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ИЗБОР

Испод цене на пијацама нудили средства кућне хемије 
произведена од сировина које могу бити канцерогене

Где су маске и
даље обавезне

» страна 3

ПРОМО
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Обнова фискултурне
сале Гимназије

» страна 4
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НОВО У ГРАДУ!

ПРОМОВојводе Радомира Путника 1

Шта кад стигну превелики
рачуни за струју или воду

ГРАЂАНИН И ЊЕГОВО ПРАВО

n Нови изглед интернет
портала „Панчевац”.

n Информације 24 сата дневно, 
седам дана у недељи.

n Бесплатни огласи на сајту 
за оглашиваче у листу.

УСКОРО!
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ЛЕКОВИТО БИЉЕ,
ИСПЛАТИВ ПОСАО
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Друштво
Уређење путева у

граду и селима се

наставља
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Здравље
Подстицати, а не

спотицати особе с

Дауновим синдромом
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Запис

Славко Макара: 

Као риба у воденом свету

» страна 24

Фото-репортажа

Вршачке планине, 

све на једном месту

» страна 25

Спорт

„Дизелка” прешла 

и преко Бањице

» страна 27

Посета Сакулама
током „Овчарског дана”

ПРОДАВАЛИ ОПАСНЕ ФАЛСИФИКАТЕ
ПОПУЛАРНИХ МАРКИ ДЕТЕРЏЕНАТА

ИЗБОР



највише асфалтираних улица, чак
16, односно 10,5 километара новог
асфалта.

Кишна канализација у Војловици

Једна од најбитнијих инвестиција које
се спроводе на територији МЗ Војло-
вица јесте реконструкција Улице Брат-
ства и јединства. Градска менаџерка је
објаснила:

– С припремним радовима смо кре-
нули 25. марта. Сада се ради на раскр-
сници улица Братства и јединства и
Јанка Чмелика, где постоји колектор
кишне канализације, како бисмо прво
изградили кишну канализацију целом
дужином Улице Братства и јединства.
У првој фази фокус ће бити на изград-
њи атмосферске канализације од
колектора у Улици Јанка Чмелика ка
Добровољачкој и Гробљанској улици,
па ка Улици 7. јула. Потом следе радо-
ви на реконструкцији водоводне мреже
и затим на саобраћајницама – колово-
зу, тротоарима, прилазима и паркинзи-
ма. Ово је важна инвестиција за станов-
нике МЗ Војловица, јер су на рекон-
струкцију улице чекали више деценија.

Улица Братства и јединства је јед-
носмерна, прилично захтевна за
извођење радова. Реконструкција
улице радиће се у дужини од 1.365
метара. Предвиђени су следећи
радови: изградња и реконструкција
хидротехничких инсталација,
реконструкција постојећег водовода
с прикључцима и изградња атмос-
ферске канализације (укупна дужи-

на 1.310 метара), као и реконструк-
ција нисконапонске мреже и мреже
јавног осветљења савременим LED
светиљкама.

Реконструисаће се саобраћајница за
једносмерни саобраћај ширине четири
метра, са обостраним тротоарима,
ради сигурности, минималне ширине
од једног и по метра. Предвиђена је
изградња, засад, само 40 паркинг-
-места за подужно паркирање у дело-
вима улице где за то постоје могућно-
сти. Вршиће се фазно затварање улице
за саобраћај, са саобраћајном сигнали-
зацијом за потребе извођења радова.
Тренутно је Улица Братства и једин-
ства затворена из правца Улице Јанка

Чмелика ка Добро-
вољачкој улици.

Атарски путеви и
отресишта

Александар Стева-
новић, градоначел-
ник Панчева, Маја
Витман, градска
менаџерка, и Вла-
дислава Максимо-
вић, чланица Град-
ског већа за пољо-
привреду, село и
рурални развој,
обишли су радове у
атару Долова. Гра-
доначелник је том
приликом рекао:

– Заједно са АП
Војводином, на
чијем конкурсу смо
учествовали, обез-
бедили смо сред-
ства за овај атарски
пут и за још два, у
Банатском Новом

Селу и Јабуци. У разговору с представ-
ницима МЗ и паорима из Долова доби-
ли смо информацију да је овај атарски
пут од великог значаја, користи га
велики број пољопривредника, и одлу-
чили смо да га урадимо, у дужини од
4,5 километара. Укупна вредност свих
атарских путева које ћемо урадити ове
године, с прошлогодишњим новцем,
јесте 60 милиона динара с ПДВ-ом, од
чега су 20 милиона динара средства
АП Војводине, а остатак Града Панче-
ва. Наравно, средства за нове киломе-
тре атарских путева обезбеђена су и
ове године: на конкурсу АП Војводине
код Секретаријата за пољопривреду
добили смо нових 20 милиона, а Град
је обезбедио још 40 милиона динара.
Тим средствима урадићемо у атару
самог Панчева нових 6,5 километара
путева, како би панчевачки паори лак-
ше и брже дошли до својих њива.

Град Панчево је од 2013. године
завршио више од 50 километара атар-
ских путева у насељеним местима.

– С панчевачким ратарима смо се
договорили да уђемо у реализацију
неких нових пројеката који до сада
нису рађени. Радићемо отресишта,
односно спојеве атарских путева и сао-
браћајница, која служе да се истресу и
очисте точкови од блата, прашине и
земље и спречи њихово изношење на
пут веће категорије. На тај начин пове-
ћавамо безбедност свих учесника у сао-
браћају на територији нашег града. Ове
године је у плану да у сарадњи с ратари-
ма с територије нашег града урадимо
два отресишта, једно на Новосељан-
ском путу, друго на Баваништанском,
али и да ту праксу усталимо у годинама
испред нас – подвукао је Стевановић.

Према његовим речима, Град Пан-
чево ће, као одговорна локална самоу-
права, и у будућности наставити да
чини све како би се квалитет живота
грађана, како у граду, тако и у насеље-
ним местима, унапредио и побољшао.

С. Трајковић

У току су бројни радови који се спрово-
де у оквиру пројекта јавно-приватног
партнерства у области уређења путне
инфраструктуре. Радници и машине
су у Глогоњу, на Кудељарцу, у Војлови-
ци... Има и нових атарских путева.

У овом тексту је пресек новости из
сфере изградње путева и подземних
инсталација, односно водоводне и
канализационе мреже.

Завршни радови су у току у Улици 4.
октобра у Глогоњу, чија је дужина 700
метара. Обилазећи градилиште, Маја
Витман, градска менаџерка, истакла је
да је веома задовољна оним што је ура-
ђено и најавила још радова у Глогоњу
за наредни период.

– На основу захтева Месне зајед-
нице према приоритетима, у веома
кратком року, до сада је урађено
седам километара асфалта на тери-
торији Глогоња. Путем јавно-при-
ватног партнерства за уређење пут-
не инфраструктуре урадили смо
седам улица у Глогоњу. Ове инве-
стиције су од великог значаја за све
мештане, а дела говоре да обећано
испуњавамо. Само у овом кругу
радова Глогоњ је добио близу 2,5
километара новог асфалта. Овде не
стајемо. Има још доста тога у Глого-
њу да се ради, па припремамо
потребну документацију – рекла је
градска менаџерка.

Динамика радова у све три фазе
текла је према плану, радови су
изведени онако како је и најављено,
за мање од годину и по дана. Након
улагања Града Панчева слика овог
насељеног места комплетно је про-
мењена.

У току је и асфалтирање Охридске
улице на Кудељарцу. Маја Витман је
обишла радове и казала:

– Као што можете да видите, гра-
ђани су изузетно задовољни, јер
чекају асфалт дуже од педесет годи-
на. Многи становници Панчева нису
ни знали да постоје Охридска, Вла-
синска, Борска и друге улице у насе-
љу Младост. Ово насеље је нагло
почело да се развија и шири деведе-
сетих година прошлог века и почет-
ком двехиљадитих, када, нажалост,
инфраструктура није пратила саму
изградњу стамбених објеката, што је
довело до велике неусаглашености и
великог недостатка путне инфра-
структуре и подземних инсталација,
односно водоводне и канализационе
мреже. Трудимо се да пројекте спро-
водимо упоредо, да буду повезани, да
радимо домаћински. Охридска ули-
ца је добар пример управо те праксе,
јер смо конкурисали код Покрајине и
добили средства за изградњу водо-
водне мреже. Посредством ЈКП-а
„Водовод и канализација” урадили
смо и прикључке грађанима. Када су
ти радови завршени, могли смо и да
асфалтирамо улицу.

Према њеним речима, сада
радови прелазе у Борску улицу.
Пројектом јавно-приватног парт-
нерства насеље Младост добило је
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Талац
апстинената
Приближио се 3. април, дан након
ког ћемо знати колико ће од 18
кандидованих листа странака и
покрета ући у Народну скупшти-
ну. Да ли ће неко од осам канди-
дата за председника Србије то и
постати у првом кругу, видећемо.

А „мени” је заиста богат. На
прва три места на изборним
листићима биће припадници
садашње власти – СНС, СПС и
СВМ. Ствар је логична: коме је
данас добро у Србији, заокружиће
некога од њих. Следе радикали,
представници тврде деснице.

А онда је на реду, рекло би се
према саставу коалиције, најјачи
део садашње опозиције, који се
може сврстати у леви центар: у
„Уједињенима за победу Србије”
су ССП, НС, ДС, ДУВМ – ВМДК,
СМС, ПСГ, УСС „Слога”, Покрет
за преокрет, Покрет „Слободна
Србија” и ВС.

Потом је ту „Нада за Србију”,
коалиција десног центра, у којој
су НДА, ДСС, „За Краљевину
Србију” и Војислав Михаиловић.
Иза њих на листићима су десни-
чари „Заветници”, па мањинска
странка „Муфтијин аманет”.

Организације и појединци који
су изнели недавне еколошке про-
тесте јесу на следећој позицији; у
коалицији „Морамо” су „Акција”,
„Еколошки устанак”, Ћута, НДБ и
Небојша Зеленовић. Иза њих на
листићу је „мешовита” коалиција
у којој су „Суверенисти”, ДЈБ, ЗС
и ЖЗС. На ред долази „патриот-
ски савез” који „вуче” удесно:
„Двери”, ПОКС и ПБЗОКС.

У коалицији „Војвођани” су
ДСХВ и ЗЗВ, а јасно је шта им је
тема. СДА Санџака, као следећа
опција на листићима, има своју
препознатљиву реторику. Коали-
цију настројену налево „Ајмо
људи” чине СДС, НС, „1 од 5
милиона”, ТС, УПЗС, БГС и СЦГ.
Албанци имају две листе – АДА и
КАД – ту су и „Отете бебе Ана
Пејић”, као и представници Рома.

Кандидати на изборима за пред-
седника Србије уписани су овим
редоследом: на првом месту је
десничар Миша Вацић, на другом
„еколошкиња” Биљана Стојковић,
на трећем још једна десна опција
Бранка Стаменковић, на четвртом
можда најјачи опозициони канди-
дат Здравко Понош, на петом
„Заветница” Милица Ђурђевић, на
шестомактуелнипредседникАлек-
сандар Вучић, на седмом је „десни
центраш” Милош Јовановић, а на
осмом представник „патриотског
савеза” Бошко Обрадовић.

Понешто за свачији укус, а у
томе је и поента: изађите 3. апри-
ла на изборе и заокружите оно
што вам се допада. Изговори за
неизлазак типа „шта значи мој
један глас” потпуно су бесмисле-
ни. Хемијску ћете тамо добити.

„Демократија је талац апстине-
ната”, што би рекô свјетски мега
цар Рамбо Амадеус.

Пише: Синиша Трајковић

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

УРЕЂЕЊЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАДУ И СЕЛИМА

Пролеће.

На Тамишу, ових дана

Снимио: Милан Шупица

РАДНИЦИ И МАШИНЕ НА НЕКОЛИКО ЛОКАЦИЈА

У Панчеву је почела реализација јед-
ног од капиталних пројеката: рекон-
струкција и доградња кеја на потезу
од моста на Тамишу до „Бродоре-
монта”. Због обима радова које обу-
хвата, пројекат ће бити извођен у
фазама, како би и током реконструк-
ције садржаји на кеју били доступни
суграђанима. Кеј је изграђен још
осамдесетих година и од тада никада
није обнављан. Градоначелник Алек-
сандар Стевановић за „Панчевац” је
рекао:

– Циљ је да се направи оаза која
ће омогућити свим корисницима
место за одмор, рекреацију, разоно-
ду и уметничко стваралаштво. Град
Панчево спроводи и финансира овај
пројекат директним улагањима из
свог буџета, а вредност прве фазе
радова, која је у току, јесте 380
милиона динара и трајаће 180
календарских дана. Реконструкци-

јом кеја и променаде уз Тамиш
подићи ћемо привредни и тури-
стички потенцијал и увећаћемо
приходе локалне самоуправе, што
ће омогућити даља улагања у нове
пројекте и отварање нових радних

места. У првој фази биће
комплетно реконструисане
и рехабилитоване стазе и
платои, од моста до „Бро-
доремонта”, уредићемо нов
паркинг због бројних посе-
тилаца и више зелених
површина. Планирани су и
нова јавна расвета и урбани
мобилијар, нове чесме,
клупе и канте за селектив-
но одлагање отпада, да би
нам град био што чистији и
лепши.
Кеј је играо и игра важну
улогу у животима свих Пан-
чевки и Панчеваца и зато је

ово једна од најзначајнијих инвести-
ција Града. Реконструкцијом и
доградњом кеја, са шеталиштем
дужине 1.600 метара, Панчево ће
унапредити живот на реци и том
делу града вратити сјај. С. Т.

ГРАДОНАЧЕЛНИК СТЕВАНОВИЋ О РЕКОНСТРУКЦИЈИ КЕЈА

Оаза за одмор, рекреацију и стваралаштво
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Припадници Министарства уну-
трашњих послова, СБПОК-а,
Одељења за сузбијање високо-
технолошког криминала, 24.
марта су ухапсили 21 особу због
сумње да су те особе производи-
ле, паковале и продавале фал-
сификоване хемијске произво-
де за домаћинство познатих роб-
них марки.

Ухапшени припадници ове гру-
пе сумњиче се да су, како би обма-
нули купце, неовлашћено кори-
стили туђе ознаке, организовали
производњу, паковање, склади-
штење и продају на велико и мало
фалсификованих хемијских
производа за домаћинство најче-
шћих произвођача познатих роб-
них марки: Fairy, Ariel, Lenor, Per -
sil, Silan, Per woll, Bref, Head &
Sho ul ders, JAR..., чију су продају
организовали на пијачним тезга-
ма у Суботици, Сомбору, Новом
Саду, Панчеву и Београду.

Приликом претреса станова,
пословних просторија и магаци-
на које су користили пронађена
је велика количина хемијских
база за прављење фалсификова-
них производа чије порекло и
хемијски састав не одговарају
оригиналним, а постоји вероват-
ноћа и да су канцерогени. Про-
нађени су и фалсификати амба-
лажа и налепница робних мар-
ки, постројења за производњу,
као и штампарске припреме за

фалсификовање производа.
– Они су имали и производњу

амбалаже, као и производњу ети-
кета и свега онога што би давало

оригиналност таквом једном про-
изводу и углавном само анали-
зом самог састава могло је да се
утврди да та кућна хемија не одго-
вара оној оригиналној – објаснио
је новинарима Владимир Вујић,
начелник Одељења за сузбијање

високотехнолошког криминала.
Вештачењем ће се утврдити

тачан састав хемикалије која је
коришћена за прављење копија

познатих брен-
дова средстава
за хигијену и
кућну хемију.

Сумња се да
се организова-
на криминална
група овим
послом бавила
неколико годи-
на.

– Разлика у
цени је била
неких 20-30
одсто и продав-
ци су објашња-
вали купцима
на пијацама и
у продаји да је
то роба која је
кријумчарена,
односно да на
њу нису плаће-
не царинске
дажбине при-
ликом увоза из
Мађарске или
неке друге

земље, и да зато могу да је пону-
де по нижој цену иако је ориги-
нална, што наравно није била
истина – рекао је Вујић.

Од осумњичених су одузети
више од 500.000 евра, 8.000.000
динара и 700.000 мађарских

форинти, 13 скупоцених путнич-
ких аутомобила, квад, две куће,
плац у Београду и стан у Панчеву.

За ово кривично дело
предвиђена је затворска казна
од једне до осам година.

У акцији су учествовали и при-
падници ПУ за Град Београд и
Жандармерије, у сарадњи с
Посебним тужилаштвом за бор-
бу против високотехнолошког
криминала, Вишег јавног тужи-
лаштва у Београду, као и основ-
ним јавним тужилаштвима у
Суботици, Новом Саду, Сомбо-
ру и Панчеву.

Појава фалсификованих
производа иначе није реткост на
нашем тржишту – копира се све,
од хране до електронских уре-
ђаја. Грађани углавном сматра-
ју да би могли да препознају да
није реч о оригиналу. Неки од
потрошача кажу да увек прове-
равају шта купују, док други при-
знају да не обраћају много пажње.

– Једино кад купујем у радњи
не размишљам, рачунам да је
бар тамо проверено, ето, уздам
се колико могу. Кад је кућна
хемија у питању, довољно је да
домаћица помирише, па да види
да то није то, а ако купи, брзо
схвати јер лажни производи
нагризају руке. Мислим да такве
продавце треба оштро кажњава-
ти, јер замислите какве после-
дице то може имати за малу децу
– каже једна наша суграђанка.

ОПАСНА ЈЕФТИНИЈА КУЋНА ХЕМИЈА

АПЕЛ МУП-а

Не палите ниско
растиње

Начелник Одељења за ВСЈ
Сектора за ванредне ситуа-
ције МУП-а Недељко Гагић
апеловао је на грађане да не
пале траву и ниско растиње,
с обзиром на то да је од сре-
дине марта до данас евиден-
тиран повећан број пожара
на отвореном простору.

– Пожари на отвореном се
веома брзо шире, захватају
велике површине и предста-
вљају реалну опасност за
животе и здравље грађана, а
често наносе и велику мате-
ријалну штету. Узрок тих
пожара је најчешће људски
фактор – упозорио је Гагић.

Он је подсетио на то да је
Законом о заштити од пожа-
ра забрањено спаљивање тра-
ве и ниског растиња, смећа и
остатака стрних усева на отво-
реном простору. Није дозво-
љено ни ложење ватре у шуми
и на удаљености од 200 мета-
ра од руба шуме. За непо-
штовање закона запрећене су
новчане казне, а најављено
је да ће контроле у наредном
периоду бити чешће.

Од 1. јануара до 25. марта
на територији Србије еви-
дентирана су 6.582 пожара,
од чега је 3.551 пожар настао
на отвореном. Д. К.

НЕСРЕЋА НА ПУТУ

Погинуо 
пешак

Мушкарац (1947) трагично је
настрадао у саобраћајној
несрећи која се догодила у
суботу, 26. марта, око 20.30,
на путу између Старчева и
Омољице.

Како је навело Основно јав-
но тужилаштво у Панчеву, до
удеса је дошло када је возач
путничког возила, крећући се
из правца Старчева ка Омољи-
ци, налетео на пешака који се
у том тренутку кретао колово-
зом на отвореном путу. Дежур-
ни тужилац је извршио увиђај
и наложио да се од возача узму
крв и урин како би се урадила
анализа. Возило је упућено на
ванредни технички преглед.
Наложена је и обдукција пре-
минулог, како би се утврдиле
све чињенице на основу којих
би се установио узрок саобра-
ћајне незгоде.

Иначе, припадници Управе
саобраћајне полиције МУП-а у
акцији појачане контроле сао-
браћаја, спроведеној од 21. до
27. марта на путевима у Срби-
ји, открили су укупно 29.857
прекршаја. Од тога је чак 22.403
пута установљено прекораче-
ње брзине, 666 возача је било
под дејством алкохола, а откри-
вено је још 6.737 других пре-
кршаја. Д. К.

ПОКРАЈИНА ПОМАЖЕ

За Дом здравља 
4,4 милиона

Покрајински секретаријат за
здравство у Новом Саду доде-
лио је Дому здравља Панчево
средства у вредности од 4,4
милиона динара за набавку
аутоклава с пакерицом. Уговор
са секретаријатом је у среду,
23. марта, потписала др Зори-
ца Сокић, в. д. директора Дома
здравља.

„Набавка аутоклава с паке-
рицом је од великог значаја за
акредитовану установу која води
рачуна о приоритетима у раду
с нашим корисницима. У вре-
ме епидемија и свих врста зара-
за безбедност и стерилност су
на првом месту”, наводи се у
саопштењу Дома здравља.

Средства су обезбеђена на
основу покрајинске скупштин-
ске одлуке о буџету АП Војво-
дине за 2022. годину, у оквиру
програмске активности
„Изградња и развој инфраструк-
туре здравствених установа у
државној својини чији је осни-
вач АП Војводина”.

„На овај начин Дом здравља
добија могућност да ради на
унапређењу квалитета рада
установе, те да тако учини уста-
нову транспарентном за нове
концепте рада”, кажу у Дому
здравља. Д. К.

КОРУПЦИЈА

Ухапшен руководилац
у КПЗ-у Панчево

Припадници МУП-а, по нало-
гу Посебног одељења за сузби-
јање корупције Вишег јавног
тужилаштва у Београду, ухап-
сили су 30. марта Б. Х. (37)
због постојања основа сумње
да је извршио кривична дела
злоупотреба службеног поло-
жаја и трговина утицајем.

Он се сумњичи да је у
периоду од 16. јуна до 21. сеп-
тембра 2021. године злоупо-
требио службени положај тако
што је као запослени на руко-
водећем радном месту у Казне-
но-поправном заводу Панче-
во ступио у контакт с једним
притвореником, коме је из сво-
је канцеларије омогућио да у
више наврата телефонира без
знања и сагласности суда.

Од притвореникове мајке
је, како се сумња, у више
наврата захтевао новац у изно-
су од 5.000 евра, како би посре-
довао да се овом притворе-
нику омогући останак у Казне-
но-поправном заводу Панче-
во и након правоснажности
пресуде, а себи прибавио про-
тивправну имовинску корист.

Осумњиченом је одређено
задржавање до 48 сати, после
чега ће, уз кривичну пријаву,
бити приведен надлежном
тужилаштву.

Кризни штаб је донео одлуку
да ношење маски у затвореним
просторима више није обаве-
зно, међутим и даље постоје
места на којима се неношење
маске кажњава. Реч је о здрав-
ственим установама и домови-
ма за старе.

Обавезу да носе маске имају
запослени у здравственим уста-
новама, као и лица која улазе у
те установе и бораве у њима.
Новчана казна за непоштовање
ове мере износи 5.000 динара.

Ношење маски на нивоу пре-
поруке остаје у позориштима,
биоскопима, школама, град-

ском превозу односно свим
затвореним просторима.

Иако се ново правило одно-
си и на основне и средње шко-
ле, ових дана настала је пра-
ва пометња, јер су родитељи
и наставници подељеног
мишљења.

Ана Димитријевић, потпред-
седница Форума београдских
гимназија и професорка енгле-
ског језика Девете гимназије,
у разговору за „Танјуг” истиче
да ниједна школа није донела
одлуку да су маске обавезне.

– Ситуација у београдским
гимназијама је прилично поде-

љена, с обзиром на то да, када
ми добијемо препоруку, то је
нешто што може, а не мора
нужно да се поштује. Школа-
ма је остављено да донесу
коначну одлуку, а ниједна шко-
ла до сада није донела одлуку
у свом колективу да су маске и
даље обавезне за ђаке и запо-
слене – рекла је она.

Ђацису, каконаводиАнаДими-
тријевић, једва дочекали да не
морају да носе маске, али је став
међу наставницима подељен.

– У колективима међу децом
и наставницима још има зара-
жених. Ми као наставници сма-

трамо да смо њима пример и,
уколико носимо маске, ђаци
имају потребу да маску ставе,
а ни ми се не осећамо довољно
безбедно јер владају вируси –
казала је она.

Како истиче Ана Димитри-
јевић, маске носи 10 до 20 одсто
ученика током часа у неким
одељењима, а негде чак нико,
док када је реч о професори-
ма, од 30 до 50 одсто њих носи
маске у зависности од смене.

Према њеним речима, посто-
ји незанемарљив проценат
наставника који сматрају да је
ова мера прерано укинута.

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

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

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

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

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

Новичић Ђоновић из Дома
здравља Палилула.

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

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

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

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

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

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

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

ПРОМО
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путем телефона 

013/21-90-900 и

013/21-90-903.

ПРОМО

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

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

КРИЗНИ ШТАБ ДОНЕО ОДЛУКУ, АЛИ...

Постоје места где су маске и даље обавезне

ПОХАПШЕНИПРОДАВЦИЛАЖНИХДЕТЕРЏЕНАТА,
РОБУПРОДАВАЛИУБЕОГРАДУ, АЛИИУПАНЧЕВУ
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Складиште опасних сировина



На месту где су 
досад били тоалети
уредиће се простор
за професорске 
кабинете

Град Панчево је издвојио при-
лично новца за улагање у рекон-
струкцију фискултурне сале
Гимназије „Урош Предић”, јед-
не од најстаријих просветних
институција у Србији. Градска
менаџерка Маја Витман оби-
шла је раднике и том прили-
ком рекла:

– Ови радови су од великог
значаја, јер је објекат био у
прилично лошем стању. Град
Панчево је из свог буџета
издвојио 41 милион динара за
неопходне радове који су поче-
ли ове године. Изводи се ком-
плетна реконструкција објек-
та, од темеља до крова. У току
је санација спољних зидова, а
неки унутрашњи зидови су
порушени. Раде се подопола-
гачки послови, као и рекон-
струкција водоводне и фекал-
не канализације. Уводи се
хидрантска мрежа с циљем
заштите самог објекта. Ђаци
ће добити модеран и нов и,
што је најважније, безбедан
објекат.

У унутрашњем делу просто-
ра урађена је мала корекција.
Досадашња справарница коју
су ученици и наставници кори-
стили за одлагање справа за
физичко биће претворена у
свлачионице са санитарним
чворовима и туш-кабинама. На
месту где су досад били тоале-
ти уредиће се простор за про-
фесорске кабинете.

– Бавили смо се и уређе-
њем галерије. Свлачионице
које су биле на горњем спра-

ту биће преуређене. Тиме ће
Гимназија „Урош Предић”
добити додатних 30 квадрата
уређеног простора и руковод-
ство школе ће одлучити за
које намене ће тај простор
користити. Радиће се нова
челична конструкција с новим
степеништем које ће водити
ка галерији. Урадили смо сече-
ње влаге, јер је кров година-

ма прокишњавао и сала дуго
није могла да се користи за
наставу. Замењене су електро-
инсталације. Урадиће се и
заштита и дојава од пожара и
прикључење на мрежу која се
тренутно изводи у школском
дворишту – казала је Маја
Витман.

Поред фискултурне сале, 
преуређује се помоћни објекат
како би школа добила додатни
употребни простор, а Гимна-
зија ће ускоро добити и два
потпуно нова објекта са 20
нових учионица. Градска мена-
џерка је додала:

– Град Панчево много пара
улаже у обнављање, занавља-
ње, адаптацију, реконструк-
цију и санацију школских обје-
ката на својој територији. Због
недовољног капацитета школ-
ске зграде за број ученика који
похађа ову установу, у току је
израда техничке документа-
ције за два комплетно нова
објекта на самој парцели шко-

ле. Један објекат ће имати око
500 квадрата, а други око
хиљаду квадрата. Задржаће се
визура саме гимназије, објек-
ти ће имати приземље, први
спрат и поткровље. Биће
изграђена и рампа за особе са
инвалидитетом. Очекујемо да
ћемо ускоро обезбедити
финансирање и кренути у
изградњу ових двају нових
објеката. С обзиром на то да
је у питању споменик култу-
ре, морамо да задржимо
аутентичност самог објекта.
Столарија ће бити у потпуно-
сти идентична оној која је
постојала раније и својим
изгледом мора да се уклопи у
остатак Гимназије.

Фискултурна сала Гимнази-
је „Урош Предић” стара је 135
година и никада до сада на том
објекту нису спроведени важни
грађевински радови. Предви-
ђени рок за завршетак ових,
тренутних радова је 90 кален-
дарских дана.

4 ДРУШТВО
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О ПЛАНУ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ ОД 2022. ДО 2030.

Подршка реформи јавне управе

НА СТРЕЛИШТУ И У ГЛОГОЊУ

Станови за избeгличке пoрoдице

Русофобија је одвратан феномен, као и фобија према
било којој другој нацији и култури. Нарочито је то видљи-
во кад је у питању тако значајна култура као руска. Осим
фантастичних уметника, писаца, композитора, архите-
ката из Русије или Совјетског Савеза, велики је број
познатих уметника који су заправо рођени у Украјини.
Уметност и култура – иако себе не видимо потпуно у том
рангу – одлучно треба да наступају као фактор повезива-
ња и превладавања глупих предрасуда.

(Чланови групе „Лајбах”, 
портал „Новости”, 29. март)

* * *
Ми смо као друштво дубоко оштећени, а свако од нас
мисли да је бољи од оног другог коме се подсмева или
мисли да је луд. Генерално говорећи, тешко је живети а
не бити у контатку с тешком малограђанштином. При-
том, људи су склони да мисле да се она крије у најнижим
слојевима друштва, да је то нешто што је резервисано за
мале средине, међутим малограђанштина живи свуда. Не
пита ни за године, а ни за место пребивалишта. Можда
ћете негде где је најмање очекујете пронаћи много више.

(Драмски писац Јордан Цветановић, 
портал „Нова.рс”, 24. март)

* * *
Желим да кажем шта ми је у животу важно – на овом све-
ту сви смо браћа и сестре и знам да када људи греше и пра-
ве проблеме, нису они то урадили зато што желе. Ко зна
какво васпитање су имали и ко зна у којим условима и
какве су трауме прошли. Све страхоте памтимо и зато гре-
шимо. Најжалосније ми је да видим људе који греше и њих
гледам као најбоље пријатеље и желим да им дам шансу.

(Музичар Бранко Ристић, 
„Данас”, 22. март)

* * *

Насупрот демократској традицији, локално прихваћена
сентенца „сјаши Курта да узјаше Мурта” смишљена је при-
је више стотина година да би тадашње тираније и деспоти-
је на ефикасан и бесплатан начин своје поданике демора-
лисале и убиједиле их да је било каква промјена власти
бесмислена и сувишна. Солидна идеја за младе демокра-
тије је да се изгласа обавезно гласање. До тада, одлука
остаје на савјести појединца. Демократија је талац апсти-
нената. Што је више незаинтересованих или разочараних
који „немају за кога да гласају”, мања је могућност редовне
смјене власти на изборима, а већи простор за шпекулације
и нагађања какав је политички укус укупног друштва.

(Музичар Рамбо Амадеус, 
„Данас”, 22. март)

* * *
Многи од нас трпе велико насиље и животи многих од нас
су често диктирани на најстрашнији начин. А ту је и опште-
друштвено насиље према раднику. Не бавимо се статусом
радника, страшном транзицијом где су стотине хиљада људи
остали без посла, не бавимо се положајем инвалида у дру-
штву. Не бавимо се њиховим преживљавањем, шансама
које имају. Једно друштво се срушило, а ми друго нисмо
изградили. Сведоци смо огромног насиља на сваком кораку
и просто се питам, кад бих могао да питам птице, у њихо-
вом друштву како је то, како то да оне сваког јутра певају,
иако немају ништа? Тек ће да иду да зараде храну тог дана.
Како то да оне сваког јутра певају? Постоји ли међу њима
насиље какво постоји међу људима? Ово је све више свет
насиља, никад више ратова и миграција није било.

(Писац Енес Халиловић, 
портал „Новости”, 29. март)

* * *
Са НАТО-ом би Путин још и знао да изађе на крај. Уоста-
лом, и када се Совјетски Савез срушио као кула од карата,
он је још увек био респектабилна војна сила, равноправна
америчкој. Али, како је говорио гувернер Драгослав Авра-
мовић, СССР није пао на производњи суперсоничних
авиона, него на производњи сапуна. Тако би и данас Путин
имао са чиме да изађе на крај са НАТО војним арсеналом,
али не може да се избори са арсеналом људских права и
слобода које доноси Европска унија. Опаснија је за Пути-
на геј популација него америчка авијација... Није, дакле,
за Русију права опасност НАТО у Украјини, него Европа у
Украјини. Не би то било брзо, али полако би се и постепе-
но у Украјини успостављала европска правила игре, усле-
дио би и бржи економски развој, тако да би за 10-20 годи-
на то била сасвим друга држава. Баш као што су данас
Румунија и Бугарска, испред којих је Србија некад била
далеко, а данас за њима прилично заостаје. Земље попут
Пољске и Чешке да и не помињемо.

(Новинар Мијат Лакићевић, 
„Нови магазин”, 25. март)

КОНЦЕПТ РЕКОНСТРУКЦИЈА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ГИМНАЗИЈЕ

СВЕ КОМПЛЕТ, ОД ТЕМЕЉА ДО КРОВА

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Комесаријат за избеглице и
миграције Републике Србије 30.
марта у Улици Радивоја Кораћа
б. б. у насељу Стрелиште орга-
низовао је свечано уручење
кључева 40 станова саграђених
за избеглице из Босне и Херце-
говине и Републике Хрватске које
имају пребивалиште на терито-
рији града Панчева. Станови су
изграђени у оквиру Потпројекта
8 Регионалног стамбеног про-
грама (РСП). Такође, истог дана
кључеви од осам станова за избе-
глице из поменутих република
бивше СФРЈ предати су породи-
цама у Глогоњу, у Улици 8. мар-
та 1а. Ови станови су изграђени
у оквиру Потпројекта 5 РСП-а.

Догађају су присуствовали и
породицама се обратили Влади-
мир Цуцић, комесар за избегли-

це и миграције Репу-
блике Србије, Алек-
сандар Стевановић,
градоначелник Пан-
чева, Душан Коваче-
вић, директор Једи-
нице за управљање
пројектима у јавном
сектору д. о. о. Бео-
град, као и представ-
ници других држав-
них и међународних
организацијаиинсти-
туција.

Рeгиoнaлни стамбе-
нипрограмзajeднички

је вишeгoдишњи пројекат Репу-
блике Србије, Босне и Херцего-
вине, Црне Горе и Републике

Хрватске, чији је циљ дa 
oбeзбeди трajнa стaмбeнa рeшeњa
зa нajугрoжeниjе избeгличке
пoрoдице у рeгиoну. Спроводи
сеузподршкуОЕБС-аиUNHCR-а,
а финансиран је средствима
Европске уније, која је и највећи
донатор, Сједињених Америч-
ких Држава, Немачке, Норве-
шке, Швајцарске, Италије, Дан-
ске, Турске, Луксембурга, Шпа-
није, Кипра, Чешке, Мађарске,
Румуније и Словачке.

Недавно је започела нова фаза
израде Плана развоја АП Војво-
дине од 2022. до 2030. године,
која подразумева дефинисање
визије и правца развоја, као и
активности које ће довести до
постављених циљева Покрајине
у наредној декади. План развоја
је најважнији развојни документ,
који даје стратешки оквир на
основу кога се дефинишу кон-
кретне активности и усмеравају
ресурси. На тај начин ће се зна-
чајноутицатинаунапређењеусло-
ва за живот и рад у Војводини.

Сходно томе Покрајински
секретаријат за регионални
развој, међурегионалну сарадњу
и локалну самоуправу позива гра-
ђане и грађанке Војводине да се
укључе у ову фазу израде Плана
развоја АП Војводине и тиме
допринесу одређивању приори-
тета и постављању реалних и одр-
живих циљева развоја које они
сматрају најважнијим за квали-
тет живота у Покрајини у наред-
них девет година. Бољи животни

стандард, квалитет ваздуха који
удишемо, чиста и доступна вода
коју пијемо, боље образовне и
пословне могућности за младе,
квалитетније јавне услуге – само
су неки од циљева које могу да
означе као важне и тиме утичу
на њихово остваривање.

Покрајински секретар за
регионалниразвој, међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу
Александар Софић рекао je:

– План развоја ће нам омогу-
ћити да доносимо и спроводимо
одлуке које су по мишљењу ста-
новника Војводине најважније за
њен развој. Зато су нам помоћ и
активно учешће што више гра-
ђана и грађанки свих узраста,
академске и пословне заједнице,
организација цивилног друштва
и свих заинтересованих страна у
овој фази веома важни. У сарад-
њи с Развојном агенцијом Војво-
дине, омогућили смо свима да
активно учествују у овом проце-
су кроз једноставне, доступне и
јасне алате, како би одговор гра-

ђана био што масовнији.
С тим циљем постоји интер-

нет страница plan ra zvo ja apv.rs.
Означавањем трију од 19 пону-
ђених области у једноставном
графичком приказу у оквиру
рубрике „Укључи се и ти” на овој
страници грађани могу да бирају
оне области које сматрају најва-
жнијим за квалитет њиховог
живота и у којима желе да виде
највећи напредак у развоју Вој-
водине до 2030. Гласање је ано-
нимно. На овој страници се нала-
зи и упитник који омогућава гра-
ђанима да дају своје мишљење о
стању у кључним областима дру-
штвеноекономског живота и
животне средине и тиме допри-
несу постављању реалних и одр-
живих циљева.

Процес израде Плана развоја
подржавају пројекти Немачко-
-српске развојне сарадње „Подр-
шка реформи јавне управе у про-
цесу приступања ЕУ” и „Рефор-
ма јавних финансија – Агенда
2030”, које спроводи ГИЗ. Оба

пројекта финансира Савезно
министарство за привредну сарад-
њу и развој Савезне Републике
Немачке, док се други пројекат
спроводи уз кофинансирање
Швајцарске агенције за развој и
сарадњу (СДЦ).

У свим аспектима израде Пла-
на развоја АП Војводине инте-
грисани су циљеви Агенде за одр-
живи развој до 2030, који пред-
стављају одрживи приступ
развоју друштва. Свеобухватно
начело Агенде 2030. јесте принцип
„Нико не сме бити изостављен”,
а остваривање њених циљева ком-
патибилан је процес приступању
Србије Европској унији.

Градска менаџерка:
„Столарија ће бити у
потпуности идентична
оној која је постојала
раније и својим
изгледом мора 
да се уклопи у 
остатак Гимназије.”



Имају прилику да
постану део успешног
нафтног гиганта

Долазак сваког новог младог колеге за
НИС значи свежу енергију и идеје које
ће допринети даљем развоју компани-
је. Због тога је фебруар месец од посеб-
ног значаја за НИС, јер је то период
када се завршава један циклус програ-
ма „NIS Energy”, а истовремено у ком-
панију долазе полазници изабрани на
конкурсу за нову сезону овог јединстве-
ног корпоративног програма за младе.

Прву сезону програма „NIS Energy”,
која је трајала од фебруара 2021. годи-
не, успешно је завршило 15 полазника
и сви су остали да раде и развијају сво-
је професионалне каријере у НИС-у.
Како кажу у НИС-у, млади стручњаци,
мотивисани да уче и стичу радно иску-
ство, за компанију представљају нову
енергију која ће допринети даљем
развоју компаније.

Плаћено усавршавање

Поред тога, средином прошлог месеца
НИС је изабрао 27 кандидата на кон-
курсу за другу сезону овог програма.
Они ће имати прилику да своје прве
професионалне кораке учине у бизнис
јединицама НИС-а, једне од највећих

енергетских компанија у југоисточној
Европи. Сви полазници су закључили
уговор о раду на одређено време у тра-
јању од годину дана, а након завршет-
ка програма добијају могућност да се
запосле у компанији, баш као и колеге
из првог циклуса.

Да подсетимо, програм „NIS Energy”
компанија је покренула 2021. године
желећи да младим талентима пружи
прилику да своја знања примене у прак-
си, али и настојећи да обезбеди даљи
развој НИС-а кроз ангажовање нових
стручњака. За овај једногодишњи пла-
ћени програм могли су да конкуришу
мастер студенти и дипломци изабра-
них факултета у Србији, у складу с
потребама бизниса. Било је потребно
да кандидат има мање од годину дана
радног искуства, да одлично познаје
пакет MS Offi ce, као и да зна енглески
језик. Изабране полазнике током цело-
купног трајања програма прате менто-
ри НИС-а.

Индивидуални пројекат

Поред практичне обуке кроз коју пола-
зник пролази са својим ментором, осми-
шљена је и веома занимљива агенда
додатних обука и предавања. Сам про-
грам започиње посетама различитим
секторима унутар компаније, како би
се академци упознали с пословањем

НИС-а. Посете подразумевају обила-
ске нафтних бушотина, Рафинерије у
Панчеву, бензинских станица. Поред
тога, програм укључује и теоријска пре-
давања о светским трендовима о нафт-
ној индустрији професора факултета с
којима НИС сарађује. Биће и софт скилс
тренинга, као и радионица и предава-
ња о компанијској култури и вредно-
стима.

Након шест месеци програма кан-
дидат, заједно са својим ментором и
HR бизнис партнером, пролази кроз

евалуацију и заједно креирају даљи
план развоја. У току наредних шест
месеци добија се и задатак – индиви-
дуални пројекат из области рада тима,
а финално решење се представља
менаџменту свог сектора на самом кра-
ју програма. Да ли програм подразу-
мева запослење након завршетка зави-
си од три ствари: жеље полазника да
ради у НИС-овом тиму, добрих резул-
тата током трајања програма и од тога
да ли постоје компанијске потребе у
том моменту.

Портал отворених података на којем
се налазе подаци из Јединственог
информационог система просвете
(ЈИСП), а који на једном месту обје-
дињује све информације о установама
и запосленима унутар образовног систе-
ма наше земље, као и о ученицима и
студентима, пуштен је прошле недеље
у рад. Према речима надлежних у
држави, овај систем је најбоља и нај-
важнија реформа у нашем образов-
ном систему у последњих неколико
деценија. Он укључује све аспекте про-
свете – број ученика, запослених, школ-
ских објеката, шта све ти објекти садр-
же, из којих школа ученици иду на
даље школовање, да ли се уписују у
гимназије или средње стручне школе,
да ли и у коликом проценту напушта-

ју школовање, да ли се након средњих
школа уписују на високошколске уста-
нове или одмах иду на тржиште рада
и, ако иду, колико чекају на посао, да
ли се запошљавају у сектору за који су
и учили, колика им је просечна прва
плата итд. Када је реч о високошкол-
ским установама, на порталу се нала-
зе подаци о томе колико је просечно
време студирања на свакој од тих уста-
нова у нашој земљи, колико чекају на
посао када заврше школовање, да ли
се запошљавају у области за коју су
студирали.

Сваки ученик уписом у основну шко-
лу добија свој јединствени образовни
број. Подаци о ученику су анонимизо-
вани ради заштите личних података
грађана, али држава ће у сваком момен-

ту знати у које школе то дете иде, шта
ради даље, колико је новца уложено у
његово школовање и после колико вре-
мена нам се тај новац вратио.

Поводом пуштања у рад овог систе-
ма министар просвете, науке и тех-
нолошког развоја Бранко Ружић рекао
је да дигитализација није само тех-
ничко-технолошки, већ друштвени
процес који штеди време, ресурсе,
средства и управу чини услужном и
правим сервисом грађана. Навео је
да се дигитализација у образовном
систему одвија на три колосека, а
пре свега путем креирања електрон-
ских сервиса за грађане, попут елек-
тронског уписа у вртића, основне и
средње школе, што је омогућено у
претходном периоду.

– То свакако руши пре свега биро-
кратске баријере, омогућава се ефика-
сно пружање услуга и на такав начин
се враћа поверење грађана у ефикасну
управу – рекао је Ружић и додао да
ЈИСП представља темељ за модерни-
зацију управљања и омогућава доно-
шење одлука на основу релевантних и
егзактних података, рационализацију
финансирања, смањење администра-
тивног оптерећења.

Дигитализација у Србији узела је
великог маха и, према званичним пода-
цима, до сада је електронским путем
преко еУправе размењено 87 милиона
докумената по службеној дужности –
електронски је пријављено 330.000 беба,
а 190.000 деце уписано је у вртиће пре-
ко овог савременог система.

ДРУШТВО
Четвртак, 31. март 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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Први корак – 
подношење пријава

Систематски преглед
је обавезан

Будући прваци „броје ситно” до упи-
са у основне школе, који почиње 1.
априла и траје до 31. маја, а међу
њима су и малишани који имају нај-
мање шест и по, а највише седам и по
година, односно рођени су у периоду
од 1. марта 2015. до 28. фебруара
2016. године. Правило каже да пре
уписа предшколац мора да обави пре-
гледе код лекара специјалисте и при-
ми обавезне вакцине, а осталу доку-
ментацију прибавља образовна уста-
нова. Кад све ово прођу, будући основ-
ци имају и разговор са школским пси-
хологом. Након тога првак је спре-
ман за 1. септембар и школске клупе.

Пре свега тога родитељи морају да
ураде неколико важних ствари. Прво,
маме и тате су дужни према закону
да изабраној школи поднесу захтев за
упис деце, а управа образовно-васпитне
установе мора да обавести родитеља
најкасније до 30. априла да ли је апли-
кација прошла. Ако не постоје усло-
ви да малишан похађа изабрану шко-
лу, родитељи имају још месец дана
да конкуришу у некој другој основној
школи. Ово се односи искључиво на
случај када постоји иницијатива да
се будући првак упише у установу
која не покрива место становања
малишана.

Лекарски прегледи

За пријаву детета у школу на увид се
подноси важећа лична карта, са адре-
сом родитеља или старатеља, као и
решење о старатељству за децу под

старатељством. Неопходно је уради-
ти и специјалистичке прегледе. Наи-
ме, свако дете пре уписа мора да про-

ђе преглед код оториноларинголога
(ОРЛ специјалисте), физијатра, офтал-
молога, стоматолога и логопеда, а

неопходне су и основне анализе ком-
плетне крвне слике и урина. Са свим
тим извештајима деца долазе код
педијатра и упућују се на обавезну
вакцинацију.

Када све ово заврше, родитељи доби-
јају потврду да је дете способно за
школу. Да подсетимо, у предшкол-
ском узрасту деца примају вакцину
против дифтерије, тетануса, великог
кашља и дечје парализе, као и ММР,
против малих богиња, заушака и
рубеола.

Модерна технологија и упис

Поред личног предавања захтева у
образовној установи, родитељи већ
сада могу електронским путем да
закажу термин за упис и тестирање
детета за први разред основне школе
покретањем услуге еЗаказивања тер-
мина за упис. Одласком у основну
школу у заказаном термину родите-
љи завршавају све активности у вези
са уписом, без потребе да доносе ије-
дан папирни документ – извод из
матичне књиге рођених, пријаву пре-
бивалишта, уверење о похађању пред-
школског програма и доказ о обавље-
ном лекарском прегледу детета, јер
ће сви подаци бити прибављени по
службеној дужности електронским
путем. Обавезно је донети у школу
лекарско уверење само уколико је
лекарски преглед обављен код при-
ватног лекара или у војној здравстве-
ној установи.

Родитељима је на порталу еУправа
на располагању и именик с контакти-
ма свих основних школа, као и кон-
такт-центар Министарства просвете,
науке и технолошког развоја на броју
телефона 011/73-50-557, а операто-
ри су доступни радним данима од 8
до 15 сати.

У СУСРЕТ УПИСУ У ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.

СВЕ СПРЕМНО ЗА НОВУ ГЕНЕРАЦИЈА ЂАКА ПРВАКА

ПРОСВЕТА ЗВАНИЧНО ПОСТАЛА ДЕО Е-УПРАВЕ

Сваки уписани ђак добија свој јединствени број

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

МЕСЕЦ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Најлепше „праскозорје”
Реч „праскозорје” изабрана је за нај-
лепшу српску реч од оних које су
ученици предложили на конкурсу
који је Друштво за српски језик и
књижевност Србије, у сарадњи с
Катедром за српски језик Филоло-
шког факултета Универзитета у Бео-
граду, организовало у оквиру мани-
фестације „Март, месец српског јези-
ка”. На конкурс је стигло 905 предлога
ученика различитих узраста, од оних
који похађају пети разред основне
школе до оних који завршавају сред-
њу школу. Међу њима је био и наш
суграђанин Реља Јарковачки, који
је такође предложио „праскозорје”
– словенску реч која означава време
пред излазак сунца, кад зора пра-
ска, пуца, а ова слика је видљива и у
сложеној творбеној структури ове
именице. Та реч носи и дубоку сим-
болику рађања, почетка и наде.

У образложењу одлуке ученици су
написали да им се чини „као да пуца,
уз прасак, љуска дана који се рађа”,
да реч означава „почетак нечег новог,
лепог и искричавог”, као и да се пра-
скозорје односи на „нови дан, нови
почетак и повратак светлости након
таме”, док су неки запазили да „та
једна реч описује толико много”.

У ужем избору нашле су се и речи:
благодат, благоухан и благовање, јер
су због узвишености придева „благ”
у њиховом саставу биле међу нај-
бројнијим твореницама у српско-
словенском језику.

РОБA ЗАПЛЕЊЕНA НАЦАРИНИ

Онлајн аукција
За 30. март је заказана прва онлајн
аукција робе заплењене на српским
границама. Ручни сат с почетном
ценом од 885.000 динара (око 7.500
евра), „ајфон 7” за 12.000 динара
(102 евра), али и изгубљен пртљаг
за 39.000 динара (330 евра) само су
део заплењене и трајно одузете робе
коју ће Управа царина ставити на
јавну лицитацију – први пут преко
интернета. Пријављивање за прву е-
-лицитацију завршено је 25. марта,
а важно је рећи да ће се убудуће
заплењена роба продавати искљу-
чиво електронским путем.

На првој е-лицитацији понуђени
су предмети груписани у укупно 20
ставки. Ту су фирмирани скупоце-
ни ручни сатови, разне женске ташне,
мобилни телефони, пројектори итд.
На пример, у ставци слушалице за
мобилни телефон налази се 230
комада различитих типова и нуде
се по почетној појединачној цени од
150 динара.

ВРЕДНОСТИ ПОЛЕНА

Спремите се за алергије
Сезона полена почела је још у
фебруару, а подаци Агенције за
заштиту животне средине тренут-
но показују да су прекорачене гра-
ничне вредности полена код чем-
преса и тисе, док се у наредном
периоду очекује цветање брезе, која
представља један од највећих алер-
гена. Подаци говоре да је полен
присутан код још шест врста дрве-
ћа. Стручњаци саветују грађанима
који знају да су алергични на поле-
не дрвећа да се терапијски при-
преме за оно што следи у наред-
них неколико месеци. Према зва-
ничним подацима, скоро трећина
опште популације пати од неког
облика дисајних алергија, међу
којима су и алергије изазване поле-
ном дрвећа. Код особа које имају
преосетљивост на те врсте полена
долази до алергијске кијавице, упа-
ле рожњача, а код одређеног броја
пацијената јављају се гушење и оте-
жано дисање.

Један од савета струке је да у
периодима веће концентрације
полена људи примене мере за
заштиту од алергије – потребно је
избегавати директан контакт са
алергенима, затварати прозоре рано
ујутру и током дана, а отварати
касно по подне и ноћу.

НОВИ ПОЛАЗНИЦИ ПРОГРАМА „NIS ENERGY” ЗАПОЧЕЛИ ОБУКУ

Нова енергија за развој компаније

УСЛУГА Е-УПРАВЕ

Да бисте користили услуге еУправе,

потребно је да будете регистрован

корисник, да имате креиран налог

на порталу еУправа, односно

државном порталу за електронску

идентификацију eID.gov.rs. Након

успешне регистрације потребно је

да се пријавите на портал еУправа

(упутство за пријаву). Из менија

одаберите Услуге > Образовање >

еЗаказивање термина за упис, где

можете прочитати детаљан опис те

услуге. Након покретања услуге

еЗаказивање термина за упис ода-

берите опцију Подношење пријаве,

изаберите школу у којој желите да

закажете термин за тестирање ђака

и упис и одаберите термин.
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6 ЗДРАВЉЕ

Многобројни су знаци и симп-
томи инфективне болести –
малаксалост, болови у миши-
ћима, повишена телесна тем-
пература, гребање у грлу, цуре-
ње из носа, кашаљ...

Најчешће су у питању инфек-
ције вирусног порекла које се
уз помоћ природне одбране
организма повлаче после неко-
лико дана. Обично спонтано
реагујемо активирањем сред-
става из кућне апотеке како
бисмо ублажили симптоме који
видно ремете наше располо-
жење и функционисање. Када
исцрпимо ове
могућности, ту
је свакако
помоћ лекара.
Ипак, и профе-
с и о н а л н о м
лицу потребна
је помоћ пре
него што доне-
се одлуку о
започињању
лечења инфек-
тивне болести.
К о м п л е т н а
крвна слика с леукоцитарном
формулом пружиће му неоп-
ходне смернице у погледу тера-
пије. Било би зато добро да
појаснимо неке елементе лабо-
раторијског извештаја који је
за лаике најчешће само гоми-
ла некаквих скраћеница, број-
ки и процената.

Седиментација крви, једно-
ставно речено, представља брзи-
ну таложења црвених крвних
зрнаца на дну епрувете после
сат времена. Инфекција ће
створити запаљењске факторе
у крви који лепе еритроците у
мале грудвице, па се те гру-
двице брже таложе. Дакле,
високе вредности седимента-
ције указују на инфекцију, али
могу да се јаве и код малигних
и аутоимуних болести.

Такозвана леукоцитарна фор-

мула биће нам од велике помо-
ћи када процењујемо могуће
узрочнике инфекције. Неутро-
фили су бела крвна зрнца која
се појављују на месту бакте-
ријске инфекције већ после
неколико минута и њихов зада-
так је да „прогутају” уљеза чак
и по цену сопствене смрти.
Можемо да будемо сигурни да
се у гноју који се јави, на при-
мер, после кашља или на инфи-
цираној кожи налазе бактери-
је и делови белих крвних зрна-
ца – неутрофила који су одра-
дили свој „борбени” задатак.
Дакле, ако у леукоцитарној
формули видимо да је проце-
нат неутрофила већи од 70,
помислићемо пре свега на бак-
теријску инфекцију.

Повећан број лимфоцита у
крви најчешће нам говори да
се организам бори с вирусном
инфекцијом. Улога лимфо-
цита је у стварању антитела
која се везују за вирус (али и
бактерију), а потом се тај
вирус уз помоћ других ћели-
ја и фактора одбрамбеног
система неутралише. Друге
подгрупе лимфоцита уништа-
вају ћелије карцинома, друга
страна тела у организму, као

и сопствене
ћелије које су
з а х в а ћ е н е
инфекцијом.
Дакле, када
видимо да је
проценат лим-
фоцита већи од
50 у леукоци-
тарној форму-
ли, требало би
да помислимо
на вирусну
инфекцију.

Моноцити могу да униште
десет пута више бактерија од
неутрофила и њихов проценат
је већи од десет у случајевима
хроничне инфекције (туберку-
лоза) или алергије. Ако види-
мо да су еозинофили у кон-
центрацији већој од 6%, онда
ћемо посумњати на паразите у
телу или на одређене алергије.
Базофили нас упућују на алер-
гије и њихов проценат је у тим
ситуацијама већи од два. Тре-
бало би увек да истакнемо и
друге болести које захватају
коштану срж, аутоимуне боле-
сти, реакције на неке лекове и
малигна обољења која могу да
мењају апсолутне бројеве и про-
центе леукоцита. У тим ситуа-
цијама потребни су много
детаљнији дијагностички
поступци.

Каква крвна слика
указује на инфекцију

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Повећан број 
лимфоцита у крви
најчешће нам говори
да се организам 
бори с вирусном
инфекцијом. 

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ево једног једно-

ставног детокс

напитка који

можете припре-

мити сами код

куће. Препоручу-

јемо да га током

прве две недеље

пијете 20 минута

пре сваког обро-

ка, а потом, током

наредне две

недеље, једном

дневно пре ручка.

П о т р е б н и

састојци: једна

чаша топле воде, две кашике лимуновог сока, две кашике јабуко-

вог сирћета, 1/2 кашичице млевеног ђумбира, 1/4 кашичице

цимета и трунка алеве паприке.

Додајте све састојке у врућу воду, помешајте и пијте одмах или

када се прохлади до температуре која вам одговара. Захваљују-

ћи јабуковом сирћету снизићете крвни притисак, а помоћу лиму-

на ћете регулисати Ph вредност тела и очувати његову алкалност.

Цимет ће стабилизовати ниво шећера у крви, а алева паприка и

ђумбир поново ће покренути метаболизам.

Детокс 
напитак

– Пре 34 године, када се мој син
родио, нисам ни знала шта је
Даунов синдром. Нису ни посто-
јали пренатални тестови. Има-
ла сам 21 годину и доживела
сам у породилишту да ми педи-
јатар каже да ја то дете могу да
оставим у некој установи, да не
морам да га водим кући. Рекли
су ми да Марко неће моћи да
хода ни да говори. Одрасла сам
у патријархалној средини где су
породица и дете светиња и нор-
мално је да сам га задржала –
овако је своју причу о искуству
са сином који има Даунов син-
дром започела наша суграђанка
Нада Златковић.

Она је говорила на трибини
која је у понедељак, 21. марта,
на Светски дан особа с Дауно-
вим синдромом, приређена у
Галерији Бате Михаиловића. На
овом скупу је био и Марко. Дошао
је пешице и обратио се публици,
доказавши колико су лекари пре
три и по деценије погрешили.

– Данас сам неизмерно захвал-
на на томе што баш ја имам
такво дете. Прошли смо трно-
вит пут уз подршку бабе и деде,
али и заједнице око нас. Марко
је прихваћен од првог тренутка.
Ниједан рођендан ни дружење
није пропустио, у свако дешава-
ње је био укључен и нико му
никад није окренуо леђа, а
мислим да је то за њега и друге
особе с Дауновим синдромом
изузетно значајно. Прихватили
су га таквог какав јесте, а он је
увек тежио да стигне њих, своју
генерацију, и тим момцима и
девојкама од срца захваљујем
јер су помогли и мени и њему –
рекла је ова храбра мајка.

Није било лако без интернета

О путу који је прешла са својим
дететом и о проблемима с који-
ма се цела породица сусретала
она је рекла следеће:

– Нажалост, учила сам и сти-
цала знања полако, у корак с
Марком. Једноставно, време нас
је научило да живимо с тим. Сада
знам колико би ми значило да је
у оно време било много више
литературе, да смо имали неку
установу где би нама родитељи-
ма дали информације и упутили
нас како да се поставимо, да смо
имали интернет... Сналазила сам
се тако што сам тражила инфор-
мације у медицинским књигама
и тако што сам се распитивала
код других родитеља који имају
дете с Дауновим синдромом.
Kасније када смо дошли код лого-
педа и у развојно забавиште све
је кренуло својим током.

Kад мајка створи плату

У Дневном боравку „Невен”
сагледали су Маркову потребу
да буде запослен, па тако он сада
не иде у боравак, већ иде „да
ради” с Јованком Томић, коор-
динаторком у боравку. Сви запо-
слени се понашају као да им је
Марко колега. Он сваког дана
облачи бели мантил, а усвојио
је и све навике својих „колега”,
па тако стално пита директора
кад ће плата.

Штавише, он „плату” и добија.
Kоверте с новцем кришом доста-
вља Маркова мајка, а нико није
поноснији од овог момка када
дође дан да прими своју плату.

Откуд различите чарапе

Светски дан особа с Дауновим
синдромом обележава се сваког
21. марта још од 2006.
године, а датум није
изабран тек тако: наи-
ме, на 21. хромозому
дешава се аномалија
која узрокује Даунов
синдром: појављују се
три хромозома уме-
сто уобичајена два.

У знак подршке осо-
бама с Дауновим син-
дромом, које често
имају проблем да упаре
чарапе, на тај дан сви носе

по чарапу из различитог пара.
Баш такве чарапе наши сугра-
ђани добили су на поклон на
крају трибине одржане у Гале-
рији Бате Михаиловића. Пре
тога, у раним поподневним сати-
ма, приређена је и улична акци-
ја у центру града, на којој су се
наши суграђани с Дауновим син-
дромом дружили и упознавали
с пролазницима.

Најважнија је подршка

Велики број присутних на три-
бини имао је најпре прилику да
од Петра Гвозденовића сазна
нешто више о овом поремећају.

– Даунов синдром је један од
најчешћих хромозомских поре-
мећаја код људи и може се јави-
ти у свакој породици, раси или
социјалној групацији. Процењу-
је се да се у општој популацији
на 700 живорођене деце роди
једна особа с Дауновим синдро-
мом – рекао је Гвозденовић.

Он је нагласио да развој деце с
Дауновим синдромом треба сти-
мулисати од раног узраста кроз

рад с дефектолозима и другим
стручњацима, како би се пости-
гли што бољи резултати у
њиховом психомоторном раз-
воју.

– Рана интервенција је
јако важна. Она изме-
ђу осталог подразуме-
ва пружање активне
подршке целој поро-
дици у виду инфор-

мисања, саветодавног
рада и практичне обуке.

Начин на који је дете прихваће-
но пре свега од своје породице
позитивно утиче на развој кому-
никације, усвајање дневних живот-
них вештина и успешније укла-
пање у социјално окружење. Нео-
пходна је и подршка шире дру-
штвене заједнице да би се детету
омогућило да социјалне интер-
акције оствари и ван породичног
круга – истакао је предавач.

Школа с великим срцем

Kада је реч о Панчеву, особе с
Дауновим синдромом и њихове
породице подршку добијају у
ШОСО „Мара Мандић”. Уколи-

ко се не одлуче за редовно шко-
ловање, „Мара Мандић” им нуди
основно и средње образовање, а
ту је и Дневни боравак „Невен”.
За родитеље школа обезбеђује
психолошку подршку и видео-
-радионице.

Према речима директора Гора-
на Владића, тренутно такву врсту
подршке од школе добија 15 осо-
ба с Дауновим синдромом.

– Од тога је четворо у нашој
школи: троје у основној, један у
средњој, петоро нам долази из
подршке, а шесторо је у Днев-
ном боравку „Невен”. Најзад смо
после пет година укинули листу
чекања и 20 корисника је добило
шансу да уђе у токове социјале,
да с њима раде дефектолози и да
буду збринути у медицинском
смислу. Једна велика похвала за
Град Панчево, који је препознао
значај те приче и омогућио нам
да запослимо још четири струч-

на сарадника и две медицинске
сестре. Средства за плате запо-
слених у Дневном боравку, као и
исхрана и превоз корисника пада-
ју на терет Града. То је заиста
велико издвајање које нама изу-
зетно значи – истакао је Владић.

Потребно развојно
саветовалиште

Од времена када је Маркова мај-
ка доживела лоше искуство након
порођаја прошло је више од три
деценије и много се тога проме-
нило набоље. Међутим, има још
простора за унапређења. О томе
шта би још требало учинити, гово-
рила је Јованка Томић, коорди-
наторка Дневног боравка „Невен”.

– Родитељи нам и сада долазе
прилично изгубљени. Постоји
велика потреба за оснивањем
развојног саветовалишта у Пан-
чеву, где би били укључени
дефектолог, психолог, лекар,
социјални радник и правник.
Тако би родитељи добили ком-
плетне информације о томе која
права и могућности имају, где
могу да укључе дете, шта сам тај
поремећај подразумева, шта могу
очекивати и тако даље.

Kоординаторка „Невена”
истакла је да је неопходно да
се у боравку покрене услуга
„Предах”, за коју су поједини
запослени већ прошли обуку.
Реч је о услузи која би омогу-
ћила да два пута годишње кори-
сници бораве у „Невену” по 21
дан непрекидно, онда када
њихова породица за тим има
потребу, на пример због одла-
ска на лечење, у бању или због
неких других обавеза.

На крају вечери приказан је
промотивни спот који су у част
особа с Дауновим синдромом
креирале Драгана Вујовић и
Наташа Бодирога Радовановић.

СВЕТСКИ ДАН ОСОБА С ДАУНОВИМ СИНДРОМОМ

МОРАМО ИХ ПОДСТИЦАТИ, А НЕ СПОТИЦАТИ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ТО НИЈЕ БОЛЕСТ!

Kада је реч о особинама које

карактеришу особе с Дауно-

вим синдромом, Гвоздено-

вић је нагласио да не треба

стварати стереотипе, али да

ипак постоје одређене зајед-

ничке карактеристике:

– Оно што знамо о свим

особама с Дауновим синдро-

мом, јесте да оне теже ка

топлој, љубазној, веселој

личности. Изузетно су емпа-

тични и срдачни. Ако сте у

друштву ових особа, осмех је

загарантован. Даунов син-

дром није болест, особама

са овим синдромом не треба

лек, већ љубав, пажња и

разумевање свих нас –

рекао је Гвозденовић.

УСПЕШНИ СУ 
И У СПОРТУ

На трибини је говорила и Гор-

дана Kрстић, стручњак из

Спортског клуба за децу и

омладину с посебним потре-

бама „Kликер”. У клубу, који

је део Специјалне олимпијаде

Србије, тренутно тренирају

три особе с Дауновим синдро-

мом: Kаћа, Марко и Бојан.

Сви су равноправни, а

на такмичењима су поде-

љени у дивизије према сво-

јим способностима, тако да

свако има једнаке шансе да

освоји медаљу. А то им

редовно и полази за руком.



Пример Крагујевчанина Мила-
на Јевтића, кога ЕПС терети за
130.000 динара дуга који није
он направио, отворио је Пандо-
рину кутију „неправедних дужни-
ка”, те грађани на друштвеним
мрежама износе своје примере
борбе с државним и јавним пред-
узећима у намери да докажу да
дугови нису њихови. „Нова.рс”
вам доноси својеврсни водич о
томе шта да радите у случајеви-
ма када сумњате да су дугови
нереални и на који начин да
докажете да су пружаоци услуга
„надували” рачуне.

Подношење рекламације на „сум-
њиви” рачун било ког пружаоца
услуга од општег економског
интереса јесте први корак и нај-
исправнији пут да касније, уко-
лико дође до тужбе и суђења,
изборите своја права и докаже-
те да је рачун био неисправан –
једногласно потврђују из Удру-
жења за заштиту потрошача
„Ефектива” и Националне орга-
низације потрошача Србије
(НОПС).

Како истичу, такви докази
„црно на бело” потрошачима
обезбеђују заштиту да су посту-
пили исправно и на време уло-
жили рекламацију.

Не на шалтер!

Према речима потпредседника
НОПС-а Зорана Николића, гра-
ђани се најчешће жале због
„искакања” рачуна за струју у
објектима у којима живе повре-
мено, неочитаних водомера и
„произвољног” задужења потро-
шача за утрошену воду, затим
енормног плаћања заједничке
потрошње воде, такозваног
растура, па све до рачуна за гре-
јање испостављених за дане када
није било грејања.

– У свим тим ситуацијама
потребно је уложити писану
рекламацију и ми тада као удру-
жење можемо да реагујемо. На
тај начин касније може да се
докаже да ли се неко, на при-

мер, неовлашћено качио на ваше
бројило у објекту где не живите
редовно. Током грејне сезоне
постоји начин да се измери тем-
пература, па ако је заиста била
нижа, онда се долази до одређе-
не бенефиције, односно умање-
ња рачуна, јер услуга није била
у складу са уговореном. Исто је
и код утврђивања потрошње воде.
Уколико рачун одудара од уоби-
чајеног, то је знак да се уложи
рекламација – објашњава Нико-
лић.

Наводи и да не би требало да
грађани избегавају пријем тако-
званих плавих коверти, у који-
ма им стижу тужбе, јер прије-
мом тих тужби на време могу
да искористе законски рок од
осам дана за улагање своје жал-
бе.

Јован Ристић из удружења
„Ефектива” упозорава потроша-
че да своје рекламације никако

не подносе усменим путем на
шалтеру, јер ће тако само оте-
жати себи уколико касније дође
до тужбе и суђења. Његов савет
је да се свака рекламација на
рачун или неиспоручену услугу
обавља путем званичног имејла
пружаоца услуга или препору-
ченом поштом.

– Грађани на шалтерима и
сервисима за потрошаче прили-
ком рекламације могу само да
слушају бајке, а уколико дође до
тужбе, они немају доказ шта им
је речено. У најбољем случају
могу да докажу само дан и вре-
ме када су телефоном звали.
Уколико баш морају лично да
поднесу рекламацију на шалте-
ру, онда је мој савет да обавезно
дају изјаву и траже доказ да је
њихова рекламација запримље-
на. Према закону, сваки трговац
је дужан да то уради и изда
потврду о запримљеној рекла-

мацији – објашњава Јован Ристић
из „Ефективе”, иначе правник.

Приговор на тужбу

Уколико дође до судског поступ-
ка, рекламација у писаном обли-
ку, додаје он, за потрошаче пред-
ставља доказ да су покушали да
реше проблем мирним путем.
Код „надуваних” рачуна плати-
те неспорни део. У случају да
постоји сумња да је одређени
рачун вишеструко увећан и да
одскаче од уобичајеног износа,
савет је да се, уз рекламацију,
плати неспорни део. На пример,
уколико је уобичајени износ 5.000
динара, а потрошач из неког
разлога добије 25.000 динара,
на општој уплатници треба упла-
тити тај неспорни део.

– У таквим ситуацијама, уко-
лико дође до тужбе, потрошача
могу да туже само за неплаћени
део рачуна, а не и за оно што је

платио. То су основне ствари
које би требало урадити пре изла-
ска на суд – каже Ристић.

Потрошачи који сматрају да
су им испоручени нереални рачу-
ни, или су оштећени на неки
други начин, до суда долазе на
два начина: ако сами туже одре-
ђену фирму, или ако испоручи-
лац услуга њих тужи. У случају
да је потрошач добио тужбу, 
неопходно је да поднесе приго-
вор у року од осам дана од при-
јема решења.

– Приговор се предаје јавном
извршитељу који је и доставио
решење. Извршитељ је даље у
обавези да приговор проследи
суду и све док не буде донета
судска пресуда, извршитељ заста-
је с поступком – наводи Ристић.

Боље са адвокатом

Из „Ефективе” подсећају да је
„самоуко заступање” пред судом

дозвољено законом, али у слу-
чају поступка с јавним и држав-
ним предузећима није пожељно
и „никако није добро”, подвла-
чи Ристић.

– Друга страна је увек „јача”
од потрошача и ако се оштеће-
ни потрошачи буду бранили
сами, њихове шансе пред судом
су врло мале, а ситуација је тешка
и компликована. Ангажовање
адвоката несумњиво повећава
трошкове, али и шансу да се
докаже да је дошло до грешке –
појаснио је представник „Ефек-
тиве”.

Јован Ристић истиче да се гра-
ђани највише жале на рачуне
Електропривреде Србије и да се
то предузеће понаша као „држа-
ва у држави”.

– ЕПС-ов рад с потрошачи-
ма је „чиста, савршена ката-
строфа”. Њихов монополски
однос види се у свим сегмен-
тима с потрошачима, пробле-
матични су њихови одговори
на рекламације и неко конач-
но мора да стави њихов рад
под лупу. Рачуни које издају
не уклапају се ни с једним дру-
гим рачуном које добијамо –
каже Ристић и посебно исти-
че да ЕПС обмањују грађане
истицањем рока од осам дана
за рекламацију, који је у ства-
ри њихов рок за одговор на
рекламацију. 

– ЕПС тим роком обмањује
потрошаче и њима једном
засвагда мора да се стане на
пут – категоричан је Ристић.

Он је подсетио и да је удру-
жење „Ефектива” крајем про-
шле године, због незаконитих
рачуна, повело колективни
потрошачки спор, како каже, „на
26 страна” на којима су указали
на начин обрачунавања задуже-
ња грађана, изглед рачуна и све
што се на рачуну сервира као
дуговање, али да до данас нису
добили никакав одговор. На кра-
ју је додао да је ЕПС монополи-
ста, над којим нема никакве кон-
троле.

ТЕМА БРОЈА
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ГРАЂАНИН И ЊЕГОВО ПРАВО

ШТА ДА РАДИТЕ КАД ВАМ СТИГНЕ
ПРЕВЕЛИКИ РАЧУН ЗА СТРУЈУ ИЛИ ВОДУ

Ако је рачун плаћен, нико не сме
да вам га наплати дупло. Ако је,
међутим, дуг за неку комуналну
услугузастарео, аповерилацпре-
коизвршитељаипакпокушањего-
ву наплату, за дужника је важно
да на време уложи приговор, што
значи – у року од осам дана од
дана пријема решења извршите-
ља. У противном, за дужника
нема спаса. Адвокат Светлана
Павловић из Београда и Младен
Алфировић, правни саветник
Националнеорганизацијепотро-
шачаСрбије, објашњавајузапор-
тал Н1 како треба да поступе
потрошачи када извршитељ кре-
не у принудну наплату плаћених
или застарелих дугова.

Решење у коверти

Рачуни за комуналне услуге
застаревају у року од годину
дана. Дешава се да поверилац –
неко јавно комунално предузе-
ће, мобилни оператор, Електро-
привреда... крену у принудну
наплату преко јавних изврши-
теља у случајевима када је дуг
плаћен, а много чешће када није,
али је за наплату – застарео.

• Дуг је плаћен, потрошач на
време добија решење извршите-
ља. Када потрошач уредно нами-
руједуговепорачунима, алиипак
насвојукућнуадресудобијереше-
ње извршитеља о принудној
наплати, решење је, истичу наши
саговорници, једноставно.

– Ту је ствар чиста. Ако га туже
за већ плаћене рачуне, потрошач
изјављујеприговорурокуодосам

дана и доставља извршитељу
доказ о уплати – наводи адвокат
Светлана Павловић.

• Дуг је застарео, потрошач
на време добија решење извр-
шитеља. У случају утужења за
застарео дуг, када дужник при-
ма решење о извршењу на сво-
ју адресу, решење још постоји.

– За застарео дуг дужник у
року изјављује приговор заста-
релости и у том случају се иде
на парницу где суд позива обе
стране. Тада дужник треба само
да каже да је дуг застарео и то
је то. Суд ће дужника ослобо-
дити сваког плаћања, односно
одбиће захтев повериоца – обја-
шњава Павловић.

• Дуг је плаћен, али потро-
шач није примио решење о извр-
шењу. Ако потрошач, из било
ког разлога, не прими поштом
решење о извршењу, већ за то
сазна када извршитељ његовом
послодавцу пошаље решење о
обустави од плате (или у Фонд
ПИО од пензије), а дуг је пла-
ћен, и даље може да се спречи
принудна наплата.

Светлана Павловић објашња-
ва да ако дужник није примио
решење о извршењу – а то је
најчешће зато што није био на
адреси када је покушана доста-
ва – решење се истиче на огла-
сну таблу суда, где се после 30
дана рачуна да је дужник при-
мио решење и креће да тече
рок за приговор од осам дана.

– Уколикојерачунплаћен, нико
не може да вам га наплати дупло.

Деси се грешка код појединих
комуналних предузећа да грађа-
не туже за плаћене рачуне. Тада
дужници морају одмах по сазна-
њу за решење о извршењу да оба-
весте извршитеља да је дуг пла-

ћен и да му доставе доказ о томе.
Тадатрошковиизвршитељапада-
ју на терет тог комуналног преду-
зећакаоповериоца, јер јеоногре-
шкомтужилозавећплаћенерачу-
не – наводи Светлана Павловић.

Међутим, уколико се деси да
је новац већ скинут с рачуна и
пребачен на име плаћеног дуга,
дужник има могућност да тужи
повериоца – комунално преду-
зеће и да му се тај новац врати.

• Дуг је застарео, али потро-
шач није примио решење о извр-
шењу. Када није обавештен о
решењу о извршењу, већ то сазна
када већ стигне решење о при-
нудној наплати, а реч је о заста-

релом дуговању, највећа је веро-
ватноћа да ће потрошач тај дуг
морати да плати.

– Овај случај је чест у пракси
и углавном нема спаса за дужни-
ка ако није примио решење о

извршењу и не зна да је то реше-
ње истакнуто на огласној табли
суда, да стоји тамо 30 дана и
да, потом, истиче и рок од осам
дана за приговор. Када тај рок
истекне, дужник више нема пра-
ва на приговор. Јер, застарео
дуг поверилац може да напла-
ти ако дужник не изјави приго-
вор у законском року – обја-
шњава Светлана Павловић.

У овој ситуацији тешко је да
се дужник „извуче” од плаћа-
ња, иако је дуг застарео.

– Једино ако се испостави да
је, на пример, достава решења
покушана на погрешној адреси
дужника. Тада дужник може да

поднесе захтев за отклањање
неправилности у року од осам
дана од дана пријема закључ-
ка, на пример, о блокади плате
или пензије. Може да истакне
ту неправилност и да захтева
да му се поново достави реше-
ње о извршењу на праву адре-
су, како би рок за изјављивање
приговора кренуо из почетка и
како би он изјавио приговор.
Ако то није случај, дужник мора
да плати дуг иако је застарео –
појашњава наша саговорница.

Не одбијати пријем поште

Младен Алфировић, правни
саветник Националне органи-
зације потрошача Србије, ука-
зује да је за потрошаче управо
из ових разлога важно да не
одбијају пријем поште која сти-
же из канцеларија јавних извр-
шитеља – како би на време
могли да уложе приговор и
остваре своја права.

Он указује да је недавно више
потрошача контактирало са
овим удружењем због поднеса-
ка појединих адвокатских кан-
целарија из Новог Сада у који-
ма се (потрошачи) позивају на
плаћање дуговања за телекому-
никационе услуге, старих више
од годину дана.

У тим поднесцима се, додаје
он, наводи да потраживања за
интернет, услуге мобилне теле-
фоније и пакете услуга не заста-
ревају за годину дана, већ се
наводи општи рок од 10 година
уз образложење да се ради о

„неименованим уговорима” који
се не могу оквалификовати као
„потраживање поште, телегра-
фа и телефона за употребу теле-
фона и поштанских преграда-
ка” као што то предвиђа Закон
о облигационим односима.

Алфировић истиче да овакво
тумачење нема упориште у суд-
ској пракси.

Наиме, потраживања за теле-
комуникационе услуге пруже-
не грађанима, која доспевају у
једнаким месечним интервали-
ма, застаревају за једну годину.
То, како објашњава, значи да се
дуг не може наплатити принуд-
но, путем суда или извршите-
ља. Дужник у оваквој ситуацији
мора уложити приговор на одлу-
ку извршитеља и позвати се на
застару, о којој одлучује суд.

Он саветује да потрошачи не
узимају заозбиљно правна тума-
чења и образложења која ових
дана стижу са адреса „познатих”
адвокатскихканцеларија, јерзакон,
судска пракса и став Врховног
касационог суда једногодишњи
рокзастарезаовуврступотражи-
вања не доводе у питање.

– Разлози за оваква тумаче-
ња могу бити искључиво мате-
ријалне природе, у жељи да се
за поједине телекомуникацио-
не операторе као клијенте
обезбеди наплата застарелих
потраживањапокушајемдовође-
ња у заблуду потрошача као еко-
номски слабијих и правно неу-
ких странака – указала су и удру-
жења за заштиту потрошача.

КАКО ИЗАЋИ НА КРАЈ СА ИЗВРШИТЕЉИМА

Нико не може да вам два пута наплати исти дуг
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Ове године пролеће је почело 20. мар-
та тачно у 16.33 и  трајаће све до 21.
јуна у 17.40. С пролећа све оживи,
природа, људи, али и пијаца, која у
овом периоду има богату и здраву
понуду. Прво сезонско воће и поврће
већ је на тезгама: зелена салата, мла-
ди црни лук у везицама, блитва, пер-
шун, спанаћ, шпаргла, тиквице, црни
лук, краставац, кромпир, парадајз...
Све је то само део примамљивог асор-
тимана који чека купце.

Прошетали смо до Зелене пијаце и
покушали да сазнамо да ли су и цене
једнако примамљиве као и понуда и
да ли је цена горива утицала на цене
свежег поврћа.

Цене готово исте 
као прошле године

На пијаци је понуда свежег поврћа
боља од оне у маркетима, али је купа-
ца мање. Како нам продавци кажу,
цене се нису мењале у односу на про-
шлу годину, иако су њихови трошко-
ви због скупљег горива већи. Купаца
је ионако мало, па страхују да би пове-
ћање цена утицало на то да њихов
број додатно опадне.

– Јако тешко продајемо. Тезге су
пуне робе, а продаја је слаба. Купци
углавном одлазе у велике маркете,
иако ни тамо није јефтини-
је. Код нас је домаће, а од
тога нема лепшег – рекла
нам је Вера Ристић, показу-
јући своју пуну тезгу.

Тиквице су 100–120 дина-
ра, везице лука две за 50 или
три за 100 динара, ротквице
коштају 40–60 динара, док
је спанаћ 100 динара, коли-
ко је коштао и прошле годи-
не.

Ипак, није сва роба на
пијаци домаћа.

– Парадајз и краставац
продајем из увоза. Снабде-
вам се на кванташу, купујем
италијански, јер ми је био
најбољи у поређењу с маке-
донским, албанским и грч-
ким – казао нам је један од
продаваца.

Купци верују у домаће

За неке купце најважније је порекло робе.

– Трудим се да се храним здраво,
у мери у којој је то могуће. Пазим
шта једем, па зато радије купујем
на пијаци него у маркетима. Овде

су људи који производе све то што
видимо на тезгама, њихово поврће
делује лепо и свеже. Волим да се
распитам да ли је нешто прскано
или није. Знам да није могуће пот-
пуно избећи третирање поврћа и
воћа хемикалијама, али гледам да
купујем код људи који се труде да
произведу здравије намирнице –
рекла нам је Милица Ј. док је оба-
вљала куповину.

Има и оних који на пијацу одлазе и
због носталгије.

– Моји бака и дека су на селу и,
док сам био дете, волео сам да једем
храну коју су они произвели. Нема
ничег лепшег од парадајза убраног у
башти. Иако знам да је доста тога из
увоза, волим да купујем на пијаци,
јер ме подсећа на детињство. Код
једне госпође током зимских месеци
купујем туршију, кувани парадајз и
краставчиће, јер ме то подсећа на
време када су моји остављали зим-
ницу – каже Горан А.

Летње рачунање времена почело је у
недељу, 27. марта, у два сата ујутру,
када смо часовник померили за један
сат унапред.

Ова промена код неких људи може
да проузрокује поремећај унутрашњег
ритма, што за последицу често има
појаву умора или несаницу. Такође,
кажу неки лекари, може повећати ризик
за настанак депресије и анксиозности,
као и гојазности.

Неки људи се прилагођавају проме-
нама брже, а неки спорије, па помера-
ње времена може имати утицаја на
живот, али и не мора. Све зависи од
особе.

Разговарали смо с нашим суграђа-
нима и питали их како они подносе
померање часовника.

ДУШАН НИКОЛИЋ, 
пензионер:

– Померање сата нема претеран
утицај на мене. Држим један темпо,
тако да се по овом времену будим
само сат касније и лежем исто тако.

Иначе је све остало исто.

КАТИЦА ОГУЛИН, 
пензионерка:

– Ја сам раноранилац, пензионерка,
и то померање ништа не утиче на мене.
Сат времена тамо-амо мени је свејед-
но, свакако се будим рано. Навикла
сам тако док сам радила, а и даље сам
активна, чувам праунуке.

ЗДРАВКО ВАСИЛИЋ, 
пензионер:

– На мене лично не утиче померање
сата. Али мислим да је то летње и зим-
ско време непотребно. Треба оставити
једно, као што је било некада. Колико
знам, у Русији су то укинули. Сматрам да
би било боље, овако нема сврхе. Да ли ви
дошли сат раније или касније на посао, и
исто тако отишли, сатница је иста.

МИЛОРАД ДОЈЧИНОВСКИ, 
пензионер:

– Можда мало осетим. Пензионер
сам, немам никакве ситуације који-

ма морам да се прилагодим, немам
радно време. Те промене и сметње
код људи буду и када је промена вре-
менских прилика, не само код про-
мене сата. Старији више реагују него
млади, јер им је организам осетљи-
вији.

ПЕТАР СТАНКОВ, 
пензионер:

– Ја волим рано да устанем, али
мислим да је боље да се не мења. Мени
ништа не смета, па ни ово. Имам 88
година, активан сам, шетам и по пет
километара дневно.

ТИЈАНА ЂОКИЋ, 
дефектолог:

– Не смета ми ништа посебно, мада
бих лично волела да се не мења стално.
Прича се већ дуже време да ће помера-
ње сата бити укинуто, али никако да се
то и реализује. Лично немам проблем,
навикла сам да рано устајем, сада је то
само мало раније. У суштини се ништа
није променило.

М. ДОЈЧИНОВСКИЗ. ВАСИЛИЋ П. СТАНКОВ Т. ЂОКИЋК. ОГУЛИНД. НИКОЛИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

До када могу да користим
стари годишњи одмор?

Бициклистичка стаза 
није паркинг

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

КАКО НА ВАС УТИЧЕ ЛЕТЊЕ РАЧУНАЊЕ ВРЕМЕНА?

Промена која се не осети

Познато ми је да су у неким устано-
вама запослени прошле године доби-
ли право да користе годишњи одмор
из претходне године до краја годи-
не, а не до 30. јуна, како је по Зако-
ну о раду. Да ли је и ове године
таква ситуација, да ли можемо одмор
из 2021. користити до краја 2022?

Према Закључку о коришћењу
неискоришћеног годишњег одмора
из 2021. услед епидемије ковида 19,
који је Влада донела 11. марта 2022,
дата је препорука послодавцима на
територији Републике Србије да запо-
сленима који због природе посла у
ванредним околностима услед коро-
навируса, или због привремене спре-

чености за рад због оболевања од
ове заразне болести, или због одре-
ђивања кућне изолације у складу са
законом, нису искористили припа-
дајући годишњи одмор за 2021, омо-
гући да тај одмор започну и искори-
сте у 2022, или да први део у траја-
њу од најмање две радне недеље
непрекидно искористе закључно с
31. децембром 2022, а преостали
закључно с 30. јуном 2023. Из овог
произлази да запосленом који се
налази у било којој од ситуација
предвиђених наведеном препоруком
коришћење одмора из 2021. важи
до краја ове године, то јест на начин
који је препоруком утврђен.

БОГАТА ПОНУДА И ПРИСТУПАЧНЕ ЦЕНЕ

СВЕЖЕ ПОВРЋЕ СТИГЛО 
НА ПИЈАЧНЕ ТЕЗГЕ

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

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

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

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

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

мрежи можете пријавити на теле-
фон 319-220.

Стаза за бициклисте и тротоар нису
предвиђени за паркирање мотор-
них возила. Иако то сви добро зна-
ју, неким чудом се аутомобили могу
видети управо тамо где им није
место. А на појединим местима у
граду то је постала редовна пракса.

Иако су за овакво безобзирно и
бахато понашање возача предвиђе-
не високе казне, чини се да њих то
не дотиче. На фотографији се види

низ аутомобила који су непропи-
сно паркирани на бициклистичкој
стази, па возач бицикла мора да
пређе на стазу намењену пешаци-
ма, због чега су угрожени и једни и
други.

Стигло је пролеће и пешака и
бициклиста је све више на улица-
ма. Имајте то на уму када следећи
пут бирате место за остављање свог
четвороточкаша.

Страну 

припремила 

Сузана

Јанковић

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана вероватно 
без искључења



Како правилно гајити
девет врста

Здрава технологија
даје здрав производ

Национално удружење за развој
органске производње „Ser bia
Orga ni ca” издало је „Приручник
о органској производњи лекови-
тих и ароматичних биљака”, ауто-
ра др Владимира Филиповића,
уз подршку ГИЗ пројекта за
развој приватног сектора у Србији.

Према речима аутора, у овој
публикацији су представљени
к о м п л е т н а т е х н о л о г и ј а
производње девет траженијих и
заорганскупроизводњузначајних
лековитих, ароматичнихизачин-
ских биљних врста, као и њихова
употреба и агроеколошки услови
у којима се оне могу гајити.

– Приручник је резултат дуго-
годишњег истраживачког и прак-
тичног рада аутора на усаврша-
вању метода органске производ-
ње у производњи различитих
лековитих, ароматичних и зачин-
ских биљака. Ова публикација
је намењена широком кругу
корисника, како из области
органске пољопривреде, тако и
свим осталим заинтересовани-
ма – навео је Филиповић.

Када је реч о лековитом биљу,
у овом делу су подробно обја-
шњене технологије гајења биља-
ка као што су невен, одољен,
морач, хајдучка трава, коприва,
бела слачица, гавез и, као веро-
ватно најпопуларније, питома
нана (мента) и камилица, о који-
ма ће бити речи у наредним
редовима.

Корисне за небројено тога

Како стоји у приручнику, најле-
ковитији део код камилице и
нане је осушен цвет, а цењена су
и њихова етарска уља, која се
екстрахују из цветних главица
камилице односно из целе над-
земне биомасе менте дестила-
цијом помоћу водене паре.

– Камилица се користи за
ублажавање грчева, упала, као
антисептик, за елиминисање
гасова, за умирење, за лечење
разних запаљења коже и слузо-
коже, испирање рана, опекоти-
на и екцема, за олакшање варе-

ња, код пролива, хемороида, упа-
ле млечне жлезде... С друге стра-
не, питома нана је добра за ели-
минисање гасова, жучних тего-
ба или грчева, за олакшање варе-
ња, као благо средство за уми-
рење код акутне и хроничне упа-
ле желудачне и цревне слузоко-
же, надимања и камена у жучи.
Како се може приметити у вели-
ком делу њихове примене, ове
две врсте се поклапају – наводи
Филиповић.

Што се тиче услова спољашње
средине, камилица је у односу
на менту мало толерантнија на
недостатак воде, али ипак након
сетве, ако нема влаге, камилица
се често поново сеје.

– Питома мента најбоље успе-
ва у условима влажне климе.
Има плитак коренов систем, који
се развија у површинском слоју,
па због тога не подноси сушу.
Најповољнија температура за
синтезу етарског уља за обе врсте
је од 18 до 22 степена Целзију-

са, али се садржај етарског уља
у биљним органима повећава на
температури преко 25 степени.
Обе врсте воле осунчане пози-
ције. Камилица се може успе-
шно гајити на плодним и на
сиромашним земљиштима, док
менти највише погодују хуму-
сна, структурна и плодна земљи-
шта, неутралне до слабо киселе
реакције – прича стручњак.

Камилица воли светлост

Заснивање камилице се обавља
директном сетвом од средине
септембра до краја октобра, која
се изводи повртарским или жит-
ним сејалицама, тако да семе
остане на површини, зато што
камилица клија на светлости.

– Пошто је семе камилице
ситно, треба да се помеша отпри-
лике с троструко већом коли-
чином неког неутралног носа-
ча, најчешће остатака цвета, зва-
них пулвис. Камилица је усев
густе сетве и сеје се на међуред-

ном растојању од 12 до 24 цен-
тиметра. Након сетве, због бољег
пријема семена, парцела се пова-
ља. С друге стране, питома нана
се заснива садњом столона у
другој половини октобра или у
новембру. Сади се ручно или
машински на добро припремље-
ном земљишту, у бразде дубоке
од 10 до 14 центиметара, на 
размаку од 70 центиметара изме-
ђу редова. Очишћене столоне,
дужине од 10 до 20 центимета-
ра, стављају се хоризонтално на
дно бразде, на размаку од 15
центиметара, и покривају
земљом. За успешну садњу, у
зависности од тога да ли је руч-
на или машинска, потребно је
од 1.500 до 2.000 килограма сто-
лона по хектару – истиче Фили-
повић.

Што се тиче економски зна-
чајних болести и штеточина,
камилица нема нарочито зна-
чајних, а менту најчешће напа-
да патогена гљива Puc ci nia ment -
hae, узрочник лисне рђе.

– Највећи проблем код оба
усева представља борба против
корова, која у неким случајеви-
ма потпуно може угрозити изве-
сност производње. С тим у вези,
треба бирати парцеле које су
„чисте од корова” и у самој веге-
тацији обављати уништавање
корова на време. Када је реч о
берби, у нашим агроеколошким
условима камилица се скида
током маја. Камилица цвета пре-
ко целог лета, али се ипак бере
само „прво коло”, јер у то време
има најкрупније цвасти и нај-
мање је закоровљена. Најповољ-
нији моменат за бербу камили-
це је када бели језичасти цвето-
ви заузму водораван положај.
Мента се коси када је око поло-
вине биљака процветало, одно-
сно у моменту када се отворе
цветови у првој трећини цвасти.
Први откос у Србији је среди-
ном јула, а други средином или
крајем септембра. Камилица и
питома нана се суше у термич-
ким сушарама на температури
од 40 до 45 степени. Однос све-
жег према сувом цвету камили-
це је од 5 : 1 до 7 : 1, док је код
менте тај однос од 8 до 10 кило-
грама сирове биомасе према
килограму сувих листова – исти-
че Филиповић.
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„ГЛОГОЊКЕ” У НОВОМ ПРОЈЕКТУ

За већу безбедност жена

Вече хумора и сатире у изво-
ђењу глумца Народног позо-
ришта „Тоша Јовановић” из
Зрењанина Јовице Јашина
биће одржано у петак, 1. апри-
ла, у 19 сати, у сали новосе-
љанског Дома културе.

Јовица Јашин је рођен 1949.
године у Зрењанину. Завршио
је Факултет драмских умет-
ности у Београду, одсек за
позоришну продукцију. Поред
зрењанинског позоришта, у
којем је од 1993. године, члан
је и позоришних кућа из
Кикинде и Тузле. За собом
има око деведесет позори-
шних улога, а играо је и на
филму и у ТВ серијама у про-
дукцији радио-телевизија
Сарајево и Београд.

Значајније роле остварио је
у представама по текстовима
Нушића, Крлеже, Брешана,
Стерије, Христића, Шекспи-

ра, Селимовића, Ковачевића,
Стефановског, Шајтинца...

У сопственој продукцији
реализовао је монодраме
„Паорска грозница” по тексту
Радивоја Шајтинца, „Франше
Д’Епере” на Јужном булева-
ру” Александра Поповића и
„Има једна земља”, базирану
на популарној књизи „Писма
из Србије” познатог српског
сатиричара Бојана Љубенови-
ћа.

Јашин је с наведеним кома-
дима постигао значајне успе-
хе на фестивалима у Србији
и у окружењу, а међу бројним
наступима имао је и гостова-
ња у Панчеву и околини.

ВЕЧЕ ХУМОРА И САТИРЕ У НОВОМ СЕЛУ

Јашинове 
првоаприлске шале

У ТОКУ ИЗГРАДЊА ПУТЕВА У СЕЛИМА

Асфалтиране нове три
улице у Брестовцу

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

МУКЕ С ПАЉЕВИНАМА НА ЈАБУЧКОМ СМЕТЛИШТУ

Како неутралисати пожаре на сеоским депонијама?!

О ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЛЕКОВИТИХ И АРОМАТИЧНИХ БИЉАКА

НАНА ИЛИ КАМИЛИЦА – ПИТАЊЕ ЈЕ САД!

Јабучко сметлиште је једно од
неколико сеоских депонија које
су у последње време гореле. Још
увек се не зна како је дошло до
пожара, али све указује на то да
се (поново) ради о људском фак-
тору.

Док се ватра распламсавала,
а дим данима ширио по селу,
надлежни локални органи –
Месна заједница и ЈКП „Вод-
-ком” – улагали су натчовечан-
ске напоре да некако загасе бук-
тињу.

То им је колико-толико успе-
ло (иако се још увек помало
дими), захваљујући здруженој
интервенцији и мобилизацији
расположивих локалних ресур-
са, па и оних из града, рачунају-
ћи и багер и ватрогасно возило,
јер је депонију тешко гасити без
адекватних машина.

Председник Савета Месне
заједнице Слободан Илић каже
да ће проблем у најскорије вре-

ме бити решен.
– Најургентније је да булдо-

жерима изравнамо гомиле сме-

ћа, које, када се упале, горе као
вулкан и готово је немогуће при-
ћи им и угасити их. А када успе-
мо да докраја разбијемо те упа-
љене гомиле и ватрогасци их
добро натопе водом, све се пре-
крије земљом и поново изравна
булдожерима. У међувремену
ћемо се трудити да убрзамо реа-
лизацију пројекта одношења сме-
ћа на централну градску депо-
нију, а за то време молимо сугра-
ђане да приликом одлагања не
затрпавају улаз у сметлиште,
како се не би поново формира-
ле поменуте гомиле, као и да
пријаве подметаче ако их при-
мете. Све у свему, док не почне
одношење смећа на градску депо-
нију, остаје нам да сви водимо
рачуна о овој нашој и одржава-
мо је како треба уз помоћ нашег
ДВД-а – каже Илић.

Још један подухват предсто-
ји Удружењу жена „Глогоњ-
ке”, јер ће уз још три сличне
организације из Војводине
учествовати у пројекту „Уна-
пређење безбедности жена у
Србији”, као партнери Удру-
жења грађанки „Fem Platz” из
Панчева.

Председница поменуте гло-
гоњске организације Радми-

ла Трајковски истиче да је
посреди још једна важна
активност.

– Овај пројекат предвиђа
успостављање сарадње са удру-
жењима сеоских жена у Вој-
водини и јачање њихових капа-
цитета. То ћемо радити како
бисмо сви заједно информи-
сали сеоске жене о њиховим
социјалним и економским пра-

вима, као и о заштити од род-
но заснованог насиља и дру-
гих облика дискриминације –
истиче Радмила Трајковски.

Све те активности трајаће
до новембра и одвијаће се уз
подршку Агенције Уједиње-
них нација за родну равно-
правност и оснаживање жена
у Србији (UN Women) и Амба-
саде Норвешке у Београду.

Брестовац је ових дана добио
нове асфалтиране коловозе,
а према речима председника
Савета Месне заједнице Дра-
гана Миричића, у овом тала-
су су асфалтиране три улице:
Рифата Бурџевића, у дужини
од 500 метара, затим део ули-
це Златице (550 метара) и
Ђуре Јакшића (650), која је и
проширена.

– Aсфалтирана је пешач-
ка стаза на локацији „брег”
у Кутини 2, као и окретни-
ца на раскрсници улица Саве
Ковачевића, Жикице Јова-
новића и ЈНА. На тај начин
решићемо проблем који је
присутан када се аутобус
паркира, јер тада раскрсни-
ца бива блокирана. Подсе-

ћања ради, почетком годи-
не асфалтиране су улице
Жарка Зрењанина (1.200
метара), Ратка Павловића
(850) и Бориса Кидрича
(500), а извођач радова је
„Сремпут” – навео је Мири-
чић.

Он је додао да је план да
буду изграђене и улице Вра-
њанска, Смедеревска и (део)
Моше Пијаде, а Млинска тре-
ба да буде проширена.

– У виду су и Синђелиће-
ва, Веровачка и још неке ули-
це. За реконструкцију је зрео
и пут ка Дунаву и кампу
„Јабуков цвет”, где је све више
викендаша и он представља
туристички потенцијал села
– истакао је председник.

Предивна лековита ливада

Љута борба с ватром

Јовица Јашин
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Савремена домаћа драма „Лут-
ка са кревета 21” премијерно је
изведена у недељу, 27. марта, на
Малој сцени Kултурног центра
Панчева, а дан касније имала је
и своју прву репризу.

Ова представа која храбро
отвара теме о којима се чак и
данас слабо и стидљиво говори
копродукцијски је пројекат Срп-
ског народног позоришта из
Новог Сада, Kултурног центра
Панчева, „Беоарта” и Савеза
драмских уметника Војводине.
Режију потписује Слободан
Бранковић, адаптацију Ана
Ђорђевић, драматург је Нико-
лина Ђукановић, а сценограф
и костимограф Миња Пољак.
У представи играју Јасмина
Вечански Kујунџић, Бранислав
Јерковић, Југослав Kрајнов и

Марко Марковић.
„Било је то давно, у логору

смрти, у ’Kући лутака’ којом је
командовао есесовац. Некада-
шња логорашица и ’лутка’ Вил-
ма, данас средовечна жена, пре-
шла је дуг пут од пакла до живо-
та. Открије ли данас дубоко
интимну тајну, неће пресудити
само бившем есесовцу, него
и себи. Драма Ђорђа Лебо-
вића постала је готово
архетипски модел тра-
гедије недоказивог зло-
чина и, што је важније,
отворила је посебан про-
блем трагедије жене у логору”,
наводи се у тексту који најављу-
је овај комад.

– Прича је толико актуелна
да нико неће веровати да је текст
писан пре више од педесет годи-

на. Ово је текст који враћа „глас”
женама. Мислим да „женски
глас” напокон постаје важна тема
нашег друштва и

између осталог
ова представа
и јесте посве-
та томе и
пуна подр-

шка да се тај глас чује – рекао је
редитељ Слободан Бранковић.

Kада је, после десет година,
ухваћен главнокомандујући лого-
ра, који је с новим идентитетом
постао угледни немачки адво-
кат, „Лутка” и друге њене пре-
живеле сапатнице позване су да
сведоче против њега. Једина која
је пристала, пуна незацељених
душевних и физичких рана, била
је она! Бивши есесовац и коман-

дант логора безочно ступа с
њом у контакт – долази јој у
кућу, спретно увлачи у рас-
праву о будућем суђењу и
поставља правне замке за
њену одлуку о сведочењу.

Уколико нисте били на
премијери и репризи, ника-
ко немојте пропустити неко
од наредних извођења.

Чак три значајне и по много
чему интересантне изложбе отво-
рене су у нашем граду током
прошле недеље.

Упоредо с тим, још две изло-
жбе су у току, па тако наши
суграђани имају могућност да у
свим галеријским просторима у
граду пронађу комадић уметно-
сти баш по својој мери.

„Неофигурација” је назив изло-
жбе Катарине Петровић, умет-
нице из Зајечара,
која је добила дру-
гу награду на 51.
Салону уметности
одржаном у окто-
бру прошле годи-
не у Панчеву.

Поставка се
налази у Галерији
савремене уметно-
сти и отворена је у
уторак, 22. марта.
Уметница се пред-
ставила махом
уљима на платну и
цртежима олов-
ком, а како је објаснила, њена
мисија је да човека модерног
доба прикаже као музу.

Неофигурација

– Многи људи се не осећају као
музе, јер су њихови животи често
скучени и прости. Отуда је једин-
ствено и оснажујуће пружити им
овај тренутак да, иако живе један
сасвим нормалан живот у сво-
јим проблемима, остану вечито
на платну као музе – објаснила
је уметница.

Када је реч о њеном уметнич-
ком језику, она је нагласила да
се труди да он буде слободан
пред површином платна и 
неоптерећен било каквим кон-
венцијама.

– Једноставним ликовним јези-
ком причам о свом замишљеном
свету, о далеким местима која
нејасно наслућујем. Мој израз је
такав јер је мој циљ да се у том
помало магичном реализму уочи
мој бунт и јачина уверења да је
мало људскости и несебичности

потребно за боље данас и сутра –
истакла је уметница.

Изложбу „Неофигурација”
можете погледати до петка, 1.
априла.

Периферни вид

У Галерији Милорада Бате 
Михаиловића у среду, 23. марта,
отворена је изложба „Периферни
вид” Данијеле Тасић Цветковић.

– Данијела нам се први пут
представља у Панчеву. Она дола-
зи из Сомбора, бави се сликар-
ством и овде је представила један
свој опус који је специфичан по
томе што је урађен у класичним
сликарским техникама: то су
акрилици и понегде из неких
интервенција има уља на плат-
ну с додацима колажа. Прича
је, по мени, врло лична с обзи-
ром на то да Данијела прави и
неку врсту рециклаже својих
претходних радова, које онда
имлементира у оне новонаста-
јуће. Сам назив изложбе „Пери-
ферни вид” указује нам на спе-

цифичну ситуацију где, док смо
ми загледани у одређене ства-
ри, са стране можда пролазе неке
много интересантније и битније
приче. Управо оне су сада Дани-
јелин предмет интересовања и
начин да изрази своју ликовност
– рекла је Ивана Маркез Фили-
повић, уредница у Галерији
савремене уметности.

И сама уметница је у катало-
гу који прати изложбу потврди-
ла да је тумачење назива изло-
жбе сасвим исправно.

– Изглед бочних простора које
покрива периферни вид је зама-
гљен, ослабљеног интензитета,
неодређених контура. Дакле,
недовољно јасан. Управо такви,
неостварени призори провоци-
рају мој мисаони процес о мења-
њу простора, протоку времена и
упућују ка анализи, раслојавању
и доградњи тренутка кроз ликов-
не поступке – навела је Даније-
ла Тасић Цветковић.

Ову изложбу можете погле-
дати до понедељка, 4. априла.

Зајечар ’21

Изложба слика учесника Ликов-
не колоније „Зајечар ’21” отво-

рена је у петак, 25. марта, у
Малој галерији Народног музе-
ја Панчево.

Реализација изложбе је један
у низу плодова дугогодишње
сарадње Народног позоришта
Тимочке Крајине – Центра за
културу „Зоран Радмиловић” из
Зајечара, Културно-просветне
заједнице Панчево и Народног
музеја Панчево. Наиме, већ годи-
нама се остварују изложбе заје-
чарске ликовне колоније у Пан-
чеву, као и панчевачке ликовне
колоније у Зајечару, при чему
на исти начин постоји и разме-
на ликовних уметника између
два града.

У Народном музеју су у току
и изложба цртежа и слика Ива-
не Маркез Филиповић под нази-
вом „Клице”, коју можете погле-
дати до 16. априла, као и изло-
жба „Споменици, спомен-пло-
че и скулптурална дела у Пан-
чеву” којом су свој вредан истра-
живачки рад представиле Мари-
на Миљуш и Слободанка Перо-
вић поводом годишњице Заво-
да за заштиту споменика култу-
ре. Та изложба траје до суботе,
9. априла.

У ТОКУ ИЗЛОЖБЕ У СВИМ ГРАДСКИМ ГАЛЕРИЈАМА

ПРОНАЂИТЕ САВРШЕН КОМАДИЋ
УМЕТНОСТИ ЗА СЕБЕ

КОПРОДУКЦИЈСКА ПРЕДСТАВА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

Лутка са кревета 21
У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

Изложено „Проглашење
Душановог законика”

Ф И Л М С К И
Ш А П Т А Ч

Пи ше: Слободан Новокмет

На свом веб-порталу „Филмски
шаптач” Слободан Новокмет
претпоставља какав би програм
изнели поједини ликови из
филмова и серија када би тре-
бало да се кандидују за 
председника и да организују
предизборну кампању.

Погледајте за шта би се зала-

гао сваки од њих, па одлучите за

кога бисте

гласали ка-

да би се ко-

јим случајем

имена ових

ликова на-

шла на ва-

шем гласач-

ком листићу.

М а ј к л

Д а г л а с

(„Fal ling Down”). Један од најра-

дикалнијих кандидата и пред-

ставник екстремне деснице, по-

тенцирао би у кампањи све мо-

гуће социјалне и класне пробле-

ме, сву кривицу свалио на ми-

гранте и махао бејзболком оста-

так кампање. Ако би којим слу-

чајем добио изборе, рекао би да

се само шалио и да је хтео да

импресионира кћерку.

Тајлер Дурден („Fight Club”).

Необичан кандидат с обзиром

на то да би користио сваку при-

лику да минира и блокира цео

изборни процес инсистирајући

на причама о анархији, антигло-

бализму и револуцији потлаче-

них пролетерских маса. Суге-

стивни и запаљиви ретор, др-

жао би страствене митинге који

би се завршавали с понеким по-

лупаним излогом и вандализо-

ваним биоскопом.

Ханибал Лектор („Kад јагањци

утихну”). Углађени кандидат бар-

шунасто хипнотишућег гласа во-

дио би елегантну кампању у којој

би говорио о психичком оздра-

вљењу нације и потреби за мен-

талном хигијеном. Популистичке

поене у кампањи стицао би тако

што би сарађивао с полицијом у

настојању да открије виновнике

извесних естрадних злочина.

Ен Вилкис („Мизери”). Један

од најозбиљнијих и најпосвеће-

нијих кандидата базирао би свој

предизборни програм на ком-

плетној реформи здравства. Ин-

систирала би на побољшању ин-

тензивне и

постопера-

тивне неге и

увела као

обавезу да

се по бол-

ничким кре-

ветима на-

лази по јед-

на шунд

књига, као и

маљ који би подсећао пацијенте

да се не буне превише. Евентуал-

не изгубљене изборе дочекала би

с комплетним нервним сломом.

Тревис Бикл („Таксиста”). По-

свећени кандидат који би током

целе кампање инсистирао на то-

ме да земљу треба очистити од

олоша, прљавштине и гамади,

не именујући никога посебно и

чекајући да се сами препознају.

Његов програм је борба против

криминала и боље радно време

за таксисте. Инсистирао би и на

„кежуал” стилу облачења и фри-

зуре, као и попусту за биоскопе

који пуштају одређени садржај.

Мајкл Скофилд („Pri son Bre -

ak”). Интересантан кандидат,

свакако један од најобразовани-

јих, добар део свог предизбор-

ног програма посветио би томе.

Инсистирао би на темељној ре-

форми правосудног система,

тражио би боље, стабилније и

постојаније затворе и потенци-

рао би породичне вредности за

које се ватрено залаже, погото-

во братску љубав.

Још филмских критика истог аутора потражите на 
порталу film ski sap tac.wor dpress.com  или на „Фејсбук” 

и „Инстаграм” страницама „Филмски шаптач”.

Ликови из филмова и
серија као кандидати

за председника

Чувено ремек-дело Паје Јова-
новића „Проглашење Душано-
вог законика” биће део сталне
поставке Народног музеја у
Панчеву све до 30. априла, па
је то јединствена прилика да
Панчевци и Панчевке уживо
погледају ову слику, познату и
под називом „Крунисање
цара Душана”.

Уметничко дело је стигло
из Новог Сада, овогодишње
европске престонице култу-
ре, будући да су новосадска
Галерија Матице српске
(ГМС) и наш музеј размени-
ли два непроцењива дела Паје
Јовановића. Тако је из Пан-
чева у главни град Војводине
отпутовала „Сеоба Срба”, која
је сада изложена у ГМС у скло-
пу изложбе „Миграције у умет-
ности – Уметност миграција”.

Занимљиво је да је ово дру-
ги пут како је обављена иден-
тична размена између Народ-
ног музеја у Панчеву и Гале-
рије Матице српске у Новом
Саду. Иста дела су размењена

и пре тачно 40 година, далеке
1982. године.

Народни музеј позива гра-
ђанке и грађане Панчева да
посете музеј и погледају избли-
за историјску композицију Паје
Јовановића, која је настала око
1930. године.

„За разлику од монументал-
не композиције из 1900. годи-
не, која се налази у Народном
музеју у Београду, и која је
недавно рестаурисана и враће-
на на сталну поставку, ова вер-
зија слике крије једну малу,
али веома занимљиву тајну.
Осим тога, на њој су приказане
бројне историјске личности из
средина 14. века”, наводи се у
саопштењу Народног музеја.

О каквој тајни и којим лич-
ностима је реч сазнаћете ако
до 30. априла посетите Народ-
ни музеј.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Дворана „Аполо” била је дупке
пуна у понедељак, 21. марта,
када је тамо, поводом обележа-
вања Светског дана поезије, при-
ређено вече читања стихова.

Поезију су читали полазници
књижевне радионице Дома омла-
дине: Сара Мађар, Урош Ђоро-
вић, Мина Kовачевић, Миљана
Видосављевић, Марко Мијато-
вић, Анита Дакић, Николина
Ђорђевић, Андреа Маркуш, Реља
Јарковачки, као и песници Сте-
фан Станојевић, Предраг Алма-

жан, Јована Свирац, Бојан Васић,
Јасмина Топић и песници изне-
нађења. Неколико примерака
књига поезије најбржи посетио-
ци су добили на поклон.

Светски дан поезије прославља
се 21. марта, аустановио га је UNE -
SCO 1999. године. Сврха овог дана
је промоција читања, писања и
објављивања поезије широм све-
та, али и давање нових подстицаја
и признања националним, реги-
оналним и интернационалним
поетским покретима.

Периферни вид

Неофигурација

У ПУНОЈ ДВОРАНИ „АПОЛО”

Панчевци показали колико воле поезију
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„ОВЧАРСКИ ДАН” У САКУЛАМА

ОВЦЕ, МАГАРЦИ, ПУЛИНИ... СВЕ ШТО ЧОБАНИНУ ТРЕБА
Под будним оком рода које су се вра-
тиле, у суботу, 26. марта, након две
године паузе, одржан је 24. „Овчар-
ски дан” у Сакулама, у организацији
Удружења сточара „Овчар” из Саку-
ла. Лепо време и богат програм при-
вукли су велики број посетилаца из
села с територије општине Опово, али
и из Панчева, Зрењанина и Ковачи-
це. Манифестацију је отворио пред-
седник општине Опово Милош Мар-
ков, а догађају су присуствовали и
представници локалне самоуправе и
Месне заједнице Сакуле.

Дан када село оживи

„Овчарски дан” је почео још у раним
јутарњим сатима, када су такмичар-
ске екипе започеле кување овчарског
паприкаша чобанца. Крчкало се у
педесет котлића, па је жири имао
тежак задатак да све проба и одабере
најукуснији.

Смотра оваца је одржана испред
цркве, а на изложбу су доведена нај-
боља грла одгајивача из целог регио-
на. Посетиоци су имали прилике да
виде и јагањце старе тек неколико
дана... Приређена је и смотра ситних
животиња и птица, а изложба овчар-
ских паса пулина, без којих није могу-
ће замислити стадо, привукла је вели-
ку пажњу.

Главна улица у Сакулама је тог
дана постала мини-сајам пољопри-
вредне механизације и машина, док
су у парку били смештени штандо-
ви с рукотворинама жена из целог
јужног Баната, те сувенирима, цве-
ћем, играчкама, алатом, баштен-
ским фигурицама, месним 
производима, врућим чварцима,
домаћом ракијом и свиленим 
бомбонама, без којих не може да
прође ниједан догађај.

На бини је за љубитеље фолклора
одржан концерт културно-уметнич-
ких друштава, a у просторијама Месне
заједнице отворена je изложба слика
и скулптура Зорана Петровића.

Највише граје и смеха међу посе-
тиоцима изазвала је јединствена и из
године у годину све популарнија трка
магараца. Победника је немогуће уна-
пред погодити, јер се дешава да твр-
доглаве животиње, без обзира на
физичку спрему и расположење вла-
сника, ако им нешто није по вољи,
одбију да се тркају!

Организатори задовољни

Срба Станојев, испред Удружења сто-
чара из Сакула, за „Панчевац” је про-
коментарисао 24. смотру.

– Две године нисмо могли да одр-
жимо „Овчарски дан” због епидеми-
је короне. Сада смо се најзад окупи-
ли, мада смо очекивали већи број
оваца. Имали смо двадесет једног
излагача... Неке нисмо пустили, јер
им грла нису довољно ухрањена. Ми
чобани смо такви, не волимо да свет
види нешто што није лепо... Имали
смо и трку магараца, као и претход-
них година, такмичење у кувању гула-

ша, смотру пулина... Све оно што
окружује овце и магарце ми смо ску-
пили на једно место. Захваљујем
људима који су дошли да помогну
манифестацију. Велику помоћ су нам

пружили људи из Ковиља, који су
довели своје магарце, они су били и
спонзори главне награде на томбо-
ли која се организује у оквиру мани-
фестације – то је пуле, младунче

магарца. Послужило нас је и време,
било је лепо, баш како треба, а број
гостију је превазишао наша очеки-
вања. Све је прошло у најбољем реду
– казао је Срба Станојев.

Књига Меган Нолан је искрен пор-
трет нарцисоидне личности нашег
времена, фасцинације, заљубљено-
сти, љубоморе, усамљености и поро-
ка. Доминације и понижења. Прича
о вези која можда није ни постојала,
јер су се среле замишљене слике и
пројекције уместо двоје стварних
људи. А када се илузије распрше, две
улоге – џелата и жртве – смењују се
с једнаким талентом и страшћу.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
може ли прича о забрањеној љуба-
ви имати срећан крај. Књиге из
„Вулкана” добиће аутори следећих
порука:

„Ја сам резултат приче о забра-
њеној љубави између мојих роди-
теља, тако да може.”

„Само ако је реч о забрањеној
љубави према чоколади.”

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање како бисте се пред-
ставили у четири речи:

„Веома волим добре књиге.”
„Прелеп, препаметан, преуспе-

шан, претерујем.” Д. К.

Два читаоца који до следеће среде,
у 12 сати, на имејл kon kurs.pan ce -
vac @gmail.com  пошаљу најдухови-
тији одговор на питање: „На шта
вас асоцира црвена боја?”, награди-
ћемо по једном књигом. Не би тре-
бало да одговор буде дужи од једне
до две реченице. У наслову имејла
напишите назив књиге за коју кон-
куришете. Награђене одговоре ћемо
објавити у наредном броју.

РоманЏона Макгрегора „Реч за црве-
но” дирљиво је и деликатно, застра-
шујуће и величанствено дело. Мак-
грегор у овом роману сјајно приказу-
је анатомију индивидуалне борбе с
болешћу и новим начином живота.

Роберт Рајт звани Док ради са још
два научника у Станици K, америч-
кој истраживачкој бази на Антарк-
тику. Након догађаја који ће усле-
дити после снажне олује он је једи-
ни који о њима може да сведочи.
Али га издају речи... Kњигу „Реч за
црвено” многи сматрају најбољим
Макгрегоровим романом до сада.

Реч за црвено

Шта си од 
живота желела

Три читаоца који до следеће сре-
де, у 12 сати, на имејл kon kurs.pan -
ce vac @gmail.com  пошаљу најдухо-
витији одговор на питање: „Шта
сте од живота желели, а шта сте
добили?”, наградићемо по једном
књигом. Не би требало да одговор
буде дужи од једне до две речени-
це. У наслову имејла напишите
назив књиге за коју конкуришете.
Награђене одговоре ћемо објавити
у наредном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

У халама Београдског сајма од 24. до
27. марта одржан је 43. међународни
сајам туризма, на којем се појавио
велики број страних и домаћих изла-
гача. Откако је светом завладала пан-
демија коронавируса, ово је била прва
сајамска приредба у овом делу Европе.

Услед немогућности преласка граница
људи су се окренули домаћем туризму,
а Туристичка организација Панчева је
на сајму и ове године представила тури-
стички потенцијал нашег града – исто-
рију, знамените личности и манифе-
стације. Уз то, понуђени су одговори на
питања где одсести и шта видети.

Понуда је разнолика и богата, а ако
је судити по великој посећености и
заинтересованости за наш град на сај-
му, чека нас добра туристичка година.

Дани Вајферта

Сваке године у граду и насељеним
местима општине Панчево одржи се
око 150 манифестација. Најзначајнију,
„Дане Вајферта”, сваке прве недеље у
јулу организује Туристичка организа-
ција. Богат и разноврстан програм наме-

њен свим генерацијама одвија се у ста-
ром градском језгру, а сајам пива, ста-
рих заната и традиционалних јела сва-
ке године окупља велики број људи,
који се забављају слушајући концерте
наших најпознатијих извођача.

Летњи дани

Туристичка организација града Панче-
ва је 2020. покренула „Летње дане” с

намером да се удружењима жена
и појединцима пружи прилика да
своје производе представе грађа-
нима, јер су услед пандемије изо-
стале многе манифестације на
којима би иначе излагали и про-
давали своје производе.

Парк природе Поњавица

На петнаестом километру од Пан-
чева, на територији Омољице и
Банатског Брестовца, налази се
Парк природе која плени лепотом
– Поњавица, дом многим зашти-
ћеним биљним и животињским
врстама. Ту расту мала ресина,
водена папрат, шиљата оштрица,
Табернемонтанова зука..., а то је

станиште и изузетно ретке врсте мрава
која насељава отворена пешчарска 
подручја поред река и чак четрдесет
врста птица, међу којима има и оних
што су под строгом заштитом државе.

„Панука”

Посебан доживљај представља поглед
на град с катамарана „Панука”. Отка-
ко плови Тамишем, од 2017. године,

током летњих месеци привлачи вели-
ку пажњу како туриста, тако и самих
грађана Панчева. Катамаран крста-
ри до времешног пара светионика
који су атракција сами по себи. Током
пловидбе из посебне перспективе пру-
жа се поглед на зграду Вајфертове
пиваре, Црвени магацин, панораму
старог језгра града, као и на Прео-
браженску цркву.

ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАРИ

Ученици прве и треће године

Средње економске школе из

Панчева, са смера за туристичке

техничаре, обишли су сајам. Из

прве руке могли су да виде како

се на најбољи начин промовишу

туристички потенцијали и мани-

фестације.

Страну 

припремила 

Сузана

Јанковић

ПАНЧЕВО НА САЈМУ ТУРИЗМА

Имамо шта да понудимо
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушени вреоци 14.500

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 14.100

Угаљ станари 10.900

Костолац 7.700

ВОЗИЛА

ПОНУДА

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

ОГРЕВНО ДРВО НА ПАЛЕТИ,
ИСЕЧЕНО 1,5 m – 2.500

АКЦИЈА!

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

• Буква 6.500,00
• Храст 6.500,00
• Цер 6.500,00
• Багрем 6.000,00
• Брикет 19.000,00 тона
• Пелет 23.000,00 тона

(чиста буковина)

ПРОДАЈА ВИСОКОКВАЛИТЕТНОГ
БУКОВОГ ПЕЛЕТА

Најмодернија фабрика пелета
немачког произвођача опреме
KAL 

• проценат збијености дрвне
масе 5,72%

• сушење пелета топлим 
ваздухом / минимална 
количина пепела

Телефон 060/517-82-82

РЕНО 5 кампус, 1991, у

возном стању. Тел.

064/582-22-68. (314189)

ФОРД Ц МАКС,   2007, 1.6

Д, 90 кс, се продаје, у до-

бром стању. 063/269-987.

(314210)

ЗАСТАВА, топ стање, без

улагања, регистрован,

2004. 060/143-62-10.

(314233)

ШЕВРОЛЕТ спарк, 2007,

регистрован, гаражиран,

одличан, клима, 1.800

евра. 064/130-38-29.

(314246)

РЕНО сеник 1.5 ДЦИ,

2007, одличан, регистро-

ван, клима, темпомат.

064/142-55-93. (314301)

РЕНО меган 1.5 ДЦИ,

2005. годиште, регистро-

ван. 063/712-34-11.

(314334)

ДОБЛО макс карго 1.4,

2009/10, петора седишта,

730 кг. Носивости, 97.000

км. 064/130-36-02.

(314341)

ДАЧИЈА логан, рестајлинг,

2008/9, 1.6, нов атестиран

плин. 064/130-36-02.

(314341)

ПУНТО 1.2, ван, 2013, пе-

тора врата, фабрички

плин, клима, 95.000

км.064/130-36-02.

(314341)

ПУНТО 1.2, 2001, метан,

тек рег. 1.250 евра.

069/641-124. (314382)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални

откуп свих врста возила,

небитно стање, од 100 до

2.000 евра. 069/203-00-44.

(312975)

КУПУЈЕМ аутомобиле у

било ком стању, 90 до 700

евра. 064/230-52-21,

063/892-08-25. (314209)

ОТКУП возила, стање не-

битно, од 100 до 2.000

евра. 063/161-08-19.

(314389)

ОТКУПЉУЈЕМ аутомоби-

ле, стање небитно, од 150

до 2.000 евра. 062/193-36-

05. (314389)

ПРОДАЈЕМ култиватор

марке 506, са фрезом,

плугом и приколицом. Це-

на 600 евра, није фиксно.

063/879-32-51. ((314297)

ГАРАЖА на изнајмљивање

или продају. Зеленгора.

Телефон за инф. 064/407-

19-39 (314330)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-

куп слупаних и неисправ-

них. 060/078-47-89,

063/778-47-89. (314329)

ОВЦЕ на продају.

064/303-28-68, Новосе-

љански пут 175.  064/303-

28-68. Мића (СМС)

ОГРЕВНО дрво, све врсте,

цена од 4.500 дин. Беспла-

тан превоз. 064/356-03-93.

(312316)

КАЗАН за нафту, 1000 ли-

тара, на продају. 013/232-

09-31. (314179)

ПРОДАЈЕМ електрични

бицикли из иностранства.

Тел. 064/116-64-17.

(314290)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ од 6

кв, са мермерном плочом

и тезгу 78 х 188 са метал-

ном стегом. Тел. 061/280-

40-74. (314265)

ФРИЖИДЕР, кауч, кревет,

микроталасна, трпезариј-

ски сто, комода, фотеље,

телевизор. 063/861-82-66.

(314279)

ПРОДАЈЕМ спаваћу , дво-
сед, замрзивач, орман...
063/369-838. (314380)

АЛУ фелне са летњим гу-
мама 14 цол, на продају.
Тел. 066/505-96-48.
(314286)

ПРОДАЈЕМ два доња и че-

тири горња куихињска

елемента. 064/201-29-34.

(314388)

ПРОДАЈЕМ покућство: 3

кауча, два ормара, два

шпорета, два фрижидера,

кожни тросед. 064/587-50-

24. (341341)

МАСИВНА дрвена четво-

рокрилна врата са ста-

клом за гаражу или радио-

ницу 4.2 м х 2.3, 150 евра.

Тел. 064/123-63-65.

(314282)

ПРОДАЈЕМ судопере и

остале кухињске елементе,

ново. 063/773-45-97.

(314362)

ПРОДАЈЕМ салонит плоче,

старинску шиваћу маши-

ну, корито, рем, казан за

клање свиња. 064/160-55-

82. (314396)

КУПУЈЕМ сатове, пенкала,
новац, ордење, медаље,
значке. 013/313-458,
063/199-60-36. (314192)

КУПУЈЕМ два гробна ме-
ста, старо православно,
звезда или ново, ближе
улазу. 061/373-03-13.
(314332)

КУПУЈЕМ старе аутомоби-
ле за отпад. Долазим на
адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (314250)

КУПУЈЕМО обојене мета-
ле, гвоже, фрижидере, за-
мрзиваче, веш-машине,
телевизоре, долазим, све
остало. 061/321-77-93.
(314385)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, про-
хром, веш-машине, замрзи-
ваче, телевизоре, долазим.
061/206-26-24. (314385)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидњере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре,
долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/101-
11-47. (314250)

КУПУЈЕМ перје: старе сли-

ке, сатове, стари новац,

сифон флаше, стрипове,

старо гвожђе, старо по-

кукћство. 063/705-18-18,

335-930. (314258) 

ПРОДАЈЕМ кућу три ста-

на, 8 ари плаца, Горњи

град. 063/829-89-48.

(313979)

МИСА, ПО+ПР, СП, ПК,

фул, укњижена, 2.80 ари,

215.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (314402)

СИНЂЕЛИЋЕВА, кужа за

рушење, фронт 11.80, 2,67

ари, 72 квм, 100.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (314402)

ПРОДАЈЕМ грађевинско

земљиште 2,35 ара код Се-

киног салаша. 069/266-98-

20. (314168)

ДОЛОВО, кућа (око 130

квм) и плац 35,1 ар, на

продају. Струја и вода

прикључени, укњижено.

Цена по договору. Тел.

064/970-51-64. (313990)

ПРОДАЈА плацева, град-

ско грађевинско земљи-

ште. 064/212-52-52.

(314229)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу

на 40 ари земље, 30 ари

под воћем, власништво

1/1, кућа је на самом путу

у Скоробари. 258-09-20,

064/490-61-95. (314247)

ПРОДАЈУ се две куће са

плацевима, фронту 24 х

37, погодне за изградњу

станова. Парцела 2562,

2563, 2564, Јосифа Ма-

ринковића. 064/157-04-77

и +381605556759 вибер

или what sapp (314273)

ПРОДАЈЕМ 26 ари грађе-

винског земљишта.

063/278-360. (314401)

ПЛАЦ, нова Миса, Златар-

ска 26, 2.5 ара, једини

преостао. Информацији о

локацији, 32.000 евра.

065/258-87-77. (314295)

ПРОДАЈЕМ грађевинско

земљиште 2,35 ха код Се-

киног салаша. 069/266-98-

20. (314168/р)

НА ПРОДАЈУ кућа са воћ-

њаком, Девојачки бунар.

063/740-28-24. (314313)

ПРОДАЈЕМ плац у Скро-

бари, 26 ари, у главној

улици. Тел. 064/473-47-25.

(314375)

КОТЕЖ 1, 74, ЦГ, IV, Ра-

дова зграда, лифт, 71.000.

„Трем 01”, 063/836-23-83.

(314246)

ДВОСОБАН стан, нова

Миса, ниско приземље,

екстра повољно, 26.000

евра. (470), „Дива некрет-

нине”. 064/246-05-71.

(314261)

ДУПЛЕКС, Доњи рад, 70 +

7 квм, надградња, укњи-

жено, продајем/мењам.

(470), „Дива некретнине”.

064/246-05-71. (314261)

ДВОИПОСОБАН, 66 квм,

Стрлеиште, продајем.

063/745-48-98 (314262)

ПЕРОДАЈЕМ стан на Те-

сли, 80 квм, намештен и

реновиран, две терасе,

трећи спрат. 069/168-50-

30. (314327)

ТРОИПОСОБАН, 83 квм,

центар, продајем.

063/255-276. (314262)

ТРОСОБАН стан, строги

центар, 72 квм, две тера-

се, трећи спрат, лифт, ТА,

могућност ЦГ, 75.000, до-

говор. Звати после 17 сати

на тел. 064/119-60-06.

(314243)

ДВОСОБАН стан, 62 квм,

Котеж 1, 62.000 евра, III

спрат, без улагања.

061/613-10-11. (314296)

ПРОДАЈЕМ једнособан

стан на Стрелишту, без по-

средника. 063/765-28-75.

(314313)

ПРОДАЈЕМ једнособан

стан, 45 квм, нова Миса,

паркинг, грејање. Тел.

060/412-22-12. (314311)

ПРОДАЈЕМ стан у центру,

65 квм. 0960/043-52-98. 

СТРОГИ центар, 74 квм, II

ЦГ, лифт, екстра, 1.200

евра/квадрат. Тел.

063/690-269. (314395)

СОДАРА, 43 квм, усељив,

гаража, 32.000. (67),

063/744-28-66, „Милка

М”. (314402)

ДОЊИ ГРАД, 39 квм, ком-

плетно сређен, празан,

усељив, 29.000. (67),

063/744-28-66, „Милка

М”. (314402)

ЈЕДНОСОБАН, Стрелиште,

37, V, ЦГ, фул, две терасе,

36.000. (67), 063/744-28-

66, „Милка М”. (314402)

ПРОДАЈЕМ сређен стан

на Котежу 2, Кикиндска 4,

два купатила, 85 квм, иде-

алан. 064/1276-09-97,

064/124-45-07. (314380)

МИСА, приземље, тераса,

126 квм, прелеп, укњиже-

на, 66.000 евра. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (314402)

ГАРСОЊЕРА, II, ТА, 16

квм, 23.500, комплет сре-

ђена. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (314402)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-

требне некретнине: стано-

ви, куће, плацеви, све ло-

кације. Брза реализација.

063/744-28-66. (314402)

КУПУЈЕМО станове и куће.
Брза и сигурна исплата.
064/348-05-68 , „Пер-
фект”. (312948)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама. Брза ис-
плата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (314391)

НЕНАМЕШТЕН, 55 квм,
двособан, центар, парно
грејање, телефон, клима,
кабловска. 064/354-69-01.
(314042/р)

ИЗДАЈЕМ тан, Содара, 82
квм, ЦГ, реновиран и
опремљен, спрат трећи,
лифт. 063/521-057.
(313936)

ИЗДАЈЕМ комплет наме-
штен стан, 36 квм, са гре-
јањем, Котеж 2. Тел.
065/434-01-70. (313917)

ИЗДАЈЕМ стан. Тел.
063/866-78-03. (313844)

ТРОСОБАН, комплетно
намештен стан, строги
центар, ЦГ, лифт, клима,
250 евра. 063/708-55-66.
(314392)

ЈЕДНОИПОСОБАН, ново-
градња, центар, намештен,
250 евра. 063/744-69-27.
(314392)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан у центру.
066/354-412. (314379)

ИЗДАЈЕМ стан, ТА, Котеж
1, двособан, опремљен,
ЦГ, 250 евра. 069/641-124.
(314382)

ИЗДАЈЕМ повољно, две
куће у Мраморкук. Тел.
064/116-64-17, 062/865-
47-89. (314290)

ИЗДАЈЕМ гарсоњњеру, 45,
намештен, центар.
063/233-558. (314245)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан, строги центар,
50 квм, 180 евра месечно.
064/246-05-71. (314261)

ИЗДАЈЕМ стан и локал на
Стрелишту, кућа, призе-
мље. Тел. 069/631-159.
(314266)

ИЗДАЈЕМ самцу собу, на-
мештену, употреба кухи-
ње, купатила. 321-408.
(314269)

ИЗДАЈЕМ намештен стан у

кући на Стрелишту.

063/101-28-16. (314267)

ИЗДАЈЕМ, зграда, наме-
штен двособан стан у цен-
тру Стрелишта, Панчево.
064/218-83-45. (314272)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
комплетно опремљен на
Маргити, Книћанинова 33.
Тел. 064/484-53-13. (314274)

ПОВОЉНО издајем суте-
рен породичне куће у Вој-
вођанској улици (Миса),
површине 35 + 20 квм, за
магацин, радионицу или
курсеве. 063/232-086.
(314278)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Кеј Радоја Дакића, цена
250 евра + депозит. Тел.
065/842-31-17. (314285)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
дворишни стан, шири цен-
тар, празан или намештен.
065/555-13-76. (314284)

ДВОСОБАН, намештен
стан у строгом центру, 250
евра. 301-165. (314283)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан на Тесли.
Тел. 064/942-13-33,
013/347-544. (313947)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
у центру, изнад Ra i fa i sen
банке, намештен. Ружа.
Тел. 738-31-02. (314298)

СТАН за издавање, двосо-
бан, намештен, у Војлови-
ци. 069/260-69-51,
013/348-139. (314315)

ИЗДАЈЕМ скромну кућицу
на Стрлеишту за једну
особу, 60 евра. 061/136-
32-34. (314307)

ИЗДАЈЕМ озбиљној жен-
ској особи комфорну со-
бу,с а употребом кухиње и
купатила. Содара.
063/351-709. (314187)

ДВОСОБАН, празан стан,
издајем, центар, ренови-
ран, грејање на гас. Тел.
064/582-22-68. (314189)

ИЗДАЈЕМ стан, једносо-
бан, на Тесли. 013/377-
189. (314191)

ИЗДАЈЕМ двособан пра-
зан, реновиран стан, 250
евра. 063/822-94-87. (314194)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-

нике, самце, студенте.

Раднички смештај, центар.

063/502-211. (314195)

Ћевабџиници „Хало Лесковац”
потребан

возач за доставу и снабдевање.

062/160-34-29
(6/305327)
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У НАШОЈ ОПТИЦИ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ:

• Велики избор сунчаних наочара бренда

Ray Ban, Vogue, Armani Exchange, 

Avanglion, Polar Glare, Polar View

• Диоптријске рамове реномираних

брендова како за одрасле, тако и за децу

• Контактна сочива

• Контактна сочива у боји

• Брза израда наочара

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

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

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

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• ТРАНСАМИНАЗЕ: AST + ALT
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• УРЕА + КРЕАТИНИН
Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 25. МАРТА ДО 7. АПРИЛА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

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

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

Stan 2 112,40 m²

II sprat
Stan 12 66,06 m² 

III sprat
Stan 16 112,40 m² rezervisan

Stan 20 66,55 
IV sprat
Stan 22 72,40 m²
Stan 23 111,20 m²
Stan 24 54,00 m² rezervisan

Stan 27 65,83 m² rezervisan

Stan 28 58,44 m²

DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje

Stan 3 76,74 m² 
Stan 4 77,64 m² 

Stan 5 60,70 m² 

Potkrovlje
Stan 11 46,36 m²

Stan 12 76,18 m² 

Stan 13 74,51 m²

Stan 14 76,54 m²

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

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

II sprat stan 4 – 55,50 m²

povučeni sprat   stan 5 – 103,39 m²

SLAVKA BOKŠANA 5
(900 evra/m²)

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

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

SERDAR JANKA VUKOTIĆA

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

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

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

НА ПРОДАЈУ СТАН, 

СТРЕЛИШТЕ, ДВОСОБАН, 

58 КВМ, ЦГ, ЛИФТ, 

СРЕЂЕН, ОДЛИЧАН.

064/643-97-21
(ф)

ПОТРЕБНЕ 
раднице за рад 
у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна дневница
2.100 + пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04

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

ПОТРЕБНА
ПРОДАВАЧИЦА
за рад у пекари.

Контакт тел.

063/865-80-48
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ПОТРЕБАН
помоћни радник
за рад у пекари.

Контакт тел.

063/865-80-48.
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1

4
1

6
5

)

Kompaniji Cards Print doo potrebno

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

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

Kompaniji Cards Print doo potreban

junior grafički dizajner štampe
Iskukstvo nije potrebno.

Mesto rada: Kudeljarski nasip, Prva 124-g, Pančevo

CV poslati na: jobs@cardsprint.rs

ИЗДАЈЕМ стан, 45 квм, у
кући, у центру Старчева.
063/502-211. (314195)

ИЗДАЈЕМ викендицу на
Девојачком бунару. Дого-
вор. 064/417-69-38.
(314203)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, насеље нова Ми-
са, кирија 150 евра + де-
позит. Тел. 062/151-08-28.
(314205)

ТЕСЛА, једнособан стан,
37 + 5 квм, ЦГ, петри
спрат, без лифта, празан,
150 евра + 150 евра депо-
зит. 063/846-90-79.
(314220)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан, Котеж 2, ЦГ,
II, интернет, депозит.
063/498-981. (314212)

ИЗДАЈЕМ собу запосленој
особи, цена 10.000 дина-
ра. Котеж1, телефон.
062/377-345. (314230)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
са употреобм кухиње и ку-
патила. 065/672-33-00.
(314318)

ИЗДАЈЕМ једнособан, на-
мештен стан, Котеж 1, ЦГ,
150 евра + два депозита.
063/804-12-72. (314329)

ИЗДАЈЕМ намештен мањи
стан, шири центар.
063/810-92-39. (314330)

ИЗДАЈЕ се двособан нана-
мештен стан, кућа на Стр-
леишту,с а парним греја-
њем, 55 квм. 064/058-60-
13. (314335)

ЈЕДНОСОБАН намештен
дворишни, стан за издава-
ње. 061/175-00-15,
064/145-47-48. (314337)

ИЗДАЈЕМ кућу у центру
Панчева, 140 квадрата.
069/100-82-06. (314344)

ИЗДАЈЕМ кућу, стан, ста-
ра Миса. 065/408-66-56.
(314336)

ИЗДАЈЕМ стан на Котежу
1, 48 квм, ЦГ, на правом
спрату. Тел. 063/346-66-
55, звати vi be rom.
(314355)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
реновиран, делимично на-
мештен, центар, Содара.
Ул. Моравска 13. Тел.
063/734-82-17. (314359)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру на Котежу 2, 28
квм. 065/689-85-12.
(314361)

ИЗДАЈЕМ собу са купати-
лом. 063/827-827-26-20
(314371)

ИЗДАЈЕМ локал, 30 квм,
центар, звати после 16.
013/346-448. (313849)

ИЗДАЈЕМ локал у центру
преко пута главне аутобу-
ске станице, 15 и 30 квм.
063/817-94-46. (313491)

ИЗДАЈЕМ кућу код Хотела
„Тамиш”, за пословне на-
мене. 062/347-667.
(314213)

ИЗДАЈЕМ локал 25 квм, у
центру, преко пута нове
Поште. 064/949-56-06.
(314244)

ИЗДАЈЕМ локал 35 квм, у

Панчеву, др Жарка Фога-

раша. Моб. 064/866-22-

70. (314313)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм, у

Панчеву, Браће Јованови-

ћа 11. Моб. 066/866-49-

00. (314313)

ИЗДАЈЕМ локал од 26 квм,

у Панчеву, Немањина 8.

Тел. 064/184-87-50.

(314339)

ИЗДАЈЕМ локал, пекару у

раду, комплетно опремље-

ну, центар. 064/218-15-72.

(314372)

ПОТРЕБАН кувар/ица и

конобар/ица за рад у ре-

сторану. 064/060-50-50

(СМС)

ПОТРЕБНЕ раднице са ис-
куством за рад на инду-
стријским шиваћим маши-
нама. 062/471-951 (СМС)

РЕСТОРАНУ „Какаду”, по-
требна куварица. 062/806-
02-58. (313970)

ПЕКАРИ у Старчеву по-
требна спремачица.
063/835-08-48. (314135)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад

у Маркету „Идеал” на Стр-

леишту и Војловици.

013/331-160, 063/855-65-

56, 013/333-162. (314161)

ПОТРЕБНЕ раднице за

клање пилића на пољо-

привредном газдинству.

064/365-65-56, 064/172-

79-38. (313031)

ПОТРЕБНИ физички рад-

ници за рад у грађевини.

„Kiz za”, doo, Горан,

064/648-24-47. (314232)

ПОТРЕБНИ радници за
рад у обезбеђењу.
062/567-964. (314180)

ПОТРЕБНИ возачи тандем
камиона за Турску.
063/198-23-63. (313897)

ПОТРЕБАН радник-ца са
искуством за рад на ро-
штиљу и помоћ у кухињи
„Код Ђенерала”. 063/318-
896 (314199)

ПОТРЕБНЕ медицинске
сестре и неговатељице за
рад у старачком дому. За
све информације позвати
060/31508-68. (ф)

ПОТРЕБНИ радници за
рад у магацину купатилске
опреме. 063/379-722.
(314222)

ПОТРЕБНА радница за
разношење кафе на бу-
вљаку од 5.30 до 12.30.
Плата 45.000 динара.
064/132-98-12. (214222)

ПЕКАР потребан, може и
приучен. 062/404-144.
(314224)

ПРОДАВАЧИЦА у пекари
потребна. 062/404-144.
(314224)

ПОТРЕБАН посластичар,
плата на проценат.
062/404-144. (314224)

УДРУЖЕЊЕ „На пола пу-
та” запошљава асистента
подршке за особе са инте-
лектуалним тешкоћама.
CV послати на kon tac -
t@na po la pu ta.org  Инфор-
мације на 013/341-726,
060/06896-59, од 8 до 16
сати. (314216)

ПОТРЕБАН радник у ауто-
перионици. Тел. 064/646-
66-10. (ф)

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

ПОТРЕБАН радник у вул-
канизерској радњи. Тел.
064/646-66-10. (ф)

ПОТРЕБАН магационер за
велепродаја, озбиљан и
одговоран од 22 до 48 го-
дина. Постоји две опције
за плате или ради 20 дана
месено, 40.000 динара,
или 26 дана месечно,
52.000. 063/744-65-12.
(314322)

ГОЛУБ ТАКСИ тражи дис-
печера таксија. Предност
радно искуство у таксију.
Контакт: 064/863-13.-76.
(314294)

ПОТРЕБНА девојха за рад
на рецепцији. 060/043-52-
98. (314387)

ПОТРЕБНИ кувари и ко-
нобари. 060/414-61-09.
(314387)

НОВООТВОРЕНОЈ пала-
чинкарници Fra tel li у Ње-
гошевој улици потребне
особе за рад. 069/333-13-
76, 062/866-65-20.
(314393)

ПОТРЕБАН достављач –
возач (Б категорија) у ди-
стрибуцији пића. City
com pany из Панчева. Те-
лефон за инфо 064/407-
19-39. (314390)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-
требне раднице. 062/339-
279. (314388)

EX PRESS RE STO RA NU
EDEN у Панчеву потребна
радница за рад за витри-
ном. 060/505-13-84.
(314400)

Fast food-u  у Београду,
близу панчевачког моста,
код Дунав станице, по-
требни главни кувар/ица и
помоћно особље. Услови
добри. 064/339-64-49.
(314303)

ПОТРЕБАН кувар/кувари-
ца са искуством. 013/377-
230, 064/643-41-24.
(314281)

ПОТРЕБНА продавачица
за рад у пекари. Тел.
061/235-01-22. 
(314293)

ПОТРЕБНА спремачица-
хигијеничарка. 060/031-
78-08. (314276)

ПОТРЕБНИ мушкарци за
одржавање хигијене у ТЦ.
060/033-56-69. (314276)

ЕСТЕТИК студио Un Li ne –
запошљавамо. Отворене
позиције: козметичар, ма-
никир. Пријавите се:  sta -
nic san dra in @gmail.com
(314289)

ПРЕДУЗЕЋУ за производ-
њу потребни радници за
погон у Старчеву.
063/263-341. (314328)

ПОТРЕБАН радник за про-
дају сладоледа. Тел.
062/222-245. (314339)

УСРН „Тамиш” Панчево,
тражи чувара у марини.
Неопхдоно је да кандиадт
уме да управља моторним
чамце. 063/101-89-69.
(314373)

РЕСТОРАН домаће кухи-
ње тражи кувара и помоћ-
ног радника. Пријава и си-
гурна плата. 062/195-99-
39, 060/147-36-30.
(314346)

ПОТРЕБНИ радници за
рад у продаји за ресторан.
013/377-230, 064/643-41-
24. (314281)

РЕСТОРАНУ потребан ко-
нобар и помоћни радник у
кухињи. 065/831-80-69.
(314310)



Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ПОСАО

ПОНУДА
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Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/2102-355, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

РАДИМО:
нове кровове, 

поправљамо старе. 

радимо кровове 

лимене и олуке.

062/827-89-20
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1
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1
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)

Ресторану „Royal”у „Авив парку”

потребни радници у кухињи

и продаји, конобар/ица

063/216-788 (5/3143064)

ПОТРЕБАН радник за рад
у магацину, пожељно по-
седовање возачке дозволе
Б категорије. De sa nio doo,
Жарка Зрењанина, Панче-
во. 063/113-80-50.
(314345)

ПЕКАРИ потребан прода-
вац или продавачица.
062/404-144. (314365)

ПОТРЕБНА жена за одрћ-
жавање зграде. 060/517-
83-00. (314370)

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање,
фуговање, поправке пар-
кета, подова. Без праши-
не, квалитетно, повољно.
061/233-49-97. (314127)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шења, поправци, замена
бојлера, батерија, водоко-
тлића, повољно. 013/377-
930, 064/317-03-56.
(314204)

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

РЕЛАКС масажа. Најбоља

у граду. Закажите ћекам

Вас. 061/162-73-00. Мари-

јана. (СМС)

МОНТАЖА свих хидрофо-

ра електо и бензинских

пумпи за наводњавање, на

све врсте бунара.

064/134/91-30. (СМС)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: рено-

вирање купатила, санита-

рије, поправке, славине,

одгушење канализације.

061/193-00-09. (313964)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе, Панчево-даље, цена,

договор. 013/366-843,

063/193-22-29. (314032)

БЕТОНСКИ радови, сече-

ње, штемовање бетона. Бу-

шење рупа од фи 60 до 160

мм. 063/278-147. (313723)

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³,

шљунак, песак, сејанац,

утовар и одвоз шута...

064/505-62-44. (313349)

ЧИШЋЕЊЕ дворишта, шу-

па, гаража, рушење ста-

рих ообјеката са одвозом

шута. 064/505-62-44.

(312349)

КОСИМ траву тримером,

дворишта, баште, воћњаке

и остали коров, повољно.

Зоран, 061/683-67-48.

(314182)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-

торном тестером свако др-

во које смета. 063/369-

846. (314200)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: заме-

на, поправци, шоља, ко-

тлића, вентила, бојлера,

батерија, одгушења.

064/586-85-39. (314204)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: по-

правка старих, уградња

нових, цеви, монтажа са-

нитарије, одгушења.

062/382-394. (314215)

ШЉУНАК, песак , сејанац.

Ризла за насипање путева.

013/332-066, 063/472-669.

(314227)

СЕЛИДБЕ, транспорт, ком-

би превоз путника за ЕУ и

Србија. 064/158-15-90.

(313983)

КРЧЕЊЕ плацева, кошење

траве, обарање дрвећа,

орање башти.. Милан

069/400-99-18 (СМС)

РАДИМ све физичке по-

слове, пелет, шут, угаљ,

утовар, истовар, итд...

060/143-62-10. (314233)

ЕЛЕКТРИЧАР: инсталаци-

је, табле, бојлере, ТА пе-

ћи, индикатори. 060/521-

93-40. (314207)

КОШЕЊЕ траве, крчење

корова, дворишта, викен-

дице, воћњаци. Све дести-

нације. 063/844-61-13.

/(314226)

МАТЕМАТИКА, статисти-

ка, физика, информатика,

пријемни, професор.

061/603-94-94. (314238)

КОМБИ превоз, селидбе,

наш утовар, истовар, чи-

стимо подруме, таване.

064/144-37-65. (314237)

ПОВОЉНО обављам све

врсте физичких послова.

Поштено, одговорно, пе-

дантно. 061/311-97-69.

(314316)

ПОВОЉНО обављам све

врсте физичких послова:

поштено, одговорно, пе-

дантно. 061/311-97-69.

(314316)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке

бојлера, шпорета, индика-

тора, разводних табли, ин-

сталација. Мића, 064/310-

44-88. (314244)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:

одгушење судопере, купа-

тила, поправке, замена,

одмах. 064/495-77-59,

013/331-657. (314248)

ШЉУНАК, песак, сеја-

нац... одвоз шута малим

кипером до 2 кубика. Ла-

за. 065/334-23-38.

(314357)

МОЛЕРАЈ, глетовање, кре-
чење, фарбање столарије.
Пензионерима попуст.
062/564-494. (314251)

ЧИСТИМО таване, гара-
же, подруме, рушења, шу-
па, бетонирања, обарање
стабала. 064/122-69-78.
(314263)

БЕТОНИРАЊЕ стаза, ру-
шења кућа, шупа, одноше-
ње ствари, обарање стаба-
ла. 060/035-47-40.
(314263)

РАДИМО све физичке по-

слове, рушења кућа, шупа,

обарање стабала, итд.

064/122-69-78. (314263)

КАМИОН кипер, превоз –

шљунак, песак, сејанац,

ризла, итд, утовар и одвоз

шута. 060/474-74-57.

(314268)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге + хаусмајстор.

Александар. 064/157-20-

03. (314324)

ПЛАТИФИЦИРАЊЕ када.

063/706-39-97. (314255)

ЧИШЋЕЊЕ подрума, тава-

на и обарање стабала.

061/288-45-03. (314257)

ХАУСМАЈСТОР: све по-

правке у стану и двори-

шту, струја, вода, машине,

бојлере... 063/828-57-75.

(314343)

МЕЊАМ пелене, нега по-

кретних, непокретних.

061/282-48-28. (314383)

ЧИСТИМО таване, шут,

подруме, радимо све по-

слове. 061/321-77-93.

(314385)

СЕЛИДБЕ, превоз робе са

радницима, превоз ауто-

мобила и мотора.

062/816-66-78. 

(314375)

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

СЕЛИДБЕ, превоз робе

мерцедес камионом, рад-

ници, повољно. Вук,

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

85. (313721)

KIZ ZA – превоз шљунка,

песка, сејанца и ризле.

Услуге виљушкарима носи-

вости и до 18 тона.

063/218-894. (313926)

ТВ сервис „Тесла електро-
ник”, бесплатан превоз и
преглед. 060/078-47-89,
063/778-47-89. Ул. Јована
Рајића 1, код поште на Те-
сли. (314329)

ТЕПИХ сервис „Путник”:
дубинско прање тепиха и
намештаја. 302-820,
064/129-63-79. (314351)

KIZ ZA – рушење објеката,
утовар и одвоз шута, иско-
пи, сечење и разбијање бе-
тона, насипање и набија-
ње терена. 063/218-894.
(313926)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, венти-
ла, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-
89, Јовичин. (314314)

КЛИМЕ, монтажа, сервис,

антибактеријско прање,

овера гаранције. „Фриго

Матић”, 060/521-93-40.

(314207)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 064/388-78-18
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300-820, 300-830

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и из-
градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-
ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС
и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014, 83/18, 31/19,
37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД 

Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регула-

ције „Градски стадион” у Панчеву (зона 2.15)

Излаже се на јавни увид Нацрт Измена и допуна
Плана детаљне регулације „Градски стадион” у Пан-
чеву (зона 2.15) ( у даљем тексту План).

Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана
и то почев од 01. 04. 2022. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јавни
увид, у згради Градске управе Града Панчева, Ул.
Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом спрату,
као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10
до 13 сати. Све информације у вези са огласом могу
се добити путем телефона 013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању јавног увида, на званичној интер-
нет страници града Панчева
(http://www.pancevo.rs/usluge/javne-rasprave/)

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-
ти примедбе у току трајања јавног увида, искључиво
у писаном облику, Градској управи Града Панчева,
Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбе-
но-комуналне послове и саобраћај, путем писарни-
це Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра
I, бр. 2 - 4, Панчево. Евидентиране примедбе и суге-
стије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Плана биће одржана 19. 04.
2022. године, са почетком у 13 сати часова, у Вели-
кој сали зграде Градске управе Града Панчева.

Јавна седница Комисије за планове биће одржана
12. 05. 2022. године, са почетком у 13 сати, у Малој
сали зграде Градске управе Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одр-
жавања јавне седнице Комисије за планове, огласи-
ће се нови термин и место одржавања седнице Ко-
мисије.

Последњи поздрав вољеном супругу и оцу

НЕБОЈШИ ТИНТОРУ
1972–2022.

Заувек у нашим срцима.

Твоји најмилији: супруга ЖЕЉКА и син МИХАИЛО

(23/314231)

Последњи поздрав драгом брату

НЕБОЈШИ ТИНТОРУ
1972–2022.

Нека је вечни мир и спокој души твојој.

Брат МИЛАН са породицом
(24/314231)

Последњи поздрав драгом брату

НЕБОЈШИ ТИНТОРУ
1972–2022.

Чуваћемо успомену на тебе... Нека ти је вечни мир и спокој

Брат ДРАГАН са породицом
(25/314231)

Последњи поздрав

мојој тетки, нашој

нани

МАРИЦИ

САВИЋ
1. III 1930 – 28. III 2022.

Твоји ВЕЉИЋИ
(55/314218)

3

Тужна срца обавештавамо родбину, пријатеље и познанике да је наша во-

љена и никад непрежаљена

БОЖЕНКА ВИТАНОВИЋ
1931–2022.

преминула 29. марта 2022. године.

Сахрана је обављена 31. марта 2022. године, у 13 сати, на Новом гробљу у

Панчеву.

Ожалошћени: ћерка ВЕРА, унука МАЈА, унук МИЉАН, снаха МИРЈАНА,

зет БОЖИДАР, остала родбина и пријатељи
(83/314368)

МАРИЈА МИЋАНОВИЋ
8. III 1968 – 28. III 2022.

Збогом није заувек, није крај, то једноставно

значи да ћеш нам недостајати док се поново не

сретнемо.

Заувек твоји: супруг ГОРАН, син НИКОЛА

и ћерка НАТАША са породицама
(85/314376)

Наш драги

СЛОБОДАН ДАМЊАНОВИЋ
1948–2022.

преминуо је после дуге и тешке болести, 26. мар-

та 2022, у 74. години.

Ожалошћени: супруга ДРАГАНА, деца ИВАНА,

СВЕТЛАНА и МИЛОШ са породицама

(35/314252)

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.

Шестомесечни помен 2.
априла 2022. 

СОФИЈА

ИВАНЧЕВИЋ
Много нам недостајеш.

ПЕЂА, ДУШКА, 
ЈЕЛЕНА, АНДРЕЈ,

АЛЕКСАНДАР, 
ДРАГАНА и МАРИЈА

(77/214354)

Kompanija Sunoko, članica MK Group, sa svoja tri pro-
izvodna centra prerađuje više od 2,7 miliona tona
šećerne repe i predstavlja najuspešnijeg proizvođača
šećera u jugoistočnoj Evropi. Visok standard u pro-
izvodnji i kvalitet Sunoko proizvoda nedavno je
potvrđen i oznakom #ČUVARKUĆA Stvarano u Srbiji
koju je dodelila Privredna komora Srbije za najbolje
domaće proizvode. Kompanija Sunoko je krajem
pretprošle godine otvorila i Istraživačko-razvojni centar,
prvi privatni centar te vrste u oblasti agrara u Srbiji, gde
će se primenom najsavremenije tehnologije omogućiti
efikasnija proizvodnja šećerne repe.

Pozivamo Vas da se pridružite našem timu na poziciji:

Električar
Mesto rada: Kovačica

Potrebne kvalifikacije:

– Srednja stručna sprema III ili IV stepena elektro smera.

Opis posla:

– Preventivno i korektivno održavanje proizvodnih
mašina i opreme

– Detekcija i otklanjanje kvarova

– Demontaža, dijagnostika, popravaka, montaža, testi-
ranje i praćenje rada opreme

– Vršenje hitnih intervencija na industrijskoj opremi i
mašinama

– Kontinuirano praćenje rada mašina u cilju preventiv-
nog delovanja i minimalizacije zastoja proizvodnog
procesa

– Redovno i vanredno servisiranje opreme

– Sprovođenje preventivnih kontrola

Nudimo:

– 23+ dana godišnjeg odmora

– Bonusi u skladu sa proizvodnim rezultatima fabrike

– Stabilnost i sigurnost radnog mesta 

KIZ ZA – продаја бехатон

коцки са постављањем.

064/648-2447. (313926)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду

превоз камионима, рад ви-

љушкарима и машинско чи-

шћење терена са одвозом.

060/425-5443. (313926)

KIZ ZA – орезивање и сеча

дрвећа из камиона са кор-

пом до 28 м, изнајмљива-

ње маказастих и телескоп-

ских платформи. 063/218-

894.(313926) 

ПОТРЕБНИ физички рад-

ници на пословима монта-

же ограда. 064/359-55-75.

(314177)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-

ре, замрзиваче,  климе,

шпорете,  бојлере - попра-

вљамо са гаранцијом.

„Фриготехник”. 064/122-

68-05. (314377)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-

СКИ, гипсарски радови,

постављање ламината, бр-

зо и повољно. 062/816-66-

78. (314378)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комарни-

ци, венецијанери, све за-

весе, тенде, хармо-врата,

роло-заштита. 063/816-20-

98. (314306)

НАЈПОВОЉНИЈИ превоз

шљунка, песка, сејанца,

ризле и црне земље.

064/648-2450.  (313926)

НАЈАМ виљушкара за уто-

вар и истовар робе, теле-

хендлера до 18 м висине.

064/648-2450. (313926)

ПРЕВОЗИМ кипером до

три кубика, повољно: пе-

сак, шљунак, сејанац, ри-

злу, одвозим шут. 064/354-

69-94, 063/754-02-72,

013/344-645. (314299)

ПРОФЕСИОНАЛНО/ПО-

ВОЉНО сечење, поткреси-

вање дрвећа из камиона

до 30 м висине. 064/648-

2450. (313926)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и

одвоз шута, лупање бетона

и ископ мини багерима.

064/648-2450.  (313926)

ПЕНЗИОНЕР, антипушач,
македонац, тражи маке-
донку за уживање. Тел.
064/958-49-19. (314197)

ТРАЖИМ ортака за козе,
одлична зарада. Самош.
Тел. 064/958-49-19. (314197)

ПОТРЕБАН превоз неде-
љом, за стари буљак и по-
недељком за пијацу. Алек-
сандар, 064/157-20-03.
(314324)
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Последњи поздрав нашем најдражем

Бошку.

Почивај у вечном миру.

БОГДАН ОРЛИЋ

Воли те твоја породица

(7/314193)

После кратке и тешке болести преминуо је наш вољени супруг,

отац и пријатељ

НЕНАД ЈОВАНОВИЋ
1961–2022.

Наш вољени преминуо је 24. марта 2022, у 61. години

Ожалошћени: супруга ТАЊА, син АЛЕКСАНДАР, кћи ДАРИНКА,

зет МАРКО и многобројна родбина и пријатељи

(21/314501)

22. марта 2022. заувек нас је напустио наш вољени

МИРОСЛАВ РАДИЋ
1935–2022.

Сахрана је обављена 25. марта 2022. на Старом православном

гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: син ЗДРАВКО, ћерка САЊА, 

унуци АНА и МАРКО, зет ЉУБО и остала родбина

(11/314201)

Последњи поздрав нашем драгом

МИРОСЛАВУ РАДИЋУ
1935–2022.

Заувек у нашим сећањима.

Породице МЕДИ и ПРОКИЋ

(12/314201)

22. марта преминуо је наш драги друг

МИРОСЛАВ РАДИЋ СПИРА

Дружење са тобом остаће нам у најлепшој успомени.

ЗАГА, ВЕРА, ДРАГИША, ТАЛЕ и СИМКЕ

(19/314218)

Последњи поздрав

МИРОСЛАВУ

РАДИЋУ

Породица МАНДИЋ

(2/314178)

Напустио нас је колега
и наш драги пријатељ

МИРОСЛАВ

РАДИЋ

ШПИРА
Остала су лепа сећања

на наша дружења
МИОДРАГ

и МАРИЈА ГРОЈ
(13/314202)

Последњи поздрав

НЕНАДУ

ЈОВАНОВИЋУ

од кумова БОГДАНА

и РОСАНДЕ са поро-

дицом
(31/314241)

Последњи поздрав мајци, ћерки, 

супрузи

СЛАЂАНИ ДУЈНИ

Твоји: СТЕФАН, МИРЈАНА и ДРАГАН

Волимо те.

(42/314270)

Последњи поздрав

тетки

СЛАЂИ

од СТЕВАНА С., 

и ИЛИЕ Б. 

(43/314271)

Последњи поздрав

нашој колегиници

СЛАЂАНИ

ДУЈНА

од колега

и колегиница ЈКП

„Грејање” Панчево

(72/ф-307)

Последњи поздрав

комшији

БОГДАНУ

ОРЛИЋУ

Породица ЛОВРИЋ

(76/314353)

Са великoм тугом и болом обавештавамо сву родбину

и пријатеље да је 25. марта 2022. године, у 85. години,

преминула наша драга

КАТАРИНА АЛЕКСИЋ

Сахрана је обављена 27. марта 2022. године на бресто-

вачком гробљу.

Ожалошћени: син ДРАГАН, ћерке НАДА и ВЕСНА

са породицама као и остала родбина и пријатељи

(78/314358)

Прошло је четрдесет

дана откако нас је на-

пустила вољена мајка

МИЛИЦА

ПЕШИЋ
1946–2022.

Њена деца

(70/314347)

У овом часу изненадног губитка, када је шок је-

дино стање свести, недостајаће нам заветрина,

подршка и ослонац коју су нам пружала твоја

леђа

ЈОВАН ЛАБУДОВИЋ ЛАБУД
2. I 1956 – 27. III 2022.

Твоја ЊАКИ, деца БОЈАН, БОЈАНА

и БРАНИСЛАВ и унуци
(88/314399)

Последњи поздрав

ЈОВАНУ ЛАБУДОВИЋУ ЛАБУДУ

од пријатеља из Ресторана „Бели багрем”

(89/314398)

Последњи поздрав

нашем драгом, 

добром пријатељу

ЛАБУДУ

од СЛАВИЦЕ

и ГРУЈЕ

(90/314399)
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СЕЋАЊЕ

ЗОРАН ШИМШИЋ
1963–2022.

С љубављу и кроз музику коју си бескрајно волео, вечно ћемо те чува-
ти у срцу и мислима.

Четрдесетодневни помен одржаће се 6. априла, у 11 сати, на великом
гробљу у Дебељачи.

Твоји најмилији: супруга ВАЛЕНТИНА, ћерка ЕМИЛИЈА, 
мајка СТАНИЦА, отац РАТКО, сестра ЗОРИЦА, зет МИРОЉУБ, 

сестрићи ПЕТАР и НЕНАД и остала многобројна родбина, 
колеге и пријатељи

(65/314316)

Прошле су двадесет
две године од смрти
нашег драгог

ДУШАНА
КНЕЖЕВИЋА

Успомену на њега чу-
вају његови најмилији

(68/314340)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 3.
априла 2022, у 11 сати, на гробљу Котеж, дава-
ти шестомесечни помен нашој драгој и вољеној
мајци

СТОЈАНИ ТОШКОВИЋ

Породица

(71/314348)

FI LIP

Več no za hva lan tvoj MI LOŠ

(66/314331)

Последњи поздрав нашем драгом

РАДОСЛАВУ ФИЛИПОВИЋУ
ФИЛИПУ

од СНЕЖАНЕ и ЉУБИШЕ РАДОВАНОВИЋ
(79/314363)

Остали смо без нашег драгог пријатеља

РАДОСЛАВА ФИЛИПОВИЋА
ФИЛИПА

ЈЕЛЕНА и МИЋА КОЊЕВИЋ са децом
(80/314364)

РАДОСЛАВ
ФИЛИПОВИЋ

1951–2022.

изненада преминуо у 71. години.

Ожалошћени: син МОМИР, 
ћерка МАРИЈА и супруга БИЉАНА

(81/314366)

Најдражем куму

РАДОСЛАВУ
ФИЛИПОВИЋУ
Волимо те пуно.

Последњи поздрав.
Породице

ЦВЕТКОВИЋ
и ЧОРОГАР

(82/314368)

3. априла 2022, у 12
сати, у Банатском
Брестовцу, дајемо го-
дишњи помен

ДИМЕ
ЂУРИЋ

Породица ЂУРИЋ

(86/314384)

НИКОЛА БРЗОВАН
Била је част и задовољство радити са вама. По-
чивајте у миру.

БРАНА ДАВИДОВИЋ са мамом
(74/314351)

Последњи поздрав

МИЛАНУ ИЛИЋУ МИЋИ

од куме ЗОРИЦЕ
(84/314374)

Последњи поздрав

МАРИ САВИЋ
1930–2022.

Чуваћемо успомену на тебе.
Син ВЕРКО, снаја НАТАША, унук ГАША, 

унуке ВЕСНА, СНЕЖА, МИЛИЦА и праунука ВИКТОРИА
(52/314300)

4. априла 2022. навршава се тужна година
откако си нас напустила.

ЉИЉАНА АРСЕНИЈЕВИЋ

Твоји најмилији: супруг, деца и унуци

(26/314234)

НАДА НИНИЋ
Чувају успомену...

ЈЕЛИЦА, ГОГА, 
ЂУРИЦА и ДУШАН

(54/314309)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати

Последњи поздрав

најбољој докторки

на свету

др ЉУБИЦИ
ЂЕКИЋ

Вољени не умиру.

Живе вечно у нашим

срцима.

Твоја ЗОРИЦА

МАРКОВИЋ

са породицом

(64/314325)
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Година је откада су наши животи стали, а ти постао најсјајнија звезда

Најмилији наш

МАРИО БУГАРСКИ
6. IV 2021 – 6. IV 2022.

И не постоје речи које могу да искажу дубину наше боли и туге, 

бесмисао сваког удаха и горчину сваке сузе.

Бескрајно смо поносни на твоју доброту и племенитост и на то што

си био толико посебан, а наш.

Љубав је бесмртна. И ти такође.

Баш зато јер ти јеси љубав.

(37/314257)

Годину дана није са нама наш драги

БОЈАН ИЛИЈЕВСКИ
1995–2021.

Како срцу рећи да не болује и души да не тугује кад смо те

изгубили, а неизмерно волели.

Ти си са нама сваки дан и ноћ, у нашим срцима, сновима, ми-

слима...

Воле те твоји: мама ЈАСМИНА, тата ЈОВИЦА, 

сестра ТИЈАНА, зет ДАЛИБОР, деде МИЛОРАД и ПАВЛЕ

(45/314275)

6. априла навршава се година откада је отишао

у незаборав

МАРИО БУГАРСКИ
2021–2022.

Живећеш заувек у нашим сећањима, 

недостајеш.

Породице ВОДЕНИЧАР и МАРКОВИЋ

(46/314277)

БОЈАН ИЛИЈЕВСКИ

И за године које долазе, чувам део срца за тебе.

Недостајеш.
Твоја КИКА

(62/314320)

БОКИ

Заувек ћеш живети у

нашим срцима.

Породице: ПАНИЋ,

ЈАНЕВСКИ

и ТОДОСИЈЕВИЋ

(67/314333)

БОЈАН

ИЛИЈЕВСКИ

БОКИ

Оне које волимо ни-

кад не умиру, а ти си

један од њих.

Кумови ВАСИЛЕСКИ

(69/314342)

ПОМЕН

БОЈАН

ИЛИЈЕВСКИ

Мирно спавај и нека

те анђели чувају.

Породице НЕНАДИЋ

и СПАСИЋ

(73/314356)

2. априла, у 11 сати, да-
ваћемо једногодишњи
помен

ЉИЉАНИ
РАДОНИЋ

МАРКОВИЋ
Недостајеш.

Син ВЛАДАН, снајка
ЛЕЛА, унук ПЕТАР

и унука МИЛИЦА
(75/314352)

Пола године није избрисало сећање на тебе

КОСТА ЖУРЖУЉ

Ожалошћене породице МИЛЕНКОВИЋ, 

ВРАНИЋ и РАДАНОВ
(47/314280)

КОСТА ЖУРЖУЉ
1966–2021.

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се

2. априла 2021, у 11 сати, на Новом гробљу,

обавити помен нашем драгом и вољеном

Кости.

Породица ЖУРЖУЉ

(51/314292)

Прошло је деветнаест година откако није са

нама наш драги син и брат

АЛЕКСАНДАР ШКОРО
1967–2003.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Породица ШКОРО

(48/314287)

БОКИ

Пре годину дана не-

бо је добило новог

анђела.

Почивај у миру.

Породица

СТОЈКОВИЋ

(87/314395)

„Љуби га тетка”

БОЈАН ИЛИЈЕВСКИ
1995–2021.

Заувек ће остати бол и неизмерна празнина у нашим срцима

због твог одласка.

Воле те твоји: тетка ТИНА, теча БУЦА и брат СРЂАН

(44/314275)

Укуцајте ПАН (размак)

текст малог огласа до 10 речи

и све то пошаљите на број 1202
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7. априла навршава

се годину дана отка-

ко нас је напустио

наш вољени брат,

ујак и деда уја

МИЛОРАД

ВИШЊИЋ
1947–2021.

Вечно ћеш бити у на-

шим срцима.

Твоја сестра МИЛКА
са децом

(16/314211)

6. априла навршавају се две године откако није са нама

ЈЕЛИЦА ЈОВАНОВ
1937–2020.

С љубављу и поштовањем твоја породица
(30/314230)

У четвртак, 7. априла, у 11.30, даваћемо четрдесетодневни

помен нашем вољеном

ЛАЗАРУ ПЕРОВИЋУ

Бол није у речима, бол је у нашим срцима где ћеш остати во-

љен и никад незаборављен.

Хвала ти на твојој доброти и бескрајној љубави коју си нам

пружао.

Твоји најмилији: супруга ДУШАНКА, син МИЉАН, ћерка

МИЛИЈАНА, снаја МАРИНА, унука ХЕЛЕНА и зет ДЕЈАН

Почивај у миру драги наш Лаки!

(32/314242)

ВУЧИЋЕВИЋ

МИЛИЦА ЧАСЛАВ
1932–2011. 1933–2012.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на

вас.

ЈОВИЦА и ВЕСНА

(34/314249)

5. априла 2022.  навршава се годину дана откако није са нама

ЂУВЕЗА ДОЈЧИНОВСКИ
1943–2021.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ћерка ДРАГАНА и син ДУШАН са породицама
(36/314254)

Четрдесет дана без

драге мајке и таште

ДУШАНКЕ

СТОШИЋ

Заувек у нашим

срцима.

МИРА и СЛОБА
(38/314259)

СЕЋАЊЕ

ЈАГОТКА КРСТИН
1946–2018.

Као да је јуче било а прошле су четири године.

Чуваћемо успомену на тебе док год нас буде

било.

Твоји МИЛЕНКОВИЋИ

(40/314264)

3
У суботу, 4. априла, на католичком гробљу, даваћемо годишњицу

смрти нашој драгој

СМИЉИ МИЛЕНКОВИЋ

Прошла је година а бол и туга не престају. У срцу те носимо, са љу-

бављу помињемо. Чуваћемо те вечно од заборава.

Син ДРАГАН, снаја ЉУБИЦА, унуци МЛАДЕН и ФИЛИП

са породицом, супругом КАТАРИНОМ, праунуцима

ВУКОМ и МАРКОМ и праунуком ХАНОМ
(41/314264)

На новом гробљу, 2.

априла 2022. дајемо

годину дана откако

није са нама наша

МИЛУНКА

ПЕТРОВИЋ

Њени најмилији

(49/314288)

СЕЋАЊЕ

МИЛИЈАНА

МАРКОВИЋ
2003–2022.

(50/314291)
                Кум ТАСА

Навршава се друга година како са нама није наш драги

МИХАЈЛО ЈАШКО
21. IV 1961 – 2. IV 2020.

Докле год ми постојимо постојаће и сећање на тебе.

У суботу, 2. априла, у 9.30, на Новом гробљу, одржаће-

мо годишњи помен.

Твоја породица
(53/314303)

ДУШАН

ДАВИДОВ
31. III 2019 – 31. III 2022.

Заувек у срцу њего-

вих најмилијих

Супруга ТЕОДОРА

са децом

(63/314321)

Драги мој тата

СТЕВАН

КОЛАРОВ

Ти си ми био срећа

А остаје бол

Та судбина клета

А ја остадох са њом.

Твој ДАКИ
(56/314319)

СТЕВАН

КОЛАРОВ
1953–2021.

Исусе, дај ми лавље

срце да преживим

дане будуће...

Лако ће храбрији од

мене, ал моја душа,

Стеване мој не знам

како ће?!

Твоја ГОЦА

(58/314319)

СТЕВАН

КОЛАРОВ

Тата, у кућу си нашу

радост уносио, на по-

себан начин, дане

улепшао, а сада нам

оче свима много фа-

лиш, када све би да-

ли, да се на трен вра-

тиш...

Твој ДАКИ

(57/314319)

2. априла, у 11 сати, на гробљу у Омољици даје-

мо годишњи помен нашем вољеном

СТЕВАНУ КОЛАРОВУ
1953–2021.

Вољени не умиру, већ вечно живе у срцу и души

својих најмилијих.

Супруга ГОЦА и син ДАРКО

(59/314319)

СТЕВАН КОЛАРОВ

Драги мој тата,

твоја слика и сад ми се јави кад не знам који је

пут прави.

Искушење кад ми душу вреба, о, како ми твоја

помоћ треба. Е мој тата, сад када те нема мени

фали да ми неко каже чувај се, стани Мали...

Твој ДАКИ

(60/314319)

Драги мој

СТЕВО

Престала сам давно да се смејем... немам чиме

душу да огрејем... од живота ја сам хтела мало и

то мало није ми се дало.

Све нек узму, све нек сруше, али знај, чуваћу Те

од заборава све док је ово мало моје душе!

Твоја ГОЦА

(61/314319)

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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У суботу, 2. априла даваћемо четрдесетодневни помен
нашој драгој комшиници

МИЛЕНИЈИ АЛЕКСИЋ
из Омољице

1936–2022.

Увек ћемо се сећати тебе и твог мужа. Увек ћете бити

у нашим мислима.

Последњи поздрав од комшија БОГОЉУБА

са породицом
(1/314111)

Четрдесет тужних дана

без тебе

НАДЕЖДА

АЋИМОВ
1948–2022.

Туга за тобом не

пролази.

Твоји најмилији
(4/314186)

ДАНИЈЕЛА

СТАНИСАВЉЕВ
1983–2016.

2. априла навршава се

шест година откако смо

те изгубили. Никада те

нећемо заборавити.

Твоји најмилији

(3/314183)

Прошло је четрдесет дана. Боли још јаче.

КОНСТАНЦА КОРАНИЋ
1961–2022.

Твоја мала полодица

(5/314188)

2. априла навршавају се три године откада није

са нама наша

СЛАЂАНА ЈОКИЋ

Душо наша, тебе нема, истина је болна а туга ве-

лика.

Недостајеш нам.

Воле те: ФЕНСИ, ТАТА, МАМА, 

ЦИЦИ, ИСИ и АКИ
(6/314190)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈАНА

КЕПИЋ

Заувек у нашим ср-

цима.

ЧИКА, НИНА, ДАДА

и МИЛАНА

(9/314196)

2. априла навршава се шест месеци од смрти драге нам

ЈОВАНКЕ АБРАМОВИЋ

Увек ћеш бити у нашим срцима.
Твоја породица

(10/314198)

СЕЋАЊЕ

ВУЛИН

МИЛУТИН и ГОСПА
13 година 15 година

Чувамо Вас од заборава
(14/314206)

                                                                             Ваши најмилији

31. марта навршавају се двадесет три године од

трагичне погибије жртве НАТО агресије

ЉУБОМИРА ТОМИЋА
пуковника ВЈ

Са поносом и љубављу помињемо Твоје име и де-

ла која су узор твојој деци и породици.

Бићеш увек наш узор, снага и вечна љубав.

Твоји: ЦАНА, ТАЊА и МИЋА
(15/314208)

Навршавају се две го-

дине

МИЛОЈКА

РАДИЧЕВИЋ
Живећеш вечно у нашим
срцима. Хвала ти за све. 
Волимо те.

Ћерка ЉИЉАНА

с породицом

(17/314214)

У недељу, 3. априла 2022. године, у 11.30,

на српском православном гробљу у Омо-

љици, обележићемо четрдесетодневни

помен нашем вољеном

МИЛИНКУ МИЈОВИЋУ
19. VI 1938 – 23. II 2022.

Заувек ћеш живети у нашем сећању.

Твоји: син ГОРАН, снаја ЉИЉАНА

и унук СТЕФАН

(18/314217)

ДРАГАНА ПАЈКОВИЋ
3. X 2021 – 3. IV 2022.

Навршава се болних шест месеци од

смрти нашег Анђела.

Њени најмилији

(20/314219)

МАРКО ПЕКОВИЋ
2. IV 2016 – 2. IV 2022.

Заувек свуда у нашем свему.

Мама и тата

(22/314223)

У четвртак, 31. марта 2022. године, на Новом гробљу, у 11 сати,

даваћемо четрдесет дана нашем драгом

ЂУРИ СТОЈАНОВИЋУ
1938–2022.

Увек си у нашим мислима и заувек у нашим срцима.

Супруга ЈАСМИНА, ћерка САЊА, зет ЗОРАН и унук ЛЕОН

(27/314235)

СЕЋАЊЕ

СРЂАН СЕГЕДИНЧЕВ
2017–2022.

Време пролази, успомене не бледе. 

Недостајеш нам.

Твоја ГАГА и породица ЧЕЛАР

(28/314236)

IN ME MO RI AM

КЕРЕБИЋ

МАРИЈА ДРАГАН ЂОРЂЕ
1935–1987. 1961–1997. 1933–2017.

Заувек сте у нашим срцима и мислима.

ЗОРАН са породицом
(29/314238)

СЕЋАЊЕ

на вољену кумицу

МАРИЈАНУ

КЕПИЋ
Сећање на тебе оста-

је заувек.

Кумови ВИКТОР

и САША
(33/314247)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати

Двадесет три године није са нама наша

МАРИЈАНА КЕПИЋ
1999–2022.

Утехе нема, заборав не постоји, бол који но-

симо у души и срцу је доживотан.

Мама ЛЕНКА и тата СТЕВА

(8/314196)
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Изложбом фотографија која је
отворена у понедељак, 21. мар-
та, у фоајеу Kултурног центра
почео је 19. међународни фести-
вал подводног филма и фото-
графије, који организује Клуб
подводних активности из Пан-
чева. Пандемија коронавируса
у протекле две и по године мно-
гима је пореметила планове, па
је исти случај и са овим фести-
валом, који идуће године обеле-
жава значајан јубилеј: чак две
деценије постојања.

О томе колико је било тешко
организовати овогодишњи фести-
вал, шта је у плану за наредни
јубиларни, али и о томе шта је
све потребно за савршену 
подводну фотографију и какве
се све тајне крију у морским
дубинама, разговарали смо са
Славком Макаром, рониоцем,
професором физичког васпита-
ња и председником панчевачког
Клуба подводних активности.

ПАНЧЕВАЦ: Ове године је
програм фестивала скромнији
него иначе. Да ли је пандемија
утицала на то?

СЛАВКО МАКАРА: Апсолут-
но да. Знамо сви колико је било
тешко путовати у протеклом
периоду. То се и те како одрази-
ло и на наш фестивал. Kада смо
расписали конкурс, многи ауто-
ри су нам се пожалили да упра-
во због ситуације с короном нису
никуд путовали и да самим тим
немају нових фотографија који-
ма би се пријавили. Стога смо
одлучили да ове године напра-
вимо фестивал ревијалног карак-
тера, да одржимо само изложбу
неких од најзанимљивијих фото-
графија с претходних фестива-
ла и да доделимо плакете дво-
јици аутора, Зорану Рубињонију
и Јовану Петровском, који су
награђени током пандемије, а
до сада нисмо имали прилику
да им уручимо признања.

• Какви су вам планови за
јубиларни фестивал?

– Замислили смо да идуће
године све то буде далеко пом-
пезније, да с припремама кре-
немо већ сада, да филмске про-
јекције буду у великој дворани
Kултурног центра и да се на неки
начин присетимо свих аутора из
наше државе и из иностранства
који су до сада учествовали на
фестивалу са својим фотогра-
фијама и филмовима. Што се
изложбе тиче, надам се да ће
догодине бити нових фотогра-
фија, а уколико то не буде слу-
чај, свакако ћемо изложити
награђене фотографије које смо
имали прилику да видимо на
претходним фестивалима. Воле-
ли бисмо и да обезбедимо мало
боље награде. Имамо много иде-
ја и надамо се да ће нам свеу-
купна ситуација у свету ићи нару-
ку, али и да ћемо добити подр-
шку Града како бисмо успели
да спроведемо у дело све што
смо замислили.

• По чему се подводна фото-
графија разликује од оне која је
снимљена на копну?

– По много чему. Изузетно је
тешко направити добру подвод-
ну фотографију. Сви ми смо
навикнути на живот на копну,
то је средина у којој се лако сна-
лазимо. У подводном свету све
је много другачије. Зашто? Зато
што си ти тамо у бестежинском
стању, струја може да те носи,
свет је покретнији него на коп-
ну и ти мораш да си у савршено
стабилном стању да би могао да
направиш добру фотографију.
Друго, ти се тамо бориш и с при-
тиском, с ваздухом, водиш рачу-
на о много ствари. И, на крају,
тамо је потпуно друга игра све-
тлости и сенке. Струје донесу
маглу, муљ, песак... Kад фото-
графишеш зрнце песка, оно заси-
ја и на фотографији изгледа као
да је то звезда испред неке риби-

це која ти је била у кадру. Зна-
чи, треба да ухватиш тренутак
када је све чисто и мирно, кад
си ти миран, кад је светлост како
треба и да тек онда стиснеш дуг-
ме на фото-апарату.

• Ту је и проблем недостатка
ваздуха. Колико тачно времена
имате на располагању под водом?

– Што је већа дубина, то мање
времена имаш. На пример, на
дубини од 10 метара можеш без
велике активности да проведеш
око сат, сат и по. Ако је то већа
дубина, рецимо 20 метара, имаш

већ упола мање времена. На
дубини од неких 40 метара
можеш да проведеш само 10
минута. Тамо је притом већ полу-
мрак. Видиш свако зрнце песка,
али је све црно-бело-сиви свет.
Тек кад упериш светлост, видиш
ону лепоту и шароликост боја.

• Подводни свет заиста звучи
мистериозно и занимљиво. Шта
нам можете рећи о његовим ста-
новницима?

– Рибе су веома знатижељне.
Кад ми издахнемо, направе се
мехурићи ваздуха у води и оне
побегну. Али ако задржиш ваздух
и умириш се, не млатараш рука-
ма, оне дођу. У стању су мало да
те чупну, да пробају шта си ти,
ко си ти, да покушају да открију
шта ту тражиш. То је прелепо.
Занимљиве су и хоботнице. Она
прво бежи, а ти је јуриш и јуриш
и када је коначно ухватиш, ситу-
ација се мења: она ти се залепи
за руку и кад хоћеш да је се
отресеш, она неће да оде. При-
знаћете да то помало подсећа
на мушко-женске односе. Хобот-
ница је толико мила. Kад је пома-
зиш по оној кожи, нема финијег
плиша. Она те гледа онако мило
и ти пливаш с њом и носиш је.
То стварно треба доживети.

• Која сте још занимљива ство-
рења срели?

– Морски коњићи су, на при-
мер, јако спори. Ти можеш поред
њега да стојиш и он пливуцка
око тебе, са оним својим перај-
цима... Риба-кловн је јако инте-
ресантна, јер се крије у морској
саси, која иначе жари. Научни-
ци још нису установили како је

то могуће, да ли саса не жари ту
рибу или је она отпорна на жаре-
ње. Kада осети опасност, та риба
се увуче у сасе, јер зна да ту
нико не сме да је дира. Ако се
много приближиш, она хоће да
изађе и изгледа као да се свађа с
тобом, као да се брани. То је
нешто невероватно.

• А какав су утисак на вас оста-
вили делфини?

– О делфинима бих могао
данима и сатима да причам.
Прво, само да се појави и да ста-
не поред тебе, ти осетиш такву

позитивну енергију, тако нешто
смирујуће, опуштајуће... Још онај
његов осмех, то не може да се
опише. Волео бих да сам неки
књижевник, па да могу много
лепше да објасним и искажем
како све то изгледа. Ми смо има-
ли једне године сусрет са око
петнаест делфина. Kад смо изро-
нили, један Немац је легао на
плажу и рекао: „Ја сад могу да
идем кући, напунио сам своје
батерије за наредне две годи-
не!” Путовали смо око четири
сата до нашег смештаја и за то
време нико уста није затворио о
том сусрету. Не умем да опи-
шем ту њихову специфичност,
ту лаганост, ту топлину, пози-
тивност, смиреност...

• Нису само лепоте онога што
ћете видети под водом добар
разлог да постанете ронилац.
Које су још предности роњења?

– Роњење је један од најздра-
вијих спортова, ако не и најздра-
вији. Прво што сваки боравак

поред било какве воде, било да
пецате, било да само шетате
поред ње, одвлачи негативну
енергију. Kада боравите у води,
пливате, роните или само лешка-
рите у њој, пошто је вода увек
хладнија од температуре тела,
она ствара отпорност на прехла-
ду. Треће, и најважније, ми рони-
оци смо увек у хоризонтали и
нема напрезања – срце не мора
додатно да пумпа крв, као на
пример код кошаркаша и дру-
гих спортиста. У води срце рав-
номерно ради, ти си опуштен и
уживаш у оном чаробном свету.

• И капацитет плућа вам је
сигурно бољи?

– И те како. Ми под водом,
захваљујући регулатору, мирно
и равномерно дишемо, нема про-
блема с дахом. Ипак, ми ронио-
ци волимо да задржимо дах, па
да се такмичимо ко ће дуже и
даље тако стићи. И то има сво-
јих предности: организам пре-
познаје да нема кисеоника и
мозак сматра да нема довољно
тромбоцита, који су главни пре-
носник кисеоника. И онда ти он
прави нове. Због тога рониоци
имају фантастичну крвну сли-
ку. Ево мој пример: за моје годи-
не и за средину у којој боравим,
требало би да имам око пет
милиона тромбоцита, максимал-
но шест. Ја имам преко 5,9 мили-
она. Моја супруга исто тако. Kао
да смо с планине сишли. А кад
имаш толико црвених крвних
зрнаца и тромбоцита, ти се мно-
го теже умориш и много брже
се одмориш.

• И ви сте имали блиски сусрет
с коронавирусом. Да ли је рони-
лачки стаж ту био од користи?

– Роњење благотворно делује
на моје здравље одувек. Не
пушим, не пијем и никада нисам
био болестан. Не рачунам обич-
не прехладе, али ни дан-данас
не пијем никакве лекове и немам
ниједан здравствени проблем.
Међутим, у Грчкој на роњењу
сам добио корону а да тога нисам
дуго био свестан. Ронио сам с
температуром од 39 а да нисам

ни знао шта ми
је. Осећао сам
се мало лоши-
је, али припи-
сао сам то умо-
ру од пута. То
је потрајало
десет дана. Kад
сам се вратио у
Панчево, так
онда сам
открио да
имам темпера-
туру и два-три
дана сам пио
таблете, скидао
температуру
туширањем,
али ствари су
се погоршале.
На крају сам 24
дана био у бол-

ници, и то нон-стоп на кисеони-
ку. Никад пре тога нисам имао
никаквих проблема с плућима,
напротив, имао сам савршен,
натпросечан капацитет плућа.
Много млађи људи од мене су
прошли с тешким последицама,
јако дуго су се опорављали, а ја
сам се опоравио очас посла. Знао
сам да је роњење заслужно за
то. У болници ми је био смањен
капацитет плућа и ја нисам могао
да се надишем, али сигуран сам
да је мој мозак размишљао ова-
ко: аха, Макара опет рони, оста-
је без кисеоника, све је то океј,
решићемо ми то без проблема,
сад ћемо да правимо тромбоци-
те, и организам је то много лак-
ше пребродио. Kасније сам на
телевизији чуо потврду своје
претпоставке, јер се испостави-
ло да су истраживања показала
да се управо они који се баве
роњењем неупоредиво лакше
опорављају чак и од тежих обли-
ка ковида 19. Драгана Кожан

Панчево је старо насеље. Први
писани траг о њему потиче из
1153. године, али је сигурно
да је насеље и пре постојало.
За период до 1716. године, када
су Аустријанци протерали Тур-
ке са ових простора, немамо
података о здравственим при-
ликама у Панчеву. Супротно
томе, за време двеста година
дуге аустријске владавине, има-
мо многобројне изворе. Аустри-
ја је одмах по доласку и на
овом простору формирала Вој-
ну границу, а убрзо и санитет-
ски кордон према Турској.
Санитетски кордон првенстве-
но је представљао брану про-
тив куге, али и брану за остале
заразне болести. Кључне уста-
нове санитетског кордона били
су контумаци, односно каран-
тини. Панчево се налазило на
врло важном путу Београд–Те-
мишвар. Зато је наш град већ
1726. добио контумац. У окви-
ру панчевачког контумаца била
је и болница. Са великом сигур-
ношћу може се тврдити да је
ово била прва болница уопште,
али и прва заразна болница у
Панчеву. Ова болница била је
затвореног типа, намењена
лечењу оних лица која су обо-
лела током издржавања тзв.
карантинског времена. Но за
време две велике епидемије
куге у Панчеву, 1738. и 1743,
контумацка болница служила
је за лечење и оболелих пан-
чевачких грађана. Током дру-
ге епидемије, због великог бро-
ја оболелих, поред болнице
коришћене су и околне при-
ватне куће.

Због епидемије

Панчево током целог 18. века
није имало своју грађанску бол-
ницу. Прву војну болницу град
добија после завојачења 1764.
године. Ова болница није има-
ла заразно одељење. Прва гра-
ђанска болница у Панчеву
изграђена је 1805, а нова вели-
ка региментска болница 1831.
године. Ни једна ни друга бол-
ница такође нису имале зара-
зно одељење.

У документу од 1. марта 1845.
године помиње се заразно оде-
љењеболнице. Поштопанчевач-
ка грађанска болница у то време
још није имала заразно одеље-
ње, свакако се овде ради о кући
или неком другом простору ван
болнице, коју јеМагистратзаку-
пио због епидемије и у њу сме-
стио заразне болеснике.

После укидања Војне грани-
це 1872. расформирана је реги-
ментска болница и град од вој-
ске откупљује ову зграду и њу
пресељава грађанску болницу.
Мада је капацитет болнице зна-
чајно увећан, ни у новом сме-
штају није отворено заразно оде-
љење. О томе где су у то време у
нашем граду лечени заразни
болесници дознајемо из више
докумената, али ја сам изабрао
да вам прочитам део текста из
књиге „О здравственим прили-
кама у Панчеву”. Књигу је 1891.
написао градски физикус др
Љубомир Ненадовић. Он пише:
„У Панчеву нема посебна бол-
ница за заразне болести. Кад се
појави каква зараза, узму у којем
усамљеномкрајуградскомкакву
кућу, која према потреби за бол-
ницу буде удешена.” Др Нена-
довић, сматрајући да то није
најбоље решење, предлаже
општини да набави бараку, која
би у случају потребе могла лако
да се монтира на било којем
месту. Изпоменутекњигедозна-
јемо да је у болници, у то време,
постојало мушко и женско оде-
љење за лечење „сифилистич-
них болести”.

Панчевачка општина 1896.
године, желећидаконачно реши
проблем смештаја и лечења

заразних болесника, расписује
конкурс за изградњу болнице
за заразне болести, „са надом
да ћe болница бити изграђена у
блиској будућности”. Нисмо
открили када је ова болница
тачно изграђена, али то је сва-
како било у периоду између
1897. и 1900. године. У време
српско-бугарског рата 1913.
године, када се у Србији поја-
вила епидемија колере, град-
ске власти у Панчеву су при-
премиле ову болницу, за случај
да се колера појави и у нашем
граду. На сву cpeћy, ова болест
се није појавила у Панчеву.

После рата

По завршетку Првог светског
рата у поменутој згради отво-
рена је Заразна болница, али
она није била у саставу Гра-
ђанске болнице, већ је посто-
јала као посебна градска уста-
нова. Болеснике Заразне бол-
нице (онда када их је било)
лечио је градски лекар др Алек-
сандар Јанкулов. Треба напо-
менути да је болница имала
само једног стално запосленог
службеника, који је вршио
послове дезинфектора. Он је и
становао у згради болнице.

Пошто је дошло до неспо-
разума између др Јанкулова и
управитеља Грађанске болни-
це др Јефте Шамбека, око одр-
жавања зграде Заразне болни-
це и исхране њених болесни-
ка, др Јанкулов је упутио жал-
бу градском надфизику др Пан-
ти Теодоровићу са захтевом да
он овај спор разреши. Др Тео-
доровић је 13. септембра 1922.
године панчевачком Сенату
поднео следећи предлог:
„Пошто су обе болнице варо-
шка својина и шефа и све наме-
штенике варошке болнице
варош плаћа, да би се исхрана
и лечење заразних болесника
у заразној болници дефини-
тивно решило, молим хитно
на најближој седници проши-
реног Сената следеће предло-
жити: 1. Да се заразна болни-
ца прикључи градској болни-
ци. Да јој шеф буде свакодоб-
ни шеф градске болнице. Да
их је дужан лечити лекар град-
ске болнице и да их исхрањује
градска болница т. ј. да се бри-
не о њима као и о болесници-
ма гр. болнице.” Поред наве-
деног, др Теодоровић је затра-
жио: „Да се мерничко звање
замоли да заразну болницу тако
преоправи, да би се могли боле-
сници и зими сместити, пошто
су зидови 1/2 цигље дебели, па
је немогуће собе ложити и
топло држати.” Предложио је
да се дезинфектор исели из
зграде Заразне болнице и да
му се сазида стан на земљи-
шту ове болнице. Сенат је при-
хватио предлог и Заразна бол-
ница је крајем 1923. припоје-
на Грађанској болници.

(Крај у следећем броју)

ДРАГИША ЂОРЂЕВИЋ: 

ТРИ ВЕКА ПАНЧЕВАЧКЕ МЕДИЦИНЕ

Заразне болнице
у Панчеву (1)

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: СЛАВКО МАКАРА, РОНИЛАЦ

ОН ПЛИВА КАО РИБА КРОЗ 
ПАРАЛЕЛНИ ВОДЕНИ СВЕТ (Предавање одржано 11. маја 2001. године у Панчеву, 

на састанку Секције за инфективне болести Србије)



сам морао да потражим хитну
помоћ. Поред осталог, прити-
сак ми се срозао на 80, али
када сам добио противотров
антивитерин и инфузију, за
неких сат времена све се рела-
тивно брзо стабилизовало.
Једино што два дана након
тога нисам имао осећај капа-
ка, па сам ујутро, приликом

устајања, морао прстима да их
отварам – каже овај љубитељ
животиња.

Без обзира на све изазове, он
ће и даље свакодневно из своје
кућице надомак Малог Среди-
шта кретати даноноћно у нове
изазове, а све ради очувања пре-
дивне природе Вршачких пла-
нина.
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Један од небрушених бисера при-
роде у нашем најближем окру-
жењу свакако су Вршачке пла-
нине. Или како га неки од мило-
ште зoву – Вршачки брег.

Поред раскошне природе, пре
свега оличене и бујним шумaма,
и велике количине кисеоника,
то предивно место на свега око
75 километара од Панчева дом
је за велики број разноврсних
биљака, од којих су неке и веома
ретке, као карпатска мишјанка
или карпатски дичак, а када је о
животињама реч, право богат-
ство представљају орлови змија-
ри, уралске сове. Има и даждев-
њака, шарки, па чак и вукова...

Ипак, сва та бића се тешко
или готово никако не могу виде-
ти или срести, па људи могу крај-
ње опуштено и безбрижно да
уживају у тој фасцинантној оази
природе, нарочито када се зна
да се о њој старају људи попут
чувара Миливоја Вучановића.

Вршачке планине се уздижу
усред Панонске равнице у југо-
западном делу Баната и пружа-
ју се у правцу исток–запад, у
дужини од 19 километара, а нај-
већа ширина износи око осам
километара. Површина овог
масива је 170 квадратних кило-
метара, од чега у Србији 122, а у
Румунији 48.

Оно што их пре свега чини
планинама јесу два врха с преко
петсто метара надморске виси-
не – Гудурички има 641 и нај-
виша је тачка ових планина и
целе Војводине; нешто нижа је
Лисичја глава (590 метара), а
потом следе Ђаков врх (449) и
Вршачка кула (399). Иначе,
северна падина је стрма, док се
јужна постепено спушта у побр-
ђе, где се налазе и чувени вршач-
ки виногради.

Вршачке планине су некада,
заједно с Фрушком гором, биле
острва у Панонском мору, а пред-
стављају најсевернији изданак
српско-македонске планинске
масе, иако се у неким ранијим
списима може пронаћи погре-
шан податак да припадају
Kарпатима.

Немерљив је осећај попети се
на Брег, а поглед који с њега
пуца у ширину такав је да га је
тешко описати речима, јер поред
Вршца, који се види као на дла-
ну, око може досегнути и добар
део Војводине и Румуније.

Ово је и атрактивна туристич-
ка и излетничка дестинација, а
по свеж ваздух и уживање у непа-
твореном зеленом шумском амби-
јенту љубитељи природе крећу
непосредно по изласку из Вршца
– од старе црквице, омиљеног
излетишта, у чијој је непосредној
близини и Црква Светог Теодора.

На следећем врху налази се
један од симбола града – Вршач-
ка кула, а ту је и веома популар-
на писта за параглајдере. На
десет километара од центра гра-
да су викенд-насеље Широко
било и планинарски дом с бун-
галовима. С јужне стране пла-
нина вредно је помена и село
Месић с манастиром који, пре-
ма неким списима, датира још
из 1225. године, а с друге стране
брда постоји још један манастир
у селу Мало Средиште.

Ретке врсте

Баш у близини тог села обитује и
један исконски поштовалац овог

небрушеног драгуља чисте при-
роде, Миливој Вучановић, чувар
природе у заштићеном природ-
ном добру, који је притом, као
велики љубитељ животиња, и
орнитолог и прстеновач птица.

Свако ко иоле познаје овог

занесењака
сложиће се с
констатаци-
јом да, и
професио-
нално и
хобистички,

спортским
ж а р г о н о м

речено, оставља
„срце на терену”,

боље рећи за терен зва-
ни Вршачки брег.

– Ја му заправо дођем као за
многе намене и увек сам на 
располагању, па ми радно вре-
ме није фиксирано, јер могу да
радим и дању и ноћу. Поред тога
што бринем о стању овог 
природнг добра и спречавам кри-
волов и нелегалну сечу дрвећа,
чувам ретке биљне врсте, а насто-
јим и да пружам све битне
информације људима који се
овде затекну – од едукације у
вези с природом до давања сва-
којаких смерница. Могу да
кажем да посао није нимало лак,
јер би ретко ко пристао да се
одрекне луксуза живљења по
данашњим цивилизацијским
нормативима, али мени је пре-
леп и не бих га мењао ни за шта
– наводи овај природњак.

Миливој истиче и то да су
Вршачке планине права драго-
ценост, јер их, поред аутентичне
лепоте и чистог ваздуха, краси и
несвакидашњи биодиверзитет.

– Много је разлога за то, оли-
чених у небројеним биљним и
животињским врстама које су
пронашле уточиште у овој фасци-
нантној средини, а нарочито оних
карактеристичних само за Вршач-
ке планине. Када је реч о флори,
свакако треба издвојити карпат-
ски дичак и карпатску мишјаки-
њу, јер их има на само неколико

места на Брегу. Ту је панонска
мајчина душица, једна од мени
омиљенијих, као и коцкавица,
комбинација лале и висибабе –
каже чувар природе.

Има орла змијара, 
али и шарке

Миливој није случајно постао и
орнитолог, будући да се ради о
једном од ретких посвећеника
када је реч о бризи за перната
створења, чега не би било без
огромне љубави према њима.

– Све су ми једнако драге,
али бих ипак издвојио неколи-
ко ретких врста које обитују на
Брегу. На првом месту ту је орао
змијар, који је овде први пут
регистрован 1999. године и ота-
да њихов број варира од два до
три пара. Ове птице полажу
само једно јаје током године;
селице су и долазе у априлу из
Африке, а у јесен се тамо вра-
ћају. Чак смо их и пратили
путем GPS-а, па је рецимо један
примерак регистрован у Чаду.
Када долазе овамо, настоје да
се врате у стара гнезда. Тако
сам једне године присуствовао
надметању змијара и патуља-
стог орла око истог потенци-
јалног дома. Толико дуго су
ратовали да су изгубили драго-
цено време за благовремено гне-
жђење, па су напослетку те годи-
не и једни и други остали без
порода. Од других врста с
Вршачких планина, споменуо
бих и уралску сову, коју овде
пратимо од 2006. године. У
међувремену смо кренули са
акцијом постављања великих
дрвених кућица, у којима се
сада гнезди већина од десетак
парова поменуте сове – наводи
Миливој.

Поред других птица, као што
су зебе, горске плиске, пузићи,
ове шуме обилују и сисарима и
гмизавцима.

– Рецимо, има даждевњака,
чије дречаве боје указују на то
да није за јело иако би многи-
ма био лак плен, јер је рела-
тивно тром, али је, на жалост
предатора, веома отрован. Ту
је неколико врста змија, а само
једна је отровна – шарка, која
може бити у више варијетета,
од шарене до потпуно црне.
Међутим, веома је плашљива
и увек бежи од људи, па су
нежељени сусрети веома рет-
ки. Колико знам, у последњих
неколико деценија уједа је било
мање од прстију на рукама и
ниједан се није завршио коб-
ним исходом. Међу њима сам
био, а то се догодило када сам
налетео на једну ретку црну
шарку, која је баш тада прела-
зила стазу. Хтео сам да је што
боље усликам и толико сам јој
се примакао да сам практич-
но натрчао на њен зуб, којим
ме је само окрзнула. И то је
било довољно да убрзо осетим
неку чудну малаксалост, па

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

Питић
Мужјак мешанац, с генима питбула, тра-
жи нове и одговорније власнике, након
што је стерилисан, микрочипован и вак-
цинисан против беснила.

У питању је млађи пас који је преди-
ван с људима и баш обожава да се мази, док на друге псе поне-
кад реагује, јер вероватно не воли доминантније псе.

Kада јепронађен, нијеимаомикрочипиако јеочигледнода јебио
нечији, јер је навикао на људе. Налази се у градском прихватилишту
и нада се брзом проналаску сигурног дома, а сви који то желе, могу
да га виде у градском прихватилишту (телефон 352-148).

Рундица и Батица
Два чупавца су најмлађи чланови содарске
банде – Батица има око осам месеци, а Рун-
дицаокоседам. Наулицисуодтрећегмесеца
животаиникадасенеодвајајуједнооддругог.

Обоје су вакцинисани, чиповани и
очишћени од паразита. Бата је кастриран, а мала, пуфнаста и
као ћуфтица округла Рунди је стерилисана.

Ови лепотани, који на сликама делују крупније, а заправо
су баш мали пси, веома су мирни, добри, нежни, тихи и
послушни – прави пакетић поред којег можете научити шта
је љубав, поверење и право другарство.

Све друге информације могу се добити на телефон 065/529-38-08.

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

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

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

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

за цео живот!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ВУК СЕ КРЕЋЕ НА ГРАНИЦИ

Према Миливојевим речима,

на Вршачким планинама живи

и вук.

– Ради се о једном чопору од

две до пет јединки, који цирку-

лише управо негде у међугра-

ничном простору између Руму-

није и Србије. Они се углавном

хране тако што нападају дивље

свиње и срне, пре свега слаби-

је јединке, а нису гадљиви ни

на лешине. Зато их сматрамо

селекторима у природи – наво-

ди овај природњак.

ЗАШТИЋЕНИ ПАРК ПРИРОДЕ

Због јединственог положаја

Вршачких планина у Банату,

разноврсности флоре и вегета-

ције и богатих прелепих шум-

ских екосистема, већи део ове

планине заштићен је 1982.

године као парк природе.

У децембру 2005. године

Скупштина општине Вршац

донела је одлуку о заштити

предела изузетних одлика

Вршачке планине на 4.408

хектара, од чега је у првом сте-

пену заштите 190 хектара.

На подручју предела изу-

зетних одлика регистровано је

1.017 врста виших биљака, од

којих се седам налази у

„Црвеној књизи флоре Срби-

је”, као ретке и угрожене

врсте. Највише су заступљени

храстови, затим липа, багрем,

па буква, јавор и други

лишћари.

РАСКОШНА ПРИРОДА НА САМО 75 КИЛОМЕТАРА ОД ПАНЧЕВА

ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ – СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ

Црна шарка

Карпатска мишјакиња

Чувар природе
Миливој Вучановић
са орлом змијаром

И довде стигне понеки (безопасан) тенк

Пуца поглед на Вршац и Војводину

Много лепих стаза



„Црно-бели” савладали
„жуто-црне”

ЖРК Панчево на
победничком путу

Из недеље у недељу, из утакми-
це у утакмицу, како се првен-
ствене трке ближе крају, тако на
рукометним теренима широм
Србије постаје све занимљиви-
је.

Дерби меч седмог кола плеј-
-офа Суперлиге прошлог викен-
да одигран је у нашем главном
граду, где су снаге одмерили
Партизан и Динамо. Као и увек
када се сретну тимови из врха
табеле, тако је и у овом мечу
било много лепих и атрактив-
них потеза, снажних дуела, неми-
новних грешака... После шезде-
сет минута исцрпљујуће борбе
победи су се радовали „црно-
-бели”: Партизан–Динамо 28:26
(15:13).

Тим из нашег града одлично
је започео ову утакмицу. Најпре
је прецизан био Радовић, потом
и Голубовић два пута, па је Дина-
мо на старту повео с 0:3. У сед-
мом минуту на семафору је ста-
јао резултат 1:4 и од тог момен-
та Партизан је почео да преузи-
ма иницијативу и контролу над
утакмицом. Поготком Марка
Перовића с линије од седам мета-
ра у 14. минуту Панчевци су
водили последњи пут у овој утак-
мици (6:7).

Домаћи рукометаши су изјед-
начили на 8:8, а потом и потпу-
но преокренули резултат, па су
на одмор отишли са два гола

предности. Готово иста слика
виђена је и у наставку меча.
Динамо је увек био ту, мало му
је недостајало да се поново резул-
татски сасвим прикључи, али
сваки напад гостију рукомета-
ши Партизана су успешно одби-
јали...

– Увек нам фали то нешто
мало... Али то морамо да реши-
мо између себе, о томе се не
прича на конференцијама. Пре-
остаје нам да тренирамо још
јаче, да финиш првенства доче-
камо спремни и да сезону окон-
чамо победама – рекао је на кон-
ференцији за новинаре после
утакмице капитен Динама
Милош Костадиновић.

Следећег викенда тим из Пан-
чева неће имати првенствених

искушења, а наредни сусрет му
предстоји у среду, 6. априла,
када ће у Шапцу одиграти поно-
вљени меч с домаћом Метало-
пластиком.

Рукометашице ЖРК Панчева
поново су на победничком коло-
секу. Оне су прошлог викенда
оствариле убедљиву победу у
Хали спортова на Стрелишту, а
наруку су им ишли и резултати
главних конкурената, па су опет
на другом месту на првенстве-
ној табели, иако имају меч мање
од трећепласираног Срема: ЖРК
Панчево – Пирот 55:24 (28:12).

Коначан исход довољно гово-
ри о утакмици, игри и односу
снага двају ривала. Тим који
предводе Марко Крстић и Све-
тлана Ничевски надвисио је рива-

ла у свим елементима рукомет-
не игре, па се питање победника
није постављало ниједног тре-
нутка.

Оно што је можда и најбит-
није, јесте чињеница да су шан-
су добиле и млађе девојке из
ЖРК-а Панчево, оне које током
првенства имају мање прилике
да играју, и све су се уписале у
листу стрелаца.

Наш тим је играо у саставу:
Милица Илић, Јелисавета Мар-
ковић (седам голова), Невена
Станишковић (један), Владисла-
ва Рогуља (једанаест), Невена
Маркагић (шест), Теодора Ста-
нојевић (седам), Ива Грујић (два),
Даринка Петронијевић (два),
Марија Митрић (пет), Уна Бркић
(три), Анастазија Јамбрушић
(девет), Теодора Вранић и Ката-
рина Кепчија (два гола).

Панчевке су тако на најбољи
начин искористиле кикс воде-
ћих екипа на табели. Кикинда,
која је лидер, изгубила је у Сме-
дереву од Младог радника, док
је Срем претрпео пораз у Про-
купљу од Топличанина. Сада на
врху табеле све ври... Кикинда
је прва са 22 бода, а следе Пан-
чево, Срем и Млади радник са
по двадесет једним бодом.

Већ идућег викенда на про-
граму је нови велики дерби. У
Хали спортова на Стрелишту
Невена Маркагић и њене дру-
гарице играју против Младог
радника, а уз помоћ с триби-
на лакше ће стићи до важне
победе. Утакмица почиње у 20
сати.
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Чачак је прошлог викенда уго-
стио најбоље каратисте у нашој
земљи, а најзначајније домаће
такмичење, Сениорско првен-
ство Србије, остаће упамћено
по одличним резултатима бора-
ца панчевачког Динама. Уз
чачански Борац, клуб из нашег
града је био најуспешнији, јер
су његови такмичари освојили
три златне медаље и по једно
сребро и бронзу.

Конкуренција је била веома
јака, а многи млади такмича-
ри својски су се трудили да буду
достојни ривали искусним бор-
цима.

Шампиони Србије постали
су Марина Радичевић у кате-
горији до 68 кг, Ђорђе Салапу-
ра у групи каратиста до 75 кг и
Дарко Спасковски у категори-
ји до 60 кг. Они су убедљиво
савладали све своје ривале и
заслужено понели назив прва-
ка. Сребрну медаљу, прву
сениорску, освојио је млади
Михајло Поповић у категорији
до 75 кг, а бронзом се окитио
Урош Петровачки у групи бора-
ца до 67 кг. На корак до трофеја
био је одлични Никола Ивано-
вић, који је остварио две одличне
победе, а одличан наступ у ката-

ма имао је Александар Здешић,
који је у првом колу победио, али
је у другом поражен само због
лоших судијских одлука.

Шеф стручног штаба Дина-
ма Предраг Стојадинов и тре-
нер Слободан Битевић преза-
довољни су наступом својих
такмичара, а сениорима сада
предстоје двомесечне припре-
ме за Европско првенство, које
ће бити одржано крајем маја у
Турској.

У Чачку је одржано и Школ-
ско првенство Србије, на коме
су такмичари Динама освоји-
ли два вредна трофеја.

Најсјајније одличје у катама
заслужио је Александар Зде-
шић, ученик Гимназије „Урош
Предић”. То је његова трећа
узастопна титула на Школском
првенству Србије, а на путу до
ње све своје противнике је савла-
дао с максималним резулта-
том. Сребрно одличје у катама
зарадио је пионир Вук Ворка-
пић из ОШ „Васа Живковић”.

За Карате клуб Динамо ово
је велико признање, али и вели-
ко задовољство, јер су његови
борци допринели укупном
успеху Града Панчева и својих
школа.

НАДМЕТАЊЕ НАЈБОЉИХ КАРАТИСТА У ДРЖАВИ

ДИНАМО СТВАРА НОВЕ ШАМПИОНЕ

Прошлог викенда у Смедере-
ву je одржано финале Купа
Србије по Б-програму у стре-
љаштву, у категоријама пио-
нира, кадета и млађих јунио-
ра. Стрељачка дружина „Пан-
чево 1813” имала je шест
представника на овом надме-
тању.

А л е к с а
Ракоњац је био
најбољи мла-
ђи јуниор у
гађању из
в а з д у ш н е
пушке. Пого-
дио је 620,6
кругова и тако
освојио нај-
сјајнје одлич-
је. Ива Рако-
њац је заслу-
жила бронзу у
групи кадет-
киња које су
пуцале из
в а з д у ш н е
пушкe, и то с
л и ч н и м
рекордом од
410,7 кругова.

Пиштољаш
Марко Нинко-
вић такође jе освојио бронза-
но одличје у надметању мла-
ђих јуниора, док је у кадет-
ској конкуренцији био пети.
Боје клуба бранили су и Огњен
Лукић, Огњен Бунчић и Сте-
фан Кешишјан.

Следећег викенда у Београ-
ду ће бити одржано Првен-
ство Србије по Б-програму,
на коме ће наступити и десет
младих такмичара Стрељач-
ке дружине „Панчево 1813”.

На седници Скупштине
Стрељачког савеза Војводине
у Новом Саду додељена су
признања најуспешнијим так-
мичарима стрелцима у покра-
јини у 2021. години.

Признања за фантастичне
резултате заслужили су сле-
дећи чланови СД-а „Панчево
1813”: Ива Ракоњац, Алекса
Ракоњац, Марко Нинковић,
Велимир Нинковић, Дејан
Пешић, Огњен Лукић и Сте-
фан Кешишјан, док је клуб

из нашег града заузео треће
место на ранг-листи, у кон-
куренцији 32 војвођанска клу-
ба. Алекса Ракоњац је добио
стипендију за врхунске спор-
тисте Војводине, а услове за
стипендирање у 2022. годи-
ни стекли су Алекса Ракоњац
и Марко Нинковић.

Наши млади и успешни
суграђани заслужили су при-
знања и од Стрељачког саве-
за Србије.

Ива Ракоњац, Марко Нин-
ковић, Велимир Нинковић,
Алекса Ракоњац, Стефан
Кешишјан и Огњен Лукић
тако су само потврдили да
њихово време тек долази и
да добре резултате и најсјај-
нија одличја од њих тек тре-
ба очекивати.

Стрељачка дружина „Пан-
чево 1813” осма је по бодо-
вима на ранг-листи ССС-а,
што је велики успех у конку-
ренцији 80 клубова, а и напре-
дак у односу на претходну
годину. Дејан Пешић је оства-
рио резултат међународног
ранга, Алекса Ракоњац је
остварио резултат национал-
ног ранга, док је Синиша Вељ-
ковић категорисани тренер
међународног ранга и судија
интернационалног ранга.

АКТУЕЛНОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

ВРЕМЕ У ЗНАКУ
ПАНЧЕВАЧКИХ СТРЕЛАЦА

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ДЕРБИ ПАРТИЗАНУ, ДЕВОЈКЕ ДЕКЛАСИРАЛЕ ПИРОТ



Спортско Панчево то не памти,
иако град на обали Тамиша кроз
своју богату историју и те како
може да се поноси успешним
спортистима.

За само годину дана постоја-
ња Џудо клуб Тамиш је постао
синоним за успех. Спортски
колектив за понос, „дружина” у
којој се води рачуна о сваком
детаљу, али о деци пре свега.
Велика посвећеност, огроман
ентузијазам, озбиљан рад... ЏК
Тамиш израста у праву фабрику
нових шампиона.

У својих првих годину дана
такмичари су омиљеном клубу
донели око 700 медаља с дома-
ћих и међународних турнира, а
ЏК Тамиш може да се поноси и
освајачима одличја с државних
првенстава. Шампиони Србије
су Милица Секуловић и Кри-
стијан Лехни, а носиоци брон-
заних колајни с најзначајнијих
надметања у Србији јесу Петар
Новаковић и Дејан Долинга.
Немогуће је не споменути и сјајну
Наталију Новаковић, девојчицу
која је својом првом борбом
скренула пажњу на себе.

С децом раде тренери: Неда и
Иван Остојић, Рајко Стајчић и
Дарко Тодоровић, али велику
подршку мали борци Тамиша
имају и од чланова Црвене зве-
зде, наших суграђана Алексе и
Андрее Стојадинов, европских
џудо-шампиона.

Заиста је много тога урађено
у ових годину дана, на радост
свих правих поклоника спорта,
на понос Панчева. ЏК Тамиш је

успоставио сјајну сарадњу с
врховним савезима Војводине и
Србије, а ужива и подршку Гра-
да Панчева.

И то није све – у међувремену
су у овом клубу основане и рвачка
и самбо секција, а Тамиш већ има
петдржавнихпрвакаусамбу, који
ће у септембру учествовати на
Европском првенству за кадете.

Џудо клуб Тамиш је усталасао
и опчинио целу Србију, па је у
својим најмодернијим простори-
јама на Котежу током годину

дана угостио гото-
во све клубове из
земље: Црвену зве-
зду, Трудбеник,
Вождовац, Ниш,
Кучево, Степанови-
ћево, новосадски Џунс,
Турију, Пожаревац, вршач-
ку Локомотиву, Алексинац...

Иако је пандемија коронави-
руса сасекла готово све, Тамиш
је успео да своје борце изведе и
на међународна такмичења у
региону, а тек се припремају за

одлазак на турнире у: Бугарску,
Македонију, БиХ, Мађарску, Сло-
венију...

И то још увек није све! Вели-
ки пријатељ Џудо клуба Тамиш
постао је и Славко Текић, тре-
нер кадетске репрезентације
Немачке, а наши суграђани има-
ју подршку и од чувене џудо-
-породице Мајдов. Били су чак

и њихови гости у Сарајеву.
ЏК Тамиш чине људи

пре свега. Сјајна деца,
њихови родитељи
који много пома-
жу, одлични тре-
нери, али и чел-
ни људи клуба
Ненад Шаренац и

Ненад Новаковић
који сваку идеју, не

верујући у немогуће,
спроведу у дело. На

радост и у корист деце Тами-
ша, наравно.

Први рођендан клуб је обеле-
жио великим турниром. Гостова-
ла је Црвена звезда, а преко 100
малишана увеличало је овај дога-
ђај. И опет је било свега што у
ствариичиниједнулепуманифе-
стацију. Сјајних борби, медаља,
радостизбогпобеда, сузазбогпора-
за, осмеха и дружења уз добре и
укусне залогаје с роштиља...

И све то под будним оком
легенде српског и панчевачког
џудо спорта Марка Атанасова,
чији се клуб ЏК Панчево, на
његову иницијативу, недавно
„фузионисао” с Тамишем.

Лепа спортска прича, нема
шта...

ЏУДО КЛУБ ТАМИШ ПРОСЛАВИО ПРВИ РОЂЕНДАН

ГОДИНА СТВАРАЊА И УСПОНА
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
Жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – М. РАДНИК
Субота, 20 сати

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Жене
Фекетић: ЈАДРАН–ЈАБУКА
Мушкарци
Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО–ДОЛОВО
Б. Јарак: МЛАДОСТ ТСК – ЈАБУКА

Кошарка

ПРВА ЛИГА
Вршац: ВРШАЦ–ТАМИШ

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Опово: ОПОВО 99 – ДИНАМО
Шид: ПАРТИЗАН–ЈЕДИНСТВО

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ЈАВОР
Субота, 16 сати
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ПРВИ МАЈ
Субота, 16 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. В. Село: КОЗАРА–МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ–ЈЕДИНСТВО
Недеља, 16 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – ДОЛОВО
Субота, 16 сати
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–РАДНИЧКИ
Потпорањ: ПОТПОРАЊ – С. ТАМИШ
Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА–СЛОГА
Утакмице су у недељу, од 16 сати.

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–ГЛОГОЊ
Панчево: МУНДИЈАЛ–МЛАДОСТ
Утакмице су у недељу, од 16 сати.

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ЈЕДИНСТВО
Петак, 17 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Жене
Кљајићево: ВОЛЕЈСТАРС – ОДБОЈКА 013

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Београд: ПАРТИЗАН–ДИНАМО 28:26

СУПЕР Б ЛИГА
Жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ПИРОТ 55:24

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Жене
Јабука: ЈАБУКА–РУМА 17:40
Мушкарци
Јабука: ЈАБУКА – РАДНИЧКИ 1958 25:29
Јабука: ДОЛОВО – Б. КАРЛОВАЦ 34:38

Кошарка

ПРВА ЛИГА
Лазаревац: КОЛУБАРА–ТАМИШ 76:80

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН 115:42
Качарево: ЈЕДИНСТВО – РУ-КОШ 20:0

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: РАД–ЖЕЛЕЗНИЧАР 0:1

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ – ДИНАМО 1945 1:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. Карловац: ПРОЛЕТЕР–БОРАЦ 3:1
Омољица: МЛАДОСТ – Ц. ЗВЕЗДА 2:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА – ПАРТИЗАН (Г) 2:0
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ХАЈДУЧИЦА 2:0
Алибунар: БУДУЋНОСТ–ЈУГОСЛАВИЈА 3:1
Долово: ДОЛОВО – СПАРТАК 1911 1:2
Падина: ДОЛИНА – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ 3:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–МЛАДОСТ 2:0
Уздин: УНИРЕА–МУНДИЈАЛ 1:0

Четрнаеста победа
Железничара

Два дербија
до плеј-офа

Фудбалери Железничара поно-
во су се поигравали живцима
својих навијача, али су их на
крају и силно обрадовали.

Популарна „дизелка” с Тами-
ша остварила је важну победу
у 28. колу Прве лиге Србије и
тако наставила континуитет
освајања бодова: Рад–Железни-
чар 0:1 (0:0).

Није било нимало лако на
Бањици, али најважније је да
је панчевачки клуб задржао
треће место на табели, мало се
приближио водећем двојцу,
Инђији и Младости, а успео је
да „веже” и пету утакмицу у
којој није примио гол...

Била је то још једна „ровов-
ска” битка, тешка и тврда утак-
мица, у којој момци тренера
Драгана Перишића нису оду-
стајали до самог краја. Кон-
стантно су стезали обруч око
гола популарних „грађевинара”,
а за агилност и борбеност су
награђени у последњим трену-
цима меча, када је Александар
Ђорђевић сјајним поготком из
слободног ударца донео „Жељи”
толико жељену победу.

Истина је, било је грешака и
у овом дуелу, било је много
пропуштених шанси, те одлич-
них интервенција голмана Мла-
дена Живковића када су фуд-
балери Рада претили. Али када

се све сабере, Железничар је
заслужио овај тријумф, четр-
наести у иначе јако тешком,

захтевном и неизвесном шам-
пионату, у коме свако свакога
може да победи.

Железничар је играо у саста-
ву: Младен Живковић, Стефан
Дабић, Мирољуб Костић, Дани-
ло Дашић, Александар Симче-
вић, Марко Конатар, Јордан
Јовановић, Душан Плавшић,
Милош Стојчев, Лука Петро-
вић и Петар Гигић, а прилику
су добили и: Матеја Зувић,
Реган Обенг, Александар Ђор-
ђевић и Дарио Гргић.

До краја регуларног дела трке
за бодове остала су још само
два кола, а онда следе окршаји
у плеј-офу. Табела и досада-
шњи резултати довољно гово-
ре о томе какве ће се фудбал-
ске битке тек одвијати широм
Србије.

Наредног викенда, у суботу,
2. априла, „дизелка” на СЦ-у
„Младост” дочекује Јавор из
Ивањице, једног од главних
конкурената за највиши пла-
сман, а потом јој предстоји дуел
у Инђији с тренутним лидером
шампионата.

Дуел са Ивањичанима почи-
ње у 16 сати.
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Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Стране припремио

Александар
Живковић

МАРКО ШАМПИОН

На Школском првенству Срби-
је у каратеу, које је одржано у
Чачку, запажени су били и бор-
ци из КК-а Младост.

Прво место у борбама осво-
јио је Марко Милутиновић из
ОШ „Ђура Јакшић”, а бронзом
се окитио Милош Милутино-
вић, ђак исте школе.

Такмичаре су пратили клуп-
ски тренери Милош и Тихо-
мир Макитан.

БРАЋА У ФИНАЛУ

У Сремској Митровици је одр-
жано такмичење у шаху „Спорт-
ских игара младих 2022. годи-
не” за регион Војводине и запад-
не Србије.

Марко Милановић, најмлађи
ФИДЕ мајстор шаха у Србији,
освојио је пет поена из пет пар-
тија и пласирао се и ове године
на финално такмичење.

У млађој класи његов брат
Павле Милановић је са четири
поена из пет партија освојио сре-
брно одличје, али се и он пласи-
рао у државно финале, које ће
бити одржано у јулу на Злати-
бору.

„ОСВОЈИЛИ”
ВОЈВОДИНУ

Чланови Рвачког клуба Дина-
мо имали су много успеха на
Првенству Војводине у Субо-
тици.

У конкуренцији такмичара
до 15 година сребром су се оки-
тиле Милена Секуловић и Ната-
лија Обрадинов, а бронзе су
зарадили Јелена Крстовић и
Серж Ховакимијан. Алекса
Јовић и Маша Милосављевић
били су пети. У екипном над-
метању женски тим Динама
био је други.

На шампионату за учеснике
до 20 година Јована Вићентић
и Јована Радивојевић освојиле
су најсјајнија одличја, Мина
Милосављевић и Огњен Тодо-
сијевић су се окитили сребром,
а бронзу је заслужио Стефан
Тодосијевић. Боје клуба су бра-
нили и Вук Цицуљ и Милош
Јовановић.

Девојке из Динама постале
су првакиње Војводине, а еки-
пу су предводили тренери Вујо
Шајић и Драгана Јанков.

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

„ДИЗЕЛКА” ПРЕШЛА И ПРЕКО БАЊИЦЕ
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Облици
Да ли ико зна да објасни наизглед једноставну ствар: у ком се

појавном облику јавља љубав?

    Тешко, мало је мислилаца било близу одговора.

    Ниједан не беше „тачан”.

    Јер такав одговор не постоји.

    Можеш само да истражујеш.

    Облика је безброј, а свако је за себе једна једина особа.

    Важно је не одустати од потраге.

Природни
Изграде и направе људи свашта: кућу, везу...

    Дешава се и да нешто од тога пукне.

    На пример кућа, удари је земљотрес, па провали очај.

    Али крене се из почетка.

    Срцотреси су драматичнији.

    Али не треба драмити, јер се и ту назире нови почетак.

    Важно је да (п)останемо природни.

    Природа је и око нас и у нама.

Рушења
Распадања, рушења, саставни су део личне надградње.

    Тако бар кажу паметни, па хајде да им поверујемо.

    Не слепо, наравно.

    Колико је свако од нас направио грешака због којих пати?

    Да, „грешнике” треба мрзети!

    Јок, управо супротно, јер откуд знаш шта су проживели.

    Треба бити велик, треба им дати прилике.

    Да се усправе из рушења и исправе.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Једна од најважнијих
победа панчевачког тима

Још две „рунде”
до краја првенства

Утакмицама двадесет осмог кола, које су
одигране прошлог викенда, првенствена
трка за бодове у Адмирал Бет кошарка-
шкој лиги Србије ушла је у сам финиш.
Неизвесно ће бити до самог краја, како у
борби за врх табеле, тако и на њеном
зачељу, а поклоници игре под обручима
у нашем граду с много оптимизма ишче-
кују крај још једне сезоне.

Кошаркаши Тамиша су на гостовању у
Лазаревцу, против директног конкурента у
борби за опстанак, остварили и шесту уза-
стопну победу, па су тако дошли на корак
до остварења свог циља и опстанка у дру-
штву најбољих: Колубара–Тамиш 76:80, по
четвртинама 21:26, 15:14, 22:16 и 18:24.

Играчи Колубаре су одлично „отвори-
ли” утакмицу, за кратко време је на сема-
фору стајао резултат 10:2, па је тренер
Тамиша Бојан Јовичић био приморан да у
раној фази меча затражи тајм-аут. Улазак
у игру Патрика Хардија донео је велики
квалитет у нападу гостујућег тима, успо-
стављена је теренска равнотежа, а убрзо је
Тамиш потпуно преокренуо ток утакмице
у своју корист, па је после првих десет
минутабиоупредностиодпетпоена(21:26).

Велика борба одвијала се и у другој
четвртини. Велики је улог био у овом мечу,
притисак на момке огроман, а оба тима
јако су желела победу... Панчевачки тим
је успео да се „одлепи” и на седам поена
разлике, али Колубара се није дала, кон-
солидовала је своје редове, па је брзо сти-
гла на само поен „минуса”. Коначан резул-
тат првог полувремена поставио је фено-
менални Патрик Харди, и то невероват-
ном „тројком” са око девет метара – 36:40.

Тамиш је веома добро почео у трећој
четвртини. Публика је могла да види
четири атрактивна поена Лазара Луги-
ћа, а онда је Иван Смиљанић погодио

„тројку”, с којом је гостујући тим поново
отишао на шест поена предности. Учи-
нило се тада да је Колубара и дефини-
тивно „преломљена”, али домаћи кошар-
каши се нису предавали. Пронашли су
неку додатну снагу, узвратили серијом
поена од 10:2, па су дошли и до предно-
сти на крају треће четвртине. Велики
проблем за Тамиш пред завршницу меча

била је и повреда скоч-
ног зглоба плејмејкера
Марка Шиника...

У последњу четврти-
ну играчи Колубаре ушли
су са изузетном енерги-
јом и с неколико квали-
тетних и прецизних напа-
да успели су да поведу
са седам поена разлике
(65:58). Била је то пот-
пуно другачија слика на
терену, тада се учинило
да је Колубара завршила
посао, али нису тако
мислили и млади мом-
ци из Тамиша. Поново
су показали јак карактер

и лавовско срце, борили су се за свако
парче терена, сваку лопту... Серијом од
20:5 брзо су утишали домаћу публику и
дошли надомак још једног величанстве-
ног тријумфа, можда и најважнијег у
сезони. У последњем минуту Тамиш је
имао неколико изгубљених лопти, дао је
наду домаћима да могу доћи до изнена-
ђења, али је предност од осам поена пред
тај хаотични минут била довољна да
бодови оду у Панчево.

– Јако тешка утакмица, напета до самог
краја, али и јако важна победа за нас.
Стигли смо на корак до коначног циља.
До краја првенства су остала још два кола
и покушаћемо да будемо прави и да три-
јумфујемо у обе утакмице – истакао је
после меча Иван Смиљанић, један од нај-
бољих играча Тамиша.

Патрик Харди је с 32 поена био нере-
шива енигма за кошаркаше Колубаре, а
пратио га је сјајни Михаило Тодоровић,
који је постигао 16 поена. Поред њих, сви
момци који су протекле суботе у Лаза-
ревцу носили дрес Тамиша заслужују
честитке за борбеност и освојене бодове.

– Успели смо да остваримо шести уза-
стопни тријумф иако је било много тешко.
Када је изгледало да нас је Колубара „пре-
ломила”, успели смо да се издигнемо, да
заиграмо паметније у нападу и на крају
победимо. Није лако играти у Лазаревцу,
Колубара је на свом терену победила гото-
во све фаворите. Циљ нам је био да зауста-
вимо Николу Симића, једног од најбољих
играча у лиги. Успели смо у томе, па смо
самим тим завршили велики посао. Иде-
мо даље, треба да добијемо бар још једну
утакмицу како бисмо завршили посао, како
не бисмо зависили од резултата других –
рекао је на конференцији за новинаре у
Лазаревцу тренер Тамиша Бојан Јовичић.

Следећег викенда на програму је јужно-
банатски дерби. Тим из нашег града путу-
је у Вршац на мегдан са истоименим
домаћином. А. Живковић

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

ТРИЈУМФ ТАМИША У ЛАЗАРЕВЦУ

Викенд за нама донео је још један поло-
вичан успех када је реч о две панчевачке
екипе у игри преко мреже. Одбојкаши
старчевачког Борца претрпели су и једа-
наести пораз у шампионату Прве лиге,
док су девојке из Одбојке 013 убедљиво
тријумфовале над ривалкама из Новог
Сада у 20. колу Друге лиге групе „Север”.

Старчевци су гостовали у главном гра-
ду наше покрајине и фавориту и новом
путнику у елиту пружили добар отпор у
прва два сета, али нису имали снаге да
издрже до краја: Нови Сад Манекс –
Борац 3:1, по сетовима 25:23, 22:25, 25:18
и 25:17.

Као што и коначан исход показује,
гости су били равноправан ривал на почет-
ку сусрета, али како је време одмицало,
Новосађани су преузимали иницијативу,
па су новом победом само потврдили уло-
гу фаворита у овом мечу, тако заузели
друго место на табели и готово сигурно
обезбедили пласман у Суперлигу.

После новог пораза Борац је шести на
табели, а у наредном колу му предстоји
још једно велико искушење. Одмериће
снаге с лидером Јединством из Старе
Пазове. Ова утакмица биће на програму
у петак, 1. априла, у 17 сати.

Девојке из Одбојке 013 обрадовале су
своје навијаче, јер су у двадесетој „рунди”
Друге лиге група „Север” убедљиво савла-
дале ФОК из Новог Сада с 3:0, по сетови-
ма 25:19, 25:14 и 25:9.

Утакмица је одиграна у суботу, 26. мар-

та, у Банатском Новом Селу,
а Јелена Петров и њене саи-
грачице су добром игром и
сигурном победом на нај-
лепши начин честитале
рођендан свом тренеру Вла-
димиру Јованчићу.

После двадесет утакмица
у овогодишњем шампиона-
ту Одбојка 013 заузима пето
место на табели, са скором
од једанаест победа и девет
пораза.

Тим Владимира Јованчи-
ћа у наредном колу путује
у Кљајићево на мегдан с
домаћом екипом Волејстар-
са. А. Ж.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

УБЕДЉИВА ПОБЕДА ОДБОЈКЕ 013


