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РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ ТОКОМ
УСКРСА И 1. МАЈА
Петак 30. април – нерадни дан.
Понедељак 3. мај – нерадни дан.
Уторак 4. мај – од 10 до 15 сати.

ИМУНИЗАЦИЈА У ЈУЖНОБАТСКОМ ОКРУГУ СЕ НАСТАВЉА У ПОНЕДЕЉАК
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Број 4914, година CLIII

ЧИТАОЦИМА ЧЕСТИТАМО ПРВИ МАЈ И УСКРС!

ХРИСТОС ВАСКРСЕХРИСТОС ВАСКРСЕ

У петак, суботу и недељу, 30. априла и 1. и 2. маја, 
вакцинални пунктови због празника неће радити

ПАНЧЕВЦИ СЕ МОГУ ВАКЦИНИСАТИ
СВАКОГ ДАНА, И БЕЗ ЗАКАЗИВАЊА!

стр. 3

Забрана отуђења
имовине Кнежевића

» страна 4

Пореска управа
не лаже

» страна 3

НОВО У ГРАДУ!

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1

страна 11
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УСКОРО! УСКОРО!
n Нови изглед интернет

портала „Панчевац”.

n Информације 24 сата дневно,
седам дана у недељи.

n Посебне погодности
за оглашиваче.

ИСКРЕНО ПРОТИВ ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА
ИЛИ ПОЕН У БОРБИ ЕУ ПРОТИВ КИНЕ?

Правила за путовања
у државе у окружењу



мената концесије, за финансирање,
изградњу, управљање и одржавање
објеката и постројења за третман
комуналног отпада на територији гра-
да усвојен је после градоначелниковог
излагања. Он је рекао да је у новембру
2018. године Скупштина града донела
одлуку на основу које се ушло у израду
пројекта, па је додао:

– Ово је врло комплексан пројекат,
који је израђен у комуникацији са
стручним консултантом. Владина
комисија је дала позитивно мишљење,
па се третман чврстог комуналног
отпада може радити на неколико начи-
на. Ово је последњи корак пред распи-
сивање тендера за овај јако важан
посао. Потребан нам је поуздан при-
ватни партнер; у Панчеву је забрањена
емисија штетних материја у ваздух, па
ћемо се определити за постројење
које ће механички и биолошки трети-
рати отпад. Одвајаће се оно што је
рециклабилно, а остатак ће се претва-
рати у метан, који ће се користити за
производњу електричне енергије, што
ће представљати приход за будућег
партнера. Грађани и Град неће имати
финансијских оптерећења и верујемо
да је то изводљиво. Радимо у корист
чисте и здраве животне средине.

О „лоповима и разбојницима из про-
шле власти” причао је Јојић. Према
његовим сазнањима, плаћено је шест
милиона евра за радове на новој депо-
нији. Имао је он и савете за директора
ЈКП-а „Хигијена” и обнародовао да ће
гласати за предлог. Својим говором је
дао шлагворт градоначелнику да се
надовеже како ће ова власт, корак по
корак, завршавати започете послове
претходне власти. Он је апеловао на
поједине грађане да не уништавају
контејнере тако што у њих убацују шут.
Одлука је једногласно подржана.

Требало је да одборници онда усвоје
предлог текста Меморандума о разу-
мевању између компаније „Meti to Uti -
li ti es LTD” из Уједињених Арапских
Емирата и Града Панчева у вези с
развојем и спровођењем Пројекта
постројења за пречишћавање отпад-
них вода са припадајућом линијском
инфраструктуром у Панчеву. Они су то
и учинили после опширног излагања
градоначелника Стевановића.

– Ово је најважнија тачка коју данас
имамо на дневном реду. Ради се о
овлашћивању градоначелника да пот-

пише меморандум с мултинационал-
ном компанијом, трећом по величини
на свету по питању третмана вода.
Потписивање меморандума с једном
оваквом компанијом нама ће отворити
врата изградње недостајуће линијске
инфраструктуре одвођења фекалних
вода, пре свега у насељеним местима.
Нема разлике између наших суграђа-

на, сви морају да имају исте услове за
живот. Предвиђене су две фазе пред
израду пројектно-техничке докумен-
тације: најпре ћемо у сарадњи с компа-
нијом „Meti to Uti li ti es” урадити идејни
предлог пројекта како би сви наши
суграђани у 21. веку коначно добили
канализацију. Имаћемо стопостотну
покривеност на територији целог гра-
да. У другој фази идемо на израду про-
јекта који ће довести до грађевинске
дозволе и саме изградње линија и
постројења за пречишћавање отпад-
них вода, а видећемо колико ће их
бити. Панчево ће, свакако, имати једно
постројење. Ово је изузетно комплек-
сан посао, а биће готов у наредне од
две до три године. На крају, Тамиш,
Надел и Дунав ће бити много чистији –
објаснио је Стевановић.

Договара се и структура студије
изводљивости, која ће садржати ана-
лизу водоснабдевања, анализу количи-

не и квалитета отпадних
вода, основни дизајн
постројења и успостављање
плана одржавања објекта.
Меморандумом Панчево
даје прилику компанији из
Емирата да изради студију
изводљивости и поднесе
предлог пројекта у року од
годину дана, и обавезује се
да „неће улазити у било
какве дискусије и споразу-
ме са било којом другом
страном у вези са одабра-
ним пројектом до истека
овог периода”.

Искрене намере

Опредлогуодлукеоуспоста-
вљању сарадње између Пан-
чева и кинеског града Дунгу-
ана говорио је председник
Скупштине града Тигран
Киш. У одлуци се наводи да
ће Панчево успоставити
сарадњу с кинеским градом,
који има између девет и 11

милиона становника, у областима при-
вреде, образовања, културе, спорта, тури-
зма, науке и развоја технологије...

До сарадње је дошло на предлог
Марка Јагодића, Панчевца који је пре
петнаестак година отишао у Кину и
тамо постао успешан спортски радник
и привредник. Киш је подвукао да је
Дунгуан седиште чувене компаније
„Хуавеј”, што значи да сваки пети
мобилни телефон на свету долази из
тог града. Киш је рекао да су Кинези
веома заинтересовани за сарадњу, те
да су већ припремили четири конкрет-
на пројекта за младе људе, као и онлајн
привредни семинар.

На ред је дошао и предлог одлуке о
прихватању донације московског „Бос
лајтинг група” у вези с реализацијом
Уговора о јавно-приватном партнер-
ству за вршење услуга реконструкције
и модернизације система јавног осве-
тљења применом мера уштеде енер-
гије са LED технологијом на терито-
рији Панчева. Градска менаџерка
Маја Витман је за говорницом рекла
да је ова тема важна из аспекта
заштите животне средине, да Град
има доброг партнера и додала:

– Према уговору, имамо замену
16.668 светиљки, а за 23 дана наш
партнер је успео да замени 4.094, како
у самом граду, тако и у насељеним
местима. У наставку спровођења парт-
нерства важно је и измештање дваде-
сет уређаја из трафостаница, односно
формирање исто толико ормана од
укупно 404, а цена једног је око три
хиљаде евра. Приватни партнер је због
сигурности система одлучио да нам
донира 384 електроормана у вредно-
сти од 1.516.800 евра, без ПДВ-а. Ова
средства ће бити паметно искоришће-
на. Важно је да добијемо квалитетан
осветљај, а анализе ће радити и Руси и
наше лабораторије. У згради Градске
управе биће контролни центар који ће
контролисати коришћење јавне расве-
те и утицати на то да се сви кварови
моментално отклоне. Сви делови гра-
да, као и насељена места имаће уједна-
чено паљење и гашење јавне расвете.

Јојић је замолио да се инсталира бар
десет сијалица у насељу Мали Лондон,
где живе Роми, како би им се указала
пажња и олакшао живот.

На крају, усвојено је неколико
кадровских тачака, а промењен је и
план рада ТОП-а. Тиме је, после скоро
два и по сата, седница завршена.

С. Трајковић

Третман чврстог
комуналног отпада
на неколико начина

Ускоро много
чистији водотокови

Представници грађана у локалном
парламенту окупили су се у великој
сали Градске управе 27. априла, а пред
њима је било 18 тачака дневног реда.
Према обичају, скоро све теме образла-
гао је градоначелник Александар Сте-
вановић, за говорницу је излазило још
неколико представника владајуће коа-
лиције, а прилике да се „лати микро-
фона” није пропуштао ни радикал
Петар Јојић. Камере Телевизије Панче-
во директно су преносиле седницу.

Најпре су допуњени планови гене-
ралне регулације Старчева и Глогоња.

Нова три ветропарка

План у Глогоњу се мења јер ће у том
селу бити проширено гробље: оквирна
површина измена износи око 12,41
хектара, али ће коначна граница обу-
хвата бити дефинисана приликом
припрема нацрта планског документа.
Градоначелник Стевановић је рекао да
је иницијатива дошла од глогоњског
ЈКП-а, који је изразио потребу да про-
шири гробље, те да се од дела које је
тик уз њега, што је грађевинско земљи-
ште за остале намене, направи земљи-
ште за комуналну намену.

Потом су изгласана три плана
детаљне регулације којима се омогу-
ћава да се започне планирање изград-
ње трију ветропаркова у нашем граду.
Како је рекао градоначелник, требало
би да ови ветропаркови, кад буду били
готови по светским стандардима,
имају 90 ветрогенератора са снагом
од 400 мегавата. Требало би да се
налазе на подручју између Долова и
Банатског Новог Села, другопомену-
тог села и Качарева, те Качарева и
Панчева, а функционисаће као цели-
на. Стевановић је казао и да ће бројни
Панчевци наћи посао, како при
изградњи, тако и касније у самим
постројењима за производњу струје.
Радиће се студија о процени утицаја
на животну средину, а планове ће
израђивати ЈП „Урбанизам”, при чему
ће зарадити око 10 милиона динара.

Затим је било речи о давању непо-
кретности у јавној својини Града Пан-
чева на коришћење ЈКП-у „Хигијена”.
Стевановић је објаснио да те непокрет-
ности јавно предузеће де факто кори-
сти, али да никад није било уписано
као корисник. Циљ је да се објекти
даље унапређују, чиме ће се побољша-
ти услуге које се пружају грађанима.

Петар Јојић је рекао да је нужно да
ЈКП „Хигијена” изгради азил за напу-
штене псе, јер је град пун паса лутали-
ца, а „људи морају да носе штапове и
мотке да се бране”.

Канализација за све

Предлог одлуке о усвајању Пројекта
јавно-приватног партнерства, без еле-

ДРУГА СТРАНА2
Четвртак, 29. април 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

Отимање
фудбала

Покушаше ономад неки моћ-
ници да „украду” фудбал!
Светска јавност још увек
прича о Суперлиги, засад
пропалом пројекту, у коме је
дванаест клубова желело да
оснује своје првенство. Над-
метање богатих.

Разлог оснивања сопстве-
ног такмичења лежи, нарав-
но, у новцу и моћи. Почетни
капитал је износио око и то
је власницима клубова било
довољно. Они у ствари мисле
да су много бољи од других
само због новца који имају,
због моћи и утицаја.

А ко представља фудбал-
ску елиту? Руку на срце,
„Реал” из Мадрида, „Барсе-
лона”, „Ливерпул” и „Јувен-
тус” то заиста и јесу. Међу-
тим има и оних чије је време
одавно прошло. Италијански
„Милан” није био шампион
своје земље већ читаву деце-
нију, а ни његов градски
ривал „Интер” није био баш
нарочито успешан још од
2010. године. Познато је
како су „Челзи” и „Манче-
стер сити” постали фудбал-
ски великани, а од одласка
великог сер Алекса Фергусо-
на грца и „Манчестер јунај-
тед”. „Арсенал” је последњи
пут шампион Енглеске био
2004, „Тотенхем” 1961. годи-
не, а позиве за учешће у
Суперлиги добили су и
„Атлетико” из Мадрида и
немачки „Лајпциг”!? Један
од истинских европских
великана минхенски
„Бајерн” одмах се захвалио
на позиву...

Дакле, у такмичењу бога-
таша играли би клубови који
у својим националним шам-
пионатима губе од „малих”
противника, сиромашних,
скромних, без великих зве-
зда... Због таквих „велики”
тешко освајају титуле, а уз
све то њихове међусобне
утакмице нису ни „мамац” за
публику и спонзоре.

Истина је, чак и садашњи
формат Лиге шампиона
више погодује фудбалским
богаташима, јер често се
догоди да „ушати пехар”
намењен најбољем на Ста-
ром континенту подигне тим
који није освојио титулу у
својој земљи... Али провуче
се ту некад и понеки сирома-
шнији клуб, бар да направи
неко изненађење у такмиче-
њу по групама.

Тек да „сачува” драж и да
фудбал остане најважнија
споредна ствар на свету...

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Александар Живковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

Kружни ток.

У Улици ослобођења, ових дана

Снимио: Милан Шупица

АСФАЛТ НА КАРАУЛИ

Како је најавила градска менаџер-

ка Маја Витман, након ускршњих

празника почеће радови на рехаби-

литацији путне инфраструктуре на

Караули, и то у улицама: Рибар-

ској, Западној и Цветној. Радиће се

по пројекту јавно-приватног парт-

нерства, а поступком рехабилита-

ције уредиће се коловозна

конструкција у постојећој ширини.

Град ће одредити приступ одвође-

њу атмосферских вода због вели-

ких падавина, како се грађанима

не би сливала вода у дворишта.

До 31. децембра прошле године

асфалтирано је 40 улица, односно

25 километара мреже. Моментал-

но се радови изводе у Качареву и

Јабуци, завршени су у Долову, а

тек ће кренути на Старом Тамишу,

у Охридској улици и у МЗ Иваново.

ЕКОЛОШКЕ ТАЧКЕ И САРАДЊА С КИНЕЗИМА

Градоначелник Стевановић:
„У другој фази идемо на
израду пројекта који ће
довести до грађевинске
дозволе и саме изградње
линија и постројења за
пречишћавање отпадних
вода, а видећемо
колико ће их бити”.

ПОЧИЊЕ СРЕЂИВАЊЕ КЕЈА

Град Панчево је расписао тендер за

израду техничке документације и

радове на уређењу приобаља. Пред-

мет набавке су израда пројектно-тех-

ничке документације и извођење

радова на реконструкцији и доград-

њи јавног осветљења, као и партер-

ном уређењу левог приобаља реке

Тамиш, у делу између старог панче-

вачког моста (Улица Моше Пијаде) и

објекта ЈРБ-а „Бродоремонт”, уз

изградњу приступне саобраћајнице и

паркинга с јавним осветљењем

испред силоса.

Обим локације подразумева ком-

плетан насип са свим пешачким ста-

зама, површинама и степеништима

дужине око 1.600 метара. Акценат ће

бити на уређењу пешачких и бици-

клистичких површина на шеталишту

по ободу обалоутврде, са опремањем

саобраћајном, путоказном и туристич-

ком сигнализацијом, као и на уређе-

њу пешачких површина и платоа у

небрањеном делу уз Тамиш. Проце-

њена укупна вредност посла је 341,2

милиона динара, без ПДВ-а, а рок за

подношење понуда је 20. мај.
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Важна вест за све наше суграђа-
не који желе да се вакцинишу
гласи да у петак, суботу и неде-
љу, 30. априла и 1. и 2. маја,
вакцинални пунктови због пра-
зника неће радити.

Вакцинација се наставља од
понедељка, 3. маја, а у понуди
су све четири вакцине регистро-
ване у Србији. Mогу их прими-
ти сви, са заказивањем или без
заказивања.

– Обухват вакцинацијом на тери-
торији нашег округа је задово-
љавајући. Око једне трећине одра-
слог становништва примило је
прву дозу вакцине. Ревакцина-
ција иде својим током и обавља
се три недеље након примљене
прве дозе. Вакцинација се наста-
вља у понедељак, 3. маја. На свим
вакциналним пунктовима на
територији Јужнобанатског окру-
га на располагању су све четири
врсте вакцина: „Синофарм”, „Фај-
зер”, „Спутњик” и „Астра Зене-
ка”. Сви заинтересовани грађа-
ни могу да се вакцинишу. Они
који су се пријавили преко еУпра-
ве могу се вакцинисати у терми-
ну који им је одређен. На вакци-
нацију могу отићи и грађани који
су се пријавили преко еУправе,
али још нису добили термин, као
и они који се до сада нису уоп-

ште пријавили. Довољно је да
оду на вакцинални пункт свог
дома здравља. Сви пунктови раде
од 8 до 20 сати сваког дана и
викендом – истакла је прим. др
Љиљана Лазић, директорка Заво-
да за јавно здравље Панчево.

Ко не може да 
прими вакцину

Саговорница „Панчевца” иста-
кла је да контраиндикације за
примање вакцине не постоје.

– Једина права контраинди-
кација јесте алергија на вакци-
ну, односно анафилактички шок
који се јавио приликом прима-

ња прве дозе или тешка алер-
гијска реакција на неку од ком-
понената вакцине. Хронични
болесници чија је основна болест
под контролом, односно који
имају сагласност свог изабраног
лекара, могу да приме вакцину.
Грађани који у овом тренутку
имају било коју акутну болест
или пију неки антибиотик не
могу се одмах вакцинисати, већ
је потребно да од тренутка кад
се заврше њихови здравствени
проблеми прођу од две до чети-
ри недеље. Особе које су преле-
жале ковид могу да се вакцини-
шу најмање месец дана након
оздрављења. Уколико су грађа-
ни после примљене прве дозе
вакцине добили ковид, другу
дозу могу примити тек месец
дана од излечења. Такође, мора
проћи најмање три недеље од
примања антитетануса или било
које друге вакцине до примања
вакцине против коронавируса –
објаснила је Љиљана Лазић.

Не бацајте паре на тестове

Она је додала и то да посто-
је подаци да су се особе и

након три недеље од ревак-
цинације инфицирале, без
обзира на то коју су вакци-
ну примиле.

– То су спорадични случаје-
ви, ради се о јако малом броју
људи и сви су прошли с блажом
клиничком сликом или асимп-
томатским стањима. Битно је
истаћи да грађани не треба да
се оптерећују и да иду на тести-
рање својих антитела, јер то није
права мера одбрамбене отпор-
ности њиховог организма, јер се
имуни одговор не односи само
на присуство антитела, већ и на
такозвани целуларни имунитет.
Ми здравствени радници не пре-
поручујемо испитивања антите-
ла, јер тај тест ништа не доказу-
је и потпуно вакцинисани гра-
ђани могу бити мирни, без обзи-
ра на резултат – рекла је Љиља-
на Лазић.

ИМУНИЗАЦИЈА СЕ НАСТАВЉА У ПОНЕДЕЉАК

МОЖЕТЕ СЕ ВАКЦИНИСАТИ СВАКОГ
ДАНА И БЕЗ ЗАКАЗИВАЊА

ИНФОРМАЦИЈА ЗА
ОБОЛЕЛЕ ОД КОРОНЕ

Затворена амбуланта
„Ковид 2”

Дом здравља Панчево саоп-
штио је да је од суботе, 24.
априла, затворена амбуланта
„Ковид 2”, која је била у бив-
шем Кожном диспанзеру у
Улици Милоша Обреновића 4.

Амбуланта „Центар”, која
је привремено била измеште-
на у просторије амбуланте
„Нови свет”, враћена је у поне-
дељак, 26. априла, у просто-
рије амбуланте „Центар 2” у
Улици Милоша Обреновића
4. Број телефона амбуланте
„Центар” је 013/345-077.

Амбуланта „Ковид 1” остаје
у Змај Јовиној 10 и наставља
да прима пацијенте. Д. К.

ЈКП „ХИГИЈЕНА” 
ОБАВЕШТАВА

За празнике гратис
паркинг

У време ускршњих и прво-
мајских празника, од петка,
30. априла, до уторка, 4. маја,
радници Паркинг сервиса
ЈKП-а „Хигијена” неће кон-
тролисати наплату паркира-
ња на зонираним паркинзи-
ма у граду.

Паркинг на бувљаку ради-
ће у петак, 30. априла, и у
суботу, 1. маја, док у недељу
и понедељак, 2. и 3. маја,
неће радити. У уторак, 4.
маја, креће са уобичајеним
режимом рада.

„Паук” ће бити у пасив-
ном дежурству уобичајеном
за дане празника.

ГДЕ СЕ ИСТИЧУ ТАБЛЕ И ЧЕМУ НАСИЉЕ (7)

Пореска управа не лаже
У поседу нам је званичан држав-
ни документ одштампан 16. мар-
та ове године. У њему стоји да
Јован (Сава) Ћирић на име поре-
за на регистровано оружје с
ненаплаћеном каматом дугује
држави 2.431,53 динара. Сума
није велика, чак ни за адвоката
кривичара који има само пет
предмета током ове године, није
ствар у томе, већ у истини. Наи-
ме, он је у једној од тужби коју
је поднео против нашег листа
као доказ о томе да „Панчевац”
и његови новинари „измишља-
ју и пишу глупости”, како Ћирић
воли да каже, приказао уплат-
ницу од 17. децембра 2020. на
којој стоји да је за држање
пиштоља платио 3.730 динара.
Океј, верујемо, али чињеница
је да дугује 2.431,53 динара.

Ћирић се 21. априла није

јављао на наше позиве да про-
коментарише нови след дога-
ђаја. Имали смо професионал-
ну жељу да чујемо његово
мишљење у вези с његовим про-
стаклуцима и увредама, иако
нам је пре месец и кусур дана
рекао: „Пишите шта хоћете,
ионако лажете”. Није одгово-
рио ни на поруку. Али је, што је

бесмислено, у читаву причу
уплео Савет за штампу иако није
искористио ниједну од својих
законом пружених могућности.
То што је тужио главног и одго-
ворног уредника листа и сам
„Панчевац” је његово грађанско
право које му нико не спори.

Али прва приватна кривична
тужба против нашег уредника му
је одбијена и поступак је обуста-
вљен. „Доктор Ћира”, како воли
да га клијенти зову, тај врсни
кривичар је, вероватно услед
недостатка концентрације узро-
коване карактерним особинама
и ношен негативним емоцијама
према нашем листу, направио
почетничке грешке процедурал-
не природе, па му предлажемо
да због „великог” обима посла
последњих година ангажује при-
правника коме су основе проце-

сних закона, због година живо-
та, у свежијем сећању.

У ствари, можда су га и поса-
ветовале колеге адвокати вич-
нији том послу од њега. Јер, 28.
априла се јавио на наш позив.
На молбу да прокоментарише
одбијање прве тужбе коју је под-
нео против уредника листа,
Ћирић је био адвокатски „хлад-
нокрван”: „Не желим да кон-
тактирам с вама. Све иде сво-
јим судским током”. Дакле,
одбија ко зна који пут пружену
прилику да изнесе своје ставо-
ве, што би требало да занима и
Савет за штампу и правосуђе.

Али коначно је у нечему у
праву: правосудни систем, као
и досад, треба да ради свој посао,
то је добар пут, а наша редак-
ција ће овај процес испратити
до краја. Р. П.

Јован Ћирић

ВАКЦИНИСАНИ НЕ МОГУ 

ДА ПРЕНЕСУ КОВИД 19?

Према неким информација-

ма које смо добили, сматра

се да је један од разлога

смањене трансмисије коро-

навируса у популацији тај

што особе које су потпуно

вакцинисане, а инфицирају

се ковидом 19, нису прено-

сиоци. Ми још немамо

стручне потпоре да бисмо

то са сигурношћу тврдили,

али неке назнаке указују на

то – казала је директорка

Завода.

У ПАНЧЕВУ ТРИ

ПУНКТА

- Вакцинација у граду Панче-

ву обавља се преко Дома

здравља на три вакцинална

пункта: МЗ Тесла (Лава Тол-

стоја 78), Здравствена ста-

ница „Доњи град” (Жарка

Зрењанина 41) и „Хигија”

(Милоша Обреновића 4).

Наглашавам да је вакцина-

ција могућа и за заказане и

за незаказане грађане и

позивам све наше суграђане

да се вакцинишу, како би

допринели што бржем ства-

рању колективног имунитета

и ублажавању актуелних

мера – нагласила је прим. др

Љиљана Лазић.

Свим верницима у нашем граду
који Ускрс славе по јулијанском
календару срдачно честитамо
празник Васкрсења Христовог.
Драге суграђанке и суграђани,
желимо вам срећне и благосло-

вене празничне дане. Нека сва-
ком појединцу у нашем граду
радост Ускрса донесе нову сна-
гу и здравље у овим тешким вре-
менима борбе са пандемијом.

Христос васкрсе!

Пред сед ник Скуп шти не гра да
Тигран Киш и 

Гра до на чел ник Пан че ва 
Алек сан дар Сте ва но вић

Ускр шња честит ка и градоначелника 
и председника Скупштине града

Ускр шња честит ка и градоначелника 
и председника Скупштине града

За вод за здрав стве ну за -
шти ту рад ни ка „Пан че вац”,
пр ва и је ди на уста но ва тог
ти па у Вој во ди ни, кон стант -
но ра ди на про ши ре њу бо -
га тог спек тра сво јих услу -
га, због чи јег ква ли те та је
већ по стао не пре ва зи ђен,
и то не са мо по ми шље њу
број них Пан че ва ца и Пан -
чев ки већ и станов ни ка чи -
та вог ју жног Ба на та.

На ста вља ју ћи ми си ју да
по ста не пр ва при ват на кли -
ни ка у Пан че ву, За вод ши -
ри и свој струч ни тим, па
су се са да у ње му на шли и
не ки од нај це ње ни јих
струч ња ка из Кли нич ког
цен тра Ср би је, Оп ште бол -
ни це Пан че во и са Ин сти -
ту та „Де ди ње” у Бе о гра ду.

Та ко са да ко ри сни ци
услу га За во да „Пан че вац”
има ју при ли ку да су бо том
ура де ул тра звуч ни пре глед
аб до ме на и ма ле кар ли це,
ко ји оба вља ра ди о лог др
Жељ ка Ко ва че вић из Кли -
нич ког цен тра Србије.

Та ко ђе су бо том, за ин -
те ре со ва ни мо гу да ура де
и све вр сте ул тра звуч них
пре гле да ср ца, а уско ро
ће се у За во ду „Пан че -
вац” ра ди ти и пре глед сон -
дом пре ко јед ња ка (ТЕЕ).
И за ове услу ге ан га жо -
ван је је дан од во де ћих
струч ња ка у тој обла сти –
dr sc. med. Сло бо дан То -
мић, кар ди о лог, док тор
ме ди цин ских
на у ка и ма ги -
стар кар ди -
ологије са
И н  с т и  т у  т а
„Де ди ње”.

С у  б о  т о м
спе  ци  ј а  ли  -
стич ке ОРЛ
пре гле де ра -
ди др Го ран Ми тев ски из
пан че вач ке Оп ште бол ни -
це, ен до кри но ло шке др
Гор да на Ве љо вић, та ко ђе
из Оп ште бол ни це. За пре -
гле де из обла сти ги не ко -
ло ги је за ду же на је др Ве -
сна Но ви чић Ђо но вић из
До ма здра вља Па ли лу ла.

Као што је већ на гла -
ше но, сви на бро ја ни спе -
ци ја ли стич ки пре гле ди
оба вља ју се са мо су бо -
том, а за ка зу ју се рад ним
да ни ма пу тем те ле фо на
013/21-90-900 и 013/21-
90-903.

Сва ког рад ног да на у За -
во ду „Пан че вац” мо гу ће је
ура ди ти и ко лор до плер
пре гле де вра та, ру ку, но гу
или аб до ми нал не аор те,
као и ул тра звуч не пре гле -
де вра та и ме ких тки ва.
Ове пре гле де ис кљу чи во
рад ним да ни ма оба вља др
Не над Мар ги тин, спе ци ја -
ли ста ра ди о ло ги је, шеф од -
се ка CT ди јаг но сти ке и за -
ме ник на чел ни ка Слу жбе
ра ди о ло шке ди јаг но сти ке у
Оп штој бол ни ци Пан че во.

По ред све га на ве де ног,
За вод „Пан че вац” из два -
ја се и по то ме што у хе -
ма то ло шко-би о хе миј ској
ла бо ра то ри ји те уста но ве
пацијен ти ве ћи ну ве ри фи -
ко ва них, кон тро ли са них и
суми ра них ре зул та та мо -
гу до би ти за све га сат
времена.

У За во ду ће уско ро по -
че ти да се про во ди и ам бу -
лант на хи рур ги ја, а све ин -
тер вен ци је, као и до дат не
хи рур шке и кон сул та тив не

пре гле де оба вља ће др Го -
ран До дев ски, спе ција ли -
ста аб до ми нал не хи рур ги је
из Оп ште бол ни це Пан чево.

Због све га ово га не чу -
ди чи ње ни ца да све ве ћи
број Пан чев ки и Пан че ва -
ца би ра За вод „Пан че вац”,
по себ но он да ка да је нео -
п ход но ура ди ти пре гле де
и ана ли зе на јед ном ме сту
и до би ти ре зул та те што пре.

С тим у ве зи,
тре ба под се ти ти
и на то да се у
За во ду, при ме -
ра ра ди, све вр -
сте ле кар ских
уве ре ња из да ју
за мак си мал но
два сата.

И овог ме се -
ца су у За во ду за кли јен те
осми шље ни и но ви па ке ти
услу га по из у зет но по вољ -
ним це на ма, а ви ше о то -
ме, као и о до дат ним по -
год но сти ма ко је оства ру ју
сви ко ји посе ду ју ло јал ти
кар ти це Ауто-цен тра „Зо -
ки”, по гле дај те на ре клам -
ним стра на ма на шег ли ста.

До дат не ин фор ма ци је
мо же те до би ти на 013/21-
90-900 и 013/21-90-903,
а но во сти пра ти те и на
сај ту www.zavodpance-
vac.rs, као и на „Феј сбук”
стра ни ци Заво да. Д. К.

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.500 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ПРОМО



Почетак буђења
или попуштање
под притиском
Европске уније?

Неколико затворених
погона знак да се неко
сетио да провери да
ли се примењују закони

Усвајањем ребаланса српског
буџета у коме су четири мили-
јарде динара опредељене за еко-
логију држава је потврдила да је
чула вапај грађана који је упу-
ћен с масовног еколошког устан-
ка, где су они недвосмислено
рекли да желе чист ваздух и
воду. Јасно је да је свест о зашти-
ти животне средине пробуђена
код грађана, а сад стижу назна-
ке да се то исто десило и код
представника државе.

Иначе, због загађења, недав-
но су затворена два постројења
кинеских инвеститора – у Зре-
њанину и Бору.

Помак у свести

Због наведеног, београдски
медији се питају да ли су ова
дешавања само почетак буђења
или попуштање под притиском
Европске уније, која апелује на
нашу власт да предузме мере
за побољшање квалитета вазду-
ха, посебно у великим градови-
ма и индустријским подручји-
ма, као што су Панчево, Смеде-
рево, Бор и Колубара. Да ли су
само Кинези криви за загађен
ваздух или смо и сами томе
допринели и тако послужили
великим силама да се геополи-
тичка борба води и преко наше
животне средине?

За престоничке новине Петар
Ђукић, професор Технолошко-
-металуршког факултета у пен-
зији, казао је да је ово што се
догодило помак у нашој свести.
Учињено је, како је рекао, нешто
сјајно и поред контрадикторних
захтева еколошког устанка у сми-
слу да хоћемо чисте реке, очу-
ване шуме, чисту енергију, очу-
ване еко-системе, да будемо без
рудника, али и да живимо боље,
што није могуће без одрживог
развоја. Покренуте су ствари с
мртве тачке у смислу интеграл-
ног третирања одрживог развоја
и екологије. Наду улива то што
је власт, уместо да оптужује неко-
га за непријатељство и за под-
ривање друштвеног развоја, заи-
ста нешто и предузела.

Ђукићев аргумент је да, ако
се бавите привредним разво-
јем, морате да третирате зашти-
ту животне средине и природ-
не ресурсе. Посматрано дуго-
рочно развојно, не може само
да се каже: затворите фабрику,
или: немојте да примите руд-
ник, јер, ако се све забрани,
онда ће све да стане. Он додаје
да ми „имамо неодржив развој
у целости”, да то није само ствар
кинеских инвестиција и подсе-
ћа на то да је и док је амерички

„Ју-Ес стил” управљао смеде-
ревском железаром, постојао
проблем са загађењем.

– Није реч само о Кинезима,
Американцима или инвестици-
јама у руднике. Ту су туризам и
саобраћај, а изнад свега ката-
строфално стање у домаћој енер-
гетици због експлоатације нај-
лошијег угља у Европи. И при-
том 51 одсто укупне енергије
добијамо из њега. Ми смо по
експлоатацији угља и уделу у
енергетици четврта земља у све-
ту и прва у Европи. Као такви
смо велики загађивачи – рекао
је Ђукић.

Стратешки интереси

Професор у пензији објашњава
да ЕУ има агенду очувања живот-
не средине и борбе против кли-
матских промена која је најна-
преднија у свету, а прва је про-
шле године повећала обновљи-
ве изворе у енергетици и дости-
гла то стање да је већи удео обно-
вљивих него необновљивих изво-
ра. Она је направила сјајне ства-
ри, које мора да спроводи и да
утиче на остале.

– ЕУ дефинитивно неће дозво-
лити да Србија буде црна еко-
лошка рупа, а може да утиче на
нас јер нам је највећи партнер у
свему. Међутим, постоје и стра-
тешки интереси Америке и Кине
да откупљују ресурсе и стављају
их под своју контролу. Нисам
присталица ниједног великог
газде од кога зависи наша будућ-
ност, била то Русија, Кина или
Америка. Сви они раде за соп-
ствени стратешки интерес. Али
потпуно је бесмислено рећи да
је извештај ЕУ о напретку Срби-
је у коме се скреће пажња на
стање животне средине ствар
стратегијске борбе ЕУ и Кине –
децидиран је Ђукић.

Јасан је и када каже да се не
може очекивати да фабрике буду
затворене, већ да треба натера-
ти инвеститоре да поштују зако-

не, јер су загађивачи и у Косје-
рићу, Ваљеву, Ужицу... Сматра
да је еколошка слика лоша, али
не само због тих инвеститора
већ и због нашег саобраћаја и
енергетике, која је најургентни-
ја, и додаје:

– То што су затворили неко-
лико погона знак је да се неко
сетио да каже: хајде да видимо
да ли се примењују закони. Кине-
зи не поштују ни радно законо-
давство. Неко је дозволио да
тако могу да раде јер су нам
драгоцени. Ако бисмо рекли да
ће од сутра све бити по врхун-
ским еколошким стандардима
Европе и да наша цена елек-
тричне енергије мора да садр-
жи све трошкове, укључујући и
еколошке, струја би била дупло
скупља него сада.

Ђукић закључује да би се тада
више од половине инвеститора
повукло јер овде користе јефти-
ну електричну енергију, јефтин
рад и не плаћају еколошке таксе.

Све подређено развоју?

Медијима из главног града сво-
је мишљење о овоме изнео је и
професор Економског факулте-
та Љубодраг Савић. Његов став
је да је у Влади Србије преваг-

нуло уверење да страховито тоне-
мо и да идемо у погрешном прав-
цу када је реч о екологији.

– Не желим да верујем да је
недавно затварање погона
последица притиска Европе и
њеног обрачуна с Кинезима.
Да Кинези не воде рачуна о
животној средини – то је чиње-
ница. Они сматрају да је раз-
вој на првом месту, да је све
подређено томе и да то има
своју цену. Кинези неће сами
да улажу у животну средину,
ако их не подсетимо на угово-
рене обавезе. Они једноставно
тако функционишу. Потребна
је нека врста притиска. Они не
воде рачуна ни о својим рад-
ницима који су дошли да раде
у „Циђину” – подвлачи Савић.

Професор Економског
факултета подсећа на то да
све досадашње владе нису мно-
го водиле рачуна о томе и да
нису инсистирале чак ни на
ономе што је закључено уго-
ворима са инвеститорима:
ниједан странац неће уложи-
ти ниједан долар ако не мора.
Како каже, то ми морамо да
рашчистимо, да их натерамо
да поштују еколошке норме и
да се према екологији опходе
на начин на који то чине у
својим земљама.

– Све зависи од власти, у којој
је мери спремна да инсистира
на поштовању закона, а у већи-
ни области имамо добре европ-
ске законе који се спроводе на
балкански начин. Хајде да веру-
јемо да је ово почетак. Па и ако
је кренуло од Кинеза, почело је.
Свако ко је добронамеран, има-
јући у виду какав је ниво еколо-
шке заштите и свести у ЕУ, поми-
слиће да нас упозоравају због
нас – Савићева је порука.

Ипак, према његовом мишље-
њу, истовремено ЕУ не пропу-
шта прилику да упути поруку да
Кинези немају шта да раде на
европском тлу.

4 ДРУШТВО
Четвртак, 29. април 2021.
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ДО ОКОН ЧА ЊА СУЂЕ ЊА БИВ ШОЈ БЛА ГАЈ НИ ЦИ „ПАН ЧЕВ ЦА”

Забра на оту ђе ња имо ви не Кне же ви ћа
На утвр ђи ва њу чиње ни ца у
слу ча ју бив ше бла гај ни це „Пан -
чев ца” Сла ви це Кне же вић годи -
ну и по дана ради сед мо ро
људи, а досад су ску пи ли довољ -
но мате ри ја ла да се она сум -
њи чи за при ба вља ње про тив -
прав не имо вин ске кори сти у
изно су од 90.000 евра. Истра га
је у току, а биће про ши ре на и
на годи не пре при ва ти за ци је
листа због осно ва не сум ње да
је Сла ви чин муж Вла ди мир већ
тада напла ћи вао услу ге у њихо -
вој кући у Јабу ци – за шта су
зна ле и ћер ке Јеле на и Мари -
ја на – па се сада поми ње и сума
од око 200.000 евра потен ци -
јал но „неста лог” нов ца.

Напла та ште те која про из и -
ла зи из овог пред ме та била је
раз лог да оште ће ни – „Пан че -
вац” д. о. о. – под не се зах тев
тужи ла штву за забра ну оту ђе -
ња покрет не и непо крет не имо -
ви не Сла ви це и Вла ди ми ра Кне -
же вић, као и њихо вих ћер ки
Јеле не и Мари ја не, до окон ча -
ња суђе ња. Поред поро дич не
куће у Јабу ци, то се одно си и на
два ста на у Пан че ву који се воде
као вла сни штво ћер ки, али и
на јед ну пети ну вла сни штва на
непо крет но сти ма Вла ди ми ро -
вог бра та Дра га на Кне же ви ћа.

Да под се ти мо, Мари ја на и
Вла ди мир Кне же вић су цепа ли
пла ка те по Јабу ци којим су пози -

ва ни све до ци да се јаве тужи ла -
штву ако су читу ље и огла се што
су изла зи ли у нашем листу пла -
ћа ли у њихо вој поро дич ној кући
и нису доби ја ли фискал не рачу -
не. Њих дво је су и пре ти ли пред -
сед ни ку МЗ Јабу ка. Истра га ће
нај ве ро ват ни је бити про ши ре -
на и про тив ћер ки, јер су биле
све сне оно га што су чини ли
њихо ви роди те љи. Истра жне
орга не је заин те ре со вао и моме -
нат када је Јеле на неко ли ко пута
позва ла с бро ја теле фо на Кошар -
ка шког саве за Срби је нашег
фото-репор те ра како би га спре -
чи ла да фото гра фи ше њену
осум њи че ну мај ку испред суда.

За кри вич но дело зло у по тре -

ба поло жа ја одго вор ног лица
запре ће на је казна затво ра од
две до десет годи на, али пошто
посто ји могућ ност да је осум -
њи че на тако посту па ла и дуже
од деце ни је, могу ће је да ће
над ле жно тужи ла штво изме -
ни ти ква ли фи ка ци ју, с потен -
ци јал ном запре ће ном казном
до пет на ест годи на затво ра.

Пра ти ће мо овај слу чај и убу -
ду ће. Р. П.

Љубодраг Савић: „Не
желим да верујем да
је недавно затварање
погона последица
притиска Европе и
њеног обрачуна с
Кинезима. Да Кинези
не воде рачуна о
животној средини
– то је чињеница.”

Мислим да мора мо све жртве да отко па мо. А не да их
поли ти ча ри држе зако па не, а они као да се дого ва ра ју,
мај ке ми моје миле… Они као да се дого ва ра ју, „ајде
отко пај ти те, па ћемо ми ове да зава ди мо”. Што се
тиче обич ног наро да, ми врло брзо схва ти мо коли ко су
нам живо ти слич ни, коли ко смо ми небит ни за ове
који нам кро је суд би ну. Фил мо ви попут „Аиде” су
потреб ни. Али се деси да они буду зло у по тре бље ни у
поли тич ке свр хе, које нема ју везе с фил мом. Као што
су од „Даре” напра ви ли. Мени је жао тога, јер је филм
напра вљен због тих људи који су жртве. То се не сме
забо ра ви ти… Ни јед на, ни дру га, ни тре ћа стра на. Шта
је рађе но… И ко смо ми да каже мо „ајде, немој мо сад
дира ти тамо, да бисмо се поми ри ли”… Ко сам ја то да
кажем јед ној мај ци којој је син уби јен. Нисам нико.
Нисам, бра те мој, патри о та сам тако што хоћу да очу -
вам реку, хоћу да очу вам мана сти ре, хоћу да очу вам
све што је већ сагра ђе но и што је оста вље но мени, да ја
чувам и да пре не сем мом уну че ту и пра у ну че ту. Е, то је
патри о ти зам, а није патри о ти зам про да ти земљу, ста -
ви ти реку у цеви и посе ћи шуму.

(Глу мац Јово Мак сић, „Данас”, 22. април)

* * *
Сви да се бра ни мо: науч ни ци, инсти ту ти, стру ка и моти -
ка, и јав не лич но сти, и патри јарх Пор фи ри је и Новак
Ђоко вић. Да ста ну у одбра ну сво је земље, њених река,
земље, воде, вазду ха и ста нов ни штва које се пре тва ра у
нове еко ло шке избе гли це. Од ака де ми ка до чоба ни на.
Деси ће се општа побу на, то је тек поче ло. И у Бор и у
Сме де ре во дошли Кине зи, народ сад има за хлеб деци, а
отро ви су им гра тис. Нико не каже да људи не тре ба да
раде. Тре ба обез бе ди ти постро је ња тако да не зага ђу ју
живот ну сре ди ну.

(Акти ви ста покре та „Одбра ни мо реке 
Ста ре пла ни не” Алек сан дар Јова но вић Ћута, 

„Вре ме”, 22. април)

* * *
Наци о на ли зам је нај ни жи облик дру штве не све сти. То
је јед на колек тив на пара но ја у коју људи, кад упад ну,
то се тешко лечи. Кад се јед ном зара зиш тиме, изгу биш
спо соб ност кри тич ког мишље ња, кад поч неш да посма -
траш ства ри кроз при зму наци о на ли зма. Нај лак ше је
мани пу ли са ти људи ма у наци о на ли стич ком нара ти ву,
који је нај при хва ће ни ји у сиро ма шном дру штву, када у
ком би на ци ји са незна њем наци о на ли зам људи при хва -
та ју као живот ни стил.

(Нови нар Дашко Мили но вић, 
„Ауто но ми ја”, 23. април)

* * *
Запре па шћу је што један део дру штва не види ништа
лоше у деша ва њи ма која се поми њу у слу ча ју Јаго ди на
и под во ђе њу мало лет ни ца.

(Акти ви ста кра ље вач ког Локал ног фрон та 
Пре драг Вошти нић, Н1, 26. април)

* * *
Потреб но је пре све га раз ја сни ти посто је ћи Закон о
пси хо ак тив ним суп стан ца ма. Тре ба напра ви ти раз ли ку
изме ђу мари ху а не за ужи ва ње и инду стриј ске коно пље
коју ми сада гаји мо. Сада шњи закон то пот пу но изјед -
на ча ва. Тако ђе, тре ба пра ви ти раз ли ку изме ђу коно пље
и пре ра ђе не коно пље, која се кори сти за доби ја ње уља и
вла ка на на при мер. Наша коно пља из Новог Сада заи -
ста нема већи ниво од про пи са не гра ни це коју је поли -
ци ја про пи са ла… Новим зако ном би се уре ди ло да се
мари ху а на кори сти у меди цин ске свр хе. Наша коно пља
је испод тих 0,3 ТХЦ, што је дозво ље на гра ни ца и ту
нема ника квих пси хо ак тив них суп стан ци… Од тога је
опа сни ја кока-кола.

(Дирек тор Инсти ту та за општу и физич ку хеми ју 
др Сте ван Бла го је вић, „Нова.рс”, 25. април)

* * *
Истра жи ва ње које је у пери о ду од 23. мар та до 25. апри -
ла про шле годи не спро вео науч но и стра жи вач ки тим са
уни вер зи те та у Бео гра ду и Кра гу јев цу на узор ку од 1.057
пуно лет них гра ђа на широм Срби је, пока за ло је да су
депре си ја, анк си о зност и стрес пре о вла да ва ли у срп ској
попу ла ци ји током пан де ми је. Након почет не бри ге за
физич ко здра вље и бор бе про тив виру са, вере у нау ку и
про на ла же ња вак ци не, у овој 2021. суо ча ва мо се са изра -
зи тим ути ца јем пан де ми је на мен тал но ста ње наци је.
Нео п ход но је да посеб ну пажњу посве ти мо нашем пси -
хич ком здра вљу и зато овом кам па њом отва ра мо тему
која има ста тус црве ног алар ма, пози ва мо на узбу ну и
тра жи мо анга жо ва ње чита вог дру штва.

(Гене рал ни дирек тор ком па ни је „Хемо фарм” 
Роналд Зели гер, „Поли ти ка”, 26. април)

КОНЦЕПТ КО ЈЕ КРИВ ЗА ЗАГАЂЕЊЕ У СРБИЈИ

СВИ „ВРЕДНИ”: И КИНЕЗИ И ЕУ И МИ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић



Фрушкогорски бренд
„Јазак” постао јачи
за нови производ

Друштвено
одговорна кампања

Нафтна индустрија Србије широј јав-
ности је позната по производњи и
преради нафте, али руско-српски
нафтни гигант познат је и по вели-
ком броју делатности које нису уско
повезане с нафтом. Две су области
где се ова компанија, поред прераде
нафте, издваја и препознаје – једна је
производња струје, а друга воде. Тре-
нутно се приводе крају радови на
изградњи прве гасне електране у Срби-
ји, која ће обезбеђивати неопходан
енергетски ресурс за НИС-ова постро-
јења у Панчеву и грађане Србије. Ујед-
но, ова компанија поново покреће
причу о подизању великог ветропар-
ка за производњу струје.

Када је реч о води, НИС је власник
фабрике која производи бренд „Јазак”.
Некада нам природа подари чисто и
нетакнуто богатство какво је природ-
на изворска вода. Нафтни гигант је
сагледао значај овог ресурса и пре пет-
наест година је почела званична дистри-
буција драгоцене течности рођене у
срцу нашег најстаријег националног
парка (Фрушка гора), која чува исто-
рију непресушног ледника заробљеног
у стенама неколико хиљада година.

Како кажу у НИС-у, „Јазак” носи
чаробну алхемију заштићеног екоси-
стема и све тајне Фрушке горе и древ-
ног Панонског мора и зато то није
обична вода, већ јединствени извор
магичне природе. Узимајући од егзо-
тичних мора и древних океана оно нај-

племенитије, кречњачко-доломитске
стене су се таложиле милионима годи-
на и подариле води „Јазак” њену кри-
сталну чистоћу, низак садржај натри-
јума и готово савршену хармонију мине-
рала. Пролазећи кроз кречњачко-доло-
митске стене заштићеног екосистема,
старе више од 30 милиона година, ова
фрушкогорска вода скупља минерале
доносећи у сваком гутљају синергију
природе и највиших стандарда који се
примењују у производњи пијаће воде
– кажу у овој компанији.

Нови производ

Однедавно је портфолио фрушкогор-
ске воде „Јазак” богатији за газирану
воду „Јазак имуно”. Реч је о новом
производу добро познатог домаћег
бренда пијаће воде, додатно обогаће-
не магнезијумом, цинком и селеном,
минералима који доприносе јачању и
заштити имунитета. Реч је о првом
производу с додатком комплекса мине-

рала у палети газиране воде која се
производи под брендом „Јазак”.

Како кажу у НИС-у, „Јазак имуно”
нови је члан породице воде „Јазак”,
која се дуже од 15 година пуни у исто-
именом погону за пијаћу воду, под
окриљем најстаријег националног пар-
ка у Србији – Фрушке горе. Изворска
вода „Јазак” представља природну базу
нове имуно-воде, а минерали којима
је додатно обогаћена чине је саврше-
ним избором освежавајућег пића.

– НИС наставља да развија палету
својих производа у складу с потреба-
ма потрошача. Срећни смо што смо
успели да синергију природног изво-
ра чистоте и богатства минерала који
доприносе очувању нашег здравља
преточимо у наш нови производ. Исто-
времено, уверени смо да унапређе-
њем наше понуде доприносимо и јачем
позиционирању воде „Јазак” и већој
препознатљивости међу потрошачи-
ма – истакао је Алексеј Черњиков,

директор Блока Промет у компанији
НИС, која руководи производњом воде
„Јазак”, и додао да је нови производ,
у амбалажи од 0,5 литара, доступан
на свим НИС-овим пумпама у Србији.

Ту су када треба

Бренд „Јазак” посебно је познат јер је
саставни део друштвено одговорних
кампања НИС-а. Компанија НИС од
2009. године, под слоганом „Будућност
на делу”, организује бројне друштвено
одговорне пројекте и хуманитарне актив-
ности којима се унапређује живот у
локалним заједницама, а у које је до
сада укупно уложено више од 3,8 мили-
јарди динара. Наиме, руско-српски нафт-
ни гигант се увек одазивао позивима за
помоћ и пружао подршку угроженима.

Током прошле године ова компани-
ја је у два наврата донирала велике
количине неопходне течности. Укупно
40.000 литара воде „Јазак” достављено
је болницама у Београду и Зрењанину,
као израз захвалности медицинским
радницима који су на првој линији бор-
бе с коронавирусом, као и начин да се
олакшају болнички дани оболелих од
ковида 19. Вреди напоменути да је у
овим изазовним временима НИС пока-
зао солидарност и подршку, између
осталог, иобезбеђивањем270 тонаавиого-
рива „Ер Србији” током ванредног ста-
ња. Ова компанија је подржала благо-
времену испоруку медицинске опреме
и заштитних средстава која су била
преко потребна здравственим радни-
цима и грађанима.

Такође, пружена је помоћ мештани-
ма Ивањице и Блаца након поплава,
донацијом 33.000 литара пијаће воде
„Јазак”. Како кажу у НИС-у, компанија
и њени запослени наставиће и у наред-
ном периоду да се ангажују, на добро-
бит грађана и заједнице.

ДРУШТВО
Четвртак, 29. април 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ко се оглуши о нова
правила, могао би
да очекује казну и
до 800.000 динара!

Да ли ће само
грађани сносити
трошкове постављања
калориметара?

Последњих месец дана веома су акту-
елне будуће мере Владе Републике Срби-
је у области енергетике. Најављене изме-
не законске регулативе умногоме ће
допринети да се ова област унапреди и
да Србија у наредном периоду постане
земља у којој се и те како води рачуна о
утрошку енергената. Наиме, да би се
повећала енергетска ефикасност у Срби-
ји, на основу предложених законских
решења у овој области, инвеститори ће
приликом изградње нових зграда има-
ти обавезу да уграде мерач топлотне
енергије за сваки стан, односно радија-
тор, а ако се оглуше о ову норму, плати-
ће казну и до 800.000 динара.

Поред ове новине, значајна је и она
која се односи на дефинисање услова
за енергетску санацију старих зграда,
где ће држава на основу исплативости
тог посла одређивати где је то обавеза,
а где није. Све у свему, оваква решења
упућују на то да је циљ овог закона да
приближи европске стандарде српским
приликама и да покуша да спречи раси-
пање енергије. У Србији, у поређењу са
земљама из ове европске породице, бар
30 одсто енергије расипа се без потре-
бе, то јест „излази кроз прозор”, чиме
се наноси штета и потрошачима, али и
држави у целини.

Скупљи квадрат

Дакле, свака нова зграда након усваја-
ња закона мора да буде опремљена
инсталацијама које могу да омогуће
потрошњу и мерење свих врста топлот-
не енергије, укључујући и ону која се
односи на топлу воду, за коју мора да се
угради посебан уређај. Стручњаци твр-
де да је ова измена значајна јер спреча-
ва расипање енергије, али наводе да би
ова обавеза могла да увећа трошкове
градње, што ће сигурно довести и до
корекције цене квадрата навише.

Инвеститори нових зграда, који ће
морати да се прилагоде новим закон-
ским решењима, тврде да оваква реше-
ња јесу добра, али да ће сигурно пови-
сити цену градње, али не драстично.
Како кажу, оваква обавеза изискује и
додатне трошкове, јер се калориме-
тар мора уградити не само за сваки
стан већ и за свако грејно тело. То ће
сигурно поскупети градњу и цену ква-
драта јер, примера ради, за један дво-
собан стан, који има бар четири ради-
јатора, потребно је толико и мерача.
Ако тај стан има и топлу воду која је
у систему, онда је и за то потребно да

се угради посебан уређај за регула-
цију. Поред тога, и инсталације за
све то у оквиру стамбене зграду мора-
ју да буду прилагођене тим новим
захтевима. Дугорочно ова инвести-
ција се купцу исплати, али у тренут-
ку куповине то може да му буде пре-
прека јер је цена квадрата и сада већ
висока.

Грађани да плате

Додатни трошак ће имати и држава
јер је планирала да део новца из своје
касе усмери на енергетску санацију
старих зграда које су у њеном власни-

штву и требало би ускоро да се попи-
шу. Од санације ће бити изузети само
објекти код којих због старости изград-
ње или статуса културног добра то тех-
нички није могуће извести. Закон је
дао могућност и да домаћинства која
желе да тачно знају колико троше стру-
ју или гас могу да траже од оператора
уградњу уређаја за мерење ових енер-
гената који им се испоручују. Опера-
тор система је дужан да угради мерач,
али не из своје касе, већ о трошку
домаћинства, што је за многе грађане
неприхватљиво.

Организације потрошача сматра-
ју да такво решење није добро, јер
је за грађане с просечним прима-
њима, којих је највише, то још један
додатни издатак. Процењују да
вероватно многи неће затражити
ову корисну услугу јер неће имати
новца да финансирају уградњу
мерача потрошене енергије. Пошто
је циљ државе да смањи расипање
енергије, онда је, према њиховом
мишљењу, сасвим логично да се
дефинише и обавеза оператора да
делом учествују у финансирању
уградње. Овако је све сваљено на
леђа потрошача.

НОВЕ МЕРЕ У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

У СВАКОМ СТАНУ МЕРАЧ НА РАДИЈАТОРУ

НАФТНА ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ ПРОШИРИЛА ПАЛЕТУ ПРОИЗВОДА

Ресурс који живот значи

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ЗАКОН ЈЕ ЈАСАН

Из Министарства енергетике наводе

да су законом јасно прецизирани

енергетски услови инвеститора за

изградњу сваке нове зграде, али и за

оне које ће детаљно бити саниране.

Уређаји ће бити уграђени и за

сваки део зграде, као и за свако

грејно тело. У случају када се детаљ-

но енергетски санира стара зграда,

инвеститор ће уградити калориме-

тре уколико је то технички изводљи-

во и исплативо. Уколико се не испо-

штују законска решења, која за нове

зграде важе одмах након ступања на

снагу закона, а за објекте који се

детаљно енергетски санирају након

доношења подзаконских аката, за

шта постоји рок од 18 месеци од

доношења закона, инвеститор –

правно лице казниће се за прекршај

новчаном казном од 150.000 до

800.000 динара.

НОВАЦ ЗА ЕКОЛОГИЈУ

Обезбеђен новац
за капиталце

Према предложеним изменама
Закона о буџету за 2021. годину,
буџет Министарства заштите живот-
не средине могао би бити увећан
за четири милијарде динара.

Након седнице Владе, Предлог
измена и допуна Закона о буџету
за 2021. годину упућен је у скуп-
штинску процедуру и ако посла-
ници усвоје овај акт, а по свему
судећи хоће, Министарство зашти-
те животне средине располагаће с
додатне 12,3 милијарде динара у
2021. години. Буџет ће бити уве-
ћан како би се обезбедила сред-
ства за покретање капиталних про-
јеката, као што је изградња постро-
јења за пречишћавање отпадних
вода у 28 локалних самоуправа,
али и за комплетну замену котло-
ва у градској топлани у Крагујев-
цу, јер је она тренутно један од
већих загађивача у том граду.

НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

„Петрохемија”
покренула производњу

Панчевачки петрохемијски гигант
након успешне реализације ремонт-
них активности улази у процес
покретања производње. После Енер-
гетике и Фабрике отпадних вода, у
којима је старт већ реализован,
стартоваће производни процеси и
у осталим петрохемијским фабри-
кама. У четвртак и петак, 22. и 23.
априла, покренута је производње у
фабрикама Етилен, Полиетилен
високе густине (ПЕВГ) и Полиети-
лен ниске густине (ПЕНГ).

Када је реч о ремонту, најзна-
чајније реализоване инвестиционе
активности током застоја биле су
имплементација SCA DA система у
електроснабдевању и генерални
ремонт екструдера у фабрици
ПЕНГ. Поред горе наведених инве-
стиција, реализоване су ремонтне
активности на процесној опреми и
безбедносним системима како би
био обезбеђен несметани рад петро-
хемијских постројења у наредном
периоду. Захваљујући доброј орга-
низацији и великом ангажовању
запослених и извођача радова, све
активности у „Петрохемији” успе-
шно су обављене.

Како истичу у овој компанији,
читав процес је реализован уз
поштовање прописаних безбедно-
сних мера и у складу с важећим
процедурама компаније, с циљем
заштите радне и животне средине.
У допису упућеном јавности менаџ-
мент „Петрохемије” обавештава да
приликом покретања производње
у „Петрохемији” може доћи до
повећања буке и појачаног пламе-
на на бакљи, који представљају
основни безбедносни систем фабри-
ке приликом старта процеса рада
и у току самог процеса.

НА КУЋNУ AДРЕСУ

Таксе за одводњавање
На кућне адресе грађана почели
су да пристижу намети јавних пред-
узећа „Србијаводе” и „Воде Војво-
дине”. Реч је о накнади за одвод-
њавање, а само у Војводини треба-
ло би да буде достављено око
700.000 решења до средине јуна.
Накнада за одводњавање плаћа се
квартално. Просечна висина заду-
жења обвезника је око 700 динара
годишње. Грађани добијају три
уплатнице и прва обухвата прва
два квартала, а рок за уплату је 15
дана од пријема решења. Другу
треба уплатити до 15. августа, а
трећу до 15. новембра.

Уз решење обвезници добијају и
обавештење о евентуалном дугу из
претходног периода. Грађани и сами,
преко посебне апликације која
постоји на сајту овог предузећа, уно-
сом свог ЈМБГ, могу да провере ста-
ње својих обавеза по овом основу.
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6 ЗДРАВЉЕ

Поштујте себе да би
вас и други поштовали

ХРАНА ЗА ДУШУ

Драги моји, моје прво пита-
ње упућено вама гласи: да ли
бисте поштовали некога ко
вас стално лаже? Ако неко
свакодневно смисли нову лаж
упућену вама, да ли заслужу-
је да буде ува-
жаван и пошто-
ван? Очекујем
да сте одгово-
рили са НЕ!
Како могу и да
поставим такво
питање?

Зашто онда
тако упорно
лажете сами
себе? Како
можемо изгра-
дити самопо-
штовање ако
стално себе
заваравамо обе-
ћањима да:
прекидамо с претераним
јелом, пушењем, с мучењем
себе негативностима, с трпље-
њем нечијих самовоља и ижи-
вљавања; ако стално себи обе-

ћавамо да почињемо са:
дужим шетњама, дружењем с
пријатељима, тражењем изла-
за из бесмисла... Морамо се
сетити да поштујемо себе и
да коначно престанемо да
себи говоримо неистине, јер
је то једини начин да поста-
вимо границе према споља,
да се заштитимо од свепри-
сутних атака на нашу цело-
витост. Ово је важно запам-
тити: само јако САМОпошто-
вање може да код друге особе
изазове поштовање према
нама.

Наравно да смо током
живота развили неке навике
које нас ометају, спутавају и
којих желимо да се решимо.
Први корак у отклањању сла-
бости јесте да је освестимо,
запишемо и прихватимо! Сва-
ка несигурност, арогантност,
понизност, стидљивост, страх

од јавних на-
ступа... (допи-
шите по жељи)
произилази из
ниског самопо-
штовања. Ако
не волимо и не
ценимо себе,
( н е с в е с н о )
шаљемо пору-
ку којом дозво-
љавамо и дру-
гима да нас
омаловаже, јав-
но критикују
или не приме-
ћују. Крајње је
време да се

концентришемо на наше
добре особине и да неке сла-
бости прихватимо, а неке
упорним радом на себи – ели-
минишемо!

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Ако не волимо 
и не ценимо себе,
(несвесно) шаљемо
поруку којом 
дозвољавамо и 
другима да нас 
омаловаже, јавно
критикују или 
не примећују.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ако вас мучи кашаљ, не

морате да издвајате много

новца за лекове из апоте-

ке. Одличне сирупе и

напитке можете да напра-

вите и сами код куће. Они

који су их испробали тврде

да су врло делотворни, а

као њихову додатну пред-

ност издвајају то што је

сваки направљен искљу-

чиво од здравих и природ-

них састојака.

Сируп од лорбера и

лимуна. Потребно вам је три децилитра воде, шест листова лор-

бера, седам кашика жутог шећера и један лимун. У проврелу воду

додајте лист ловора и кувајте 10 минута. Извадите листове, па

додајте жути шећер и исцедите лимун. Kувајте пола сата. Сируп

сипајте у стаклену флашицу и држите у фрижидеру. Пијте више

пута у току дана.

Сируп од белог слеза. У један литар воде додајте 250 г коре-

на белог слеза и пола литра 96-процентног алкохола. Добро

затворите, промућкајте и оставити да одстоји 24 сата, па проце-

дите. Додајте 1,5 кг жутог шећера. Kувајте док се смеса не сма-

њи напола. Охлађени сируп сипајте у стаклене флашице. Чувајте

у фрижидеру. Пије се по супена кашика више пута у току дана.

Напитак од меда, млека и јаја. Потребно вам је 250 мл мле-

ка, кашика путера, кашика меда, 1/4 кашичице соде бикарбоне и

једно добро умућено жуманце. Скувајте млеко, додајте све састој-

ке и на крају жуманце. Пијте топло.

Сирупи и напици
против кашља

Неки се тетовирају да би упам-
тили неку своју грешку. Неки
да би одали почаст вољеној осо-
би. Неки да би учврстили при-
јатељство. Неки само зато што
је то модерно...

Шта год да је разлог, нико
не жели да га боја под кожом
скупо кошта. И не, не говори-
мо о новцу, јер цена може бити
далеко већа: сваку грешку тату-
-мајстора можете платити оним
што вам је највредније – здра-
вљем. Ево како да избегнете тај
сценарио..

У последњих неколико децени-
ја тетовирање је постало толи-
ко популарно да је готово немо-
гуће да међу пријатељима или
познаницима немате бар једну
особу која је неки део свог тела
претворила у сликарско плат-
но. Кроз своју историју дугу
скоро колико и само човечан-
ство тетоважа је била различи-
то доживљавана, а неретко и
забрањивана. Но никада није
имала већу популарност него
што је то сада случај.

Веровали или не, тетовира-
ње је данас шести по реду ра-
стући бизнис у свету! Скоро
половина популације између
18 и 35 година (око 60 милио-
на људи) бар једном се истето-
вирала. Ипак, постоји и друга
страна медаље: скоро свака
четврта особа из те групе се
због тог чина – покајала.

Три хиљаде убода по минуту

Ако решите да се тетовирате,
размислите двапут: нову тетова-
жу можете добити за петнаестак
минута (ако је мања) или за неко-
лико сати, а кајање може траја-
ти далеко дуже – понекад и цео
живот. Притом је слика која није
испала онако како сте ви зами-
слили заправо најмање од свих
потенцијалних зала. Здравстве-
ни ризици су оно што вам може
направити пакао од живота.

При процесу тетовирања
иглом из тату-машине кожа
може бити убодена 50 до 3.000
пута у минуту. Током те интер-
венције око 70% тетовираних
крвари, а ранице које ствара
игла заправо су улазна врата
за бројне инфективне болести.
Ствар додатно компликује то
што је тетовирање у већини
земаља недовољно законски
регулисано, па постоје широке
могућности за манипулације и
злоупотребе, пре свега у сми-
слу коришћења нестерилног
материјала и прибора.

Случај Памеле Андерсон

Нестерилан прибор и игле за
тетоважу могу пренети инфек-
тивне болести, као што су хепа-
титис Б и Ц, сида, тетанус,

туберкулоза, сифилис и друге.
Сигурно се сећате случаја чуве-
не холивудске глумице Паме-
ле Андерсон која је приликом
тетовирања пет слова на малом
прсту заражена управо хепати-
тисом Ц.

Поред заразе, тетовирање
носи и ризик од алергијских
реакција. Оне су ретке, али када
се десе, могу бити значајан и
дуготрајан проблем због тешког
потпуног уклањања алергена –
боја за тетоважу. Дерматолози
кажу да се најчешће алергиј-
ске реакције јављају на црве-
ну, зелену, жуту и плаву боју, а
обично реакцију карактерише
осип праћен сврабом.

Након тетовирања могу
настати и грануломи – чвори-
ћи око пигмента за боју и кело-
иди – ожиљци изнад равни
коже, који настају као после-
дица посекотина, огреботина и
сличних повреда коже у пери-
оду зарастања. Процес тетови-
рања такође може узроковати
фотосензитивне реакције, реак-
тивацију или прво појављива-
ње псоријазе, па чак и бенигне
и малигне туморе.

Скупо кајање

Ипак, од свих проблема који
могу стићи у пакету с новом
тетоважом, најчешћи су и даље
они који се тичу техничких гре-
шака при тетовирању или неза-
довољавајућег и неочекиваног
резултата рада тату-мајстора.

Дешава се чак и да се тетова-
жа која је у почетку била задо-
вољавајућа после неког време-
на замагли и замути. Управо из
ових разлога се скоро половина
тетовираних одлучи за одстра-
њивање тетоваже, па не чуди
чињеница да је и тржиште за
ласерско уклањање тетоважа јед-
но од најбрже растућих у дер-
матолошкој индустрији.

Ипак, знајте да ћете се тето-
важе тешко отарасити. Ласер-
ско скидање кошта бар 10 пута
више него тетовирање, боли и
мора да се понавља више пута.
Притом је то још и најбоља
опција. Друге две су стругање
коже (дермоабразија) и хирур-

шко одстрањивање дела коже.
У сваком случају, за успоме-
ну вам остаје мањи или већи
ожиљак.

Мали подсетник

Ако сте, упркос свему, одлучи-
ли да се истетовирате, онда
нека то буде неко место на ком
ће слика добро изгледати и
после две, три или четири деце-
није, када вам тело више не
буде изгледало савршено. Тако-
ђе, имајте на уму да већина
људи и даље има предрасуде о
тетовирању, па будите спрем-
ни на непријатне коментаре.
Сетите се и да тетоважа једног
дана може пресудити против
вас на конкурсу за посао, па
добро размислите о одабраној
„локацији” за тај украс.

На тетовирање немојте ићи
ако сте болесни, поготово ако
имате температуру. Пре интер-
венције се наспавајте и једи-
те. Ако вам је пало на ум да
попијете и коју ракијицу да
бисте се опустили, на то одмах
заборавите: алкохол је пре
тетовирања најстроже забра-
њен, јер шири периферне крв-
не судове, па може појачати
крварење и закомпликовати
читав процес.

Скоро половина 
популације између 18
и 35 година (око 60
милиона људи) бар
једном се истетовира-
ла. Скоро свака 
четврта особа из 
те групе се због тог
чина – покајала.

ДА СЛИКАЊЕ ИГЛАМА НЕ ПОЂЕ ПО ЗЛУ

ТЕТОВАЖА – УКРАС, СИМБОЛ, ПОРУКА
ИЛИ ИЗВОР ПРОБЛЕМА?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ТОАЛЕТ: ЛИЧНА КАРТА ТАТУ-СТУДИЈА

За тетовирање одаберите

лиценцираног мајстора са

искуством и препорукама

особа које познајете. Ово

није тренутак да се штеди

новац, јер се ради о вашем

здрављу. Стога, клоните се

аматера.

Проверите да ли је мај-

стор пре интервенције

опрао руке и ставио нови

пар заштитних рукавица.

Уверите се да користи сте-

рилисани прибор и стерил-

ну иглу, коју треба да отпа-

кује из оригиналне амбала-

же пред вама. Хигијена је

овде на првом месту. Ево

малог савета: проверите у

каквом је стању тоалет у

тату-студију. Ако је прљав

– бежите.

НАКОН ТЕТОВИРАЊА ПРИПАЗИТЕ НА ОВО

Веома је важно да након

интервенције негујете кожу

у складу са упутствима

која ће вам дати тату-мај-

стор. Нормално је да се

првих дана јаве бол, оток

и црвенило. Након три-

четири дана кожа се

љушти и сврби.

Купање, спорт, сауна и

јаче знојење нису пожељни

10–14 дана, а сунчање чети-

ри недеље (користити крему

са УВ фактором 50). У слу-

чају инфекције, без одлага-

ња се јавите лекару.

КОЛИКО КОШТА

Цене тетовирања зависе од

много фактора, а пре свега

од сложености тетоваже и

реномеа самог мајстора.

У регистрованим студијима

крећу се 30–70 евра за 1–3

слова, 70–130 евра за слику

величине 8 х 8 цм, па до 500

и више евра за захтевније

радове попут портрета.

ГДЕ НАЈВИШЕ БОЛИ

Колико ће вас тетови-

рање болети, зависи

од тога колико лако

иначе подносите бол,

али и од тога који део

тела тетовирате.

Најмање боле: раме-

на, спољни део руке,

полактице, горњи део

рамена, задњица,

доњи део леђа, листови.

Средње боле лопатице и спо-

љашњи део бутине.

Највише боли тетовира-

ње места где се одмах

испод коже налази кост:

главе, врата, зглобова,

ребара, руку, кичме, коле-

на, унутрашњег дела бути-

не и стопала.



Детаљан списак
посебних правила
на границама
за омиљене српске
дестинације

Прва асоцијација на празнике
за неке јесте одлазак ван земље
на одмор или пак повратак у
дом оних који живе ван Србије.
Због пандемије коронавируса
доскора је то било готово немо-
гуће, али је сада ситуација нешто
другачија, те је прелазак гра-
нице могућ, али уз посебна пра-
вила.

Пре него што пођете на пут,
добро се информишите о усло-
вима за прелазак границе.

Ово је детаљан списак пра-
вила за најпопуларније дести-
нације које посећују наши држа-
вљани.

Сви подаци су преузети са
сајта Министарства спољних
послова, који се свакодневно
ажурира.

Аустрија

Једна од омиљених дестинаци-
ја наших држављана у време
празника је Беч. Ипак, тамо је
одлазак значајно отежан. Држа-
вљанима Србије није дозвољен
улазак у Аустрију, осим онима
који имају регулисан боравак у
Аустрији, као и у посебним слу-
чајевима, и то: из пословних
разлога; једном лицу у пратњи
особе која у Аустрију долази у
сврху медицинског лечења; ради
почетка или наставка студија
односно с циљем научног истра-
живања; ради учешћа у школ-
ским активностима; ради при-
суствовања судским или адми-
нистративним поступцима пред
аустријским надлежним орга-
нима; члановима особља дипло-
матских представништава, запо-
сленима у међународним орга-

низацијама и лицима која с
њима живе у заједничком дома-
ћинству; хуманитарно особље;
због планираних важних дога-
ђаја у кругу породице (венча-
ња, крштења, рођендани, непе-
риодичне посете животном
партнеру).

Наведене категорије лица су
у обавези да на граници прило-
же доказ о сврси путовања, одно-
сно доказ да припадају једној
од наведених категорија.

Пре путовања у Аустрију оба-
везна је електронска регистра-
ција, која се може обавити нај-
раније 72 сата пре путовања,
као и поседовање потврде о извр-
шеној електронској регистра-
цији (у штампаној или елек-
тронској форми) приликом гра-
ничне контроле. Електронску
регистрацију (Pre-Tra vel Cle a -
ran ce,  PTC) могуће је изврши-
ти на следећој веб-страници:
https://entry.ptc.gv.at.

Од 11. марта приликом ула-
ска у Аустрију потребно је има-
ти негативан ПЦР тест, не ста-
рији од 72 сата од момента узи-

мања узорка, или негативан
антигенски тест, не старији од
48 сати од момента узимања
узорка. Уколико лице не посе-
дује наведени тест, у обавези је
да уради тест у Аустрији у року
од 24 сата. И поред тога важи
обавеза десетодневног каранти-
на, који је могуће прекинути
најраније петог дана, уколико
лице добије негативан налаз на
тесту на коронавирус (поред
ПЦР-а, прихватају се и анти-
генски тестови).

Грчка

Држављани Србије сада могу
ући у Грчку, авионом или пре-
ко два друмска прелаза између
Грчке и Бугарске: Промахонас

и Нимфеа. Лица која имају регу-
лисан боравак у Грчкој, као и
професионални возачи у друм-
ском транспорту могу ући и пре-
ко осталих граничних прелаза.

Улазак у Грчку је могућ уз
претходну пријаву (Pas sen ger
Loca tor Form, PLF) и презенто-
вање кода који се добије преко
ове пријаве (пријава се преузи-
ма на www.tra vel.gov .gr). Тако-
ђе, неопходан је негативан ПЦР
тест, не старији од 72 сата, или
потврда о вакцинацији обавље-
ној најмање 14 дана пре дола-
ска у Грчку. Потврда о вакци-
нацији, поред личних подата-
ка, треба да садржи тип при-
мљене вакцине и број доза.

Путници који уђу у Грчку
могу бити методом случајног
узорка тестирани брзим
тестом. Они који буду тести-
рани у обавези су да буду у
кућној изолацији до добијања
резултата теста. Уколико је
резултат теста негативан, изо-
лација престаје, а уколико је
позитиван, одређује се кућни
карантин у трајању од 14 дана.

Особе с регулисаним борав-
ком у Грчкој у обавези су да про-
веду у кућној изолацији седам
(сви прелази осим прелаза Кака-
вија и Евзони), односно 14 дана
(прелази Какавија и Евзони), док
за туристе та обавеза не постоји.
Туристи и гости су у обавези да
се придржавају свих превентив-
них мера, које важе и за станов-
нике Грчке. Туристи ће борави-
ти у месту у коме су резервиса-
ли смештај, а биће им дозвоље-
но кретање само од границе,
односно аеродрома, до хотела
или туристичке јединице, уз вау-
чер који поседују.

Друмски гранични прелази
Промахонас, Нимфеа и Кипи
отворени су сваког дана од 7 до
23 сата, док су прелази Евзони
и Какавија, на којима је улазак
у Грчку лимитиран на 400 осо-
ба дневно (ово ограничење се
не односи на возаче у међуна-
родном друмском транспорту),
отворени од 7 до 19 сати. Изу-
зетно, за професионалне воза-
че у друмском транспорту (јед-
на особа по возилу) прелаз Евзо-
ни је отворен од 7 до 23 сата.

Мађарска

Наши држављани не могу да
уђу у Мађарску уколико је ра-
злог путовања туристички. Ула-
зак у Мађарску у приватне свр-
хе могућ je само на основу сагла-
сности добијене од мађарске
полиције. Захтев се подноси
преко сајта www.poli ce.hu, на
мађарском или енглеском јези-
ку. Уз молбу се прилажу докази
о разлозима путовања (лечење,
школовање, пословне активно-
сти, позиви на суђење, поро-
дични догађаји, учешће на
спортским, културним и вер-
ским догађајима од посебног
значаја и др.).

Лицу које добије сагласност
за улазак у Мађарску биће одре-
ђен обавезан карантин у траја-
њу од 14 дана. За време каран-
тина могуће је тестирање о свом
трошку. У случају два негатив-
на теста, урађена од стране
мађарских здравствених орга-

на у року од пет дана с разма-
ком од најмање 48 сати, моћи
ће да се напусти карантин.
Држављани Србије могу да тран-
зитирају кроз Мађарску под
одређеним условима (утврђена
маршрута, заустављање на пред-
виђеним местима, земља се мора
напустити у року од 24 сата) и
уколико пруже чврсте доказе о
испуњености услова за улазак у
суседну земљу према којој напу-

штају територију Мађарске.
Држављани Србије који раде у
пограничној зони улазе у Мађар-
ску без ограничења (поседова-
ња негативног теста на ковид
19). Они могу да бораве у Мађар-
ској у дубини до 30 километара
од границе, најдуже до 24 сата.
Због мере ограничења крета-
ња, Мађарска мора да се напу-
сти најкасније до 20 сати. Изу-
зетак чине само она лица која
због радних обавеза у Мађар-
ској морају да остану дуже
(највише до 24 сата), што дока-
зују потврдом у облику попу-
њеног формулара овереног од
стране послодавца. За крше-
ње прописа о корони може да
се изрекне казна у висини од
5.000 до 150.000 форинти (140
до 420 евра). Наведене мере
се не примењују на особе која
прелазе границу Мађарске у
теретном саобраћају.

Хрватска

Нова правила важе и за Хрват-
ску. Наши грађани који путују
из туристичких разлога у ову
земљу и имају потврду о упла-
ћеном смештају у хотелу, кам-
пу, код приватног изнајмљи-

вача или у другом облику тури-
стичког смештаја, или који су
власници некретнина у Хрват-
ској, као и особама које путују
у Хрватску због неодложних
личних/породичних разлога
или пословних обавеза омогу-
ћиће се задржавање дуже од
12 сати уколико:

• приложе потврду о нега-
тивном ПЦР тесту или брзом
антигенском тесту, не стари-
јем од 48 сати;

• приложе потврду о вакци-
нацији за особе које су пре
више од 14 дана примиле дру-
гу дозу вакцине;

• приложе потврду о нега-
тивном ПЦР тесту или брзом
антигенском тесту којим се
потврђује да се особа опора-
вила од коронавируса у послед-

њих 180 дана, као и уз одре-
ђивање самоизолације у тра-
јању до 10 дана, а уз могућ-
ност краћег трајања уколико
се уради ПЦР тест или брзи
антигенски тест.

Поред наведеног, приликом
уласка у Хрватску сви путни-
ци су у обавези да приложе и
веродостојну документацију у
сврху доказивања разлога

боравка у Хрватској.
За лица у транзиту није

потребан тест, али је неопхо-
дан доказ да је одобрен ула-
зак у следећу земљу. Транзит
не сме бити дужи од 12 сати.

Деца млађа од седам годи-
на која путују у пратњи роди-
теља/старатеља изузета су од
обавезе представљања негатив-
ног резултата ПЦР теста и
самоизолације уколико роди-
тељи/старатељи поседују нега-
тиван ПЦР тест или брзи анти-
гентски тест, односно потврду
о вакцинацији или преболелој
болести ковид 19.

Албанија, Бугарска, БиХ
и Северна Македонија,
Црна Гора

Држављани Србије могу без
ограничења да уђу у Албанију
или да транзитирају. Нема
посебних услова. Режим ула-
ска је исти за сва лица без
обзира на то из које земље се
долази у Албанију, наводи се
на сајту Министарства спољ-
них послова.

Поред Албаније, нашим гра-
ђанима је дозвољен улазак без
ограничења и у Босну и Херце-
говину, Црну Гору и Северну
Македонију, док за Бугарску
важе одређена ограничења.

Наши држављани могу да
уђу у Бугарску. Неопходан је
негативан ПЦР тест, не стари-
ји од 72 сата. Од обавезе посе-
довања негативног ПЦР теста
изузети су:

• држављани Србије који
транзитирају, без задржавања;

• погранични радници;
• возачи аутобуса ангажова-

ни на међународном превозу
путника;

• возачи теретних возила
ангажовани на међународном
превозу робе и терета;

• посаде пловила;
• посаде ваздухоплова анга-

жоване на летовима до и са

бугарских јавних аеродрома и
лица која технички опслужују
ваздухоплове;

• ученици и студенти који
живе у Србији и свакодневно
или најмање једном недељно
путују у Бугарску ради шко-
ловања, као и ученици и сту-
денти који живе у Бугарској и
свакодневно или најмање јед-
ном недељно путују у Србију
ради школовања.

Држављани Србије који у
Бугарској имају регулисан
боравак, а на уласку у земљу
немају негативан ПЦР тест,
подлежу обавези карантина у
кућним условима у трајању од
10 дана. Карантин се може
прекинути ако се у року од 24
сата по повратку у Бугарску
уради тест и он буде негати-
ван. Српски држављани могу
из Србије ући у Бугарску само
преко граничних прелаза
Калотина и Вршка чука. Ово
ограничење се не односи на
лица која су ослобођена оба-
везе поседовања негативног
ПЦР теста.

ТЕМА БРОЈА
Четвртак, 29. април 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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За кршење прописа
о корони може да се
изрекне казна у
висини од
140 до 420 евра.

АКО ПУТУЈЕТЕ У ИНОСТРАНСТВО, ОВО ТРЕБА ДА ЗНАТЕ

ДОБРО ДОШЛИ, АЛИ ДОГОДИНЕ!

Будимпешта

Беч Пераст

Атина
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Летње гуме не служе да вам загорчају
живот, већ да вам га спасу!
Обавеза употребе зимских пнеуматика
престала је још 1. априла, али многи
возачи на своје аутомобиле ни месец
дана касније нису монтирали летње гуме.

Томе је вероватно допринела чиње-
ница да је пролеће и ове године зака-
снило, па су киша и температуре нешто
ниже од просека одвратиле власнике
четвороточкаша од одласка код вулка-
низера. Но термометар сада опомиње и
одлагања више нема, а разлога за заме-
ну гума имате можда и више него што
претпостављате...

Иако вожња са зимским гумама по
топлом времену није забрањена, њихо-
ва употреба није препоручљива када се
спољашње температуре устале изнад
седам степени Целзијуса.

А како температуре последњих дана
достижу и двадесетиподељак, сада је пра-
во време за замену пнеуматика. Зимске и
летње гуме се разликују по свом хемиј-
ском саставу, који је прилагођен кори-
шћењу у условима за које су и намењене.
Због тога ће се пнеуматици, услед неаде-
кватне употребе, у вожњи понашати лоши-
је и свакако утицати на безбедност.

– Летње гуме су тврђе од зимских и
имају плићу шару. То је тако зато што су
оне намењене вожњи на вишим темпера-
турама, када гарантују боље приањање за
подлогу и мању потрошњу горива. Осим
тога, сваки возач ће вам рећи да је са одго-
варајућим гумама лакше и управљати вози-
лом – објашњава власник једне вулкани-
зерске радње на периферији града.

Убедљиви аргументи

Он појашњава и у чему је главни про-
блем с коришћењем зимских гума од 1.
априла до 1. новембра, односно онда
кад за то није време.

– Ствар је проста: зимске гуме се лети
брже троше. Услед већег отпора подлоге,
оне се превише загревају, стварају прете-
рану буку и велике су шансе да ће се
деформисати. То никако није добро, јер
онда нећете моћи да на прави начин ути-
чете на понашање возила на путу. То уоп-
ште није безбедно. Ако узмете у обзир

цену зимских гума, не верујем да се ијед-
ном возачу исплати да их похаба током
лета. Уз то, уз неодговарајуће гуме троши
се и више горива, тако да одустајање од
замене ни по ком основу није добро по
ваш новчаник – истиче наш саговорник.

Овај ризик вам не треба

Иако је већини познато да вожња зими
с неадекватним пнеуматицима може
бити вишеструко опасна, очигледно је
да није препоручљива ни обрнута ситу-
ација. Ако возите с гумама намењеним
за хладне услове када су на путевима
више температуре, будите врло опре-
зни, јер ће вам бити смањене могућно-

сти маневрисања, као и стабилност вози-
ла у кривинама.

Такође, у топлијим условима кочио-
ни пут с летњим гумама значајно је кра-
ћи него када су у питању зимске гуме.
То значи да ће се са овим гумама ауто-
мобил брже зауставити. Ово је нарочи-
то важно приликом наглог кочења, посеб-
но при већим брзинама.

Будући да нема сумње да вожња са
зимским пнеуматицима лети није добра
опција, не само из економских већ пре
свега безбедносних разлога, најбоље
решење за све возаче јесте поседовање
двају комплета гума и њихова адекват-
на замена у складу са сезоном.

Игра представља језик који је свима
разумљив и превазилази све барије-
ре. Поред тога што је одлична за
физичко здравље, игра нас чини срећ-
нијим, јер помаже ослобађање ендор-
фина, хормона среће. Дакле, ко жели
да буде срећан, брзо нека се преда
ритму.

Планета 29. априла обележава Свет-
ски дан игре, па је то био повод да
питамо наше суграђане колико им је
игра важна.

АЛЕКСАНДРА КУЗМАНОВСКИ, 
оперативни менаџер:

– Плес има пуно бенефита. Салса
ми се допала док сам гледала доку-
ментарац о Куби. Почела сам да истра-
жујем и убрзо заиграла. Упознала сам
пуно нових људи, али и момка с којим
сам две године. Имали смо пре коро-
не плесне вечери, на којима је било
јако забавно, опуштеније него на часо-
вима.

АЊА АЛЕКСИЋ, 
студенткиња:

– Дуго сам играла балет. Посебно
је причати причу кроз покрет, дели-
ти своја осећања, изразити се и поде-
лити енергију с другима. Битна је не

само по питању физичког здравља већ
и развоја личности. Сада се бавим
плесом и радом с децом и одраслима
у плесној школи „Beo dan ce”. Свидели
су ми се атмосфера и људи. Другачи-
је је окружење од балетске школе.
Хтела сам да пробам нове ритмове,
начине кретања. Допало ми се, па сам
ту и остала.

НИНА ПАВЛОВИЋ, 
ученица:

– Играм фолклор десет година. Кре-
нула сам с другарицом из знатижеље.
И дан-данас играм, уживам и немам
намеру да престанем у скорије вре-
ме. Сваки нови концерт и сваки нови
корак је искуство за себе. Пре короне
је било доста концерата – и по десет у
току године, турнеја, путовања у ино-
странство и упознавања нових људи...
Сада се фолклор свео на пробе и игра-
ње у сали.

ИГОР КРИВОКУЋА, 
дечји позоришни глумац:

– Од првог до четвртог разреда сам
ишао на фолклор, другари су ме задир-
кивали што играм с девојчицама. Било
ме је блам, па сам престао и кренуо
на фудбал с њима. Након двадесет

седам година на прослави ме је при-
метила једна девојка. Убедила ме је
да се вратим. Сада сам у ветеранима.
Када си најтужнији, када се све ра-
спада, одеш на пробу и све буде лaкше.

ДАРКО ЦРВЕНКОВИЋ, 
возач:

– Бављење плесом, спортом и дру-
гим активностима јако je битно за
формирање личности младих, пого-
тово што опасности вребају са свих
страна. Ћерка Милица се бавила 
диско-денсом и модерним балетом.
Такмичила се соло и на Европском
првенству у Бечу била прва у катего-
рији јуниора.

ДАНИЈЕЛ ПЕЈЧИЋ, 
електроинжењер:

– Плес за мене представља оплеме-
њивање духа и тела. Када закорачим
у плесну салу, сви спољашњи пробле-
ми нестају и највећи „проблем” поста-
је како направити правилан корак.
Схватио сам да су плес и живот слич-
ни. Добар корак у плесу једнак је
добром кораку у животу. Ходамо
исправљени, пуни самопоуздања,
захваљујући чаробној игри.

Сузана Јанковић

И. КРИВОКУЋАН. ПАВЛОВИЋ Д. ЦРВЕНКОВИЋ Д. ПЕЈЧИЋА. АЛЕКСИЋА. КУЗМАНОВСКИ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

У време када је овај број „Панчев-
ца” био у припреми „Електровојво-
дина” за следећи викенд и наредну
недељу није најавила искључења због
радова на електричној мрежи. То
значи да би, уколико се нешто не

промени, снабдевање струјом у дани-
ма који су пред нама требало да буде
редовно како у самом граду, тако и
у припадајућим селима.

Информације о искључењима
редовно се ажурирају на сајту „Елек-
тровојводине”, па се о најавама евен-
туалних додатних радова можете
свакодневно информисати онлајн.

Квар на електродистрибутивној
мрежи можете пријавити на теле-
фон 319-220.

Колики је износ накнаде за
боловање због короне?

Кад немаш праве речи

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Постоје неки тренуци у животу када
останеш без даха. На пример, кад
угледаш неки чаробни призор који
само мајка природа може да ство-
ри. Или на концерту, кад оркестар
изведе неку симфонију тако да ти се
чини да је то ни више ни мање него
дело Свевишњег.

Уме дах да ти стане и кад одгле-
даш неку емотивну сцену у филму,
који ти је баш зато у том тренутку
постао један од омиљених.

Ух, и након првог пољупца поне-
стане даха. И кад се спремаш да
кажеш судбоносно „да”. Или судбо-

носно „не”. Па онда, кад те неко
напусти, можда и заувек.

Кад чујеш добре вести. Кад чујеш
лоше вести.

Кад схватиш колико си вољен.
Или колико ниси.

Да, све су то моменти који те оста-
ве без даха. И све је то лепо, све је то
живот.

А онда, имаш тако и неке људе
који те, уместо без даха, оставе – без
текста. Попут ових који су постави-
ли ову сценографију поред – пази
сад: ПЕТ празних контејнера. Пет.
Шта рећи? Стварно, шта рећи?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КОЛИКО ЈЕ ИГРА ВАЖНА?

Ти заплеши 

Изолација због короне траје две
недеље, а опоравак често уме
да потраје и знатно дуже. Мно-
ги се питају колика је зарада за
време боловања због ковида 19
и како се она обрачунава. Пред-
ставници Републичког фонда за
здравствено осигурање (РФЗО)
разјаснили су ову дилему.

– Са становишта здравственог
осигурања ковид 19 се третира
исто као  и  било која  друга
болест. Значи, накнада зараде
је 65 одсто од основице. Али,
на основу препоруке Владе Репу-
блике Србије, велики број посло-
даваца је изменио своје опште
акте и на тај начин својим запо-
сленима омогућио боловање од
100 одсто. То у пракси значи да
првих 30 дана боловања посло-
давац плаћа 100 одсто. Од 31.

дана Фонд плаћа 65 одсто, а
послодавац додаје разлику од
35 одсто – објаснила је Весна
Латиновић из РФЗО-а.

На питање да ли се при одла-
ску на боловање у обзир узима-
ју и извештаји приватних лека-
ра специјалиста, Латиновићева
је одговорила потврдно и дода-
ла да то правило већ годинама
функционише. Она је рекла да
је у 2020. години око 140.000
лица било на боловању, што је
за око 20.000 више него у 2019.
години, с тим што су и провере
лани биле чешће.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана вероватно 
без искључења

НЕ ОДЛАЖИТЕ ОДЛАЗАК КОД ВУЛКАНИЗЕРА

ЛЕТЊЕ ГУМЕ НЕ СЛУЖЕ ДА ВАМ
ЗАГОРЧАЈУ ЖИВОТ, ВЕЋ ДА ГА СПАСУ!

На основу препоруке Владе,
велики број послодаваца је
изменио своје опште акте и
омогућио запосленима
исплату пуне зараде у 
случају боловања 
због ковида 19.

ПЕТ КЉУЧНИХ РАЗЛИКА

• Зимска гума током лета при брзини од

100 км/х кочи и до 10 метара дуже од

летње. Пут кочења зависи свакако и од

масе возила, али ово није мала разлика,

јер у ситуацијама када о безбедности

одлучују метри и центиметри, 10 метара

значи и те како много.

• Зимска гума се током лета лошије

понаша и у кривинама, што утиче и на

стабилност возила.

• Зимска гума током лета, својом

мекоћом и шарама, широко приања

уз врео асфалт стварајући знатно

већи отпор. Веће трење узрокује

већу потрошњу горива, односно ску-

пљу вожњу.

• Услед већег трења између зимске

гуме и асфалта ствара се и одређена

букa, која с повећањем брзине и сама

расте, што вожњу чини мање пријатном

него да се онаодвија на летњим гумама.

• Зимска гума се током лета, на вру-

ћем асфалту, излизује и троши много

брже него у зимским условима. Исто-

времено, она губи своја примарна свој-

ства, па је штета дупла – када дође

зима, гуме су потрошене, а њихове

зимске перформансе више нису исте.

У-

а



Увећана и откупна
цена сунцокрета

Киша онемогућила
да семе буде у
земљи на време

Ових дана јестиво уље је скупље,
па је у односу на пре око годину
дана цена по литру у просеку
увећана за око 30 динара, а има
индиција да ће и даље да расте.

О томе колико је то (не)оправ-
дано, говорио је један од већих
произвођача сунцокрета у панче-
вачким атарима – Марко Бојтар,
који је и дугогодишњи председ-
ник доловачког удружења паора.

Да ли је реч о
екстрапрофиту?!

Он на почетку истиче да то нису
чиста посла, јер је сировина за
уље, које је сада поскупело, про-
шлогодишња, као и да је кошта-
ла око 30 динара.

– Чињеница је и да се сада-
шња цена креће око 53 динара,
као и да су пробијена нека тре-
ћа тржишта за уље и сунцокрет,
попут Кине и Турске, а и коро-
на је учинила своје, па претпо-
стављам да је све то довело до
увећане потражње. Али, и упр-
кос томе, ова цена је и даље
превисока, па са 180 динара по
литру неко баш добро зарађује.
Стога позивам надлежне држав-
не органе да прочешљају окол-
ности и провере да ли је реч о
незаконитом стицању екстра-
профита код произвођача уља и
како је могуће да неко за литар
тражи готово 200 динара ако је
основна сировина набављена
лане за свега око 30 динара –
истиче Бојтар.

Он додаје да су последњих
година цене сунцокрета биле вео-
ма неповољне за произвођаче,
па многи нису хтели да га сеју,
јер им се није исплатило.

– И то је довело до драстич-
ног пада површина под сунцо-
кретом, што је и мени веома
добро познато када је реч о
Долову, где су сада њиве под
том културом чак и за педесет

одсто мање него пре неколико
година, и то у корист уљане
репице и слачице. Тако је некад
у нашем атару од око 14.000
хектара знало да буде и по 4.000
до 5.000 под сунцокретом, а
сада је то, као што рекох, дослов-
це преполовљено. На крају ће
опет неко да окриви ратаре да
су они изазвали поскупљење, а
истина је сасвим другачија. Ина-
че, ово је такозвана терминска
продаја, то јест на уговарање и
унапред, па је могуће да ће у
кампањи ићи и до 60-70 дина-
ра – наводи овај ратар.

Када је реч о јужном Банату,
он има стратешки геодетски поло-
жај за сунцокрет, па оно што се
овде догађа у домену производе
може се сматрати релевантним.

– Ове године сетва је закасни-
ла због учесталих киша, а они
који су то први урадили, око 27-
28. марта, прошли су још горе,
зато што су дошли изузетно
кишни периоди, па сада морају
да пресејавају целе површине,
што енормно увећава трошкове.
Ипак, већина нас је закаснила,
јер би оптимално време за сетву
требало да буде прва декада апри-
ла. Ја сам, рецимо, то урадио тек
пре неколико дана. Иначе, кори-
стим искључиво домаће НС сор-
те семена, јер су га направили
наши најбољи доктори агроно-

мије који су то радили кад је
пола света од нас увозило семе.
Прилагођени су нашим услови-
ма, а најбољи доказ томе је то
што сам сваке године рекордер
у производњи. Упркос томе вео-
ма мали број колега га користи,
јер наш народ вероватно рачуна
да, ако је нешто скупо, онда је
само то добро. Примера ради,
врећа семена увозне „синџенте”,
којом се могу покрити два хек-
тара, кошта 23.000 динара, што
је двоструко скупље од исте коли-
чине поменутих домаћих семе-
на. То није мала уштеда, наро-
чито ако се зна да су поскупели
и други инпути, пре свега ђубри-
во, које је од децембра скочило
и до педесет одсто, док је нафта
са око 110 динара сада можда и
пуних 160. Исто важи и за семе-
на – прича Бојтар.

Држава (не)ће
интервенисати

И други познаваоци поменутих
прилика сматрају да је непра-
ведно дошло до повећања цене
уља, знајући да је прошле годи-
не откупна цена сунцокрета била
око 38 динара, што уз производ-
њу сировог у рафинисано уље,
уз коефицијент од седам до девет
процената, ПДВ и марже, које
износе три до седам одсто, обез-
беђује цену испод 130 динара.

Међутим, истиче се и то да
цена уља расте у периоду сетве,
као и да се то традиционално
догађа у овој фази с циљем сти-
мулисања већих сетвених повр-
шина, односно да уљари намер-
но изазивају тај раст како би
подстакли већу производњу.
Претпоставке су да ће они и у
наредном периоду откупну цену
сунцокрета да калкулишу на
педесетак динара, што уз остале
коефицијенте омогућава мало-
продајну цену испод 150 дина-
ра за литар уља, а преко тога,
кажу аналитичари, више није
реч о економској рачуници, већ
су у питању велике зараде.

Ипак, не би требало да дође
до психозе несташица, јер је
тржиште добро снабдевено буду-
ћи да овдашња производња сун-
цокрета може да покрије дома-
ће потребе и да остану солидне
количине за извоз.

То значи да држава, по својој
прилици, не треба да интерве-
нише, иако на располагању има
две могућности за тако нешто:
преко робних резерви, са огра-
ничењем до дванаест хиљада
тона, или из увоза. Неке проце-
не кажу да ни евентуално фик-
сирање цена није добро решење,
зарад очувања тржишних усло-
ва и закона понуде и тражње, јер
би то изазвало контраефекте.

Четвртак, 29. април 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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У СВЕТЛУ ГИБАЊА ЦЕНА СТРАТЕШКИХ ПРОИЗВОДА НА ТРЖИШТУ

ДОК СЕТВА КАСНИ, 
УЉЕ ПОСКУПЉУЈЕ

ТРАЈЕ ТРЕЋИ МЕЂУНАРОДНИ САЛОН ФОТОГРАФИЈЕ – „СЕЛО”

Слике из целог света слиле се у Брестовац

Хуманитарна организација с
територије Панчева под нази-
вом „Јер деца су наше благо”,
са Снежаном Стефановић из
Глогоња на челу, организова-
ла је у том месту у недељу,
25. априла, базар на којем је
прикупљана помоћ за лечење
малог Гаврила, деветомесеч-
ног дечака који болује од опа-
ке болести СМА.

За време овог догађаја биле
су постављене кутије у које
су људи добре воље могли да
убацују своје прилоге. На
импровизованим штандови-
ма школска деца су продава-
ла радове, а своје производе
понудило је и предузеће „Кор-
ка”, као и локално удружење
жена, док је Александра Тасић
изложила преко тридесет руч-
но израђених корпи. 

– Све што је продато оти-
шло је у фонд за лечење Гаври-

ла, а уз ангажовање многих
за укупно четири сата успели
смо да прикупимо око 64.000
динара. Захваљујемо Месној
заједници на подршци, као и
школи и педагогу Станојки
Урошевић за припремљених
500 дечјих радова – рекла је
Снежана Стефановић.

Банатски Брестовац: У току
је замена уличне расвете у
појединим улицама која се
одвија кроз пројекат јавно-
приватног партнерства. За
новог председника удружења
пензионера у суботу, 24. апри-
ла, изабран је Драган Kостић,
и то уместо Љубивоја Вељко-
вића, који је сада заменик.
Још увек је у Ватрогасном
дому отворена изложба сли-
ка с трећег Међународног
салона фотографија – „Село”.

Банатско Ново Село: Трећи
број новина Дома културе
излази 30. априла. Ова уста-
нова планира да уреди про-
стор, тачније терасу, за мање
акустичне џез наступе, а
послужиће и за књижевне
вечери, као и за дружења у
току изложби слика.

Долово: Ревакцинација гра-
ђана организована је у четвр-
так, 29. априла, у доловачкој
амбуланти. ЈKП „Хигијена”
односила је кабасто смеће у
понедељак и уторак, 26. и 27.
априла.

Глогоњ: У организацији
Месне заједнице монтирани
су нова табла и обруч на спорт-
ском центру. Фирма „Екосан”
је у понедељак, 26. априла,
обавила третирање против
крпеља на јавним зеленим
површинама. Хуманитарни
базар је приређен у недељу,
25. априла, када је прикупља-
на помоћ за лечење малог
Гаврила. Фудбалери су на
домаћем терену савладали
„Униреу” из Уздина с 3 : 1.

Иваново: Тринаести „Фото-
сафари”, у организацији Дома
културе и Фото-клуба „Дуна-
вац”, одржан је у недељу, 25.
априла, а у свему су учество-
вали и ученици ОШ „Моша
Пијаде”, и то као фото-моде-
ли у палћенским и мађар-
ским ношњама.

Јабука: Постављен је завршни
слој асфалта у улицама Змај
Јовиној, Вардарској и Гоце
Делчева, као и у дворишту

обданишта, а радове су оби-
шли градска менаџерка Маја
Витман и председник Савета
МЗ Јабука Слободан Илић.
Обављена је дезинсекција
крпеља на парковским повр-
шинама и на гробљу. Ускр-
шња креативна радионица за
децу одржана је у среду, 28.
априла, када су малишани
бојили јаја и правили ускр-
шње декорације.

Качарево: Завршено је асфал-
тирање Македонске улице, на
потезу од Косовске до Про-
летерске. Ревакцинација гра-
ђана који су примили кине-
ску вакцину 10. априла биће
организована у уторак, 4. маја,
у локалној амбуланти.

Омољица: Почела је рекон-
струкција парка, а прва фаза
обухвата постављање бехато-
на и промену седишта у амфи-
театру, док су за другу фазу у
плану постављање клупа и
садња дрвећа. Замењени су
врата и прозори у згради поли-
ције и Црвеног крста. 

Старчево: Приводи се крају
акција Месне заједнице под
називом „Април – месец
чистоће”. Двадесетак извиђа-
ча учествовало је у првом про-
лећном излету, који је спро-
веден у суботу, 24. априла, у
шуми код Ивановачке аде.
Ускршњи базар биће органи-
зован на Тргу неолита у четвр-
так и петак, 29. и 30. априла,
од 9 до 18 сати. 

Месне актуелности

ХУМАНИТАРНИ БАЗАР ПРИРЕЂЕН У ГЛОГОЊУ

За малог Гаврила

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

У току је изложба поводом тре-
ћег Међународног салона фото-
графије – „Село”, која је недав-
но постављена у галерији бре-
стовачког Дома културе. Та уста-
нова је и организатор помену-
те манифестације, у сарадњи
са смедеревачким и домаћим
фото-кино клубом „Поњавица”.

На онлајн конкурсу је учество-
вало близу четири хиљаде ауто-
ра из 62 земље. Поред „Села”,
теме су биле и „Слободна фото-
графија” (колор и црно-бела),

затим „Путовања”, „Журнализам”
и „Природа”. Све то је оцењивао
жири у саставу: Зоран Ђорђевић,
Александар Буђевац и Зоран
Симијоновић, који је и један од
организатора салона и изложбе.

Од преко сто петнаест награ-
ђених, у оквиру поменуте
поставке приказано је шезде-
сетак одабраних фотографи-
ја, међу којима и првопласи-
рана на тему „Село”, чији је
аутор Душан Јовановски из
Македоније.

АКЦИЈА КОЈА ТРАЈЕ ДВАДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА

Месец великог спремања Старчева
Већ четврт века Старчевци
организују акцију пролећног
уређења насеља под називом
„Април – месец чистоће”, у
чему и ове године,  поред самих
грађана, учествују комунална
предузећа „Старчевац” и „Хиги-
јена”, која обавља услугу одно-
шења кабастог отпада, док број-
не активности координира
Месна заједница, чији први
човек Петар Андрејић наводи
да све протиче рутински.

– Мештани су навикли на то
да су током пролећних месеци
појачане активности локалних
комуналаца, а радо се одазову и
нашем позиву да се укључе у
акцију уређења простора испред
својих кућа. Последњих година

ово велико спремање места се
из априла прелива и у мај и за
то време уређују се јавне зелене
површине, дечја игралишта и
мали спортски терени, аутобу-

ска стајали-
шта, урбани
мобилијар на
Тргу неолита и
у центру Стар-
чева, фонтана,
парк... Труди-
мо се да из
године у годи-
ну потврдимо
да се Старче-
во издваја по
уређености –
каже Андре-
јић.

Према речима директора ЈKП-
а „Старчевац” Милана Бачујко-
ва, ово место се може похвалити
великим бројем уређених зеле-
них површина, којих је у једном

моменту било двадесет шест.
– Јавне зелене површине и

мале спортске терене подиза-
ли смо у сарадњи с мештани-
ма. Та интеракција нам је важна
јер наши суграђани потом
помажу да се реквизити очу-
вају и учествују у одржавању.
Површине за одржавање су
велике, али трудимо се да орга-
низујемо адекватну динамику
кошења игралишта током сезо-
не – истиче Бачујков.

Ове године нека од играли-
шта добиће нове реквизите,
мобилијар у центру биће уми-
вен, а круна свега биће рекон-
струкција парка на Тргу нео-
лита, који ће засијати новим
сјајем након пола века.
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У недељу, 2. маја, славимо
највећи хришћански празник,
којим се изражава радост због
коначне победе сина Божјег
над смрћу и прогонством. У
овом броју „Панчевца” обја-
вљујемо део из књиге Мом-
чила Петровића „Коју славу
славиш”, у издању „Лагуне”,
о овом празнику.

Цвети

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

Овај празник, назван Цве-
ти, сећање је на дан кад је
Исус, праћен својим ученици-
ма и мноштвом народа, кре-
нуо из села Витаније у Јеру-
салим. Дошавши до села Витс-
фаге, у подножју Маслинове
горе, рекао је двојици учени-
ка: „Идите у село што је пре-
ма вама, и одмах ћете наћи
магарицу привезану и магаре
с њом: одријешите је и дове-
дите ми. И ако вам ко рече
што, кажите да они требају
Господу; и одмах ће их посла-
ти.” Урадили су тако и, кад су
му довели магаре, Исус је на
њему пошао у Јерусалим.

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

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

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

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

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

На Цвети се не игра у колу
и не весели, јер још траје ускр-
шњи пост. Од Цвети до Духо-
ва душе умрлих су у ливад-
ским цветовима и зато се у
том периоду цвеће не бере.

У Србији су Цвети празно-
вани и као народни празник,

јер је тог дана 1815. године
Милош Обреновић код цркве
у Такову подигао народ на
Други српски устанак.

Велики четвртак

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

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

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

„Онај који са мном умаче
залогај у со”, одговорио му је
Исус, откривши тако да ће га
издати Јуда Искариотски. Онда
му се обратио директно:

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

На крају вечере Исус је
изломио хлеб и комаде дао
ученицима, говорећи им:
„Узмите, једите, ово је моје
тело које се за вас ломи, ради
опроштења грехова!” Затим
је узео чашу с вином и рекао:
„Пијте из ње сви, ово је крв
моја Новога завета, која се
ради вас пролива за отпуште-
ње грехова.” И још је додао:
„Кад год овај хлеб ломите и
ову чашу пијете, ви смрт моју
објављујете и обзнањујете. Ово
чините у мој спомен.”

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

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

Тако је и било: у врту је Јуда
пришао Исусу, рекао му:
„Здраво, учитељу!”, и пољубио
га, на шта су слуге скочиле.
Други Исусови ученици поку-
шали су да га одбране, Петар
је чак потегао нож и једном
слуги одсекао уво, али му је
Исус подвикнуо: „Задени нож
у корице! Ко мач потеже, од
мача ће и пасти. Зар да не
пијем чашу коју ми отац
даде?” Додиром руке исцелио
је уво нападача, који га је
затим, са осталим слугама,
одвео у кућу првосвештеника.

Сутрадан су главари и прво-
свештеници јудејски Исуса
осудили на смрт. Сазнавши
то, Јуда се покајао. Бацио је
тридесет сребрњака, добије-
них за издају, и обесио се. За

оне сребрњаке свештеници су
купили њиву и наменили је
за гробље странцима.

Сећање на ове догађаје чува
се празником Велики четвр-
так. На тај дан ујутру се на
служби у цркви вади агнец
(освећени хлеб), који се потом
издроби и осуши, и преко
године чува у цркви за при-
чешћивање болесника. А уве-
че се држи велико бденије и
читају описи Исусових стра-
дања из јеванђеља.

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

Велики петак

У петак, у рано јутро после
ноћи у којој је ухваћен, Ису-
са су из куће првосвештени-
ка Кајафе везаног одвели код
Понтија Пилата, римског про-
куратора у Јудеји, који је имао
право да изриче смртну казну.
Оптужили су га да квари
народ, да забрањује да се рим-

ском цару плаћа данак и да
за себе тврди да је цар.

Пилат на првом саслуша-
њу није утврдио никакву Ису-
сову кривицу, али људи који
су га довели нису то хтели да
прихвате и упорно су тражи-
ли смртну казну за њега.
Пошто је оптужени био из
Галилеје, Пилат га је просле-
дио Ироду, галилејском упра-
витељу који се задесио у Јеру-
салиму, да му он суди. Исус,
међутим, није хтео да одго-

вара на Иродова питања, па
га је овај, обученог у белу
хаљину, што је био знак да
никаква кривица није нађе-
на, вратио Пилату.

Римски прокуратор Пилат
тада је сазвао јудејске прво-
свештенике и кнежеве, и казао
им: „Доведосте ми овога човје-
ка као да он отпађује народ,
и ето, ја га пред вама испи-
тах, и не нађох на овоме човје-
ку ниједне кривице од оних
за које га ви оптужујете; a ни

ПРАЗНИЧНИ ПРИЛОГ

ДАНИ БОЛА И РАДОСТИ



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

У Јудеји је тада постојао
обичај да се на празнике осло-
бађају осуђеници – сваког пра-
зника по један. Пилат је, рачу-
најући да ће Исус на тај начин
изаћи из затвора, сматрао да
ће тако задовољити обе стра-
не: и свештенике који су тра-
жили Исусову осуду и правду.

Догађаји су, међутим, узели
други ток. По обичају, осуђе-
ника који ће бити ослобођен
бирао је народ. Па кад их је
Пилат питао кога да ослободи,
маса је, подговорена од прво-
свештеника, извикала неког
зликовца Вараву, који се у исто

време нашао у тамници.
Римски прокуратор поку-

шао је још једном да спасе
Исуса. Питао је народ шта с
њим да ради, а маса је заху-
чала: „Распни га! Распни га!”

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

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

Тада је и галилејски упра-
витељ Ирод покушао да спасе
Исуса. Извео га је обливеног
крвљу пред народ и узвикнуо:
„Ecce homo!”, то јест „Ево чове-
ка!”, у смислу: „Ево јадника,
бедног и жалосног! Имајте
милосрђа, јер и он је човек!”

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

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

Он, међутим, није смео да
ослободи Исуса, јер су му Јевре-
ји поручили: „Ако овога пустиш,
ниси пријатељ цезару, а свако

ко себе царем чини, противи
се цезару”, држећи се оптужбе
да Исус за себе говори да је
цар. Зато је Пилат дозволио
Јеврејима да га разапну.

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

Тамо су поболи крст у земљу,
а на његов врх закуцали
дашчицу с натписом „Исус
Назарећанин, цар јудејски”,
као објашњење кривице.

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

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

После дуготрајних мука и
патњи, у три по подне, Исус
је узвикнуо: „Оче, у твоје руке

предајем дух свој!”, и издах-
нуо, а у том тренутку земља
се јако затресла, камење се
откинуло са брда, гробови су
се отворили, а „многа тела
мртвих поустајаше”.

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

Увече је код Пилата оти-
шао Јосиф из Ариматеје, богат
и поштен човек, и скривени
Исусов ученик, и добио дозво-
лу да Исуса сахрани. Потом
су он и Никодим, други тајни
Исусов ученик, скинули тело
свог учитеља с крста, пома-
зали га смирном и алојом и
увили у платно, као што је то
обичај код Јевреја, и положи-
ли га у гроб у Јосифовом врту.

Наредна три дана Исусов
гроб чувала је стража коју су
поставили јудејски свештени-
ци, а тешка камена плоча на
његовом улазу била је запеча-
ћена. Исус је, наиме, за живо-
та проповедао да ће васкрсну-
ти три дана после смрти, па
су се они бојали да ће Исусо-
ви следбеници украсти тело,
како би доказали да је њихов
учитељ „устао из гроба”.

Дан када је Исус разапет
на крсту хришћани називају
Великим петком.

Тог дана литургија се не слу-
жи, осим ако на тај дан не
падају Благовести, јер се на
литургији Богу приноси бес-
крвна жртва, а на Велики петак
Исус је на жртву принео себе.

Доследни хришћани тог дана
строго посте, узимајући само
суви хлеб и воду, а неки и јед-
нониче, то јест цео дан ништа
не једу и не пију, а тек увече,

када изађу звезде, узму мало
хлеба и воде.

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

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

Ускрс

Исус је сахрањен у петак уве-
че, у суботу је његово тело
почивало у гробу, а у недељу
рано ујутру осетио се снажан
земљотрес кад је анђео Божји
слетео у врт Јосифа из Ари-
матеје, оборио плочу наваље-
ну на улаз у гроб и сео на њу.
„Лице његово бијаше као
муња, и одијело његово бије-
ло као снијег.” Стражари који
су чували гроб, кад су дошли
себи од страха, побегли су у
град... Кад је анђео склонио
плочу, иза ње није било тела
– Исус је пре тога већ био вас-
крсао и изашао. Гроб је отво-
рен да би се Христови учени-
ци уверили у ускрснуће.

Прва је тог јутра, пре свану-
ћа, празан гроб видела Марија
Магдалена. Помислила је да је
тело украдено и сахрањено на
другом месту, па је отрчала до
Петра и Јована. Они су пожури-
ли испред ње, и у гробу нашли
платно у које је тело било умо-
тано, а онда отишли да нађу
другове. Марији, која је присти-
гла касније, у гробу се јавио Исус
Христ, али јој нико није веро-
вао кад је радосна отрчала да
јави радосну вест о ускрснућу.

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

Стражари који су чували
Христов гроб са своје стране
обавестили су првосвештени-

ке и јеврејске старешине о
овом догађају. Главари су им
платили и наложили да ускр-
снуће прећуте, те да проши-
ре глас да су се успавали и да
је тело тада украдено.

Касније тог дана Исус се,
не говорећи им ко је, при-
кључио двојици својих уче-
ника, Луки и Клеопи, који су
се из Јерусалима запутили у
варошицу Емаус. Препозна-
ли су га тек за обедом, док је
ломио хлеб, и сместа се вра-
тили у Јерусалим да осталим
апостолима јаве радосну вест.

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

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

Васкрсење (Ускрс, Велиг-
дан) празновао се још од вре-
мена апостола, али не свуда
у исти дан: негде је просла-
вљан заједно с јеврејском Пас-
хом, негде 14. дана јеврејског
месеца нисана, а негде у неде-
љу после јеврејске Пасхе. Тек
на првом Васељенском сабо-
ру 325. године одређен је
јединствен термин – прва
недеља после јеврејске Пасхе
и пуног месеца. Ускрс је,
дакле, покретан празник, и
може пасти између 4. априла
до 8. маја, а увек је у недељу.

То је најсвечанији празник,
празник над празницима. На
тај дан скидају се двери у
цркви на олтару, чиме се
показује да је Исус својим
васкрсењем победио смрт и
отворио рајска врата. Цела
недеља по Ускрсу назива се
Светла недеља, а црквене
песме које се тада певају пуне
су радости и весеља. Оне се
певају чак и у тужним при-
ликама, рецимо на погребу,
ако се деси те недеље.

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

Како би се верници достој-
но припремили за овај пра-
зник, још од апостолских вре-
мена установљен је Велики
пост, или Четрдесетница, по
узору на Исуса који је четрде-
сет дана постио на Гори иску-
шења. У те дане није дозвоље-
но никакво јавно весеље.

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

Обичај је да се о Ускрсу јаја
боје у црвену и друге јарке
боје и да се њима дарују
познаници и пријатељи.
Постоји више легенди које
тумаче порекло овог обичаја,
а по најраширенијој, Марија
Магдалена је цару Тиберију,
дошавши у Рим да му обја-
сни Христово васкрсење, даро-
вала црвено кокошје јаје. Као
што се из јајета, које је нежи-
ва ствар, под утицајем топло-
те развија живот, то јест пиле
које својом снагом развали
љуску и изађе у свет – тако је
и Исус своје мртво тело ожи-
вео и устао из гроба. А црве-
на боја је боја радости, због
овог радосног догађаја.

Прво офарбано јаје чува се
годину дана и назива се
чуваркућа.
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И УСКРС И ВАСКРС

Васкрс има корене у срп-

скословенској традицији,

а Ускрс је савременија

варијанта и обе се равно-

мерно користе у српском

књижевном и народном

изразу. Одатле следи да је

правилно и васкршњи и

ускршњи.

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

струковни антистрес и

релакс терапеут, професор

теорије и терапије стреса,

психотерапеут когнитивно-

бихевиоралне терапије

КЊИГЕ Док сам размишљала о
томе за коју књигу бих могла
рећи да је мој избор за препору-
ку, наиђох на конфликт са собом,
сматрајући како је готово немо-
гуће одлучити се за једну, две или
три књиге, јер многе заслужују
да буду поменуте. Тако сам се, уз
доста премишљања, вагања и
одлагања, ипак одлучила за књи-
ге које не само да су ми драге у
смислу да им се често враћам
већ сматрам да би могле бити
вишеструко од користи људима
у овом времену у којем свако-
дневно осећамо притиске савре-
меног живота, од отуђености услед
неимања времена, од отупљено-
сти услед емоционалних блока-
да, у периоду у ком се свакоднев-
но суочавамо са животним иза-
зовима и захтевима са свих стра-
на и свих поља. Прва књига, која
подстиче и охрабрује да дамо себе
себи најбоље што можемо, а кроз
то улагање свакако је неизоста-
ван и допринос појединца дру-
штву, јесте „Мисли слободно”,
Бена Карсона. Како отворите
корице, дочека вас цитат: „Про-
треси дрво живота и нека падне
воће за које нико никада није
чуо” (Е. А. Робинсон). Човек који
читав живот развија своју аутен-
тичност, који читав живот сазре-
ва превазилазећи свакодневне
изазове и упркос њима остаје
доследан себи и својим дарови-
ма убира плодове дрвета живота.
Књига која поручује да вреди стр-
пљиво радити на свом дару, да је
значајно искористити га правил-
но у области у којој ће достићи
свој врх, а тада, бити у служби за

друге, за добробит свих, за добро-
бит људи. Тог момента човек осе-
ти просвећење и величанстве-
ност. Бен Карсон поручује да сва-
ко треба да има неко мирно место
на коме ће моћи да размишља а
да га нико не прекида, да свако
треба да мисли слободно и да се
развија слободно. „Дај најбоље од
себе и размишљај о великом” –
др Бен Карсон.

Следећа књига коју бих поме-
нула, а некако се спонтано надо-
везује на претходну, јесте књига
„Дисциплина духа” аутора проф.
др Милана Марића. Он сматра
да су у основи психолошког пој-
ма дисциплине покоравање и
послушност. Како је код појма
духа теже ставити неко опште-
прихваћено значење, одлучује се
да дух представи као дах човека,
јер је, упркос томе што се често
користи као синоним за душу,
то сасвим различит ентитет, који
је производ делања разума и ума.
Др Милан Марић нас кроз књи-
гу води капрепознавању и откри-
вању сопствених ирационалних
уверења, у замену за рационал-
не, као и оснаживању духа и
његовој дисциплини. Као резул-
тат, уживаћете у плодовима свог
новог дисциплинованог духа. У
данашње време чини ми се да
смо сви гладни љубави или осе-
ћамо њен недостатак. Неоспор-
но је да нам је свима потребна,
као и да је темељ успеха на свим
пољима. Међутим, не могу да се
отмем утиску да су се многи изгу-
били у појму љубави. Као што
Виктор Франкл каже, уколико је
љубав умеће, а за свако умеће су
нам потребне вештине, онда се
љубав може научити.

Мисли слободно

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

„Свако ко буде писао историју
Панчева и јужног Баната од 1988.
до 1998. године мораће најпре
да проучи ову књигу.” Ово је
само део оцене нашег уваженог
академика проф. др Косте Чаво-
шког изречене у уводној рецен-
зији монографије „Дар Панче-
ваца Космету” аутора Бранка
Радеча. Ова изузетно важна и
корисна књига појавила се почет-
ком ове године, као посебно
издање Културно-просветне
заједнице Србије, у оквиру еди-
ције „Хроника села и градова”.
Нема сумње, дугогодишњи секре-
тар панчевачког Удружења за
помоћ Србима „Солидарност”
прихватио се одговорног задат-
ка и створио, на понос Панчева
и Панчеваца, заиста вредно дело
које снагом аргумената и хума-
ности говори о злим времени-
ма, преломним догађањима за
цело Српство, најбурнијим и нај-
тежим тренуцима у којима је,
ипак, могуће бити – човек.

– Монографија није намење-
на само историчарима и онима
који желе да сазнају истину, него

и свим читаоцима, људима добре
воље, а нарочито актерима поли-
тичког и хуманитарног делова-
ња деведесетих година у Панче-
ву, јужном Банату, Војводини и,
наравно, свим Србима с Косова
и Метохије, као и из других срп-
ских крајева с простора бивше
Југославије. Желео сам да ника-
да не заборавимо тешка и зло-
слутна времена пре бомбардова-
ња 1999. и, као што пише у пред-
говору уредништва: „Ако то забо-
равиш, изгубио си смисао за пам-
ћење, за живот, изгубио си зави-
чај, историју твога народа, а то
значи – изгубио си СВЕ”. Циљ
ми је био да оставим писани траг,
с тачним и провереним подаци-
ма – како о нашем удружењу
„Солидарност”, тако и о свима
који су нас подржавали, помага-
ли и учествовали у бројним хума-
нитарним акцијама широм
Космета, али и у Хрватској и
Босни и Херцеговини. Трудио
сам се да све деценијама саку-
пљане и сачуване податке изне-
сем тачно, користећи аутентич-
ну документацију из разних изво-

ра – рекао нам је Бранко Радеч,
аутор ове јединствене књиге.

Монографија „Дар Панчева-
ца Космету” поседује мноштво
интересантних прилога, с раз-
личитим језичким, стилским и
жанровским особинама, што
овој књизи даје велику вред-
ност, занимљивост и посебан

документарно-књижевни печат.
Највише материјала узето је из
дневних и недељних листова,
затим из локалних медија и
публицистичке литературе – од
извештаја с важних догађаја и
протестних митинга, интервјуа,
преко записа, белешки, јавља-

ња с лица места, коментара,
осврта, па до полемика, репор-
тажа, аналитичких текстова…
Уз ове текстове, непроцењивог
фактографског значаја, мајстор-
ски су уметнути радови који
имају књижевноуметничку вред-
ност, као што су беседе, сећа-
ња, емотивни сусрети, лирска
казивања и записи о лепотама
Космета, приче из српских мана-
стира и историјска сећања на
велике српске јунаке и влада-
ре. Овде су и прикази двају фил-
мова који на упечатљив начин
казују о великом доброчинству
Панчеваца односно резултати-
ма деловања људи из панчевач-
ке „Солидарности”. То су сто-
рије о подизању величанстве-
ног споменика Милошу Оби-
лићу на коњу Ждралу у месту
Обилићу 1995. године, као и о
откривању монументалне скулп-
туре кнезу Лазару у Гњилану
годину дана касније.

Промоција монографије „Дар
Панчеваца Космету” заказана је
за 14. мај ове године, у 19 сати,
у Градској библиотеци.

Заиста вредно 
дело које снагом
аргумената и 
хуманости говори 
о злим временима.

У МУЗЕЈУ

Фолклор и Требиње
као инспирација

У Народном музеју Панчево у
уторак, 27. априла, у 18 сати,
биће отворена изложба радова
насталих у петој међу-
народној ликовној коло-
нији „Коло” у Требињу.

Међународна умет-
ничка колонија „Коло”
настала је 2016. године
у Требињу, на иниција-
тиву Дражена Милића,
са идејом да уметници
стварају инспирисани
фолклором и предивним амби-
јентом Требиња. Од самог
настанка колонија је имала пуну
подршку града Требиња и Музе-
ја Херцеговине, а уврштена је и
у манифестацију „Требињско
културно лето” као догађај од
великог значаја за град.

Колонија окупља еминентне

уметнике из земаља региона и
света, али се највише ослања на
уметнике из Србије, Црне Горе

и БиХ. Протекле године
колонија „Коло” је про-
славила и мали јубилеј,
пет година постојања,
отварањем изложбе радо-
ва Сафета Зеца из Сара-
јева, једног од најзначај-
нијих уметника у БиХ.

За ових пет година
колонија је угостила око

сто уметника из целог света и
оформила богат фундус слика,
које се чувају у Музеју Херце-
говине, а прошле године је у
њој учествовало и неколико
истакнутих уметника из Пан-
чева. Међу њима су и Марија
Станојловић, Емил Сфера и
Мирољуб Кршанин.

Панчевачки сликар Вук Вуч-
ковић представиће своје радо-
ве под називом „Art Lover” у
новом изложбеном простору
галерије „Штаб” (ТЦ „Галери-
ја Bel gra de”, Булевар Вудроа
Вилсона 12, Београд). Отвара-
ње је заказано за четвртак, 29.
април, у 19 сати, а посетиоци
ће моћи да погледају ове сли-
ке до 14. маја.

„Art Lover” је серија
апстрактних слика уметника
Вука Вучковића започета 2021.
године. Радови су изведени
техником акрилних боја на
ланеном платну, формата 40
x 40 цм. Мотиви на овим радо-
вима су апстрактни, без јасно
препознатљиве форме, веома
разноврсни по начину извође-
ња. Може се рећи да је умет-
ник на њима представио цело-
купан развој апстрактне умет-
ности, али увек додајући свој
лични печат. Стилски, радови
из ове серије представљају ком-
бинацију разноликих стилова
и техника, као што су акцио-
ни експресионизам, енформел,
оп-арт, стрит-арт, поп-арт и
многи други, још недефини-
сани, правци савремене умет-
ности. Поједине слике су
пажљиво планиране, док дру-
ге настају спонтано, у перио-
ду мисаоног опуштања и под-
свесне игре. Они представља-
ју експеримент употребе боја
и сликарских техника. Одсу-
ство детаља и форме ставља
посматрача у позицију да дело
доживи отвореног ума и при-
да му значење по сопственом
сензибилитету.

На изложби ће бити пред-
стављене и апстрактне слике
великог формата из уметни-
кове серије „Космички преде-
ли”, које су настале у току

претходних годину дана.
– Целокупан опус апстракт-

них слика подељен је у две
серије: „Космички предели” и
„Art Lover”. Заједно предста-
вљају мој покушај да визуелно
представим тренутно стање све-
сти у датом тренутку, с наме-
ром да без јасних инсинуација
гледаоцу оставим слободан

простор да пронађе значење
по сопственом сензибилитету.
За мене је рад на овој серији
својеврсно истраживање 
различитих могућности упо-
требе техника и потеза. Тежим
ка изазивању снажног визуел-
ног утиска. До сада сам увек
радио на великим форматима
и „Art Lover” је у том смислу

велики изазов за мене с обзи-
ром на то да су сви радови
изведени у формату 40 x 40
цм. Међутим, свако дело из
ове серије може функциони-
сати као засебна целина, али и
као део већег мозаика – рекао
је Вучковић.

Вук Вучковић је рођен 1986.
године у Панчеву. Дипломи-
рао је сликарство на Факулте-
ту ликовних уметности у Бео-
граду 2010. године, где је исте
године уписао докторске умет-
ничке студије сликарства. Члан
је УЛУС-а и самостални умет-
ник од 2011. године. До сада
је урадио десетак различитих
опуса слика и цртежа, међу
којима су: „Изгубљени рај”
(2007–2009), „Фабрика” (2009–
2010), „Scan Man” (2010–2012),
„Фетиш” (2013–2014), „Ко-
смички предели” (од 2010),
„Узбудљиви градови” (од 2015).
Заједно са супругом Ивом
2015. године покренуо је сту-
дио „Wolf Art”, који се бави
производњом и продајом умет-
ничких принтова по мотиви-
ма Вукових слика. Године
2019. студио оснива „Вучко-
вић награду за младе уметни-

ИЗЛОЖБА ВУКА ВУЧКОВИЋА

СЕРИЈА АПСТРАКТНИХ СЛИКА

КЊИГА БРАНКА Р. РАДЕЧА „ДАР ПАНЧЕВАЦА КОСМЕТУ”

Сведочанство доброчинства у злим временима

РАДОВИ МАЈЕ ПОЉАК ПЕТРОВИЋ

Изложба цртежа
Изложба је отворена у петак,
23. априла, у 19 сати, у
Свечаној сали Народног
музеја Панчево, а посе-
тиоци ће, уз поштовање
свих епидемиолошких
мера, моћи да је погле-
дају до 6. маја.

Маја Пољак Петровић
је рођена у Панчеву 1977.
године. Дипломирала је
сликарство на ФЛУ у Београду, а
члан је УЛУС-а од 2006. године.

Излагала је неколико пута
у Дубаију (УАЕ),
Немачкој, Шпанији
и више пута у Срби-
ји. Добитница је и
неколико награда за
своје радове, како
на иностраним, тако
и на домаћим кон-
курсима и салони-
ма уметности.

Од 2021. године је у статусу
слободног уметника.



шећер – објашњава Оливера. 
Њена суграђанка Зорица Љуби-

чић, посластичар по професији,
овог пута је исплела разне рука-
вице, фигурице и чарапе.

– Откад сам у пензији, ово ме
неизмерно испуњава. Вуница,
конац и игла су та чаробна ком-
бинација која ми прави мерак.
Рукавице урадим за једно попод-
не и оне коштају петсто динара.

Буде и неке симболичне зараде,
али ово се ради из чисте љубави
– каже Зорица.

Како се ослободити
негативне енергије

Силвија Нађ из „Веселе радио-
нице” каже да људи највише
купују мале корпе за петнаестак
јаја, које коштају триста дина-
ра, а њихова израда изискује
више сати ради.

Одмах до ње је Невенка Радо-
јичић, која прави (како их она
зове) трансформаторе од ком-
бинације драгог камена, смоле
и метала.

– Компликована је израда и
захтева много учења, а пре свега
човек мора да буде психички и
физички припремљен за тако
нешто и добро обавештен о тим
материјалима. Производња није
једноставна, али је зато ефекат
вишеструк, јер су ови трансфор-
матори првенствено направљени
како би наш простор очистили
од разних негативних фреквен-
ција. Стога је пожељно држати
их поред рутера или продужних
каблова или их једноставно носи-
ти са собом – каже Невенка.

Све у свему, овакве манифе-
стације недвосмислено допри-
носе економском оснажењу жена
и афирмацији њиховог рада, јер
је то јединствена прилика да
свака покаже оно што зна и
колико је добра.

Али једно је сигурно – на овај
начин веома лако се ослобађа
негативна енергија...
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Манифестација „Ускршњи базар”
организована је четврти пут,
након године паузе, од 26. до
30. априла, у Градском парку,
на потезу од Његошеве улице до
платоа Градске управе Панчево.

Штандови су били поставље-
ни дуж реконструисаног дела
Градског парка, а на њима су
излагала удружења жена из Пан-
чева и околине, као и самостал-
ни произвођачи ручних радовa.

И свако ко је посетио овај
догађај могао је да купи све што
му душа иште – од сланих и
слатких специјалитета, торби,
гардеробе, до магнета с мотиви-
ма Панчева.

Ипак, као што је и очекивано –
највише је било рукотворина са
ускршњим мотивима попут укра-
сних јаја и разних аранжмана.

И ове године је, упркос релатив-
но лошем времену и пандемији,
одржан „Ускршњи базар”, који
је приредила Туристичка орга-
низација града Панчева, уз помоћ
Удружења жена „Панчевке”, чија
председница Снежана Марјанов
каже да је одзив суграђана био
веома добар, а исто важи и када
је реч о излагачима.

– Било је пријављено преко
педесет излагача. И све то само
у два дана, јер смо толико има-
ли времена, будући да смо касно
добили дозволу од Града – каже
„Панчевка”.

Највише корпица за јаја

Манифестација је организована
уз поштовање свих државних
мера, а излагача је по штанду,
углавном, било по двоје.

Исто је важило и када је реч о
тезги поменутих „Панчевки”, па
се десет жена из удружења сме-
њивало на дежурствима.

– Изнеле смо стандардне про-
изводе – ручне радове и колаче.
Жене су за ову прилику прави-
ле и корпице у празничном духу,
па је било за сваког по нешто, а
људи су лепо реаговали – наво-
ди Снежана.

Недалеко одатле су биле ста-
циониране Брестовчанке из
Актива жена „Соса”, а једна од
њих, Вера Милошев, каже да су
оне донеле углавном плетене
корпице од новина са ускршњим
мотивима попут зека и кока.

– Ја сам поред тога радила и
украсне флаше у техници деку-
паж. Што се корпица тиче, нај-
пре се новине исеку на траке и
потом намотају на неку жицу,
како би се добили прутићи, који
се затим плету. За једну ширине
двадесетак центиметара потреб-
на су два сата, а цена је симбо-
личних двеста динара, јер је
материјал веома скуп, почев од
спреја или лепка, који нису нима-
ло јефтини. Људи долазе, про-
лазе, шетају, понеко и купује,
али то није нешто без чега не
могу – прича Вера.

Откад је председница поме-
нутог актива, Љиљана Ђурић
настоји да афирмише подмла-
дак, у којем је и двадесетседмо-
годишња Јелена Додић.

– Радим аранжмане од креп-
-папира. Један такав кошта
1.000 динара и то је многима
скупо, а када се погледа коли-
ко ја времена утрошим, мени
је то јефтино. Само за једну
ружу треба ми сат, јер је посао
пипав и сецка се латица по

латица. Ипак, ово радим због
себе... – истиче Јелена.

Задовољство, а не посао

Испред удружења „Веште руке”
Савка Максић наводи да су јој
специјалност беби-опрема, џем-
пери, хаљинице, прслуци..., док
њена колегиница има своје радо-
ве: украсе за децу, траке, приве-
ске за кључеве...

– Најтраженије су хаљинице,
чија израда траје два дана по
седам-осам сати, па ако је про-
дам за 1.500 динара, онда је то
дневница испод сваког нивоа.
Но ја то не гледам као бизнис и
није ми битно да ли ће да ми се
исплати, већ је за мене то право
задовољство. Рецимо, у току зиме,
од 1. новембра, урадила сам око
седамдесет комада. И сада ми је
довољна сатисфакција и када то
људи само уоче и допадне им се;
неки и купе, а неки траже само
мустру и никад ми није проблем
да им кажем – прича Савка.

Весна Најдовски из Панчева
је самостално излагала, пре све-
га украсе са ускршњим мотиви-
ма – корпице, дрвца и јаја.

– Рецимо, дрвца су 1.000 дина-
ра и једна сам од најјефтинијих
што се тога тиче. Готово све пра-
вим, а набављам само порцелан-
ску посуду, коју најпре напуним
гипсом и силиконом лепим цве-
тове – један по један. Потом се
све то суши, па целокупна изра-
да траје цео дан – наводи Весна.

Мирјана Ваштаг се бави деку-
пажом већ три-четири године и

то јој је главни хоби откако је
отишла у пензију.

– С друге стране, то је веома
захтевно – много се ради, много
улаже, а мало се новца враћа.
Иако идем с минималном зара-
дом, људи то и даље слабо купу-
ју. Али ова активност ме осло-
бађа од свих напетости и, када
се усредсредиш, онда иде лага-
но. И догоди се чак да, кад погле-
дам на сат, буде 4 ујутро, јер
када нешто крене, онда је тешко

заставити се. У овом послу смо
креативне од почетка до краја,
буквално кренемо од момента
кад купимо кутију, све сам мораш
да осмислиш, од избора мотива
до фарбања и лакирања. Све то
захтева много времена, ради се
„на мокро” и мора да се суши.
Поред тога, имам магнетиће с
мотивима Панчева, јер моји су
стари Панчевци и волим да
чувам ту традицију. То је аутен-
тични поклон за госте који дола-
зе из иностранства.  Притом је и
јефтин, јер кошта 200 динара,
Међутим, само плочица је од 30
до 50 динара, магнет је 30, па
пет-шест динара је слика и онда
дођу боја, позадина и лак. Јасно
је да ни ту нема зараде, али је
ипак био леп осећај када сам
прошле године продала 50 маг-
нета – каже Мирјана. 

Од пустоване вуне
до салчића

Надалеко познате „Панонке” су
и овог пута вредно радиле за

овај базар. Једна од нових чла-
ница, Јелена Дубовина, каже да
су овог пута циљано изнеле сит-
није производе као што су фар-
бана јаја од пустоване вуне, а ту
је и редовни програм, попут
минијатура у техникама неца и
веза, па лоптице, подметачи за
седење, разне врсте привезака и
сапуна од пустоване вуне.

– С обзиром на то да сам недав-
но дошла у удружење, радила
сам привеске и сматрам да је то
један пригодан производ за
поклон, који су многи запази-
ли, а нарочито се то допада
деци. Најпре се праве лоптице
од пустоване вуне и оне се помо-
ћу топле воде и сапуна уваљају
и поприме одговарајући облик
и чврстину. Од лоптица, ига-
ла и конаца разних боја пра-
вимо и привеске, накит и дру-
го, а све према креативној
замисли нас самих. Сваки при-
мерак је другачији, јер нијед-
на комбинација није иста, што
им даје лепоту и уникатност –
прича Јелена.

Качаревачки „Етно-кутак”
представљала је Оливера Ђели-
новић, агроном по професији,

која је стајала испред штанда с
домаћим слатко-сланим ђако-
нијама, а било је и плетења, тор-
би и других ручних радова.

– Највише иду штрудле, вани-
лице, „бакин колач” и други ста-
ри колачи. Међу најтраженији-
ма су салчићи, који се праве
тако што се најпре узме 400 гра-
ма сала и помеша са 100 грама
брашна. С друге стране, треба
припремити још пола килогра-
ма брашна, три жуманцета и сок
од једног лимуна. Потом се заме-
си тесто са четврт литра воде,
које се премазује три до шест
пута на сваких пола сата. Преко
ноћи се смеса стави у фрижи-
дер и ујутро се савија и маже
џемом. Печење траје око пола
сата, а потом колач иде у прах-

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
    Но ви вла сни ци су оба ве зни да сво јим бу ду ћим љу бим ци ма
пру же аде ква тан сме штај и не гу, у скла ду с про пи си ма.

Црнче
Ова класична представница малог црног пан-
чевачког пса, стара око четири-пет година,
тражи неке људе који ће је волети и чувати.

Сада је стерилисана, микрочипована и вак-
цинисана против беснила. Зна да иде на пово-
дац и мало је плашљива на почетку, док не
стекнете њено поверење, али је зато након
тога права маза.

Исто тако је добар и узбуњивач уколико
неко покуша да уђе на ваш посед, али може да борави и у стану.

Тренутно се налази у градском прихватилишту (352-148), где
жељно ишчекује да се појави прави човек коме ће баш она запа-
сти за око.

Лабрадороковић
Овај мужјак је мешанац с генима лабрадора, али
све ради као прави лабрадор – мази се, једе,
њушка и истражује.

Стар је око две године, кастриран, обележен
микрочипомивакцинисанпротивбеснила. Нави-
као је на поводац, а добар је и чувар и пун је
енергије, тако да би му највише одговарало неко
двориште у којем би могао да се истрчава и игра.

Налази се у градском прихватилишту (352-148), где га можете
упознати и удомити.

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

Све ин фор ма ци је о овој ак ци ји мо гу се до би ти на 
имејл адре си ljubimci.pancevo@gmail.com.

    Уко ли ко не ко же ли да удо ми на пу ште ног пса или штене,
ра сног или ме шан ца, или је жи во ти њу из гу био, тре ба ло би

да по зо ве град ско при хва ти ли ште на 013/352-148.
     На овај на чин сва ко мо же да про на ђе вер ног при ја те ља

за цео жи вот!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

„УСКРШЊИ БАЗАР” ОДРЖАН ЧЕТВРТИ ПУТ 

ТВОРЕВИНЕ ВРЕДНИХ И СПРЕТНИХ РУКУ ЗА СВЕ УКУСЕ

Весна и Мирјана с продуктима својих хобија

Савкине веште руке свашта иштрикале

Разговор под маскама с представницом Града

Шаренели се штандови пред најрадоснији празник



14
Четвртак, 29. април 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа – централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
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ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
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ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Наредна седмица ће вам донети
много догађаја. Смењиваће се
еуфорија и периоди летаргије.
Љубав је врло компликована
када нема добре комуникације.
Гушите партнера унапред утврђе-
ним распоредима. Чувајте згло-
бове.

Можете и даље очекивати прилив
новца. Велики успех постићи ће
они које се баве научним радом,
студенти и новинари. Дружење и
изласци обележиће ову седмицу.
Многе Ваге ће добити брачну
понуду. Грло и синуси су пробле-
матични.

Прилив новца је мали, али биће
константан. Могуће је да ћете до
краја недеље добити судски
позив, највероватније везан за
неку непокретну имовину коју сте
давно купили или продали. Сло-
бодне Шкорпије осетиће лептири-
ће у стомаку. Алергија.

Мало предаха Бикови ће имати
почетком недеље, али само на
неколико дана. Успешни су они
који се баве било каквом уметно-
шћу и пословима везаним за оси-
гурање. Добар провод имаћете за
викенд. Осећате како вам се вра-
ћају снага и добро расположење.

Опустите се. Посредством прија-
теља или неког рођака успећете
да промените радно место. За сту-
денте следи врло повољан пери-
од. Чувајте се флерта на радном
месту, јер ситуација може да се
искомпликује. Посетите лекара
ако вас и даље боле ноге.

Можете очекивати нов пословни
успех. Повољна седмица за гра-
ђевинце, архитекте и оне који
раде у маркетингу и туризму.
Препустите се свом партнеру.
Прихватите позив за викенд, лепо
ћете се одморити и дружити. Про-
блеми са стомаком.

Често не изаберете најбоље, али
изаберете добро. Битно вам је да
радите с људима на које можете
да се ослоните. Од среде очекујте
већи прилив новца. Љубав пола-
ко, на мала врата, улази у ваш
живот. Будите стрпљиви. Осећате
се одлично.

Успоставите бољу сарадњу с
људима с којима радите. Уважите
још нечије мишљење осим соп-
ственог. Новац стиже већ у поне-
дељак. Размислите о новим улага-
њима. Многи ће добити позив за
породично славље. Добро се осе-
ћате.

Од понедељка очекујте већи тро-
шак. Потражите савет од шефа
или старијег колеге, који ће вам
помоћи у даљем раду. Превише
попуштате партнеру и дозвољава-
те да доноси одлуке уместо вас
чак и онда када би требало да се
консултује с вама. Пад имунитета.

Делујете дезоријентисано. Девице
које раде у здравству имаће пре-
више посла, а запослени у про-
свети могу имати непријатности с
родитељима. Направили сте
помак у емотивном животу: знате
шта нећете. Здравље вам је
солидно.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

У уторак ће вас изненадити позив
старог пријатеља и његова понуда
да одрадите један заједнички
посао. Пољопривредници могу
очекивати новчани добитак. Не
изазивајте судбину тражећи длаку
у јајету. Једноставно уживајте.
Више се крећите.

Долазак новог шефа или колеге
може донекле да поремети ваше
планове. Не доносите пребрзо
закључке. Пратите огласе ако тра-
жите посао. Партнер покушава да
вам се приближи. Унесите мало
романтике у заједнички живот.
Спавајте више.



КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ
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ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци 13.500
Пљевља           12.600
Костолац            7.700
Огревно дрво
на палети         13.500

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

ВОЗИЛА

ПОНУДА

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

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

062/873-19-80,

064/503-30-01

• Буква 5.500,00

• Храст 5.500,00

• Цер 5.500,00

• Багрем 5.500,00

• Брикет 19.000,00 тона

• Пелет 23.000,00 тона
(чиста буковина)

Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

ШКОДА фелиција, 2.000 годи-

ште, тек регистрована. Тел.

064/461-38-56. (303608)

ШКОДА роомстер 1,2, 2008/9,

фул опрема, атестиран плин.

064/130-36-02. (303602)

СТИЛО, 1,2, 2002, пет врата,

прва боја, шест брзина, клима.

064/130-36-02. (303602)

ДАЧИЈА логан, 1,6, 2008/9, фул
опрема, атестиран плин, прва
боја. 064/130-36-02. (303602)

ПЕЖО 307,1,6, рестајлинг, 2006,
троје врата, фул опрема, на
име. 064/130-36-02. (303602)

ТВИНГО, 1997, продајем, реги-
строван, у одличном стању.
063/253-466. (303605)   

МАЗДА – два хечбек, 2006,
104.000 км, полуаутоматски
мењач, гуме 4 + 4, регистрован
до 23.08.2021. 2.700 евра. Тел.
064/111-56-13. (303641)

ПОЛО, 1.4, бензин, 2000. годи-
ште, 144.000 км, регистрован
до маја 2022, 900 евра.
062/832-36-38. (303689)

АУДИ А 3, 2012 годиште.
063/865-80-38. (303712)

ФИАТ пунто, 1.2, 2001, 160.000

км, рег. фебруар 2022.

064/647-12-51. (303713) 

ПРОДАЈЕМ ауто мерцедес тип

150, 2006, прешао 109.300,

1.500 м³, 100 кс, регистрован.

065/817-17-13. (303694)

ПРОДАЈЕМ мењам мерцедес

200 123, бензин – плин – атест,

договор. 064/004-52-30. (303743)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Котежу 2.

Телефон 063/313-568, 013/332-

160. (303705) 

ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп

слупаних и неисправних.

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

(303708)

ПРОДАЈЕМ три овце винтер-
берг јаре и јагње,  плуг ИМТ
575 потезницу горњу за белору-
са и потезницу за ИМТ.
063/874-70-77 (СМС)

ПРОДАЈЕМ јарад 20 – 25 кг.

065/261-68-58. (303737)

ОГРЕВНО дрво, багрем, буква,

цер, храст. Цена по договору.

064/366-61-78, 065/437-94-14.

(302780)

ПРОЛЕЋНА акција дрвета, пре-
воз, сеча и истовар гратис
4.500 динара. 060/304-16-92,
064/959-49-61. (302779)

ИНВАЛИДСКА колица, секре-
тар, писаћи сто и два кавеза за
коке. 064/140-27-12

ПРОДАЈЕМ једнобраздни плуг,
култиватор хонда неисправан,
хонда прскалица, хонда ци-
стерна, хонда фреза, кавез за
носиље 30 комада, кавез за пи-
лиће 200 комада, хранилица за
свиње, вага од 500 кг, мотор Т-
12 исправан, ауто приколица за
трактор, каца 100 литара, мо-
торна тестера Паргер 32 з.
063/706-16-38. (303638)

ПРОДАЈЕМ јагњад, јарад и ов-
це. 064/611-37-09. (303685)

МЕТАЛНА врата и прозори,
дводелна судопера и собна
врата (70). 066/572-91-19.
(303636)

ПРОДАЈЕМ столице, трпезариј-
ски сто са шест столица, две
гарнитуре лезај и две фотеље,
две витрине, један багат, шив.
машина, једна веш машина,
једна угаона гарнитура и југо
65 ЕФИ. 063/250-037. (303670)

РАСПРОДАЈА нове и половне
гардеробе. 063/163-80-77.
(303588) 

ПРОДАЈЕМ тросед и две фоте-
ље, 70 евра. Тел. 064/314-00-
68. (303697)

ТЕЛЕВИЗОР, трпезаријски сто
са столицама, кревет, плакар с
ципеларником, судопера, ду-
шек. 063/861-82-66. (303679)

КОМБИНОВАНИ фрижидер
двомоторац, електрични шпо-
рет, уљани радијатор, уградна
рерна. 063/861-82-88. (303679)

КУЋНИ бар, кревете, витрине,
тепихе, лустере, комода, судо-
пера, телевизор. 064/206-30-
24. (303696)    

ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске елементе, кухиња
12.000 динара, нова. 013/371-
568, 063/773-45-97. (303721)

ПРОДАЈЕМ веш машину, фри-
жидер, може ваше неисправно
уз доплату. 064/129-73-60.
(303711)

ПРОДАЈЕМ пинг - понг сто
професионални, скоро нов.
Тел. 063/751-07-79. (303715)  

ПРОДАЈЕМ три кровна прозо-
раса опшивком 112 x 84, 60
квм бродског пода стар 30 го-
дина, пола кубика нове даске,
котао за чврсто гориво.
060/032-18-49. (303709)

ПОЛОВНИ ТВ, веш машине,
фрижидери из увоза. 065/665-
75-10. (303778)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, замр-
зиваче, фрижидере, телевизо-
ре. Долазим на кућну адресу.
063/101-11-47, 064/158-44-10.
(302778)

КУПУЈЕМ гвожђе, олово, бакар,

месинг, алуминијум, веш маши-

не, замрзиваче, долазим.

061/321-77-93. (303745)

КУПУЈЕМ бицикле, алат, пецањ-
ке и сво остало покућство.
061/641-30-36. (303610)

КУПУЈЕМ секундарну сировину,
гвожђе и све остало, долазим.
061/322-04-94. (303745)

КУПУЈЕМ перје, старе слике,

сатове, стари новац, играчке,

сифон флаше, гвожђе, старо

покућство. 013/335-930,

063/705-18-18. (303662)

КУПУЈЕМ значке, ордење, ме-

даље, новац, сатове, пенкала.

013/313-458, 063/199-60-36,

064/488-40-22. 

(303652)

КУПУЈЕМО обојене метале, гво-

жђе, прохром, акумулаторе,

веш машине, замрзиваче, теле-

визоре. 061/206-26-24.

(303745)    
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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

АКЦИЈА
Офталмолошки прегледи деце за упис у школу

Цена: 1.000 динара

Акција траје до краја априла

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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УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

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

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УРОЛОГИЈА

др Предраг Вујић 
Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Душан Стојић

Општа болница Панчево

ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ Цена: 2.500 динара

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ Цена: 2.500 динара

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 

• CRP Цена: 450 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 22. АПРИЛА ДО 6. МАЈА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

АКЦИЈА

• ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ + УЛТРАЗВУЧНИ 
ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ Цена: 4.500 динара
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Ekskluzivni 

NOVI luksuzni 

stanovi

 u srcu

grada

 92.5 m2

useljivi od 

04. Jula 2021.

radeizgradnja@gmail.com

Miloš 0631545819

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

HIT PONUDA:
900 evra/m²

Svetozara Šemića 70 – 61,20m²

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Леков-
Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04
(1/295685)

ЗАЈЕДНО СА ВАМА ОД 1987. – 33 ГОДИНЕ ПОСТОЈАЊА

СРЕЋНИ ПРВОМАЈСКИ И УСКРШЊИ ПРАЗНИЦИ!СРЕЋНИ ПРВОМАЈСКИ И УСКРШЊИ ПРАЗНИЦИ!

ПАТРОНАЖНА СЛУЖБА
У ВАШОЈ КУЋИ: 

• Инфузије, ињекције, катетери,

медицинска нега

• ПРЕГЛЕДИ ЛЕКАРА сарадника

• Лабораторијске анализе у сарадњи 

са лабор. КОНЗИЛИЈУМ

• ВИТАМИНСКЕ ИНФУЗИЈЕ

– за post COVID и остале рековалесценте

AMBULANTA MOBI MED
062/418-561

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

Потребни помоћни радник

на пољопривредном газдин-

ству. Потребно знање рада

на машинама: трактор, пум-

пе, машине за сечење тра-

ве, итд. Возачка дозвола.

062/889-81-66

КУЋА у Старчеву на продају. 8

ари плаца. 063/829-83-18.

(303282)

ПРОДАЈЕМ кућу три стана,

плац 8 ари, Горњи град.

063/829-89-48. (303120)

НОВА Миса, кућа, 170 квм, два

купатила, три терасе, без по-

среднина. 061/406-35-49,

063/807-75-61. (303334

ПРОДАЈЕМ стару кућу са 19

ари плаца, Банатско Ново село.

063/887-84-00. (303604)

ПРОДАЈА плацева, градско гра-

ђевинско, дозвољена градња.

064/212-52-52. (303609)

ПРОДАЈЕМ део куће 36 квм,

улични део Панчево, 10.500

евра. 063/809-34-18. (303620)

ПЛАЦ, Миса, Шарпланинска,

10 ари, 2.500 евра/ар; Новосе-

љански, 13 ари, 16.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-66.

(303781)

СОДАРА, стамбена заједница

продаје тавански простор 150

квм, VII, ЦГ. „Премиер” (353).

063/800-44-30. (303771)

СТАН на продају, Котеж 2, 58

квм, ЦГ, клима, гаража, Ст.

Шупљикца. 063/875-54-09.

(303777)

ШИРИ центар, I, 60 квм, фул,

двоипособан, 60.000, (67),

„Милка М”. 063/744-28-66.

(303781)

КУЋА Кајмакчаланска, ПР + 1,

нова, ПВЦ, укњижена, 6 ари,

250 квм, (67) „Милка М”.

063/744-28-66. (303781)    

ГРАЂЕВИНСКИ плац, 3 - 10
ари, 1.800 евра ар. Власинска.
060/370-70-90. (303635)

КУЋА у Војловици на продају,
Петефи Шандора 51, Панчево.
064/921-23-32. (303774)

НА ПРОДАЈУ кућа у ул. Краље-

вића Марка бр. 5 Панчево. До-

говор око цене. 060/010-22-13.

(303749)

ПРОДАЈЕМ кућу у Дубовцу, по-

љопривредно домаћинство, мо-

же и земља. 063/734-8231.

(303748)

КУЋА, погодно за инвеститоре,
Горњи град, 6,3 ара, 100.000.
„Кров”. 060/683-10-64. (303677)

ХИТНО продајете ваш стан, ку-

ћу, локал или плац, позовите

нас. АМК некретнине. 061/262-

08-44. (303674)

ГРАЂЕВИНСКИ плац, 90 ари,
Стрелиште, фронт 35 м, 4.500
евра ар. „Кров”. 060/683-10-64.
(303677)

ПЛАЦ Стрелиште, 3 ара, вла-
сник, вода испред, струја 15 м,
20.000 фиксно. 063/267-456.
(303697)   

МИСА, поткровље, фул, 64 квм,
45.000, (67) „Милка М”.
063/744-28-66. (303781)    

ЈЕДНОСОБАН,  40 квм, први

спрат, Стрелиште, сређен

30.000 евра 063/860-35-31

(СМС)

ЦЕНТАР, II, Панчево, продајем

кућу, стан, 67 квм, укњижен,

власник. 064/132-36-63. (303341)

ТРОСОБАН стан, строги цен-

тар, 72 квм, две терасе, трећи

спрат, лифт, ТА, могућност ЦГ,

75.000, договор. Звати после 17

сати на тел. 064/119-60-06.

(303601)

ШИРИ ЦЕНТАР, трособан, пра-

зан, 74 квм, ЕГ, две терасе,

паркет, ПВЦ, 70.000, приземље.

67), „Милка М”, 063/744-28-66.

(303781)

ШИРИ центар, гарсоњера, 18,

ТА, I, 20.000. „Трем 01”.

063/836-23-83. (303650)

ТЕСЛА, трособан, IV, 88 квм,

ЦГ, две терасе, 70.000. 67),

„Милка М”, 063/744-28-66.

(303781)

ДОЊИ град, једнособан, призе-

мље, комплетно реновиран,

1/1, 39 квм, 26.000. 67), „Мил-

ка М”, 063/744-28-66. (303781)

КОТЕЖ 1, пеособан, 117 квм,

две терасе, ЦГ, за реновирање,

само 60.0000. 67), „Милка М”,

063/744-28-66. (303781) 

СОДАРА, 47, ЦГ, I, ПВЦ, тера-

са. „Трем 01”. 063/836-23-83.

(303650)

СОДАРА, сређен двоипособан,

67 квм, VI II, добра зграда,

59.000. „Кров”. 060/683-10-64.

(303677)

ЈЕДНОСОБАН стан, 30 квм,

улични део, шири центар, усе-

љиво, 17.000 евра. 062/851-41-

80. (303704)

АМК некретнине, продаја, ку-

повина. Процена непокретно-

сти, пуна правна сигурност.

Његошева 12. 061/262-08-44.

(303674/р)

ТЕСЛА , трособан, 67 квм, II
спрат, лифт, ЦГ и гаража.
063/278-250. (303739)

ПРОДАЈА дуплекс 70 + 7 квм,

49.000 евра, дуплекс лукс 118

+ 20 квм, ЦГ, гаража, 94.000

евра. „Дива некретнине”. (470).

064/246-05-71. (303681)

КУПОВИНА станова до 50 квм

брза исплата. АМК некретнине,

Његошева 12. 061/262-08-44.

(303674/р)

Н.Б 1 Пројект градња, 1.200

евра + ПДВ, грејање, гас, усе-

љива за 10-15 дана. 80 – 85

квм, 83 – 85 квм, 103 квм.

060/745-05-75. (303686)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” потреб-

ни станови, куће, плацеви, ло-

кали, брза реализација. 67),

„Милка М”, 063/744-28-66.

(303781)

КУПОВИНА станова, исплата

одмах. Пуна правна сигурност.

АМК некретнине, Његошева

12. 061/262-08-44. (303674/р)

КУПУЈЕМО станове, куће на

свим окацијама, брза исплата.

(353), „Премиер”, 063/800-44-

30. (303771)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на Дорћо-

лу, Београд. 064/417-68-77.

(303266)

СОДАРА двособан полунаме-

штен стан, издајем. Тел.

062/852-81-00. (303019)

ИЗДАЈЕМ намештену собу са

упоребом кухиње и купатила.

065/672-33-00. (303783)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм, Котеж

1, опремљен. 065/665-75-10.

(303778)

СТАН за издавање, намештен,

једноиопсобан, 47 квм, V, TA.

069/744-286. (303781)

ИЗДАЈЕМ дуплекс на Тесли,

114 квм, ЦГ, две терасе, два

кукпатила, паркинг, гаража,

власник. 063/321-038. (303573)

ИЗДАЈЕМ на Миси једноипосо-

бан намештен стан. 063/171-

96-16. (303599)

ИЗДАЈЕМ дворишну гарсоњеру

у Книћаниновој. Цена 100

евра. 063/832-19-52. (303606)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,

приземље, намештен, близу Ар-

ча, Нова Миса. 063/779-61-32.

(303661)

ИЗДАЈЕМ дворишну кућу у

центру Панчева. 013/404-467.

(303621)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан

стан на Котежу 2. 060/703-05-

65. (303630)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен

стан на Котежу 1. Тел. 069/248-

95-99. (303653)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан на
Стрелишту, ЦГ, намештен.
064/475-50-03. (303690)

ИЗДАЈЕМ стан у строгом цен-
тру, кабловска, ЦГ, клима.
063/193-22-29. (303691)

ИЗДАЈЕМ спратни део куће 60

квм у центру, слободан после 8.

маја, солидно намештен.

063/776-16-77. (303736)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен

стан у поткровљу на новој Ми-

си. 062/693-348 (303740)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештен стан

преко пута Народне баште.

Клима, кабловска, интернет,

интерфон. 060/371-96-78.

(303756)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ викендицу у

Девојачком бунару, намеште-

на, ограђена, има све, договор.

064/417-69-38. (303741)

ГАРСОЊЕРА центар, намеште-

на, ЦГ, III спрат, зграда, једна

особа. 064/992-91-61. (303676)

ЗА САМЦЕ полунамештена гар-

соњера у центру, интернет и

кабловска ТВ. 063/733-02-53.

(303695)

ЗАПОСЛЕНОМ самцу издајем

собу. Сопствен улаз, Котеж 1.

062/377-345. (303699)

БЕСПЛАТНО собу, кухињу, ку-

патило издајем у Иванову.

064/372-94-71. (303729)

СТРОГИ центар, двособан, на-

мештен, реновиран. Лифт, ЦГ,

паркинг, тераса. 064/159-79-

54. (303717)

ИЗДАЈЕ се једноипособан стан,

строги центар. 060/852-20-29.

(303727)

ИЗДАЈЕМ локал, у центру, ЈНА
16, 22 квм. 062/242-545.
(303575)

ИЗДАЈЕМ локал од 90 квм код
аутобуске станице. 063/278-
421. (303618)

ИЗДАЈЕМ локал 18 квм, угао
Светог Саве и Браће Јованови-
ћа. 064/231-07-33. (303104)

ПРОДАЈЕМ локал са кућом,
Новосељански пут 113.
063/838-33-97. (303489)

ИЗДАЈЕМ две пословне просто-
рије, сређене у Његошевој ули-
ци. Тел. 064/140-65-99. (303779)

ИЗДАЈЕМ локал у центру 70 квм

полусутерен, сређен. 064/440-

20-89, 013/312-189. (303694)

ИЗДАЈЕМ локал 20 квм, Мило-

ша Обреновића 7-а, преко пута

Дома здравља. Тел. 066/333-

171. (303457)

ИЗДАЈЕМ канцеларијски про-

стор 45 квм, центар. 063/233-

558. (303642)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА
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РАДНО ВРЕМЕ:

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

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК 

од 8 до 19

СУБОТА 

од 8 до 13
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II

ПОДАЦИ ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМ-
ЉИШТУ И ОБЈЕКТИМА КОЈИ СЕ НА ЊЕМУ МОГУ ГРАДИТИ

II- 1

Према информацији о локацији бр. V-15-350-406/2020 од 04.11.2020.го-
дине, коју је издао Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-
комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева парцеле
под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 налазе се у обухвату Плана гене-
ралне регулације Целина 2- Стрелиште са Хиподромом и Војловица са
Тополом у насељеном месту Панчево („Службени лист града Панчева”,
број 20/12, 34/12, 1/13, 3/13, 16/16 и 7/20) – у даљем тексту План.

Планом је дефинисана намена парцеле – становање са компатибил-
ним наменама са становањем-компактни блок. Правила грађења објек-
та су дефинисана планским документом.

II- 2

Према информацији о локацији бр.V-15-350-115/2021 од 11.03.2021.го-
дине, коју је издао Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-
комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева парце-
ле под редним бројем 8 и 9 налазе се у обухвату Плана генералне ре-
гулације Целина 1 шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту
Панчево („Сл. лист града Панчева” бр. 19/12, 27/12-исправка, 1/13-ис-
правка, 24/13-исправка, 20/14, 19/18-измене и допуне, 25/18-исправка
тех.грешке и 6/19-исправка тех. грешке).

Планом је дефинисана намена парцеле – становање са компатибил-
ним наменама са становањем. Правила грађења објекта су дефиниса-
на планским документом.

II- 3

Према информацији о локацији бр.350-193/2021-07 од 11.03.2021. годи-
не, коју је издао Одсек за урбанизам, саобраћај и обједињену процеду-
ру Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту жи-
вотне средине Градске управе града Ваљева парцела под редним
бројем 10 налази се у обухвату Измене и допуне плана генералне ре-
гулације за туристички центар Дивчибаре („Службени лист града Ваље-
ва”, број 5/15) и Измена „Измене и допуне плана генералне регулације
за туристички центар Дивчибаре („Службени лист града Ваљева”, број
4/19) – у даљем тексту План. 

Планом је дефинисана намена парцеле – изградња хотела и одмара-
лишта, као и објеката из категорије „А” са наменом виле, апартмани и
пансиони (укључујући стално становање) и викенд насеље. Правила
грађења и зона градње објеката је дефинисана планским документом.
Грађевинско земљиште је делимично уређено.

III

ПОДАЦИ О УРЕЂЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Катастарске парцеле из табеле су опремљене објектима комуналне ин-
фраструктуре.

У зависности од потреба инвеститора приликом изградње објеката, мо-
гуће је у складу са условима носилаца јавних овлашћења прибављених
у поступку издавања локацијских услова, извршити реконструкцију, до-
градњу или изградњу објеката комуналне инфраструктуре.

Услови прикључења на саобраћајну инфраструктуру: 

Начин прикључења корисника на саобраћајницу, као и посебне услове
за пројектовање и грађење прописује надлежно предузеће за управља-
ње општинским и некатегорисаним путевима, осим када се ради о при-
кључењу на државни пут за које услове за пројектовање и грађење са-
обраћајног прикључка прописује надлежно предузеће ЈП „Путеви
Србије”

Услови прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру:

Водовод, фекална канализација и атмосферска канализација: Начин
прикључења корисника као и посебне услове за пројектовање и грађе-
ње водовода, фекалне канализације и атмосферске канализације про-
писује надлежно јавно комунално предузеће. 

Електроенергетика: Начин прикључења корисника као и посебне усло-
ве за пројектовање и грађење електроенергетске мреже прописује над-
лежно предузеће „Електродистрибуција”.

Телекомуникациона инфраструктура: Начин прикључења корисника
као и посебне услове за пројектовање и грађење нисконапонске мреже
прописује надлежно предузеће АД „Телеком Србија”.

Термоенергетика: Начин прикључења корисника као и посебне услове
за пројектовање прописује надлежно предузеће.

Топловод: Начин прикључења корисника као и посебне услове за
пројектовање и грађење прописује надлежно предузеће.

Гас: Начин прикључења корисника као и посебне услове за пројектова-
ње и грађење прописује надлежно предузеће ЈП „Србијагас” Нови Сад.

Хигијена: Одлагање комуналног смећа у свему према условима које
прописује надлежно јавно комунално предузеће.

НАПОМЕНА: На кат.парцели бр.668 К.О. Панчево конституисано је пра-
во службености пролаза (колски пролаз) на неодређено време у корист
повласног добра-кат.парцела бр.663/1 и 666/3 К.О. Панчево.

IV

ОБАВЕЗЕ ЛИЦА КОМЕ СЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОТУЂУЈЕ 

Лице коме се грађевинско земљиште отуђује је обавезно да о свом
трошку изведе неопходне геодетске радове, прибави потребне подло-
ге, изради техничку документацију, прибави локацијске услове, грађе-
винску и употребну дозволу.

Лице коме се грађевинско земљиште отуђује је обавезно да о свом
трошку изврши евентуалну реконструкцију, доградњу или изградњу
објеката комуналне инфраструктуре према условима носилаца јавних
овлашћења прибављених у поступку издавања локацијских услова. У
случају потребе за реконструкцијом, доградњом или изградњом објека-
та градске комуналне инфраструктуре (која обухвата саобраћајне по-
вршине, саобраћајну сигнализацију, јавно осветљење, водовод, кишну
и фекaлну канализацију), иста се може изградити средствима лица
којем се парцела отуђује уз обавезу да пре подношења захтева за из-
давање грађевинске дозволе за изградњу објекта на парцели закључи
уговор са имаоцима јавних овлашћења којим ће се утврдити износ
трошкова комуналног инфраструктурног опремања средствима инве-
ститора (лица које је прибавило парцелу) за који ће се умањити износ
доприноса за уређивање грађевинског земљишта, у складу са закон-
ским и подзаконским прописима који регулишу ову материју.

Рок за привођење грађевинског земљишта планираној намени тече од
дана подношења пријаве радова, у складу са члановима 140. и 148. За-
кона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр.72/09, 81/09-исправ-
ка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС,
98/13-одлука УС, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20).

V

ПОЧЕТНА ЦЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТA, НАЧИН И УСЛОВИ
ПЛАЋАЊА

Почетна цена грађевинског земљишта које је предмет јавног надмета-
ња дата је у табели.

Лицитациони корак је 5 % од почетне цене грађевинског земљишта,
што износи:

– за парцелу под редним бројем 1. - 130.032,00 динара

– за парцелу под редним бројем 2.- 126.819,00 динара

– за парцелу под редним бројем 3.- 82.971,00 динара

– за парцелу под редним бројем 4.- 79.380,00 динара

– за парцелу под редним бројем 5.- 82.782,00 динара

– за парцелу под редним бројем 6.- 135.324,00 динара

– за парцелу под редним бројем 7.- 137.781,00 динара

– за парцелу под редним бројем 8.- 827.136,27 динара

– за парцелу под редним бројем 9.- 443.190,73 динара
– за парцелу под редним бројем 10. – 1.576.736,70 динара

Највиша постигнута цена по завршеном јавном надметању представ-
љаће купопопродајну цену грађевинског земљишта. 

Учесник јавног надметања који је понудио највиши износ потписује
изјаву да је понудио највиши износ са назнаком висине износа у дина-
рима.

Лице коме се грађевинско земљиште отуђује дужно је да закључи Уго-
вор о отуђењу грађевинског земљишта у року од 30 дана од дана прав-
носнажности наведеног Решења о отуђењу грађевинског земљишта. 

Лице коме се грађевинско земљиште отуђује дужно је да исплати купо-
продајну цену грађевинског земљишта у року од 15 дана од дана за-
кључења Уговора о отуђењу грађевинског земљишта. 

Средства уплаћена на име гарантног износа признају се лицу коме се
грађевинско земљиште отуђује као део измирене обавезе плаћања ку-
попродајне цене и по правоснажности Решења о отуђењу грађевинског
земљишта које доноси Скупштина града Панчева на предлог Комисије
за располагање непокретностима у јавној својини града Панчева, пре-
неће се на одговарајући рачун Града.

VI

ГАРАНТНИ ИЗНОС ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И РОК ЗА ПОВРАЋАЈ
ГАРАНТНОГ ИЗНОСА УЧЕСНИЦИМА КОЈИ НЕ ПОНУДЕ НАЈПОВОЉ-

НИЈУ ЦЕНУ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Обавеза учесника у јавном надметању је да на подрачун број 840-
0000003428741-76, по моделу 97, са позивом на број 02-226 отворен код
Министарства финансија РС – Управе за трезор, Филијала Панчево, при-
малац: град Панчево, сврха: Градска управа града Панчева – гарантни
износ за учешће на јавним надметањима, уплати гарантни износ у висини
од 50% почетнe цене која је дата у табели за парцеле под редним бројем
8,9 и 10, односно 30% за парцеле под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7.

Рок за повраћај гарантног износа учесницима који не понуде најповољ-
нију цену за отуђење грађевинског земљишта је 15 дана од дана јавног
надметања.

Скупштина града Панчева доноси Решење о отуђењу грађевинског
земљишта и доставља га свим учесницима јавног надметања.

Ако подносилац пријаве који је најповољнији понуђач не закључи Уго-
вор о отуђењу грађевинског земљишта, губи право на повраћај гарант-
ног износа.

Ако дође до закључења уговора о отуђењу грађевинског земљишта,
уплаћени гарантни износ представља део купопродајне цене.

Ако лице коме се грађевинско земљиште отуђује не изврши своју уго-
ворну обавезу плаћања купопродајне цене грађевинског земљишта у
прописаном року, Уговор о отуђењу грађевинског земљишта се једно-
страно раскида. У случају раскида Уговора о отуђењу грађевинског
земљишта не врши се повраћај средстава која су уплаћена на име га-
рантног износа за учешће у поступку јавног надметања.

VII

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ

Пријава за учешће у јавном надметању са приложеном документацијом
доставља се поштом или лично на адресу Град Панчево, Трг Краља
Петра I 2-4 са назнаком СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНУ - „ЗА КОМИ-
СИЈУ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА ПАНЧЕВА-НЕ ОТВАРАЈ” 

Пријава се подноси у затвореној коверти, са видљивом назнаком на
коју локацију (кат.парцелу) се односи и ко је подносилац пријаве.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање и
исте ће бити одбачене.

Благовременим пријавама се сматрају оне пријаве које пристигну на
адресу Град Панчево, Трг Краља Петра I 2-4, најкасније до 31.маја
2021.године, до 14:00 часова.

VIII

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА СЕ МОРА ПРИЛОЖИТИ
ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЉИВАЊА НА ОГЛАС 

Пријава за учешће на јавном надметању мора бити потписана од стране
физичког лица, односно потписана од стране овлашћеног лица и оверена
печатом од стране правног лица одн.предузетника и обавезно садржи: 
физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, адресу становања, 
предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, МБ, ПИБ,
седиште 

Уз пријаву се доставља и:
1. доказ о уплаћеном гарантном износу, 
2. уредно овлашћење за заступање, 
3. фотокопија ЛК за физичка лица,
4. извод из регистра надлежног органа не старији од шест месеци 

(за правна лица и предузетнике)
5. потврда о пореском идентификационом броју 
6. потврда о измирењу обавеза по основу изворних прихода града

Панчева и 
7. изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа.

IX 

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Јавно надметање одржаће се у просторијама Градске управе града
Панчева, Трг Краља Петра I 2-4, Панчево, у Малој сали на I спрату, 07.
јуна 2021. године, са почетком у 12:00 часова.

Ближа обавештења у вези са огласом, као и документацијом на основу
које је сачињен и расписан овај оглас, могу се добити у просторијама ЈП
„Урбанизам” Панчево, у улици Карађорђева бр.4, Панчево, контакт осо-
ба: Милан Балчин, телефон број 013/ 219-0320 и у просторијама Секре-
таријата за имовину Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I
2-4, Панчево, контакт особа: Дејан Јовановић, телефон број 013/351-228.

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18,

31/19, 37/19-др.закон и 9/20), члана 14. Одлуке о грађевинском земљишту града Панчева („Сл. лист града Панчева“, бр.11/21), Комисијa за располагање непокретностима у јавној својини града Панчева, ут-

врђује текст огласа о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта:

ГРАД ПАНЧЕВО 

РАСПИСУЈЕ 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

I

ПОДАЦИ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ КОЈЕ СЕ ОТУЂУЈЕ

Предмет отуђења су кат.парцеле бр. 16167/4 К.О. Панчево,16167/5 К.О. Панчево, 16167/6 К.О. Панчево,16167/7 К.О. Панчево,16167/9 К.О. Панчево, 16167/12 К.О. Панчево, 16167/13 К.О. Панчево, 668 К.О.

Панчево, 669 К.О. Панчево и 531 К.О. Дивчибаре, а како следи у табели:

Редни број Кат. парцела број Потез Површина кат.парцеле Почетна цена (РСД) Гарантни износ (РСД)

1. 16167/4 КО Панчево Студеничка 688 m² 2.600.640,00 780.192,00

2. 16167/5 КО Панчево Студеничка 671 m² 2.536.380,00 760.914,00

3. 16167/6 КО Панчево С.Сремца 439 m² 1.659.420,00 497.826,00

4. 16167/7 КО Панчево С.Сремца 420 m² 1.587.600,00 476.280,00

5. 16167/9 КО Панчево С.Сремца 438 m² 1.655.640,00 496.692,00

6. 16167/12 КО Панчево Студеничка 716 m² 2.706.480,00 811.944,00

7. 16167/13 КО Панчево Студеничка 729 m² 2.755.620,00 826.686,00

8. 668 КО Панчево Иве Курјачког 1801 m² 16.542.725,30 8.271.362,65

9. 669 КО Панчево Иве Курјачког 965 m² 8.863.814,50 4.431.907,25

10. 531 КО Дивчибаре Дечије насеље 19502 m² 31.534.734,00 15.767.367,00
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Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

ПОТРЕБАН ВОЗАЧ за доставу
и снабдевање ћевабџиници

„Хало Лесковац”.
Пријаве на тел. 062/160-34-29 

(4/301480)

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

Ћевабџиница „Хало Лесковац”

Тел. 064/422-02-03
(2/299242)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

АМК некретнине продаје у ЈНА
улици, код Суда, пословни про-
стор 30 квм, приземље, 24.900.
061/262-08-44. (303674/р)

ИЗДАЈЕМ локале 110 квм, 40
квм Звезда, Стевана Шупљикца
88.  063/278-250. (303739)

Локал пијаца, 10,50 квм, про-
метно место, само 7.500 евра.
(67), „Милка М”, 063/744-28-
66. (303781)

ИЗДАЈЕМ локал у центру поред
Суда од 40 квм. 063/691-169.
(303764)

ИЗДАЈЕМ локал у Сокачету од
30 квм. 063/812-42-83.
(303758) 

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне
раднице. 062/339-279. (303013)

ПОТРЕБАН радник са иску-
ством у раду са обојеним мета-
лима за рад на отпаду.
065/551-17-22 (СМС)

ПОТРЕБАН кувар/ица са иску-
ством за рад у ресторану „Ка-
фана са разлогом”. 064/060-
50-50 (СМС)

ПОТРЕБАН радник/ца за рад
на бувљаку. Тел. 064/110-39-72
(СМС)

ПОТРЕБНА радница за прехра-
ну. 065/205-44-41, 065/205-22-
65. (303722)

РЕСТОРАНУ потребан кувар и
помоћна радница у кухиња.
062/806-02-58. (303730) 

ПОТРЕБНИ вредни и одговор-
ни људи за поделу флајера.
063/884-26-32. (303770)

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

ЧУВАМ старије особе, мењам
пелене. 060/421-05-91 (СМС)

ВОДОИНСТАЛАТЕР адаптације
купатила, поправке славине,
санитарије, вентили, одгушење
канализације. 061/193-00-09.
(303343)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе.
Панчево-даље. Цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29.
(303145)

КОМБИ превоз робе, селидбе.
064/243-82-85. 

БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (302863)

КОСИМ траву тримером, по-
вољно, дворишта, баште, воћ-
њаке, шибља. Зоран, 061/683-
67-48. (302655)

КОШЕЊЕ траве тримером,
дворишта, плацеви, воћњаци.
064/932-52-82. (302952)

ПОТРЕБНЕ раднице за маркет
„Ideal” у Војловици. 063/106-
02-84, 013/333-162. (303041)

СТОЛАРСКЕ и браварске услу-
ге + хаусмајстор. Александар.
064/157-20-03. (303600)

БРАЧНИ пар неговатења чува-
ли би старију особу. 061/641-
30-36. (303610)

КОШЕЊЕ траве, прскање воћа
и други баштенски радови.
Драган. 064/867-47-89,
069/044-22-56. (303612)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради одгу-
шење судопере, купатила по-
правке, замене одмах. 064/495-
77-59, 013/331-657. (303614)

ГРАЂЕВИНСКИ и занатски рад-
ници траже посао код извођа-
ча. 063/246-509. (303631)

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³, пе-
сак, шљунак, сејанац, шут, цена
по тури 1.500 динара. 064/141-
47-39. (303616)

СЕЛИДБЕ, комби превоз.
065/665-75-10. (303778)

ЕЛЕКТРИЧАР климе, монтажа,
сервис, антибактеријско прање,
инсталације табле, бојлери,
шпорети, фрижидери, веш ма-
шине. 060/521-93-40. (303634)

МОЛЕРСКО фасадерски радо-
ви, глетовање, кречење, фарба-
ње столарије. 064/171-32-57.
(303657)

МОЛЕРСКО фасадерски радо-
ви, глетовање, гипс, кречење,
фарбање столарије. 061/692-
23-85. (303657)

ВРШИМ превоз робе и ствари и
избацујем стари намештај по-
воњно. Златко. 063/196-54-56.
(303665)

ЧИСТИМ шут, дворишта, тава-
не, подруме, гараже, рушим
старе објекте и износим стари
намештај повоњно. Златко.
063/196-54-56. (303665)

РАДИМО све врсте молераја,
глетовање, гипс и фасаде, дого-
вор. 069/159-63-80, 061/669-
65-57, 061/631-82-19. (303687)

ТВ и сателитске антене монта-
жа, дигитализација ТВ-а.
064/866-20-70. (303692)

ЧУВАЛА би старије особе и
бринула о њима. 061/187-09-
03. (303700) 

ОДГУШЕЊЕ купатила, кухиња
и канализационих цеви машин-
ским путем. 062/640-741.
(303761)

ЧИСТИМО таване, шутеве, по-
друме, радимо све послове.
061/321-77-93. (303745)

РАДИМО све физичке послове
рушење објекта, бетонирања,
ископи, кошење, обарање дрве-
ћа. 064/122-69-78. (303718)

БЕТОНИРАЊА дворишта, ру-
шење кућа, шупа, зидова, иско-
пи, обарање стабла. 060/035-
47-40. (303718)

РУШЕЊЕ кућа, шупа, бетона,
бетонирања, ископи, крчење
плацева итд. 064/122-69-78.
(303718)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери, тра-
касте завесе, уграђујем, попра-
вљам. 063/882-25-09. (303716)

СЕЛИДБЕ, превоз робе, мерце-
дес камионом, радници , по-
вољно, Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (302658)

СЕРВИСИРАЊЕ и постављање
климатизационих система.
„Фригосистем 013”, 063/341-
837. Унија сервисера Београд.
(303065)

СЕЛИДБЕ, превоз, могућност
радника, браварски радови.
064/482-65-53. (303076)

ПОВОЉНО превоз кипером,

песак, шљунак, сејанац, утовар,

одвоз шута. 064/354-69-94.

(303693)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење

купатила, канализације, водо-

водне адаптације, замена вир-

бли, вентила, батерија, санита-

рије, све за воду, 0-24 сата.

Пензионерима екстра попуст.

Долазим одмах. 013/348-139,

063/811-74-89, Јовичин.

(303417)

КЛИМЕ свих типова и произво-

ђача сервисирамо, поправљамо

и уграђујемо. Овлашћен сервис

са гаранцијом. „Фриготехник”.

064/122-68-05. (303720)

ПРЕВОЗ мањим кипером, по-
вољно, грађевински материјал,
утовар, одвоз шута. 063/754-
02-72. (303693)

ТВ сервис „Тесла електроник”,
бесплатан превоз и преглед, ул.
Јована Рајића 1, код поште на
Тесли. 060/078-47-89, 063/778-
47-89. (303708)

ВЕШ МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере поправљамо са гаран-
цијом. „Фриготехник”. 064/122-
68-05. (303720)

ПОТРЕБАН радник за продају
и припрему готових јела у Бео-
граду, Каленић пијаца. Локал
успешно послује десет година.
Стални радни однос. Контакт:
063/863-12-61. (ф)

ПОТРЕБАН радник ресторану
брзе хране. 063/691-169. (303764)

ПОТРЕБАН грађевински инже-
њер и техничар. 063/246-509.
(303631)

ПОТРЕБНЕ жене за клање жи-
вине у пољопривредном га-
здинству. 064/172-79-38,
064/365-65-56. (303486)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Давид 013”
потребна радница са иску-
ством. почетна плата 40.000.
060/517-69-18. (303558)

ПОТРЕБАН мајстор за произ-
водњу пецива. 065/833-44-13.
(303557)

ПОТРЕБНА жена за рад на ин-
дустријским шиваћим машина-
ма. 063/766-15-12. (303649)

ВОЗАЧ Б категорије потребан
дистрибуцији пића за рад у
Панчеву. 063/376-820. (303752)

ПОТРЕБНА радница за пекару.
066/540-22-01. (303654)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ ра-
дови, гипс, керамика, ламинат,
пензионери попуст. 061/141-
38-02, 061/345-51-00. (303502)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка бојле-
ра, шпорета, индикатора, раз-
водних табли, инсталација, Ми-
ћа. 064/310-44-88. (303396)

КЕРАМИЧАР са дугогодишњим
искуством. 063/825-16-94.
(303433)

РЕНОВИРАЊЕ кровова, стиро-
пор, бавалит, фасаде, зидање,
малтерисање европским квали-
тетом. 063/865-80-49. (303345)

ШЉУНАК, песак, сејанац, од-
воз шута малим кипером до
два кубика, Лаза. 065/334-23-
38. (303569)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
уграђујем поправљам гуртне.
064/181-25-00. (303391)

МОЛЕРСКО, фарбарски радо-
ви, брзо, педантно, повоњно.
063/800-90-97. (303581)

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³ .
Шљунак, песак, утовар и одвоз
шута... 064/505-62-44. (302552)

МОЛЕРСКО фасадерски радо-
ви, поставка ламината.
061/283-66-41, 064/317-10-05.
(303644)

ОБЈАВЉУЈЕМ неважећим све-
дочанство за пети разред
699/6. Катарине Ђуркић, О.Ш.
Јован Јовановић Змај. (303593)

ИЗНАЈМЉУЈЕ се сони 5, 4, џој-
стика са комплетом игрица
UFC, PESS, FI FA, NBA, CRACH,
GTA, MOR TAL KOM BAT, TE KEN,
итд. 064/143-04-51. (303645)

ТРАЖИМ девојку, жену од 30
до 40 година ради дружења,
брака. Само озбиљне понуде.
Поседујем кућу, викендицу, по-
сао, факултет. Комфор и сви
услови загарантовани. 069/256-
19-31. (303728)

УСЛУГЕ

БЛАГАЈНА

013/300-830
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С тугом у срцу опраштамо се од нашег драгог

ДОЈЧИЛА ЛОВИЋА
13. VII 1935 – 22. IV 2021.

Наши најмилији никада не одлазе, они живе вечно у нашим срци-

ма и сећањима.

Породица: супруга АНКА, кћерка ДРАГАНА, 

унук АЛЕКСА и зет ЗЛАТКО

(13/303595)

Последњи поздрав нашем драгом течи

ДОЈЧИЛУ ЛОВИЋУ

Чуваћемо успомену на тебе.

Почивај у миру.

СТАНА, МИЛОШ и НЕНАД

са породицама

(14/303595)

Последњи поздрав

ДОЈЧИЛУ

ЛОВИЋУ

од ПЕРЕ и ВИНКЕ,

ДРАГАНА

са породицом

и МИЛАНА

са породицом
(22/303613)

Наш драги

МИЛОШ БИЈЕЛИЋ
1938–2021.

Напустио нас је 23. априла.
Ожалошћени: супруга СТОЈА, ћерке ДУШАНКА

(55/303668) и ВЕСНА са породицама

С тугом у срцу опраштамо се од нашег драгог

СЛОБОДАНА НИКОЛИЋА
1941–2021.

Твоји најмилији ће те се заувек сећати са љубављу.

Супруга ЉУБИНКА, син БОЖИДАР, снаја РАДМИЛА

и унуке МАРИНА и МИЛЕНА са породицом

(12/3035949

Последњи поздрав

пријатељу

СЛОБОДАНУ

НИКОЛИЋУ

од ВУЛЕТИЋ

РАДЕ и АНКЕ

(11/303594)

После кратке и тешке болести преминуо је наш

НИКИЦА ШАРАЦ БЕБАН
1951–2021.

Наш вољени преминуо је 26. априла 2021.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

ЉИЉА и ФИЋА

(35/303637)

Последњи поздрав нашем вољеном

ШАРАЦ НИКИЦИ БЕБАНУ
од његових најмилијих.

КАЛИНА, ВЛАДИМИР, МИЉАН, АЊА, АЛЕКСА, 

(103/303751)
МАРКО и МИЛИЦА

Последњи поздрав најбољем, вољеном деди

ШАРАЦ НИКИЦИ БЕБАНУ

од бескрајно вољене унуке АЊЕ

(104/303751)

Последњи поздрав

ШАРАЦ НИКИЦИ

ЗОРАН ПЕШЕВСКИ са породицом
(125/303780)

РАДНО ВРЕМЕ 

БЛАГАЈНЕ „ПАНЧЕВЦА” 

ТОКОМ УСКРШЊИХ И

ПРВОМАЈСКИХ ПРАЗНИКА

Петак 30. април – нерадни дан.

Понедељак 3. мај – нерадни дан.

Уторак 4. мај – од 10 до 15 сати.

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке на ших

услу га да на це не 

огла са и чи ту ља 

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма 

осим сре дом.
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С тугом и болом обавештавамо да је 26. априла 2021. преминуо

наш драги супруг, отац и деда

ПАНТЕЛИЈА ИЛИНЧИЋ
1942–2021.

Сахрана је обављена 27. априла 2021, на гробљу у Омољици.

Ожалошћени: супруга ЉИЉАНА, синови ЗВОНКО и БРАНКО

и ћерка БОРКА са породицама

(57/303671)

Последњи поздрав

драгом деди

ПАНТЕЛИЈИ

ИЛИНЧИЋУ

од унука ДАРКА

са породицом

(58/303671)

Последњи поздрав

драгом деди

ПАНТЕЛИЈИ

ИЛИНЧИЋУ

од унуке ДАНИЈЕЛЕ

са породицом

(59/303671)

Последњи поздрав

драгом брату

ПАНТЕЛИЈИ

ИЛИНЧИЋУ

од сестре

БОРКА БОЈАНЕ

са породицом

(61/303673)

С тугом обавештавамо рођаке и пријатеље

да је

БРАНКО ЖИВАДИНОВИЋ
1958–2021.

преминуо 28. априла у Панчеву

Сахрана ће се обавити 1. маја 2021, у 14

сати, на Новом православном гробљу.

Ожалошћени: супруга НАДА, 

ћерке БРАНКА и БИЉАНА

са породицама и остала родбина

(114/303765)

Последњи поздрав брату

БРАНКУ ЖИВАДИНОВИЋУ
1958–2021.

од брата АНЂЕЛКА са породицом
(115/303766)

Изненада и прерано је преминуо

ЛАЗА ПЕТРОВ ФИРКА
Истина је тешка, бол и туга вечна.

Тетка ЈЕЛА, ИВИЦА и МАРКО
(51/303663)

Последњи поздрав

МОМЧИЛУ ВРЦЕЉУ
дипл. грађ. инжењеру-статичару

Остаћеш нам у вечном сећању као диван друг,

пријатељ и сарадник.

Почивај у миру.

Твоје колеге и пријатељи: КОЛАР, ОМЕР, БАНЕ,

МИША, БРАНА, АЦА, НАТАША и БОБАН
(78/303719)

Последњи поздрав колеги и пријатељу

МОМЧИЛУ ВРЦЕЉУ

од ЈАСМИНЕ ЈОВАНОВ са породицом

(88/303734)
и MA STER PRO JEKT 2015

МОМЧИЛО ВРЦЕЉ

Последњи поздрав

ПРИЈОВИЋ МИРОЉУБ

(91/303739)

Добри Моме, почивај у

миру

МОМЧИЛО

ВРЦЕЉ
1946–2021.

Од КОСТЕ, ГИЗЕЛЕ,
ЖИКЕ, браће КОСТИЋ,

ЗОРАНА и много
шаховских пријатеља

(106/303754)

3

Упокојио се у Господу наш драги зет, теча и деда

МОМЧИЛО ВРЦЕЉ МОМА
1946–2021.

Остаје у нашим најлепшим сећањима.
Мир и спокој души његовој.

Са тугом и захвалношћу: свастика СЛАВИЦА са сином
ВЛАДИМИРОМ, снахом АЛЕКСАНДРОМ и њиховом
децом

(101/303747)

27. априла 2021. је престало да куца срце

нашег вољеног

МОМЧИЛА ВРЦЕЉА
1946–2021.

Заувек ћеш бити у нашим срцима, нека ти

је вечна слава и хвала!

Твоја супруга АНЂЕЛКА, 

ћерка МИЛИЦА, НИКОЛА, КАЋА

и КСЕНИЈА, сестра ЈЕЛЕНА

и брат БРАНИСЛАВ са породицама

(126/303782)

Последњи поздрав

АНГЕЛИНА МИТРОВИЋ
1932-2021.

Вољена наша, 

хвала ти што си се борила да живиш тако дуго иако ти је живот

све био само не лак, али ни сада нисмо биле спремне за твој од-

лазак.

Од ћерки НАДЕ, ГОРДАНЕ и СНЕЖАНЕ

(93/303742)

Последњи поздрав

АНГЕЛИНА МИТРОВИЋ
1932-2021.

Бако моја,

све нас је волело твоје велико племенито срце

које је на крају ипак стало.

Твоја унука МАРИЈА
(92/303742)

Тужна срца обавештавамо родбину и при-

јатеље да је 28. априла 2021, у 72. години,

преминуо наш драги

СЛАВИША ВУЧКОВИЋ

1950–2021.
Сахрана ће се обавити 29. априла 2021, у

16 сати, на Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруга АНА, ћерка СЛА-

ВЕНКА и остала многобројна родбина и

пријатељи

(110/303760)

Последњи поздрав

нашем

СЛАВИШИ

од МИТЕ, ДУШКЕ,

ГОЦЕ и ОЉИЦЕ

(111/303760)

Последњи поздрав

нашем

СЛАВИШИ

од ДРАГОЈА и ЉИЉЕ

са породицом

(112/303760)

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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С љубављу се опраштамо од драге мајке,

свекрве и бабе

БЛАГЕ МИЛАДИНОВИЋ
8. III 1932 – 21. IV 2021.

Путуј, душо наша јужњачка!

Њени: син СЛАЂАН, снаја МИЛИЦА

и унука МАРИНА

(65/303684)

Последњи поздрав нашем супругу, оцу и деди

ДУШАНУ ЦВИЈИЋУ
1947–2021.

Хвала ти на доброти.

Супруга СТАНА, син УРОШ, ћерка БИЉАНА, снаја МИРЈАНА, зет СЛОБОДАН, 

унуци ДУШАН и АЛЕКСАНДАР, унуке МАЈА и АЛЕКСАНДРА

(123/303775)

Последњи поздрав пријатељу

ДУШАНУ ЦВИЈИЋУ

од пријатеља СТАНКА ПАШАЛИЋА са породицом

(120/303775)

Последњи поздрав брату

ДУШАНУ ЦВИЈИЋУ

од ДРАГАНА ЦВИЈИЋА и ЗОРИЦЕ МАРКОВ

са породицама

(87/303733)

Последњи поздрав брату

ДУШАНУ ЦВИЈИЋУ

Са захвалношћу и поштовањем: СТОЈАН

и ДУШАН ТЕГЕЛТИЈА са породицом

(86/303733)

Последњи поздрав

ДУШАНУ ЦВИЈИЋУ

од стрица ВЛАДЕ са породицом

(113/303762)

Последњи поздрав

брату

ДУШАНУ

ЦВИЈИЋУ

од брата ЈАНКА

са породицом

(121/303775)

Последњи поздрав

брату

ДУШАНУ

ЦВИЈИЋУ

од браће ВЕСЕЛКА и

ПЕРЕ са породицом

(122/303775)

Драгом пријатељу

МИЛОШУ

БИЈЕЛИЋУ

последњи поздрав од

пријатеља МИТРЕ и

МИРКА ЈОВИЧИЋА

(54/303668)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на

це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст

свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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Последњи поздрав драгом колеги

НИКОЛИ РАДАКУ
1958–2021.

Запослени „ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА” а.д. Панчево

(18/ф)

Последњи поздрав вољеном супругу, оцу, деди
и тасту

СЛOБОДАНУ
СТЕФАЊЕСКО

Свака бол боли на свој начин, али само једна
боли највише и нема јаче, и нема теже. И кад
све прође, ништа није прошло и даље је ту...

Ожалошћени: супруга КАТА, ћерке БИЉАНА и
МИРЈАНА, унуци МИЛИЦА и МИЛАН и зетови
СТАНКО и САША

(82/303725)

СЛОБОДАН СТЕФАЊЕСКО

Хвала ти тата, за срећно детињство. А сада без
тебе, више ништа није исто! Сваки минут са то-
бом био је злата вредан, јер тако идеалан тата на
целом свету био је само један!

Последњи поздрав од ћерке МИРЈАНЕ, унука
МИЛАНА и зета САШЕ

(80/303729)

Последњи поздрав

СЛОБОДАНУ СТЕФАЊЕСКО
Сад кад те више на капији нема, остала ми је ту-
га голема. Био си човек јачи од стене, без тебе
живот да крене, сваку твоју сузу оплакујем.
Сада, време ми пролази али бол никада.

Од ћерке БИЉАНЕ, унуке МИЛИЦЕ
и зета СТАНКА

(81/303724()

Поздрав

ПИШТИ

од БОЈАНЕ
и МИЛАНА
ЂАКОВИЋА

(77/303714)

27. априла 2021. изненада нас је напустио

ЈОНА ИШТВАН ПИШТА
1953–2021.

Памтићемо га као талентованог кошаркаша, вр-
сног кошаркашког стрелца и човека који је пре-
дано бранио боје нашег клуба као играч, тренер
и члан управе у периоду од 1970–1990. 
Сахрана ће се обавити у четвртак, 29. априла
2021, у 15 сати на Католичком гробљу Панчево.

Његови бивши саиграчи и садашњњи играчи,
тренери и чланови управе

Кошаркашког клуба Динамо Панчево
(79/ф)

ПИШТА

Са тобом смо провели најлепше младалачко
спортске дане.
Почивај у миру.

ОСТОЈА, ПЕРКЕ, ЧОКИ, ТРУТ, ТОДА, ШЕЛЕ,
ТАРЗАН, НИКОЛА МАРИН, ПЕРА ПОЉАК,

ЧАСЛАВ, ЖАРЕ, БУБЕ, ЦЕКА и ЗОЈА

(89/303735)

Po sled nji po zdrav naj dra žem de di, ocu i bra tu

JO NA IŠ TVA NU
1953–2021.

Sa lju ba vlju: unuk RE LJA, de ca TI BOR, MA RIA i BA TA 
i se stra MAR GI TA

(95/303744)

JO NA IŠ TVAN
1953–2021.

Osmeh, to pli na i lju bav osta ju za u vek.
VA LI KA sa po ro di com

(94/303744)

Последњи поздрав мом најдражем

ПИШТИ
С љубављу СВЕТЛАНА

(96/303744)

Последњи поздрав драгом

ПИШТИ
С љубављу од ЉИЉЕ и НЕВЕНЕ

(97/303744)

Последњи поздрав

драгом брату

ПИШТИ

од ФЕРИЈА

и снаје ИЛОНКЕ

и од МИШИЈА

(98/303746)

Последњи поздрав

стрицу

ПИШТИ

од АТИЛЕ, 

БРАНКИЦЕ, 

РОБЕРТА и ЛАЗАРА

(99/303746)

Драги наш стриче

ПИШТА

Бићеш увек уз нас и у
нашим срцима.

ВИКТОР и НАТИКА

(100/303746)

ЈОНА
ИШТВАН

Последњи поздрав
драгом куму

Породица
ЧАВОШКИ

(102/303750)

ЈОНА
ИШТВАН
ПИШТА

Последњи поздрав
драгом колеги.

МИРЈАНА ВУКОТИЋ

(117/303768)

Последњи поздрав
нашем драгом
другу, кошаркашу

ПИШТИ

од његових
кошаркашица

„Динама”

(119/303772)

Драгом и непоновљивом другару

ПИШТИ
последњи поздрав од БИРЕШ са породицом
и колегама

(124/303776)

Последњи поздрав

СТОЈАНКИ МАЉКОВИЋ

од комшија из зграде

(90/303738)

Последњи поздрав
ловцу

БРАНКУ
ЖИВАДИНОВИЋУ

од ЛД „Зец”
Панчево

(118/303769)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ

„ПАНЧЕВЦА” 

ТОКОМ УСКРШЊИХ И

ПРВОМАЈСКИХ ПРАЗНИКА

Петак 30. април

– нерадни дан.

Понедељак 3. мај

– нерадни дан.

Уторак 4. мај

– од 10 до 15 сати.
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С тугом вас обавештавам да ме је 22. априла 2021. године, у 81.

години, напустила моја вољена супруга и отишла у вечност

ДОБРИЛА ДИКЛИЋ
1940–2021.

Сахрана је обављена 24. априла 2021. године на Старом право-

славном гробљу у Панчеву.

Заувек њен МАНЕ ДИКЛИЋ

(67/303701)

Моја драга сестра

ДОБРИЛА ДИКЛИЋ ЕРСКИ
1940–2021.

преминула је 22. априла 2021. године и сахрањена 24. априла

2021. године на Старом православном гробљу у Панчеву.

Живеће у мом срцу и мојим мислима, заувек и никад заборављена.

Њена сестра СВЕТЛАНА МИЛА и сестрић МИШКО са породицом

(68/303701)

Последњи поздрав својој сестри

ДОБРИЛИ ДИКЛИЋ
1940–2021.

Да је живот једна песма мало је рећи, а

песму си волела и музици се посветила.

Почивај у миру и нека те анђели чувају.

Твој брат ВЛАСТИМИР ВЛАЈА СЕКУЛИЋ

са породицом

(69/3037019

Моја драга тетка

ДОБРИЛА ДИКЛИЋ
1940–2021.

22. априла преселила се у вечност.

Остају успомене, сећања и љубав која не

пролази.

Почивај у миру тетко моја и нека те анђели

чувају.

Твоја ВЕСНА са породицом

(70/303701)

Последњи поздрав нашој вољеној Гаги

ДРАГАНА ВАРГА
1975–2021.

Хвала ти за све дивне моменте које си

учинила још дивнијим и сву неизмерну

љубав коју си константно пружала. 

Твоји: супруг МИКИ, ћерка ДАЈА, 

син МИМА, унук ЛЕКА и свекрва ВЕРА

(73/303706)

Последњи поздрав нашој милој Драгани

ДРАГАНА ВАРГА
1975–2021.

Хвала што си нам улепшала део живота који

смо провели заједно.

Твоји: ЈОКИ, МАЈЧЕ, ДАВИД и ЗИТА

(74/303706)

Последњи поздрав Драгани

ДРАГАНА ВАРГА
1975–2021.

од девера ЂУРЕ и ДАЦЕ са децом
(75/303706)

Последњи поздрав

ДОБРИЛИ

ЉИЉА и ГРАДА

(108/303757)

Последњи поздрав

БОЖИДАР БОЛЕ МАРЕК
1960–2021.

од колега из оркестра и пријатеља

(4/303586)

Вољена

ВЕРИЦА БЛАЖИН
1948–2021.

преминула 22. IV – сахрањена 24. IV

2021.

Oжалошћени: супруг СТЕВАН, синови

ДРАГАН и СЛОБОДАН, снахе ДРАГАНА

и ВЕРИЦА и унуци МИЛОШ и СТЕВАН

(29/3036259

Последњи поздрав

МИЛАНУ

ЊЕЖИЋУ

од комшија у Стојана

Новаковића 1

(47/303656)

23. априла 2021. престало је да куца племенито и

несебично срце нашег

МИЛАНА ЊЕЖИЋА
1934–2021.

Ожалошћени, али са дивним успоменама и за-

хвалношћу за неизмерну љубав: ћерка ЈАСМИНА,

унуци ДУБРАВКА и СТРАХИЊА, праунуке НИНА

и АНА и зетови СЛАВКО и МИЛОШ
(62/303678)

Последњи поздрав нашем драгом и вољеном

деки

МИЋИ

Заувек ће остати у нашим срцима и мислима.

Његови вољени: ДУБРАВКА, МИЛОШ, 

НИНА и АНА

(63/303678)

Последњи поздрав

СУЗАНИ НИКОЛИЋ

од ујака НИКОЛЕ

(44/303651)
са породицом

Последњи поздрав

СУЗАНИ НИКОЛИЋ

од тетка СНЕЖАНЕ
са породицом

(45/303651)

Последњи поздрав

ШАРАЦ

НИКИЦИ

БЕБАНУ

од СНЕЖАНЕ

и МИЉАНА

(105/3037523)

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

МАРИЈА ДАБИЋ
23. IV 2011 – 23. IV 2021.

Године пролазе, ти остајеш у нашим срцима. 

Син ВЕЛИМИР и унуци ПЕТАР и АЛЕКСАНДАР
(42/303647)

Прошле су четири тужне године од одласка на-

шег кума

ДРАГУТИНА

СТАНОЈЕВИЋА
1957–2017.

Отишао је велики човек и искрени пријатељ.

Недостајеш...  Бићеш са нама док је нас.

Воле те и тугују за тобом твоји ТЕОФИЛОВИЋИ:

МАРИЦА, НИКОЛА, АЛЕКСАНДАР, ГОРАН,

БЕТА, МИЛЕНА, НИЏА, НЕМАЊА, 

АНТОНИЈЕ и ЛАЗАР

(43/303648)

3

3. маја 2021. је четрдесет дана како смо се опро-

стили од драге маме, сестре, баке и прабаке

ДАНИЦЕ БОБИЋ
Рођ. Габрић

26. VI II 1934 – 25. III 2021.

Сахрањена у Поповић брду Хр. Карловац.

Почивај у миру Божјем.

Ожалошћени: син ЂУРО, кћер РАДОЈКА

са породицама, брат МИЛЕ, сестра АНА

АНКИЦА и многобројни пријатељи
(15/303597)

3

2. маја, у 12 сати, на Новом гробљу, дајемо четр-

десетодневни помен нашем драгом

ДОБРОСАВУ ПАВЛОВИЋУ
1953–2021.

Твоји најмилији

(46/303655)

ГОРАН

ЈОКИЋ
1981–2001–2021.

Мили наш Гого, 29.

априла, с тугом у ср-

цу и пуно суза, поло-

жићемо цвеће за твој

40. рођендан.

Воле те твоји:

тата РАДИША, 

мама МИРА

и брат ГРАДИМИР

с ВЕСНОМ

(56/303669)

ДИМИТРИЈЕ ЂОРЂЕВ
двадесет година

Недостајеш ЈЕЛЕНИ, ЉИЉАНИ, МИЛИЦИ, 

АНЂЕЛИ, БЛАГОЈУ и ДАНИЦИ
(76/303707)

ПОМЕН

СВЕТИСЛАВ МИЛА ТРПКО

РИСТИЋ
1928–2001.

Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав већа од

заборава.

Породица ЋОРКОВИЋ

(84/303732)

30. априла 2021. на-

вршава се шест годи-

на од смрти моје дра-

ге мајке

ЕМИЛИЈЕ

УЗЕЛАЦ

Твој син САША

(10/303592)

СЕЋАЊЕ

ГРОЗДА КОВАЧ
4. V 2020 – 4. V 2021.

Бако наша, прође година без тебе. 

Много нам недостајеш.

Твоји: МИЋА, ГАГА, НАДА и НЕМАЊА

(32/303629)

Прошле су три тужне године откако није са нама наша

ЉУБИЦА ВУЈОВИЋ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Недостајеш нам, радо те се сећамо.

Син СЛОБОДАН ВУЈОВИЋ са породицом

(85/ф)

ДРАГАН

РАДЕНКОВИЋ

Најдражи колега,

прошла је година.

Недостајеш ми!

СНЕЖА

(107/303755)

МИРЈАНА

ПЕКОВИЋ
3. V 2019 – 3. V 2021.

Прошло је две годи-

не откада ниси са на-

ма, бол и туга не пре-

стају.

Никада те нећемо за-

боравити.

Супруг ГОРАН

и ћерке ТИЈАНА

и ТАМАРА

(116/303767)

Наш драги

АНАНИЈЕ ВУЛОВИЋ
1930–2021.

преминуо је 22. априла 2021. године.

Живеће у сећању супруге СТОЈЕ, ћерке ЉУБИ-

ЦЕ, сина ГОЛУБА, зета ПЕРИЦЕ, снаје СМИЉКЕ,

унучади ИВАНЕ, ИВАНА и ПЕЂЕ и зета ДЕЈАНА

(53/303667)

Последњи поздрав ујаку, деди и прадеди

АНАНИЈУ ВУЛОВИЋУ

од породица МАТОВИЋ и ЛУКОВИЋ

(48/303658)

СТАНКО ПЕТРОВИЋ
6. V 2018 – 6. V 2021.

Много нам недостајеш. Вечно си у нашим срцима.

Твоји најмилији
(36/303639)

БЛАГАЈНА

013/300-830

МИРОСЛАВА

НЕДЕЉКОВИЋ
1948–2021.

15. априла 2021. овај свет си напустила

мирно и достојанствено. Нема речи које

нам могу ублажити бол и тугу за тобом. Од

сад па до вечности.

Неутешни: супруг ДРАГОЉУБ, 

ћерке ДРАГАНА и ЈЕЛЕНА и унук ПЕТАР

(72/303703)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на

це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст

свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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Четрдесетодневни помен

ЧЕДОМИР КОСТИЋ
1948–2021.

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће-

мо 1. маја 2021, у суботу, обележити четр-

десет тужних дана откако је престало да

куца срце нашег супруга, оца и деде.

Помен ћемо давати на Новом гробљу, у 11

сати.

Ожалошћена породица

(6/303590)

У среду, 5. маја, у 11 сати, даваћемо четр-

десетодневни помен нашој вољеној Нади

НАДА ГАВРИЛОВИЋ

Постоји љубав коју смрт не прекида.

Бескрајно те воле: мајка РАДОВАНКА,

син УРОШ, супруг ВЛАДА, брат САВА,

братаница МАЈА и снаје ТАМАРА

и МИЛАНА

(26/303622)

Четрдесет тужних дана

НАДА ГАВРИЛОВИЋ

Успомену на тебе чувају

твоји НАДА и СЛАВКО

(25/303622)

СЕЋАЊЕ

на

КРИЖАН ТОМИСЛАВА

Сећамо се твојих врлина људских, тех-

ничко технолошких знања, верности

„Утви” у којој си провео радни век, те га-

строномских и посластичарских вештина.

Био си поштен, вредан, одговоран и ди-

сциплинован радник и руководилац и

надасве узоран муж, отац и деда.

Сећамо се времена проведних на мору,

пецању, разговора о животним питањима

и бригама.

Дугогодишње дружење, пријатељство и

кумство памтићемо док смо живи.

ЉИЉА и ИВИЦА РИСТИЋ
(28/303624)

ПОМЕН

ВЕРА
СТОЈАНОСКИ

1957–2021.

(30/303627)
 Твоја породица

ДУШАНКА ПЕТРОВИЋ

Прошло је шест месеци откако нас је напу-

стила наша вољена мајка, бака, сестра и при-

јатељ.

Поздрав од синова МИЛАДИНА и ДЕЈАНА

(34/303633)

Сећање на

МАРИЈУ ДУНДОВИЋ КИШ
29. IV 2016 – 29. IV 2021.

Време пролази а туга за тобом не престаје. Стал-

но си нам у мислима и нашим сновима.

Вечно ћемо те волети.

Твој син МИОДРАГ и супруг ПИШТА
(38/303640)

Сећање на

МАРИЈУ ДУНДОВИЋ КИШ
29. IV 2016 – 29. IV 2021.

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Твоја сестра ГОРДАНА са децом и унуцима

(37/303640)

Прошло је десет го-

дина откако ниси са

нама

СПАСОЈЕ

ПАВЛОВ

Остаћеш заувек у на-

шим срцима.

Твоји најмилији
(40/303646)

2. маја је десет година

без нашег

СПАСОЈА

ПАВЛОВА
Време је прошло а туга
и бол остају заувек.

Твоја сестра СТАНИЈА
и ЉИЉА

(41/303646)

Четрдесет је дана од

смрти нашег

ДРАГАНА

РАДОЊИЋА

С љубављу чувамо

успомену на тебе.

ЂИНА, САША, 

СТЕФАН и ВАЊА
(52/303664)

Петнаест година откако је сунце наше радости зашло. Угасила

се наша звезда, а да се ни распламсала није

МИЛЕНА РАЈИН
1972–2006.

Милена наша,

Не миримо се са Твојом несрећом

твојим одласком.

Са нама си и кад плачемо и кад ћутимо, у свакој изговореној и

неизговореној речи.

Ту си у топлом зраку сунца, 

у дивном сјају зезда, у нежном цветку...

Волећемо Те док трајемо.

Тужни родитељи, сестра и сестрићи

(66/303688)

3. маја 2021. наврша-

ва се шест година от-

када није са нама

наш вољени супруг,

отац и деда

ВОЈА

МИТИЋ
1957–2015.

Недостајеш нам. 

Твоји: ВЕРА, 

МИРЈАНА, 

БРАНИСЛАВА

и НИНА
(60/303672)

ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПОМЕН

ПЕТАР ВУЈАШКОВИЋ
1940–2020.

Недостајеш...
Твоја НАНЕ са децом

(71/303702)

У суботу, 1. маја 2021, у 10 сати, даваћемо двогодишњи помен на-

шем вољеном

ДУШАНУ НИКОЛИЋУ

С љубављу породица

(83/303726)

Сећања не бледе

ВИОЛЕТА БЛАГА
19. XI 1963 – 22. IV 2017.

Породице: БЛАГА, КОСТИЋ и ДОШЕН
(109/303759)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ

„ПАНЧЕВЦА” 

ТОКОМ УСКРШЊИХ И

ПРВОМАЈСКИХ ПРАЗНИКА

Петак 30. април

– нерадни дан.

Понедељак 3. мај

– нерадни дан.

Уторак 4. мај

– од 10 до 15 сати.

3. маја 2021.  навршавају се три године

откако није са нама наш вољени супруг,

отац, свекар и деда

РИСТО ПЕЈЧИЋ
30. VI 1935 – 3. V 2018.

С љубављу твоји најмилији: 

супруга ЉУБИЦА, синови НЕНАД

и ВЛАДО, снаје НАДА и СТАНИСЛАВА

и унуци ГОРАН, ДЕЈАН, ДАНИЈЕЛ, 

БОЈАН и БОРИС
(39/303643)
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СЕЋАЊЕ

ДИВНА

КАРАЈЧИЋ
2. V 1999 – 2. V 2021.

Увек те се сетим и

мислим на тебе.

Син ОБРЕН
(1/303051)

СЕЋАЊЕ

ВИДОЈЕ

РИСТИЋ

ЧИЧА
из Омољице

4. V 1986 – 4. V 2021.

Прошло је тридесет

пет година.

Успомену чувају

син и ћерка

са породицама

(2/303337)

Недостајеш нам

ЈОВАН БИРКА
1951–2020.

Остају лепе успомене и велика туга.

Брат МИКА са породицом

(3/303584)

30. априла навршава се четрдесет дана откада

није са нама наша вољена мајка, баја и прабака

ОЛГА НИКОЛИЋ РАПАЈИЋ

Заувек је у нашим срцима.

Ћерка ДАНИЦА, унук НЕМАЊА, 

праунук ВИКТОР, снаја ТАЊА и ЛАРА

(5/303587)

СНЕЖАНА ТОМАШЕВИЋ

Тешко је прихватити истину да те више нема, јер

недостајеш сваког дана све више. Не постоји

време које доноси заборав нити сећање у ком

тебе нема.

Увек ћемо те се сећати, о теби причати и никада

те нећемо заборавити. Живиш у свакој нашој ре-

чи и успомени.
Твоји најмилији

(8/303591)

СНЕЖАНА ТОМАШЕВИЋ

Бол и туга се не мере временом које пролази већ пра-

знином која је остала после тебе.

Свекар, свекрва и девер

(7/303591)

СНЕЖАНА

ТОМАШЕВИЋ

Прошле су три годи-

не пуне туге и бола,

три године откада

ниси са нама. 

Много смо те поже-

лели,  много нам не-

достајеш и све твоје.

Мајка МИЛАНКА

и брат ДЕЈАН

са породицом
(9/303591)

Сећање на наше драге

АЋИЋ

ДРАГИЊА ЛУКА
1915–2002. 1914–1991.

С љубављу и поштовањем њихови најмилији

(16/303598)

Последњи поздрав поштованој

ОЛГИ РАПАЈИЋ

од колектива Медицинске школе

„Стевица Јовановић” из Панчева

(17/ф)

30. априла је четири године откако нас је напу-

стила наша

МАЈА ПОПОВСКИ

Отишла си из наших живота, али из срца нећеш

никада.

Твоји: мама, тата, БОЈАН, НИКОЛА, 

АЊА, НАТАША и ДУЦА

(19/303607)

Четири године отка-

да нас је напустила

наша

МАЈА

ПОПОВСКИ

Постоји нешто што

не умире, то је љубав

и сећање на тебе.

Деда МИЛАН, 

ујка РАДОШ, 

ујна НЕНА

и брат БОЖИДАР

(20/303607)

СЕЋАЊЕ

ДРАГАН ЛАЗИЋ ДЕБА
2019–2021.

Време пролази, туга и бол остају.

Твоје: СНЕЖАНА и МИМА
(21/303611)

29. априла навршава се четрдесет дана откако није са нама

МИРОСЛАВА ТОДОРОВ ШИШКОВ
рођ. Воденичар

1938–2021.

Како време пролази све више нам недостаје моја мајка, бака и

ташта.

Ожалошћена ћерка ОЛГИЦА са породицом

(23/303615)

СЕЋАЊЕ

ЈАСМИНА

ПЕТРОВИЋ
2011–2021.

Пуно нам недостајеш.

Твоји: супруг ДРАГАН,

ћерка САРА и унуци

МАРКО и ЈАСМИНА
(27/303623)

ВИКТОР

ДАМЈАНОВИЋ
5. V 2004 – 5. V 2021.

У нашим си сећањима,

мислима и срцима.

Супруга АНА, 

син ДЕЈАН и ћерка

КЛАРА са породицама
(31/303/628)

Двогодишњи помен свом супругу

ГЕЦИН НОВИЦА НОВА
из Сакула

1949–2019–2021.

Ново мој!

Прошле су две године тешке, две године дуге, а у

мом срцу сваким даном све је више, и више туге.

С љубављу и поштовањем

(33/303632)
твоја супруга ЈЕЛИЦА ГЕЦИН

ИВАНКА

ЂУРКОВ

Ти знаш колико не-

достајеш.

ЈОКА, ЗОКИ, 

АЛЕКСА и ВАЊА

(49/303659)

ИВАНКА

ЂУРКОВ
из Долова

Четрдесетодневни

помен дајемо 3. маја

2021, у 11.30, на гро-

бљу у Долову.

Успомену на твој лик

увек ћемо памтити.

Породица

(50/303659)

СЕЋАЊЕ

ЖИВКО ТОДОРОВ
1934–2020.

Прошло је пола године откада ниси са нама а

твоја присутност је непромењено стварна. Вре-

ме нема ништа с тим.

Твоји најмилији: супруга ЗАГОРКА

и ћерке ВЕСНА и БИЉАНА
(64/303680)

ЉУБИСАВ

СЛАДОЈЕВИЋ
2018–2021.

Три године су прошле.

И даље си ту, нигде ни-

си отишао.

Твоји: ИКА, ОГИ, 

ЉИЉАНА и СЛОБА
(24/303617)



Победа у последњим
тренуцима утакмице

Девојкама бод у
Сремској Митровици

После дужег времена љубитељи
игре с лепљивом лоптом у нашем
граду и навијачи Динама опет
имају разлога за радост. Про-
шлог викенда су одигране утак-
мице деветог кола плеј-офа
Суперлиге, у којем су момци
које предводи тренер Аким Ком-
ненић остварили победу на
тешком гостовању у Крагујевцу:
Раднички–Динамо 27:28 (15:12).

Иако овај меч није имао посе-
бан резултатски значај, јер оба
ривала мирно ишчекују заврше-
так овосезонске трке за бодове,
из крагујевачке дворане „Језе-
ро” послата је лепа рукометна
слика. Момци из оба тима игра-
ли су пожртвовано до изнемо-
глости и борили се за сваку лоп-
ту и сваки гол.

У првих петнаестак минута
утакмице водила се изједначе-
на борба, играло се гол за гол, а
онда су се рукометаши дома-
ћег тима „одлепили”, па су на
одмор отишли с „вишком” од
три гола – 15:12.

Раднички је диктирао темпо
и у другом полувремену, имао
је и предност од четири гола
(18:14), али рукометаши Дина-
ма нису одустајали. „Жуто-црни”
су у овом мечу показали вели-
ку вољу и жељу, а сав труд им
се на крају и исплатио. Полако
али сигурно, из минута у минут,
смањивали су предност дома-
ћег тима. Милош Костадино-
вић и његови другови играли су
стрпљиво, али храбро. Погото-
во у одбрани и нарочито у тре-
нуцима када су имали играча
мање на терену.

У 54. минуту утакмице на сема-
фору је засијало 25:25. Дакле,
ушло се у неизвестан и узбудљив
финиш, а код резултата 27:27
почело је да тече и последњих
шездесет секунди... Домаћи тим
је имао напад, веровали су њего-
ви играчи да ће то бити таман за
победу... Али није тако мислио
и сјајни голман Динама Никола
Перић. Укротио је лопту коју је
послао нападач Радничког и обез-
бедио напад свом тиму. Тренер
Аким Комненић је реаговао тајм-
аутом, а онда се лопта нашла у
рукама искусног Ненада Вучко-
вића. До краја је било остало још
петнаест секунди... Некадашњи
репрезентативац је организовао
напад и упослио Миљана Буњев-
чевића, винуо се популарни Бам-
би у висину и, када се спремао
за шут, грубо је заустављен – на
неспортски начин. После тешког
фаула играч домаћег тима заслу-
жио је црвени картон, а на лини-
ју седмерца стао је капитен
Милош Костадиновић. Искусна
левица није задрхтала. Био је то
погодак за коначних 27:28 и вели-
ко славље на половини терена
на којој је била клупа Динама.

– Раднички је одиграо одлич-

ну утакмицу. Диктирао је тем-
по, већим делом био у предно-
сти. Ми смо јурили резултат, а
на крају смо имали и среће.
Честитам мојим саиграчима на
борбености и неодустајању –
рекао је после меча Милош
Костадиновић.

Динамо је утакмицу у Крагу-
јевцу одиграо у саставу: Марко
Иванчевић (четири гола), Урош
Павловић (два), Миљан Буњев-
чевић (три), Урош Станић, Радо-
ван Остојић (два), Никола Перић,

Лазар Павловић, Огњен Томић,
Иван Дистол (један), Борислав
Урта, Милош Костадиновић
(шест), Данило Радовић (10 голо-
ва), Ненад Вучковић, Никола
Радовановић и Урош Митровић.

– Изванредна утакмица. Вели-
ка борба обају тимова. Раднич-
ки на свом терену игра феноме-
нално и увек је тешко гостовати
у Крагујевцу. Драго ми је што су
се моји момци борили до краја,
што нису одустајали. Имали смо
и грешака, наравно, промаши-

вали смо зицере и овог пута, али
све у свему мислим да смо оди-
грали добру утакмицу. Срећан
сам што су момци показали пра-
ви карактер. Наш тим је спој
младости и искуства. Млади игра-
чи имају од кога да уче и драго
ми је да напредују. Буњевчевић
и Радовић су у Крагујевцу одско-
чили, али сви полако стасавају и
верујем да у тим младим мом-
цима клуб има лепу будућност –
истакао је шеф стручног штаба
Динама Аким Комненић.

Наредни првенствени меч
биће на програму 8. маја. „Жуто-
-црни” ће тада угостити београд-
ски Партизан, који је победом
над Металопластиком заузео
друго место на табели.

Прошлог викенда је наставље-
на трка за бодове и у Супер Б
лиги за рукометашице. На про-
граму је било седамнаесто коло,
а жреб је девојке из нашег града
водио у Сремску Митровицу, на
мегдан с домаћим Сремом.

Тим који предводи тренер

Марко Крстић био је доминан-
тан и у овој утакмици, као и
већим делом сезоне, али није
остварио победу. Није ни пора-
жен: Срем – ЖРК Панчево 29:29
(12:14).

Био је то меч с много резул-
татских преокрета. Домаће су
водиле до средине првог полу-
времена, а потом је уследила
серија погодака гостујућег тима,
па су Панчевке на одмор оти-
шле с предношћу од два гола.

Наставак меча је донео узбу-
дљиву игру, неизвесну борбу и
много рукометног жара. Срем је
у 45. минуту водио са 23:20, а
шездесет секунди пре краја утак-
мице на семафору је писао резул-
тат 27:29. Домаћи тим није оду-
стајао и у последњим тренуци-
ма успео је да извуче реми.

ЖРК Панчево је играо у саста-
ву: Милица Илић, Анастасија
Грговски, Бојана Балабан, Тијана
Симић(четиригола), ТеодораСта-
нојевић, Марија Митрић (шест),
Хелена Инђић (шест), Анастазија
Јамбрушић, Даринка Петроније-
вић(четири), ДијанаБалабан, Ива
Грујић(један), ИвонаПешић, Алек-
сандра Васић и Валентина Божи-
новић(осамголова). Тимсусклу-
пе предводили Марко Крстић и
Светлана Ничевски.

Ово је први нерешени резул-
тат ЖРК-а Панчево у досада-
шњем делу првенства. Сада има
скор од 11 победа, пет пораза и
једног ремија и 23 освојена бода
– два мање од другопласиране
Црвене звезде и само један од
Кикинде, која је на трећем месту.

Шампионат се наставља 8.
маја, када ће у Хали спортова
на Стрелишту гостовати Топли-
чанин из Прокупља.

СПОРТ
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Протеклог викенда је одржано
прво такмичење у пауерлиф-
тингу ове године, а организа-
тор и домаћин надметања био
је клуб Хок из Трстеника.

Одзив такмичара био је при-
лично велики, јер је учество-
вало преко 80 дизача тегова.
Наступили су и гости из сусед-
них земаља, а покренут је нови
програм за вођење такмичења,
налик онима у иностранству.

Клуб дизача тегова Динамо
представљало је троје такми-
чара. Јована Радованов је била
одлична на свом дебитантском
наступу. Она је у категорији
преко 84 кг, у конкуренцији
сениорки, освојила сребрну

медаљу. Александар Колоцка
се после такмичарске паузе
од скоро годину и по дана вра-
тио на сцену у великом стилу.
Освојио је најсјајније одличје
у групи сениора до 74 кг (поди-
гао је 150 кг). Немања Срећ-
ковић, такође сениор, зарадио
је сребро у категорији до 83
кг. Он је савладао 135 кило-
грама и тако поставио нов лич-
ни рекорд.

Кристина Цвјетићанин и
Филип Влајић били су судије
на овом престижном такмиче-
њу. Наредно искушење за чла-
нове КДТ-а Динамо биће
Првенство Војводине у пауер-
лифтингу.

НАДМЕТАЊЕ У ДИЗАЊУ ТЕГОВА

ЗЛАТО И ДВА СРЕБРА ЗА ДИНАМО

Одличан почетак
нове сезоне

На реду је
Сребрно језеро

Нова такмичарска сезона у триа-
тлону стартовала је у недељу, 25.
априла. НабеоградскојАдиЦиган-
лији одржано је Првенство Срби-
је у спринт-дуатлону, надметање
које се састојало од пет киломе-
таратрчања, 20 километаравожње
бицикла и 2.500 метара трчања.

Конкуренција на првом ово-
сезонском такмичењу била је
прилично јака, а Триатлон клуб
Тамиш се представио са 26 чла-
нова, свих узрасних категорија.

Највећи успех на првенству
државе остварили су јуниори из
нашег града, који су заузели сва
три прва места. Лука Глигорић
је био најбржи међу јуниорима,
а седми у апсолутном пласма-
ну, Богдан Јелача је освојио сре-
брно одличје, док је у апсолут-

ној категорији заузео десето
место, а Марко Глигорић се оки-
тио бронзаном медаљом. Ако се
зна да су сва тројица још увек
млађи јуниори, њихов пласман
у апсолутној конкуренцији пред-
ставља велики успех.

Млађа сениорка Невена Вида-
ковић тријумфовала је у својој
групи, док су сребрна одличја
заслужили Марјан Лукић и Сте-
фан Бирка, а бронзана: Влади-
слава Милчић, Војин Давидо-
вић и Милица Зарић.

Боје клуба су бранили и: Сте-
фан Јелача, Озрен Перишић,
Алекса Кежић, Вукашин Стева-
новић, Лазар Кежић, Петар
Савић, Лука Јовановић, Милош
Мартинчевић, Данило Симоно-
вић, Петра Бирка, Константин
Стевановић, Новак Перишић,
Душан Лукић, Жељко Зељковић,
Богдан Недељковић, Хана Гаће-
ша и Милутин Петковић.

Сезона се наставља 29. маја
трком спринт-триатлона на
Сребрном језеру.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У СПРИНТ-ДУАТЛОНУ

ЈУНИОРИ ТАМИША ШАМПИОНИ
С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

„ЖУТО-ЦРНИ” ПЕВАЈУЋИ ИЗ КРАГУЈЕВЦА

Млади такмичари Рвачког клу-
ба Динамо настављају серију
успеха. На још једном значај-
ном турниру они су показали
сав свој таленат и окитили се
бројним медаљама. Као потвр-
да доброг рада у панчевачком
клубу, стигли су и репрезента-
тивни позиви. Кренимо редом.

На Купу Србије за такмича-
ре до 13 година, који је одр-
жан у Молу, женска екипа
Динама освојила је прво место.
Тим су чиниле Јелена Крсто-
вић, Наталија Обрадинов и
Јована Јанковић.

У појединачном надметању
Јелена Крстовић је заслужила
сребрно одличје, док се Ната-
лија Обрадинов окитила брон-
зом. Јована Јанковић се пла-
сирала на четврто место.

У конкуренцији дечака
Алекса Јовић је зарадио нај-
вреднији трофеј, а боје клуба
бранили су и Лука Вељовић и
Јакша Ећимовић.

Динамову „експедицију” су
предводили тренери Драгана
Јанков и Вујо Шајић.

Захваљујући изванредним
резултатима у протеклом пери-
оду, млади рвачи из нашег гра-
да Милица Секуловић и Огњен
и Стефан Тодосијевић позвани
су у репрезентацију Србије коју
чине такмичари до 15 година.

Они ће се од 27. до 30. маја
такмичити у главном граду
Бугарске, где ће бити одржано
Првенство Европе. Милица Секу-
ловић ће наступити у категори-
ји до 50 кг, Огњен у категорији
до 62, а Стефан Тодосијевић у
категорији до 68 килограма.
Како Динамо има највише
репрезентативаца, с поменутим
рвачима ће ићи и један тренер.

Челни људи РК-а Динамо
кажу да постоји могућност да
још два такмичара из панче-
вачког тима отпутују у Софију.
Ускоро ће се знати и одлука
Рвачког савеза Србије...

РВАЧИ ДИНАМА НИЖУ УСПЕХЕ

ТРОФЕЈИ КАО НА ТРАЦИ, 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА...



Стрељачки савез Војводине про-
гласио је најуспешније такми-
чаре за 2020. годину. У чак шест
категорија први на листи су чла-
нови Стрељачке дружине „Пан-
чево 1813”, а више њих је на
другом и трећем месту, што је
допринело да СД „Панчево 1813”
заузме друго место, одмах после
СД-a „Нови Сад 1790”.

Теодора Кондић је најуспе-
шнија у пионирској, а трећа у
кадетској конкуренцији, док је
Ива Ракоњац друга пионирка у
гађању из пушке. Алекса Рако-
њац је најбољи у две категорије
(кадети и млађи јуниори) и дру-
ги је у групи јуниора, док је Дејан
Пешић други у категорији сени-
ора у гађању из пушке.

Стефан Кешишјан је најуспе-
шнији у две категорије у гађању

из пиштоља (кадети и млађи
јуниори), а Немања Ђорђевић је
трећи кадет. Марко Нинковић
је најбољи у групи пионира, а
друго место је заузео у катего-
ријама кадета и млађих јунио-
ра. Велимир Нинковић је трећи
у категорији јуниора.

Панчевачки стрелци су висо-
ко котирани и на ранг-листи
Стрељачког савеза Србије.

У гађању из пушке Теодора
Кондић је прва, а Ива Ракоњац
друга пионирка. Алекса Ракоњац
је најуспешнији кадет и четврти
у групи млађих јуниора и јунио-

ра. Марко Нинковић је најуспе-
шнији пионир у гађању из пишто-
ља, а четврти у категорији каде-
та. Стефан Кешишјан је најуспе-
шнији кадет, а други је на листи
млађих јуниора. Стрељачка дру-
жина „Панчево 1813” десета је
на ранг-листи у конкуренцији
тридесет једног клуба из Србије.

Покрајински секретаријат за
спорт и омладину објавио је
листу перспективних и тален-
тованих спортиста који су поста-
ли стипендисти АПВ за 2021.
годину. Од 59 спортиста, из
стрељачког спорта су на спи-
ску само Александра Хавран из
Старе Пазове и Алекса Рако-
њац из Стрељачке дружине
„Панчево 1813”, а из нашег гра-
да је, поред Алексе, само још
веслач Петар Перић.

Центар покрајинског џуда про-
шлог викенда био је у Степано-
вићеву. Млади борци надмета-
ли су се на Првенству Војводи-
не за јуниоре, али и на Регио-
налном школском првенству.
Као и увек, наши суграђани су
имали много успеха.

ЏК Динамо се на покрајин-
ском шампионату представио са
четири борца, а зарадио је један
трофеј. Бронзану медаљу је осво-
јио Филип Максимовић, који је
тако наставио традицију кадета
ЏК-а Динамо да освајају меда-
ље и у старијим категоријама.

Такмичећи се за своје школе,
џудисти Динама су освојили 16
пласмана за државно првенство.

Запажени су били и такми-
чари качаревачког Јединства.

Бронзана одличја су заслужи-
ли Растко Анђеловић, Андријана
КртенићиАлександраДимитров-
ски, а на Првенство Србије пла-
сирала се и Кристина Бјелчевић.

Чланови овог клуба били су
успешни и на школском шам-
пионату, а трофеје су освојили:

Растко Анђеловић, Андријана
Кртенић, Дејан Николић, Или-
ја Анђеловић, Кристина Бјел-
чевић и Сара Андрић.

На такмичењу школараца
члан ЏК-а Панчево Михајло
Вуковић освојио је бронзано
одличје и квалификовао се за
даље такмичење.

Као и увек, запажен наступ у
Степановићеву имали су и чла-
нови ЏК-а „Академија Јочић”
из Старчева.

На школском првенству уче-

ници ОШ „Вук Караџић”, чла-
нови овог старчевачког клуба,
заузели су четврто место у укуп-
ном пласману и још једном пока-
зали да су мали „академци” на
добром путу.

– Овај резултат је производ
искључиво самог клуба и роди-
теља ове деце. И тренинзи и
припреме читаве године и одла-
зак на такмичења... Све је у орга-
низацији ентузијаста и заљубље-
ника у џудо и наш клуб. Без
икакве помоћи локалне самоу-

праве, а у овом случају и шко-
ле. На јуниорском Првенству
Војводине Бранислав Ђурић је
освојио бронзу, Милан Марко-
вић је био пети, а надметала се
и Сара Лукић. Опет смо доказа-
ли своју вредност и посвећеност
послу којим се бавимо и мислим
да људи који воде спорт у нашем
граду морају да заштите клубо-
ве попут нашег – рекао је први
човек ЏК-а „Академија Јочић”
Мирослав Јочић.

Панчевачки џудо дани теку...

НОВОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

„ДРУЖИНА” УВЕК МЕЂУ НАЈБОЉИМА

ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ ЏУДИСТА

„ОСВОЈЕНО” И СТЕПАНОВИЋЕВО

СПОРТ
Четвртак, 29. април 2021.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

С. Митровица: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ГРАФИЧАР

среда, 5. мај, 17 сати

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Н. Козарци: СЛОБОДА – ДИНАМО 1945

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Старчево: БОРАЦ – РАДНИЧКИ (С)

Омољица: МЛАДОСТ–БЕГЕЈ

недеља, 16.30

Елемир: НАФТАГАС–БОРАЦ

Пландиште: СЛОГА–МЛАДОСТ

среда, 5. мај

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ДОЛИНА

Иваново: СТРЕЛА–БУДУЋНОСТ

Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – С. ТАМИШ

Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА–СЛОГА

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Панчево: МУНДИЈАЛ–ГЛОГОЊ

Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – ПОБЕДА

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Војловица: МЛАДОСТ–КОЛОНИЈА

Долово: ДОЛОВО–БСК

Прошлонедељни

резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Крагујевац: РАДНИЧКИ–ДИНАМО 27:28

СУПЕР Б ЛИГА

жене

С. Митровица: СРЕМ – ЖРК ПАНЧЕВО 29:29

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Шид: РАДНИЧКИ 1958 – ЈАБУКА 29:35

Сомбор: СОМБОРЕЛЕКТРО–ДОЛОВО 26:37

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Беочин: БЕОЧИН 1959 – ЈАБУКА 25:31

мушкарци

Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – В. СТЕПА 25:35

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–СЛОГА 1:0

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

С. Бановци: ДУНАВ – ДИНАМО 1945 1:1

Панчево: ДИНАМО 1945 – СЛОГА 2:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Ковин: РАДНИЧКИ–МЛАДОСТ 3:1

Кикинда: ЖАК–БОРАЦ 2:3

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Гај: ПАРТИЗАН–ЈУГОСЛАВИЈА 4:2

Б. Н. Село: СЛОГА – ПАРТИЗАН (У) 2:0

С. Тамиш: С. ТАМИШ – ХАЈДУЧИЦА 2:1

Падина: ДОЛИНА–СТРЕЛА 1:5

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Сефкерин: ТЕМПО – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ 1:5

Глогоњ: ГЛОГОЊ–УНИРЕА 3:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ДОЛОВО 1:5

Дубовац: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ 2:3

Одбојка

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Сомбор: ВОЛЕЈСТАРС – ОДБОЈКА 013 0:3

Б. Н. Село: ОДБОЈКА 013 – ФУТОГ 3:0

Сјајни резултати нису
остали незапажени

Предан рад увек
донесе успех

Наша суграђанка Андреа Стоја-
динов, чланица ЏК-а Црвена
звезда, проглашена је за најбо-
љу младу џудисткињу у Европи
за 2020. годину у избору Европ-
ске џудо федерације.

Признање је стигло на адресу
Џудо савеза Србије и ЏК-а Црве-
на звезда, а Андреи је лепу награ-
ду уручио председник „црвено-
белих” Стојан Вујко.

– Наша Андреа Стојадинов
добила је престижну награду
Европске џудо федерације за нај-
бољу младу џудисткињу у 2020.
Она је то заслужила сјајним резул-
татима које је низала прошле
године, а наставила је и 2021.
Андреа је изузетна млада спор-
тисткиња која треба да буде при-
мер свима нама, јер је још јед-
ном потврдила да се напорним и
посвећеним радом може доћи до
успеха. Желим да захвалим
Андреи, њеној породици и њеном
брату, који ради тренинге с њом.
Хвала и стручном тиму Џудо клу-
ба Црвена звезда – рекао је Вујко
на конференцији за медије.

Вицешампионка Старог кон-
тинета, Панчевка Андреа Стоја-
динов, сијала је од среће због
престижног признања.

– Људи не схватају колико
нама свака награда значи. То је
показатељ о томе колико ради-
мо и колико се жртвујемо. Сви
знамо какав је период иза нас.

Због пандемије коронавируса
није било тренинга. Изаћи јачи
из целе те ситуације није плод
само мог рада, већ је то зајед-
нички успех. Захвалила бих и
породици, која ме је трпела
током карантина, брату који је
са мном радио по два-три тре-
нинга дневно, као и тренерима
Немањи Николићу, Андрији

Ђуришићу и кондиционом тре-
неру Горану Поповићу. Све вре-
ме имам подршку свог клуба
Црвене звезде, председника Сто-
јана Вујка и Ивана Бошњака и
Џудо савеза Србије на челу са
Иваном Тодоровим, који је са
мном у контакту после сваког
такмичења. Љубитељи спорта
виде те борбе, виде бацања, али

иза мене стоји тим људи који је
за моје успехе заслужан колико
и ја – рекла је окупљеним пред-
ставницима медијских кућа тре-
нутно најпознатија Панчевка.

Наша суграђанка је „освоји-
ла” Европу. Али не зауставља се.
Храбро и самоуверено корача
даље ка новим достигнућима.

Срећно, Андреа!

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дц4

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ЛЕПО ПРИЗНАЊЕ ЗА НАШУ СУГРАЂАНКУ

АНДРЕА НАЈБОЉА У ЕВРОПИ

Стране припремио

Александар
Живковић

МЕДАЉЕ СА СВИХ
СТРАНА

На међународном пливачком
митингу „Све пролази, Звезда
траје”, који је одржан прошлог
викенда у Београду, у конкурен-
цији 773 такмичара из Македо-
није, БиХ и Србије, ПК Динамо
је освојио две медаље.

Марта Константинов је побе-
дила у трци на 100 м прсно, док
је Мартин Ћирковић био други
на 200 м истим стилом.

У исто време у Новом Саду је
одржан „Ускршњи митинг”, на
коме се ПК Динамо представио
с тридесетак својих чланова.

Нина Чича је освојила прво
место на 100 м прсно, Олга
Гавриловић је била трећа на 50
м прсно, а бронзу је зарадио и
Вук Самарџија на 50 м делфин.

Пливачице Динама Даница
Константинов и Срна Милути-
новић боравиле су у кампу мла-
дих пливача у Суботици. На овом
такмичењу су наступиле као пред-
ставнице Пливачког савеза Вој-
водине. Даница је освојила дру-
го и треће место у дисциплина-
ма 100 м мешовито и 50 м леђ-
но, а Срна две бронзане медаље:
на 50 м краул и 50 м делфин.

Такмичаре су предводили тре-
нери Биљана Шондић, Алексан-
дра Цревар, Марко Спасов и
Небојша Васовић.

ЛАНА И ДАМЈАН
НЕМАЈУ ПРЕМЦА

Током про-
т е к л о г
в и к е н д а
Мачевалач-
ки савез
Србијеорга-
низовао је
четвртитур-
нир који се
бодовао за
званичну
ранг-листу.
Учествовало
је више од
50 такмича-
ра из целе
Србије у
категоријама пионира, кадета и
јуниора.

Из панчевачког Краљевског
мачевалачког клуба „Карађор-
ђе” наступила су три такмичара
у две категорије.

Лана Шкаљак и Дамјан Глу-
ваков освојили су златне меда-
ље у надметању пионира, у жен-
ском и мушком мачу. Дејан
Бодрожа се такмичио у групи
кадета и изгубио у четвртфина-
лу, у тешкој и неизвесној борби,
од противника из београдског
Мачевалачког клуба „Силни”.

Наредно такмичење у мачу
за даме и
господу, у
категори-
ји пиони-
ра и каде-
та, биће
о д р ж а н о
15. и 16.
м а ј а ,
такође у
Н а ц и о -
н а л н о м
м а ч е в а -
л а ч к о м
центру у
Београду.



СПОРТ

„Панчевац” је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла 1869. године • „Панчевац” је недељник и излази петком • Оснивач листа „Панчевац”: Друштво са
ограниченом одговорношћу „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник: Александар Живковић
• Редакција: Синиша Трајковић, Драгана Кожан, Мирјана Марић, Јордан Филиповић • Лектор: Јулијана Јовић • Телефони: 013/301-150 (централа), 013/300-830 
(благајна), поштански фах 28, телеграми „Панчевац” • Текући рачуни: Војвођанска банка а. д. 325-9500600038555-09, 160-43415-05 код „Banca Intesa” Панчево 
и 200-2286400101001-61 код Банка Поштанска штедионица а. д. Београд • Девизни рачун 00-503-0000082.4 код „Banca Intesa” • ПИБ 101054934 • Рукописи се не враћају 
• Рекламације се примају у року од седам дана • Штампа „APM PRINT”, Милутина Миланковића 29, Београд • На основу решења Министарства за информације Републике 
Србије уписан је под регистарским бројем БД 52123 од 19. септембра 2006. године • Интернет адреса: www.pancevac-online.rs • е-mаil: pancevac@pancevac-online.rs 
• e-mail маркетинга: marketing@pancevac-online.rs

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

За очи
Може да ти упадне трн у око, па да не видиш најбоље.

    Нек ти упадну и три трна.

    Нема оправдања за слабовидост.

    Отвори четврто око.

    Прогледај, не скривај се!

    Дај све од себе.

    А ако и даље не видиш, то је виша сила.

    Њу треба савладати.

Ситно падају, прскају
    Одакле год да долазе – деминутивишу.

    Капи не знају где им је извор.

    За то треба питати воду.

    Крупнију зверку.

    Ону без које се не може.

    Чија је прва и последња.

    Ону што јој је свеједно ко си, једноставно тече...

Унедоглед
Скупи се нешто знања и искуства.

    Хоће то године да ураде.

    Прекрије нас патина.

    Мислимо да смо кул.

    Заправо, себе убедимо да знамо.

    А немамо појма.

    Тек понекад, на трен, укапирамо:

    то што и даље учимо, значи да смо живи.

µМ. Шупица?С. Трајковић

На реду је
Сремска Митровица

Убрзан ритам утакмица

Одувек је тако у спорту. Па и у фуд-
балу. Најтеже је играти „унапред доби-
јене” утакмице. Када императив побе-
де виси као мач над главом, када
фаворит игра против аутсајдера, када
комплетна јавност већ унапред упи-
ше бодове...

Е, баш таква утакмица одиграна је
прошлог викенда, у оквиру 29. кола
Прве лиге Србије. После губитка бодо-
ва у Власотинцу Железничар једно-
ставно није имао избора – морао је да
победи. Само с новим бодовима могао
је да у жестокој трци екипа које се
боре за опстанак ситуацију држи под
својом контролом.

На Спортском центру „Младост”
гостовао је „фењераш” из Краљева,
тим који се већ опростио од прволи-
гашког друштва, али и врло добра
екипа коју сачињавају одлични поје-
динци, бивши суперлигашки играчи.
Гости су у Панчево дошли растереће-
ни, са жељом да се надигравају и поку-
шају да начине изненађење. На дру-
гој страни, како би наставила да живи
свој сан, популарна „дизелка” је мора-
ла да освоји бодове.

Притисак на стручни штаб, на игра-
че, на све у клубу, био је огроман, али

– успели су! Из једне од најважнијих
битака у овој сезони „стара дама” с
Тамиша изашла је као победник: Желе-
зничар–Слога 1:0 (0:0).

„Жеља” је био доминантнији ривал
од првог минута. Момци у белим дре-
совима имали су више лопту у својим
ногама, али велика важност утакми-
це учинила је своје. Требало је пости-
ћи погодак што пре, али истовремено
и сачувати своју мрежу. Било је јако
важно не направити неку грешку у
одбрани коју би гости могли да иско-

ристе. Значи, играло се опрезно, није
се срљало по сваку цену... А било је
добрих прилика, оних шанси које би
у некој другој утакмици сигурно биле
преточене у голове.

Момци тренера Драгана Аничића
промашивали су изгледне прилике,
погађали стативе и пречку гостујућег
гола, али лопта као да није хтела у
мрежу... И тако све до 73. минута.

Агилни Предраг Станимировић,

један од најзапаженијих актера утак-
мице, направио је ко зна који по реду
продор према шеснаестерцу ривала,
упутио лопту ка голу Краљевчана и
натерао њихову одбрану на капитула-
цију – 1:0. Био је то гол велике наде...
Погодак за велико славље на терену...
Тада је пао велики камен са срца сви-
ма којима су „Жељине” боје на срцу.
Све је постало много лакше. Ослобо-
ђени притиска, домаћи фудбалери су
искусном и сигурном игром у фини-
шу меча обезбедили велика три бода.

– Јако тешка утакмица за нас. Задо-
вољан сам многим стварима с дана-
шњег меча, али нисам резултатом.
Промашили смо велики број шанси,
али морам да истакнем и сјајног гол-
мана гостију Андријанића, који је био
изванредан и у неколико ситуација
спасао свој тим. Уз све уважавање
ривала, морали смо много раније да
решимо овај дуел. Идемо даље. Начи-
нили смо још један велики корак ка
свом циљу, али нема опуштања, оче-
кују нас тешки мечеви. Пре свега,
морамо да поправимо ефикасност како
бисмо наставили с победама – видно
исцрпљен после тешке утакмице рекао
је на конференцији за новинаре шеф
стручног штаба Железничара Драган
Аничић.

Још један прволигашки тријумф
којим су се приближили опстанку у
друштву прволигаша остварили су:
Марко Кнежевић, Марко Конатар,
Александар Мирков, Лука Стојано-
вић, Милош Михајлов, Јордан Јова-
новић, Лазар Марковић, Предраг Ста-
нимировић, Димитрије Томовић,
Милош Савановић, Предраг Сикимић,
Лука Петровић, Петар Станић и Дани-
ло Ковачевић, а део велике победе
били су и: Дамјан Кнежевић, Георги-
је Јанкулов, Милан Зорица, Вукашин
Јовковић, Милан Томић, Бојан Трип-
ковић и Љубомир Стевановић.

Пред панчевачком „дизелком” су
нова искушења. Већ у суботу, 1. маја,
у Сремској Митровици ће бити одр-
жан још један директан дуел главних
конкурената. Снаге ће одмерити захук-
тали Раднички, који је „везао” неко-
лико победа, и исто тако, овог проле-
ћа, сјајни Железничар. Реално, тим
из нашег града је квалитетнији, али
пошто у фудбалу не осваја увек
бод(ове) бољи тим, биће потребна мак-
симална концентрација, игра и изнад
могућности, али и спортска срећа.

Већ у среду, 5. маја, Железничар ће
на свом терену угостити београдски
Графичар. А. Живковић

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

ВАЖАН ТРИЈУМФ ЖЕЛЕЗНИЧАРА

Новоосновани спортски колектив у
нашем граду, Џудо клуб Тамиш, про-
шлог викенда је имао прво званично
такмичење и освојио прве медаље.

На Првенству Војводине у Степано-
вићеву, у конкуренцији јуниора, Мили-
ца Секуловић и Милош Секуловић осво-
јили су бронзане медаље у својим кате-
горијама, док се Јелена Стојановски
пласирала на пето место. Пласман за
државни шампионат, који ће бити одр-
жан 8. маја у Београду, изборила је и
Јована Милошев.

Такмичари Џудо клуба Тамиш имали
су много успеха и на Школском првен-
ству Војводине. Никола Долинга (ОШ
„Бранко Радичевић”) убедљиво је осво-
јио прво место, а Кристијан Лехни (ОШ
„Братство–јединство”) и Наталија Нова-
ковић (ОШ „Стевица Јовановић”) окити-
ли су се сребрним медаљама. Бронзе су
заслужили Петар Новаковић и Милена
Секуловић (ОШ „Стевица Јовановић”) и
Јелена Стојановски (Хемијска школа „23.
мај”). Ипак, најуспешнија је била Мили-
ца Секуловић (ОШ „Стевица Јовановић”),
која је са четири сигурне победе убедљи-

во освојила најсјај-
није одличје.

– Велики је ово
успех за овако млад
клуб. У већини кате-
горија наша деца су
била најмлађа, а
остварила су запа-
жене резултате осва-
јањем једног од прва
три места. На тај
начин се њих сед-
моро од десеторо,
колико их је уче-
ствовало на школ-
ском првенству Вој-
водине, пласирало
на државни шампи-
онат. Што се тиче
јуниорског покра-
јинског првенства,
циљ нам је био да
имамо два пласмана за државно првен-
ство, а ми смо освојили и две медаље.
Истакао бих Милицу, која се успешно
борила с много старијим противница-
ма – рекао је тренер џудиста Тамиша

Алекса Стојадинов.
Велику подршку такмичарима овог

клуба својим присуством дала је и
европска вицешампионка Андреа Сто-
јадинов.

ОДЛИЧАН СТАРТ НОВООСНОВАНОГ СПОРТСКОГ КОЛЕКТИВА

ПРВИ ТРОФЕЈИ ЗА ЏУДО КЛУБ ТАМИШ


