугарску на
наплатним рампама неопход-
но је оставити 2.600 динара,
мада je могуће проћи и
бесплатно уколико се користе
магистрални путеви.

Бугарска је пре три године
увела обавезне електронске
вињете; постоје дневне, сед-
мичне, месечне, тромесечне и
годишње вињете. Казне су, ако
их немате, огромне: од 150 до
1.500 евра. Седмодневна виње-
та кошта 1.400 динара, за виње-
ту која траје месец дана мора
се издвојити 15 евра, за троме-
сечну 28 евра, а за годишњу 50
евра.

Па, срећан вам пут!
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НА СВЕТ СКИ ДАН ИЗБЕ ГЛИ ЦА

За раз у ме ва ње и соли дар ност

Мој закључак након свега је да ми нисмо на прави начин
процесуирали то што се десило 1940-их. Улепшавали смо
прошлост, довели смо је на ниво мита и то се показало
као контрапродуктивно. Толико је било све редизајнира-
но да се изгубила веза с реалношћу. То се на крају окре-
нуло против наше реалности. Ми смо живели бајку, а
онда се још гора ствар десила 1990-их, када је то све
почело да се баца у блато и да се величају они који су
били на страни фашистоидних размишљања. Онда сам се
питао шта се десило, шта сам ја пропустио, па сам схва-
тио колико сам мало тога знао. Првенствено су ме инте-
ресовале приче које су биле обичне – како је неком ко је
доживео тај рат све то изгледало? Било ми је интересант-
но да истражим како се будила та свест о потреби да се
уопште формира некакав отпор у једној таквој ситуацији
као што је била југословенска, а с друге стране како су
неки људи с једном тешком равнодушношћу пристајали
на све то што им се одвијало испред носева – да је неко
могао да гледа како убијају његове комшије и да ћути.

(Стрип-аутор Александар Зограф, 
портал „Новости”, 21. јун)

* * *
Ми људи се кроз векове у емоционалном смислу нисмо
много променили, успркос технолошком напретку, који
нас је потпуно променио у рационалном смислу. То зна-
чи да су зли људи остали зли на исти начин, добри добри,
глупи глупи, наивни наивни итд. Историја се понавља, а
ми нисмо ништа научили мада нас латинска изрека уве-
рава да Histo ria mater vitae est. Као и она о лажи која има
кратке ноге. Баш обрнуто. Лаж има данас најдуже ноге
откако постоји.

(Кантаутор и писац Зоран Предин, „Време”, 16. јун)

* * *

За многе медије у Србији може веома јасно да се каже да
ли су потпуно или делимично тржишно финансирани
или их финансирају неки интереси. Када је реч о интере-
сима, не мисли се искључиво на зле ствари и заверу, про-
сто неко има пара, жели да има медиј, финансира га и
кроз то пропагира неке своје ствари. У таквој ситуацији
грађани све теже могу да буду објективно информисани,
а ситуација у Украјини то је показала на огољенији начин.
Бројни грађани могу да примете страшну неусаглаше-
ност између извора који причају о томе шта се догађа, а
немогуће је да су и једни и други у праву. Онда је доста
логичан закључак да и једни и други лажу на неки начин,
односно, да будемо благи према колегама, покушавају да
пошаљу одређене поруке у нечијем интересу, којима
гурају одређени наратив.

(Уредник портала „Vice” Михаило Тешић, 
„Фонет”, 21. јун)

* * *
Једна од најлепших карактеристика људског бића је да
заборавља лоше ствари и да се труди да се сећа лепих
догађаја. Вероватно да није било и тих лоших, бенд не би
израстао у нешто што је данас и не бисмо осећали оволи-
ко задовољства које имамо сада када се окренемо иза
себе. Почетак рада је везан за рат на просторима бивше
Југославије и за чувену хиперинфлацију. Бенд је тада
имао четири члана, сви из радничких породица. Није
било лако наћи студио, позајмљивала се опрема, у то
време су биле потребне велике паре, а ми их нисмо има-
ли. Много је ризика било, нисмо имали шта да једемо,
било је крађа инструмената, путовали смо ауто-стопом,
возом, спавали на станицама... Али све је то део одраста-
ња бенда и на крају из тога је изашло ово данас што вре-
ди и што са поносом прослављамо.

(Фронтмен „Гоблина” Бранко Голубовић Голуб,
nova.rs, 18. јун)

* * *
Данас, више него икад, онај ко одлучи да остане тамо где
је како би покушао да побољша то место доноси храбру
одлуку, одлуку која одудара од уобичајеног начина 
размишљања. Сада када је лакше одмаћи се и отићи,
онај ко остаје товари на себе велико бреме и преноси
поруку снаге и наде будућим генерацијама. Одупрети се
злу значи не дозволити да се оно дешава на наше очи чак
и када је непријатељ јачи од нас, али такође значи смоћи
снаге да се не побегне. То није лако. То је избор о коме би
морало више да се говори, ако нико не сме бити приси-
љен да остане тамо где не жели. (...) Верујем да је зада-
так наставника да пренесе вредност коју реч има као
први инструмент слободе. Писац пак треба да покаже
како само слободним језиком могу да се испричају при-
че које говоре о слободи.

(Италијански писац Марко Балцано, „Данас”, 21. јун)

КОНЦЕПТ АУТОМОБИЛОМ У ГРЧКУ, ХРВАТСКУ, ЦРНУ ГОРУ...

ТРОШКОВИ ЗА ГОРИВОИ ПУТАРИНЕ ДО МОРА

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

ГРАДСКЕ ВЕСТИ

Коме са ри ја ту за 
избе гли це и мигра ци је
за помоћ се обра ти ло
2.020 избе гли ца 
из Укра ји не

Заштит ник гра ђа на Зоран Паша -
лић пору чио је на Свет ски дан
избе гли ца, 20. јуна, да је ово тре -
ну так који нас опо ми ње на нај -
те же људ ске тра ге ди је, на људе
који су оста ли без дома, без сво -
јих нај ми ли јих, без посла, који
су при си ље ни да тра же нови дом
негде дале ко и додао да је тим
људи ма нео п ход на наша помоћ
и соли дар ност, као и наше сва -
ко днев но раз у ме ва ње, а не само
онда када се овај дан обе ле жа ва.

Он је иста као да су избе гли -
ца ма у Репу бли ци Срби ји 
обез бе ђе ни сви нео п ход ни усло ви
за при вре ме ни живот уз пуно
пошто ва ње међу на род них стан -
дар да, али да посто ји и висок
сте пен раз у ме ва ња и соли дар -
но сти, јер Срби ја са сво јим
више де це ниј ским иску ством са
избе гли ца ма уме на пра ви
начин да пре по зна и раз у ме
избе глич ке муке и пат њу.
Заштит ник гра ђа на кон ти ну и -
ра но пра ти поло жај избе гли ца
у Срби ји, посеб но осе тљи вих и
рањи вих гру па. У оба вља њу
посло ва Наци о нал ног меха ни -
зма за пре вен ци ју тор ту ре
заштит ник гра ђа на редов но
посе ћу је места у који ма се нала -
зе мигран ти и избе гли це, као и

орга не који посту па ју пре ма
њима. Њима су упу ће не пре -
по ру ке за укла ња ње утвр ђе них
недо ста та ка у раду.

Коме са ри ја ту за избе гли це и
мигра ци је за помоћ се обра ти ло
2.020 избе гли ца из Укра ји не и
они су у при ват ном сме шта ју.
Свим избе глим лици ма из ове
земље до сада је поде ље но више
од 20.000 паке та помо ћи у хра -
ни и про из во ди ма за хиги је ну.
Коме са ри јат је обез бе дио и трај -
ни при хват у Цен тру за азил у
Вра њу.

Нове тра ге ди је нису поти сну -
ле про бле ме избе гли ца из БиХ
и Хрват ске, као ни реша ва ње
потре ба 200.000 интер но расе -
ље них с Косо ва. Коме са ри јат је,
у сарад њи с парт не ри ма, уру -

чио уго во ре о купо ви ни 60 ста -
но ва избе гли ца ма из ових кра -
је ва, обез бе ђе них кроз Реги о -
нал ни стам бе ни про грам. Досад
је стам бе но збри нуо више од
25.000 избе глич ких и расе ље -
нич ких поро ди ца, а додат но је
еко ном ски осна жио више од
22.000 поро ди ца да започ ну свој
посао.

Исто вре ме но, послед њих месе -
ци број мигра на та из Ази је и
Афри ке пове ћао се за 55 одсто.
Тре нут но су у цен три ма за азил
и при хват ним цен три ма Коме -
са ри ја та сме ште на 5.082 мигран -
та из тих дело ва све та, а ван
цен та ра нала зи се још око 2.000
њих. Нај ви ше их је из Авга ни -
ста на, Сири је, Паки ста на, Бурун -
ди ја и Бан гла де ша.

Град и тужен 
и тужи

Како стоји у извештају Градског
правобранилаштва, Град Панче-
во је тужена страна у 183 пред-
мета. Људи најчешће туже Град
за накнаду штете због уједа паса
и због утврђивања права своји-
не. Има и предмета великих
вредности, на које треба обра-
тити посебну пажњу „јер ће њихо-
ва пресуда знатно оптеретити
буџет Панчева”. Уз ово, Град
Панчево је тужена страна као
солидарни дужник за дуг Апо-
теке Панчево.

У исто време Град је тужилац
у двадесет једном предмету и
потражује износ од 1,4 милиона
динара.

Градски катамаран „Панука”
поново плови Тамишем, а пола-
сци с градског понтона су, осим
понедељком и уторком, сваког
дана у 16 и 18 сати. Бродић
„вози” од понтона до Преобра-
женске цркве, затим низводно
до ушћа
Тамиша у
Дунав, где
застаје како
би путници
могли да
уживају у све-
тионицима, а
онда се вра-
ћа до речног
„ а м ф и т е а -
тра”.

Вожња траје око сат време-
на и цена карте је 500 динара,
док је бесплатна за децу до
седам година и особе са инва-
лидитетом и њихове пратиоце,
а може се купити у Туристич-
кој организацији Панчева. За

довољан број
заинтересо-
ваних ТОП
организује и
вожњу ката-
мараном до
Јабуке и Гло-
гоња, а могу-
ће је изнај-
мити га и ван
р е д о в н и х
термина.

Пожар код
депоније

На дивљем сметлишту у близини
старе панчевачке депоније 20. јуна
избио је пожар. Ватра је захватила
и околину у близини кућа, било је
много дима, а пожар су ватрогасци
угасили за око сат и по времена.

Летњи пожари овде се често
дешавају, а додатна опасност је
присуство суве траве, која се лако
упали. Познато је да је дим пожа-
ра у којима гори смеће пун кан-
церогених материја.

Од Београда до Сплита
преко Бањалуке треба
око 100 евра за
гориво и само 10
евра за путарине.

„Панука” поново плови
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Енергија наша насушна

Шест милијарди евра и
пет година чекања

Енормне цене енергената на глобал-
ном тржишту мењају ствари у корену
– дојучерашњи еколошки душебри-
жници забринути због последица гло-
балног отопљавања мењају дрес и сада
се залажу за враћање тзв. прљавих
технологија. Страх од недостатка елек-
тричне енергије нагнао је многе држа-
ве да преиспитају своју енергетску
политику, па тако сада немачки „зеле-
ни”, који су узгред били заслужни за
гашење нуклеарки, разматрају да
изгласају одлуку о ревидирању одлу-
ка. Тако нуклеарна енергија више није
само алтернатива, већ постаје циљ,
нарочито у земљама које су заостале
у енергетском развоју – попут Србије.
Енергетска неизвесност у којој се свет
нашао због руско-украјинског сукоба
поново је отворила питање изградње
и рада нуклеарних постројења.

Наша посла

Све су јаче снаге у нашој држави које
сматрају да би изградња нуклеарке у
Србији обезбедила стабилност енергет-
ског сектора и учинила је независном
кадјеупитањуобезбеђивањеструје. Ипак,
струка сматра да, поред мораторијума
на изградњу нуклеарки који је још увек
на снази у нашој земљи, постоји и про-
блем високе цене изградње, те би нам
зато било најидеалније уколико бисмо у
тај посао ушли с неком државом.

О нуклеаркама је више пута гово-

рио и председник Србије Алексан-
дар Вучић. Он је недавно рекао да
у региону једино Бугари ове зиме
неће имати проблем са струјом, јер
имају нуклеарну електрану, а да је
наш народ увек био и да је још увек
против реализације те идеје. Држа-
ва предузима кораке како би пита-
ње нуклеарне енергије остало у
фокусу, па је прошле године држав-
ни врх разговарао с мађарским о
нуклеарној електрани коју ће та
држава да гради, те да је жеља Срби-
је да буде власник 15 одсто те њихо-
ве нуклеарке. Председник је тада

рекао да је Србија спремна да за то
плати добру цену, али да је још
рано за то, јер разговори на ту тему
тек почињу, будући да је план да
нуклеарка (сви њени блокови) у
Мађарској буде завршена тек 2035.
године.

Ни министарка енергетике и рудар-
ства Зорана Михајловић није имуна
на нуклеарку и рекла је недавно за
један престонички дневни лист да је
чињеница да се много тога промени-
ло у односу на време од пре више од
25 година, кад је донет Закон о забра-
ни изградње нуклеарних електрана,

којим је успостављен мораторијум на
развој нуклеарне енергије и који је
још увек на снази.

Мане и предности

Неки стручњаци сматрају да без
изградње нуклеарне централе Србија
не може имати потпуно безбедну енер-
гетску стабилност, али и указују да је
за такав подухват неопходно доста
времена и новца. Како кажу, морато-
ријум који је уведен после ситуације
у Чернобиљу умногоме кочи читаву
ствар. Сматрају да је добра идеја да
се уђе у преговоре с другим држава-
ма и да Србија омогући себи да има
нуклеарке. Не треба сметнути с ума
да је потребно између шест и седам
милијарди евра за једну мању
нуклеарну централу и најмање пет
година да се она изгради.

Да подсетимо, нуклеарна енергија
се користи за добијање електричне
струје у неколико европских земаља
– Бугарској, Чешкој, Француској,
Мађарској, Немачкој, Русији, Слове-
нији, Хрватској, Шпанији и Швајцар-
ској. Према речима стручњака, у пита-
њу је поуздан извор енергије, који
може да производи уједначене коли-
чине струје током целе године, и
нуклеарке емитују веома мале коли-
чине угљен-диоксида и ситних чести-
ца. Наравно, лоше стране су: опасност
од хаварија, чија је последица еколо-
шка катастрофа великих размера, про-
блем са одлагањем нуклеарног отпа-
да, за који још не постоји потпуно
адекватно решење, и висок ниво
радиоактивности у појединим
фазама нуклеарног циклуса.

ЕНЕРГЕТСКА НЕЗАВИСНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СРБИЈИ ТРЕБА НУКЛЕАРКА!?

ТРАГОМ ЈЕДНЕ ВЕСТИ

Кафа више није пиљевина!?

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

РЕЗУЛТАТИ ПРОБНЕ
ВЕЛИКЕ МАТУРЕ

Штуро о успеху ђака
Министарство, Завод за вредновање
квалитета образовања и васпитања,
Завод за унапређивање образовања и
васпитања, заједница школа и начел-
ници свих школских управа и пред-
ставници пројекта ЕУ који нам пру-
жа подршку у спровођењу државне
матуре недавно су разматрали успе-
шност реализације другог пилот-про-
јекта државне матуре, одржаног од 5.
до 8. априла ове године.

Иако резултати ученика ни овај пут
нису били у фокусу, ипак су бољи
него у октобру 2020. године, када је
државна матура пилотирана први пут.
Тест из српског језика су, очекивано,
најбоље урадили гимназијалци (у про-
секу су освојили 47 одсто бодова), а у
решавању задатака из математике
ђаци су били мање успешни (18 одсто
бодова у просеку у гимназијама). На
основу горенаведених штурих резул-
тата који су објављени, сасвим је јасно
– ствари морају да се мењају из коре-
на, јер знања нема. Генерација која
ће полагати државну матуру имаће
две пробе: прву у мају 2023. године, а
другу 2024. године.

НОВИНА НА ТЕХНИЧКОМ
ПРЕГЛЕДУ

За поправку
седам дана

Измене Правилника о техничком
прегледу возила ступиле су на сна-
гу 4. јуна, а доносе две важне вести
за возаче – мање гужве и чекања, а
кад се возило врати као технички
неисправно, рок да се ти недостаци
исправе продужен је с три на седам
радних дана. Највећи број измена
односи се на прецизирање послова-
ња предузетника који се баве тех-
ничким прегледима, а једна од нај-
важнијих је да је омогућено врше-
ње техничког прегледа два и више
возила у исто време. Овим ће се
засигурно повећати капацитет тех-
ничких прегледа, јер ће више вози-
ла урадити у току дана, што ће дове-
сти до смањења трошкова власни-
цима. Остало је правило да преглед
једног возила морају вршити два
контролора, што значи да су, ако се
раде два возила у исто време, потреб-
на четири.

Сада странка може да отклони
све неисправности за седам радних
дана и тако избегне да поново, ако
не стигне, плати технички преглед.
Измене се односе и на возила наме-
њена за пољопривредне радове. Овим
изменама омогућено је да, ако се
први пут региструју у Србији, а ста-
рија су од десет година, не морају
имати доказ о испитивању возила.

СУБВЕНЦИЈА
АП ВОЈВОДИНЕ

Подршка
пчеларима

Покрајински секретар за пољопри-
вреду, водопривреду и шумарство
Чедомир Божић уручио је уговоре
корисницима који су остварили пра-
во на бесповратна средства за суфи-
нансирање инвестиција у пчелар-
ству, чија је вредност 30 милиона
динара. Божић је рекао да је доде-
љено укупно 126 уговора носиоци-
ма пољопривредних газдинстава који
су добили подстицаје за узгој пчела
и да су опредељена средства за пет
милиона динара већа него претход-
не године. Како је рекао, укупна
вредност инвестиције износи више
од 57,4 милиона динара, у чему је
ресорни секретаријат, додао је, уче-
ствовао с нешто више од педесет
одсто средстава.

Надлежни у покрајини позвали су
пољопривреднике и удружења пче-
лара из Војводине да до краја годи-
не доставе своје предлоге како би
средства намењена тој области била
што боље употребљена и како би се
унапредила та све профитабилнија
пољопривредна грана.

САРАДЊА НИС-а С ФАКУЛТЕТИМА У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Размена знања и искустава
Безбедност запослених
на првом месту

Одржан је 12. 
ХСЕ форум извођача

Компанија НИС успоставила је сарад-
њу у области безбедности и здравља на
раду с три образовне институције: Факул-
тетом за економију и инжењерски
менаџмент у Новом Саду (ФИМЕК),
Академијом техничких струковних сту-
дија у Београду и Факултетом заштите
на раду у Нишу. Потписаним докумен-
том предвиђени су размена знања и
искустава, заједничка научна истражи-
вања и рад на пројектима обуке, тре-
нинзи, стручна саветовања и консулта-
ције, организација међусобних гостују-
ћих предавања, подршка студентима у
изради научних радова, као и стручне
праксе за студенте у складу с потреба-
ма и могућностима компаније.

– Данас није могуће замислити
компанију која послује у области
нафте и гаса а која није фокусирана
на сагледавање и поштовање свих
правила безбедности на раду и еко-
логије. Нама је то стратешко опре-
дељење. Ова сарадња ће бити зна-
чајна и за нас и за факултете, који
ће моћи да пошаљу студенте да виде
како се та правила примењују у
пракси. Неки ће можда и изабрати
нашу компанију за будуће место
рада – изјавио је приликом потпи-

сивања меморандума о сарадњи
Вадим Смирнов, заменик генерал-
ног директора НИС-а.

Циљ је нула

Иван Дмитријев, директор Функције за
ХСЕ (безбедност и здравље на раду и
заштитаживотнесредине) уНИС-у, навео
једајеосновефикасногиуспешногпосло-
вања у константној бризи о здрављу на
раду и заштити животне средине.

– Имамо врло амбициозан циљ, тако-
звани циљ нула, који подразумева мини-
малан утицај на човека, на опрему и на
животну средину. Ми идемо ка том
циљу, заједно с модернизацијом нашег
бизниса и уз најбоље технологије и прак-
се. Ипак, у центру наше пажње је човек,
а то су запослени у нашој компанији,
наши партнери и извођачи, као и ново-
запослени у НИС-у, који долазе и са
ових факултета – рекао је Дмитријев.

СрђанГлишовић, деканФакултетазашти-
те на раду у Нишу, казао је да потписани
меморандуми представљају јединствену
приликузаразменузнањаспривредом.

– Представљам институцију која је већ
50 година у овом послу и да се не ради о
институцији, него о човеку, рекло би се
да смо у најбољим годинама када се про-
фесионално и животно искуство срећу и
правилно комбинују. Очекујемо да се
сусретнемо с новом корпоративном кул-
туром која овде влада, а надам се и да ће
наши љубазни домаћини нешто чути од
нас – изјавио је Глишовић.

Сарадња ће се одвијати посредством

НИС-овог програма „Енергија знања”,
који је покренут 2012. године и у окви-
ру ког компанија сарађује са образов-
ним и научним институцијама у земљи
и иностранству и стипендира студенте
из Србије. НИС је у оквиру овог про-
грама до сада успоставио сарадњу с 34
факултета у Србији.

Доследно спровођење мера

Компанија НИС наставила је да, у сарад-
њи са својим извођачима и осталим
партнерима, унапређује праксе и раз-
мењује искуства у области безбедности
на раду и с тим циљем је у Пословном

центру у Новом Саду одржан 12. ХСЕ
форум извођача. Овом скупу је прису-
ствовало готово 300 учесника, међу
којима су били представници Мини-
старства за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања Србије – Управе за
безбедност и здравље на раду, Инспек-
тората за рад, Покрајинског секрета-
ријата за енергетику, грађевинарство и
саобраћај, компанија с којима НИС
сарађује, као и запослени НИС-а.

Циљ скупа био је подизање свести о
потреби доследног спровођења безбед-
носнихправиланасвимлокацијамаНИС-а,
размена најбољих искустава и пракса у
овој области и заједнички рад на приме-
ни ХСЕ правила. Свестан значаја ова-
квих манифестација, НИС ће и надаље
наставитиорганизацијуХСЕфорумакако
би допринео даљем развоју културе
безбедности на раду у нашој земљи.

Током скупа партнери компаније
су информисани о новим ХСЕ захте-
вима проистеклим из програма „Штит
безбедности – Каркас” и новим „Злат-
ним ХСЕ правилима” НИС-а којима
се унапређује безбедност на раду. Да
подсетимо, НИС посвећује велику
пажњу овој области, о чему сведочи и
чињеница да је компанија у последње
две године добитник националног при-
знања из области безбедности и здра-
вља на раду у категорији Повеља „28.
април” коју додељује Управа за
безбедност и здравље на раду
Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања.

Ми смо друга држава у Европи по коли-
чини испијене кафе – сваки становник
код нас попије четири и по килограма
годишње. Управо зато Србе потреса
енормно поскупљење кафе. Она је „шам-
пион” поскупљења – за годину дана
њена цена је „скочила” за 25 одсто.
Тиме је омиљени напитак надмашио
чак и поскупљење меса. Потрошачке
цене у мају ове године у односу на мај
прошле године повећане су у просеку
за 10,4 одсто, саопштио је Републички
завод за статистику. Храна је за дванаест
месеци поскупела 16,2 одсто.

Цене традиционалне, турске кафе у
паковањима од по 200 грама у марке-
тима широм Србије крећу се од 200 до
440 динара. То би значило да, уколико

се уклапате у просек, те пијете четири
и по килограма кафе, годишње издва-
јате од 4.500 до 9.900 динара, зависно
од тога који бренд конзумирате. Када
је у питању инстант кафа, цене су знат-
но више. Тако љубитељи ове кафе издва-
јају од 560 па све до 1.280 динара за
паковање од 200 грама. То би значило
да на годишњем нивоу потрошачи издва-
јају од 12.600 до чак 28.800 динара.
Они који пију кремасту инстант кафу
за њу издвајају између 805 и 1.000 дина-
ра, што би на годишњем нивоу било, у
просеку, од 18.100 до 22.500 динара. Е,
сада, код нас је чест случај да, када
платите нешто скупо у нади да сте купи-
ли квалитет, то не буде тако. С кафом
је случај „другачији”, јер од овог месе-

ца ниједна „кафа” у продавницама не
сме да носи тај назив уколико у њој
има макар и једно зрно неке житари-
це, соје, грашка, жира, леблебије или
цикорије. Овакве мешавине на амба-
лажи од сада носе назив „производ на
бази кафе”. Скроб, који је до сада био
саставни део многих кафа, сада је пот-
пуно забрањен.

Међутим, према тврдњама Нацио-
налне организације потрошача, без обзи-
ра на овакву ригидну одлуку надлежних
у држави, у српским продавницама још
увек је све означено као да је права
кафа. Наиме, реч је о још једној злоу-
потреби оне чувене фразе „док трају
залихе”. Да подсетимо, правилник који
регулише формулу праве кафе ступио

је на снагу 2020. и дате су две године да
се произвођачи и дистрибутери усагла-
се с новим правилима игре. После две
године ступио је на снагу, али је држава
оставила простор – док трају залихе.

Ипак, чињеница да само Норвежани
пију више кафе од нас прави је показа-
тељ да кафа у нашој држави није лук-
суз и да није скупа – на њену цену ути-
че и то што се она сматра луксузном
робом, те акциза за килограм пржене
кафе износи 116,23 динара!? Струка
каже: да би престао раст цена, прво
морамо да знамо шта пијемо – да ли је
то кафа или производ с леблебијама
или јечмом, те да произвођачи преста-
ну да наплаћују те производе по висо-
ким ценама, како су то радили до сада.



Поред повише-

ног шећера, мно-

го је могућих

узрока сушења

уста. То могу

бити стрес, неко

обољење, навика

(исхрана и слич-

но), неодговара-

јућа терапија...

Док утврђујете

разлог, траварка

Милена Марић

предлаже мири-

сну чајну меша-

вину која може

подстаћи рад

пљувачних жлезда и побољшати циркулацију крви и лимфе.

Поред тога, делује благо умирујуће и помаже бољи проток течно-

сти у организму.

Помешати једнаке количине следећих биљака: ехинацее,

камилице, кокоца, жалфије и хмеља.

Припрема: Равну супену кашику прелити шољом кључале воде

и оставити поклопљено 15 минута. Процедити и лагано испијати

три пута дневно. Важно је сваки гутљај задржати и промућкати у

устима бар десетак секунди. Добро је стимулисати пљувачне жле-

зде киселим намирницама, попут лимуна и сирћета.

Петак, 24. јун 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ЗДРАВЉЕ

(Нe)разумевање

ХРАНА ЗА ДУШУ

Драги моји, веома често се
дешава да имамо осећај да
особа с којом разговарамо
прича неким неразумљивим
језиком, или
пак да се наше
речи тумаче на
сасвим друга-
чији начин,
који даје искри-
вљену слику
свега што смо
рекли. Kоји је
узрок настанку
неразумевања,
које, ако се не
разјасни на
прави начин,
може веома лако да поквари
везе и односе које имамо с
другима?

Неке особине су нам дате
рођењем и с веома мало
могућности да се ту врше неке
корените промене. Неко 
развије способност одвајања
и вештог слагања животног
искуства у посебне, фине пре-
граде свог ума, уредно обеле-
жене натписима шта је у
њима. Тако је преграда за
посао, на пример, одвојена од
свих других и та особа мисли
искључиво на то шта ради без
мешања утицаја било чега из
неких других преграда. Ова-
ко у највећем проценту функ-
ционише „мушки” мозак, с
тим да постоји једна прегра-
да, без натписа, у којој они
н а ј ч е ш ћ е
бораве. Та
преграда је
пуна – ниче-
га. Није пра-
зна, пуна је
празнине у
коју мушкар-
ци воле да се
повуку у тра-
гању за неким
решењем.

С друге
стране, неко
развије спо-

собност истовремене обраде
информација, без обзира на
то да ли оне долазе из споља-
шњег света или из сопстве-
них мисли, бојећи емотивно
сваки моменат. Не постоје
преграде које би могле да буду
довољно велике, пропусне и
промењиве да издрже снагу
коју има смеса емоција,
мисли, осећања, очекивања,
предвиђања, моменталног реа-
говања... Такав сплет свега
највише подсећа на ужарену
лаву у вулканском гротлу. Сна-
га коју даје емотивна пребо-
јеност сваког тренутка, тра-
жи вентил, а то су речи. Зато
жене имају потребу да при-
чају о свему што им је „на
души”, допуштајући на тај

начин емоција-
ма да обоје
речено и да
умире усија-
ност и набој
који влада у
увек немирном
уму жене.

Неразуме-
вање је најви-
ше производ
незнања како
да се понаша-
мо у комуника-

цији с другима. Kада прихва-
тимо да постоји „празнина” у
коју мушкарац најрадије одла-
зи, разумећемо онда и пеца-
ње, бесмислено мењање кана-
ла, окретање страница без
иједног прочитаног реда књи-
ге или новина. Kад научимо
да су за жену речи и потреба
за сталним препричавањем
догађаја једини начин за попу-
штање притиска који ствара
емотивни набој, слушаћемо
без потребе за давањем саве-
та и решења...

Неразумевање произлази из
незнања. Ако нам је стало до
особе с којом смо, најмање
што можемо јесте да научи-
мо када и како да јој приђе-
мо, а када да сачекамо да про-
ђе то – ништа.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Неразумевање је
највише производ
незнања како 
да се понашамо у
комуникацији 
с другима.

Ако сте родитељ старијег основ-
ца или средњошколца, онда су
велике шансе да сте на роди-
тељском састанку ове године 
разговарали о проблему елек-
тронских цигарета, наргила и
сличних уређаја и производа који
су међу данашњим тинејџерима
застрашујуће много раширени.

То можете приметити и сами.
Ако прошетате градом, вероват-
но ћете набасати на бар два-три
клинца који пуше такозвани вејп
(од енглеског VAPE – водена
пара). То би била електронска
направа налик на цигарету, чијом
се употребом ствара облак дима
који се удише. Прођете ли поред
неког наргила-бара, затећи ћете
и тамо хрпу деце која се 
опуштено служе наргилама. Да
ли је и ваше дете међу њима?
Да ли би и даље било кад бисте
знали колико је то опасно?!

Подаци до којих је дошао „Батут”
2019. године спровевши Европ-
ско школско истраживање о упо-
треби психоактивних супстан-
ци међу ученицима у Србији
рођеним 2003. године (који су
тада били шеснаестогодишња-
ци) показују да се број деце која
конзумирају цигарете смањио у
односу 2011. и 2008. годину, када
је то истраживање такође спро-
ведено. Уместо да нас то утеши,
треба да нам буде јасно да наша
деца нису схватила да је пуше-
ње ужасно лоша идеја и нездра-
ва навика, већ су само нашла
друге „играчке” које служе истој
сврси, а велики су изгледи да су
далеко опасније по здравље!

Почињу већ с 13 година

Да бисмо разумели колико је
овај проблем распрострањен,
вратимо се најпре на горепоме-
нуто истраживање, односно на
резултате до којих су стручња-
ци с „Батута” дошли.

Они, наиме, показују да међу
адолесцентима електронске цига-
рете користе и она деца која
никада нису пушила и да је 17,7%
ученика првих разреда средњих
школа бар једном током живота
пробало електронске цигарете.
Међу њима је више дечака него
девојчица. Пре 13. године живо-
та електронску цигарету (е-цига-
рету) пробало је 4,4% ученика, а
0,9% је у овом раном узрасту
већ користило овај производ сва-
кодневно!

Зашто почињу?

Ученици наводе различите моти-
ве за пробање електронских цига-
рета. Највећи проценат (72,3%)
урадио је то из радозналости,
17,2% зато што их је понудио
неко из друштва, а 4,4% с циљем
престанка пушења.

Међу онима који су пробали
електронску цигарету највећи
проценат (73,8%) сматра да је
електронска цигарета коју су
користили у последњој прили-
ци садржала ароме, док само
18,2% ученика мисли да је теч-
ност за електронску цигарету
садржала никотин. Међу учени-
цима који су навели да су бар

једном користили електронску
цигарету више од половине није
користило дуван, а 22,6% је
повремено користило дуван.
Велики проценат ученика првих
разреда средњих школа (37,2%)
сматра да пробање електронских
цигарета не представља ника-
кав ризик. А да ли је заиста тако?

Шта су електронске цигарете

Електронске цигарете су елек-
тронски уређаји који генеришу
аеросол из течности. Због вели-
ких варијација у дизајну ових уре-
ђаја називају се и заједничким
именом системи за електронско
допремање никотина, то јестЕNDS
(Elec tro nic Nico tin Deli very

Systems) или ENNDS (Elec tro nic
Non –Ni co tin Deli very Systems) јер
на тржишту постоје и течности у
којима нема никотина.

„Течности за електронске цига-
рете садрже потенцијално ток-
сичне материје, а истраживања
показују и да изложеност аеро-
солу електронских цигарета
представља потенцијалну опа-
сност за оне који га удишу. У
великом броју случајева течност
електронских цигарета садржи
никотин, супстанцу која, као и у
случају пушења цигарета, иза-
зива зависност”, упозоравају
стручњаци с „Батута”.

Тек ћемо спознати последице

Европско респираторно друштво
(Euro pean Lung Foun da tion) исти-
че да, сходно томе да су елек-
тронске цигарете релативно нов
производ, још увек нема дуго-
рочних студија које би сагледа-
вале утицај е-цигарета током
нечијег животног века.

„Развој болести изазваних
пушењем може трајати 30 до 50

година, а е-
цигарете су у
широкој употре-
би тек од раних
двехиљадитих.
То значи да
њихова дуго-
рочна сигурност
још није позна-
та”, наводи се у
брошури коју је
објавило ово
друштво.

Ово је 
застрашујуће!

Међутим, нека
вас овај податак
не теши. Посто-
је, наиме, мно-
ге студије које
су испитале
краткорочни
утицај е-цигаре-
та на здравље.

„Ове студије
су у пари

е-цигарета пронашле отровне
хемикалије и хемикалије које
изазивају рак. Постоје докази да
се ћелије у телу које су изложе-
не пари оштећују и престају да
раде, као и они докази који пока-
зују везу између паре и могућ-
ности за упалу и инфекције у
плућима. Студије су показале да
здрави корисници е-цигарета
имају иритацију у дисајним путе-
вима и знакове бронхитиса. Вели-
ка истраживања су потврдила да
корисници е-цигарета чешће
пријављују плућне симптоме него
људи који их никад нису кори-
стили”, пише у брошури Европ-
ског респираторног друштва.

У истој публикацији се наводи
и да се болест позната као повре-
да плућа повезана с „вапоризо-
вањем” појавила 2019. године:

„Лекари у САД су пријавили
случајеве људи са симптомима
који укључују краткоћу даха, тем-
пературу, кашаљ, повраћање, про-
лив, главобољу, вртоглавицу и
бол у грудима. У неким случаје-
вима су ови болесници били
хоспитализовани, а у најекстрем-
нијим случајевима мали број њих
је умро. Узрок ове болести још
није схваћен, али су у току истра-
живања како би се сазнало више
о томе. Сумња се да би ово обо-
љење могло бити повезано са
употребом е-цигарета.”

Укратко говорећи, готово сва
независна истраживања откри-
ла су неке негативне ефекте 
е-цигарета на здравље, а посто-
јећи докази указују да ће та оште-
ћења имати трајне последице и
довести до развоја болести. Уз
то, све се чешће указује и на
ризик од штете коју ови уређаји
изазивају када експлодирају или
се спонтано запале.

Не заваравајте се

Е-цигарете често користе пуша-
чи који покушавају да престану
да пуше, а колико је то паметна
идеја, довољно говори чињени-
ца да је преко 40 земаља забра-
нило продају е-цигарета и да
ниједна марка е-цигарета није
одобрена као помоћ при пре-
станку пушења.

„Истраживања показују да
већина одраслих купује 
е-цигарете како би престала са
пушењем, али већина њих заврши
користећи и е-цигарете и дуван.
Постоје докази да је употреба 
е-цигарета довела до тога да деца
и млађе одрасле особе почну да
пуше, јер је вероватније да ће
корисници е-цигарета пробати
дуванске производе”, упозора-
вају из Европског респиратор-
ног друштва.

ОГРОМАН РИЗИК ЗА КОЈИ ИЗГЛЕДА НИКО НЕ МАРИ

НОВЕ ОПАСНЕ ИГРАЧКЕ НАШЕ ДЕЦЕ
СУ „ВЕЈП” И НАРГИЛА

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

У РЕДУ ВАМ ЈЕ ДА ДЕЦА КОРИСТЕ НАРГИЛЕ? ПРОЧИТАЈТЕ ОВО!

Упркос великом броју доказа о

краткорочним и дугорочним

штетним ефектима, и даље су

присутне заблуде да пушење

наргила не представља велики

ризик по здравље, посебно у

поређењу с пушењем цигарета.

Међутим, стручњаци с

„Батута” недвосмислено тврде

да употреба наргила повећава

вероватноћу оболевања од

малигних обољења као што су

рак плућа и рак усне дупље,

али и других обољења, као што

су болести срца и крвних судо-

ва и болести дисајних органа.

Недовољно чисто црево и

посуда за воду наргила, као и

дељење наставка за уста отва-

рају пут и за разне заразне

болести, као што су херпес и

туберкулоза. Пушење наргила

има негативне ефекте на здра-

вље и када се уместо дувана

користи друга мешавина која

се загрева угљем, будући да се

његовим сагоревањем ослоба-

ђа дим који садржи угљен-

-моноксид и друга токсична

једињења.

У Србији је 29% ученика

првих разреда средњих школа

наргиле користило најмање

једном током живота!

„ЗАГРЕЈ-НЕ-ПАЛИ” БОЉЕ БАТАЛИ!

Производи „загреј-не-пали”

или „дуван који се не пуши”

јесу електронски уређаји

који, за разлику од е-цигаре-

та, садрже дуван. Дуван се

загрева до високе температу-

ре, без паљења и стварања

„дима” који корисник удише.

Они садрже никотин, адити-

ве и често су ароматизовани.

Тренутно нема доказа који

показују да су ови произво-

ди мање штетни од тради-

ционалних цигарета. У ствари,

више од 20 штетних хемика-

лија пронађено је у произво-

дима из групе „загреј-не-

-пали”, и то у већим количи-

нама него у диму традицио-

налне цигарете.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Природни лекови
за сува уста

Извор: "Батут"



Остало је неколико дана до пола-
гања завршног испита за мале
матуранте. Школска година за
осмаке завршена је у петак, 10.
јуна, тако да они имају довољно
времена да се припреме за три
теста – српски језик, математи-
ку и комбиновани.

Просветне власти кажу да су
приликом припреме задатака
имали у виду околности у који-
ма се последње две и по године
одвијала настава због епидеми-
је коронавируса.

Завршни испит су у обавези
да полажу сви осмаци, јер по
Закону о основном образовању
ученик је завршио основну шко-
лу тек када приступи полагању
мале матуре. На тесту ђаци не
могу да падну, али је остварени
број бодова важан за упис у жеље-
ну средњу школу.

И ове године, као и прошле, на
завршном испиту биће вишезада-
така на заокруживање и они ће
бити прегледани дигитално. Из
Министарства просвете поручују
да нема места за бригу, да у сред-
њим школама има довољно места
за све. Ове године осми разред
завршава65.700 ученика, аусред-
њим школама има 76.000 места.

Када се полаже мала матура

Мала матура 2022. полаже се
три дана: 27, 28. и 29. јуна. За
први дан је заказан тест из срп-
ског (матерњег ) језика, другог
дана ђаке очекује тест из мате-
матике, а трећег комбиновани
са задацима из историје, геогра-
фије, физике, хемије, биологије.

Одрасли који стичу основно
образовање у складу са законом
којим се уређује образовање одра-
слих завршни испит полажу 28.
јуна 2022. године. Изузетно, уче-
ници који из оправданих разло-
га не приступе полагању завр-
шног испита у јунском року (због
болести), могу обавити завршни
испит у августовском року, уз
спровођење исте процедуре као
у јунском року.

Како ће изгледати тестови

За израду тестова и њихово штам-
пање задужен је Завод за вредно-
вање квалитета образовања и
васпитања. Из Завода су недавно
поручили да ће структура тесто-
ва и број отворених и затворених
задатака бити сличан као и прет-
ходнегодине. Тозначидаћевећи-
на задатака бити затвореног типа.

На прошлогодишњој малој
матури у свега девет од укупно
60 задатака на сва три матурска
теста – из српског, математике
и на комбинованом – захтевало
се да ђаци напишу краћи одго-
вор, односно наведу поступак

решавања. Сви остали задаци
били су затвореног типа, где се
од ученика тражило да обележе
једно или више тачних решења
међу неколико понуђених.

Ђаци су и ове године имали
пробни завршни испит. На тај
начин су могли да се упознају с
процесом који их чека у јуну, да
осете испитну атмосферу, про-
вере своје знање и утврде шта је
то што треба да побољшају.

Прегледање тестова

Ово је трећа школска година
како се ученички одговори на
тестовима прегледају електрон-
ским путем. Задатке затвореног
типа (ученик обележи тачан одго-
вор од неколико понуђених) оце-
њује софтвер, аутоматски, док
отворене задатке (где ђак мора
да одговори на питање) прегле-
дају наставници, који скенира-

не одговоре оцењују у аплика-
цији. Дигитализација прегледа-
ња тестова је уведена како би се
избегле евентуалне грешке у
бодовању и максимално смањи-
ла могућност да неко од учени-

ка буде оштећен.

Безбедност тестова

Претходних година велика пажња
посвећена је безбедности тесто-
ва, да раније не „процуре у јав-
ност”. Завод за вредновање ква-
литета образовања и васпитања
добио је две штампарије од Вла-
де Србије, тако да све тестове за
малу матуре штампају они.

Претходних година показало
се да су штампарије које су на
тендеру добиле посао штампа-
ња тестова за малу матуру нај-
слабија карика што се тиче
безбедности. Тако су тестови 2013.
године доспели у јавност из штам-
парије „Службеног гласника”, а
2019. године тест из математике
из штампарије „Политике” а. д.

Како се бодује мала матура

Од резултата мале матуре, али и

успеха у основној школи зависи
да ли ће ученици моћи да упишу
жељену средњу школу. Успех из
основне школе (шестог, седмог и
осмог разреда) може максимал-
но да носи 60 бодова, док на три

теста мале матуре ђаци макси-
мално могу да освоје 40 бодова, и
то по 13 из српског и математике
и 14 на комбинованом тесту.

Ученици на сваком тесту реша-
вају по 20 задатака и сваки носи
по један поен. Укупан број пое-
на из српског и математике мно-
жи се коефицијентом 0,65, док
се број бодова с комбинованог
множи коефицијентом 0,7.

Шта ђаци могу да
понесу на завршни испит

Поред ђачке књижице, ученици
на завршни испит морају да поне-
су графитну оловку, плаву хемиј-
ску, гумицу, лењир, троугао и
шестар. Није дозвољено кори-
шћење мобилних телефона, диги-
трона, бележака, папира и дру-
гих материјала који не спадају у
прописан прибор за испит. У
просторије где ће полагати завр-
шни испит дозвољено је унети
флашицу воде, пише Euro news.

Резултати завршног испита

Прелиминарни резултати завр-
шног испита на нивоу школе
биће објављени већ 1. јула, док
ће коначни резултати бити обја-
вљени 5. јула. Од 30. јуна до 6.
јула планирано је да се листе
жеља попуњавају електронским
путем. За оне који то планирају
да ураде у школи резервисани
су термини 6. и 7. јула. Званич-
ни резултати расподеле по шко-
лама и образовним профилима
у основним и средњим школа-
ма биће објављени 13. јула.

Бодови с такмичења

Ученици који су освојили награ-
де на домаћим и међународним
такмичењима могу рачунати на
додатне бодове. За прву награ-

ду с међународног такмичења
добијају додатних дванаест (12)
бодова, за другу награду – десет
(10) бодова, а за трећу награду
– осам (8) бодова.

Зарепубличкотакмичењекојеје
у Календару такмичења и смотри
ученика основних школа за прву
наградудобијајушест(6) бодова, за
другунаграду– четири(4) бода, аза
трећунаграду– два(2) бода.

Праг за упис у
четворогодишње школе

Од школске 2018/19. уведен је
обавезан праг бодова за упис у
четворогодишње средње школе.
Наиме, да би се уписали у те
школе, ђаци морају да имају
минимум 50 бодова, а они који
остваре мање од 50 бодова шко-

ловање могу да наставе само у
трогодишњим школама.

Попуњавање листе жеља

Сваки ученик има могућност да
у листи жеља наведе 20 обра-
зовних профила. Наставници у
школама саветују да се попуни
комплетна листа, јер се прет-
ходних година дешавало да и
ђаци који имају добар успех у
школи и добро ураде малу мату-
ру остану нераспоређени у првом
кругу јер наведу једну или две

жељене школе. Уколико немају
довољно бодова да их упишу,
остају нераспоређени. Зато је
важно да се листа жеља попуни
до краја, да се наведе што више
школа и образовних профила.

Други уписни круг

Одмах након првог почиње други
уписникругзасредњешколе. Попу-
њавањеипријавалистежељазадру-
гиуписникругпочиње14. јула(елек-
тронским путем или непосредно у
школи). Већнаредногданабићеобја-
вљен коначан распоред ученика по
школамаудругомуписномкругу.

Најтраженије школе у Србији

У Министарству просвете за Euro -
news кажу да су прошле године
најтраженије школе у Србији
биле Медицинска школа Нови
Пазар, Техничка школа „Раде
Металац” Лесковац, Графичко-
-медијска школа Нови Београд,
Прва техничка школа Крушевац
и Медицинска школа „Др Алек-
са Савић” Прокупље. У тим шко-
лама је за једно место аплици-
рало највише ученика.

Најтраженије средње
стручне школе у Београду

Најтраженијесредњестручнешко-
ле у Београду су ЕТШ „Никола
Тесла”, електротехничар инфор-
мационих технологија (94,32
бода); Ваздухопловна академија,
техничар ваздушног саобраћаја
(93,90); Ваздухопловна академи-
ја, техничар ваздушног саобра-
ћаја за безбедност (91,63); Вазду-
хопловна академија, техничар за
безбедност информационо-кому-
никационихсистема(90,80); ЕТШ
„Никола Тесла”, администратор
рачунарских мрежа (90,68).

Да ли су планиране неке
превентивне мере због
честих дојава о бомбама

У Заводу за вредновање квали-
тета образовања и васпитања
кажу да су за потребе спровође-
ња завршног испита припреми-
ли и проследили Министарству
просвете предлог у вези с начи-
нима на које ће се реаговати у
различитим непредвиђеним
околностима током испитних
дана, у случају елементарних
непогода, погрешних примена
прописаних процедура, у низу
других ситуација, па и у случају
на који се односи питање.

Како би се осигурала безбед-
ност ученика и наставника на
предстојећем завршном испиту
у светлу све учесталијих дојава о
постављеним бомбама, биће сма-
њен број пунктова где ће се ради-
ти мала матура, односно, где год
је могуће, спајаће се две-три шко-
ле на територији једне општине.

ТЕМА БРОЈА
Петак, 24. јун 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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КОЈИ СУ РОКОВИ, КАКВИ ЋЕ БИТИ ЗАДАЦИ, ШТА ЂАЦИ МОРАЈУ ДА ПОНЕСУ СА СОБОМ...

СВЕ ШТО ТРЕБА ЗНАТИ О МАЛОЈ МАТУРИ

Ове године осми
разред завршава
65.700 ученика, 
а у средњим школама
има 76.000 места.

Последњих месеци сведоци смо
пораста дојава о наводном поста-
вљању бомби у школама широм
Србије. Циљ овог безумног чина
јесте да застраши како родите-
ље, тако и све оне који су укљу-
чени у образовно-васпитни про-
цес. Ближи се мала матура и
надлежни у држави били су при-
нуђени да предузму одређене
кораке како би се упис у средње
школе одржао у законом про-
писаним условима. Наиме, да
би се осигурала безбедност уче-
ника и наставника на предстоје-
ћем завршном испиту, у светлу
све учесталијих дојава о поста-
вљеним бомбама, донета је одлу-
ка да се смањи број пунктова где
ће се радити мала матура, одно-
сно, где год је могуће, спајаће се
две-три школе на територији јед-
не општине. Реч је о инструкци-
јама Министарства просвете које
су недавно добили директори
основних школа широм Србије.

Како стоји у допису, спајаће
се више школа на територији

једне општине, како би се сма-
њио број објеката у којима се
полаже завршни испит. Реч је о
једној од мера безбедности и
заштите уписног процеса, кажу
у министарству задуженом за
просвету. То значи да ће ђаци из
мањих панчевачких школа одла-
зити у веће школе, али коначну
одлуку доносиће школске упра-
ве на основу процене ризика. На
пример, већ је донета одлука за
неке београдске општине, па ће
такоматурантизвездарскеОснов-
не школе „Вељко Дугошевић”
полагати испите заједно са осма-
цима ОШ „Марија Бурсаћ” у
фискултурној сали. Велике шко-
лекојеимајупуноученика, попут
ОШ „Павле Савић” у Миријеву,
неће се спајати с другим школа-
ма. Поред тога, једна од инструк-
ција јесте и да се завршни испит
не сме организовати по учиони-
цама, већ да то мора бити у јед-
ној, две или три велике просто-
рије. Изузетак су ученици који
раде по ИОП-у.

Како стоји у допису Мини-
старства, полицији ће бити дале-
ко лакше да обезбеди завршни
испит у једној него у три школе.
Предлог је и да припадници
МУП-а превентивно прегледају
школе пре почетка завршног
испита. Реч је о мери о којој ће
коначну одлуку донети представ-
ници двају министарстава – про-
свете и унутрашњих послова. Да
подсетимо, мала матура 2022.
полаже се 27, 28. и 29. јуна.

Колико претећи имејлови и
дојаве о постављеним бомбама
могу да поремете редовне школ-
ске активности, на својој кожи
осетили су претходних дана сред-
њошколци. Наиме, дојава о бом-
бама стигла је у периоду када су
матуранти гимназија и средњих
стручних школа полагали матур-
ске испите. Неке гимназије одлу-
чиле су да то обаве онлајн, 
друге пак, да регуларност не би
била доведена у питање, потра-
жиле су алтернативни простор
где ће деца полагати. Није било

лако директорима и наставни-
цима да се снађу у новонаста-
лим околностима, а посебно
деци, која су била под додатним
притиском јер у првом моменту
нису знали где, када и како ће
бранити матурски рад.

У Министарству просвете,
науке и технолошког развоја

истичу да је њихов приоритет
безбедност деце и свих запо-
слених у школама, али и да ће
с полицијом предузети све пре-
вентивне мере како би се мала
матура 2022. полагала у зака-
заном термину. Уједно, исти-
чу да установе образовања и
васпитања имају своје правил-

нике који прописују мере,
начин и поступак заштите и
безбедности деце и ученика у
оваквим случајевима. Проце-
дуре су јасне и директори посту-
пају у складу с њима, кажу у
Министарству просвете. При-
ликом сваке дојаве процедуре
налажу да се уради евакуаци-
ја, прегледа објекат, па тек онда
наставе редовне активности.
Према закону, једино у објек-
тима у којима је урађен кон-
традиверзиони преглед могу да
се игноришу све дојаве о поста-
вљеним бомбама, али је неоп-
ходно да се и на самим улази-
ма у школска здања обезбеди
адекватна контрола ђака који
полажу матуру – на улазу у
објекат треба поставити ренд-
генске уређаје.

А да ли је могуће тако нешто
урадити и у школама? Према
речима стручњака, ова мера је
изводљива у теорији, а мало је
вероватна у пракси.

З. Станижан

НОВЕ МЕРЕ НА МАЛОЈ МАТУРИ

Правила због дојава о бомбама



Тешко да лети има лепшег, раско-
шнијег, зеленијег и оку и души угод-
нијег дела Панчева од Народне баште.
Где год да се осврнеш – лепота.

Овај велики градски парк прави је
рај на Земљи, без обзира на то да ли у
њему желите да приредите пикник,
прославите рођендан, доведете децу
на партију фудбала или таблића, да
истрчите који круг, или да једностав-
но само прошетате или седнете у
кафић и попијете кафу или поједете
сладолед.

Заиста, с којим год циљем да дође-

те у Народну башту, она ће вам пру-
жити гостопримство и дати вам оно
што тражите. Чак и ако тражите начин
да покажете колико сте јадни, нева-
спитани, еколошки неосвешћени и
штрокави, и то ће вам бити омогуће-
но. А да угођај буде потпун, ево и ми
ћемо вам помоћи да цео свет за све то
сазна. Ако вам се допада та идеја, сло-
бодно поновите овакву акцију. Зафр-
љачите опет неку чашу и сламку у
траву. Ма, заправо, још боље, донеси-
те од куће и неку кесу са ђубретом.
Може и џак. Ми ћемо бити ту и гра-
тис ћемо фоткати не само ђубре него
и вас како га бацате! Ако лепо испад-
нете, објавићемо фотку на насловној
страни да вам сви упамте њушку.
Немојте пропустити ову јединствену
прилику! Чекамо вас у Народној!

Петак, 24. јун 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

8 ГРАДСКА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Шта смете да пренесете 
преко границе кад идете у

Грчку на летовање?
„За две недеље коначно идемо у
Грчку на летовање. Пошто због коро-
не нисмо никуд путовали дуже од две
године, занима ме каква су сада пра-
вила и шта се сме пренети преко гра-
нице и унети у Грчку. Шта би требало
да избегавамо? Нарочито ме занима
ситуација када је реч о храни, леко-
вима и цигаретама. Не бих желела да
се на граници изненадимо и имамо
непредвиђене трошкове”, пише чита-
тељка Зора Ј. с Котежа.

Одговор: Ако сте планирали да путу-
јете на море у Грчку, треба да знате да
су цариници пооштрили контроле и
да се не изненађујете ако вам испра-
зне гепек пун хране.

С обзиром на то да је Грчка члани-
ца Европске уније, примењују се стро-
га правила којих се треба придржава-
ти. По закону ЕУ, млеко, месо и 
производи направљени од њих не смеју
се уносити из земаља које нису чла-
нице. То значи да на море не можете
носити виршле, шницле, шунку, сир,
млеко, јогурт, павлаку итд. Kувана
јела и кварљиве намирнице такође
није дозвољено уносити.

Можете понети следеће: до пет кило-
грама свежег воћа и поврћа осим кром-
пира, до два килограма млека у праху
за бебе, као и до два килограма хране
за кућне љубимце. Цариници ће вам
дозволити да унесете пиринач, кечап,
макароне, кекс, чоколаду, воду и соко-
ве, све док вредност ових намирница
не прелази 300 евра по путнику.

Што се тиче лекова, смете унети
количину која вам је потребна за уоби-
чајену терапију уз одговарајућу меди-
цинску документацију. У друмском
саобраћају дозвољено је унети 40 цига-
рета или 20 цигарилоса или 10 цига-
ра или 50 грама дувана за пушење.

Лица старија од 17 година у личном
пртљагу могу пренети један литар алко-
холног пића (удео алкохола већи од
22%) или два литра алкохолног пића
(удео алкохола мањи од 22%) или чети-
ри литра вина или 12 литара пива.

Ваш љубимац треба да буде чипо-
ван и вакцинисан против беснила и да
поседује лекарско уверење, које потвр-
ђује да сврха путовања није трговина
животињама. Забрањено је уносити
биљке са земљом. Изношење антикви-
тета из Грчке такође је забрањено без
посебне дозволе Археолошке службе
у Атини. Једна даска за сурфовање по
особи може бити увезена/извезена без
царине, уколико је пријављена у пасо-
шу приликом одласка. Путници су у
обавези да пријаве царинској служби
готовину коју носе са собом, и то у
износу од 10.000 евра или више.

Постоји увек могућност да се „прову-
чете” с неким стварима, али кад је хра-
на у питању, нема потребе да ризикује-
те. Сигурно не желите да вам се поква-
ри, јер некада гужве на граници знају да
трају и по неколико сати. Цене у Грчкој
ће и ове године бити приступачне, пого-
тово када су у питању велики маркети, у
којима су цене као код нас.

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

НУДИМО ПОСАО!

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

У ПЕТАК ПЛЕСНИ ШОУ

Годишњи концерт студија „Електра”

У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ, 26. ЈУНА

Представа „На литици”

У ЧЕТВР ТАК, 30. ЈУНА

Наступ ансам бла „Коло” 
и про мо ци ја књи ге

ХЛАДНА ЛЕТЊА ТЕМА

НИ СЛАДОЛЕД НИЈЕ ШТО ЈЕ НЕКАД БИО

Гратис фоткање за 
насловну страну, ко жели?

Омиљена летња посластица велике већи-
не одраслих и деце јесте сладолед. У
корнету или на штапићу, на точење
или у породичном паковању, свако има
своју најдражу варијанту, али ретки су
они који ово доба године могу да зами-
сле без овог хладног задовољства.

Међутим, да ли сте се икада запита-
ли какви се састојци налазе у сладоле-
дима из продавнице и колико су они
истински квалитетни и здрави?

Заиста, да ли вам је некад пало на ум
да прочитате шта пише на деклараци-
ји сладоледа пре него што баците омот
и препустите се уживању. Вероватно
нисте, јер ко ће читати ситна слова док
се укусни изазов пред вашим очима
топи на сунцу. Ипак, можда би следе-
ћи пут требало да одвојите који секунд
да проверите да ли је оно што једете
стварно сладолед или се само тако зове...

Да ли сте, на пример знали, да Правил-
ник о квалитету производа од млека и
стартер култура предвиђа чак пет разли-
читих врста смрзнутих десерта? То су крем
сладолед, млечни сладолед, сладолед, смр-
знути воћни десерт и смрзнути аромати-
зовани десерт. Некада су се сладоледи пра-
вили искључиво ручно од млека, јаја и
маслаца, и апсолутно су заслуживали сво-
је име, али одавно више није тако.

Љиљана Ивањац из Управе за ветери-
ну наводи за РТС да је оно што данас
познајемо као „сладолед” постало нај-
више заступљена индустријска храна,
али да је јако далеко од оног изворног
сладоледа који се служио на трпезама
историјских личности.

У чему је разлика

Водени, млечни, крем и „прави” сла-
долед – у чему је разлика, сигурно сте
се запитали након овог увода. Ево нај-
једноставнијег појашњења.

Индустријски сладоледи праве се
машински од разних састојака у праху.
Смрзнути воћни и смрзнути ароматизо-
вани десерти су најчешће од воде, шећера
и различитих арома.То сутакозваниводе-
ни сладоледи, који су и најјефтинији. Kрем
сладолед садржи највећи проценат млеч-
не масти, млечни сладолед нешто мање, а
производ под називом „сладолед” може

да буде направљен и од биљних масти и
протеина. Ко би рекао, зар не?

Који је квалитетнији?

Професорка Мирјана Рајилић Стојано-
вић са Технолошко-металуршког факул-
тета, на катедри за биохемијско инже-
њерство и биотехнологију, каже за Јавни
сервис да, једући сладолед, ми заправо
конзумирамо и биљне и животињске масти,

а да и једне и друге могу да имају и пози-
тивне и негативне ефекте на здравље.

– Могуће је да је млечна маст нешто
скупља, па је тај производ у том смислу
и квалитетнији, али то што је биљна
маст искоришћена није неминовно знак
лошег квалитета – напомиње Мирјана
Рајилић Стојановић.

Оно што је чињеница и што сте веро-
ватно и сами знали јесте то да су инду-
стријски сладоледи безбедни, али нису
уједно и најздравији. Kада је реч о 
безбедности производа, стручњаци кажу
да сви који се нађу на тржишту испу-
њавају све критеријуме квалитета. Лети
је контрола поготово повећана.

Љиљана Ивањац из Управе за вете-
рину истиче да је инспекција и ове годи-
не појачала своје надзоре и контроле.

– По месечним плановима контро-
ле, обилазе се или посластичарнице
или шеталишта где су фрижидери са
изложеним сладоледима. Такође, објек-
ти за производњу и промет сладоледа
су у овим месецима у плановима инспек-
ције – додала је Љиљана Ивањац.

И нутриционисти упозоравају да инду-
стријски сладоледи, иако су безбедни,нису
најсавршенији избор за особе које воде
рачуна о здравој исхрани. Сви они садрже
емулгаторе, вештачке боје и ароме, стаби-
лизаторе и конзервансе, па је и даље нај-
сигурније да одаберете домаћу варијанту,
односно сладолед који ћете сами напра-
вити од пажљиво одабраних састојака.

У скло пу 74. сезо не под нази вом „Иско -
ра ци”, Ансамбл народ них ига ра и песа -
ма Срби је „Kоло” насту пи ће у Пан че ву
у четвр так, 30. јуна, а за ту при ли ку при -
пре мио је богат про грам ски садр жај –
цело ве чер њи кон церт и про мо ци ју књи -
ге „Олга Ско вран – ’Kоло’ с љуба вљу”.

– Публи ка може оче ки ва ти про -
грам ски кон цепт засно ван на коре о -
граф ском раду Олге Ско вран, као и

дели ма која су наста ла током њеног
упра вља ња ансам блом „Kоло”, с пози -
ци је дирек тор ке. Тако ђе, биће упри -
ли че на про мо ци ја моно гра фи је аутор -
ке Бог дан ке Бобе Ђурић под нази вом
„Олга Ско вран – ’Kоло’ с љуба вљу”,
која је изда та као плод тро го ди шњег
изу зет но темељ ног рада целог тима
ансам бла и аутор ке – наво ди се у
саоп ште њу ансам бла „Коло”.

Про мо ци ја књи ге одр жа ће се у фоа -
јеу Кул тур ног цен тра у 18.30, а кон церт
ће бити при ре ђен у дво ра ни у 20 сати.

Традиционални годишњи концерт
Плесног студија „Електра” (пун
назив: „Спорт за све Електра dan ce
stu dio”) биће одржан у петак, 24.
јуна, од 18 сати, у дворани Култур-
ног центра.

Као што је публика већ навикла
када је о „Електри” реч, кроз вели-
ки број енергичних тачака и кроз
несвакидашње кореографије по који-
ма је овај студио препознатљив и
цењен широм Србије, представиће

се сви играчи, од трогоди-
шњака до сениора. Очеку-
је се да сценом продефи-
лује преко 150 извођача.

Они ће приказати гото-
во све плесне стилове који
се негују у овом панчевач-
ком плесном студију с тра-
дицијом дугом већ скоро
деценију и по: модеран
плес, шоу денс, латин шоу
денс, хип-хоп и стрит денс.

Егзистенцијалнаромантична драма „На
литици”, настала према истинитој при-
чи о двоје младих који траже смисао
живота, биће изведена на сцени Култур-
ног центра у недељу, 26. јуна, од 19.30.

У овом комаду, насталом по тексту
„Норвешка данас” Игора Бауерсиме,
играју Маја Шуша и Никола Павло-
вић. До краја ове позоришне сезоне
представа ће играти и у Београду,
Лесковцу, Врању, Бујановцу, Kрагујевцу,
Лазаревцу и Kраљеву. Турнеју ове пред-
ставе, у организацији удружења „Буди”
из Панчева, подржала је влада Швај-

царске, у оквиру првог позива за реа-
лизацију културних и уметничких про-
јеката и партнерских пројеката програ-
ма „Kултура за демократију”. Тај про-
грам подржава независну културну сце-
ну у Србији тако што, користећи култу-
ру и уметност, подстиче критичко и
креативно размишљање о друштвеним
темама од важности за локалне зајед-
нице. Такође, подстиче сарадњу актера
на независној културној сцени, креи-
рајући простор за промоцију плурали-
стичких вредности и интеркултурал-
ног дијалога у Србији.

Представу „На литици” режирао је
Зоран Зарубица.

КАДА ЈЕ ИЗМИШЉЕН
СЛАДОЛЕД?

Историчари још увек расправљају о

тачном пореклу сладоледа какав

данас познајемо, али зна се да је

прво спомињање речи „лед” и

„крем” дошло с гозбе приређене за

енглеског краља Чарлса II у 17. веку.

Легенда каже да је Чарлс желео

да рецепт чува као краљевску тајну,

али је та идеја пала у воду када је јед-

на грофица ипак записала рецепт. У

упутству је стајало да у крем треба

додати „воду од цветова наранџе”.

Сладолед је на крају кренуо у

Нови свет у 18. веку. Прва реклама

за сладолед појавила се у новинама

у Њујорку 12. маја 1777. Од тада до

данас укуси су се мењали, а наша

љубав према њему само је расла.



Вредне жене месиле и
пекле у просторијама
удружења „Вардар”

Најукусније је на 
старински, 
традиционалан начин

И овог пута без 
такмичења, само
дегустирање

Још једном, тринаести пут, кача-
ревачко Удружење Македонаца
„Вардар” приредило је „Зелник
фест”.

Ова несвакидашња манифе-
стација поново је одржана у субо-
ту, 18. јуна, у прелепом двори-
шту поменуте организације, у
којем су се окупили многи с
намером да праве или дегусти-
рају тај аутентични македонски
специјалитет.

И амбасадорка уживала

Поред бројних Качареваца, уче-
сници су дошли и из Београда,
Вршца и Јабуке, а међу звани-
цама су се нашли председник
Националног савета македонске
националне мањине Борче
Величковски, као и в. д.
амбасадора Северне Македоније
у Србији Михаела Веселинов.

Она је истакла да је овде први
пут, али да се осећа као код куће
захваљујући топлини добродо-
шлице домаћина.

– Ово је аутентичан начин
представљања македонске кул-
туре, обичаја и хране и тако нешто
ће амбасада увек подржавати.
Иначе, моја мајка и свекрва су
често износиле зелник на трпе-
зу, па сам видела како се прави и
пече. Модерно време носи моде-
ран начин, али је традиционал-
но ипак нешто посебно, јер некад
се цела фамилија тако, око зел-
ника, окупљала на једном месту
– наводи амбасадорка.

Тако су овог пута зелници при-
премани у четрнаест тепсија, у
разним облицима и варијанта-
ма, па их је било са зељем, купу-
сом, сиром, чак и са сланином.
Председник удружења „Вардар”
Сима Најдовски наводи да је
организација већ уходана, а да

ове године није било такмиче-
ња, јер је тако дружење лепше и
опуштеније.

– Ми смо као домаћини при-
премили брашно, уље, со, шећер

и квасац, док су
учеснице са
собом донеле
тепсије, оклаги-
је и фил. Морам
да кажем да смо
имали донаци-
ју од продавни-
це која је дала
четири џака по
пет килограма
брашна. Зелни-
ци су припре-
мани на лицу
места, а потом
испечени, за
шта су били
задужени Сми-
ља Величковић,
Љиља Најдов-
ски и Радиша
Радевски. За то
време атмосфе-
ру су изворним
м е л о д и ј а м а
дизали хармо-
никаши Васил
Бојковски и
Драган Илијев-
ски, као и Ван-
чо Станојевски,
који је свирао на

турском тапану. И када је све
испечено, свако је могао да про-
ба шта му је воља. Мени се, реци-
мо, највише свиђа класичан
начин израде, где тесто иде око-

ло, а фил је у средини – истиче
Најдовски.

Богатство укуса

Једна од учесница била је и Мара
Стојменовић, којој је ово први
пут, а истог дана постала је и
члан удружења „Вардар”.

– Припрема у овом лепом про-
стору није ништа ново за мене.
Правила сам пите још од седме
године, а сада сам приредила
зељаницу, једну са сиром и пога-
чице. Што се тиче рецептуре,
веома је једноставна, тесто се
умеси, издинста се купус и мало
упржи. Сукала сам, то јест 
развијала коре и све то трајало
је око 45 минута, а потом се
пекло око пола сата на 200 степени.
И одозго сам ставила мало слани-
нице – каже ова Качаревка.

Њена суграђанка Љиљана Нај-
довска овог пута није справља-
ла зелник, али је водила рачуна
о свему другом.

– Радује ме то што се много
Качареваца одазвало и нарочито
што су се појавили и млађи људи,
који су желели да виде како све
то изгледа. Што се тиче самог
зелника, и ја највише волим кла-
сичан са зељем, где је тесто са
стране, а фил у средини. Наши
стари га нису секли, већ су отки-
дали комаде и умакали у фил –
каже Љиљана Најдовска.

Петак, 24. јун 2022.
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АКТИВНОСТИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ИНФИНИТУМ” ИЗ ГЛОГОЊА

Кренула нова радионица румунског језика

Познати новосељански публи-
циста Синиша Kојић недавно
је издао још једно дело у којем
се бави локалним темама и
традицијом живљења на овим
просторима. Књига „Низ сокак
мој” недавно је промовисана
у малој сали Дома културе,
када су, поред аутора, гово-
рили и издавач Бранислав
Павлов и рецензент Мирча
Маран.

Реч је о причи која уредно
и фактографски по адресама
односно кућама потанко беле-
жи и описује ко је где и како
живео у једном новосељан-
ском крају.

– Kњига „Низ сокак мој”
помало је неспецифична
монографска публикација која
кроз кратке приче и фотогра-
фије слави некадашњи, али и

садашњи живот обичног чове-
ка и његове породице. Како
бих отргао од заборава поје-
дине сегменте некадашњег
живота у Новом Селу, послед-
њих година светлост дана угле-
дало је неколико књига. Све
оне, свака за себе, предста-
вљају неповратну причу вре-
мешног села, које полако али
сигурно мења своју физионо-
мију и своју душу. Ова послед-
ња књига бави се делом насе-
ља у којем сам рођен, где сам
одрастао, заљубљивао се и на
крају скрасио – каже Којић.

Банатски Брестовац: Удру-
жење ватрогасаца завршава
радове на уређењу простори-
ја, а следећи корак је поправ-
ка камиона. Удружење пен-
зионера ради надстрешницу,
која ће бити такође ускоро
готова. ЈKП „Kомбрест” поста-
виће канте за смеће на поња-
вичкој плажи.

Банатско Ново Село: Теку
припреме за 62. фестивал
румунске музике и фолклора
Румуна из Војводине – Срби-
је, који ће бити одржан од 25.
до 28. августа у Новом Селу.

Долово: Осмаци су у среду,
15. јуна, приредили свој
матурски бал. Сутрадан су
ученици другог разреда оби-
шли библиотеку Дома култу-
ре. Овогодишњи циклус жур-
кица у организацији Актива
младих и Месне заједнице
почео је првом у низу у субо-
ту, 18. јуна, на тргу испред
Дома културе. Два дана касни-

је на истом месту одржан је
плес „најмањих матураната”
из забавишта. „Доловке” су
учествовале са својим штру-
длама на „Банат гастро база-
ру” током панчевачког кар-
невала. Доловачка фијакери-
јада биће одржана у недељу,
25. јуна, од 12 сати, на локал-
ном хиподрому.

Глогоњ: У току претходне
недеље Месна заједница је
санирала насипањем туцани-
ка пут ка излетишту Скела.
Постављена је тенда у башти-
ци Дома пензионера. Фудба-
лери су у првој утакмици бара-
жа за улазак у Прву јужноба-
натску лигу у недељу, 19. јуна,

с 3 : 1 победили „Банат” из
Иланџе.

Иваново: Школа је победила
у осмом циклусу акције „Саку-
пи, уштеди – видећеш да вре-
ди”. Ученици првог разреда
основне школе добиће 
бесплатне уџбенике за наредну
годину, а знатно нижу цену
имаће и старији основци,
захваљујући фондацији „Алек
Kавчић”.

Јабука: Радови у парку у цен-
тру Јабуке су настављени и
тренутно је у току посипање
велике количине земље око
стаза и ивичњака како би цео
простор био изнивелисан.
Градски катамаран „Панука”
поново плови по Тамишу, а у
случају довољног броја заин-
тересованих биће организо-
вана и вожња до Јабуке и Гло-
гоња.

Kачарево: Нова сезона на
купалишту СРЦ-а „Језеро”
почела је 20. јуна и трајаће
до 1. септембра, а радно вре-
ме биће од 10 до 19 сати. Три-
наести „Зелник фест” одржан
је у суботу, 18. јуна, у просто-
ријама удружења „Вардар”.

Омољица: Ученици првог 
разреда основне школе добиће
бесплатне уџбенике за наред-
ну годину, а знатно нижу цену
имаће и старији основци,
захваљујући фондацији „Алек
Kавчић”. У току је тотално
реновирање простора бивше
кафане „Младост 1924” у цен-
тру Омољице.

Старчево: Најмлађи извиђа-
чи „Надела” су током викен-
да имали своје прво ноћење
у шаторима у дворишту стар-
чевачког музеја. Старчевач-
ки брђани Данијела Јајић и
Предраг Станковић прису-
ствовали су обележавању три-
десетогодишњице рада бео-
градског Одреда извиђача
„Бреза”. Изложба дечјих
цртежа у Уметничкој радио-
ници „Пера Пољак” отворе-
на је у среду, 22. јуна, а сутра-
дан је Старчевка Јована Јан-
ков излагала у галерији
„Боем”.

Месне актуелности

ЈОШ ЈЕДНА КЊИГА О НОВОМ СЕЛУ

Низ сокак мој

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

АПЕЛ КОРИСНИЦИМА СПОРТСКИХ ТЕРЕНА У ИВАНОВУ

Чувајте оно што је на добро свих!

У КАЧАРЕВУ ТРИНАЕСТИ ПУТ ОДРЖАНА ГАСТРОНОМСКА МАНИФЕСТАЦИЈА

ЗЕЛНИК ЈЕ ИПАК НАЈБОЉИ СА ЗЕЉЕМ

Културни центар „Инфинитум”
из Глогоња у априлу ове године
започео је још једну радионицу
румунског језика са елементима
националне културе, коју похађа
око двадесет петоро деце и мла-
дих узраста од 10 до 18 година,
подељених у две групе на основу
претходно стечених знања.

На наведеној радионици одви-
јају се часови румунског језика
које држи професорка Родика
Марјану, као и часови уметно-
сти и музичке културе које држи
професор Дорел Марјану.

– На основу стечених знања,
уз подршку својих предавача,

полазници курса сваке године
учествују и на културним и обра-
зовним манифестацијама, као
рецитатори, вокални солисти,
вокалне групе, такмичари у писа-
њу есеја и на ликовним конкур-
сима. На часовима уче грамати-
ку и лексику, као и о традицији
и култури, а после сваке лекције
научене речи примењују у кон-
верзацији на часовима, како би
што боље обогатили свој вокабу-
лар – каже Родика Марјану.

Наведене активности се
одвијају викендом у простори-
јама глогоњског Дома културе
и захваљујући финансијској

подршци Департмана за Руму-
не у дијаспори.

Ове године неколико учени-
ка из Глогоња ће уз своје вршња-
ке из других земаља Европе има-
ти прилику да бесплатно прове-
де недељу дана на екскурзији у
Румунији, у туристичком цен-
тру и бањи Санђеорз-Бај у окру-
гу Бистрица-Насауд.

Током трајања екскурзије
ученици ће похађати радио-
нице језика и уметности, а два
дана су одређена за упознава-
ње културних знаменитости
регије, уз присуство туристич-
ког водича.

Због све учесталијег нехајног,
па и бахатог понашања поједи-
наца, спортски терени у школ-
ском дворишту све више се оште-
ћују.

О њима се стара Основна шко-
ла „Моша Пијаде”, чија је дирек-
торка Сања Симић Мијатовић
упутила апел свима који тамо
проводе слободно време.

– Вредност ових терена је
велика, али не само у матери-
јалном смислу, и на нашу сре-
ћу били смо у прилици да их
направимо у нашем Иванову.
Стога, да бисмо још дуго на
њима уживали и расли, треба

и да их чувамо – наводи дирек-
торка.

Подсећања ради, на терену с
вештачком травом забрањено је
носити копачке, гасити цигаре-
те, кидати и сећи мрежу с голо-
ва. Није дозвољено ни по тар-
тан-терену возити бицикле, роле-
ре, моторе, а у том делу двори-
шта постављен је и довољан број
канти за смеће, како оно не би
било бацано по трави.

– С друге стране, знамо да
постоје и они који поштују пра-
вила коришћења терена и чува-
ју своју и заједничку имовину,
па би било добро да се сви други

угледају на њих, јер једино наша
дела остају иза нас. Верујемо да
овакве призоре нећемо више
затицати на теренима и да ћемо

у здрављу у наредним годинама
заједно играти фудбал, кошар-
ку, одбојку, бадминтон... – исти-
че Сања Симић Мијатовић.

Нема лепшег: свеже, а домаће

Овако треба!

Павлов, Маран и Којић

Неки од учесника
радионице: Николина

и Никола Бојковић

И амбасадорка (друга здесна) воли чувени специјалитет
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Дечји ансамбл виших разреда
КУД-а „Станко Пауновић” НИС–
РНП освојио је прво место на 15.
фестивалу дечјих фолклорних
ансамбала Србије, који је одржан
у недељу, 12. јуна, у Баточини.

Фестивал је организовао Цен-
трални савез аматера у култури
Србије, а у програму је учество-
вало 20 дечјих ансамбала основ-
ношколског узраста, који су ода-
брани на регионалним и покра-
јинским смотрама. Војводину је
представљало пет ансамбала,
међу којима су били и чланови
„Пауновића”.

Панчевци су се представили
играма из Шумадије, кореогра-
фијом за чије извођење су награ-
ђени златном плакетом и на
покрајинској смотри, одржаној
29. маја у Бачкој Тополи. 
Кореографију је извело 14 играчких
парова у пратњи десеточланог
оркестра. Аутор музичког аран-
жмана је Грацијан Петровић, а
аутор кореографије Дејан Три-
фуновић.

– Овај најновији успех КУД-а
„Станко Пауновић” НИС–РНП
потврда је континуитета квали-
тетног рада с најмлађим игра-
чима, који представљају будућ-
ност нашег друштва. Наш дечји
ансамбл веома надахнуто је извео
припремљену кореографију, а
издвојио се и по једнаком броју

дечака и девојчица који су уче-
ствовали у програму – рекао је
Дејан Трифуновић, уметнички
руководилац овог друштва.

Чланове „Пауновића” наши
суграђани су имали прилику да

виде у среду, 15. јуна, у двори-
шту Дома омладине, где је, пово-
дом успешног завршетка школ-
ске године, одржан заједнички
концерт свих ансамбала и сек-
ција тог друштва. То је уједно

била прилика за још једно пред-
стављање победничког ансамбла
пред панчевачком публиком.

Како је најавио Дејан Трифу-
новић, током лета чланови КУД-а
„Станко Пауновић” НИС–РНП
боравиће у фолклорном кампу
у Орашцу, а представљаће Срби-
ју и у програму фестивала „Bel -
gra de Award” као прошлогоди-
шњи победници тог национал-
ног такмичења. Такође, учество-
ваће и на фестивалима у Грчкој
и Русији.

У току је и припрема 13.
фестивала „Панчево – град игре”,
који ће бити одржан средином
септембра уз подршку Мини-
старства културе и информиса-
ња Републике Србије, Покрајин-
ског секретаријата за културу
АП Војводине и Града Панчева.

Феноменалном представом
„Љубав”, у пуној дворани
Kултурног центра, Плесни клуб
„Балерина” обележио је у четвр-
так, 16. јуна, крај још једне успе-
шне сезоне, чак тридесет прве.

Изузетно лепо осмишљена сце-
нографија и одличне кореогра-
фије савршено укомпоноване у
заокружену причу оставиле су
публику без даха од првог мину-
та концерта. Kомплетном ути-
ску су допринели талентовани и
шармантни играчи свих узра-
сних категорија који су веома
добро изнели све замисли сво-
јих кореографа и тренера.

Сценом је продефиловало чак
око две стотине извођача, а на
крају програма сви они су доби-
ли и заслужене дипломе.

– Сезона иза нас била је вео-
ма успешна. Девојчице из нашег
клуба ишле су на бројна домаћа
и међународна такмичења и
освојиле велики број признања.
Одмах након овог концерта, у
петак и суботу, наступили смо и
на Kарневалу, затим се селимо
на Златибор, а потом и у Црну
Гору на још једно међународно
такмичење. То значи да наша
сезона није још увек готова, већ
ће се завршити крајем јула, после
интернационалног такмичења у
Врњачкој Бањи – рекла је Ната-
ша Јелача Војводић, која уз Вла-
диславу Војводић ради као тре-
нер у клубу.

Ритам који мами

У клубу „Балерина” има око 200
плесача узрастаод три до седамна-
ест година, који тренирају на раз-
личитим локацијама: у Панчеву,
Kачареву, Kовачици и Старчеву.
Неки од њих плешу годину или
две, али има и оних који су уз „Бале-
рину” и дуже од једне деценије.

– Ми класичан балет негујемо
јако мало, само оне основе које су
нам неопходне, а своје најбоље
плесаче шаљемо у класичну балет-
ску школу. Kод нас највише има
модерног балета и гимнастике,
што је нашим полазницима врло
атрактивно и занимљиво. Ту су и
диско денс, шоу денс и стрит шоу,
брзи плесови који су деци и мла-

дима врло примамљиви. Зато смо
вероватно посебни и различити,
иако у Панчеву има пуно клубо-
ва. Са свима њима имамо одлич-
ну сарадњу и сви јако лепо функ-
ционишемо заједно, јер сви воли-
мо и негујемо плес. Поносни смо
и на наше плесаче и на то што су
они изабрали да буду баш део
нашег тима. У наредну сезону ула-
зимо с новом представом. Већ
знамо име, али нећемо га још
откривати – рекла је НаташаЈела-
ча Војводић.

Она је посебно захвалила роди-
тељима деце која тренирају у
клубу:

– Без њихове подршке ми не
бисмо успели. Они сами све
финансирају, нико нам други не
помаже, па од њих зависи и наша
успешност.

Пехар за Наталију

На концерту у Kултурном цен-
тру испоштована је још једна
лепа традиција коју негује овај
клуб, а то је додела пехара за

најуспешнијег играча у сезони.
– Пехар је ове године припао

Наталији Kаут. Она је тај пехар
добила већ другу годину заре-
дом, а ако се то догоди и наред-
не године, он ће остати у Ната-
лијиним рукама, а ми ћемо наба-
вити нови за неког наредног пле-
сача који ће кренути Наталији-
ним стопама. Kандидата за тако
нешто има, јер се сви плесачи
труде и међу њима има изузет-
но талентоване деце – рекла је
Наташа.

Црвено на радост

На сцени је током концерта
доминирала црвена боја и у деко-
рацији и на костимима играча.

– Све је било у знаку љубави,
у складу с називом и темом наше
представе. Желели смо да од ове
године све крене набоље, да се
заврши све лоше и баш зато је и
настала представа под именом
„Љубав”.

Нови играчи који желе да заи-
грају у „Балерини” могу то учи-
нити већ од 1. јула.

– Тада почиње летњи камп за
све девојчице. Заинтересовани
могу с нама да контактирају пре-
ко „Фејсбука” и „Инстаграма”,
где ће добити све инструкције.
Тренинзи током лета су потпу-
но другачији, јер се одржавају
напољу. У августу следи пауза
за све наше играче, али не и за
тренере, који вредно припрема-
ју све за наредну сезону и 1. сеп-
тембра стартујемо на свим лока-
цијама. Упис је отворен током
целе године – поручила је Ната-
ша Јелача Војводић.

Kада је реч о наступима Пле-
сног клуба „Балерина” на
Kарневалу, првог дана су се
представили солисти који су
извели изузетно занимљив дво-
сатни програм. Публика је има-
ла прилику да види преко 60
нумера из различитих цртаћа.
А сви они који су пропустили
прилику да погледају предста-
ву „Љубав” у Kултурном цен-
тру, репризу су могли да виде
управо на Kарневалу. Нарав-
но, чланови клуба „Балерина”
били су и део саме карневал-
ске поворке.

ПЛЕСНИ КЛУБ „БАЛЕРИНА” ЗАТВАРА 31. СЕЗОНУ РАДА

УСПЕХ ПАНЧЕВАЦА У БАТОЧИНИ

Поново прва награда за 
КУД „Станко Пауновић” НИС–РНП

КОНЦЕРТИ У ЕВАНГЕЛИЧКОЈ ЦРКВИ

Класика у верским 
просторима

НОЋ КЊИГЕ

Препоруке за читање

ПРОМОЦИЈА У БИБЛИОТЕЦИ

Луксузна монографија 
о Пупину

У последње време
простори Цркве Све-
тог Карла Боромејског
и Евангеличке цркве
поново су оживели као
концертне дворане у
којима класична музи-
ка увек добро звучи.
Све је кренуло с годи-
шњицом Музичке
школе „Јован Бандур”,
потом је одржан „Кла-
сик фест”, а када је о
Евангеличкој цркви
реч, наставило се с још два
одлична концерта.

Први су у недељу, 12. јуна,
одржали Емилија Ђорђевић
(харфа) и Оскар Ереш (гита-

ра). На програму су била дела
Тареге и Сен Санса. Већ наред-
ног дана, 13. јуна, још један
одличан концерт пред број-
ном публиком одржали су
виолинисткиња Валентина
Гајић Тирменштајн и орке-
стар „Панартист”. Присутни
су уживали у делима Баха и
Вивалдија, а уметници су, као
што су Панчевци већ нави-
кли, били беспрекорни.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Ново илустро-
вано издање
монографије
„Од усељени-
ка до прона-
л а з а ч а ”
Михајла И.
Пупина, које
је приредио
М и р о с л а в
Станковић,
представљено
је у среду, 15.
јуна, у читао-
ници Градске
библиотеке.

О моногра-
фији, али и о
животу и делу Михајла Пупи-
на, поред приређивача, гово-
рили су и Гордана Влајић,
књижевница, Жозеф Иван
Лончар, маркетиншки струч-
њак, и Никола Влајић, етно-
лог.

Реч је заправо о Пупиновој
аутобиографији, која се сада
први пут појављује у свету као
луксузно опремљена илустро-
вана књига на 330 страна са
сто једном уметничком сли-
ком и фотографијом. Управо

преко илустрованих лично-
сти и догађаја осликана је
Пупинова животна прича, а
посебно његов рад на очува-
њу српске културне и духов-
не баштине.

Како је истакао приређи-
вач на промоцији, у моногра-
фију „Од усељеника до про-
налазача” враћен је интеграл-
ни део текста о Светом Сави
који је у претходним издањи-
ма био склоњен из идеоло-
шких разлога.

Традиционална
манифестација
„Ноћ књиге”
издавачке куће
„Лагуна” била 
је повод да 
библиотекари у
п р о с т о р у
испред читао-
нице Градске
б и б л и о т е к е
приреде малу
изложбу најчи-
танијих „Лагу-
ниних” издања.
Ако пожелите да прочитате
неку заиста добру књигу, ова
изложба садржи одличан и вео-
ма прегледан сет препорука.

– Изабрали смо књиге које
се издвајају не само по чита-
ности већ и по квалитету. Гле-

дали смо да буду заступљена
издања свих земаља: домаћа,
мађарска, немачка, енглеска,
америчка... Проблем нам је био
само недостатак простора да
изложимо све што је вредно –
рекла је Соња Лалић, библио-

текарка и јед-
на од ауторки
ове поставке.

Међу изло-
женим књига-
ма она је посеб-
но препоручи-
ла „Министар-
ство неизмерне
среће” Арунда-
ти Рој и „Могла
бих то бити ја”
ф р а н ц у с к е
ауторке Камиј
Лоранс.

„ЉУБАВ” – ДА БИ НАМ СВИМА 
КРЕНУЛО НАБОЉЕ

Наталија Kаут
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МУЗИКА: КАФИЋИ У ЦЕНТРУ ГРАДА И МЕЈН СТЕЈЏ

ПЕТИ ЕЛЕМЕНТ И НЕМА ГДЕ ФЛАША ДА ПАДНЕ
Док се карневал одржавао у епицентру
града, што више није случај због изве-
сног неспоразума на релацији „Прија-
тељи Панчева” (организатори карнева-
ла) – Град Панчево, сасвим је логично
било да сви кафићи који су смештени у
„кругу двојке” буду пуни. Ни сада, кад
је карневал пресељен у тржни центар
„Биг”, ситуација се није променила:
најпопуларнија места у граду била су
за викенд крцата. Људи су се, ваљда,
после свега што смо преживели, 
ужелели гужве...

Кренимо, ипак, од „централ стејџа”: на
великој бини, прве вечери, у петак, сви-
рао је „Лексингтон бенд”. Ови, међу
млађаријом популарни момци приву-
кли су према очекивањима понајвише
тинејџерки. Скакале су испред бине,
њихале се, а чуо се богами и покоји
врисак. Сви кафићи у „Бигу” препуни,
а виђене су и вршачке, ковинске, бео-
градске таблице на колима. Отуд толи-
ка гужва у целом граду...

У Сокачету, које је последњих неко-
лико година егал с Његошевом када се
о посети ради, била су два догађаја: у
„Кофи шопу” рок и блуз „пржио” је
Бане Глуваков са својим триом, а у
суседном „Кулишићу” ди-џеј Марина
приредила је „Шљокица парти”. Звуци
су се унеколико и мешали, што није
важило за посетиоце: избор су напра-
вили на основу музике.

У Његошевој и околини неколико
пунктова: у „Публици” је „Трио Крстић
бенд” био милозвучан, а посебно 
најуметничкији инструмент виолина, у
„Амарету” су своје знање у вези с диза-
њем екипица испред себе показивали
ди-џејеви Јовић и Буказић, а „плоче”
су окретане и у „Хедонисту” и „Штабу
Погон”. Ближе реци, у „Купеу”, стал-
ни гости појачани бројнима који су

то некада били – атмосфера опуште-
на. А у „Бабису” ништа ново: нема
где флаша да падне, екипа уобичаје-
на, ђускање, као да се сви знају; за
музику се побринула ди-џеј Ником
Ништа. Нешто ниже, у „Возу”, „пик-
ник” на трави уз ди-џеја Марка Нини-
ћа. Зора је обгрлила мноштво које се
враћало из града...

Сутрадан, у суботу, деловало је да су
сви локали још крцатији. А то да је још
више људи било у „Бигу”, јесте чиње-
ница: крв је посетиоцима испред мејн
стејџа загрејала најпре „Кубалканика”
– играчки шоу уз најлуђе ритмове и рај
за очи приредиле су Кубанке уз помоћ
сународника.

Потом, концерт „Ван Гога”. Огроман
број фанова, и старијих и младих, па
испаде да Ђуле сада води породични
бенд, јер су се у публици нашле три
генерације. Неке нове ствари, али углав-
ном хитови, звонили су над Панчевом.
Фронтмен се бавио, као и увек, деша-
вањима у друштву: сада је рекао своје
„лепо” мишљење о ријалити програми-
ма, надовезавши се речима да би теле-
визоре требало избацити из кућа, или
да се барем не гледа „едукативан” рија-
лити програм, а да је култура оаза.

На бини код „Кофија” и испред ње се
плесало: чланови денс студија подигли
су госте и подржавали их у плесним
корацима. Из „Кулишића” је звонио

диско-хаус, а у „Меџику 2020” ђускало
се на карневалској журки. „Публика” и
„Амарето” су били резервисани за кавер
бендове, а у „Погону” и „Возу” предста-
вљали су се диск-џокеји.

„Бабис” је довео легенде – „Ђуру и
морнаре”. Сјатила се бар трећина гра-
да, односно онај његов део који је у
четрдесетим и педесетим годинама.
Лудило! Ђура је био у свом петом еле-
менту, што су сви добро осетили. Свир-
ку је закључио чувеним стиховима:
„Оди деди (да), оди деди (да), јер деда
ће тебе да среди”. Богме, искусно.

И, није ваљда да је неопходно да се у
граду дешава карневал да би се изашло
из кућа. С. Трајковић

Серијал књига о Џерониму Стилтону
у издању „Вулканчића” доноси низ
наслова до сада необјављених на
нашем језику! Kњиге о авантурама
чувеног миша и његове дружине пре-
ведене су на преко 50 језика, а прода-
те су у преко 175 милиона примера-
ка широм света!

Џеронимо Стилтон је уредник
„Мишјих новости”, најпознатијих нови-
на на Острву мишева. Ужива у писању
књига о својим пустоловинама, које
су пропраћене смехом, шаљивим досет-
кама и забавним преокретима. У њима
га прате сестра Теа, рођак Трапола и
сестрић Бенџамин. Овог пута је у
Мишограду избила епидемија чудних
плавих бубуљица. Најпознатији лекар
на Острву мишева тражи лек за њу,
али неко жели да га спречи у томе...

Елизабета Дами је италијанска спи-
сатељица и ауторка серијала о Џеро-
ниму Стилтону, под чијим именом
објављује књиге. Почела је да пише
са 19 година, а серијал о Стилтону
пише преко 20 година.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
коју кишу посебно памтите:

„Ону од пре неколико године кад
су уз кишу падале и ледене тениске
лоптице, а ја таман купио нов ауто.”

„Ону на којој смо она и ја тако лепо
плесали. Нема везе што сам после
зарадио упалу плућа, вредело је.”

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање на шта вас асоцира
слама:

„На Бадње вече код баке и деке
кад смо били деца, пијукали и тра-
жили слаткише скривене у слами.
Лепа времена.”

„На најпоузданију банку у Срба,
звану – сламарица!” Д. К.

Два читаоца који до следеће сре-
де, у 12 сати, на имејл kon kurs.pan -
ce vac @gmail.com  пошаљу најзани-
мљивији одговор на питање: „У
кога ви гледате као у Бога?”, награ-
дићемо по једном књигом. Награ-
ђене одговоре ћемо објавити у
наредном броју.

Роман „Очи су им гледале у Бога”
Зоре Нил Херстон драматично је
путовање Џејни Kрофорд, коју потра-
га за идентитетом води стазама на
којима ће спознати љубав, искуси-
ти животне радости и туге и спокој-
на се вратити себи као давно напу-
штеном дому.

Kада је 1937. године овај роман о
поноситој, независној црнкињи обја-
вљен, мушкарци критичари углав-
ном су га приказали са омаловажа-
вањем. Kада је након скоро четири
деценије поново објављен, ушао је у
канон афроамеричке књижевности
као једно од најбитнијих дела.

Очи су им 
гледале у Бога

Два читаоца који до следеће среде,
у 12 сати, на имејл kon kurs.pan ce -
vac @gmail.com  пошаљу најзани-
мљивији одговор на питање: „Шта
би могао бити узрок плавих бубу-
љица?”, наградићемо по једном књи-
гом. Награђене одговоре ћемо обја-
вити у наредном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

И Србија је имала свој пут свиле, а
почетна станица била је Панчево. Наи-
ме, преко Тамиша, па у Дунав бродови-
ма, или возовима преко железничких
пруга, овај природни материјал стизао
је чак до Лиона и Беча. Општепозната
je ствар да се свила у Панчеву произво-
дила више од два века, од ларви гусе-
ница до тканине. Почетак производње
свиле бележи се још давне 1733. годи-
не, а све до средине 20. века свиларство
је у Панчеву имало и традицију и при-
вредни значај. Ова сировина добијала
се гајењем свилених буба, а њихове чау-
ре су ручно прерађиване у домаћин-
ствима. Прва свилара, на Баваништан-
ском путу, почела је да ради 1889. годи-
не. Како капацитети нису били довољ-
ни, изграђена је нова, на левој обали
Тамиша, по узору на оне у Француској
и Великој Британији, a пуштена je у рад
1900. године. Старији Панчевци су је
звали „Галатеа”, по италијанској речи
за чауру свилене бубе. Панчевачка сви-
лара је угашена 1967. године.

Занимљиво је да се за време Кра-
љевине Југославије у нашем граду
налазило седиште Дирекције свих
државних творница свиле, а постоја-
ли су и Надзорништво свиларства,
откупна станица и магацин за чауре,
сушионица сирових чаура, складишта
за ферментацију и главна станица за
производњу. У предионици се прави-
ло свилено предиво, које је дорађива-

но, ткано и бојено у свиларама у Новом
Саду и Турској Кањижи, данашњем
Новом Кнежевцу.

Е, сад, да би се гајиле свилене бубе,
били су неопходни дрвореди дудова, а
један од најпознатијих, ако не и најве-
ћи, налазио се на простору између сада-
шње нове Мисе и Тесле. Тај крај је због
тога у прошлости назван Дудара. Како
то обично бива, време је учинило своје,
па је од негдашњег дрвореда остало
свега неколико стабала у парку уз желе-

зничку станицу. У прошлости је бели
дуд владао око Народне баште и дуж
свих важнијих саобраћајница у Панче-
ву – како кажу стари списи, 1850. годи-
не у граду је било чак 1.738 дудореда.

Парк у Дудари, који је годинама био
запуштен и зарастао у коров, обновили
су горани, са идејом да га претворе у
учионицу на отвореном. Ова зелена оаза
простире се на око четири и по хектара
– прекопута Основне школе „Исидора
Секулић”, на потезу ка железничкој ста-

ници Панчево – Варош. У њему су ста-
ниште нашле различите ретке биљне
врсте које се скоро нигде у граду не
могу видети, а очувале су се до дана-
шњих дана. Занимљиво је да су парк у
Дудари, пре више oд пола века, изгра-
дили панчевачки горани, да би 2015.
он поново био обновљен и добио назив
Горански парк. Волонтери Покрета гора-
на су од новца из Европске уније уреди-
ли тај запуштен јавни простор и он је
добио нов изглед – постављени су покрет-
на бина са озвучењем и пројектором,
монтажни амфитеатар, клупа са солар-
ним пуњачем за мобилне телефоне и
интернет мреже итд. У овом парку живе
хималајски боровац, ариш, украсни дуд,
украсна шљива, украсна јабука и јапан-
ски јавор. Све те врсте и дан-данас су
очуване, иако су засађене пре више од
пола века, а нису одржаване. Тада када
је парк занављен посађене су кугласте
форме багрема и жалосне форме брд-
ског бреста, а у делу где стаза води ка
железничкој станици налази се дрво-
ред липа, које у ово доба године фанта-
стично миришу. Обновљени су и пар-
ковски мобилијар и стазе.

Сада је све више грађана из непо-
средног комшилука који слободно
време проводе у хладу вишедецениј-
ских стабала, док се најмлађи Пан-
чевци играју на клацкалицама, љуља-
шкама и другом парковском моби-
лијару. З. Станижан

ПРИРОДА И УРБАНИЗАМ

Од Дударе до Горанског парка

Мистерија 
плавих бубуљица

„Публика”

„Бабис” „Кофи шоп”



КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

73.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушениугаљ Обилић15.800

Угаљ Пљевља 15.360

Угаљ станари 11.950

ВОЗИЛА

ПОНУДА

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

ПРОДАЈА ВИСОКОКВАЛИТЕТНОГ
БУКОВОГ ПЕЛЕТА

Најмодернија фабрика пелета
немачког произвођача опреме
KAL 

• проценат збијености дрвне
масе 5,72%

• сушење пелета топлим 
ваздухом / минимална 
количина пепела

Телефон 060/517-82-82

МАЗДА 6, 2014. годиште,
2.2 дизел, у одличном стању,
за све даље информације.
Јавите се на број 064/294-
04-45. (284786)

ФОРД фокус 1.6, 2006, го-
диште на продају. 065/523-
01-48. (284793)

ФИЈАТ пунто 1.3, 8 В, 5 В,
договор. 065/646-36-52.
(284749)

СИТРОЕН берлинго 2004.
годиште, регистрован, 1.9 Д.
060/311-29-64. ( 284855)

ОПЕЛ корса Д 1.2, бензин +

ТНГ, алу фелне, у супер ста-

њу, регистрован до јуна

2023. 063/263-025. (284815)

РЕНО модус 1.5 ДЦИ, 2006,
петора врата, очуван, серво,
клима. Регистрован, 1.800
евра. 062/287-70-55.
(284867)

ПАСАТ дизел 1600 квм, ре-
гистрован, 1990. годиште,
500 евра. 063/804-07-85.
(284899)

ПУНТО 3, 1.2, ван, 2008, пе-
тора врата, фул опрема, ре-
гистрован. 064/130-36-02.
(284893)

НА ПРОДАЈУ хонда ЦР В, 22
ЦДТИ, 2007, прва регистра-
ција 2008, други власник, је-
данаест година у власни-
штву, редовно одржаван.
063/744-28-66. (284899)

ПУНТО 3, 1.9 ЈТД, 2003, пе-

тора врата, фул опрема, ди-

гитална клима. 064/130-36-

02. (284893)

ШЕВРОЛЕТ, спарк, хавари-

сан, 2008, у деловима, тра-

пови, мењач, ентеријер.

064/587-50-24. (284893)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални от-

куп свих врста возила, од

100 до 5.000 евра. 069/203-

00-44. (283812)

КУПУЈЕМ аутомобиле, стање

небитно, од 100 до 1.800

евра. 063/161-08-19. (284880)

ОТКУП возила у било ком

стању, од 70 до 2.000 евра.

062/193-36-05. (284880)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп во-
зила хаварисаних, исправ-
них, неисправних и страних.
069/203-00-44. (283812)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
стању, 90 до 900 евра.
064/230-52-21, 063/892-08-
25. (284844)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Коте-
жу, Конструкторова зидана
гаража, погодна за ауто или
магацин. 063/122-55-22.
(284896)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп
слупаних и неисправних.
060/078-47-89, 063/778-47-
89. (284839)

ВЕШ-МАШИНА и половни
делови од веш-машина.
013/252-05-10, 063/703-76-
07. (284439/р)

ВЕШ-МАШИНЕ, ТВ, фрижи-
дери, плоче, уградне рерне,
увоз. 064/158-15-90. (284660)

ПРОДАЈЕМ ауто-приколицу

брако са арњевима и цера-

дом и камп-приколицу скиф.

013/231-55-76. (284625)

ХАУБА за 539 култиватор

506. 064/568-95-76. (284759)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 3 кв.

066/310-029. ()284801)

ЗАМРЗИВАЧ 240 л, комби-

новани фрижидер, веш-ма-

шина, орман, кауч, телеви-

зор. 063/861-82-66. (284830)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 4.5 кв,

одлично стање, мобилни 56,

оригинал дрес Партизана –

комплет. 060/143-62-10

(284835)

БАНСЕК за дрва, монофа-

зни. 060/311-29-64. (284855)

ПРОДАЈЕМ две веш машине

марке mil le, исправне.

063/158-27-50. (284873)

ПРОДАЈЕМ судоперу и оста-

ле кухињске елементе. Судо-

пера 3.000 динара нова.

063/773-45-97. (284872)

ПРОДАЈЕМ прасиће, осам

недеља стари, налазим се у

Панчеву. 061/493-01-24.

(284892)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, аку-

мулаторе, бакар, месинг,

алуминијум, веш-машине,

фрижидере, замрзиваче и

остало. Долазим на адресу.

061/322-04-94. (284422)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, сатове, новац, пен-
кала. 013/313-458, 063/199-
60-36, 064/488-40-22.
(284680/р)

КУПУЈЕМ пенкала, сатове,

старе паре, сабље, ордење,

пољопривредну механиза-

цију. 064/867-48-11.

(284819)

КУПУЈЕМ исправне и неис-

правне ТА пећи. 061/317-

07-67. (284874)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,

месинг, алуминијум, веш-

машине, замрзиваче, теле-

визоре, долазим. 061/321-

77-93. (284883)

КУПУЈЕМО обојене метале,

гвожђе, акумулаторе, кабло-

ве, веш-машине, замрзива-

че, све остало, долазимо.

061/206-26-24. (284883)

ЧИСТИМО таване, подруме,
шут, радимо све послове.
061/321-77-93. (284883)

ВИКЕНДИЦА, Новосељан-
ски, 60 квм, укњижена, плац
64 х 24, 15,36 ари, 38.000.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (284738)

ПРОДАЈЕМ кућу, Јабука код
Панчева, 60.000 евра, голф
3, 45.000 динара. 065/208-
35-49. (284859)

ПРОДАЈЕМ плац на Миси, 5
ари, власник. 060/344-55-
28. (284871)

НА ПРОДАЈУ кућа 82 ква-

драта, са окучницом и пла-

цем од 22 ара у Војловици у

Панчеву. Кућа је одмах усе-

љива. За више информација

позвати на број 063/346-

706, Љубомир.  (СМС)

КУПОВИНА већих плацева

за изградњу станова. АМК

некретнине, Његошева 12,

061/262-08-44. (284773)

МИСА, ПО, ПР, I, ПК, укњи-

жена, прелепа, одмах усе-

љива, 261 квм, 2.09 ари,

215.000 евра. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66. (284738)
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Војводе Радомира Путника 1 • телефони: 013/346-701, 064/64-39-725
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За уживање, у сваком сунчаном 

дану, пружите својим очима 

максималну 

заштиту.

За вас смо обезбедили велики избор

сунчаних наочара познатих светских

брендова:

Ray Ban

Vogue

Armani Exchange...

Поред тога у нашој Оптици

можете пронаћи

• велики избор 

диоптријских рамова

• диоптријска стакла

• контактна сочива, као и

сочива у боји

БРЗА ИЗРАДА НАОЧАРА!!!

ПОСЕТИТЕ НАС!!!

РАДНО ВРЕМЕ:

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

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

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• ТРАНСАМИНАЗЕ: AST + ALT
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• УРЕА + КРЕАТИНИН Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 17. ДО 30. ЈУНА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ



ПОСАО

ПОНУДА

ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА
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Ћевабџиници „Хало Лесковац”

потребан

возач за доставу и снабдевање.

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

ПОТРЕБНЕ 
раднице за рад 
у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна дневница
2.200 + пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04

013/354-043
(5/305327)

НА ПРОДАЈУ СТАН, 

СТРЕЛИШТЕ, ДВОСОБАН, 

58 КВМ, ЦГ, ЛИФТ, 

СРЕЂЕН, ОДЛИЧАН.

064/643-97-21
(ф)

NEW CONCEPT STUDIO
Биро за пројектовање и надзор

Вршимо услуге пројектовања, озакоњења,

прибављања грађевинске, употребне 

дозволе, израде урбанистичких планова

и парцелације.

Генерала Петра Арачића 2‐ц‐2, Панчево

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

СТОВАРИШТУ „ГОЛИЈА”

потребни радници:

МАГАЦИОНЕРИ, 

ВОЗАЧИ Ц КАТЕГОРИЈЕ

и ТРГОВЦИ

013/252-06-64

РАДИМО:
нове кровове, 

поправљамо старе. 

радимо кровове 

лимене и олуке.

062/827-89-20

(7
/3

1
4

1
5

1
)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЛОКАЛ ЗА ИЗДАВАЊЕ, 

Горњи Град, близу бувљака,

50 квм, 450 евра. 

069/501-03-83 (6/284898)

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

ПОТРЕБНА женска особа за
раду бифеу. 062/612-220
(284822)

ПОТРЕБНИ професионални
трактористи. 064/200-56-92.
(284891)

ПОТРЕБНА радница за рад
на каси – продаја у експрес
ресторану. 064/199-44-86.
(284869)

ПОТРЕБНА старија жена за
рад у киоску са кокицама.
065/577-17-25. (284877)

ПОТРЕБНА жена за чишће-
ње кафића у Панчеву.
064/136-00-27. (ф)

ПРОИЗВОДЊА дечје одеће.

Потребне шнајдерке на ен-

длерици, са искуством. По-

сла има стално без прекида.

Редовна исплата. Плаћамо

превоз. Тел. 065/210-41-52.

(2894720)

САЛОНУ „Биља” потребан

маникир са искуством, по-

жељно знати. Педикир и де-

пилацију. Искључиво канди-

дати до 30 година. 061/187-

86-86.  (315127)

ПОТРЕБНЕ раднице у мар-

кету „Идеал” на Стрелишту.

063/855-65-56, 013/333-160,

064/127-38-00. 

ПРЕДУЗЕЋУ за производњу

потребни радници за погон

у Старчеву. 063/263-341.

(284840)

ПОТРЕБНИ електро и CO 2

заваривачи и бравари, мон-

тери фирми Bro di co. Могу и

пензионери. Тел. 064/160-

32-34. (284849)

ПОТРЕБАН возач Б катего-

рије за рад у дистрибуцији

штампе. Л069/867-72-06.

(284856)

РЕСТОРАНУ „Код Ђенера-

ла” потребан радник/ца са

искуством за рад на рошти-

љу. 063/318-896. (284754)

СОБА и плата мушкарцу, не-

пушачу, за помоћ око боле-

сника. Слати СМС. 064/437-

10-55. (284746)

ПОТРЕБАН радник аутопери-

оници, са или без искуства.

062/869-11-33. (284863)

ПОТРЕБНИ продавци и по-

моћни радници у производ-

њи и продаји у пекари. CV –

mail: pe ka ra smi lja nic@mts.rs

064/217-48-56. (284602)

ИЗДАЈЕМ локал 25 квм, Ми-

лоша Обреновића 3, преко

пута Болнице. Информације

на тел. 063/460-660. (и)

ПОТРЕБАН радник за рад у

тепих сервису „Дајла”. Ин-

формације на 064/422-52-

40 (284629)

ПОТРЕБНЕ раднице за услу-

жно шивење искројене дечје

гардеробе. Посла има стал-

но. 065/210-41-52, 069/147-

57-01. (284720)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм,
Браће Јовановић 11, близи-
на Гимназије и „Идеа” про-
давнице, 100 евра месечно.
066/866-49-00. (284884)

СТРЕЛИШТЕ, локал на про-
дају 17,2 квм, висина 3.60 м,
Вељка Петровића 5-б, цена
1.2000 евра/квадрат. Фик-
сно. 063/478-480. (284884)

ПОТРЕБНА жена за чишће-
ње кафића у Панчеву.
064/136-00-27. (ф)

ТЕСЛА, двособан мањи на-

мештен. 061/235-35-99.

(284834)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ стан у Ње-

гошевој 10. 063/313-848.

(284845)

ИЗДАЈЕМ двособан полуна-

мештен стан на Тесли. Тел.

064/942-13-33. (284809)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ наметшен

стан, 80 квм, у Ружиној.

063/313-848. (284845)

ИЗДАЈЕМ намештен стан, 45

квм, у кући, центар Старче-

ва. 063/502-211. (284784)

ИЗДАЈЕМ смештај за радни-

ке, самце, студенте. Раднич-

ки смештај, центар.

063/502-211. (284784)

ГАРСОЊЕРА, 190 квм, цен-

тар, Пепељаре, други спрат,

све ново, 150 + депозит.

064/005-56-00. (284783)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан у

строгом центру, ЦГ, 40 квм.

Тел. 063/812-42-83. (284808)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,

Котеж 2, VI спрат, 48 квм.

060/440-42-07. (284759)

ИЗДАЈЕМ једнособан, нена-

мештен стан на Тесли.

063/759-45-41. (284755)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, цен-

тар, одмах усељива, wi/fi,

паркинг, веома повољно.

060/691-88-23. (284747)

ТРАЖИМ кућу на селу, са

великим плацем за изнајм-

љивање. 062/861-42-26.

(284757)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ двоипосо-

бан стан, Котеж 2, Војвођан-

ски булевар, намештен/по-

лунамештен са 15. јула.

060/615-10-24. л(284754)

ИЗДАЈЕМ намештен стан на

Котежу 1, 45 квм, 150 евра,

плус депозит. 066/606-15-

16.  (284851)

ИЗДАЈЕМ се двособан дво-
ришни стан, Кнеза Михаила
Обреновића 7, Панчево.
066/950-99-73. (284854)

ИЗДАЈЕМ полунамештен,
једноипособан стан у цен-
тру. 064/358-49-87. (284858)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,
самце. 064/305-73-01. (284806)

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

ИЗДАЈЕМ локале, 15 квм и
30 квм, у центру, преко пута
главне Аутобуске станице.
063/817-94-46. (284421)

ИЗДАВАЊЕ канцеларсијског
простора, девет опремљених
канцеларија, ве-це, клима,
чајна кухиња, паркинг, ви-
део надзор, месечни закуп.
Тозе Марковић 27, Панчево.
062/161-91-47. (284875)

ИЗДАЈЕМ локал од 21 квм у
Панчеву, Жарка Зрењанина
13. 064/184-87-50. (284861)

ИЗДАЈЕМ пословни простор
120 квм, погодно за веле-
продају, фитнес – има опре-
му за вежбе. Новосељански
пут 49. Панчево. 066/310-
029. (284801)

ИЗДАЈЕМ локал, Ул. П. Бојо-
вића 14-а, Панчево, 73 квм,
моће као дуплекс. Тел.
063*540-209. (284768)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-

њеру на Миси, СББ, интер-

нет, приземље. 061/132-54-

21. (284804)

ИЗДАЈЕМ трособан екстра

лукс намештен стан у стро-

гом центру, на дуже време.

Тел. 061/649-71-85. (284816)

ИЗДАЈЕМ мањи двособан

стан на Тесли, код пијаце,

трећи спрат, ТА. 064/296-

25-23. (284745)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-

њеру на Котежу 1, са цен-

тралним грејањем. „Ћурчић”,

063/803-10-52. (284762)

КОМФОРАН стан, брачном

пару или озбиљним женским

особама, на Содари.

063/351-709. (284879)

ИЗДАЈЕМ стан, 60 квм, Та-

миш капија, намештен.

063/784-71-34. (284817)

ИЗДАЈЕМ собу, Маргита,

Светозара Шемића 70-а,

Панчево. Тел. 064/319-85-

72, 013/354-703. (284824)

СТАН за издавање, у Војло-

вици, полунамештен.

013/348-139, 069/260-69-51.

(284797)

ИЗДАЈЕМ намештен стан, 65

квм, Новосељански пут 49,

Панчево. 066/310-029.

(284801)

ИЗДАЈЕМ у центру гарсоње-

ру, први спрат, лифт, ком-

плетно намештену, са ЦГ,

150 евра. 064/211-09-16, ис-

кључиво vi ber. . (284770)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на

Миси и пословну-простори-

ју. Вреди погледати. Тел.

064/137-48-67. (284566)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру у центру града. Клима.
Депозит. 063/498-981. (284889)

ИЗДАЈЕМ стан на Котежу 2.
Звати после 16 сати. 064/950-
14-13. Тања. (284865)

ИЗДАЈЕМ викендицу, Дево-
јачки бунар. 064/417-69-38.
(284870)

ИЗДАЈЕМ дворишни мали
стан у центру, једној особи.
Тел. 061/292-30-30. (284881)

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, ТА, код Хотела
„Тамиш”, 100 евра. 064/122-
48-07. (284888)

ИЗДАЈЕМ стан од 50 квм, на
Котежу 1. Тел. 061/188-96-
48. (284886)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли, ТА, намештен.
063/748-66-49. (284879)

ИЗДАЈЕМ ненамештен јед-
нособан стан на Содари, 38
квм. Тел. 064/503-74-65.
(204705/р)

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

ИЗДАЈЕМ комфоран наме-
штен једнособан стан. Тел.
065/854-24-23. (284897)

ИЗДАЈЕМ двоипособан по-
лунамештен стан, Карађор-
ђева. 064/994-13-16 (СМС)

КУПУЈЕМ једнособан, једнои-
пособан стан. Исплата од-
мах. 064/385-31-15. (284756)

ИЗДАЈЕМ стан, намештен,
или ненамештен на Котежу,
девојкама или породици.
069/176-65-63 (СМС)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-
требни станови, куће, плаце-
ви, брза реализација. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(284738)

КУПОВИНА станова, брза
реализација. АМК некретни-
не, Његошева 12. 061/262-
08-44. (284773)

КУПУЈЕМ стан, I, II спрат
или незавршену кућу у Пан-
чеву. Предност има насеље
Младост. Вредности до
55.000 евра. Контакт тел.
064/119-04-31. (284831)
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„HIPRA” doo., Stevana Šupljikca 40, Pančevo,

raspisuje konkurs za:

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

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

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

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

• CNC operatera sa ili bez iskustva. Obuka
obezbeđena.

• Zavarivače

• Bravare koji znaju da čitaju tehničku dokumentaciju

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

GRANEXPORT DOO PANČEVO
LUKA DUNAV 5, PANČEVO

RASPISUJE KONKURS

za radno mesta

– RADNIK U SILOSU

Opis posla:

– Upravljanje kip platformom i prijemnim bunkerima;

– Upravljanje transportnim uređajima silosa;

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

– MOGUĆNOST ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
NA NEODREĐENO VREME;

– MOGUĆNOST NAPREDOVANJA;

– OBEZBEĐEN PREVOZ.

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

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

Фирми Consruction & Consulting BS потребни 
ГРАЂЕВИНСКИ РАДНИЦИ ЗА РАД У ИТАЛИЈИ,
град Модема. Обезбеђена пријаве радне дозволе,
осигурање. Смештај, храна и превоз, 10 евра/сат.
Контакт: 062/325-388, Consruction & Consulting BS 

(1/284765)

Предузећу за рециклажу у Београду потребно:
више извршилаца на радном месту 
РАДНИК У ПРОИЗВОДЊИ.

Пријве слати на office@setreciklaza.rs или на адресу:
Set Reciklaža doo, Сланачки пут 26, 11060 Београд

Потребан 

ВУЛКАНИЗЕР
за рад у АС „Кртола”,
са или без искукства.

060/145-10-90

(4
/2

8
4

8
7

6
)

ПРЕВОЗИМ кипером, по-

вољно, спарисани шљунак,

сејанац, песак, ризлу, уто-

вар, одвоз шута. 064/354-69-

94, 013/344-645. (284860)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, обра-

да шпалетни на ПВЦ стола-

рији, чисто, педантно.

063/304-476. (284868)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шења, поправци, замена

бојлера, котлића, батерија,

повољно. 013/377-930,

064/585-85-39. 

(284853)

НЕГА покретних, непокрет-

них, мењам пелене.

061/282-48-28. (284864)
КАМИОН мали кипер, пре-
воз, шунак, песак, сејанац,
ризла, итд. утовар и одвоз
шута. 060/474-74-57. (284772)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уград-
ња, одржавање воде, к ана-
лизације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/836-
84-76. (284479)

КОМБИ превоз робе и ства-

ри шлеп служба, повољно,

060/401-99-44 (СМС)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-

шњим искуством, квалитгет-

но, педантно, повољно.

064/252-51-75, 062/153-37-

06. (284774)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:

одгушење судопере, купати-

ла, поправке, замена, од-

мах. 064/495-77-59,

013/331-657. (284776)

РАДИМ све физичке посло-

ве: пелет, шут, дворишта,

угаљ, рушење, итд. 060/143-

62-10. (284835)

БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ ради:

капије, ограде, надстрешни-

це, гараже, остало. Злаја,

065/558-45-17. (284890)

КОШЕЊЕ траве, корова, пр-

скање тоталом, мале, велике

површине тримером, трак-

тором. 064/867-48-11.

(284819)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ

радови, кречење, глетовање,

фасаде, гипс, украсни камен.

061/692-23-85. (2894798)

ШЉУНАК, песак, сејанац.

Одвоз шута малим кипером

до 2 кубика. Лаза. 065/334-

23-38.  (284821)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена

поломљеног црепа, висински

радови на крову. 065/535-

24-56. (284809)

КОШЕЊЕ травњака, двори-

шта, воћњака, вккендица,

тримером и косачицом. Мо-

гућност одвоза траве.

061/682-78-95. (284729)

АДАПТАЦИЈЕ купатила, са-

нитарије, славине, ситне по-

правке, одгушење канализа-

ције. 061/193-00-09. (284849)

ФАРБАРСКО-МОЛЕРСКИ

радови, глетовање, кречење,

столарија, фарбање радија-

тора. 064/280-26-15. (284479)

ЧИСТИМ таване, подруме,

шупе, гараже, дворишта.

Комплет услуга са радници-

ма и превозом. 061/322-04-

94. (284422)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-

бе. Панчево-даље. Цена до-

говор. 013/366-843,

063/193-22-29. (284380)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке бој-

лера, шпорета, разводних

табли, индикатора,  инстала-

ција. Мића, 064/310-44-88.

(314253)

КОШЕЊЕ корова, траве,

шишање ограде, све дести-

нације. Дворишта, воћњаци.

063/844-61-13. (284787)

ОДГУШЕЊЕ купатила, кухи-

ња и канализационих цеви

машинским путем. 062/640-

741. (284790)

ХАУСМАЈСТОР: све поправ-

ке у вашем стану и двори-

шту са гаранцијом. 063/828-

57-75. (284791)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге + хаусмајстор. Алек-

сандар. 064/157-20-03.

(284792)

КЛИМЕ, монтажа, сервис,

антибактеријско прање, ове-

ра гаранције. 060/521-93-

40. (284767)

ЕЛЕКТРИЧАР, инсталације,

табле, бојлери, индикатори,

ТА пећи. 060/521-93-40.

(284767)

РАДИМО све: обарање ста-

бла, кошење, бетонирање,

рушења кућа, шупа.

064/122-69-78. (284762)

БЕТОНИРАЊЕ стаза, двори-

шта, ископи, рушења, одно-

шење ствари, итд. 060/035-

47-40. (284762)

ЖЕНА са искуством чувала

би старију особу. 063/736-

38-81. (284749)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ

радови, гипс, ламинат, кера-

мика, повољно. Проверите.

061/141-38-02. (284771)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:

одгушења купатила, кукхи-

ња, поправке, вентила, сла-

вина, бојлера, водокотлића,

ве-це шоља, фина монтажа,

повољно. 064/317-03-56.

(284853)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови и обрада шпалетни.

065/842-84-29. (284764)

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

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

СЕЛИДБЕ,одношење, непо-

требних, ствари, чишћење

просторија, дворишта.

061/644-14-06 (СМС)

АЛУ, ПВЦ столарија, комар-

ници, ролетне, венецијане-

ри, уграђујем, поправљам,

гуртне. 064/181-25-00.

(284637)

КОСИМ траву тримером,

дворишта, баште, воћњаке,

остали коров, повољно. Зо-

ран. 061/683-67-48. (284561)

БУШЕЊЕ бетона и осталих

материјала до фи 160 , теч

сечење и разбијање истих.

063/278-147. (284227)

ГЕРОНТО неговатељица и

домаћица тражи посао.

061/200-67-37. (284594)
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У складу са чланом 45a. Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС

и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014, 83/18, 31/19,

37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А  Ј А В Н И  У В И Д

у Нацрт Измене и допуне Плана генералне регула-

ције Целина 1-шири центар ( круг обилазнице) у на-

сељеном месту Панчево

Излаже се на јавни увид Нацрт Измене и допуне

Плана генералне регулације Целина 1-шири центар

( круг обилазнице) у насељеном месту Панчево ( у

даљем тексту План) 

Јавни увид Плана одржаће се у трајању од 30 дана

и то почев од 24. 06. 2022. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јавни

увид, у згради Градске управе Града Панчева, Ул.

Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом спрату,

као и у канцеларији 609, сваког радног дана од

08.30 до 11.30. Све информације у вези са огласом

могу се добити путем телефона 013/353-304.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном

облику, у трајању јавног увида, на званичној интер-

нет страници Града Панчева 

(http://www.pancevo.rs/usluge/javne-rasprave/)

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе у току трајања јавног увида, искључиво

у писаном облику, Градској управи Града Панчева,

Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбе-

но-комуналне послове, путем писарнице Градске

управе Града Панчева,

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

примедбе и сугестије могу утицати на планска ре-

шења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског до-

кумената биће организована дана 05. 07. 2022. го-

дине у 13 сати, у Малој сали зграде Градске управе

Града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана

03. 08. 2022. године, са почетком у 13 сати, у Малој

сали зграде Градске управе Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одр-

жавања јавне седнице Комисије за планове, огласи-

ће се нови термин и место одржавања седнице Ко-

мисије.

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, СОМЕТАЛ ДОО БЕОГРАД

(СТАРИ ГРАД), Чика Љубина бр. 12, Београд, под-

нео захтев за одлучивање о потреби процене ути-

цаја на животну средину Пројекта постројења за

складиштење и механичку припрему за транспорт

неопасног отпада на кат. парцели бр. 6991/7 КО

Панчево, на територији Града Панчева.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца

пројекта може се извршити у просторијама Секрета-

ријата за заштиту животне средине Градске управе

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

у року од 10 дана од дана објављивања овог оба-

вештења.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведе-

ном року достави мишљење у вези са поднетим за-

хтевом.

На основу члана 41. став 2. Закона о оглашавању („Сл.гласник РС” бр. 6/2016 и

52/2019-др. Закон), чланова  16. до 31. Одлуке о постављању средстава за огла-

шавање на територији Града Панчева („Сл.лист града Панчева” бр. 70/20, 8/21 и

19/21) члан 3. ст. 2. Плана за постављање средстава за оглашавање на терито-

рији Града Панчева („Сл.лист града Панчева” бр. 8/21, 19/21 и 15/22) и  Закључка

Градског већа Града Панчева   Комисија за избор корисника за постављање

средстава за оглашавање ( у даљем тексту: Комисија , расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор корисника за постављање средстава за оглашавање

– 4 билборда са Лед панелом у граду Панчево, димензија 4,00 м х 3,00 м, 

који чине јединствени Пакет

Предмет јавног конкурса су следеће локације за постављање 4 билборда са Лед

панелом који представљају јединствени Пакет:

Почетни износ накнаде за Пакет је годишњи износ накнаде за сва 4 билборда са

Лед панелом утврђен према Одлуци о висини накнаде за употребу општинских

путева и улица на територији Града Панчева („Сл.лист града Панчева” бр. 8/19

и  8/21) и  износи 292.584,00  динара, а гарантни износ за учешће на јавном кон-

курсу за  Пакет износи 58.516,80 динара. Најповољнији понуђач стиче право на

постављање средстава за оглашавање на период од 5 година.

Пријава се подноси на јединственом обрасцу који се преузима са интернет стра-

нице Јавног предузећа „Урбанизам” Панчево и иста мора да садржи све пропи-

сане елементе укључујући и понуђени износ почетне накнаде за цео Пакет без

ПДВ, који не може бити мањи од почетне висине накнаде .

Интегрални текст Јавног конкурса, којим је дефинисан начин конкурисања, по-

требна документација, ток поступка, рачун за уплату гарантног износа и начин

подношења пријаве могу се преузети са званичне презентације ЈП „Урбанизам”

Панчево.

Благовременим пријавама се сматрају оне пријаве које пристигну на писарницу

Јавног предузећа „Урбанизам” Панчево, Карађорђева 4, Панчево, најкасније до

8. јула  2022. године, до 10  сати.

Јавно надметање одржаће се у просторијама Јавног предузећа „Урбанизам” Пан-

чево, Карађорђева бр. 4, у  сали 106 (приземље) 8. јула 2022. године, са почетком

у 12 сати.

Ближа обавештења у вези са Јавним конкурсом, као и документацијом на основу

које је сачињен и расписан овај оглас, могу се добити у просторијама ЈП „Урба-

низам” Панчево, у Улици Карађорђева бр. 4, Панчево, контакт особе: Милан Бал-

чин и Мирна Рађеновић-Поткоњак, телефон број 013/ 219-03-00.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС

и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19,

37/19-др.закон, 9/20 и 52/21)   

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-

АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на кат. пар-

цели топ.бр.1179/10 КО ПАНЧЕВО за изградњу ком-

плекса аутобуске станице Панчево, за инвеститора

Конзорцијум Панчево 2019 који чине: САГА ТРАНС

Београд, ТРАНС ЈУГ Обреновац и ДУМЕЦО ДОО

Београд, израђен од стране ЈП „Урбанизам”, 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 Секре-

таријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-кому-

налне послове и саобраћај. Информације и сва оба-

вештења о јавној презентацији можете добити на те-

лефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у време-

ну од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презен-

тације од 7 дана, почев од 01. 07. 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.

БР Ознака Локација Зона
Годишњи

износ 

Гарантни

износ

Могућност

постављања

1 ЛБ 1

Угао ул. Милоша

Требињца и ул. Ми-

лоша Обреновића

(испред кућног броја

14 у ул. Милоша

Требињца) 

2 73.584,00 14.716,80 13. 01. 2023.

2 ЛБ 2

Ул. Ослобођења по-

сматрано из правца

Ружине улице непо-

средно испред рас-

крснице са кружним

током са леве стране 

2 73.584,00 14.716,80 31. 10. 2022.

3 ЛБ 3

Ул. Светог Саве на

разделном острву

наспрам кућног

броја 19 

2 73.584,00 14.716,80 13. 01. 2023.

4 ЛБ 9

Улица Милоша Об-

реновића испред

кућног броја 33

4 71.832,00 14.366,40 31. 10. 2022.

„ПАНЧЕВАЦ” МОЖЕТЕ КУПИТИ

ONLINE НА

WWW.PANCEVAC-ONLINE.RS

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

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

Последњи поздрав

ДЕЈАНУ МИТРОВИЋУ
1. II 1973 – 17. VI 2022.

од тетке МИЛИЦЕ и сестара МИРЕ и СНЕЖЕ
са породицама

(60/ф)

Последњи поздрав

ДЕЈАНУ МИТРОВИЋУ

од ујака ДРАГОМИРА ЈОВОВИЋА

(61/ф)

Последњи поздрав

ДЕЈАНУ МИТРОВИЋУ
од породица: ПЕРОВИЋ, МАРКОВИЋ, 

ГЛИШИЋ, ЈОВОВИЋ и АНЂЕЛКОВИЋ
(62/ф)

ОГЛАШАВАМО неважећом
ђачку књижицу издату од
ОШ „Јован Јовановић Змај”
Панчево, на име Чарна Пе-
шић, школске 2020/21.
(184778)

ИЗДАЈЕМ апартман у бањи
врујци. Тел. 064/368-80-19.
(284761)

ИЗДАЈЕМ апартман са две
собе, кухиња. Доброта – Ко-
тор. 060/748-37-34.
(284827)

СОКОБАЊА, апартмани
близу центра. Кабловска,
интернет, паркинг. Www.so -
ko-ba nja org.zo ri ca 061/636-
08-57, 063/768-32-68.
(284843)

КЛИМЕ свих типова и про-

извођача сервисирамо, по-

прављамо и уграђујемо, са

овереном гаранцијом. „Фри-

готехник”, 064/122-68-05.

(284852)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комарници,

венецијанери, све завесе,

тенде, хармо-врата, роло-

заштита. 063/816-20-98.

(284833)

ПЕНЗИОНЕР, 66 година, из

бање Врујци, ситуиран, тра-

жи слободну жену до 60 го-

дина старости, искључиво

ради брака. Контакт тел.

064/369-28-98, Драго Сојић.

(284512)

УПОЗНАО бих слободну же-

ну до 60 година за брак.

064/372-94-71. (284866)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализаци-
је, водоводне адаптације, за-
мена вирбли, вентила, бате-
рија, санитарије, све за воду,
0-24 сата. Пензионерима
екстра попуст. Долазим од-
мах. 013/348-139, 063/811-
74-89, Јовичин. (284797)

ТВ СЕРВИС „Тесла електро-
ник”, бесплатан превоз и пре-
глед. 060/078-47-89, 063/778-
47-89. Ул. Јована Рајића 1,
код поште на Тесли. (284839)

ПОТРЕБАН возач Б катего-
рије за доставу хране.
064/255-84-58. (284885)

СЕЛИДБЕ, превоз робе мер-
цедес камионом, радници,
повољно. Вук, 063/278-117,
064/176-91-85. (284233)

ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”,
дубинско прање тепиха и
намештаја. 302-820,
064/129-63-79. (284845)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 24. јун 2022. 19

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 16. јуна

2022, у 79. години, преминуо наш драги

ИШТВАН БУРЈАН
1943–2022.

Ожалошћени: син МИРКО, ћерка МАЈА, снаја БРАНКА, 

унуци СТЕВАН, АЛЕКСАНДАР и НИНА

(8/284762)

ИШТВАН БУРЈАН
1943–2022.

Последњи поздрав брату, ујаку и стрицу.

Сестра КАТИЦА са породицом

и брат ЈАНОШ са породицом

(33/284825)

ЛУКА

Брате мој, силно недостајеш.

Заувек остајеш у нашим животима.

МИРКО и невиста ЉИЉА
(25/284803)

Вољени

БРАЦО
нека те анђели чувају.

Сестра РАЦА и зет ДУШАН са породицом

(26/284803)

чича ЛУКА

Заувек ћеш битиу нашим срцима.

Твоја ЈЕЛА, зет НЕША, ДАНА и ЈОКА

(27/284803)

Поштованом чичи

ЛУКИ МАЛЕШУ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји: ЈОЈКА, СТЕВАН и РАДАН
(31/284820)

СЛАВКО

ВУКЕЛИЋ

Последњи поздрав

од породице

КВОЧКА

(19/284790)

ЛУКА МАЛЕШ
1951–2022

Бол, туга тако кратке речи, а неописиву тежину имају, на коју ће-

мо морати да се навикнемо и да са њом живимо.

Хвала ти на свим тренуцима које си нам пружио и на свој жртви

својој коју си нам дао, бризи свакодневној, љубави бесконачној

што све заједно чини да све ово буде оволико тешко и болно.

Највише те волимо.

Твоји најмилији: супруга СЛАВА, син ЈОВО, ћерка ВУКИЦА, унуци

ФИЛИП, МИЛИЦА, ЛЕНА и АНЂА, снаја МИКА и зет ИЛИЈА
(58/284894)

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.

Седам тужних година...

Неописиво недостајеш

ЗОРИЦА ТМУШИЋ
28. VI 2015 – 28. VI 2022.

Твоји најмилији

(59/и)
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Последњи поздрав драгој

РУШКИ

од комшија ЈОВИЧИЋ, РАЂЕНОВИЋ и РИБИЋ

(17/284788)

27. VI II 1958 – 17. VI 2022.

АГНЕС КОВАЧ

Драга мама,

заувек ћеш остати у мом срцу.

Нека твоја душа почива у миру.

Син ИВАН са породицом

(18/284789)

Последњи поздрав драгом оцу, деди и свекру

БИСАК ЈОЖЕФУ
1942–2022.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Ожалошћени: син ЈАНО, снаја ЗОРИЦА и унуци ДАНИЕЛ и ДАВИД

(39/284838)

Вољени брате

БИСАК ЈОЖЕФ
1942–2022.

Остаћеш заувек у мом срцу.

Сестра ЖУЖИКА са породицом

(40/284838)

Вољени брате

ЈОЖЕФ БИСАК
1942–2022.

Последњи поздрав од брата ФЕРЕНЦА са децом
(43/284845)

17. јуна 2022. године, после кратке и тешке болести, у 82. години, изгубио

је битку наш вољени

ЕМИЛ ЧАВИЋ
Био си наша звезда водиља. Оставио си нас неспремне да даље кроз живот

корачамо без тебе. Био си пример домаћина, супруга, оца и деде. Хвала на

свему! Недостајаћеш за све што долази.

Господ нека ти подари царство небеско. Вечна Ти слава.

Сахрана је обављена 20. јуна 2022. у породичној гробници на Старом пра-

вославном гробљу.

Ожалошћени: супруга ЗОРА, син ДРАГАН, снаја НЕВЕНА, 

унуци ДРАГАН, МАРИЈА, ТАМАРА и НИКОЛА
(47/284846)

Последњи поздрав

чика ЕМИЛУ

Почивај у миру.

Недостајаћеш нам.

ЦЕЦА ЧАВИЋ

са породицом

(44/284846)

Последњи поздрав

нашем комшији

ЕМИЛУ

Станари

у Ослобођења 37

(45/284846)

Последњи поздрав

вољеном

деда ЕМИЛУ

САЊА и НИКОЛА

(46/284846)

Последњи поздрав брату, деверу и стрицу

БИСАК ЈОЖЕФУ
1942–2022.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Брат ЛАЈОШ са породицом

(48/284847)

Последњи поздрав нашем драгом и вољеном

ВЛАДИМИРУ НИКОЛИЋУ
1942–2022.

Вечно ћеш живети, јер ћеш заувек бити у нашим

мислима.

Ожалошћени: ћерка ГОРДАНА, зет БОРИС, 

унуци БОЈАН и МИЛОШ, унука МАЈА

и праунуци АЛЕКСА и МАТЕЈА
(52/284862)

После кратке и тешке болести, 18. јуна 2022. године
преминуо је наш вољени супруг, отац и деда

ВЛАДИМИР НИКОЛИЋ
1949–2022.

Бескрајно смо захвални што смо те имали у свом жи-
воту. Твоја пожртвованост, несебичност, брига и бес-
крајна љубав биће у нашим срцима вечно.

Ожалошћени: супруга ЈЕЛИЦА, син ГОРАН, 
снаја БИЉА, унуци СТЕФАН, АЛЕКСАНДАР

и ЈОВАН и унука ТИЈАНА
(51/284062)

19. јуна 2022. године напустио нас је наш драги

ДРАГАН ДУМИЋ ГАГА

Са болом и љубављу његови најмилији: МИРА, МЛАДЕН, 

ЕМА, ДРАГАН, ФЕРИ, ЛЕПА, САНДРА и МИША

(56/284888)
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На Ви дов дан, у уторак, 28. ју на 2022, у 12.00, на гро -

бљу Ко теж, да ва ће мо па ра стос на шем си ну и бра ту

МАР КУ ПЕ ТА КО ВИ ЋУ
29. VIII 1983 – 28. VI 2009.

Ро ди те љи и се стра

(35/ф)
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Сећање и захвалност поштованим родитељима

МАРКОВИЋ

МИОДРАГ КОСАНА
Увек сте у срцима и мислима синова

(13/284777) МИЛАНА и МИЛОЈА и њихових породица

Последњи поздрав комшиници

МИРЈАНИ ГАРДИНОВАЧКИ

од станара зграде

у Војводе Петра Бојовића 16

(14/284781)

Прошло је тужних четрдесет дана откако

није са нама наша драга

МИРЈАНА

ГАРДИНОВАЧКИ
1939–2022.

Неутешни: син ДРАГАН, 

кћерка БИЉАНА, унуци и праунуци

(15/284782)

ДУШАН

ТОШКОВИЋ
27. VI 2018 – 27. VI 2022.

Oткад тебе нема бол

ми срећу пије.

Откад тебе нема ни-

шта исто није.

Твој МАТОРИ

са породицом

(24/284802)

МИЛЕНКО ДАНИЦА

БОГДАНОВИЋ

Заувек у срцу својих најмилијих

(34/284826)

У суботу, 25. јуна 2022.  дајемо петогодишњи помен

АУРЕЛИЈИ ЖУЈОВИЋ

Заувек у мислима и молитви.

ЈОЦА, КАЋА и ВЛАДА
(41/284842)

25. VI 2017 – 25. VI 2022.

ЛЕЛА

Заувек у сећању.

Сестра ВОЈКИЦА

и сестричина

МАРИНЕЛА

са породицом

(42/284842)

Тринаест година откако ниси са нама

МАРКО ПЕТАКОВИЋ

Успомену на твој осмех и ведар дух вечно ћемо чувати.

Породица ВУЈОВИЋ

(57/ф)

СЕЋАЊЕ

СНЕЖАНА ЗАВИШИЋ
рођ. Станојков

2013–2022.

25. јуна навршава се девет година откако ниси са на-
ма, али то не умањује тугу, бол и сећање на тебе. У ср-
цу је туга, на гробу тишина а у дому велика празнина.
Вечно ћеш бити у нашим срцима и чуваћемо успомену
на тебе.

Ћерка ТАМАРА, отац СЛАВКО и мајка ПАВЛИНА
(54/284882)

БОЖИДАР БЈЕЛЕТИЋ
2002–2022.

Двадесет година недостајања.

С љубављу твоја породица

(55/284884)

Последњи поздрав вољеној мајци, свекрви и баки

НЕДЕЉКИ МУСТА
1947-2022.

Твоји синови ИГОР и МАРИН са породицама
(3/284753)

Последњи поздрав мужу и оцу

ЉУБИШИ ПОЗНАНУ
1965–2022.

од супруге ЉИЉАНЕ и сина СТРАХИЊЕ

(22/284974)

Последњи поздрав драгом

ЉУБИШИ ПОЗНАНУ

од колегиница и колега

из Лабораторије Рафинерије нафте

Панчево

(23/284794)

Последњи поздрав драгом брату

ЉУБИШИ ПОЗНАНУ
1965–2022.

од брата ВАСЕ са породицом
(49/284848)

ДОБРИЛА АНТАНАСИЈЕВИЋ

БИЉА

Последњи поздрав нашој вољеној снаји. 

Сећаћемо се заувек наших веселих дружења.

Породица БЈЕЛАНОВИЋ.

Почивај у миру

(2/284759)

Остајемо вечно тужни
без наше школске дру-
гарице

ЉИЉАНЕ

КАНДИЋ
рођ. Спајић

Генерација техничке
школе М-41 
(1957–1961)

(36/284828)

Последњи поздрав

другу из младости

БОСИОК

ДОРУ
1950–2022.

СТАНКО МИХАЈЛОВ

са породицом

(53/284875)

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

Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке 

на ших услу га 

да на це не 

огла са и чи ту ља 

одо бра ва мо

ПО ПУСТ

свим рад ним 

да ни ма

осим сре дом.
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СЕЋАЊЕ

Прошло је девет неутешних и најтужнијих го-

дина, са великом празнином и вечном тугом у

срцу и сузом у оку

АЛЕКСАНДРА ВАРГА
16. VI 1994 – 17. VI 2013.

Дан за даном, година за годином пролазе, а

бол и туга су све већи и већи, не пролазе.

Недостаје нам твој осмех и чврст загрљај, дра-

га наша Сањице, никад непрежаљена душо.

Твоји: деда, баба, тата, тета и МАРИЦА

(1/284748)

БОЛНО СЕЋАЊЕ

МИЛАН ЉУБИША

КНЕЖЕВИЋ МИЛОЈКОВИЋ
1999–2019. 1943–2020.

Заувек ће бити у нашим сећањима и мислима.

Породице КНЕЖЕВИЋ и МИЛОЈКОВИЋ

(4/284592)

СЕЋАЊЕ

ДРАГАН РИСТИЋ
2012–2022.

Љубав и сећање на тебе живеће вечно у нашим срцима.

Твоји најмилији
(5/284760)

28. VI 2022. је година мојој

НАДИ ГВОЗДЕНАЦ
рођ. Радевић

из Пећи

Помен дајемо на гробљу Котеж у Панчеву, у 10

сати.

Племенитост која те је красила заслужује вечно

сећање и поштовање. С љубављу ћу те се сећати,

у срцу носити и с поштовањем спомињати.

Твој супруг СЛАВКО, АЛЕКСАНДРА и ЈАСНА

са породицама, заова ВИНКА

и остала родбина и пријатељи
(6/284761)

28. VI 2021 – 28. VI 2022.

НАДА ГВОЗДЕНАЦ
рођ. Радевић

из Пећи

Била си и остала велика сестра, тетка и заова.

Оставила си неизбрисиви траг у нашим срцима и

огромну празнину иза себе.
Браћа БУДО и МИРКО са породицама

као и Мишкова породица
(7/284761)

ПОМЕН

ЗАГОРКА

ГАРИЋ
2019–2022.

Навршавају се три годи-
не од смрти наше мајке,
бабе и сестре.
Ожалошћени: ћерка СЛО-
БОДАНКА са породицом
и сестра ЈЕЛА из Сарајева

(9/284763)

Обележавање и сећање на наше вољене

ФИЗЕШАН

ВЕРА ТОДОР
4. X 1953 – 28. VI 2007. 7. X 1943 – 2. VII 2013.

Син АЛЕКСАНДАР, снаја МАРИЈА и унук ФИЛИП
(10/284766)

23. јуна навршава се осамнаест тужних година

откако нису са нама

ТОМА и ЉИЉАНА

БАРБУ

Вечно ожалошћени синови БЕРНАРД и РОБЕРТ

(11/284764)

ДРАГАН МАРИНКОВИЋ
2020 – 2022.

Сине мој драги, сузе и бол за тобом не

престају. Туга раздире срце твоје мајке.

Почивај у миру драги и никада непрежа-

љени. 

Мајка ЦАНА и брат ВОЈА

(12/284771)

22. јуна навршавају се две године откада са нама више
није наш вољени

ДРАГАН МАРИНКОВИЋ
2020–2022.

Твоји најмилији: супруга ВЕСНА, ћерка

(16/284785)
АЛЕКСАНДРА и син АЛЕКСАНДАР

СЕЋАЊЕ

ДЕЈАН

ПЕТРОВ

Заувек у нашим ср-

цима.

Стриц ДРАГОСЛАВ

са породицом

(21/284793)

МИЛАН

КНЕЖЕВИЋ
23. VI 2017 – 23. VI 2022.

Време није избриса-

ло успомену на тебе.

НИКОЛИНА, ЉИЉА,

ДУШКО и ЉУБИЦА

(20/2848792)

24. јуна навршавају

се две године од смр-

ти наше

РАДОМИРКЕ

ВЕСЕЛИНОВИЋ

Њени најмилији

(28/284805)

СЕЋАЊЕ

ЗОРИЦА ЈОВАНОВ
24. VI 2016 – 24. VI 2022.

И после шест година постоји нешто што не уми-

ре. То је љубав према теби, сећање и туга вечна.

Воле те ТИЈАНА са породицом, ЗВОНКО и мама

(30/284813)

СЕЋАЊЕ

ЈОВАНКА ФИЛИПОВИЋ
баба ЈОКА

1950–2013.

Успомену на тебе чуваћемо вечно у својим ср-

цима.

Супруг ЗОРАН и ћерка СЛАЂАНА

са породицом
(29/284810)

СЕЋАЊЕ

ДЕЛЧЕ СТАНКОВСКИ
26. VI 2021 – 26. VI 2022.

Време пролази, бол остаје.

Твоји најмилији: супруга СНЕЖАНА, 

деца СРЂАН и ДИЈАНА са породицама

(32/284822)

26. јуна 2022. навршава се пет тужних година за нашом

БРАНКОМ ГРУБОР
рођ. Делетић

Твоја доброта, приврженост породици и љубав којима

си све обасипала остају незаборављени. 

У нама и са нама остаћеш заувек. Много недостајеш а

највише твојим најрођенијим МИРКУ, МИЛОШУ и

МАРКУ
(37/284831)

СЕЋАЊЕ

на оца

СЛАВКА

АНКИЋА
1996–2022.

Ћерке АНЂЕЛА

и АДРИЈАНА
(38/284837)

Прошла је година откако није са нама

наш вољени син, брат, девер и стриц

ДЕЈАН ПЕТРОВ

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Почивај у миру.

(50/284850)
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Панчевац је скоро читав живот,
а недавно је напунио седамде-
сету. Пропутовао је, пословно,
целу СФРЈ. Приватно, добар део
Европе. У „Утви” је био помоћ-
ник директора за економску
делатност. Имао је важну улогу
у развоју занатства у нашем гра-
ду. Био је и још увек је успешни
приватник. Заслужио је и добио
бројна признања. Тече му, како
каже, 49. година радног стажа.
Вредан, образован и насмејан
Драган Ђуровић важан је део
панчевачког јавног живота.

ПАНЧЕВАЦ: Драгане, зна вас
више од „пола града”, имате ли
надимак?

ДРАГАН ЂУРОВИЋ: Да. Први
надимак који сам добио и нај-
дуже га задржао је Че, по Гева-
ри. У свим већим групама који-
ма сам припадао још од средње
школе, па све до данас, увек сам
био некакав груповођа, ето разлога.
А само девојке су ме звале
Лола, нећу да причам зашто
(смех).

• Одакле потичете?
– Пореклом сам из Босне, сад

је то део Републике Српске. Ради
се о широј околини Вишеграда,
о општини Рудо – историја пам-
ти ово место по првом заседању
АВНОЈ-а. Мој ћале Драгојле био
је стаклорезац, па је послом кре-
нуо у Сарајево и ми, мама Загор-
ка и ја, наравно, с њим. Тада сам
имао четири године, а већ наред-
не смо се преселили у Добрицу,
која је у општини Алибунар. Тамо
смо се затекли јер се педесетих
година прошлог века из мог род-
ног краја ишло у Банат на брање
кукуруза. Спавало се по земљо-
радничким задругама, у шупа-
ма, а за рад нашим очевима није
плаћано, већ су зарађивали у
натури, добијали су жито. Тата
се спријатељио с људима из
Добрице, преселили смо се и
остали тамо четири године, до
доласка у Панчево.

• Зашто сте дошли овамо?
– Моја мајка је чула да се у

Панчеву, од моје осме године
мом граду, прави стакло. Ћале је
био фантастичан грађевински ста-
клорезац, обема рукама је гито-
вао, а у Добрици је радио као
магационер, благајник и ноћни
чувар. Запослио се, зато, у Ста-
клари, а ми смо дошли у Војло-
вицу. У годинама које су следи-
ле, научио сам и ја од ћалета да
радим са стаклом, а њега су сла-
ли по целој великој Југославији
да застакљује објекте. Интере-
сантно је и то да се десило да сам
имао четири различите учитељи-
це у четири различите основне
школе – једну у Добрици, две у
Војловици, а у мом четвртом 
разреду преселили смо се у Улицу
Милоша Требињца, па сам се пре-
бацио у „Бранкову”: ту сам већ
завршио факултет, треба савла-
дати четири учитељице (смех).

• Шта вас је занимало у младо-
сти? Коју сте школу завршили?

– Бавио сам се веслањем и
играо сам тенис. Најпре сам
завршио средњу техничку шко-
лу. Хтео сам да упишем Машин-
ски факултет, али нисам поло-
жио пријемни; добро је што
нисам, јер сам у међувремену
постао инжењер статистике и
економиста. Математика ми је
увек лежала, а основ статистике
је у њој. Запослио сам се 1973.
године у „Утви” као приправ-
ник, машински техничар. Рела-
тивно брзо сам прешао у сектор
економике, у одељење „Служба
план и анализа”, где су се ради-
ли статистика и рачуноводство
и у ком сам постао и шеф. Сада
ми тече тек 49. година непре-
кидног радног стажа (смех).

• Вратимо се у „Утву”, тамо сте
провели 12 година. Шта још може-
те да издвојите из тог периода?

– Тамо сам почео да се бавим
политиком, другачије није могао

да се реши приправнички стаж.
Постао сам члан Савеза кому-
ниста. Последње четири године
у „Утви” био сам помоћник
директора за економску делат-
ност. „Утва” је тада имала укуп-
но 6.000 радника! Бавио сам се
својим послом, економијом, а у
вези с угоститељством: имали
смо три одмаралишта, осам
ресторана друштвене исхране и
тринаест кафана по целој Југо-
славији. Увео сам нормативе за
храну, после тога се знало коли-
ко се чега троши. Био сам строг
када је требало, али никада никог
нисам казнио. Стално сам путо-
вао, имао сам пријатеље у целој
тој великој земљи. „Утва” је има-
ла фантастичан рачунски цен-
тар, радили смо плате и за „Азо-
тару” и Рафинерију док се они
нису оспособили за тај посао.

• Испричајте нам неку анег-
доту из тог периода.

– Једном сам, због сумње да
нешто није у реду, послао коми-
сију за попис у кафану у Глого-
њу, па сам на основу њиховог
извештаја у коме је стајало да
пословођа продаје своје пиће
написао дисциплинску пријаву.
Дисциплинска комисија је посло-
вођи дала отказ, ја то аминујем,
а раднички савет, као другосте-
пени орган, не потврди моју одлу-
ку. Имао сам право вета, па сам
поништио одлуку радничког саве-
та, али сам морао збору радника
да подносим извештај зашто сам
то урадио. То је била озбиљна
држава, шта год сада причали.
И збор радника изгласа да се
онај врати на посао. Ухватио сам
лопова, краде од свих нас, а они
га враћају. Поништим гласање и
тражим да се још једном гласа,
уз реченицу да ћу, ако они поно-
во изгласају да се лопов врати,
поднети оставку. То су учинили,
па сам дао отказ. Уосталом, хтео
сам да се опробам у неким дру-
гим стварима, па сам 1985. годи-
не напустио „Утву”.

• Куда сте отишли?
– У Штедно-кредитну задругу

самосталних занатлија, где сам
постао управник. Кад сам сти-
гао, каса је била празна, а ште-
дише отишле. Кредити су били
занемарени. Ипак, био сам у
току, познавао сам много зана-
тлија, па сам их окупио. Убрзо
сам изнео предлог како да покре-
немо ствари, да помогнемо зана-
тлијама које хоће да отворе неку
радњу. Занатлије јесу имале нов-
ца средином осамдесетих, али
нису се водиле књиге. На почет-
ку године би уплатили порезе и
не би имали више никакве оба-
везе. Зато смо окупили занатли-
је које су биле на својим ногама
и договорили се да донесу новац
на штедњу. За недељу дана смо
скупили толико пара да је одмах
„отишао” први кредит, што се
брзо рашчуло. Кредити су кре-
нули, све је почело да се шири

фантастично. Било је око сто
чланова задруге када сам дошао,
а када сам одлазио, триста. Виде-
ли су људи да је дошао неко ко
се разуме у материју.

• Како се та прича развила?
– Отишао сам у Нови Сад, где

сам под врло повољним услови-
ма добио кредите: чак пет пута
више пара сам донео него што
смо ми у Панчеву имали у штед-
њи. После шест месеци добили
смо још више новца. На моју
иницијативу основали смо Удру-
жење штедно-кредитних задру-
га Војводине, где сам био пред-
седник. Помагали смо једни дру-
гима и унапређивали рад задру-
га. Може се рећи да се занатство
развило у нашем граду захваљу-
јући задрузи. Износи кредита су
били око 10.000 марака за јед-
ног занатлију, што је средином
осамдесетих било довољно да се
опреми локал најважнијим
машинама и да се крене с послом.
Рок враћања је био седам годи-
на, а ја сам га скратио на четири
да би се новац брже обртао. Било
је занатлија који су за три месе-
ца развили своје радње и враћа-
ли кредит у целости! Наравно,
камату им отпишем, плате је

само за та три месеца, а не како
то сад банке раде... Људи су ме
по добру упамтили, па се често
дешавало да одем у ресторан на
вечеру с друштвом и када тра-
жим рачун, конобар ми каже да
је све регулисао неки њихов стал-
ни гост занатлија који седи за
столом у ћошку.

• Које су се занатлије тада
појављивале у задрузи? Колико
сте дуго у њој остали?

– Било је угоститеља, брава-
ра, варилаца, лимара, обућара...
Све је било лакше за њих када
су имали почетни капитал захва-
љујући задрузи. Био сам први
међу једнакима четири године.
Отишао сам због инфлације 1989,
а банке то прве осете. Није било
новца за нове кредите, па сам
почео занатлијама да исплаћу-
јем њихову штедњу. Онда, деси-
ло се исто што и у „Утви”: само-
стално сам одлучио да одем.
Увек сам одлазио када је нешто
почело да пропада, не због мог
ангажмана, већ због друштве-
них околности.

• Памте вас и као секретара
МЗ Доњи град...

– Да, то ми је било следеће
радно место. Постао сам рад-
ник општинске управе, толико
сам делатности променио... Успут
сам помагао ћалету у стаклоре-
зачкој радњи. Елем, кад сам
дошао у МЗ Доњи град, баш као
што би урадио Че (смех), повео
сам људе, па смо у подруму
направили простор са двеста
места где омладина може да се
окупља. Тамо смо правили и
састанке свих десет градских
месних заједница, издавали салу
за испраћаје у војску, скупљали
смо новац за Црвени крст... Радио
сам тада већ као рачуновођа, па
нисам живео од те плате. Од
четири месне заједнице су напра-
вили једну, па сам из општин-
ске управе, иако су ми нудили
да у њој водим финансије, у при-
ватни сектор отишао 1994.

• Чиме сте се бавили?
– Прво сам с кумом отворио

„Ла Линеу”. То предузеће је има-
ло тридесетак делатности, али
најважније су биле ауто-школа
и рачуноводство. Због неких
спољних околности с кумом сам
се договорио да будемо кумови,
али не и пословни партнери.
Отворио сам своју агенцију за
књиговодствене услуге „Ђуро-
вић” 1996, а од 2013. године као
пензионер радим, са свим овла-
шћењима, у агенцији своје ћер-
ке, која ми је шефица.

• Је л’ сте се женили?
– Најмање три пута (смех). Са

две жене сам био венчан и био
сам и у једној ванбрачној зајед-
ници, а из прва два брака имам
две ћерке.

• Како проводите пензионер-
ске дане?

– Добар део дана проведем у
кафани, дођем да попијем кафу
и прочитам новине. Највише се
дружим са оним људима којима
водим књиге, а већином су то
бивши утваши или њихова деца.
Дуго сам и фото-аматер, од осмог
разреда школе; некада сам 
развијао филмове сам, имам око
2.000 црнобелих фотографија, а
сада то за мене раде у фото-рад-
њама. Код куће кувам, перем,
пеглам. Имам баштицу с фан-
тастичним цвећем, ружама углав-
ном, па се и тиме „бакћем”. Кућа
је тачно прекопута средине нај-
лепшег парка на свету – Народ-
не баште, у Милоша Требињца,
а сада је „ограђена” с пет пето-
спратних зграда. Нема сунца
више у дворишту. Не знам ко
дозвољава овај урбанистички
хаос у граду. Али моја узречица
је: биће боље. Проживео сам
диван, испуњен живот. Важно је
и бити хуман. Треба да помог-
неш свакоме, кад год си у при-
лици. То је мој мото.

С. Трајковић

Бачванска улица припада
територији Месне заједнице
Младост. Под овим називом
постоји од 1994. године, а
простире се од Македонске
до Шарпланинске.

Бачка је географски регион,
административно подељен
између Србије и Мађарске.
Јужну и западну границу
Бачке чини река Дунав, а
источна граница је река Тиса.

Ливаде су највише кошене у
јуну, обично кад је трава била
пуна пољског цвећа. Трава је
кошена ноћу, на месечини,
или зором док има росе и док
је влажна, како млада трава
не би изостала при косидби.
Сено, сакупљено у багље, оста-
вљано је да се суши (добро
сено, кад се осуши, било је
зеленкасто, а пред возидбу,
када се дирне руком, требало
је да шушти), а затим је било
превожено до гувна, где се
денуло у камаре.

Виногради су током јуна
„прашени” и том приликом
се чокоће плевило од изли-
шних изданака, који су расли
из корена или чокота, како
чокоће не би слабило или
било упарложено. При „пра-
шидби” дугачке лозе би биле
заломљене или сасечене, како
не би стајале на више тачака,
а уколико на њима није било

грожђа, лозе су биле и сасвим
одломљене. Лишће се није
привезивало за тачке јер је
сматрано да оно треба да
заклања слабе гроздиће од
наглих киша, туче, росе и вру-
ћине. Током јуна, колико је
било у њиховој моћи, сала-
шари су усеве и винограде
осигуравали од леда.

У баштама су калемљене
воћке с пупољцима, а над
уметнутим пупољком било би
привезано пола табака папи-
ра, који је заклањао пупољак
од сунца и чувао да не испа-
ри и не исуши се влага која
се налазила међу „оком” и
„зарезом”. Требљене су са воћ-
ки бубе, гусенице и бели леп-
тирови. Младе воћке, које на
свом месту стоје мање од чети-
ри године, заливане су, ако
нема довољно кише, предве-
че, „ђубреливом” или на сун-
цу устајалом водом, а земља
око дрвета је окопавана моти-
ком. Како би род на воћкама
био леп и крупан, одсецани
су млади плодови тамо где су
расли густо. У тзв. кухињским
баштама расађиван је „мекан”
расад (кељ, карфиол, купус,
целер, салата, зимна ротква),
а наново су сејани слатки гра-
шак, боб, босиљак, мајоран,
салата, спанаћ и друго зеље
које је свакодневно, током
лета, трошено у исхрани.
Поред раније посејаног пасу-
ља и грашка постављано је
пруће или тачке. Црни лук је
у баштама пажљиво гажен
ногом или дашчицом приве-
заном на нози, како би му
пера увенула или се осуши-
ла, јер се веровало да ће тиме
плод лука бити већи и дебљи.

Бели лук је везиван, како не
би отишао у семе, а проређи-
вана је и лоза на бостану.

Током јуна марва је најви-
ше храњена травом, а тегле-
ћи волови свако јутро добија-
ли су и сено. Кравама су,
након паше, даване и тзв.
масне траве (детелина, лишће
од цвекле), али у мањим коли-
чинама како се не би „обје-
ле”. Пазило се да марви,
посебно овцама, не буде дава-
на мокра детелина и да не
буду напојене барем један час
после хранења детелином, јер
се веровало да од тога могу
да липсају. Сматрало се да је
детелина најбоља за јело када
цвета. Покрај бара, у шушња-
рима, сечене су младе леско-
ве, врбове и букове гранчице,
које су повезиване у не пре-
више стегнуте снопиће, након
чега су такви снопићи ста-
вљани на заоштрено коље и
сушени за зиму, за исхрану
оваца и коза.

Гускама је чупано перје, а
очупане гуске храњене су
сувим зрном, јер су, док им
перје расте, биле нејаке, па
уколико би само траву пасле,
лако су липсавале. Гушчићи
су, када се врате с поља и
околних бара, храњени ситно
исеченом копривом, помеша-
ном с прикупљеним јечмом,
а пачићи су дохрањивани само

јечмом. Гушчићима су лепље-
не уши уљем и смолом од тре-
шања и вишања како им, док
не обрасту перјем, не би сме-
тали комарци и мушице које
им улећу у уши, због чега,
веровало се, гушчићи црка-
вају. Сувим зрном су, ујутро
и увече, храњене ћурке и коко-
шке. Бирана је, и добро хра-
њена, млада живина која ће
се доцније плодити и лећи.
Вешти људи су „копунили”
петлиће, после чега су петли-
ћи држани осам дана сами у
комори и храњени тестом при-
купљеног јечма или кукуру-
за. Штале су, због врућина,
чишћене темељније. Током
јуна краве су пуштане под
бикове. Почело је ројење пче-
ла, а из препуних кошница је
одвађано саће. Пазило се да
се рој из кошнице не изгуби
и ослушкивало се зујање крај
кошнице.

Подрумски прозори били
су запушавани како би се и
подрумске просторије зашти-
тиле од врућина. Житнице и
амбари, као и други простор
где ће бити смештена пше-
ница, темељно су чишћени и
припремани за предстојећу
жетву. Уколико таква места
нису била патосана даском,
по земљи је, због влаге, про-
стирана слама или лесково
лишће, а истовремено мишје
рупе су пуњене тученим ста-
клом и затрпаване.

Непотрошено суво месо је,
како би се сачувало од вру-
ћина и мува, стављано у сено,
затрпавано у пепео или покри-
вано перјем.

(Милан Степановић
на порталу rav no plov.rs)

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: БАЧВАНСКА

Јун на сомборским
салашима

ФУНКЦИЈЕ И ПРИЗНАЊА

Ђуровић је имао бројне функ-

ције. Био је председник рад-

ничког савета, секретар пар-

тијске организације, руково-

дилац радних група... Најдра-

же му је то што је био пред-

седник омладине целе „Утве”,

која је имала 2.500 омлади-

наца, а с њима је извео вели-

ки број успешних радних

акција. Био је председник

Удружења штедно-кредитних

задруга Војводине и члан

председништва штедно-кре-

дитних задруга СФРЈ.

Од признања, највише

се дичи Повељом Савеза

рачуновођа и ревизора

Србије поводом 50 година

од оснивања. Заслужио је

и признање Удружења

самосталних занатлија за

допринос у развоју занат-

ства, као и „мали милион”

захвалница од разних

удружења.

НАШ ГОСТ: ДРАГАН ЂУРОВИЋ, УТВАШ, СТАТИСТИЧАР И РАЧУНОВОЂА

ПОЛА ВЕКА У ПРЕПОЗНАТЉИВО 
ХУМАНОЈ АКЦИЈИ

Драган Ђуровић
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Поново је Панчево било у магич-
ном ритму карневалских нота,
што је ваљда и време када живље-
ње у људској цивилизацији досе-
же највећи степен позитивног
опуштања вентила.

Наиме, тада су сви раздрага-
ни, креативни и максимално
опуштени, јер нема оног опте-
рећујућег такмичарског духа који
нам веома често ствара стрес.

Добро, вероватно га има мало,
али ако је циљ да се буде што
смешнији, онда је такмацима
све опроштено.

Тако је било и протеклог кар-
невалског викенда у нашем гра-
ду, када је јубиларни двадесети
пут много људи и те како имало
шта весело и егзотично да види
– од бројних домаћих карневал-
ских група, преко гостију из Сло-
веније и Северне Македоније,
до Италије, Малезије и Кубе.

Двадесети Интернационални
панчевачки карневал отворен је
у петак, 17. јуна, у тржном цен-
тру „Биг”, са идејом да велича
снагу пријатељства и сарадњу
између људи, као и карневал-
ских група, волонтера, суграђа-
на и свих који дају љубав, пози-
тивну енергију и допринос да
ова манифестација у нашем гра-
ду живи већ две деценије.

Овим речима је Зорана Владу
из удружења „Пријатељи Пан-
чева” захвалила свима, пре све-
га екипи организатора, Плесном
клубу „Балерина”, који година-
ма ради дечји програм на овој
манифестацији, Зорани Штеко-
вић, дугогодишњој водитељки
карневала, као и бившим градо-
начелницима и њиховим заме-
ницима.

Принцеза ил’ дворска луда

Након тога је маестро карне-
вала Борис Матијевић отво-
рио догађај, и то у стиху, завр-
шивши речима: „Свак нек буде
што пожели, принцеза ил’
дворска луда, срећа, љубав,
сад су свуда”.

Потом су се на главној бини
представиле поједине карневал-
ске групе, након чега су насту-
пили „Банатски кицоши” и „Лек-
сингтон бенд”.

Упоредо с тим трајао је „Банат
гастро”, сајам традиционалне
хране и вина, на паркингу „Бига”,
где је одржан и дечји програм.

И сутрадан, у суботу, 18. јуна,
излагачи су од раног поподнева
могли да нуде своје рукотворине.

Главни догађај другог дана (и
целог) карневала била је повор-
ка коју су предводили маестро и
чланови интернационалног бор-
да карневала.

А онда је кренуо низ од 22
групе, који су отвориле панче-
вачке мажореткиње из Студија
„Лана”, а одмах затим и белоцр-
кванске, и то кадети и јуниори.

Четврта је била Предшколска
установа „Кефалица”, када су
малишани бројним посетиоци-
ма приказали колико значи сун-
це на морској плажи. Глумио-
ница „Марекс” поручила је кроз
позоришну бајку да свака кућа у
којој има љубави представља
један дворац.

Туфнаста весела дружина
првачића под називом „Клин-

ци далматинци” окупила је
своје породице и другаре који,
иако лају, не уједају, већ само
ђускају и машу репићима. Било
је чак и неколико правих паса,
а ни рђава Круела није изо-
стала.

Импозантна „Балерина”

Седма тачка може се назвати
импозантном у правом смислу
те речи – Плесни клуб „Балери-
на”, који постоји више од три

деценије и за то време је изне-
дрио бројне шампионе узраста
између три и осамнаест година.
Овог пута су извели представу
„Љубав”, а продефиловало је на
десетине деце и њихових роди-
теља у мајицама са срцима.
Након тога се представио вршач-
ки „Змај – огњени вук” прика-
завши борбу добра и зла, у ори-
гиналним костимима витезова.

Уследила је тачка белоцркван-
ске гимназије, па мини-концерт

чланова Музичког центра „Дар-
мар”, који су у морнарским уни-
формама одсвирали чувени хит
„Текила”, а Руски цигански табор
Удружења Руса „Ромашка” при-
казао је чергаре – вечите лута-
лице и страствене музичаре и
играче, које је пратила музика
из филма „Цигани лете у небо”.

Следеће су биле жабице из
Врњачке Бање, па гости из Ита-
лије у венецијанским костими-
ма, које је предводила Моргана,
међу којима је био и демон, а
чак и он на крају схвата да му је
потребна љубав.

Рајске птице из Малезије пору-
чиле су да је фузија симбол хар-
моније, уз поруку да није важно
које смо расе, већ да живимо у
миру и слози.

Птујски „Kуренти” као весели
кловнови довезли су се у специ-
јалном „трабанту”, док су гости
из Удруге „Жабе” из хрватског
Иванић Града дефиловали носе-
ћи цилиндре, фракове и кари-
ране панталоне.

Куба на Балкану, вау!

Гости из Основне школе „Мар-
шал Тито” из Струмице у кости-
мима мачака приказали су месец
љубави, док су „Машкаре Боке-
ција” играле средњовековне пле-
сове у ренесансним костимима,
а након наступа Лесковчана све
је прокувало, нарочито у мушким
очима, када су гошће из „Кубал-
канике” дочарале савршенство
покрета и тела.

Ни робот „Суперхерој” никог
није оставио равнодушним, а
поворку су затворили домаћи-
ни, „Пријатељи Панчева”.

Ту наравно није крај узбуђе-
њима, јер су недуго затим лепо-
та и ритмичност поново дошле
на пиједестал, овог пута на бини,
када су наступиле старе гошће:
„Man tock Dan ce Inter na ti o nal –
Bra zil Sam ba Dan ce Show”. У
истом темпу наставили су већ
поменути „Cuban Band and Dan -
ce Show – Cubal ca ni ca”, а завесу
на званичан програм спустио је
београдски састав „Ван Гог”.

Ни ту није био крај догађањи-
ма, јер је у целом граду било
разних музичких програма, а
вероватно најкарневалскији био
је наступ „Ђуре и морнара” у
кафеу „Бабис”.

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.

Луна
Седмомесечна куца средњег раста скло-
њена је усред зиме као штене са улице,
а сада је примила све вакцине и ревак-
цине. Чипована је, поседује пасош и
више пута је очишћена од паразита.

Луна је паметна, здрава и весела „девојчица”, која обожава
децу, као и друге псе. Навикнута је и на мачке, а воли шетње, чак
зна и неке команде и, као веома послушна, лака је за дресуру.

Она се налази у Панчеву, али је могућ договор о превозу ако
буде потребе, a уговор о стерилизацији je обавезан. Све друге
информације могу се добити на телефон 065/245-33-55.

Белко
Овај питом и весео мужјак прона-
ђен је везан у Kикиндској улици
испред бивше теретане, у којој је
сада супермаркет.

Нажалост, нема микрочип, па
није могуће пронаћи власника, а
није познато да ли га је неко про-
нашао и везао на овој локацији или
је напуштен.

Ако га неко препозна или жели
да га удоми, може га пронаћи у градском прихватилишту у
Панчеву (телефон 352-148).

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!

МНОГО ЉУДИ НА ДВАДЕСЕТОЈ НАЈВЕСЕЛИЈОЈ ПАНЧЕВАЧКОЈ МАНИФЕСТАЦИЈИ 

ЈУБИЛАРНИ КАРНЕВАЛ ОКУПАО НАШ ГРАД
ПОЗИТИВОМ И ЕГЗОТИКОМ



На Отвореном првенству Срби-
је у пливању за ветеране уче-
ствовало је 135 такмичара из 17
клубова из БиХ, Мађарске и
Србије, а одличне резултате
остварили су такмичари ПК-а
Спарта из Панчева, које је
предводио тренер Ненад Јовић.

Гордана Крстић се такмичи-
ла у групи пливачица од 55 до
59 година, а освојила је чак седам
златних медаља и једно сребро.
Тријумфовала је на 200 и 400 м
краул, 50, 100 и 200 м прсно и
100 и 200 м леђно, а друга је
стигла на циљ у трци на 100 м
краул. У истој групи Магда Ђер-
фи је победила на 100 м краул и
50 м леђно, а сребро је зарадила
на 50 м краул. Илона Апро је
била друга на 50 м леђно и тре-
ћа на 50 м краул.

Оливера Живковић је у кон-
куренцији учесница од 50 до 54
године освојила насјајнија одлич-
ја на 100 и 200 м леђно и 200 м
мешовито. Јована Богдановић је

тријумфовала у трци на 100 м
прсно у групи пливачица од 30
до 34 године.

Ненад Јовић је у конкуренци-
ји пливача од 50 до 54 године
победио на 200 м краул, 200 м
леђно, 200 м прсно и 200 м
мешовито. Сребром се окитио
после трка на 50 и 100 леђно, 50

и 100 м краул и 50 и 100 м
прсно, а бронзу је зарадио на
400 м краул. Срђан Стојков је
пливао у групи такмичара од 45
до 49 година. Победио је на 200
м мешовито и 200 м леђно, а
други је био на 400 м краул и
100 м леђно. У истој групи пли-
вача Драган Јовановић је био

први на 50 м краул, а други на
50 м прсно и 100 м краул. Иван
Урком је освојио бронзане меда-
ље у тркама на 50 м прсно и 100
м леђно.

Здравко Радић (категорија од
55 до 59 година) био је најбржи
у тркама на 100 м краул, 50 м
прсно и 50 м леђно, док је у трци
на 50 м краул други стигао на
циљ. У групи пливача од 30 до
34 године Младен Жунић је био
први на 200 м прсно, сребро је
зарадио на 100 м истим стилом,
а на 50 м прсно и 50 м делфин
припале су му бронзане медаље.

Милош Матић је у категори-
ји од 35 до 39 година освојио
злато на 50 м леђно и сребро на
200 м краул, а Вељко Самарџија
је у конкуренцији пливача од 65
до 69 година победио у тркама
на 50 м прсно и 50 м краул.

Одличне су биле и штафете
Пливачког клуба Спарта, које
су успеле да освоје чак осам
одличја.

СПОРТ
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ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

„ДИЗЕЛКА” ОПЕТ У ПУНОМ ПОГОНУ
СЈАЈНО ИЗДАЊЕ МЛАДИХ 

ПАНЧЕВАЧКИХ БОРАЦА

УЗ ЏУДО КЛУБ ТАМИШ 
СРЕЋНИЈЕ ЈЕ ДЕТИЊСТВО

Најмлађи спортски колектив
у Панчеву из недеље у неде-
љу поставља домаћи задатак
– како анимирати децу да се
баве џудом, како их натерати
да вредно вежбају и освајају
медаље, да не одустану ни
онда када не иде баш све као
по лоју и, уз све то, да осмеси
не силазе с дечјих лица!

У Џудо клубу Тамиш знају
како се то ради! Уз сјајне тре-
нере деца напредују из дана
у дан, а уз добру организаци-
ју, у којој има места и за рад
и за дружење с вршњацима
из целе Европе, али и за сло-
бодно време, опуштање, игра-
ње, скакање и купање у базе-
нима с клупским другарима
и другарицама – деца из Џудо
клуба Тамиш, једноставно,
имају срећније детињство!

Баш тако 
је било и
п р o т e к л о г
викенда на
међународ-
ном турниру у
Босни и Хер-
цеговини. На
т а к м и ч е њ у
под називом
„Добој опен
2022”, у фено-
м е н а л н о ј
организацији
ЏК-а Озрен и
п о р о д и ц е
Бркић, екипа
ЏК-а Тамиш
је у укупном
п л а с м а н у
освојила тре-
ће место, док
је у конкурен-
цији старијих
пионира била
најуспешнија.
Тренери Неда
и Иван Осто-
јић успешно
су предводи-
ли своје бор-
це, који су се
у Панчево
вратили с пре-
ко 20 медаља. А било је вре-
мена и за песму, игру, дру-
жење с вршњацима из Фран-
цуске, БиХ и осталих европ-
ских земаља, за играње фуд-
бала, за купање у базенима...

Најсјајнија одличја су осво-
јили: Катарина Кешин, Кри-
стијан Лехни, Дејан Долин-

га, Алекса Лехни, Матеја Сто-
јановски, Марија Стојановски
и Петар Новаковић. Сребр-
ним медаљама су се окити-
ли: Кристијан Лехни, Ната-
лија Новаковић, Јелена Сто-
јановски и Петар Новаковић,
а бронзе су заслужили: Вукан
Раниславић, Наталија Нова-
ковић, Дејан Долинга, Васи-
лије Стајчић, Никола Долин-
га, Андреј Докић, Марија
Пеневски (две) и Нађа Стај-
чић.

Уз све то, Кристијан Лехни
је проглашен за најбољег так-
мичара у категорији млађих
пионира, док је Дејан Долин-
га био најбољи борац у групи
старијих пионира.

За то време други део еки-
пе Џудо клуба Тамиш насту-
пао је на „Купу Београда

2022”. Спортски колектив из
нашег града био је веома успе-
шан и на том такмичењу.

Златне медаље су освојили
Михајло Вуковић и Милена
Секуловић, а сјајне борце су
кроз мечеве водили тренери
Марко Атанасов и Сања Сте-
фановић.

НАДМЕТАЊЕ ПЛИВАЧКИХ ВЕТЕРАНА

БРОЈНЕ МЕДАЉЕ ЗА СПАРТУ

Игор Савић извршио
прозивку првотимаца

Контролне утакмице
почетком јула

Време одмора је иза фудбалера
Железничара. Нова сезона у
Првој лиги Србије стартује већ
30. јула, па је сходно томе време
и да се започну припреме за
шампионат у коме „дизелка” из
Панчева има највише амбиције.

У понедељак, 20. јуна, шеф
стручног штаба Железничара
Игор Савић, заједно са својим
сарадницима, извршио је про-
зивку првотимаца, којом су и
званично почеле припреме за
предстојећи шампионат у Првој
лиги Србије.

Првом тренингу је присуство-
вало тридесетак момака, а жеља
свих у бело-плавом табору само
је једна – да Железничар наред-
ног лета постане члан српске
фудбалске елите.

После уводног дела припрема
које ће бити обављене у Панче-
ву, као и две контроле – против
Рада (2. јула) и Вршца (9. јула),
„експедиција” Железничара сели
се на Златибор, где ће одрадити
онај најважнији део тренинга и
ставити „глазуру” за нови поход
на Суперлигу. Тим из Панчева
ће на популарној планини, поред
жестоких тренинга, одиграти и
четири контролне утакмице, а
ривали ће му бити Слобода из
Ужица, Раднички из Сремске
Митровице, Графичар и израел-
ски Bnei Sak hnin.

Поред шефа стручног штаба
Игора Савића, с момцима ће
радити и његови помоћници

Бојан Павловић и Иван Тасић,
тренер голмана Стефан Радуло-
вић, као и стручњак задужен за
кондицију Душко Љубичић.
Медицински тим чине: лекар
Николај Шаре и физиотерапеу-
ти Велибор Митровић, Милош
Гарић и Ивона Јапунџа.

– Момци, пре свега желим да
будете здрави и срећни, да се
максимално посветите тренин-
зима и утакмицама, да марљиво
радите и испуњавате обавезе, а
квалитет ће испливати, будите
сугурни у то. Верујем да смо одра-

дили добар посао у прелазном
року и да смо оформили групу
која је кадра да оствари највећи
успех у историји панчевачког
фудбала и уведе Железничар у
Суперлигу – рекао је у првом
обраћању својим играчима шеф
стручног штаба Игор Савић.

На првом тренингу у опреми
Железничара били су: Младен
Живковић, Марко Кнежевић,

Немања Андријанић, Андреј
Кожул, Александар Симчевић,
Бојан Балаж, Марко Конатар,
Данило Дашић, Реган Обенг,
Александар Ђорђевић, Лука
Петровић, Милош Стојчев, Ненад
Аџибаба, Горан Бркић, Милан
Томић, Марко Андић, Вукашин
Луковић, Дарко Лунц, Страхи-
ња Јовановић, Никола Лаино-
вић, Марко Бачанин, Мирко
Миликић, Деспот Обреновић,
Лука Јанковић, Балша Медени-
ца, Милош Миливојевић и Ђор-
ђе Станковић.

Управа Фудбалског клуба
Железничар успела је да доведе
шест момака као појачање за
остварење шампионских амби-
ција, а посебно интересовање
спортске јавности града на Тами-
шу изазвао је долазак нашег
суграђанина Горана Бркића.

Момак који је рођен 28. апри-
ла 1991. године у Панчеву,
„Жељин” комшија с Мисе, конач-

но је заиграо у свом граду. Пот-
пис на верност Железничару ста-
вио је одлични играч средине
терена који је сјајну каријеру
изградио играјући у бројним клу-
бовима у Србији, али и ино-
странству. Прави фудбалски
глобтротер оставио је велики
траг у ОФК Београду, играо је за
Младост из Апатина, Металац
из Горњег Милановца, Земун,
Младост Добој, љубљанску Олим-
пију, Триглав, Казахстан тараз,
Тузла сити, а у свој град је дошао
из бањалучког Борца.

– Пре свега хвала свима на
добродошлици! Прелеп је осе-
ћај играти за клуб из родног гра-
да. Коначно се догодило и то.
Заиста, није нам требало много
да се договоримо, јер сам и ја,
баш као и људи из управе Желе-
зничара, желео да задужим бело-
-плави дрес. Волео бих да оства-
римо циљ, да се пласирамо у
Суперлигу и да ја, као Панче-
вац, будем део највећег успеха у
историји панчевачког фудбала.
Познајем многе момке, против
неких сам играо, неки су ми
били саиграчи и сигуран сам да
нам неће бити потребно преви-
ше времена да се уклопимо.
Много лепих ствари сам чуо о
Железничару и искрено се надам
да ћемо на крају сви заједно
остварити циљ – рекао је у првом
обраћању панчевачким медији-
ма Панчевац Горан Бркић.

Панчевке и Панчевци су већ
показали да воле Железничар и
да су се ужелели квалитетног
фудбала у свом граду, па не тре-
ба сумњати да ће већ од првог
кола, када у „зеленој оази” буде
гостовао Златибор, свим срцем
бити уз „бело-плаве”.



Ветерани Веслачког клуба
Тамиш Бошко Бјелајац, Милан
Пузић и Јован Опачић учество-
вали су на Европском првен-
ству за ветеране, које је одржа-
но на Бледском језеру у Слове-
нији од 17. до 19. јуна.

Наша малобројна екипа се
изузетно добро припремила за
ово такмичење, с обзиром на
то да се враћа у Панчево с пет
златних медаља.

Најуспешнији је био Бошко
Бјелајац, који је одбранио про-
шлогодишњу титулу шампиона
Европе у скифу. Бошко је у сво-
јој старосној категорији освојио
златну медаљу, а онда је послед-
њег дана такмичења, када се
веслало у суперфиналу најбр-
жих скифиста на овогодишњем
првенству, извеслао трку за пам-
ћење и са сопственим рекордом
освојио нову титулу шампиона
Европе. Веслајући у дубл-скулу
с партнером из Словеније, Бошко
је освојио још једно злато.

Успешност панчевачких
веслача на овом првенству
потврдио је и Милан Пузић,
који је освојио златну медаљу
у својој старосној категорији.
Другог дана такмичења Милан
Пузић и Јован Опачић изашли
су на старт у дубл-скулу и били

доминантни, па су Веслачком
клубу Тамиш донели још једно
европско злато.

– Врло сам задовољан постиг-
нутим резултатима екипе
ветерана Тамиша на овом
шампионату. Сада с нестрпље-
њем очекујемо наступ на

Светском првенству за ветеране,
које ће у септембру бити
одржано у француском граду
Либорну – рекао је шампион
Европе Бошко Бјелајац.

Веслачки клуб Тамиш –
колектив који окупља најбоље.
Од пионира до ветерана...

Неколико
вицешампионских
титула

Следи Првенство
Војводине у гађању
из малокалибарског
оружја

Прошлог викенда у Смедереву
је одржано финале Купа
Србије у дисциплини тростав
3 x 20 дијабола у гађању из
ваздушне пушке у
конкуренцији кадета.

На овом престижном
надметању, једном од најјачих
у нашој земљи, такмичарка
СД-а „Панчево 1813” Ива
Ракоњац освојила је сребрну
медаљу, с резултатом од 588
кругова.

Такође протеклог викенда,
али у Новом Саду, одржано
је и финале Купа Србије у
гађању малокалибарским
оружјем.

Алекса Ракоњац се окитио
сребрним одличјем у
категорији јуниора. Он је
погодио 573 круга у троставу
3 x 20 метака у гађању из
малокалибарске пушке. С тим
резултатом ушао је и у финале
сениорског надметања,

стартовао је с пете позиције,
али је на крају завршио као
осми, што је такође изузетан
успех.

У гађању из
малокалибарског спорт
пиштоља с 30 метака у
прецизној паљби и 30 метака
у брзој паљби, у категорији
јуниора, Марко Нинковић је
освојио сребрну медаљу с 543
круга. Велимир Нинковић се
окитио бронзом погодивши
522 круга, док је Стефан
Кешишјан заузео шесто место,
са 488 кругова.

Одличне резултате чланови
Стрељачке дружине „Панчево
1813” остварили су и у гађању
малокалибарским пиштољем
слободног избора (ПСИ).

Марко Нинковић је с
резултатом од 503 круга
освојио сребрно одличје у
надметању јуниора, а у
конкуренцији сениора био је
шести. Стефан Кешишјан се
окитио бронзом у надметању
јуниора, док је у групи
сениора заузео седмо место.
Велимир Нинковић је погодио
483 круга.

Следећег викенда на
програму ће бити Првенство
Војводине у гађању из
малокалибарског оружја, које
ће се одржати у Новом Саду.

Од 13. до 19. јуна Букурешт је
био домаћин Европског првен-
ства у рвању за кадете, на коме
је учествовала и млада Пан-
чевка Милица Секуловић.

Сам жреб јој није био накло-
њен, јер се у првом колу рвала с
представницомАзербејџана, коју
је победила тушем после ефект-
ногбацања. УдругомколуМили-
ца је за противницу имала Укра-
јинку Марију Јефермову, а про-
шлогодишња европска и светска
првакиња је оправдала улогу
фаворита и савладала Милицу.

Након што се Марија пласи-
рала у финале, Милица је сте-
кла право да се кроз реперсаж
бори за бронзану медаљу. После
победе над такмичарком из
Бугарске Милица се у мечу за
треће место рвала с представ-
ницом Молдавије, а после
четири минута беспоштедне
борбе радовала се молдавска
такмичарка.

– Иако сам била најмлађа у
овој конкуренцији, нисам нај-
задовољнија, прошле године
сам била пета на пионирском

Првенству Европе, а сада ево и
на кадетском. Искрено, очеки-
вала сам медаљу. Предстоји ми
напоран рад како бих се што
боље припремила за предсто-
јећа такмичења. Желим да
захвалим свим девојкама из
наше репрезентације, као и
девојкама из Хрватске и Маке-
доније на подршци коју су ми
пружале током мечева – рекла
је Милица Секуловић после
два дана исцрпљујућих борби.

Пласманом на пето место
Милица је обезбедила и пла-
сман на Светско првенство,

СПОРТ
Петак, 24. јун 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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НАДМЕТАЊЕ НАЈБОЉИХ
МЛАДИХ РВАЧА НА СТАРОМ КОНТИНЕНТУ

МИЛИЦА ИЗБОРИЛА ПУТ У РИМ

АКТУЕЛНОСТИИЗЏК-аДИНАМО

МЕДАЉЕ СА ДВА ТАКМИЧЕЊА

ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У ВЕСЛАЊУ ЗА ВЕТЕРАНЕ

ШАМПИОНСКА ОДЛИЧЈА ЗА ТАМИШ

НАСТАВЉА СЕ ТРАДИЦИЈА

ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ – 12. ПУТ
И овог летасвељубитељеспорта
у Панчеву и околини пут ће
водити у једном смеру – ка
Спортском центру „Младост”.
У уторак, 28. јуна, у 19 сати,
стартује дванаести турнир у
малом фудбалу, под називом
„Панчево 2022”.

Као и сваке године, очекује
се велики број екипа, сви се
надају сјајној фудбалици,
лепим потезима мајстора игре
„на петопарцу”, али и ефект-
ним головима и још ефектни-
јим интервенцијама голмана...

Организатор турнира је и
овог пута припремио прилич-

но богат наградни фонд, па
ће поред признања за освоје-
но прво, друго или треће место
најбољи заслужити и новча-
не награде.

Екипа која освоји прво
место биће награђена са
250.000 динара, другопла-
сирани тим добија 70.000,
а трећепласирани 30.000
динара.

Котизација по екипи изно-
си 12.000 динара, а све додат-
не информације могу се доби-
ти код директора турнира
Ивана Штопуља на број
060/364-09-22.

УСПЕХ ММА АКАДЕМИЈЕ ПАНЧЕВО

ЈОВАН ДЕБИТОВАО СРЕБРОМ

Стране припремио

Александар
Живковић

ФИНАЛЕ КУПА СРБИЈЕ У СТРЕЉАШТВУ

ПАНЧЕВАЧКИ СТРЕЛЦИ У САМОМ ВРХУ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Kd3

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Прошлог викенда у нашем глав-
ном граду, у „Бел експо цен-
тру”, одржано je највеће так-
мичење у историји регионал-
ног греплинга под окриљем
ADCC-а (Абу Даби комбат клуб),
највеће светске греплинг орга-
низације. Греплинг иначе спа-
да у групу рвачких спортова,
као што су бразилски џиjу-џицу,
рвање, џудо, само и други.

На овом престижном надме-
тању, у конкуренцији преко 500
бораца, учествовало је и осам
такмичара ММА академије
Панчево.

Први је на борилиште иза-
шао Јован Санадер, и то у кате-
горији јуниора до 65 кг. Био је
то његов први наступ на зва-
ничним такмичењима, а инте-
ресантно је да је он био убе-
дљиво најмлађи на турниру са
својих 14 година, ако се зна да
је старосна граница за јуниоре
од 15 до 18 година. Ипак, све
то није сметало младом Сана-
деру да оствари одличан резул-
тат. После две сигурне победе
у финалу му је недостајало и
спортске среће против четири
године старијег ривала... На

крају се Јован окитио сребр-
ним одличјем.

После Јована на борилиште
је изашао Огњен Милосављев,
који се надметао у групи јуниора
до 70 кг. После победе на
поене у осмини финала Огњен
је заустављен у наредном колу,
па је на крају морао да се задо-
вољи петим местом. Андреј
Станишић и Божидар Туцић
елиминисани су на поене у
неизвесним борбама првог кола.

Филип Станишић се борио у
категорији сениора до 65 кг.
Остварио је две сигурне побе-

де на почетку, али је у полу-
финалу поражен судијским
одлукама, а потом је изгубио и
у борби за бронзано одличје.

Добривоје Јотић и Бојан Дри-
нић надметали су се у групи
сениора до 70 кг. Обојица су
остварили победе у осмини
финала – Јотић полугом, а Дри-
нић бодовном разликом, али
су потом елиминисани у четврт-
финалу, па су на крају подели-
ли пето место.

Последњи је наступио Дарко
Тасић, и то у најбројнијој кате-
горијинатурниру, угруписениора

до 83 кг, у којој се надметало
37 бораца. После два сигурна
тријумфа Дарко је елиминисан
у четвртфиналу без борбе, па је
и он заузео пето место.

– Остварен је солидан резул-
тат који ће бити темељ за даљи
напоран рад и освајање трофе-
ја на наредним такмичењима
– рекао је главни тренер ММА
академије Панчево Марко Рада-
ковић.

Такмичарима овог клуба
предстоји радно лето, а нова
такмичарска искушења стар-
товаће већ у септембру.

На Првенству Војводине за
старије полетарце, које је одр-
жано недавно у Степанови-
ћеву, Џудо клуб Динамо се
представио с једанаест так-
мичара, који су освојили пет
медаља.

Најсјајнија одличја су зара-
дили Вукашин Бачевић и
Давид Мамојка, а сребром су
се окитили Вук Станковић,
Матија Црњин и Страхиња
Пантић. На пета места су се

пласирали Сташа Симанић и
Михајло Живојиновић.

Чланови Динама оствари-
ли су запажен успех и на тур-
ниру „Трофеј Београда”.

Златну медаљу је заслужио
Милош Божић, а бронзама су
се окитили Сташа Симанић,
Лука Црњин и Стефан Васо-
вић. Пласмане на пета места
у својим категоријама избо-
рили су Огњен Пантић и Алек-
са Милићев.



И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

И велики залогај
Делује примамљиво, али гњави те велики залогај.

    Треба да се напнеш да га прогуташ.

    Био он безукусан или зачињен.

    Како било, завршиће у твом стомаку.

    Који подноси колико може.

    А кад се пређе црта, јасно је шта следи...

    Зато, уживај у малим залогајима.

    Ионако, кад се сви саберу, постану један велики залогај.

Уз дубоко орање
По глави се понекад копа и у мрклом мраку.

    Нерви као гајтани, проводници, жице електричне.

    Умеју да прсну, да се преспоје.

    Схватиш да си у минском пољу.

    Али копаш и даље, вредно је то труда.

    Стигнеш и до просветљења, додуше, ретко.

    Мада, и само мало светла је више него довољно.

    За лакши наставак дубоког орања.

Виша математика
Где је куглица?

    Три празне кутије шибица и дугачак нокат.

    Рожнати наставак малог прста не штеди наивне.

    Екипа се скупи, вара, а лаковерних колико нећеш.

    И, кад се упадне у булу, ваља се из ње вадити.

    А мајстори, мајстори само на то чекају.

    Сисају ти крв, уз причу о више среће убудуће.

    Лажу те, јасно је: па, је л’ то виша математика?

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

а неко се тек спрема за одлазак из града.

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

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

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

фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена. 

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

16. септембра – награда је ваша.

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

Наградни конкурс

Мирославе, 
Марија и Милоше,
честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће

стизати на вашу адресу.
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