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Е-управа у Панчеву
положила тест

» страна 2

НОВО У ГРАДУ!

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1

страна 11
страна 11

Забрана бензинаца у ЕУ
добра за наше фабрике

НОВИ ПОСЛОВИ

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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ШТА ТРЕБА ДА ЗНАТЕ
О ДЕЛТА СОЈУ КОРОНЕ

НАША ТЕМА

РАЗГЛЕДНИЦА

БАНАТСКЕ ПРИЧЕ:
ПУПИН И МАЛИ ИДВОР
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Вредна опрема за
бебе стигла у болницу

» страна 3

У Србији постоји 3,5 милиона бројила, реч је о великој суми новца
коју грађани дају без уверљивог објашњења
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ЗАШТО ПЛАЋАМО 140 ДИНАРА
МЕСЕЧНО УЗ РАЧУН ЗА СТРУЈУ?



на дигитализација веома олакшала
приступ јавним услугама.

Као што рекосмо, занимљиви су
резултати у вези с коришћењем е-услу-
га током пандемије. Само четири
одсто испитаника је вакцинацију оце-

нило ознаком „лоше”, док је остатак
вакцинацији дао високе оцене.

Користи за грађане

Дигитална агенда за Западни Балкан је
иницијатива коју је развила Европска
унија и чије деловање је проширено на
шест земаља Западног Балкана. Циљ
ове агенде јесте да обезбеди користи од
дигиталне трансформације за грађане у
региону. Обавезивање на Дигиталну
агенду ће обезбедити грађанима могућ-
ност да прате захтеве развоја економије
и помоћи у модернизацији државне
управе, ојачати безбедност интернет
садржаја, побољшати повезивање и
унапредити простор за пословање.

Бројне су користи од свега овог за
грађане. С применом Дигиталне агенде
грађани ће развити вештине за кори-

шћење интернет услуга државне упра-
ве без страха од угрожавања њихове
приватности. Штавише, дигитализаци-
јом услуга грађани ће бити у прилици
да се боље повежу и тиме унапреде
простор за пословање које се тренутно
одвија по бирократским процедурама.

Јавност у великој мери није упозната
с Дигиталном агендом Европске уније,
те пројекат ICE DA има као циљ јачање
ангажмана организација цивилног
друштва у промоцији, обликовању и
примени Дигиталне агенде за Западни
Балкан. Партнери на пројекту ће у

периоду од три године радити на поди-
зању капацитета организација цивил-
ног друштва и медија за праћење спро-
вођења активности у вези с Дигитал-
ном агендом, као и промовисању
њених циљева на националном и
локалном нивоу.

Штавише, тренутно је у региону
Западног Балкана велики број диги-
талних услуга државне управе већ
доступан грађанима. Почев од прија-
вљивања пореза и плаћања рачуна
путем интернета до регистровања
фирме. ICE DA ће унапредити кори-
шћење електронских сервиса кроз
промоцију употребе и допринос реша-
вању проблема који онемогућавају
њихово значајније коришћење, као и
заговарати увођење још квалитетнијих
услуга на свим нивоима управе.

Задатак ICE DA тима је сарадња са
организацијама цивилног друштва,
медијима, државним институцијама
и грађанима на унапређивању агенде
Западног Балкана кроз следеће
активности: спровођење истражива-
ња о тренутном стању рада еУправе и
праћењу промена кроз период од
наредне три године; организовање
тренинга и изградња капацитета
организација цивилног друштва,
медија и доносилаца одлука; успоста-
вљање регионалне мреже организа-
ција цивилног друштва које имају

циљ да заговарају спровођење Диги-
талне агенде; додељивање малих
грантова за 30 организација цивилног
друштва за промоцију и унапређење
Дигиталне агенде кроз успостављање
15 локалних центара за подршку
еУправи и заговарачким активности-
ма и подршка грађанима и осетљи-
вим групама у коришћењу постојећих
сервиса еУправе.

У плану је да до 2023. године ICE DA
успостави јаку регионалну мрежу и уна-
преди дигиталне услуге. Уз то треба да
успостави 15 центара за подршку
еУправи, као и да подстакне тражњу за
дигиталним услугама и њихово повећа-
но коришћење. На крају, важно је као
циљ истаћи и унапређивање међусек-
торске сарадње у приближавању Диги-
талне агенде грађанима. С. Трајковић

Истраживање, прво овакве
врсте у Панчеву, обухватило
је преко 600 испитаника на
репрезентативном узорку

Е-вакцинација добила
високе оцене

У оквиру пројекта „Промоција Диги-
талне агенде и е-услуга у Граду Панче-
ву”, који је део регионалног ICE DA
пројекта, а спроводи га „Sin hro Hub” у
партнерству са организацијом „Cetra”,
реализовано је „Истраживање о кори-
шћењу електронских услуга у Граду
Панчеву”. Партнер на пројекту је
естонска организација eGA, која има
велико искуство у креирању и промо-
цији дигиталних услуга у земљи која у
Европи предњачи по употреби диги-
талног начина пружања услуга грађа-
нима.

Истраживање, прво овакве врсте у
Панчеву, обухватило је преко 600
испитаника на репрезентативном узо-
рку, а спроведено је у периоду април–
мај 2021. Питања су се односила како
на националне услуге, тако и на пове-
рене услуге које се спроводе у локалу.
Резултати су интересантни и из аспек-
та коришћења услуга током епидемије
ковида 19.

Презентација за новинаре на ове
теме одржана је 15. јула.

Е-рецепт најкоришћенији

Резултати кажу да је електронске услу-
ге користило око 63 одсто испитаника,
од чега самостално 31 одсто, док је пре-
осталих 32 одсто користило е-услуге уз
помоћ члана породице или пријатеља –
од тога две трећине испитаника нису
упућене како ове услуге функционишу.

Постоји статистички значајна
разлика у одговорима у односу на род
испитаника – проценат одговора „не”
виши је код жена; у одговорима у
односу на године испитаника – проце-
нат одговора „не” значајно је виши
како расте број година испитаника, а
одговор „да” уопште није заступљен у
категорији 75 и више година; у односу
на тип насеља испитаника – проценат
одговора „не” виши је код испитаника
из руралних делова; у односу на степен
образовања испитаника – проценат
одговора „не” значајно опада с вишим
степеном образовања испитаника.

Најкоришћенија е-услуга, према
резултатима истраживања, јесте е-рецепт
– њу је користило 42,5 одсто испитаника
и оцењена је високом просечном оценом
4,34 на скали од један до пет.

Услугу локалног система за пријаву
комуналних проблема „Систем 48”
користило је 22 одсто испитаника, с
просечном оценом 2,23 на скали од
један до пет. Испитаници су на питање
да ли су им е-услуге олакшале живот
дали просечну оцену 4,02, а више од 60
одсто испитаника сматра да би додат-
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И, где су нам
те стазе?!

По узору на колегу из ове фир-
ме (потписује се иницијалима
С. Т.), који повремено пређе са
собом на ти, следећи редови
биће исписивани у првом лицу
једнине. Шта ћеш, мало  „его-
центрирања” није наодмет...

Елем, седим ја тако усред
ових сахарских врућинштина у
замраченој просторији, блинди-
раној до најниже тачке спуште-
них ролетни како ни зрачак не
био могао да продре у мој „пре-
кувани” живот. И пиљим тако
безидејно у кутију која нам
живот значи, јер без ње ко зна
шта бисмо сами са собом (а
богами и с другима)! Буљим и
шалтујем канале док се скроз не
уканалим. И тако, закован лет-
њом летаргијом, најзад наиђем
на нешто људски а да то нису
људи заморци заточени у нека-
квој ТВ лудари, нешто реално а
да није ријалити, нешто што
може да те релаксира а да ти не
наруши ментално здравље.

У то „нешто”, макар за мене,
спада алармантно мало ствари,
а једна од њих је без премца нај-
фасцинантнија планетарна трка
на два точка и људски погон.

Да, у питању је један једини
„Тур де Франс”.

Не бих сада нашироко о тим
надљудима који свакодневно
преваљују по двеста километа-
ра, на челу са никад доминанти-
јим победником те трке из снова
– Тадејом Погачаром, „ванзе-
мљаком” из братске нам дежеле.

Овог пута бих се ослонио на
периферни вид и осврнуо на
оно што прати „Тур” и чини га
толико јединственим. Поред
људи који га обожавају до идо-
латрије и јуре за тим бицикли-
стичким караваном у својим
камперима, то су ти пејзажи,
грађевине, путеви...

И да се задржимо на послед-
њем. Рекох, путеви... Ај да их
преведемо у сличан термин –
стазе. И ајде још једном, и као
новинар, али и као бициклиста
(шта ћу, гледам и ја своје инте-
ресе попут многих, да не
кажем свих), да испрозивам
надлежне: где су нам већ јед-
ном толико пута обећаване
бициклистичке стазе?!

Бар оне нису прескупе. При-
том су толико добродошле за
наше психофизичко стање и
„промају” у џеповима, а успут
несумњиво исплативе, што као
нечији јефтини политички
поен, што као уклапање у европ-
ске стандарде, јер ако неко још
увек не зна – кроз наш град (и
јужна села) пролази међународ-
на траса „Евровело 6”!

Тинк абаут дет...

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Јордан Филиповић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ПРЕДСТАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА О КОРИШЋЕЊУ Е-УСЛУГА

Разноврсна понуда.

На Зеленој пијаци, ових дана

Снимио: Милан Шупица

У НАШЕМ ГРАДУ МНОГО ВИШЕ
ЗАДОВОЉНИХ ОД НЕЗАДОВОЉНИХ

Пре ма пода ци ма Инсти ту та „Тамиш”,
завр ше на је жетва пше ни це на под руч -
ју Пан че ва, Кова чи це, Опо ва и Али бу -
на ра на 18.200 хек та ра. Про се чан при -
нос је изме ђу шест и по и седам тона, а
на поје ди ним пар це ла ма је било и једа -
на ест тона по хек та ру. Пао ри могу бити
задо вољ ни и ква ли те том зрна. Садр жај
про те и на је од 13 до 16 про це на та, а
хек то ли тар се кре ће од 76 до 88 одсто.

Екс трем но висо ке тем пе ра ту ре овог
месе ца нису дра стич но ути ца ле на
сма ње ње при но са и ква ли тет зрна јер
је пше ни ца била на кра ју зре ња. Бог -
дан Гара ле јић, инже њер ратар ства из
Инсти ту та „Тамиш”, обја шња ва:

– Жетва је про те кла врло брзо у
усло ви ма изу зет но висо ких тем пе ра ту -
ра и за људе и за меха ни за ци ју. Када
иза ђе те на пар це лу, оно што је нај ин -
те ре сант ни је, поред добр ог рода, јесте
када види те отко се сла ме, који пока зу -
ју изу зет но лепу злат ну боју, што зна чи

да су усе ви били здра ви.
Жетве не остат ке, уко ли ко се не

одно се на потре бе сто чар ства, нај бо ље
је задр жа ти на пар це ли и ника ко не
спа љи ва ти. О томе шта је сада потреб -
но ура ди ти Гара ле јић каже:

– Нео п ход но је
љушће ње стр њи шта,
одва ја ње доњег дела
ста бла од земљи шта,
како би се сма њи ло
испа ре ње, одно сно
губље ње вла ге из
земљи шта. То је
важно јер током
авгу ста тре ба да се
одра ди трет ман хер -
би ци ди ма, како би
се коро ви ели ми ни -
са ли са саме пар це -
ле. Након тога иду
ђубре ње и основ на
обра да земљи шта.

Струч ња ци из Инсти ту та „Тамиш”
нагла ша ва ју да је ово иде ал но вре ме да
се ура де ана ли зе земљи шта на хемиј -
ске осо би не, како би се могле одре ди -
ти коли чи не и врсте ђубри ва које ће се
кори сти ти. С. Т.

ПРЕ ПО РУ КЕ ИНСТИ ТУ ТА „ТАМИШ” РАТА РИ МА

Завр ше на жетва пше ни це, а сада...

Јавност у великој мери
није упозната с Дигиталном
агендом Европске уније, те
пројекат ICE DA има као
циљ јачање ангажмана
организација цивилног
друштва у промоцији,
обликовању и примени
Дигиталне агенде за
Западни Балкан.
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И даље је нејасно да ли су потро-
шачи у Србији који се електрич-
ном енергијом снабдевају код
Електропривреде Србије (ЕПС)
у обавези да плаћају трошкове
издавања и слања рачуна и инфо-
центра или не. О томе постоје
две опречне судске пресуде.

И даље је нејасно да ли су
потрошачи у Србији који се
електричном енергијом снаб-
девају код Електропривреде
Србије (ЕПС) у обавези да пла-
ћају трошкове издавања и сла-
ња рачуна и инфо-центра или
не. О томе постоје две опречне
судске пресуде.
Наиме, Основни суд у Пријепо-
љу судске јединице у Новој Ва-
роши пресудио је да ЕПС нема
право да наплаћује те трошкове,
већ има обавезу да обештети
потрошача који га је тужио, пре-
нело је Удружење потрошача
„Ефектива”.

– Дакле, постоје две опречне
пресуде двају виших судова и о
овоме би коначну одлуку треба-
ло да донесе Врховни касацио-
ни суд. Требало би да он на сед-
ници Већа грађанског одељења
заузме начелни обавезујући став,
налик оном који је заузео по
питању трошкова обраде бан-
карских кредита – каже Ђорђе
Поповић, адвокат из Београда.

Проблем је, према писању
„Ефективе”, настао када је утвр-
ђено да је ЕПС неосновано напла-
ћивао трошкове гарантованог
снабдевача од 121 до 142 дина-

ра по рачуну, а да је притом чла-
ном 12. Закона о заштити потро-
шача забрањено да се потроша-
чу наплаћује тај трошак. Упра-
во је та ставка служила овом јав-
ном предузећу као покриће за
те трошкове.

ЕПС је то и потврдио у допи-
су „Ефективи”, који је јавно досту-
пан. Ту је наведено да се трошак
гарантованог снабдевања плаћа
од 132,76 динара и у месецу када
нема потрошње, а служи за
покриће трошкова обрачуна,
израде рачуна, поштанских тро-
шкова и слично.

Упитани да прокоментаришу
шта стварно наплаћују под овом
одредбом, поштарину или тро-
шак гарантованог снабдевања, у
ЕПС-у су за београдску „Поли-
тику” одговорили да све раде по

закону, наводећи да таква сума
постоји и на рачунима потро-
шача у Хрватској и БиХ.

Све ставке на рачуну за елек-
тричну енергију, укључујући и
трошак гарантованог снабдева-
ча, у складу су са Законом о
енергетици, а одредило их је
регулаторно тело Агенција за
енергетику Србије (АЕРС).

Пресуда која се помиње у
медијима, а према којој ЕПС
има обавезу да надокнади тро-
шкове оштећеном потрошачу,
„изузетак је у судској пракси” и
то потврђује и пресуда Вишег
суда у Београду којом је потвр-
ђена одлука Првог основног суда
такође у Београду.

Став Врховног касационог суда
који ће одлучивати по ревизија-
ма јесте да примена чланова 38.

и 50. Закона о енергетици и
методологија за одређивање цене
струје за гарантованог снабде-
вача није спорна у судској прак-
си.

Чињеница је да у Србији има
око 3,5 милиона бројила и да
многи потрошачи имају при-
медбе махом на ову ставку на
рачуну, јер им није јасно зашто
имају издатак ако нису по пола
године и више притиснули пре-
кидач за сијалицу.

Али не би се требало одмах
поводити за оним потрошачем
из Нове Вароши коме ЕПС мора
да врати новац дат на име овог
трошка.

Национална организација
потрошача Србије (НОПС) пору-
чила је грађанима да не журе с
тужбама против ЕПС-а, већ да
сачекају пресуду Врховног каса-
ционог суда.

Младен Алфировић, шеф
правног тима тог удружења, упо-
зорава грађане да би у случају
да несмотрено уђу у спор са ЕПС-
ом могли да га изгубе и да буду
изложени додатним издацима.
Како је додао, наплаћивање тро-
шкова штампања и достављања
рачуна потрошачима није у скла-
ду са Законом о заштити потро-
шача, али, како из ЕПС-а кажу
да тај издатак није садржан у
„трошку гарантованог снабдева-
ча”, а ту ставку је одобрила Аген-
ција за енергетику, НОПС не
жели да заузима став, већ ће
сачекати одлуку Врховног каса-
ционог суда. Р. П.

ДА ЛИ СУ ГРАЂАНИ ОШТЕЋЕНИ

СУД О ТРОШКОВИМА ЗА РАЧУНЕ ЕПС-а

„ТОКОМ ЈУЛА И АВГУСТА

Бесплатна школа
спорта

Панчевачки савез за пред-
школски спорт, у сарадњи
са Спортским савезом
нашег града, организује
бесплатну школу спорта
за сву децу предшколског
узраста.

Почев од 13. јула, сва-
ког уторка и четвртка од
18 сати Народна башта ће
бити место где ће панче-
вачки малишани моћи да
вежбају, али и да се друже
и уживају са својим тре-
нерима и вршњацима.

Родитељи, нема ника-
квог уписа или најављи-
вања унапред! Само дове-
дите ваше клинцезе и
клинце и пустите их да се
опусте.

ВРЕМЕ

Неће бити
поплава

Метеоролог Горан Михајловић
одговорио је на питање РТС-a
да ли ће током лета бити још
кишних епизода. Он је навео да
је претходних дана било пада-
вина у целој земљи, али да су се
по томе највише истакла под-
ручја општина Петровац на Мла-
ви и Стара Пазова, где је само у
једном дану пало 120 литара
кише по метру квадратном. Ина-
че, просечно је у Србији пало
од 40 до 60, негде локално и до
80 литара по метру квадратном.

Он је нагласио да се очекује
повремена киша током августа.

Напоменуо је да понављање
сценарија с катастрофалним
поплавама из 2014. године није
реално очекивати, али да посто-
ји опасност од бујичних попла-
ва у брдско-планинским преде-
лима Р. П.

СИНДИКАТИ

Србија ће увозити
грађевинаре

Србија наредних година, због
недостатка домаће радне сна-
ге, може да очекује најезду рад-
не снаге из иностранства, пре
свега из Индије, не само у гра-
ђевинском сектору већ и у фир-
мама које се баве производњом
делова за аутомобилску инду-
стрију – рекао је председник
Синдиката радника грађевинар-
ства и индустрије грађевинског
материјала Саша Торлаковић.

Прошле године у Србији је
регистровано око 12.000 стра-
них радника, а процењује се да
је тај број до сада надмашен за
око 50 одсто. Како је Торлако-
вић рекао, поред Индије, рад-
ници долазе и из Кине, Турске,
Румуније, Црне Горе, Босне и
Херцеговине, Македоније, Алба-
није, Русије, Украјине. (Аг.)

Е-УПРАВА

Нема проблема са
кју-ар кодом

Након што су се поједини гра-
ђани Србије који се налазе у
Грчкој пожалили домаћим
медијима да су имали про-
блема са учитавањем њихо-
вог кју-ар кода на дигитал-
ном зеленом сертификату, из
еУправе су одговорили да не
постоји никакав технички про-
блем са очитавањем кода и
да је проблем у апликацији
коју је Европска унија напра-
вила за своје чланице.

Србија с Грчком има пот-
писан билатерални спора-
зум о међусобном призна-
вању сертификата, кажу из
еУправе и наводе да Грци
имају јасну инструкцију како
се очитава кју-ар код нашег
зеленог сертификата, а то је
камером телефона или
таблет уређаја. Е. П.

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, заинте-
ресовани у Заводу „Панче-
вац” могу да ураде и кар-

диолошки преглед и све
врсте ултразвучних прегле-
да срца. За ове услуге су
ангажовани водећи струч-
њаци у тој области dr sc.
med. Слободан Томић, кар-
диолог, доктор медицин-
ских наука и магистар кар-
диологије са Института
„Дедиње”, као
и доцент dr sc.
med. Ненад
Ратковић и др
М и о д р а г
Шипчић с Вој-
номедицинске
академије.

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, специјалиста радио-
логије, шеф одсека СТ
дијагностике и заменик
начелника Службе радио-
лошке дијагностике у
Општој болници Панчево.
Из Опште болнице долазе
и др Душан Стојић и др
Александра Стијаковић,
који раде прегледе дојке
(класични односно ултра-
звучни), и др Предраг
Вујић, који ради уролошке
прегледе. За прегледе из
области гинекологије заду-

жена је др Весна Новичић
Ђоновић из Дома здравља
Палилула.

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

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

У Заводу ће ускоро
почети да се спроводи и
амбулантна хирургија, а
све интервенције, као и
додатне хируршке и кон-
султативне прегледа оба-

вљаће др Горан Додевски,
специјалиста абдоминал-
не хирургије из Опште
болнице Панчево.

Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира
Завод „Панчевац”, посеб-
но онда када је неопходно

урадити пре-
гледе и анали-
зе на једном
месту и доби-
ти резултате
што пре. С
тим у вези,
треба подсети-
ти и на то да
се у Заводу,
примера ради,
све врсте
л е к а р с к и х
уверења изда-
ју за макси-
мално 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.

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.500 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

ПРОМО

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Било који 

специјалистички

преглед 

можете заказати

радним данима

од 7 до 14 сати 

и суботом од 

7 до 12 сати,

путем телефона 

013/21-90-900 и

013/21-90-903.

ПРОМО

Два инкубатора, сто за реани-
мацију и три лампе за фототе-
рапију налазе се у пакету помо-
ћи који су Општој болници у
Панчеву у петак, 16. јула, дони-
рали Америчка агенција за међу-
народни развој (USAID) и Рота-
ри-клуб Панчево.

Ова донација је део пројекта
„Срца Европе”, који подржава
USAID. Србија је једна од 12
земаља где се он реализује.
Активности у свим државама
спроводе ротаријанци. За Срби-
ју је овим пројектом опредеље-
но укупно 356.630 долара, а вред-
ност донације која је свечано
уручена панчевачкој болници
износи 67.280 долара.

Иницијатива за ову акцију у
Панчеву, под називом „Бици-
клом за бебе”, потекла је од Рота-
ри-клуба Панчево и Панчевца
Душана Милојкова. Он је мно-
гима познат по свом великом
подухвату: прешао је 8.000 кило-
метара бициклом по Европи да
би скренуо пажњу на овај про-
блем и прикупио средства за
повећање стопе преживљавања

прерано рођене деце.
На тај начин је привукао

пажњу Ротари-клуба у Панчеву.
Ротаријанци су утврдили да недо-
статак савремене опреме у пан-
чевачкој болници доприноси
високој стопи смртности ново-
рођене деце. Процењено је да је
она значајно изнад национал-
ног просека.

– Средства која су иницијал-
но сакупљена охрабрила су чла-
нове Ротари-клуба Панчево да,
уз помоћ USAID-а, Ротари фон-
дације и Дистрикта 2483 Србија
и Црна Гора, покрену овај про-
јекат. Циљ нам је био да обезбе-
димо комплетну суму новца нео-
пходну за опрему за бебе. Про-
јекат су финансијски помогли и
ротари-клубови из САД, Енгле-
ске, Финске, Чешке и Словачке,
као и ротари-клубови Панчево
„Михајло Пупин”, Смедерево и
Београд – рекла је Зорица Јестро-
вић, гувернерка дистрикта Рота-
ри Србија и Црна Гора.
Помоћник директора Опште бол-
нице у Панчеву др Слободан
Продановић изразио је изузет-

но задовољство и захвалност
поводом донације квалитетне
медицинске опреме за Службу
педијатрије Опште болнице Пан-
чево. Он је истакао да ће ова
врхунска опрема реномираног
произвођача значајно помоћи да
се битно унапреди и побољша
квалитет рада лекара педијата-
ра – неонатолога и на тај начин,
уз пожртвован рад здравствених

радника, смањи стопа смртно-
сти новорођене деце у овом окру-
гу.

Продановић је подсетио да је
USAID већ подржао рад Опште
болнице у Панчеву кроз рекон-
струкцију и обнављање свих
топлотних пумпи у тој устано-
ви, чиме је и Одељење породи-
лишта добило топлу воду после
чак две деценије. Д. К.

ДОНАЦИЈА USAID-а И РОТАРИ-КЛУБА ПАНЧЕВО

Вредна опрема за бебе стигла у болницу



Шта је приватно, 
а шта пословно
на друштвеним
мрежама – јако је
тешко направити
разлику

Размишљајте пре
него што постујете

О томе колико је важно да
размислимо о порукама које,
као медијски креатори, шаље-
мо сваким својим кликом на
дугме „publish” и о границама
које постављамо у комуникаци-
ји говорила је, 16. јула, на
„Фејсбук” страницама „Pro pul -
sion” и „Српска асоцијација
менаџера – САМ” Панчевка Тања
Татомировић, експерткиња за
комуникације и филантропију,
запослена у „Мајкрософту”.

Теме су биле и где се повла-
чи граница између приватног
и пословног комуницирања на
друштвеним мрежама, као и
како направити јасну разлику
између оних објава које посту-
јемо представљајући себе и
оних којима представљамо сво-
ју компанију, а цела прича је
„зачињена” тиме да је Тања
Татомировић била обучена у
пиџаму – осећала се као код
куће, одакле објаве на друштве-
ним мрежама и долазе.

Она је оценила да у времену
савремених комуникација и
рада од куће због коронавиру-
са свако може да буде медиј,
те апеловала на све да добро
размисле о томе шта поставља-
ју на друштвене мреже.

Без претварања

Тања Татомировић је током пре-
давања под називом „Ја као
медиј” навела и лични пример,
рекавши да је неопходно да сви
размисле пре него што нешто
поставе на било коју друштвену
мрежу. Казала је да, за разлику
од некадашњег времена, када су
водитељке РТС-а „биле упегла-
не и с добрим фризурама”, данас
свако од куће „обучен било како”
може да буде медиј.

Према њеним речима,
потребне су слушалице, конек-
ција, лаптоп, који не мора да

буде „баш добар”, или мобил-
ни телефон. Тања Татомиро-
вић је навела и да сада при-
лично времена проводи код
куће и да често поставља разне
садржаје на друштвене мреже.

Рекла је и да је некада била
јако активна на „Твитеру”, али
да данас више није, јер је „тамо
отровна атмосфера” и увек ће
вас „растргнути било шта да
кажете”. Тања Татомировић је
објаснила и да поставља при-
лично садржаја на „Фејсбук” и
„Инстаграм” и да то нису само
приватни садржаји и садржаји
из сфере личног интересова-
ња, већ и пословни.

– Немојте мислити да, ако
имате сто пратилаца на некој
мрежи, ваша вест неће бити јако,

јако далеко. Често ме питају да
ли водим рачуна о томе шта је
приватно, а шта пословно на
друштвеним мрежама. Јако је
тешко направити разлику и одлу-
чила сам да направим два про-
фила: приватни и службени про-
фил на „Инстаграму”. После
месец дана та два профила су
се потпуно помешала, тако да
није могуће повући границу.
Зато врло често морате да
размислите пре него што посту-
јете, али будите то што јесте,
немојте се претварати – рекла
је Тања Татомировић.

Додала је и да, када су при-
ватне објаве у питању, увек тре-
ба добро размислити.

Ко је релевантан

Тања Татомировић је казала и
да „границе више не постоје”,
тј. да се може комуницирати с
пријатељима на „Lin ke din-у”,
који је пословна мрежа, а с
пословним партнерима на
„Инстаграму”, који „није нима-
ло пословна мрежа”. Додала је:

– Када ми је до нечег јако
стало приватно, без обзира на
то да ли је у питању загађена
река, напуштена животиња или
нека политичка ситуација, ја
избројим до десет и помислим

да ли би то било заиста реле-
вантно да буде објављено с моје
стране или можда проследим
ту слику неком другом ко ће
бити релевантнији.

Према њеним речима,
„постоје правила понашања на
друштвеним мрежама”. Била
је сликовита рекавши да је
„сигурно да не смете да увре-
дите неког, односно смете, али
бићете блокирани од стране
мреже уколико вас неко при-
јави и сигурно да није океј да
псујете, да користите ружне
речи, постављате фотографије
без одобрења...”.

Уз то, када су постови у пита-
њу, „не коментаришем конку-
ренцију и не откривам послов-
не тајне и не позивам људе да
не раде или раде у компанији
за коју радим”.

– Волела бих да други не
поставе моју фотографију а да
ме не питају, или да не напи-
шу нешто о мени а да су ме
видели једанпут, или ниједном,
и да имају генерално пошто-
вање. Без поштовања, не може-
те ни ви бити поштовани на
друштвеним мрежама, као ни
у животу – закључила је Тања
Татомировић.

Мислите о томе.
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Идем на највише одличје, злато. То ми је велики циљ,
четири гренд слема и Олимпијске игре су места где сам
пре сезоне хтео да будем најуспешнији. Згуснут је распо-
ред, али сам се добро спремио, имао сам пуно добијених
мечева који су ми улили самопоуздање и полетност. Ово
су емоције које се разликују од било којих других такми-
чења и турнира. Олимпијске игре су највећа смотра у
историји спорта, а као спортиста не можете да доживите
нигде другде тај осећај који је на Играма. Ово је најлепши
могући начин да одем из Београда, уз своје људе и свој
народ. Играти за своју земљу су најлепши моменти које
спортиста може да доживи, велики понос и привилегија.

(Тенисер Новак Ђоковић, 
портал 021.рс, 20. јул)

* * *
Писао сам о постмодерним гозбама које су приређиване
после плишаних револуција. Учесници постмодерних
гозби трчкарају од зида до зида машући заставама, намер-
ни да праведно утврде ко има највеће копље, а ко заслу-
ге озбиљније врсте, и саблажњавају се над онима који с
малом заставом махнито јурцају жудећи за већом… Већ
је тада почела велика, национална трка гложења око
лове, престижа, положаја, рангова и одликовања. Већ
тада се расцветала демагогија и мржња, само сам одби-
јао да то примим к знању. Нисам хтео да примим к зна-
њу рано дегенерисање тек рођене демократије. Сад, међу-
тим, дајем за право Мараију: „Богови увек плачу кад
људи остваре идеје које им богови дају”.

(Писац Ласло Вегел, 
„Аутономија”,15. јул)

* * *
Радећи филм, размишљали смо о данашњој политичкој
подели моћи. Зато „Нечиста крв” има потенцијал да допри-
несе размишљању код људи, како би увидели сву сложе-
ност времена у коме живимо. Није у питању тумачење
моћи како се то ради у јутарњим програмима на две-три
телевизије с различитим пропагандним предзнаком, већ
да се изнад или испод тога погледа и кроз Шекспира о
чему се ту ради. У нашем случају кроз Бору Станковића.

(Режисер Милутин Петровић, 
НИН, 15. јул)

* * *
Или је површност свеприсутнија но икада раније, или се
сада само више примећује. А није чак ни само то, чини
ми се да је општа отупелост још важнији фактор. Људи
су генерално затворени у своје појединачне тескобе које
заједно творе једну велику, натегнуту до пуцања – али је
та тескоба уједно тако тупа да нема снаге ни да пукне. И
то му дође то. Људи се прерушавају у себе и такви бауља-
ју унаоколо. А ми, који иначе правимо песме баш о томе,
пробаћемо да их начас орасположимо.

(Музичар и писац Марко Шелић Марчело, 
„Данас”, 17. јул)

* * *
Квалитетне ствари долазе од слободних појединаца. Они
их стварају из природне потребе да оне настану и постоје.
То је пружање пипака према сродним духовима, јер је
средина токсична и изгледа да јој је главна мисија омета-
ње комуникације међу добрим и слободним мозговима.

(Стрип-уметник Зоран Јањетов, 
„Време”, 15. јул)

Ми смо једно мегаломанско погребно друштво. Мука ми
је искрено и од Бошњака, Срба и Хрвата, од све те наци-
оналистичке деструкције која траје три деценије. Коме
то треба? Онима који од смрти живе. Богате се од кон-
фликата и убистава.

(Глумац Феђа Штукан, 
НИН, 15. јул)

* * *
Моћ уметности је огромна. Она од вас чини људско биће.
Она живот чини вредним живљења, она буди у вама емо-
тивно богатство за које нисте били свесни да поседујете
до оног тренутка док се нисте срели са уметношћу. Оно
што је, међутим, проблем времена у којем живимо јесте
што се форсирају одређене врсте медија које суштину
уметности затрпавају. Затрпавају јефтиним садржајима,
сензационалистичким, површним, тривијалним људима.
За идоле нам набијају морално упитне људе или неупит-
но моралне ништаке. Да ли се то намерно ради да би се
од нас стварали конзументи јефтиних свакодневних три-
вијалности, јер то што је данас сензација, сутра је већ
прошлост, да ли се то ради намерно да би се од нас
направили људи који нису самосвесни.

(Редитељка Милица Краљ, 
портал „Бука”, 17. јул)

КОНЦЕПТ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Повереник је изменама
закона добио много
већа овлашћења

Повереник за информације од
јавног значаја и заштиту пода-
така о личности Милан Мари-
новић за националну телеви-
зију је рекао да је „апсурдно
што није проблем одбијање
давања информација, него игно-
рисање тражиоца информаци-
ја”. Према изменама закона
које би требало да буду усвоје-
не у септембру, институција
повереника треба да добије већа
овлашћења, а за непоступање
по налогу тражиоца информа-
ција биће прописане казне.

Мариновић је недавно гово-
рио на форуму „Информације
о заштити животне средине –
колико је тешко доћи до њих?”.
Присутан је био велики број
представника јавних институ-
ција и стручњака, а главна тема
била је заштита животне сре-
дине и њено очување, односно
пружање информација од јав-
ног значаја које се тичу еколо-
гије. Управо је екологија, уз
безбедност младих на интер-
нету, тренутно у фокусу Кан-
целарије повереника. Марино-
вић је за РТС казао да грађани
не долазе до информација о
заштити животне средине тако
лако како би требало.

– Знамо колико се људи жале,
а из године у годину број жал-
би расте. Где су баријере, тре-
ба питати локалне самоупра-
ве, одређена министарства, као
и одређена предузећа – обја-
снио је повереник.

Додао је да је од 70 до 80

одсто жалби због непоступања
органа власти у законском року
и нагласио да „што се тиче
информација о заштити живот-
не средине, важи много стро-
жи рок: за обичне информаци-
је је рок 15 дана за поступање
органа власти, док је за зашти-
ту животне средине 48 часова”.
Ипак, према његовим речима,
„ниједан рок се не поштује”.

Мариновић је рекао и да све

то омогућава непостојање аде-
кватних казни, али да ће с про-
меном закона бити уведено да
одговорно лице одговара за
непоступање по захтеву.

– После 17 година, за непо-
ступање по налогу тражиоца
информација биће прописана

казна. Надам се да ће до сеп-
тембра бити изгласан закон, а
да ће почети да се примењује
од јануара, можда и раније.
Рупе које су се показале у зако-
ну „закрпљене” су изменама
закона и биће боље него што је
до сада било у овој области.
Повереник је изменама закона
добио много већа овлашћења.
Можемо да издајемо прекршај-
ни налог за непоступање по зах-

теву тражиоца информација, да
подносимо захтев за покрета-
ње прекршајног поступка, доби-
ли смо право да утврђујемо све
чињенице како бисмо видели
да ли је учињен прекршај –
набраја Мариновић.

Он наглашава да је идеја сву-
да у свету да се информације
проактивно објављују, да буду
на сајту органа власти и то је
свуда тренд, те да се нада да ће
и код нас заживети. Додао је:

– Закон ће сада кажњавати
нешто вишим казнама. Али
није поента у казни, него је
поента у превентиви. Ако успе-
мо да променимо свест да оне
информације које органи нема-
ју разлога да штите јавно обја-
ве, биће лакше свима.

И у вези са заштитом мла-
дих на интернету има помака.

– Свима нама прети опасност
на интернету, али млади су нај-
лакомисленији, најлакше ски-
дају апликације и најлакше
могу да буду изманипулисани.
Треба системски радити с њима.
Моја идеја је да се у школу
уведе заштита личних подата-
ка као градиво – закључио је
Мариновић.

Тања Татомировић:
„Без поштовања, 
не можете ни ви
бити поштовани на
друштвеним мрежа-
ма, као ни у животу.”

ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Рокови се не поштују, али биће боље

МЕНАЏЕРКА ТАЊА ТАТОМИРОВИЋ О ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

ЈА КАО МЕДИЈ – БУДИТЕ ТО ШТО ЈЕСТЕ



Дугогодишња друштвено
одговорна кампања

Заједничка акција
радника и менаџмента

Компанија НИС донирала је недавно
Ургентном центру Србије 350 компле-
та постељине, што одговара потребама
пуног капацитета ове значајне здрав-
ствене установе. Овом донацијом ком-
панија је наставила пружање подршке
здравственом систему наше земље. Зва-
ничном уручењу донације присуство-
вали су Вадим Смирнов, заменик гене-
ралног директора компаније НИС, и
доц. др Марко Ерцеговац, директор
Ургентног центра Универзитетског кли-
ничког центра Србије.

– Част ми је и привилегија што данас,
у име компаније НИС, имам прилику
да уручим донацију једној од најзна-
чајнијих здравствених установа у Срби-
ји. Протекла година показала нам је да
су подршка и брига о заједници најва-
жније и да је јако здравство предуслов

за здраву заједницу. Искористио бих
прилику да захвалим свим здравстве-
ним радницима што брину о свима
нама и чувају оно што је најважније, а
то је здравље – изјавио је Вадим Смир-
нов и додао да је подршка здравстве-
ном систему једнo од стратешких опре-
дељења компаније.

– Велико је задовољство да се наш
партнерски однос и дугогодишња сарад-
ња настављају. НИС је показао да је јед-
на од најодговорнијих компанија која

иницира тај
партнерски
однос и јасно
препозна је
потребе сваке
здравствене
установе, пого-
тову наше,
која је преузе-
ла највећи део
оптерећења
како ковид,
тако и нековид
пацијената.
Компанија је

препознала потребе наше институције,
а то је првенствено ова донација у виду
постељина, и омогућила да сви наши
пацијенти, а самим тим и здравствени
радници, лакше и боље обављају свој
посао – рекaо је тим поводом доц. др
Марко Ерцеговац, директор Ургентног
центра Универзитетског клиничког цен-
тра Србије.

Подршку овој донаторској активно-
сти пружили су и запослени у НИС-у,
чланови Клуба волонтера, који су у вре-

лом тропском дану делили воду паци-
јентима који су се затекли у кругу Ургент-
ног центра и тако им олакшали бора-
вак на овим високим температурама.

Да подсетимо, од 2009. године НИС
је уложио више од 215 милиона динара
с циљем унапређења услова рада здрав-
ственог система. Значајну подршку
здравственим институцијама НИС је
пружио и током пандемије вируса ковид
19, када је у сарадњи с компанијом
УНИЦЕФ поклонио 56 кисеоничких
протокомера болницама у Београду, док
је за Клинички центар Србије и припа-
дајућу болницу у Батајници обезбеђено
500 комплета хируршких униформи.
Такође, компанија је недавно донирала
возило за потребе патронажне службе
Дома здравља „Др Симо Милошевић” у
Београду, као и реагенсе који се кори-
сте за испитивања код пацијената с кар-
циномом простате на Институту за онко-
логију и радиологију Србије. Додатно,
за потребе здравствених радника и паци-
јената у различитим болницама у Срби-
ји обезбеђено је више од 70.000 литара
пијаће воде „Јазак”.

Министарство трговине, туризма и теле-
комуникација објавило је да ће у јулу и
августу, на име субвенција угоститељству
и туризму због пандемије, фирмама које
испуњавају услове бити исплаћено по
30.900,24 динара по сваком запосленом
комејефирмаисплатилазарадузадецем-
бар прошле године и поднела одговара-
јућу пореску пријаву. Списак фирми које
су оствариле право на субвенцију може

се наћи на сајту овог министарства, а на
њему се налази 12.155 предузећа.

Новац се додељује бесповратно, а пра-
во на ова средства имају фирме које су
код Агенције за привредне регистре, као
претежну делатност, регистровале делат-
ности ресторана и покретних угоститељ-
ских објеката, припремање и послужи-
вање хране и пића, затим хотели, одма-
ралишта, кампови, ауто-кампови и кам-

пови за туристичке приколице, путнич-
ке агенције, тур-оператори, изнајмљива-
ње и лизинг аутомобила и лаких мотор-
них возила.

Како се наводи у обавештењу на сај-
ту Министарства, новац ће се кори-
сницима уплаћивати на посебне намен-
ске динарске рачуне које ће Управа за
трезор отворити за ове потребе. Фир-
ме које смање број запослених за више

од 10 одсто од дана ступања на снагу
програма помоћи закључно са исте-
ком периода од три месеца након испла-
ћене помоћи изгубиће право на доби-
јање субвенција.

Проверу овог услова за доделу субвен-
ција радиће Министарство финансија, о
чему ће у случају неиспуњења обавести-
ти Министарство туризма, које ће онда
тражити повраћај новца.
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Забрана производње
класичних дизел и
бензинских мотора
од 2035. године

Хибридна и електро
возила на улицама
европских градова

Ако се испуне циљеви које је ЕУ зацр-
тала себи, од 2035. године у земље чла-
нице европске породице, ако планира-
мо да идемо приватним превозом, већи-
на грађана Србије неће моћи да оде, јер
постојеће стање српских возила не испу-
њава ни садашње стандарде, а камоли
ове још рестриктивније. Да подсетимо,
код нас је и ове године одложено увође-
ње мера за прилагођавање возила еко-
лошким стандардима, па ће у наред-
ном периоду и даље нашим друмовима
јездити аутомобили без катализатора и
ДП филтера иако, према фабричкој спе-
цификацију, они то морају да поседују.
Стога звучи невероватно да ће наши
грађани за четрнаест година промени-
ти комплетну еколошку навику, да ће у
наредном периоду толико финансијски
оснажити и да ће тако бити у прилици
да занове возни парк. Наравно, чуда су
могућа, али у овом случају, по свему
судећи, сасвим логичан сценарио је да
нашим аутомобилима, који су уредно
регистровани, од 2030. године нећемо
моћи даље од Хоргоша.

То је она мрачна страна ове „еколо-
шке медаље”, али постоји и сјајнија,
она која нама Панчевцима и те како
иде наруку, jер су две немачке компа-
није, које ће у будућности понети добар
део терета решавања проблема изазва-
ног применом горенаведених мера,
дошле у наш град и ту започеле свој
развој.

Кренимо редом…

Ау, шта нам раде!

Европска комисија је недавно усвојила
пакет мера како би се главне политике
ЕУ ускладиле с циљем смањења емисије
гасова са ефектом стаклене баште за нај-
мање 50 одсто, тако да ће од 2035. годи-
не на тлу Европске уније моћи да се про-
изводе само возила с нултом емисијом
гасова. Климатски пакет назван „Спрем-
ни за 55” садржи предлоге који ће утица-
ти на свакодневни живот грађана Уније,

укључујући и то какве ће аутомобиле
возити, како ће изоловати своје домове,
производитичеликилиуправљатишума-
ма и земљиштима. Нове мере, између
осталог, предвиђају повећање употребе
обновљивих извора енергије, већу енер-
гетску ефикасност, усклађивање пореске
политике с циљевима Европског зеленог
договора и очување шума.

Што се тиче друмског саобраћаја,
испуштање гасова на новим возилима
мораће да буде смањено за 55 одсто до
2030, а од 2035. године моћи ће да се

производе само возила с нултом еми-
сијом гасова. То у преводу значи да ће
се у ЕУ возити аутомобили искључиво
на хибридни и електрични погон.

Made in Pan ce vo

За ову причу је веома важан податак да
Немци касне за конкурентима када је
реч о производњи оваквих типова вози-
ла. У Београду, ако се мало боље загле-
дате (лого аутомобила има плаву под-
логу), највећи проценат хибридних ауто-
мобила (два погона – класичан и елек-
тро) јесу они јапанских произвођача. У
томе велику улогу има куповна моћ,
јер ретко ко у Србији има могућност да
искешира новац, на пример, за хибрид-
ни „мерцедес”, који је троструко ску-
пљи од јапанских модела.

Било како било, немачка ауто-инду-
стрија кренула је радикално у прогре-
сију производних капацитета хибрид-
них и електро аутомобила. Оно што се
дешава у нашем граду није случајно и,
према незваничним информацијама,
један од два велика глобална произво-
ђача који послују у северној индустриј-
ској зони много ће више уложити у свој
развој у Панчеву него што је то било
предвиђено – на пример, развиће и
производиће део (електроника је у пита-
њу) за којим је велика јагма на свет-
ском тржишту.

Ушли смо у пуцањ и сада треба да
будемо паметни и искористимо оно

што нам је дато. Чињеница је да смо
прескочили зенит класичне аутомо-
билске индустрије и да нисмо узели
свој део колача попут Турске и Пољ-
ске, али смо сада потпуно у игри када
је реч о будућности ауто-индустрије.
Хрватски бизнисмен Мате Римац у
неколико наврата је јавно истакао да
је Хрватска испустила велику шансу
јер није приволела немачке гиганте
да дођу код њих, него их је препусти-
ла Србији, што јасно говори у прилог
горенаведеној позицији у којој се нала-
зимо.

А, да… У Нови Сад је дошла јапан-
ска компанија „Нидек”, која ће у првој
фази развоја производити електромо-
торе за волане (80 одсто светског тржи-
шта покривају овим уређајем) и, како
су рекли, то ће бити најбоља фабрика
„Нидек групе” на свету. Планирано је
да у наредних десет година у Европи
уложе 1,5 милијарди евра, а углавном
ће те инвестиције бити у Србији.

Наше грађане буни то што су сазна-
ња веома уска када се говори о аутомо-
билској индустрији и они пред очима
имају искључиво завршни сегмент про-
изводње аутомобила – његово склапа-
ње. Занемарује се чињеница да ће се у
Србији производити највиталнији дело-
ви сложеног мехатронског система буду-
ћих аутомобила светских гиганата, а
Панчево ће, по свему судећи, бити цен-
тар свега тога.

ЕВРОПСКА УНИЈА ДРАМАТИЧНО МЕЊА ПРАВИЛА ИГРЕ

САМОДОХОРГОША– ДАЉЕНЕЋЕШМОЋИКРНТИЈОМ!

ПАКЕТ ПОМОЋИ ДРЖАВЕ

Ко отпусти, не добија паре

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

УВОДИ СЕ ЕЛЕКТРОНСКО
ФАКТУРИСАЊЕ

Боље, брже и лакше
Влада Србије усвојила је недавно
три уредбе из области које су
проистекле из Закона о електрон-
ском фактурисању, чијом ће приме-
ном грађани и привреда имати више-
струку корист употребом е-фактуре.
Како кажу надлежни у држави, уво-
ђење система електронског факту-
рисања је део структурних реформи
које ће допринети побољшању послов-
ног амбијента, и то увођењем новог
модела фискализације и преласком
на електронско фактурисање.

Предвиђено је фазно увођење
обавезе издавања и примања елек-
тронских фактура, почев од 1. јану-
ара 2022. године, од када ће субјек-
ти јавног сектора морати да при-
мају и чувају електронске фактуре
и да их издају другим субјектима
јавног сектора. Коришћење систе-
ма електронских фактура биће
бесплатно и обезбедиће већу прав-
ну сигурност у областима њиховог
достављања, примања и чувања, а
истовремено ће допринети убрза-
њу процеса рада и пословања.

НОВИ ЦИКЛУС ПРОГРАМА
„МОЈА ПРВА ПЛАТА”

Да неискусни постану
искусни

До средине јуна ове године преко
програма „Моја прва плата” запо-
слено је 576 младих, a основи циљ
програма je  да се младима пружи
шанса, јер сваки послодавац тражи
радно искуство. Према званичним
подацима, две трећине од 6.500 ком-
панија укључених у програм запо-
слиће застално младе који су уче-
ствовали у програму. Поред тога,
многе фирме су давале додатну накна-
ду на износ који је Влада обезбедила
за запошљавање младих без радног
искуства. Резултати истраживања
показују да 90 одсто младих особа
овај програм и овај начин запошља-
вања препоручује пријатељима, а 80
одсто полазника је заинтересовано
да настави радни ангажман код посло-
давца код ког је добило своју прву
плату. Надлежни у држави истичу
да ће и у наредном периоду држава
обезбедити средства за наставак реа-
лизације овог програма.

Младима са завршеним средњим
образовањем обезбеђена је месеч-
на новчана накнада у износу од
20.000 динара, док за оне са завр-
шеним високим образовањем накна-
да износи 24.000 динара. За први
циклус програма „Моја прва пла-
та” обезбеђене су укупно две мили-
јарде динара из буџета Србије.

МЕДАЉЕ У ТОКИЈУ
НАПРАВЉЕНЕ ОД ТЕЛЕФОНА

И КОМПЈУТЕРА

Две године сакупљали
сировине

Иако се деле златна, сребрна и
бронзана, медаље заправо никада
нису прављене од поменутих мате-
ријала. Последњи пут медаља од
чистог злата направљена је 1912.
године. Јапанци су за предстојеће
Игре одлучили да направе медаље
од метала рециклираног директно
од мобилних телефона, компјуте-
ра и другог електронског отпада.

Олимпијски комитет је одабрао
јапанског уметника Јуничија Кава-
нишија, a током две године je прику-
пљено 79.000 тона гаџета, укључују-
ћи више од шест милиона мобилних
телефона. Кампању прикупљања су
назвали „Свачија медаља” и дали су
људима прилику да се осећају посеб-
но, пошто су својим телефоном допри-
нели прављењу медаља.

Вреди знати да су током древ-
них олимпијских игара спортисти
који су из њих изашли као побед-
ници били награђени котиносима,
или венцима од маслина, који су у
Грчкој сматрани светом наградом,
што је представљало највишу част.

ДОНАЦИЈА НИС-а УРГЕНТНОМ ЦЕНТРУ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Подршка здравственим установама
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Добар, Лош, Зао

ХРАНА ЗА ДУШУ

Драги моји, свако од нас је
био радознало
дете које је са
одушевљењем
откривало себе
и свет око себе.
Сваки успех је
награђиван одо-
бравањем стари-
јих и добијали
смо још више
воље да напре-
дујемо у истра-
живањима. Тада
је настала осно-
ва на којој смо
почели, тако
мали, да гради-
мо Доброг. Нисмо га одмах
били свесни, настајао је као „то
нешто” у нама што је одуше-
вљено пљескало нашим успе-
сима и терало нас да истражу-
јемо и ширимо границе нашег
малог света. Добар нам је пома-
гао да отерамо „бабароге” и
„караконџуле”, које су вребале
из мрака. Уз њега смо били
храбрији.

Лош настаје постепено, када
из огледала полако престаје да
нас гледа насмејано дете, оду-
шевљено својим малим све-
том. Уз упутства која нам Лош
даје, постајемо незадовољни
бунтовник, увек жељан, љубо-
моран, захтеван, разочаран...
То је време када тежимо да
испунимо неке захтеве за дости-
зање „савршеног” изгледа, фри-
зуре, стила, речника... Те стан-
дарде су поставили неки „неса-
вршени” људи који су имали
тренутну моћ и подршку меди-
ја. Жеља за „уклапањем” је код
Лошег најизраженија: по сва-
ку цену треба бити један од

најсличнијих тренутним узо-
рима, јер ће нас иначе дојуче-
рашњи пријатељи игнорисати,
одбацити и понизити. Лош ће
тада смишљати разне начине
да постанемо бољи, виђенији
и признатији. Тако улазимо у
сукобе, захтевамо прихватање
по сваку цену и боримо се за
своје место у друштву сурових,
љубоморних и захтевних.

У време када Лош нема више
идеја како да нас одржи на
површини илузије – жеље за
допадањем коју смо изградили
– настаје Зао. Тада нас завист и
жеља да будемо бољи, успешни-
ји, лепши, признатији... од дру-

гих одржава на
површини илу-
зије успеха. Пра-
вимо куле задо-
вољства на теме-
љима лажи и
претварања. Зао
нас тера да буде-
мо као други, да
радимо оно што
не желимо, да
„волимо” оно
што нам се не
свиђа. По њему,
све је боље него
бити свој и слу-
шати унутра-

шњи глас своје душе.
Када одлучимо да одбаци-

мо маске и илузије које смо
изградили, схватићемо да смо
једино ми одговорни за оно
што смо постали. Ако нисмо
задовољни, не треба да тражи-
мо кривицу у другима. У нама
је још увек и онај Добар којег
смо прво изградили. Све три
наше творевине чине его. Нико
се још није ослободио утицаја
ега без обзира на степен духов-
ног развоја који је достигао.
Само спознајом да је све у нама
– и добро и зло – можемо да
бирамо ослонац. Его је кори-
стан у мери у којем му дозво-
лимо да се „размаше” у нашем
животу. Задовољство урађеним
послом, понос на хуманост коју
показујемо, љубав, захвалност,
сигурност у себе и самопоузда-
ње јесу одлике особе која је
помирила сва три облика мани-
фестовања ега и вођена је
Добрим. Да ли ће нам у живо-
ту превладати Добар, Лош или
Зао, одлучујемо само ми.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Када одлучимо да
одбацимо маске 
и илузије које 
смо изградили,
схватићемо да 
смо једино ми 
одговорни за оно
што смо постали.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Нана је једна од
омиљених биљака
у фитотерапији,
јер садржи бројна
благотворна свој-
ства која је чине
добрим савезни-
ком у лечењу
великог броја
болести и тегоба.
Главна активна
материја нане, у
народу познате и под називима метвица и метва, јесте ете-
рично уље препуно активних супстанци. Осим тога, листо-
ви садрже каротен, бетаин и органске киселине. Нана је
богата и цинком, селеном, молибденом и стронцијумом.

Ова биљка, која је у нашим крајевима свима лако доступ-
на, користи се за умирење живаца, нервну растројеност,
главобољу, зујање у ушима, хистерију и хипохондрију, те
за грозницу, слабост и ноћно знојење. Отклања ветрове,
подригивање, повраћање, грчеве у желуцу и материци,
поспешује крвоток, утиче на излучивање жучи, мокраће и
желудачних сокова, лечи прехладу, промуклост и кашаљ.

Дестилацијом се од нане производи етерично уље које
има вишеструку употребну вредност у лечењу разних боле-
сти. Код унутрашње примене средња дневна доза износи
од шест до дванаест капи, а за инхалацију се узимају три-
-четири капи уља.

Чај можете направити тако што ћете две-три кашичи-
це свежих листова или суве биљке прелити врућом водом
и оставити покривено од пет до десет минута. Чај се пије
између оброка три-четири пута на дан, а може се кори-
стити и за инхалације.

Тинктура се прави тако што 20 г суве биљке прелијемо са
100 мл 70-процентног етил-алкохола. Узима се 15–20 капи.

Биљка која
доноси мир

Постоји велики број разлога који
доводе до неплодности, али
истраживања показују да су у
готово 40% случајева за тај про-
блем криви оштећени или заче-
пљени јајоводи. У појединим
случајевима светло на крају туне-
ла ипак постоји...

Kада су јајоводи непроходни,
сперматозоиди не могу стићи до
јајне ћелије, нити оплођено јаја-
шце може да пређе пут до мате-
рице, па је тако зачеће немогу-
ће. Понекад се овај проблем
решава лако, али има случајева
када, чак и након дуготрајног
лечења, успех изостане.

Kада су оба јајовода блокира-
на, до трудноће, нажалост, не
може доћи природним путем,
већ је једина опција вантелесна
оплодња. Уколико је непрохо-
дан само један, шансе за оста-
нак у другом стању повећавају
се применом хормонске тера-
пије. Постоје и случајеви када
су јајоводи само делимично про-
ходни, али то доводи до нових
проблема, као што су ванмате-
рична трудноћа, компликације
приликом њеног прекидања, али
и муке током покушаја понов-
ног зачећа.

Без знакова за узбуну

Симптоми који би нам могли ука-
зати на то да су нам јајници непро-
ходни врло су ретки, ако их уоп-
ште има. Нема нередовних мен-
струалних циклуса, као што је то
случај с неким другим проблеми-
ма с репродуктивним здрављем, а
изузетно ретко јавља се бол у абдо-
мену или сумњиви секрет. Упра-
во због тога што знакови изостају,
већина жена схвати да има про-
блем тек када покушаји да остану
у другом стању након дужег вре-
мена не уроде плодом.

У највећем броју случајева до
непроходности јајовода доводи
упала или отекнуће врата мате-
рице, које се стручно назива цер-
вицитис. Ова упала најчешће је
последица бактеријских инфек-
ција стептококама или стафи-
лококама, али може се јавити и
као нуспојава полно преносивих
болести као што су гонореја,
ХПВ, хламидија, херпес и три-
хомонијаза.

Ово јесу најчешћи случајеви
у пракси, али на зачепљење јајо-
вода утичу и разни други фак-
тори, као што су: инфекција
материце настала након поба-
чаја, напрснуће слепог црева,
операција абдомена или неки
захват који је укључивао и јајо-
воде, ванматерична трудноћа,
ендометриоза или дугогодишње
коришћење пилула за контра-
цепцију. Наследни фактор тако-
ђе има утицаја.

Јајнике могу блокирати при-
раслице и ожиљци, али се загу-
шење може јавити и као хидро-
салпингс – у том случају блокада
изазива проширење јајника, које
се потом испуњава течношћу. Ако
је блокада испуњена гнојем, гово-
римо о пиосалпингсу, који се
лечи антибиотицима, а понекад
и оперативним захватом.

Најбоље методе превенције су
заштита од сексуално преноси-
вих болести и благовремено лече-
ње упала у малој карлици.

Kако се поставља дијагноза

Kада наш гинеколог посумња да
су нам јајоводи непроходни, на
располагању му је неколико
метода којима ће испитати
оправданост својих сумњи. Међу
њима су најчешће хистеросал-
пингографија (ХСГ) и лапаро-
скопија.

Хистеросалпингографија се
врши помоћу рендгена или
евентуално помоћу ултразвука.

У врат материце се најпре уне-
се контрастна течност, а потом
се посматра њено путовање кроз
јајоводе све до јајника. У слу-
чају да су јајоводи непроход-
ни, на снимку ће се видети да
течност није прошла кроз све
области. Овај преглед се врши
пре овулације и није увек поу-
здан.

Лапароскопија је хируршка
метода којом се кроз мали рез
на трбушном зиду уводи оптич-
ки инструмент лапароскоп.
Помоћу њега се посматрају јајо-
води, јајници и материца, а на
овај начин је могуће и извести

хируршки захват и отклонити
препреке које су довеле до непро-
ходности јајовода.

Две опције плус природа

Након успостављања прецизне
дијагнозе и сагледавања узрока
који су довели до непроходно-
сти јајовода лекар ће одлучити
на који начин ће спровести лече-
ње. Највероватније ће се одлу-
чити за продувавање јајовода
или за оперативни захват.

На сву срећу, постоје и при-
родни лекови који, уз промену
одређених животних навика,
могу допринети томе да се овај

проблем ублажи или чак у пот-
пуности реши. Поједине леко-
вите биљке могу нам помоћи у
борби против бактерија, као што
је кандида, које могу изазвати
инфекције и тако утицати на
неплодност. С бактеријама ћете
се најбоље изборити помоћу
кинеске анђелике, камилице,
белог лука, олеандра, куркуме,
корена црвеног божура, тамјана
и календуле.

Постоје различите комбина-
ције биљака које долазе у обли-
ку чајева или суплемената и
користе се за лечење блокира-
них јајника. Ми ћемо овде набро-
јати оне најважније. Ипак, немој-
те их нипошто узимати на своју
руку и не наседајте на огласе
који нуде чудотворне резултате,
већ се о свему најпре посаветуј-
те са својим лекаром.

Студије су показале да је корен
црвеног божура богат антиокси-
дансима. Највероватније је то
разлог што кинеска традицио-
нална медицина препоручује ову
биљку у лечењу блокираних јајо-
вода. Kорен канадског љутића
или златног туљана један је од
најјачих природних антибиоти-
ка. Ова биљка смањује упале и
инфекције и тиме спречава поја-
ву ожиљака и прираслица. Kорен
ђумбира побољшава циркулаци-
ју, смањујући упале и блокаде.

Глог и медвеђе грожђе помажу
у смањењу загушења и вишка
телесних течности, чиме се реша-
ва проблем јајника запушених
управо накупљањем течности.

Верује се да други назив маци-
не траве – очајница – асоцира
на жене које су у очајању због
неплодности проналазиле спас
у овој биљци. Травари тврде да
тинктура очајнице лечи непро-
ходне јајнике, уклања цисте и
миоме и стимулише функцију
репродуктивних органа.

Kинеска анђелика, као што јој
само име каже, користи се у тра-
диционалној кинеској медици-
ни и најпознатија је по свом бла-
готворном дејству на женски
репродуктивни систем. Помаже
код обољења јајника, миома
материце, ПМС-а, неплодности
и многих других болести.

Важна је и исхрана

Избегавајте намирнице које садр-
же хормоне, као што је месо, јер
они могу утицати на женски пол-
ни хормон – естроген. Уместо
тога, нека у вашој исхрани прео-
влађује храна богата антиокси-
дансима, који убразавају опора-
вак. Антиоксиданси су присутни
у свежем воћу и поврћу и биљ-
ним уљима, поготово у маслино-
вом. Чај, чоколада, соја и цимет
богати су флавоноидима, па сло-
бодно уживајте у овим намирни-
цама. Само – без претеривања.

Препоручују се и намирнице
богате каротеноидима, биљним
ензимима способним да реду-
кују стварање слободних ради-
кала. Kаротеноида има у јајима,
жутом, црвеном и наранџастом
воћу, као и у поврћу, као што су
шаргарепа, феферони, спанаћ и
тиквице.

Два кључна витамина

Витамин Ц је неопходан за јача-
ње имуносистема и за апсорп-
цију гвожђа, а добар је савезник
и у борби против инфекција. Ако
су јајници блокирани због инфек-
ције или упале, витамин Ц може
помоћи да се овај проблем реши.
Посаветујте се с лекаром око
дозирања, јер превелике дозе
могу изазвати дијареју и друге
нежељене ефекте.

Ћелије женског репродуктив-
ног система, укључујући и јајо-
воде, богате су рецепторима
витамина Д. Kада у телу има
довољно количина тог витами-
на, он се везује за рецепторе
како би регулисао гене репро-
дуктивног система и потпомо-
гао производњу естрогена. Сто-
га је од велике користи сунчати
се и уносити намирнице богате
витамином Д.

ЈЕДАН ОД ГЛАВНИХ УЗРОКА НЕПЛОДНОСТИ

ЗАПУШЕНИ ЈАЈОВОДИ СМАЊУЈУ 
ШАНСЕ ЗА ТРУДНОЋУ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ЧАЈ ПРОТИВ НЕПЛОДНОСТИ

Помешајте 200 г мацине траве,

100 г хајдучице, 100 г вирка,

50 г боквице и 50 г здравца.

Пет супених кашика мешави-

не прелијте литром кључале

воде, поклопите и оставите да

одстоји сат времена. Пијте

током дана у мањим гутљајима.

Kад затрудните, замените

овај чај мешавином 100 г

малине и 100 г матичњака.

Припрема је иста, осим што чај

треба да одстоји пола сата уме-

сто сат времена.

ЗАБОРАВИТЕ НА ДУВАН И АЛКОХОЛ

Натписи на кути-

јама цигарета не

лажу: дувански

производи, као

и алкохол, дока-

зано спадају у

најзначајније

узрочнике запу-

шености јајово-

да, а самим тим

и неплодности. У

овом случају није довољно

само смањити конзумирање

пића и цигарета, већ их мора-

те у потпуности избацити из

свог живота.

Цигарете и алкохол оста-

вљају лоше последице не

само на јајоводе већ на читав

организам – на све органе,

кожу, косу, зубе и нокте.

Ослободите се ових лоших

навика како бисте побољша-

ли целокупно здравствено

стање.



Др Милош Бабић, молекулар-
ни биолог и неуробиолог, за
публикацију „Наука у Србији”
написао је текст о делта соју
коронавируса, за који се оче-
кује да ће постати доминантан
током лета.

Због броја мутација коронави-
руса, научна номенклатура је
сувише конфузна за комуни-
кацију са широм популацијом,
због чега је СЗО недавно реа-
говао тако што је доделио грч-
ка слова најважнијим новим
сојевима. Сој који се претход-
но звао Б.1.617.2, индијски сој,
дупли мутант итд. – сада је
добио име делта.

Делта је такође симбол који
се у математици користи да
означи промену, разлику или
размак. Можемо отуд питати:
која је разлика између претход-
них сојева и овог новог, делте?

Нажалост, има много
лоших вести

• Делта сој је много инфектив-
нији од првог соја вируса. Код
почетног соја ковида свака зара-
жена особа је заражавала отпри-
лике око две друге (Р  = 2,3).
Ране процене указују да ће
човек заражен делта сојем зара-
зити око пет до осам других
(моја процена Р  = 7,1, [15]).
Када се једном појави у неком
региону, делта сој отуд убрзо
постане доминантан.
• Делта сој вероватно произво-
ди значајно тежу болест. Иако
је потребно још података, и
квалитетнијих, прелиминарне
бројке кажу да делта сој узро-
кује до 85 одсто више хоспита-
лизација код невакцинисаних,
када се узме у обзир старост
оболелих. На пример, ниво
тешких болести и смрти је рела-
тивно мали у односу на број
инфекција у Великој Британи-
ји превасходно зато што су ста-
рији људи вакцинисани и зара-
зе се претежно јављају код мла-
ђе популације.
• Регистровани су нови симп-
томи, али њихова учесталост
још није потврђена. За разли-
ку од претходних сојева, за дел-
ту је пријављен низ нових симп-
тома: губитак слуха (понекад,
изгледа, трајан), веома озбиљ-
ни гастроинтестинални пробле-
ми, а у ретким случајевима и
периферне гангрене услед пот-
пуне блокаде капилара микро-
тромбима. На срећу, ово није
знак промене у механизмима
које вирус користи, само се
ради о повећању ефективности
и брзине инфекције. Нови
симптоми су највероватније
резултат повећаног и убрзаног
ширења вируса кроз органи-
зам, што изазива више микро-
тромбоза, фузија између ћели-
ја и сл. него код претходних
сојева.
• Прелиминарни подаци ука-
зују да делта у значајнијој мери
игнорише имунитет од прет-
ходне инфекције. Подаци су,
међутим, веома слаби и моја
процена је да је ситуација у
ствари боља него што тренут-
но изгледа. Видећемо како ће
се ово развијати како буде
пристизало још података.
• Делта варијанта такође сма-
њује ефективност вакцина.
Ефективност вакцине „Фај-
зер–Бајонтек” против заразе
смањена је на око 80–90 одсто,
вакцине „Астра Зенека” на
око 60–65 одсто, вакцине
„Џонсон и Џонсон” (проце-
на) 55–60 одсто. За „Сино-
фарм” нема добрих подата-
ка, али се очекују слични
падови.
• Делта варијанта се и даље
развија. У горњој листи може-
те приметити и спомињање
епсилон варијанте, која није
још на листи забрињавајућих

варијанти, али садржи низ
мутација које смањују ефек-
тивност антитела, како од прет-
ходно прележане болести, тако
и од вакцинације. Епсилон сој
није на већини листа зато што
нема тако снажну инфектив-
ност као делта, бар засад. Но
овде је поменут као пример:
промене присутне у епсилон
варијанти могу да се појаве и у
делти; таква еволуција је у ства-
ри скоро гарантована ако узме-
мо у обзир величину невакци-
нисане популације, која функ-
ционише као инкубатор за даље
мутације. Можемо да очекује-
мо да ће цифре ефективности
постојећег имунитета настави-
ти да се смањују током следе-
ћих годину дана.

Али, на срећу, има и
једна кључна добра вест

• Вакцине се ипак добро држе
против делте. Иако опада спо-
собност вакцина да се одупру
самој зарази (што има после-
дице о којима ћемо дискутова-
ти), оне и даље спречавају већи-
ну озбиљних облика болести код
већине прималаца. Вакцина
„Фајзер–Бајонтек” показује 96
одсто заштиту против тешких
облика болести, „Астра Зенека”
око 92 одсто, „Џонсон и Џон-
сон” (процена) 85–90 одсто. За
„Спутњик” се очекује слична
ефикасност као за „Астра Зене-
ку”, а о вакцини „Синофарм”
видети детаље у оквирима.

Заштита коју пружају вакци-
не јако добро се види на разли-
ци између ситуација у Русији
и Уједињеном Краљевству.

Иронично, у Русији влада висок
ниво неповерења у вакцину
„Спутњик Вe”, која је широко
доступна – мање је генералног
„антивакционизма,”, више се ради
о томе да Руси не верују соп-
ственој држави и домаћој про-
изводњи. Отуд Русија тренутно
има само 12 одсто потпуно вак-

цинисаних, што је довело до тога
да паралелно расте број инфек-
ција и број смртних случајева.

Истовремено, у Уједињеном
Краљевству, са 50 одсто потпу-
но вакцинисаних и скоро 70
одсто људи који су примили бар
једну дозу, број инфекција након
доласка делте слично расте –
али број смрти остаје низак. Јер
вакцине раде свој посао.

Додатна добра вест је да иРНК
вакцине производе трајну отпор-
ност. Другим речима, како време
пролази, све су мање шансе да ће
бити потребне честе додатне дозе.
Моје предвиђање (лично мишље-
ње и процена, не чврста научна
информација) јесте да ће можда
бити једна бустер доза против
мутаната и да ће онда додатне
дозе ићи можда једном на десет
или двадесет година; а могуће је
и да већини неће бити потребне
све до старости.

Није још јасно колико ово важи
за друге врсте вакцина, али ово
нам омогућава да се надамо (и
више од тога, да очекујемо) да
коронавируснећебитиболестпопут
грипа и да неће сваке године
бити потребно ново боцкање.

ТЕМА БРОЈА
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ВИРУС ЈЕ ЈОШ ОВДЕ

СВЕ О ДЕЛТА СОЈУ: СИМПТОМИ,
ЕФИКАСНОСТ ВАКЦИНА И ОЧЕКИВАЊА

ТРЕЋА ДОЗА ПОСЛЕ „СИНОФАРМА”

ПОТРЕБНА JE И У СРБИЈИ

Друге државе које су се осло-

ниле на кинеске вакцине већ

су реаговале на ове проблеме.

Бахреин и УАЕ су почели да

дају трећу дозу вакцине. Поче-

ли су прво с трећом дозом

вакцине „Синофарм”, коју су

давали старијим људима с

ниским нивоима

антитела. Сада

свима дају

једну додат-

ну дозу

в а к ц и н е

„Фајзер–

Бајонтек”,

што по

прелими-

н а р н и м

п о д а ц и м а

производи сна-

жан комбиновани

имунитет. Слични планови

постоје и на Сејшелима, у

Чилеу итд.

Наши заводи чекају на

директиву СЗО, што води у

ризик да ћемо налетети на

тешке проблеме (читајте: нови

талас) крајем лета и током јесе-

ни. Подаци су довољно јасни:

Србија треба да направи и обја-

ви план за давање додатних

доза људима који су вакцини-

сани вакцином „Синофарм”.

Ово посебно важи за људе ста-

рије од 65 година и још више за

оне тог годишта који су устано-

вили низак или немерљив ниво

анти-С антитела након друге

дозе. У идеалном случају, ова

додатна доза би била „Фајзер–

Бајонтек” иРНК вакцина,

мада се може употре-

бити и „Спутњик”

или „Астра

Зенека”; дру-

гим речима,

било која

врста вак-

цине која

производи

с н а ж а н

целуларни

имунитет.

Мада „Сино-

фарм” и ту касни,

чврсти подаци о комбинаци-

јама других врста вакцина већ

полако излазе у стручној

штампи и, као што је и очеки-

вано из основних принципа,

такве комбинације производе

снажан и разноврстан имуни-

тет, с високим нивоом отпор-

ности и инактивирајућих анти-

тела. Треба то искористити

пре него што се даље варијан-

те вируса заиста сударе с

нашом популацијом.

НЕДОВОЉНОСТ „СИНОФАРМА”: 

ПОДАЦИ И ЕФИКАСНОСТ

Србију је у фебруару и марту

2021. године погодио талас

алфа соја (британског), с

катастрофалним последица-

ма. Према подацима Репу-

бличког завода за статисти-

ку, између јануара 2020. и

маја 2021. године, у Србији

је умрло око 25.000 људи

више него у једнаким перио-

дима током претходних годи-

на, што је трагичан и ката-

строфалан број. Према изве-

штајима из локалних болни-

ца и првих прелиминарних

студија, огромна већина обо-

лелих и умрлих била је невак-

цинисана.

Велики контингент вакцине

„Синофарм” који је у јануару

стигао у наше крајеве отуд је,

вероватно, спасао много

живота. Међутим, такође се

показало да „Синофарм” има

прилично лоше резултате код

људи преко 65 година старо-

сти, од којих можда и

четвртина не производи

мерљиве количине антитела

након вакцинације. Такви

мали нивои имунитета могу

да олакшају болест, али су

оставили многе старије

људе у рањивој позицији.

Такође, из студија пада

нивоа антитела и ефеката

таквих нивоа на отпорност

следе очекивања да ће вак-

цинисани овом вакцином

прилично брзо губити отпор-

ност, можда већ у року од

шест до девет месеци.

Плава линија означава број нових случајева заразе,
наранџаста број смрти на дан (што можемо употребити
као мерило броја тешких болести). Црвено слово делта
(Δ) означава тачку на којој је почело ширење делта
соја. (Подаци на графиконима су цифре које су ове

државе пријавиле СЗО-у до 1. јула 2021.)

ДР ДРАГОСЛАВ ПОПОВИЋ, САВЕТНИК „УНИЦЕФА” ЗА ИМУНИЗАЦИЈУ

Нико нема право да шири вирус
и представља опасност по друге људе

– Србија ће за дан-два достићи
50 одсто вакцинисаних, али с
тим процентом нисмо ни близу
колективног имунитета. Имуни-
зација је успорена, делта сој се
убрзао, четврти талас епидемије
је ту. Ово ће бити талас невак-
цинисаних, они ће да генеришу
тај сој вируса у овом таласу и
можда неки нови сој који ће се
појавити – рекао је саветник
„Уницефа” за имунизацију др
Драгослав Поповић на РТС-у.

Према његовим речима, нај-
важније су прва и друга доза вак-

цине и да се они који се нису вак-
цинисали вакцинишу, а тек онда
ће да се сагледава ко би могао да
буде кандидат за трећу дозу.

– Старији су кандидати за
трећу дозу, јер им је имуни одго-
вор успоренији, али они су већ
примили две дозе и не видим
проблем да приме и трећу –
рекао је Поповић.

Истакао је да је вирус под
притиском, да се велики број
људи у свету вакцинисао, али
да то није довољно и да вирус
тражи начина да опстане.

Поповић је подржао обаве-
зну вакцинацију за здравствене
раднике коју су увeле поједине
земље и додао да су неке ства-
ри постављене наопачке.

– Нико нема право да шири
вирус и представља опасност по
друге људе. Пре свега треба
здравствени радници да се вак-
цинишу, они су на првој линији
фронта – нагласио је Поповић.

Када је реч о вакцинацији
деце, Поповић је рекао да је
Србија кренули и с вакцинаци-
јом те популације.

– Кад и најмлађи буду зашти-
ћени, то ће допринети колек-
тивном имунитету – навео је он.

Говорећи о мешању вакцина,
саветник „Уницефа” за имуни-
зацију др Драгослав Поповић
рекао је да то није ништа ново.

– Немачка канцеларка Анге-
ла Меркел примила је две
различите вакцине да би дала
пример. Сагледавамо све дока-
зе из земаља које раде студи-
је. Одмерићемо да ли нам то
треба и даћемо препоруке –
истакао је он.
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Лето је већ ухватило замах, а од самог
почетка нам је поручило да се неће
шалити. Данима сви дишемо на шкрге
и радујемо се свакој дебелој хладови-
ни. Но не вреди се жалити. Лету је у
опису посла да нас презноји, а на нама
је да пронађемо маштовите начине да
се расхладимо.

Уколико имате љубимце, знате да ни
њима није лако и да на високе темпе-
ратуре реагују исто као и људи. Ево
како им можете помоћи.

– Имамо два пса, две одрасле мачке и
мало маче. Двориште нам је велико и
пет-френдли, па нам често свраћају и
љубимци из комшилука. Приметила
сам да им ове несносне врућине баш
сметају. Kао и ми, само траже неко дрво
у чијој сенци ће се опружити, заспати и
сачекати вече и благи пад температуре.
Најважније је да имају доста воде, а
храна им током дана није толико инте-
ресантна, једу мање него иначе – каже
наша читатељка Ана из Скробаре.

Ево неколико најважнијих савета
ветеринара који ће вам помоћи да
вашем љубимцу колико-толико олак-
шате ове вреле дане.

Сами у колима – ни на минут!

Никада не остављајте љубимца у пар-
кираном аутомобилу. Ни на минут! Ни
са укљученим аутомобилом и укључе-
ним клима-уређајем.

Разлог можете наслутити и сами.
Током врелог дана температура у вози-
лу може брзо да порасте до опасне гра-
нице. На пример, када је спољашња
температура 30 степени, у аутомобилу
с мало отвореним прозорима може да
достигне 39 степени у року од 10 мину-
та. После пола сата температура ће
достићи чак 49-50 степени.

Ваш љубимац за то време може да
претрпи озбиљна оштећења органа или
да чак угине.

Пазите на влагу

Важно је имати на уму да није само висо-
ка спољашња температура оно што може
угрозити вашег љубимца. Животиње, као
и људи, тешко подносе и влагу.

Ипак, за разлику од нас, оне не могу
да се озноје и да се на тај начин реше
вишка топлоте, већ то чине искључиво
преко дисања. Ако је влажност ваздуха

превелика, они неће бити у стању да се
расхладе на тај начин и температура ће
им врло брзо нарасти до опасних нивоа.

Ограничите вежбање

Ако вежбате са својим љубимцем, при-
пазите. Ускладите интензитет и траја-
ње вежбања са спољашњом температу-
ром.

Током врло врућих дана ограничите
вежбање на ране јутарње или вечерње
сате. Будите посебно опрезни ако ваши
кућни љубимци имају беле уши, буду-
ћи да је доказано да су они подложни-
ји карциному коже, али и ако имају
кратку њушку, јер они обично имају
потешкоће с дисањем.

Асфалт се јако загрева и може да опе-
че шапе вашег љубимца, па, ако је могу-
ће, шетајте пса по трави. Воду увек носи-
те са собом да ваш пас не би дехидрирао.

Не ослањајте се на вентилатор

Kућни љубимци другачије реагују на
топлоту него људи. Пси се, на пример,
зноје првенствено кроз стопала, па их
вентилатори не расхлађују тако ефи-
касно као што је то случај с људима.

Kад год је ваш љубимац напољу,
побрините се да има заштиту од
врућине и сунца и пуно свеже, хлад-
не воде. Kада наиђе топлотни талас,
као што је то ових дана случај, добар
трик је да додате пар коцкица леда
у воду коју ћете „послужити” љубим-
цу.

Хлад који пружају дрвеће и надстре-
шнице је идеалан, јер не омета слобо-
дан проток ваздуха. Не треба ни нагла-
шавати да боравак пса у кућици током
највеће врућине никако није добра иде-
ја: не само да не ослобађа од топлоте
него и погоршава ситуацију.

Ускоро почињу Олимпијске игре у Токи-
ју. У складу с тим, славимо спорт и пита-
мо вас да ли се бавите или сте се бавили
спортом и колико се наши најмлађи
посвећују овом битном сегменту живота.

РАДИЦА ВУЈЧИН, 
управни техничар:

– Мислим да је бављење спортом
јако важно. Моја генерација је одржа-
вала физичку спремност. Нисам тре-
нирала у младости, али у школи смо
имали физичко, где смо се бавили спор-
товима. Требало би да се млади мало
позабаве физичком активношћу, због
здравља. Доста је гојазне деце. Када
видим младе девојке, мало се разоча-
рам. Није било толико тинејџера с
вишком килограма у моје време.

СЛАВИЦА КУЗМАНОВ, 
пензионерка:

– Изузетно је битан спорт. Као млада
сам се бавила спортом, тренирала сам
веслање. Унуци се баве спортом: унука
иде на гимнастику, а унук тренира фуд-
бал. Читава породица је окренута спорту.
Родитељи данас немају времена да одве-
ду децу на тренинг, превише су окупира-
ни пословима. То је велика штета, спорт
је користан. Некада се све организовало
преко школе, али тога више нема. Било
је бесплатно, док су сада тренинзи најма-

ње две хиљаде динара месечно, а треба
купити и опрему и платити путовања.
Само копачке коштају четири до пет
хиљада. Озбиљан је то издатак. Требало
би да држава више уради на том пољу.

АНА КЛАРИЋ, 
хемијски техничар:

– Много тога се променило. Деца сада
имају интернет, мобилне телефоне, тех-
нологија данас деци окупира пажњу и
због тога занемарују спорт и физичку
активност. Моја ћерка се не бави спор-
том, не воли ни физичко васпитање. Ако
би могла да избегне тај предмет, то би
по њеном мишљењу било би идеално.

МОША ЈАШАРЕВИЋ, 
пензионер:

– Ја сам се бавио рукометом. Одлази-
ли смо у одмаралиште у Песку на при-
преме. Сада више нема ничег сличног.
Мој брат Слободан Јашаревић потекао је
одавде и отишао је да боксује за Јагоди-
ну. Данас се деца не баве спортом, то су
таблети заменили. Седнем овде и посма-
трам: играју понеки пут, али већина нема
осећаја када види лопту, нема жара.

ИВАН БОЖАНИЋ, 
студент:

– Тренирао сам атлетику, био сам дво-
струки првак државе на 800 и 2.000 мета-

ра. Годину дана након тога сам победио
у кросу на државном првенству. Био сам
депримиран, јер нисам био одабран за
репрезентацију будући да сам био суви-
ше млад. Касније је дошао факултет, а
потом и друга интересовања – окренуо
сам се музици. Мислим да деца слабо
тренирају због неадекватних услова, бар
што се атлетике тиче. Ми немамо усло-
ве за рад и то јако депримира. Ипак, чуо
сам да је и што се осталих спортова тиче
у Панчевуситуација слична, а опет пости-
жемо велике резултате. Имали смо мно-
го наших такмичара који су тренирали
на тартану на малој стази и одлазили на
балканијаду, европско првенство и пости-
зало добре резултате, иако град баш не
улаже довољно у то.

СТЕФАН РАДОИЧИЋ, 
електроенергетичар:

– Тренирао сам ватерполо дуго. Тре-
нирао сам вредно и посвећено, али због
озбиљне упале средњег уха морао сам
да престанем. Данас су деца изложена
већим изазовима него што смо ми били.
Ту су друштвене мреже, на које посеб-
но губе време. Ја сам у њиховим годи-
нама проводио време на улици играју-
ћи фудбал, баскет и жмурке. Ту је,
наравно, и проблем конзумирања нар-
котика, који је присутан већ у основној
школи. Сузана Јанковић

М. ЈАШАРЕВИЋА. КЛАРИЋ И. БОЖАНИЋ С. РАДОИЧИЋС. КУЗМАНОВР. ВУЈЧИН

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Каконајављује „Електровојводина”, због
планираних радова на електричној мре-
жи, у петак, 23. јула, од 9 до 13 сати,
без струје ће бити Jабучки пут ка Стра-
тишту, са свим попречним улицама.

У суботу, 24. јула, од 10 до 12 сати,
струје неће имати цело насеље Стари
Тамиш.

У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, наја-
вљени радови бити отказани, као и
да ће у случају ранијег завршетка
радова напајање корисника бити укљу-
чено пре планираног времена. Квар
на мрежи можете пријавити на теле-
фон 319-220.

Шта када отац не плаћа
алиментацију?

Како штеде они са 
ђоновима уместо образа?

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Радници ЈКП-а „Хигијена” у Панче-
ву већ дуги низ година у априлу и
октобру организују традиционалне
акције одношења кабастог опада с
територије целог града. Акције се
реализују по унапред одређеном 
распореду, а односе се стари намештај,
бела техника, амбалажа, ауто-лимари-
ја, гуме, баштенско смеће и сав други
отпад изузев грађевинског шута.

Ако имате кабасти отпад којег
желите да се ослободите у осталим
месецима током године, у „Хигије-
ни” кажу да имате две опције. Једна
је да отпад у сопственој режији одне-
сете сами на стару депонију, код
надвожњака на Јабучком путу. Дру-
га је да, уколико, на пример, оба-
вљате грађевинске радове и отпада
има заиста много, од „Хигијене”
изнајмите контејнер од пет кубика.

Комплетна услуга заједно са одво-
жењем и депоновањем отпада кошта
6.600 динара. Број телефона путем
којег можете обезбедити ту услугу је
310-203.

Неки наши суграђани очито бира-
ју трећу опцију: да се направе бле-
сави. Изруче лепо све што имају на
улицу и оставе другима да решавају
њихов проблем. Далеко било да
потроше новац и одложе смеће на
цивилизован начин. Такви, чији је
образ као ђон, и заслужили су да
оно што нису платили на мосту,
искеширају на ћуприји. Следећи пут
кад их затекнете да овако нешто
раде, слободно позовите комуналну
милицију. Учинићете услугу не само
целом граду већ и овим несветима.
Јер неки, нажалост, уче само кад их
бију по џепу.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КОЛИКО СЕ МЛАДИ ДАНАС БАВЕ СПОРТОМ?

Уместо лопте – „Инстаграм”

Нашој редакцији обратила се чита-
тељка која је разведена већ неколико
година и пожалила се на то да бивши
супруг, с којим има двоје деце, не
плаћа алиментацију. Читатељка наво-
ди да је отац деце тренутно незапо-
слен и поставља питање да ли посто-
ји могућност да упркос томе наплати
алиментацију и на који начин.

На слично питање већ су одговори-
ли „еKлиника” портала „ПроБоно” и
Правни факултет Универзитета у Бео-
граду на порталу para graf.rs/bes plat na -
prav na po moc. На овом порталу сви гра-
ђани могу анонимно поставити пита-
ње и добити бесплатну правну помоћ.

Преносимо одговор на питање у
вези с неплаћањем алиментације.

„Уколико је приликом развода бра-
ка била утврђена обавеза плаћања
алиментације, према Kривичном зако-
нику неплаћање издржавања пред-
ставља кривично дело.

Чланом 195 је предвиђено следеће:
(1) Kо не даје издржавање за лице

које је по закону дужан да издржава, а
та дужност је утврђена извршном суд-
ском одлуком или извршним порав-
нањем пред судом или другим надле-
жним органом, у износу и на начин
како је то одлуком односно поравна-
њем утврђено, казниће се новчаном
казном или затвором до две године.

(2) Неће се казнити учинилац дела
из става 1. овог члана ако из оправда-
них разлога није давао издржавање.

(3) Ако су услед дела из става 1.
овог члана наступиле тешке после-
дице за издржавано лице, учинилац

ће се казнити затвором од три месеца
до три године.

(4) Ако изрекне условну осуду, суд
може одредити обавезу учиниоцу да
измири доспеле обавезе и да уредно
даје издржавање.

Можете поднети тужбу надлежном
суду против бившег мужа због кривич-
ног дела недавања издржавања. Kада
суд буде донео пресуду, то јест кад она
постане правоснажна, пресуда пред-
ставља извршну исправу на основу које
можете тражити принудно извршење.

Међутим, уколико приликом 
развода није била утврђена обавеза
плаћања издржавања, можете се обра-
тити суду за остваривање овог права.
У име малолетног детета судски посту-
пак покреће други родитељ/усвоји-
тељ или центар за социјални рад. Суд
ће у поступку утврдити да ли страна
која тражи издржавање заиста и има
право на њега, да ли страна од које се
тражи издржавање заиста има обаве-
зу да га пружи. Ако установи да су
сви законски услови за издржавање
испуњени, суд ће одредити износ, тра-
јање и начин издржавања.”

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

У петак без струје Јабучки
пут, у суботу Стари Тамиш

КАКО СЕ БРИНУТИ О ЖИВОТИЊАМА ТОКОМ ВРУЋИНА

ЗАШТИТИТЕ ЉУБИМЦЕ ОД ЛЕТЊЕ ЖЕГЕ

Можете поднети тужбу
надлежном суду због 
кривичног дела 
недавања издржавања.

ПАЗИТЕ НА ЗНАКЕ ТОПЛОТНОГ УДАРА

Екстремне температуре могу изазва-

ти топлотни удар како код људи, тако

и код животиња.

Неки од знакова топлотног удара

код љубимаца су: тешко дахтање и

отежано дисање, стакласт поглед, убр-

зан рад срца, прекомерна жеђ, летар-

гија, грозница, вртоглавица, недоста-

так координације, обилно лучење

пљувачке, повраћање, тамноцрвени

или љубичасти језик, несвестица…

Ако сумњате да је ваш љубимац

доживео топлотни удар, ветеринари

саветују да га преместите у хлад или

у климатизован простор. Ставите му

облогу од леда или пешкир натопљен

хладном водом на главу, врат и прса

или га прелијте хладном (не леде-

ном) водом. Дајте му да пије мале

количине хладне воде или да лиже

коцкице леда. Одведите га што пре

ветеринару.



Све је мање провода
под шатрама, али 
је зато више 
цивилизованијих
садржаја

Месне заједнице 
и домови културе 
стожери прослава

Долазак топлих дана је, поред
осталог, и време када се у пан-
чевачким насељеним местима
догађају масовна окупљања.

Реч је о сеоским славама, које
обележавају сви тамошњи грађа-
ни, као и локалне институције,
па рецимо цркве приређују пра-
зничне литургије, месне заједни-
це – резања славских колача уз
коктеле за одабране званице, а у
садејству с домовима културе,
удружењима и клубовима орга-
низују и разнолике програме.

Наравно, ту су и незаобила-
зни пратећи елементи – вашари
и шпилераји, док у локалним
угоститељским објектима насту-
пају вокално-инструментални
састави, који привлаче велики
број младих.

Глогоњски Петровдан

Последњи су славили Глогоњ-
ци, који су, за разлику од прет-
ходне године и забрана због коро-
навируса, успели да у пуном оби-
му обележе свој Петровдан.

Месна заједница је тако, уз
помоћ Дома културе и других
институција, припремила садр-
жајан програм, који је практич-
но почео 9. јула, када је у орга-
низацији фудбалског клуба стар-
товала Летња лига у малом фуд-
балу, а већ сутрадан је рок састав
„Рајко и живи зид”, на платоу
Дома културе, разгалио много-
бројне посетиоце извођењем
популарних ексјугословенских
рок хитова.

Ловачко удружење је два дана
касније на локалној стрељани
организовало гађање глинених
голубова, а у гостима су им биле
колеге из свих насељених места
с територије града Панчева.

На дан славе, у понедељак, 12.
јула, најпре је ујутро у Храму
Светих Петра и Павла служена
света литургија, коју је увеличао
и банатски епископ Никанор, док
је нешто касније Месна заједни-
ца уприличила свечану седницу
с резањем славског колача, чему
је, поред осталих, присуствовао
и народни посланик Марко Мла-
деновић. Том приликом су награ-
ђени најбољи ученици локалне
основне школе који су недавно
завршили осми разред.

У вечерњим сатима је на лет-
њој сцени Дома културе прире-
ђена дечја представа „Шта ћу
бити кад порастем”, након чега
је наступио један од најпопулар-
нијих домаћих стендап комича-
ра Неша Бриџис, који је својом

духовитошћу непрестано засме-
јавао преко сто педесеторо људи.

Поред тога, у самом центру
села било је, традиционално,
много продаваца разних џиџа
биџа, као и музике уживо у свим
кафићима, што је привукло вели-
ки број посетилаца како из Гло-
гоња, тако и из околних места.

На крају, организатори су изве-
ли утисак да је корона паралиса-

ла рад многих удружења, тако да
она нису била у могућности да
учествују у обележавању славе.

Од девет места, треба да
славе још четири

И сва друга места имају своје
славе. Нека су то већ обавила,
мање-више по наведеном и већ
опробаном сценарију.

Тако су сезону већ 22. маја
отворили Доловци, обележивши
Пренос моштију Светог оца Нико-
лаја. Два дана касније качаре-
вачка Месна заједница уприли-
чила је резање славског колача
поводом Светих Ћирила и Мето-
дија. Брестовчани су традицио-
нално прославили Спасовдан
четрдесет дана након Ускрса –

овог пута је то било 10. јуна, а
целог тог дана одвијао се зани-
мљив програм. Одмах затим су
и Новосељани по уходаном режи-
му приредили тродневни про-
грам с јединственим догађајима,
попут међународног бриџ тур-
нира, балота и „Фијакеријаде”.

После поменутог Петровдана
у Глогоњу први на које је ред да
славе су Старчевци, чија Огњена

Марија пада 30. јула. Неколико
дана пре тога почињу и чувени
„Дани дружења”, који ће потра-
јати све до 10. августа или другог
дана славе локалног Храма Све-
тог Пантелејмона. За то време
биће свакодневно приређивани
најшароликији садржаји: од број-
них такмичења до разноврсних
забавних и културних програма,
закључно с фестивалом „Екс-Ју
рок фест”, који ће овог пута уго-
стити великог Дарка Рундека.

У то време славиће и Јабуча-
ни. И они свашта интересантно
припремају за период око Све-
тог Илије и македонског најве-
ћег државног празника Илин-
дена, који има посебан значај
због многобројних припадника

ове националне мањине.
Нешто слично, иако мало спе-

цифичније, јесте код Ивановча-
на, који због већинског католич-
ког становништва 15. августа
обележавају Велику Госпојину
или Кирвај.

Неколико дана касније њихо-
ви суседи Омољчани славе 
Преображење господње, с тим
да пре тога имају „Жисел” и око
њега вашар и шпилераје, након
чега им почињу такође веома
садржајни и разноврсни „Поро-
дични дани”.

Социјалистички оксиморон

До пада комунистичког режима
сви ти свеци празновани су
искључиво у црквама и око њих,
у портама које су се шаренеле
од људи, рингишпила, тезги и
веселих шатри, одакле се гром-
ко орила народна музика.

Истовремено је тадашња власт
по идентичном моделу осми-
слила и своје социјалистичке
славе (рецимо, у Старчеву је то
било баш на дан Огњене Мари-
је, док се у Омољици славило 8.
августа или негде у време „Жисе-
ла”). Ови догађаји несумњиво
контрадикторног назива имали
су готово идентичан облик попут
оних око храмова, с тим што,
подразумева се, није било слу-
жби и резања колача у месним
заједницама.

Сада су „оксиморонске” соци-
јалистичке славе с таквим пред-
знаком изумрле, изузев у јед-
ном месту где под тим називом
неформално постоји – у Доло-
ву, где се по инерцији још увек
слави 7. септембар (само као
вашар) – дан када је 1944. годи-
не четиристо омладинаца из
Долова отишло на Сремски
фронт.

Међутим, и све друге „регу-
ларне” славе готово да су непре-
познатљиве у поређењу са они-
ма од пре пола века, јер су, реци-
мо, лумпераји под шаторима
готово у потпуности ишчезли, а
и сами вашари су бледа сенка у
односу на некадашње.
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Талентовани фрулаш Алекса
Милетић направио је још један
изузетан подвиг победивши на
сабору свирача овог национал-
ног дувачког инструмента под
називом „Шкрипи ђерам”, који
је одржан 10. јула у месту Вели-
ки Иђош код Кикинде.

Двадесетогодишњем старче-
вачком виртуозу ово је други
пут да побеђује на помeнутом
надметању у категорији савре-
меног свирања. Он је тиме,
међу двадесеторо такмичара,
постао најбољи у Војводини и
уједно се као првак директно
пласирао на првенство Срби-
је, које ће бити одржано у неде-
љу, 25. јула, у месту Присло-
ница код Чачка.

Овог пута Милетић се пред-
ставио двема композицијама:
колом „Банатски вез” и нуме-
ром „Крај потока бистре воде”.

Поред тога, даровити стар-
чевачки дувач је победио и у
дуету, такође у категорији
савременог свирања, која је на
сабору „Шкрипи ђерам” била

неупоредиво атрактивнија и с
много бројнијом и квалитет-
нијом конкуренцијом него када
је реч о класичном свирању.

ВЕЛИКИ УСПЕХ МЛАДОГ СТАРЧЕВЦА

Алекса најбољи 
фрулаш у Војводини

ЧЛАНОВИ ДОЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА
ДОБРО ИСКОРИСТИЛИ ВАУЧЕРЕ

Пензионери уживали
у бањама

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Концерт, 
па радионица

Иако се Културно-уметничко
друштво „Паргар” појавило на
локалној сцени тек прошле годи-
не, већ је неколико пута приву-
кло пажњу јавности, пре свега
захваљујући младим, вредним и
одговорним људима, који већ
имају прилично богато искуство
у очувању народних игара и песа-
ма из других фолклорних гру-
па, а притом су и међусобно
добри пријатељи.

Што се последњих активно-
сти тиче, ово друштво је прире-
дило и свој први целовечерњи
концерт 9. јула у качаревачкој
хали спортова.

Публика, која је и поред вели-
ке врућине била бројна, могла

је да ужива у једночасовном ква-
литетном програму који су при-
редили домаћини заједно с гости-
ма, па су играчи више пута награ-
ђивани аплаузима и враћани на
бис.

Качаревци су се представили
кореографијама „Игром и
песмом кроз Шумадију”, „Гор-
ња Пчиња” и „Игре из Баната”,
док су фолклораши из Смеде-

ревске Паланке приказали „Игре
из Лесковца” и „Пиринско цве-
ће”, а Владимировчани су игра-
ли кола из Баната и централне
Србије. По завршетку програма
подељене су захвалнице гости-
ма и свима који су помогли реа-
лизацију концерта.

Већ 11. јула качаревачки Дом
културе и Удружење жена „Етно-
-кутак” организовали су радио-

ницу веза на Спортско-рекреа-
тивном центру „Језеро”. Идеја
им је била да традиционалне
технике шивења приближе мла-
дима, као и свима које то зани-
ма, независно од тога одакле
долазе.

Напослетку је извезено много
женских и мушких кошуља, које
су део фундуса народних ношњи
чланова КУД-а „Паргар”, што ће
им и те како бити од користи.

Једна од главних организатор-
ки Зора Чубрић, прва међу јед-
наким чланицама „Етно-кутка”,
захвалила је свим спонзорима
ове манифестације – од Месне
заједнице, преко Дома културе,
до Града Панчева, као и Савету
за родну равноправност, чија је
председница Ивана Росић при-
суствовала радионици.

А ЗА ВУКОВЦЕ – ЗЛАТНИЦИ!

Поводом сеоских слава све

више месних заједница награ-

ђује најбоље осмаке. Тако је и

недавно, на Петровдан, пред-

седник Савета Месне заједни-

це Глогоњ Славко Јовановски

поделио поклоне најуспешни-

јим матурантима Основне

школе „4. октобар”.

Ученик генерације Соња

Трајковић и вуковци Наталија

Стојчић и Зорана Kитановски

награђене су златницима с

ликом Вука Kараџића, док су

Александра Стојчић и Немања

Стојановић, као ђаци са свим

петицама, али без диплома с

такмичења, добили поклоне у

виду школске опреме.

ЛЕТО ЈЕ ВРЕМЕ СЛАВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

НИСУ КАО НЕКАД, АЛИ ДОБИЛЕНОВИ СМИСАО

Познати по бројним активно-
стима, чланови Удружења пен-
зионера из Долова, након поду-
же паузе условљене коронави-
русом, у протеклом периоду
су били веома агилни и, поред
осталог, искористили право на
ваучере које додељује Мини-
старство трговине, туризма и
телекомуникација.

Они су захваљујући томе нај-
пре посетили Атомску бању у
Горњој Трепчи у периоду од
17. до 24. маја, затим Сокоба-
њу између 30. маја и 6. јуна и
Врњачку бању од 14. до 19.
јуна, а 10. јуна су о свом тро-
шку били на једнодневном
излету у Опленцу и околини.

У сваком од тих обилазака
било је по тридесет доловач-
ких пензионера, који су, како
сами кажу, истински уживали
у поменутим дестинацијама.

Тако је једна од њих, Слађа-
на Шофеј, боравила у Сокоба-
њи и Атомској бањи у Горњој
Трепчи и била одушевљена
прелепим парковима, шума-
ма и околним манастирима, а
обишла је и локацију на којој
је снимана серија „Мој рођак
са села”.

Станиша Стојменовић је про-
вео седам дана у Сокобањи и
тамо су му се веома допали
водопад Рипаљка висине једа-

наест метара, „Стара водени-
ца”, ресторан „Пећина”, Бого-
родица у камену...

Ђорђе Новковић је био у
Врњачкој Бањи и одсео у, како
каже, изузетној вили „Дубров-
ник”, а највише га је одуше-
вио возић који туристе води у
разгледање.

Тамо се одлично провела и
Љиљана Ђорђевић, а нарочи-
то је истакла улогу председ-
ника удружења, Владe Дими-
тријева, који се показао као
изузетан водич и организатор
путовања.

Он је навео да је тридесето-
ро чланова Удружења пензио-
нера Долово већ искористило
право на бањско лечење преко
ПИО фонда, док ће осморо
кандидата то тек учинити.

– Последње што смо посе-
тили нас тридесеторо, колико
стаје у минибус, био је Опле-
нац. Тамо смо обишли Кара-
ђорђев град, а у оквиру њега и
музеј, цркву и стару винарију
– од производње до винског
подрума. Потом смо свратили
у Аранђеловац и ручали у Топо-
ли. Планирамо и нове актив-
ности почетком августа, а 
разматрамо предлоге да посе-
тимо Бајину Башту, Врујце,
Мионицу... – наговестио је
Димитријев.

СВЕ ВИШЕ АКТИВНОСТИ МЛАДОГ ФОЛКЛОРАШКОГ ДРУШТВА ИЗ КАЧАРЕВА

КУД „Паргар” плени ентузијазмом

Наступ у хали
Алекса Милетић

Посета Опленцу

Председник Јовановски
и најбоља ученица

Све више представа поводом слава
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Ненад Врањеш, 

ауто-механичар

КЊИГА: Читам кад год имам
времена, а препоручио бих
све књиге Данијеле Стил, аме-
ричке књижевнице која је нај-
познатија по својим љубав-
ним романима. Направљено
је око осамсто милиона копи-
ја њених књига широм света.
Објављене су у шездесет девет
држава и на четрдесет три
језика. Написала је око сто
шездесет пет књига, од којих
је сто четрдесет један роман.
Њен први роман, „Повратак
кући”, објављен је 1972. годи-
не. Роман је садржао неке
теме по којима је њено касни-
је писање постало препозна-
тљиво, укључујући породицу
и међуљудске односе.

ФИЛМ: Међу омиљеним
филмовима су ми два култна
домаћа филма: „Национална
класа” и „Последњи круг у
Монци”. Национална класа
је југословенски филм, сни-
мљен 1978. године, а преми-
јерно приказан почетком
1979. године, у режији Гора-
на Марковића. Главне улоге
су тумачили Драган Нико-
лић, Богдан Диклић, Горица
Поповић, Раде Марковић,
Александар Берчек, Оливера
Марковић, Воја Брајовић,
Бора Тодоровић и Мића
Томић. Младић из београд-
ског предграђа, Флојд, ауто-
мобилски тркач у национал-
ној класи, у складу са својом
страшћу, важи и као велики
љубавник. Али није у складу
с његовим амбицијама да и
даље вози у националној кла-
си. Да би прешао у вишу кла-
су, мора да победи у важној
трци, а да би у томе успео,
мора да одложи служење вој-
ног рока. За то му служи
Миле, бубрежни болесник,
који уместо њега иде на пре-
гледе. Међутим, то не успе-
ва, као што не успева ни избе-

гавање брака са „службеном”
девојком Шиљом, која је
затруднела. На крају он губи
трку, губи слободу, али доби-
ја пријатеља – на испраћај у
војску долази му само Миле.
„Последњи круг у Монци” је
филм из 1989. године. Режи-
рао га је Александар Бошко-
вић, а сценарио је написао
Душан Прелевић. То је при-
ча о аутсајдеру који је осам
година провео у затвору због
пљачке. Вечити побуњеник,
незадовољан системом и
људима који га окружују,
жели да успостави пут соп-
ствене правде. Као члан бео-
градске мафије, после још
једне неуспешне пљачке, због
издаје, поново је у затвору.
Успевши да побегне, прину-
ђен је да напусти земљу и
једине две особе које га воле:
девојку и мајку. Одлази у Ита-
лију и након успешне освете
постаје шеф југословенских
мафијаша у целој Италији.
Најзад је нашао свој пут прав-
де, славе и богатства, али не
и љубави. То је једино што га
чека у Београду. Управо је
завршио велики посао с дру-
гом за трке у Монци. Међу-
тим, он неће моћи да види
последњи круг у Монци.

МУЗИКА: Волим музику и
слушам је стално. Домаћи
рок ми највише прија, али и
наша народна музика.

Повратак кући

изборМОЈ МОЈ

Страну
припремила 

Мирјана
Марић

Центар београдских фестивала
организоваће у последњој неде-
љи јула серију јединствених кон-
церата реномираних музичара
из Србије и региона, под нази-
вом „Gar den Ses si ons”, у Бота-
ничкој башти „Јевремовац”. Сви
концерти почињу у 20 сати.

Ове посебне музичке вечери
отвориће у понедељак, 26. јула,
Нено Белан са својим „Фјумен-
сима”, који после две године
поново долази у Београд. Један
од концертно најактивнијих музи-
чара са ексјугословенског про-
стора своју популарност у Срби-
ји дугује и фази из доба групе
„Ђаволи”, чији ће опус публика
моћи да чују и на овом концер-
ту. Изводиће и песме из своје
соло каријере, тако да ће посети-
оцима приказати пресек и своје-
врсни бест-оф свог стваралаштва.

Друге вечери, 27. јула, публи-
ку очекује чувени музичар и
пијаниста Матија Дедић, који
ће извести инструменталне обра-

де најлепших Џибонијевих ком-
позиција. „Дивљи цвит”,  „Тем-
пера”, „Цесарица” и „Кад сам
насамо с њом” свима су познати
наслови, које је Матија мајстор-
ски одсвирао у интимним, емо-
тивним џез обрадама, задржав-
ши притом есенцију и ритам
оригиналних верзија, а публи-
ци ће бити представљене на овом
посебном наступу.

Треће вечери, 28. јула, насту-
пиће група „Галија”, основана
пре четрдесет година у Нишу,
која ће извести акустичне вер-
зије својих највећих хитова. Кроз
групу је прошао велики број
музичара, а садашњи састав чине
певач, композитор и гитариста
Ненад Милосављевић, певач и
текстописац Предраг Милоса-
вљевић, бубњар Бобан Павло-

вић, гитариста Драгутин Јако-
вљевић, басиста Славиша Павло-
вић и клавијатуриста Горан Анто-
вић. У питању је један од нај-
трајнијих састава југословенског
и српског рокенрола, а издања
групе варирала су од прогресив-
ног рока до мејнстрим звука,
који ће публика овог пута моћи
да чује у акустичној варијанти.

Последње вечери, 29. јула,
наступиће чувена џез певачица
Нада Павловић, позната као
„бела жена са црним гласом”, а
њен програм носи назив „Lady
Sings Jazz”. Наступала је са џез
оркестром Дјука Елингтона, са
Чиком Коријом, имала је пону-
ду Џозефине Бејкер да се при-
дружи њеној трупи, као и пону-
ду Лиз Мичел, чланице чувене
групе „Бони М”, да буде певачи-
ца у бенду који је обележио свет-
ску музичку сцену седамдесе-
тих, а познато је и да је добила
комплимент од легендарне Аре-
те Френклин.

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА

Другачији београдски
портрети

Од 21. јула до 20. августа у
Кафеу „Галерија” биће отво-
рена изложба фотографија
ауторке Ане Зулевић. Изло-
жба је претходно гостовала у
Установи културе „Пароброд”.

Ана Зулевић (35) рођена је
у Београду. Студирала је ТВ
режију на Академији уметно-
сти, а потом завршила мастер-
студије у Лондону. Ради као
видео-монтажер, редитељ и
колориста. Бави се и фотогра-
фијом, а природа и животиње
су јој највећа инспирација.

„... Изложба која је пред
нама представља виђење живо-
тиња у Београдском зоо-врту
кроз око и објектив уметнице

Ане Зулевић. Њена намера
није само да погледамо њене,
слободно се усуђујем рећи,
портрете животиња. Она жели
да сваки од њих с нама разго-
вара, комуницира, да сваки од
њих у нама изазове одређену
емотивну реакцију. Њихове
поруке су одраз нас самих,
свесног и несвесног дела наше
личности. Неки портрети су
хумористични, неки веома
озбиљни, неки одрази моћи,
крхкости или чисте лепоте,
али сви су разноврсни и није-
дан нас не оставља равноду-
шнима”, написао је у рецен-
зији Дамир Прашникар, исто-
ричар уметности.

Претходна година је у вели-
кој мери утицала на дешава-
ња која су била уобичајена у
одређеним периодима годи-
не. Поред бројних фестивала,
отказани су и померани мно-
ги програми. Ове године,
захваљујући тренутно стабил-
ној епидемиолошкој ситуаци-
ји, биће организовано „Пан-
чевачко културно лето”. Једи-
но чега се организатори пла-
ше јесу временске прилике,
јер ће се већина догађаја одви-
јати на отвореном.

Чланица Градског већа заду-
жена за културу и омладину
Марија Јевић рекла је да је
Град Панчево определио
милион и двеста хиљада дина-
ра за програме који ће се одви-
јати преко лета. Новац је 
обезбеђен и за домове култу-
ре у насељеним местима. Бит-
но је напоменути да су скоро
сви догађаји бесплатни, што
и није тако карактеристично
за друге градове код нас, а
посебно не у неким другим
земљама где се сви програми
наплаћују. Само ће се у Дому
омладине за неке догађаје пла-
ћати симболичних сто или
двеста динара.

Први догађај у оквиру про-
грама биће 28. јула у 20 сати
у читаоници Градске библио-
теке Панчево, где ће се одр-
жати књижевно вече Михајла
Пантића. У четвртак, 29. јула,
у 19.30, у дворишту Народног
музеја биће промовисана књи-
га Радета Весовића „Правац
Србија”. У суботу, 31. јула, у
20 сати, у читаоници Градске
библиотеке биће одржан кон-
церт Јована Михајловића на
класичној гитари. У читаони-
ци Градске библиотеке 5. авгу-
ста у 17 сати књижевно вече
имаће Горан Гоцић. Народни
музеј ће истог дана реализо-
вати концерт „Браћа Теофи-
ловић”. У петак и суботу 6. и
7. августа у башти Дома омла-

дине биће одржани концерти
„Waves Party” (прве вечери) и
„Mel mac Riders” (друге вече-
ри).

У суботу 7. августа у 17 сати
у Народном музеју Панчево
биће отворена изложба Удру-
жења ликовних уметника Пан-
чева. На платоу Културног
центра 12. августа од 21 сат
концерт ће одржати Пеђа
Милутиновић Драмбути.
Истог дана у Дому омладине
ће бити обележен Дан мла-
дих квизом „Мислилац”
(поред питања о уметности,
спорту, историји и општој кул-
тури, једна област ће бити
посвећена младима и омла-
динским удружењима), а
после квиза наступа ди-џеј
Анита Дакић. У наредна два
дана у Дому омладине биће
одржани концерти састава
„Кенди” и „Артан Лили”.

У среду 18. августа у читао-
ници Градске библиотеке Пан-
чево, од 20 сати, предавање о
Преображењу имаће др Зоран
Кинђић. На платоу Културног

центра Панчева 19. августа од
21 сат наступиће Тамбурашки
оркестар Панчево, на концер-
ту под називом „Tri bu te to The
Bea tles”. У петак 20. августа у
Дому омладине ће бити одр-
жане свирке бендова „Z++”,
„Zem bo Lati fa”, „Кени није
мртав” и Ивана Јегдића, а
сутрадан је „Опозит парти”.
На платоу КЦ-а у понедељак
23. августа концерт ће одр-
жати КУД „Станко Пауновић”.

Ове године ће Дом омла-
дине организовати фестивал
„Fre e dom Art”, који ће бити
отворен 24. августа концер-
том Марка Луиса. У среду 25.
августа у оквиру фестивала
„Fre e dom” биће отворена изло-
жба принтова стрип-аутора
Ђорђа Лобачева, а истог дана
у 19 сати, на платоу КЦП-а,
концерт ће имати хор „Вокал
кидс”. Од 20 сати у Градској
библиотеци биће одржана
мултимедијална путописна
презентација „Грчка острва”
Тамаре Лујак.

У четвртак 26. августа у пар-

ку испред Народног музеја
наступиће Леонтина и хор
„Чаролија” (фестивал „Fre e -
dom”). На платоу КЦ-а у петак
27. августа наступиће „Коља
и четири прста”, а исте вече-
ри у Дому омладине биће одр-
жан концерт састава „Канда,
Коџа и Небојша” (фестивал
„Fre e dom”). У суботу 28. авгу-
ста од 20 сати у Народном
музеју ће бити уприличен кон-
церт у оквиру „Дана духовне
музике”, а исте вечери у Дому
омладине љубитељи локалног
бенда „Исказ” сигурно ће ужи-
вати у наступу који ће им он
припремити с гостима.

Пред сам крај „Панчевач-
ког културног лета”, 2. и 3.
септембра, одржаће се мани-
фестација „Дани панчевачког
рокенрола”, која ће бити омаж
недавно преминулој градској
рокенрол легенди Ђеки.

У уторак 3. септембра у
Дому омладине ће бити одр-
жан концерт састава „Украт-
ко Штеф”, а сутрадан ће насту-
пити „Влада Дивљан трибјут”.

У БОТАНИЧКОЈ БАШТИ

Јулске вечери уз сјајне музичаре

СОЛО ПРОЈЕКАТ РУЗВЕЛТА КОЛИЈЕРА

Наступ доктора за музику 
Рузвелта Колијера је београд-
ска публика упознала и заво-
лела на концерту „Бокантеа”,
где је свирао своју lap steel
гитару, уз Мајкла Лига и друге
чланове „Снарки Папија”. Овог
лета он долази на „Musi co logy
Ses si ons” са својим соло про-
јектом, и то 25. јула, у летњи
„Bite fart caf” на Калемегдану.

Његова вештина свирања,
техника и инвентивна употре-
ба педале омогућиле су му да
инструмент који је често у поза-

дини (pedal steel гитара) учи-
ни водећим инструментом,
попут Хендриксовог стратока-
стера. По његовим речима, оно
што је најбитније за постизање
доброг тона јесу рад и техни-
ка, а најмање су важни сам
инструмент и ефекти.

Свира мешавину блуза, госпе-
ла и рока, што описује као„
dirty funk snjampy gri me”.

– Код мене све мора бити
око узбуђења. Ствар је у томе
да људе доведете до врхунца и

да их ту држите што је дуже
могуће. Покушавам да прика-
жем овај осећај који смо ове-
ковечили на плочи и када сви-
рам уживо. Моја мисија је да
лечим овај свет својом музи-
ком и то ћу радити докле год
сам жив – каже овај музички
„доктор”.

Улазнице за концерт може-
те пронаћи онлајн на сајту tic -
kets.rs, као и на билетарници
Дома омладине и у шопинг-
-центру „Ушће”.

КУДА У ПРОВОД

ПАНЧЕВАЧКО КУЛТУРНО ЛЕТО



РАЗГЛЕДНИЦА
Петак, 23. јул 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

11

ЛЕТЊЕ ШЕМЕ

КОЦКА, КРУГ И ГРАД

Мислим да нема особе у граду Панче-
ву која се барем једном није попела на
бетонску коцку која се налази на тами-
шком кеју. Најчешће се на овом месту
окупљају средњошколци, и ми смо се
окупљали, као и неки други клинци.
Иако је на кеју толико места за седење
и уживање, не, ништа није баш као та
коцка. Ту си, а као да ниси. Та коцка је
као неки невидљиви мехур под којим
си заштићен од целог света. Када ту
седиш, нико те не гледа и не смета ти.
И никоме не пада на памет да каже:
хајде, мало се макни, то је моја коцка.
Свако има право на ову коцку. И сва-
чија je и ничија. Њу заузме нека гру-
пица, а понекад и пар, и то је то. Један
свет се одвија, неки филм, приче које
заувек остају ту, на коцки.

Друго место где се дешавају зани-
мљиве ствари јесте круг у Градском
парку. И он има за сваког по нешто.
Кад си мали, то ти је мистерија. Зашто
баш круг? Зашто баш ту? Шта се нала-
зи испод њега? Ко тамо улази? И
питаш се шта се ту све дешавало.

Онда често свраћаш, јер баш је ту
било кул да се дружиш, проводиш
време с друштвом. Да се састајеш и
растајеш, о, да, било је и тога... Онда
с временом сазнаш да су се некада ту
одржавали концерти, да је он изгра-
ђен 1928. године, баш као музички
павиљон, и није ни чудно што се на
њему, када се попнеш, осећаш као

звезда. Штета што се овде више не
одржавају такви догађаји. Сада се по
клупама около скупљају млади, уве-

че се друже, понекад нешто засвира-
ју, али ретко, јер се у близини налази
велики број кафића, одакле музика

непрестано допире. Када кажемо за
сваког по нешто, онај ко није знао, и
питао се откуд оно повађено камење
испод ког се налази песак, као очеви-
дац могу да посведочим да се у том
делу играју мала деца. Знате, када се
у неким развијеним земљама креи-
рају јавне политике, па се, на при-
мер, гради градски парк, они пусте
да људи ходају куда им је најлакше и
најбрже и сами направе шему где ће
се поставити тврђа подлога. Тако,
колико год ми враћали ове коцке,
деца их ваде и играју се у песку. Па
зар није логично да им се то омогу-
ћи? Ето, баш ту, усред круга. Зашто?
Јер деца тако желе. Ако га не кори-
стимо ни за шта паметније, они има-
ју идеју. А на млађима свет остаје.

Лето је, ове разгледнице се саме
пишу. Људи су свуда около, уживају у
слободи какве се сећају. Онако прет-
ходно престрашени текућим дешава-
њима. Када ходате по граду, видите
да има и неких нових места окупља-
ња, у парку преко пута Градске упра-
ве, затим на клупама код Гимназије,
свуда су места која пишу историју. И
где се бележе неке нове приче и ства-
рају нека пријатељства од којих ће
настати љубавне приче, а из њих деца,
која ће седети на тим истим местима
где смо и ми седели и мислити да су
баш они открили то и да баш они
умеју у њима да уживају на прави
начин.

Жељна да напусти монотонију
Енглеске, Алис Рајт се заљубљује у
привлачног Американца и доноси
импулсивну одлуку да прихвати
његову понуду за брак...

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали да
ли вам је неко икада поклонио зве-
зде. Књиге из „Вулкана” добиће ауто-
ри следећих порука:

„Поклонила сам их сама себи баш
јуче! Кад сам ударила главом у сто
док сам усисавала, све звезде сам
видела!” 065/3101...

„Поклонио ми је муж звезде – биле
су нацртане на некој огромној шер-
пи коју је купио једне недеље на ста-
ром бувљаку. Претргао се.” 064/2132...

„Лагуна” ће наградити ове одгово-
ре на питање шта још нисте прожи-
вели, а волели бисте:

„Још нисам био милијардер, а волео
бих.” 060/1109.

„Нисам још никад била мушка-
рац, а волела бих да будем макар на
један дан. Можда бих онда имала
више разумевања за њихове глупо-
сти.” 064/2212... Д. К.

Седамнаестогодишња Лени Петер-
сон живи у Глазговској краљевској
болници, на одељењу за неизлечи-
ве болести. Иако су девојци већ
саопштили да умире, она треба да
проживи још толико тога...

„Сто година 
Лени и Марго”

Меријен Кронин

Два читаоца који до 28. јула, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 поша-
љу најдуховитији одговор на пита-
ње: „Да ли вам је неко икада покло-
нио звезде?”, наградићемо по јед-
ном књигом. Одговоре ћемо обја-
вити у наредном броју.

Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Алнари (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бру-
то цена СМС-а износи 39,48 динара у
Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

На тринаестом километру од Ковачи-
це, коју су прославили сликари наивци,
налази се Идвор. Ово мало место у
јужном Банату изнедрило је великог
човека. Са идворских пашњака у свет је
крочио Михајло Идворски Пупин, свет-
ски познати научник.

Памти Идвор и сурове Турке, и калу-
ђере Пећке патријаршије који су ово
место ставили на списак приложника
још давне 1660. године, али и кугу која
је однела многе животе.

Након тога Идвор се смирио у својих
неколико сокака и широким плодним
ораницама. Баш у част тих сокака,
златног класја, добрих људи и родне
куће, Михајло Пупин додао је средње
име – Идворски. Да цео свет чује за
мало банатско село са свега хиљаду
људи.

А село, поносно на Михајла Пупина,
дичи се и данас  његовом родном кућом,
црквом у којој је крштен, музејском
поставком у његову част и Народним
домом. Диче се и Пупинови сународ-
ници широм света, али само Идвор има
ту привилегију да га сматра „својим
дететом”.

Михајло Идворски Пупин

Барабар с Теслом, Пупин важи за јед-
ног од  највећих научника и проналаза-
ча на свету. Радио је на Универзитету
Колумбија у Њујорку, а патентирао је
34 проналаска у областима телефоније
и телеграфије. Најпознатије достигну-
ће су Пупинови калемови, срца фик-
сних телефонских мрежа.

Какво је било његово место у свету
науке, најбоље илуструје чињеница да
је био један од дванаесторице научни-
ка који су присуствовали првом састан-
ку Националног комитета за аеронау-
тику, 23. априла 1915. године, и да је
изабран за председника пододбора за
ваздухопловне комуникације. Овај
комитет је 1958. године променио име
и од тада носи назив који је амерички
свемирски програм учинио славним –
НАСА!

Амерички председник Вудро Вилсон
такође је био Пупинов пријатељ. Захва-
љујући овом пријатељству Америка је
одбацила Лондонски уговор из 1915. по
којем је требало да цео Банат припадне
Румунима.

Знаменитости Идвора

Велики родољуб, Пупин је желео да
свом селу подари највреднији поклон –
знање. Финансирао је градњу Народног
дома, са жељом да то постане образов-

на установа за идворску
омладину, али и за све оста-
ле Идворце који желе да
стекну нова знања о гајењу
воћа и поврћа.

Пупин је током зидања
лично водио рачуна о сва-
ком детаљу овог здања, које
је у оно време било узор
савремености и лепоте.
Народни дом је имао воду
и канализацију, генератор
за струју и електричне инста-
лације, грејање, салу са 150
седишта, разглас, радио... У

намери да селу доведе агроинжењера,
саградио је и стан за таквог стручњака
који жели да живи и ради у Идвору.
Подрумске просторије Народног дома
је искористио да ту смести два јавна
купатила, по једно за мушко и за жен-
ско сеоско становништво.

Али није дочекао крај радова на овој
пажљиво планираној образовној уста-
нови, преминуо је само неколико месе-
ци раније.

Родна кућа Михајла Пупина припа-
да типу панонске куће, такозване куће
„на бразду”. Унутрашњост куће данас је
претворена у музејску поставку наме-
штаја и покућства тог времена. Експо-
нати нису припадали породици Пупин,
али су аутентични и одговарају време-
ну када је Пупин живео у кући.

Део Меморијалног комплекса Михај-
ла Пупина је и зграда старе школе из
1843, где је познати научник започео
своје школовање и научио прва слова.

Сузана Јанковић

БАНАТСКЕ ПРИЧЕ

Мало место које је изнедрило великана

„Поклањам
ти звезде”

Џоџо Мојес

Два читаоца који до 28. јула, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најду-
ховитији одговор на питање: „Шта још
нисте проживели, а волели бисте?”,
наградићемо по једном књигом. Одго-
воре ћемо објавити у наредном броју.

Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Лагуна (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бру-
то цена СМС-а износи 39,48 динара у
Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.
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Ивана Маркез Филиповић (45)
завршила је Ликовну академију
2002. године на новосадској Ака-
демији уметности, у класи про-
фесора Милана Блануше, на одсе-
ку сликарства. Члан је Удруже-
ња ликовних уметника Војводи-
не од 2003. године, Удружења
ликовних уметника „Светионик”
од 2007. године и УЛУС-а
од 2010. године. Радила је као
наставник ликовног у неколико
основних и средњих школа и
била предавач у дечјим ликов-
ним колонијама на Дивчибара-
ма у организацији Предшкол-
ске установе „Дечја радост” Пан-
чево. Суоснивач је и секретар
Удружења ликовних уметника
„Светионик” у Панчеву.

До сада је имала пет само-
сталних и преко шездесет колек-
тивних изложби. Учествовала је
у разним ликовним колонијама,
а за свој рад је награђена број-
ним признањима. Бави се вође-
њем атељеа „Мали геније”, наме-
њеног деци старијег предшкол-
ског и нижешколског узраста.
Школа ради од 2009. године, по
савременим стандардима и
наставном плану намењеном
овом узрасту. Поред подстица-
ња и развијања креативности
полазника, организовано се при-
ступа и учешћу на свим конкур-
сима намењеним овом профи-
лу деце. Рад с полазницима одви-
ја се по уједначеним и прилаго-
ђеним групама, а наставни план
обухвата све познате технике и
врсте ликовног стваралаштва.

Кроз рад у Удружењу ликов-
них уметника „Светионик” тако-
ђе се бави децом. Пример је про-
јекат „Ликовни трг”, у оквиру
којег су чланови удружења и
деца из вртића у склопу „Дечје
радости” заједно донирали радо-
ве Дечјем одељењу панчевачке
болнице, Друштву пријатеља
животиња „Љубимац”, Удруже-
њу особа са сметњама у развоју
„На пола пута” и Шах клубу
„Светозар Глигорић Глига”.

Тренутно је запослена у Кул-
турном центру Панчева као уред-
ник визуелног програма и кустос
Галерије савремене уметности.

ПАНЧЕВАЦ: Ко је и када при-
метио ваше уметничке склоно-
сти?

ИВАНА МАРКЕЗ ФИЛИПО-
ВИЋ: Уз одрастање у породици
која гаји посебну естетику није
било тешко заразити се уметно-
шћу. У нашој кући је увек било
уметничких слика и књига, које
сам откривала тек кад сам била
старија. Отац ми је архитекта,
тако да су ми папири, разне боји-
це и оловке били надохват руке.
Као врло мала сам, као вероват-
но многа деца, жврљала по зиду
који је био скривен столом.
Наравно да су родитељи ти који
су открили склоност ка цртању.
Када сам изразила жељу да се
бавим уметношћу, имала сам сву
подршку родитеља, а свакако
захвалност дугујем и наставни-
ку ликовног у основној школи,
који ме је додатно мотивисао.

• Да ли се сећате своје прве
слике и шта сте насликали?

– Не сећам се када сам нацр-
тала први рад, али га је мој отац
сачувао и сад се налази код мене.
То је папирић из блокчета, 5 х 7
цм, на којем сам нацртала себе
хемијском оловком. Имала сам
око пет година.

• Како је текао ваш уметнич-
ки пут?

– Може се рећи да је пут текао
школски, поступно. После завр-
шене дизајнерске средње шко-
ле у Београду уписала сам Ака-
демију уметности, сликарски
смер, у Новом Саду. Постала сам
члан Удружења ликовних умет-
ника Војводине. После заврше-
них студија радила сам, на заме-
нама, као наставник и профе-

сор ликовне културе у основним
и средњим школама у Панчеву.
Захваљујући овом педагошком
раду оформила сам атеље црта-
ња „Мали геније” за децу пред-
школског и школског узраста,
који и даље водим. Рад с децом
је верификован бројним награ-
дама и похвалама за дечје радо-
ве и за менторски рад, на кон-
курсима у земљи и иностран-
ству. Поједини полазници су
успешно стигли и до академија.
Паралелно сам учествовала у
многим ликовним колонијама
(дечјим, као предавач, и умет-
ничким, као аутор) и групним
изложбама у земљи и иностран-
ству. Излагала сам и самостал-
но. Учествовала сам и у оснива-
њу и вођењу панчевачког ликов-

ног удружења „Светионик”.
Запослење у Културном центру
Панчева на месту уредника
ликовног програма донело ми
је могућност да положим кусто-
ски испит и добијем звање исто-
ричара уметности / кустоса.

• Колико је Академија ути-
цала на креирање вашег умет-
ничког израза?

– Искуство са Академије је
непроцењиво. Практично је тада
и дошло до формирања израза.
Факултет је конципиран тако да
младе људе упути на размишља-
ња и рад око креативног изража-
вања. Академија уметности у
Новом Саду налази се на тврђави
поред Дунава, што је окружење
које само можете пожелети за
студирање и инспирацију. Сарад-
ња с колегама и професорима је
много утицала на крајњи исход.

• Како изгледа стварање умет-
ничког пута након академије?

– Ту се јавља озбиљна пробле-
матика за младог уметника, јер
се он из једног организованог и
заштићеног стваралачког систе-
ма који даје академија враћа у
свој родни град, те се стиче ути-
сак да почиње све из почетка.
Мали је број радних места у дру-
штвеном сектору за уметнике, а
поставља се и питање како наста-
вити с креативним процесима
уколико не постоје услови за рад
– простор и финансијска подр-
шка. У мом случају су подршка
и савет старијих колега били
изузетно важни фактори за адап-
тацију у новој ситуацији. Члан-
ство у репрезентативним удру-
жењима (УЛУС и УЛУВ) помо-
гло ми је да пратим дешавања
на уметничкој сцени и да сазнам

све о статусу уметника.
• Да ли сликар чека инспира-

цију или она долази из редовног
и посвећеног рада?

– Мислим да инспирација не
може да се дочека уколико не
радите редовно и посвећено.
Једино тада се могу очекивати
помаци у раду. Уколико умет-
ник истражује и радознао је,
инспирацију може наћи врло
лако. Инспирација се не чека,
она мора бити стално у уметни-
ку. То је жеља за стварањем и
играњем. Тај процес подсећа на
прва дечја питања о свету. Јед-
ноставно и изненађујуће.

• Шта најчешће сликате и које
технике користите?

– Увек сам у одређеном циклу-
су истраживања природе, тако

да је то главна тема. Пронала-
зим различита решења за про-
блематику која ме занима,
мењам формате платана на који-
ма радим како бих прилагодила
израз. Највише волим технику
акварела и ваздушасте површи-
не које он даје, али пошто волим
велике формате платна, кори-
стим технику акрила, која ми
омогућава да добијем жељене
површине.

• Уредница сте визуелног про-
грама у Галерији савремене умет-
ности Културног центра Панче-
ва. Колико је тај посао креати-
ван, а колико захтеван? У ком
сегменту највише уживате?

– Постоје сегменти посла у
којима се може испољити креа-
тивност. То су креирање и осми-
шљавање пројеката и њихова реа-
лизација. Увек се радујем сарад-
њи с новим уметницима и коле-
гама. Административни посао је
обично за уметнике најзахтев-
нији. То се односи на део с финан-
сијама и архивистиком, која уме
да буде врло заморна. Зато нај-
више уживам у праћењу умет-
ничке сцене, новим поставкама
и резултатима које постижемо.

• Шта је највећи изазов у овом
послу?

– Направити помаке у креи-
рању програма, а не нарушити
стандарде који су постављени од
оснивања Галерије. Превазићи
недостатке и задржати профе-
сионализам.

• Да ли се зна шта ће се деша-
вати с Галеријом у будућности?

– То не зависи од нас, радни-
ка у култури, него од виших
инстанци које руководе нашим
градом. Судбина самог просто-
ра у којем она егзистира очи-
гледно није битна, тако да се он
мења сваких двадесет-тридесет
година. Једини начин да при-
хватимо овакво стање јесте да
мислимо да није важно тело,
него душа. Није битан простор,
него посао и начин на који га
креирамо.

• Колико вам рад с децом при-
ја и колико се он разликује од
рада са одраслима?

– Деца су непосредна и њихо-
ва енергија је фантастична. Радо-
ви које они створе искрени су и
огледало су њих самих. Тако би
требало да буде и код одраслих
(стваралаца), мада се до тога
тешко стиже. Рад с децом је под-
сетник да не заборавимо да се
играмо и стварамо.

• С обзиром на то да имате
више различитих активности
којима се бавите, колико то ути-
че на време које проводите сли-
кајући? Да ли стижете да сли-
кате колико желите?

– Пуно активности је некад
проблем јер уметник изађе из
стваралачког таласа који га носи
када константно ствара, понекад
има превише непотребних
информација које су вам у глави
и долази до умора, а опет и није
лоше ужелети се сликања. То
има за последицу споро покре-
тање рада на сликама. Неки пут
само проведем време у атељеу
гледајући радове и смишљајући
шта даље. То је као тренинг код
спортисте – некад је одлично, а

некад и није, свакако је бит-
но да се не изгуби конти-
нуитет. Да се увек вратим у
своју стваралачку оазу. Сва-
како бих волела да имам
више времена да радим.
Највише уживам у колони-
јама, јер сте тада већи број
дана окупирани само оним
што желите да радите и не
размишљате ни о чему дру-
гом. То је уметничка мека.

• Како бисте ви описали
осећај када је слика гото-
ва?

– Дуго се тај осећај преи-
спитује. Од дана кад сам се
спремала за академију, па

нацртала брдо студија и цртежа
за пријемни испит, па преко ака-
демије. Питали смо се и ми сту-
денти међусобно да ли је слика
готова. Искуство и умеће посма-
трања омогућава дефиницију тог
осећаја. Више волим енергију која
је присутна док стварам и, ако је
она добра, онда знам да ће и рад
бити добар. Обично тад брзо дођем
до финиширања слике и тада сам
задовољна, јер знам да ништа
више нећу додавати. То су радо-
ви у даху. Али њима претходи
доста оних радова који ме муче,
па никако да их завршим. То су
слатке муке. Зато је осећај да су
слике готове као нека врста олак-
шања после истрчане уметничке
трке или победе у игри „Не љути
се, човече”.

• На шта сте највише поносни
до сада?

– Ако причамо о послу, онда
на сваки пројекат који је успе-
шно реализован и похваљен од
стране колега из исте професи-
је. На одржавање квалитета про-
грама. На успешно богаћење
колекције галерије. На сваки
претходни Бијенале док не дође
следећи. Приватно – поносна
сам на своју породицу.

Мирјана Марић

Улица Боре Станковића при-
пада територији Месне зајед-
нице Стрелиште. Под овим
називом постоји од 1980. годи-
не, а простире се од Првомај-
ске до Цвијићеве улице. Њен
први назив био је Војловичка
улица, а потом Стрелиште до
пруге.

Борисав Бора Станковић
(1876–1927) један je од зачет-
нике модерне српске књижев-
ности. Рођен је у Врању, а
Правни факултет је завршио
у Београду 1902. Те године је
објавио и своју драму „Кошта-
на”, у којој први пут у књи-
жевном делу користи врањ-
ско наречје.

Роман „Нечиста крв”, у
којем је описао Софку, која
ступа у сексуалне односе са
својим свекром, штампан је
1910. године. На почетку
Првог светског рата био је
заробљен и затворен у лого-
ру, а јула 1916. године уз
помоћ пријатеља пуштен је
кући у Београд. Да би пре-
хранио породицу, прихвата
сарадњу у окупаторским нови-
нама, због чега је по ослобо-
ђењу био жестоко критико-
ван. Умро је у Београду.

У јужним деловима Србије, и
у градовима и у селима, све
до ослобођења од Турака 1878.
године, односно на Косову
1912. године, постојао је оби-
чај склапања бракова међу
малолетницима, а једна од

његових варијанти био је брак
између мушког детета и одра-
сле девојке. Ово је практико-
вано из економских разлога,
ради добијање радне снаге.

Директна последица ова-
квих бракова је снохачење
или снохачество – сексуална
веза свекра и снахе, која је
трајала све до синовљевог
пунолетства.

Обичај је био распростра-
њен како у селима у Помо-
равској низији, тако и у брдо-
витим пределима, одакле је
сеоско становништво одлази-
ло у печалбу. У Поморављу
су услови снохачење настаја-
ли женидбом малолетног
дечака, још увек неспособног
за сексуалне односе, са одра-
слом девојком. У брдовитим
печалбарским крајевима до
сексуалних односа између све-
кра и снахе долазило је због

одсутности њеног мужа печал-
бара. Снохачење је у врањ-
ском подручју постојало од
давнина и обичај се прено-
сио с колена на колено. Није
осуђиван, нити га је средина
сматрала грехом, па чак ни
млади мушкарци чије су жене
спавале с њиховим очевима,
јер су и они понављали овај
обичај када су одрасли.

Овај обичај је пронашао и
своје место у роману „Нечи-
ста крв” Боре Станковића, где
се говори о деда Вељи, који је
са свим својим снајама сно-
хачио, а оне су остајале труд-
не с њим. „Сви из једног села
као да су од једног оца, мате-
ре, једне куће, а не из чита-
вог краја”, овако је Станко-
вић у свом роману описао
снохачење.

Обичај, иначе, вуче поре-
кло од прасловенских зајед-
ница, а описују га и руска и
хрватска енциклопедија, што
значи да је познат и у тим
крајевима. Практиковале су
га све класе друштва, без обзи-
ра на етничку припадност и
вероисповест.

После ослобођења од Тура-
ка 1878. власти су малолет-

ничке бракове
сузбиле низом
законских одред-
би, чиме је и зау-
стављена појава
снохачења.

Етнолог Тихо-
мир Ђорђевић
снохачење сврста-
ва у полиандрију,
или многожен-
ство. Он наводи и
један други оби-
чај везан за неспо-
собност мужа –
„брачног помоћ-
ника”.

Уколико, наи-
ме, због му-же-
вљеве импотен-
ције или не-
плодности у бра-
ку не би било
деце, жена је
била слободна да
га напусти и да
се уда за друго-
га. Кнез Милош

Обреновић, чије је виђење
брачних односа одражава-
ло став широких маса, одо-
бравао је да се жене „неспо-
собних мужева” преудају.

Међутим, ако жена из било
којих разлога није могла да

напусти таквог мужа, остаја-
ла је у његовој кући, али се
сналазила на све могуће начи-
не да дође до деце. Догађало
се да се жена са знањем свог
мужа, или целе фамилије,
подавала другом човеку повре-
мено, док не остане трудна.
Занимљиво је да су се с таквим
циљем најчешће подавале све-
штеним лицима. Деца рође-
на у таквим везама сматрана
су потпуно законитом, а такви
односи нису сматрани за сра-
моту и грех. Овај обичај су
неки истраживачи народних
обичаја називали „брачни
помоћник”, а објашњавали су
га потребом да се допринесе
одржању брака и породице.

У роману „Деобе” Добрице
Ћосића жена главног јунака
и сеоског газде тако затрудни
са сиромашним сељаком
Толом Дачићем. М. П.

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: БОРЕ СТАНКОВИЋА

Грех снахе и свекра
НАША ГОШЋА: ИВАНА МАРКЕЗ ФИЛИПОВИЋ, 

УРЕДНИЦА ВИЗУЕЛНОГ ПРОГРАМА ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ

ИНСПИРАЦИЈА СЕ НЕ ЧЕКА, 
ОНА МОРА БИТИ СТАЛНО У УМЕТНИКУ

Бора Станковић

Старо Врање



га што пронађе у природи. Није
јој било тешко да сатима шета
по шуми у потрази за занимљи-
вим облицима осушених грана
и стабала, од којих је стварала
права мала уметничка дела. На
њеном имању одомаћили су се
и неки познати ликови, то јест
лутке које подсећају на Цилета
Маринковића, Мирјану Бобић
Мојсиловић, Исидору Бјелицу...

Данас ово уметничко двори-
ште одржавају њени потомци и
оно још увек привлачи многе
романтичне душе.

Новокомпоновани викенда-
ши донели несклад

Све то и, нарочито, појава коро-
навируса довели су до јагме за
викендицама у околној приро-
ди, те је Девојачки бунар постао

једна од најтраженијих локаци-
ја. Цене објеката су тада нагло
скочиле, па и двоструко.

Ипак, откако је кренула вак-
цинација и с њом релаксација,
ти износи су се истог момента
вратили на пређашње стање.

Један од такозваних доморо-
даца је и Љуба, који каже да се
мало променила структура жите-
ља Песка, али да је тај бум уми-
нуо, јер се тржиште стабилизо-
вало.

– Кажу да је продато сто педе-
сет викендица, што се није дога-
ђало још од седамдесетих годи-
на пршлог века, када је овде кре-
нула свеопшта експанзија изград-
ње. С новим комшијама смо,
нажалост, добили и псе лутали-
це и гомиле смећа. То нису људи
који су навикли да живе по наче-
лима природе – каже Љуба.

Он са сином живи овде и гаји
краве; има девет грла, па прода-
је и одличан сир.

Љуба не крије да је то тежак
посао, али како је с 55 година
остао без посла, мора да се дови-
ја на разне начине да би прежи-
вео.

За разлику од многих који
овде само уживају, очигледно
има и оних што морају напорно
да раде како би опстали.

Као и свака прича, и ова има
другу страну медаље...
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Прва асоцијација када неком
надође порив за опуштањем у
предивној природи свакако је
Песак.

Тако, поред осталог, и многи
Панчевци зову прави излетнич-
ки епицентар у овом региону, а
у ствари ради се о Делиблатској
пешчари и њеном вероватно нај-
популарнијем делу – Девојач-
ком бунару.

Тамо се, поред оних који су
имали ту срећу да су успели да
сазидају викендицу, могу добро
осећати и кампањски туристи
жељни чистог ваздуха, освежа-
вајуће климе и фантастичних
призора обојених у зелено.

Уз неколико угоститељских
објеката, постоји могућност рас-
хлађивања у неколико базена,
али најбоља рекреација сасвим
сигурно је шетња кроз фабуло-
зне „тунеле” од дрвећа.

На почетку пандемије овде је
владала права јагма за викен-
дицама, али сада се све лагано
враћа у пређашње стање.

Делиблатска пешчара предста-
вља свакако најпожељнији избор
за многе суграђане жељне пре-
ко потребног вентила који се,
доказано је, најбоље ослобађа
одласком у неку непатворену
оазу мира и тишине.

Ипак, мало је оних који су
расположени и психофизички
способни да се упусте у истра-
живачки подухват зарањања у
дивље дубине једног тако гигант-
ског специјалног резервата при-
роде, који обухвата невероват-
них 35.000 хектара и по томе је
јединствен у Европи.

Већина се, очекивано, опре-
дељује за утабане стазе и бора-
вак у провереним и колико-
-толико урбанизованим дело-
вима Пешчаре, а једна од
сигурно најпопуларнијих
области је Девојачки бунар,
који се налази надомак Али-
бунара и својом стратешком
позицијом и близином већих
градова, попут Београда, Пан-
чева, Вршца и Ковина, сасвим
сигурно представља доминан-
тан излетнички пункт у

ширем окружењу, а самим
тим и магнет за све љубите-
ље природе.

Место где је каменована
турска побегуља

Специјални резерват природе
Делиблатска пешчара успоста-
вљен је 1977. године, а на тој
локацији, коју су раније заузи-
мале виноградарске куће, посто-
јало је и викенд-насеље Векер-
лова колонија, да би касније
добило назив Девојачки бунар.

Много је легенди када је реч
о настанку имена овог излети-
шта, које се махом своде на усме-
на казивања. Једно од тих пре-
дања сеже у време када су пре
неколико стотина година у око-
лини тог бунара Срби и Румуни
живели у земуницама, што је
био један од начина одбране од
напада турских завојевача.

Прича каже да је једне вече-
ри прекрасна Српкиња Достана
наишла на младог Турчина,
заљубила се на први поглед и
не размишљајући побегла с њим.
Међутим, патријархално задо-
јени сународници убрзо су дозна-
ли за тај, према њиховом
мишљењу, крајње неприхватљив
поступак, па су јој, у знак про-
тивљења и осуде, направили
„сачекушу” и каменовали до
смрти. То се све догађало баш
код данас чувеног бунара, због
чега је он наводно и добио назив
– девојачки.

Иначе, то је само један од
седам бунара у Делиблатској

пешчари, а и преосталих шест
носе неку своју легенду.

Одлична понуда 
за релаксацију

Поред прича о бунарима, попу-
ларни Песак је и због многих
других разлога веома омиљен
код љубитеља природе. Оно што
на прву лопту привлачи људе
жељне релаксације у овом пре-
дивном амбијенту свакако су
стазе за шетњу и трим-стазе, а
ту је и комплекс излетишта, у
шта спадају и зелене површине
за најмлађе, као и терени за
рукомет, велики и мали фудбал.

Девојачки бунар је посећен
током целе године, али највеће
посете туриста бележи током
лета, када има и много манифе-
стација. Поред природњака и
шетача, пожарни пут је права
мера за оне који воле екстрем-
није спортове, попут бицикли-

стичких трка, а ово место пру-
жа велике могућности и за лов-
це, под условом да поштују све
законске одредбе.

Постојећи базен олимпијских
димензија саграђен је 1972. годи-
не, налази се у боровој шуми и
једна је од главних атракција у
летњем периоду, а снабдева се
из извора термалне воде темпе-
ратуре око идеалних 26 степе-
ни. Сам извор се налази на Дево-
јачком бунару, на сто метара
удаљености, где је избушен бунар
дубине 600 метара. Међутим,
базен из непознатих разлога ове
године још увек није прорадио.

Недалеко одатле је и црква
брвнара, јединствена у Банату,

која се налази у централном делу
излетишта, а поклон је верни-
цима Туристичке организације
Алибунар и посвећена Огњеној
Марији, хришћанској светитељ-
ки, коју Православна црква сла-
ви 30. јула по грегоријанском
односно 17. јула по јулијанском
календару.

Клотилдино двориште лутака

Ту је и неколико угоститељских
објеката, у којима се могу дегу-

стирати специјалитети локалне
традиционалне кухиње, као и
повремено свеже печење с
ражња. Током сезоне, у данима
викенда, није реткост да се зачу-
ју тамбураши. У последње вре-
ме, нажалост, има и оних који
себи дају за право да одврну
новокомпоновану музику с 
разгласа, што свакако није у
сагласју са животом у оваквој
оази мира и тишине.

Све наведено ипак не умању-
је чињеницу да је излетиште

Девојачки бунар са својом око-
лином прави драгуљ који пружа
потпуни доживљај за сва чула.

А у тај рајски амбијент упада
и двориште, сада покојне,
Kлотилде Миловановић, које је
по мишљењу многих најлепше
и најкреативније у целој Дели-
блатској пешчари.

Да би пензионерске дане учи-
нила што занимљивијим, она је
годинама правила фигуре од све-

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.

Спасена породица
Лола, Марли, Kики и Kети траже свој
први стални дом.

Пронађени су у џаку поред пута тек
рођени, али су након свих искушења успе-
ли да прегрме најгоре и сада су велики и
лепи. Притом су очишћени од паразита
и вакцинисани против заразних болести.

Само још чезну да их неко усрећи, што
ће му вратити вишеструко, а све инфор-
мације се могу добити на телефон
069/214-32-71.

Среће мачеће
Мачићи рођени 8. јуна чекају на
удомљавање. Жути су дечаци, а
сиве девојчице, али сви су једна-
ко разиграни и умиљати као и сви
враголани овог узраста.

Недавно су почели да једу и
обичну храну, а научени су и на
посип, што је велика предност за
оне који би их удомили у стану.

Заинтересовани могу да окре-
ну број телефона 066/205-670.

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

НАЈПОПУЛАРНИЈЕ МЕСТО МЕЂУ ОКОЛНИМ ИЗЛЕТИШТИМА

ДЕВОЈАЧКИ БУНАР – ДРАГУЉ БАНАТСКЕ ПРИРОДЕ

Песак – оаза зеленила и чистог ваздуха

Црква брвнара посвећена Огњеној Марији

Љуба и његове краве

Двориште лутака као из бајки

Бунар код којег је страдала Достана

Идеално место за рекреацију
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

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

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

На послу нећете лако одустати од
важних циљева на којима већ
радите. Управо та одлучност, али
и упорност, кључ је свих решења.
Финансијска ситуација се попра-
вља, а могућ је и флерт са особом
из пословног окружења. Осетљи-
ви су вам зглобови, кичма и зуби.

Женска особа ће вам донети
добре вести на послу. Не верујте
никоме, ослоните се искључиво
на себе и успех ће вам бити зага-
рантован. Мудрост и стрпљење
су препоручљиви у односу с
партнером. Не узимајте лекове
на своју руку.

Сву енергију усмерите ка својој
каријери. То ће вам донети успех
какав нисте очекивали. Не 
позајмљујте новац, јер бисте могли
да останете без њега. На пољу
љубави ова недеља ће вам донети
лепа осећања и романтичне вечери.
Одлазак на трчање ће вам пријати.

Уколико студирате, срећа је на вашој
страни. Клоните се уласка у сукобе и
будите пажљиви при трошењу нов-
ца. Ако сте у складном односу,
могли бисте да започнете разговор о
будућности. Усамљене особе у овом
периоду неће лако ући у нову везу.
Могуће су неочекиване главобоље.

Немојте доносити пословне одлу-
ке на брзину. У љубави просто
зрачите, па ће бити интересантних
дешавања која ће ружне догађаје
из прошлости бацити у заборав.
Ако желите да се осећате добро,
ни у чему не прелазите границе
својих физичких могућности.

Ово је добар период за нов
посао или прелазак на боље
радно место.  Ако сте планирали
већу куповину, обавите то без
размишљања. Не улазите у сит-
не свађе с партнером. Мучи вас
линија, јер сте претерано ужива-
ли у храни претходних дана.

Оптимизам вас не напушта.
Одлуке које у овом периоду
донесете повољно ће утицати на
развој ваше каријере. Уколико
сте у вези, препоручљиво је да
поштујете договоре које сте уса-
гласили с партнером. Витални
сте и добро расположени.

Искористите добар период за
остварење на послу или за ново
запослење. Предстоји вам сусрет
са старом љубављу. Уколико сте у
вези или браку, не верујте свему
што чујете када је реч о партнеру.
Одрекните се лоших навика и
сачувајте здравље.

Имате потребу да се докажете на
послу и одабрали сте право вре-
ме за то. Материјална ситуација
се побољшава. Не прецењујте
себе да не бисте били одбијени.
Уколико сте у вези, у трену
можете све променити и набоље
и нагоре. Све зависи од вас.

Налазите се у периоду када лак-
ше можете стићи до већег
пословног успеха. Извесни су
добици и поклони од особа које
вас воле. Највећу срећу оствару-
јете управо на љубавном плану.
Несмотрени покрети могли би
вам донети повреду ногу.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Несигурност и страх од будућности
вас спутавају. Новац ће вам стићи
путем јавног посла или судске пре-
суде.  Нађите начин да мирно
дођете до договора. Oсећате
фаталну привлачност према особи
која вам делује строго, опасно и
затворено. Чувајте се прехладе.

Незадовољни сте када је реч о
вашој каријери. Задржите тај осе-
ћај само за себе и одано се посве-
тите обавезама. Било који вид
свађе само би погоршао ситуаци-
ју. Обнова старе љубавне везе је
на видику. Могући су хормонални
поремећаји. Посетите лекара.
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски

преглед и полагање прве помоћи
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ЈЕТРЕ: УКУПНИ БИЛИРУБИН +
ДИРЕКТНИ БИЛИРУБИН + AST+ALT+GGT+ALP

Цена: 700 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 16. ДО 29. ЈУЛА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ



СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊАКУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ОГРЕВ

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

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушени вреоци 12.800

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 12.800

Угаљ станари 9.900

Костолац 7.700

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

(чиста буковина)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ОГРЕВНО ДРВО на рате, ЋУМУР за роштиљ,

сува ПОТПАЛА и букова цепаница у врећи.

ПОТПАЛА ДРВО ЋУМУР.

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

СТАН на Тесли 45 квм,
45.000 евра. 063/203-743
(СМС)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, Ко-

теж 1, 25 квм, ЦГ. 063/717-

12-79. (306465)

НОВОГРАДЊА, Панчево-

центар, продаја станова од

инвеститора: једноипособан

38, двоипособан 62, трои-

пособан 76. 063/823-71-79.

(305726)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 60

квм, V, ЦГ, одличан, 60.000.

(67), „Милка М”. 063/744-

28-66. (306242)

ПРОДАЈЕМ 96 ари, Пецара,
Јабука. 064/366-13-87. (306191)

ПРОДАЈЕМ плац 8,5 ари на
Јабучком путу. 060/51-52-
040. (306293)

КУПУЈЕМ приземну кућу са
плацем, шира околина шко-
ле Стевица Јовановић.
013/319-990. (306408)

ПЛАЦ 25 ари, са викенд ку-
ћом, продајем. 061/671-10-
08. (306435)   

У ВРЊАЧКОЈ бањи викен-
дица на продају. 064/94-72-
992. (306322)

ПЛАЦ 28,53 ара, градско
грађевинско земљиште, вла-
сник 1/1. 064/24-89-528.
(306324)

ДОЊИ ГРАД, кућа 115, 4,85
ари, укњижено, 66.000.
„Трем 01”. 063/83-62-383.
(306333)  

КУЋА бања Врујци, 60 квм,
6 ари, продајем, мењам.
011/274-80-67. (306374)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан,
44 квм, Немањина 8, преко
пута Зелене пијаце.
069/186-54-05. (306391)

ПРОДАЈЕМ викендицу 28
ари плаца, викенд насеље
Долово. 063/237-591.
(306380)

КУЋА на продају у Војлови-
ци, Петефи Шандора 51,
Панчево. 064/921-23-32.
(306431)

НОВА МИСА, 160 квм +
поткровље, 5 ари, 72.000,
„Премиер” (353). 063/800-
44-30. (306456)

ПРОДАЈЕМ меган у делови-
ма и дајем 200 евра за дру-
ги регистрован. 060/143-62-
10. (306446)

ПРОДАЈЕМ југо 45, 1984 го-
диште, први власник, нере-
гистрован, 200 евра.
063/349-600. (306348)

МУЛТИПЛА, 1.9, 2005, фул
опрема, регистрована годи-
ну. 064/13-03-602. (306387)

ПРОДАЈЕМ фиат сиећенто,
2003 годиште. 062/757-130.
(306439)

НА ПРОДАЈУ цитроен ц 3,
ексклузив, аутоматик.
063/224-528. (306430)

КУПУЈЕМ аутомобиле у би-
ло ком стању. 062/193-36-
05. (306454)

БАГРЕМ исечен на парче
4.400, са превозом.
063/770-64-22 (СМС)

ОГРЕВНО дрво багрем исе-
чено, 4.400 са превозом.
062/147-93-51. (СМС)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера 3.000 динара, но-
ва. 063/773-45-97. (306113)

ТРПЕЗАРИЈСКИ сто са сто-
лицама, кауч, самачки кре-
вет, орман са ципеларни-
ком, душек. 063/86-18-266.
(306359)

ЗАМРЗИВАЧ вертикални
АЕГ, угаона гарнитура Сим-
по као нова. -063/81-24-
862. (306357)

МИКРОТАЛАСНА са гри-
лом, веш-машина, комбино-
вани фрижидер, електрични
шпорет, телевизор, вентила-
тор. 063/86-18-266.
(306359)

ОРМАН, комоде, сто са сто-
лицама, ТА пећи, веш-ма-
шине, алуминијумске мер-
девине, бицикле. 064/206-
30-24. (306288)

ПРОДАЈЕМ голф 3, полуге-
нерална, регистрован, 1.200
евра, власник. 065/20-83-
549. (306309)

ВОЛКСВАГЕН лупо, 1999,
1.0. 063/82-70-988. (306273)

ПРОДАЈЕМ форд мондео,
2004 годиште, ТДДИ, цена
на упит. Иван. 064/28-02-
165. (306253)

ОПЕЛ АСТРА Х, 1.7, ЦДТИ,
2007 годиште, регистрован
до 03.2022. без улагања.
063/78-91-118. (306255)

ПУНТО, 1.2, 2010/2011, пет
врата, фабрички плин.
064/13-03-602. (306387)

ФОРД ЕСКОРТ, 1.4, бензи-

нац, год.1988, нерегистро-

ван, технички исправан.

062/17-19-291. (306372)

ДАЧИЈА ЛОГАН, 1.6,

2008/2009, атестиран плин,

145.000, фул опрема.

064/13-03-602. (306387)

ПРОДАЈЕМ шпорет и пећ на
дрва. 013/25-80-986.
(306331)

АКЦИЈА: огревно дрво, ба-
грем, храст по цени од
4.000 динара, превоз бес-
платан, попуст за пензионе-
ре. 061/107-08-79. (306417) 

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе.
060/180-10-20, 013/371-
568. (306443)

ПРОДАЈЕМ прасиће, пили-
ће, јагњад, овце и дебеле
крмаче. Новосељански пут
175 Б. Мића. 064/303-28-
68. (306457)

ПРОДАЈА новог намештаја
столови од 4.500, кревети
од 15.300. 060/600-14-52.
(306471)

ЗАМРЗИВАЧ усправан са че-
тири фиоке у добром стању,
продајем за 8.000 динара.
Тел. 013/633-358. (306469)  

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фри-
жидере, замрзиваче, веш-ма-
шине, електричне шпорете.
Долазим на адресу. 064/158-
44-10, 063/101-11-47.
(306444)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, сатове, новац, пен-
кала. 013/313-458, 063/19-
96-036, 064/48-84-022.
(306265)

КУПУЈЕМ перје, старе сли-
ке, сатове, стари новац, си-
фон флаше, играчке, бижу-
терију, старо покућство.
063/70-51-818, 335-930.
(306314)

ЗЕМЉИШТЕ,  124 ара, Пе-
листерска улица – 100 м по-
сле пруге. 063/892-12-08
(СМС)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтирање.
063/70-51-818, 335-930.
(306314)

ЗАМРЗИВАЧ 310 l, ободин
и 6 трпезаријских столица
са столом. 063/397-151.
(306328)

АЛУМИНИЈУМСКИ прозор
80 х 77, без ролетни, 15.000
динара. 013/321-596.
(306271)

4 ЛЕТЊЕ гуме континентал
205/55-16, очуване, 50 евра
фиксно. 061/17-79-530.
(306272)

ПРОДАЈЕМ нову веш-маши-
ну. 063/82-33-493. (306294)

ПРОДАЈЕМ две половне
плинске боце од 12 l.
060/04-04-811. (306295)

ПРОДАЈЕМ судо машину,
нову, електролукс и пинг –
понг сто „Јоола”, од 18 до
20 сати. 063/75-10-779.
(306302)

ПРОДАЈЕМ пећи на гас ско-
ро нове 10.000, двосед од-
личан 50 евра, шпорет пола
гас, пола струја, плинску бо-
цу, тепих, некоришћену ма-
шину за веш Бош, одлична,
писаћи сто, две комоде, ре-
гал, све у одличном стању,
машину за шивење. 064/18-
72-013. (306402)

АКЦИЈА: огревно дрво, ба-
грем, храст, буква, цер, це-
на од 4.000 по м³, превоз
бесплатан. 065/437-94-23.
(306417)

ПРОДАЈЕМ 96 ари, Пецара,
Јабука. 064/366-13-87.
(306191)

ЗЕМЉИШТЕ,  127 ари на
Новосељанском пут пре
пумпе Крнета 063/892-12-
08 (СМС)

ЦЕНТАР, Панчево, продајем
кућу - стан 67 квм, укњи-
жен, власник. 064/132-36-
63. (305976)

ПРОДАЈЕМ кућу - три ста-
на, 8 ари плац, Горњи град.
063/829-89-48. (306121)

КУЋА, Кајмакчаланска ПР +
I, 250 квм, укњижена, 6 ари,
65.000. (67), 063/744-28-66.
(306242)

КУЋА, приземна 78 квм, 7,6
ари, хитно, 42.000 евра.
Тел. 063/744-28-66, „Милка
М”. (306244)

МИСА, етажа, I, 100 квм,
две велике терасе, код шко-
ле, 70.000.  (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(306242)

КУЋА, Кајмакчаланска, ПР
+ I, 250 квм, укњижена, 6
ари, 65.000.  (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(306242)

ДЕВОЈАЧКИ БУНАР, новија
сређена, спратна кућа,  цен-
трално подручје, идеално,
повољно. 063/832-50-97.
(306085)

ПРОДАЈА парцелисаних
плацева, грађевинско зе-
мљиште. 064/21-25-252.
(306351)
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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

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

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

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

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

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

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

Stan 24 54,00 m² rezervisan

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

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

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

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

BRAĆE JOVANOVIĆ 22a
I sprat

stan 2 – 55,50 m²

II sprat

stan 3 – 51,19 m²

stan 4 – 55,50 m²

povučeni sprat

stan 5 – 103,39 m²

MILOŠA TREBINJCA 62–64
Povučeni sprat

stan 14 – 148,75 m²

stan 15 – 78,61 m²

SLAVKA BOKŠANA 5
900 evra/m²

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

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

sprat 48,29 m²)

stan 4 – dupleks (II sprat 66,06 m² +

galerija 40,80 m²)

stan 5 – dupleks (II sprat 54,15 m² +

galerija 38,22 m²)

stan 6 – dupleks (II sprat 53,65 m² +

galerija 30,25 m²)

Ekskluzivni 

NOVI luksuzni 

stanovi

 u srcu

grada

 92.5 m2

useljivi od 

04. Jula 2021.

radeizgradnja@gmail.com

Miloš 0631545819

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештену
гарсоњеру, центар, одмах
усељива, Wi-Fi, паркинг, по-
вољно. 060/69-18-823.
(306360)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру на Тесли, преко пута
Авив парка. 060/302-82-22.
(306441)

ИЗДАЈЕМ стан 100 квм, на-
мештен, центар града, пар-
кинг, лифт. Тел: 064/828-
36-18. (306445)

ИЗДАЈЕМ мањи једнособан

стан. 062/873-62-98.

(306429)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,

самце. 064/305-73-01.

(306432)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на Те-

сли, дуже, намештена.

064/13-76-319. (306373)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у цен-

тру града. 061/148-23-11.

(306254)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан у Панчеву, Кнеза
Михајла Обреновића 7.
Славко. 066/95-09-773.
(306410)

ПОЛУНАМЕШТЕН двособан
стан, реновиран, центар,
грејање, III спрат, лифт, 250
евра. 064/24-22-025.
(306353)

ИЗДАЈЕМ 30 квм, Цара Ду-
шана 38. 062/88-65-602.
(306412)

ИЗДАЈЕМ намештен двори-

шни стан од 40 квм на Те-

сли, 120 евра. 064/49-98-

567. (306338)

ИЗДАЈЕМ пословни простор
преко пута Лидла. Локал до
улице 27 квм + 27 квм. По-
годно за трговину + мага-
цин (колски прилаз), радио-
ницу и остало, готово све
намештено. Свака промена
постојећег стања је могућа.
Цена по договору (од 7 евра
до 10 евра по м²). 063/241-
925. (306298)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-

штен стан на Котежу 2.

060/70-30-565. (306385)           

ИЗДАЈЕ се комплетно опре-

мљен, реновиран свособан

стан на Котежу 2, први

спрат. Стан је на располага-

њу од 15. августа. Цена 250

евра месечно. Депозит оба-

везан. 063/227-271.

(306396)

ИЗДАЈЕМ смештај за радни-

ке, самце, студенте. Раднич-

ки смештај. Центар.

063/502-211. (306379)

НАМЕШТЕНА гарсоњера у

центру, ТВ, Wi-Fi, 115 евра.

069/113-00-73. (306316)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,

Котеж 2, ЦГ,  уградни пла-

кари. 060/366-65-54.

(306326)

ИЗДАЈЕМ стан, новоградња,

ИН, ЦГ, погодно за студен-

те, самце, двоје. 062/96-59-

507. (306266)

ИЗДАЈЕМ празан једносо-

бан стан на Тесли, ЦГ, цена

120 евра, договор од 25.07.

064/24-60-571. (306291)

ИЗДАЈЕМ стан, 40 квм, С.

Милетића 26 А, намештен,

центар. 063/77-61-677.

(306299)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-

штен стан на Тесли.

063/312-734. (306247)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли

једнособан намештен 32

квадрата,200 евра. 063/736-

38-98 (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен стан на

Котежу 1. 063/824-06-63

(СМС)

ИЗДАЈЕМ стан, 58 квм, Јо-

вана Гавриловића, IX спрат,

ЦГ, клима, двособан, нена-

мештен, реновиран, 200

евра. 062/844-08-70.

(306212)

ИЗДАЈЕМ двособан, Тесла,

III ЦГ, сређен, празан.

069/744-286. (306242)

ИЗДАЈЕ се гарсоњера на

Дорћолу, дворишно.

064/417-68-77. 

ПАНЧЕВО, издајем једнои-

посоабн стна, тераса, дво-

риште, посебан улаз, спорт-

ски центар Миса. 064/363-

60-08, 013/261-55-16.

(306136/р-4925)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,

једноипособан, на новој Ми-

си, централно грејање, ка-

бловска, интернет, у сутере-

ну, самцима или самицама.

064/113-00-42. (306072/р4925)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву,

стара Миса. 060/011-96-66.

(306213)

КОТЕЖ 2, двособан, 60 квм,
IX, 46.000, „Кров”. 060/683-
10-64. (306382)

КОТЕЖ 1, леп двособан, 57
квм, IV, 47.000, „Кров”.
060/683-10-64. (306382)

КОТЕЖ 2, трособан, 78 квм,
VI, 65.000, „Кров”. 060/683-
10-64. (306382)

СОДАРА, 40, ТA, II, усељив,
укњижен, 38.000.  „Трем 01”,
063/836-23-83. (306333)

ГАРСОЊЕРА, 42 квм, пот-
кровље, центар, поред пија-
це, није укњижено, 16.000.
063/858-74-39. (306453)

КУПУЈЕМО станове и куће.

Брза и сигурна исплата.

(097), „Перфект”, 064/348-

05-68. (303973)

КУПУЈЕМО станове на свим

локацијама. Брза исплата.

(353), „Премиер”, 063/800-

44-30. (306456)

ТРОСОБАН стан, строги
центар, 72 квм, две терасе,
трећи спрат, лифт, ТА, мо-
гућност ЦГ, 70.000, договор.
Звати после 17 сати на тел.
064/119-60-06. (305914/р-
4925)

ЈЕДНОСОБАН, 32, ТА, I,
усељив, 28.000.  „Трем 01”,
063/836-23-83. (306333)

СТРЕЛИШТЕ, 2.0, ЦГ, II,
40.000. „Јанковић”, 348-025,
064/167-55-72. (306336)

КОТЕЖ 2, двоипособан, II,

ЦГ, 67 квм, 65.000. (67),

„Милка М”. 063/744-28-66.

(306242)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, I,

52, TA, две терасе, 45.000.

(67), „Милка М”. 063/744-

28-66. (306242)

САМАЧКИ, гарсоњера, II

спрат, ЦГ, комплетно сређе-

на, 19.500 евра. Тел.

069/744-286. (306244)

ЈЕДНОСОБАН, 39 квм, при-

земље, комплетно сређен,

одлична градња, 27.000

евра. 069/744-286. (306244)

ПРОДАЈЕМ стан 80 квм, I

спрат, Панчево, Ружина 20,

у одличном стању. 065/849-

71-94. (306409)

СТРОГИ центар, салонски

једнособан, 27 квм, ВП, сре-

ђен, 32.000, „Кров” (398).

060/683-10-64. (306382)

ШИРИ центар, леп двосо-

бан, 52 квм, III, одмах усе-

љив, 50.000, „Кров”.

060/683-10-64. (306382)

СОДАРА двоипособан, 60

квм, ЦГ, III СПРАТ, ВЛА-

СНИК. 066/341-241.

(306429)
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У складу са чланом 63. став 2. Закона о планира-

њу и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-

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

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

83/18, 31/19 ,37/19-др.закон, 09/2020 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске,

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИ -

ЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парцели топ.бр.6161 КО Панчево, за планира-

ну изградњу вишепородичног стамбеног објекта,

спратности Пр+3+Пс, у Панчеву, Улица Цара Ла-

зара бр. 96, израђен од стране „Art Project”, Бео-

град, за инвеститорa „ИНВЕСТКОРП 013” ДОО,

Београд.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

бити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и

610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања

јавне презентације од 7 дана, почев од 30. 07.

2021. године. 

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

Потребни помоћни радник

на пољопривредном газдин-

ству. Потребно знање рада

на машинама: трактор, пум-

пе, машине за сечење тра-

ве, итд. Возачка дозвола.

062/889-81-66

Компанији „Утва-Милан Премасунац” из Качарева

потребни: заваривачи, металоглодачи, 

металостругари и борверкисти.

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

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

TOP Ponuda

Kneza Mihaila�             

do

89 rsd,
Paprika šilja 

zelena 1 kg

99

149.99 -40%

39 rsd,
Šunka za pizzu Neoplanta 

rinfuz 100 g

99

66.99 -40%

15 rsd,
Jogurt 2.8%mm 

Dr. Milk 180 g

99

24.99 -36%

79 rsd,
Jogurt 2.8%mm 

Dr. Milk 1 kg

99

104.99 -23%

154 rsd,
Kakao krem 

Eurocrem 
Swisslion 200 g

99

177.00

719 rsd,
99

799.99

89 rsd,
Pasirani 

paradajz La 
Tomata 1 l

99

99.00

59 rsd,

Montella 450 g

99

69.99

robna
marka

Ресторану „Royal”у „Авив парку”

потребни радници у продају 

и кухињи, конобар-ица.

063/216-788 (3/306180)

Sfinga-pro d.o.o 
Змај Јове Јовановића 2, локал 2, Панчево

Потребни службеници обезбеђења за
сменски рад на објектима у Панчеву.

Тел. 060/500-90-45, 060/500-90-18 (4/306447)

Грађевинској фирми „Aqua Tim 2011” потребни водо-

инсталатери – 5 извршилаца, помоћни радници – 5

извршилаца. Пожељно са радним искуством а може и

без. Радно време 8 сати, стални радни однос. Организо-

ван превоз. Контакт: 064/136-65-73. 

ПОТРЕБАН РАДНИК на паковању робе 

– 5 извршилаца за рад у производњи.

За информације можете позвати на тел. 

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

CV доставити на email: mesoprometpancevo@gmail.com 

или донети лично у фабрику, Ул. Македонска 179

(стара Миса) Панчево.

Разговор за посао и услове рада обавља се 

сваког радног дана од 11 до 13 сати.

Оглас важи до 1. августа 2021. године

Због повећаног обима посла потребне жене за рад

у производњи. Раде се одвија у две смене. Обука

плаћена, одлични услови.

CV са назнаком: рад у производњи послати на email: 

dejan.trijera@gmail.com (ф)

МАЛИМ КИПЕРОМ до 2 то-
не одношење свих непо-
требних ствари. Драган.
064/944-52-87. (306287)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор Алек-
сандар. 064/157-20-03.
(306292)

БРАВАР заваривач, израда,
уградња капија, ограда,
надстрешница, заштитних
решетака. 062/816-33-84.
(306310)

МОЛЕРАЈ, гипс, керамика,
ламинати, педантно.
066/270-170, 062/188-97-
71. (306368)

БЕТОНИРАЊА дворишта,
рушења кућа, шупа, обара-
ње стабла, крчење плацева
итд. 064/122-69-78.
(306283)

РАДИМО све физичке по-
слове рушења кућа, шупа,
обарање стабала, бетонира-
ња. 060/035-47-40. (306283)

ПЕКАРИ у Старчеву за тре-
ћу смену потребан радник
са Б категоријом. 062/806-
02-58. (306364)

ПОТРЕБНИ вредни људи за
доделу флајера. 060/664-
60-06. (306240)

ПОТРЕБНА радница за ко-
зметички салон, са знањем
надоградње ноктију, педи-
кир, маникир и депилација,
са искуством. 061/171-18-
87. (306094)

ПОТРЕБНА радница и возач
за рад у пекари. 063/320-
847, 060/062-30-33.
(305813)

ПОТРЕБНИ радници за пе-
рионицу. Плата по догово-
ру. Книћанинова 34.
065/555-53-53. (306476)

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

ПРЕВОЗИМ кипером до 2
м³: песак, шљунак, сејанац,
шут, цена по тури 1.500 ди-
нара. 064/141-47-39.
(306095)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством. 063/825-
16-94. (306066)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе. Панчево-даље. Цена до-
говор. 013/366-843,
063/193-22-29. (306207)

ПРЕВОЗ шљунка, песка, се-
јанца, утовар и одвоз шута
кипером до 2 м³. 064/505-
62-44. (306120)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс,
керамика, педантно.
066/270-170, 062/188-97-
71. (305443)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, повољно, пензионе-
ри попуст. Проверите.
061/141-38-02, 061/345-51-
00. (305784)

КАМИОНСКИ превоз до 2
кубика. Песак, сејанац,
шљунак, шут. 062/355-154.
(305850)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уград-
ња, одржавање воде, кана-
лизације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/836-
84-76. (305699)

ФАРБАРСКО-МОЛЕРСКИ
радови, кречење, столарија,
фарбање радијатора.
064/280-26-15. (305699)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до 2 кубика. Лаза. 065/334-
23-38. (306197)

ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке
бојлера, шпорета, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-
44-88. (305690)

КОМБИ превоз робе, селид-
бе. 064/243-82-85. (305093)

КЛИМЕ овлашћени сервис
за монтажу и сервисирање,
овера гаранције, GREE,
VOX, VI VAX, TE SLA. Фриго
Матић. 060/521-93-40.
(306342)

ВОДОИНСТАЛАТЕР рено-
вирање купатила, поправке,
преправке санитарије, сла-
вине, одгушење канализаци-
је. 061/193-00-09. (306344)

ВОДОИНСТАЛАТЕР по-
правка старих, уградња но-
вих цеви, монтажа санита-
рије. 062/382-394. (306357)

СПУШТЕНИ плафони, зидо-
ви, глетовање, кречење,
уградња ламината, израда
кошуљице. 062/816-33-84.
(306310)

ПЕКАРИ у Старчеву потреб-
на спремачица, пожељно из
Старчева. 063/835-08-48.
(306459)

ПОТРЕБНА радница за ро-
штиљ. Тел. 064/122-21-56.
(306466)

ГРИЛ БУМ-у потребни рад-
ници за рад са или без иску-
ства у објекту брзе хране.
064/323-92-77. 

PO CO LO CO ресторану по-
требни радници за рад, свих
профила, са или без искук-
ства. 064/874-03-01.
(306330)

ПОТРЕБНИ помоћни рад-
ник. ДОО „Зоки стакло”.
064/131-72-85. (306251)

ПОТРЕБНИ конобари и ко-
нобарице. Кафе Pi cas so
Панчево. 065/504-91-07.
(306286)

ПОТРЕБНИ радници на
монтирању оптичких кабло-
ва и сателитских антена.
Тел. 065/333-33-00.
(306350)

ПОТРЕБАН радник-ца за
рад на бувљаку. Контакт
тел. 064/110-39-72.
(306361)

ЖЕНА за помоћ у кући, два
пута недељно, по седам са-
ти. Услови: вакцинисана, до
45 година, са препоруком.
Плата одлична. Пробни пла-
ћени рад, два доласка. Ис-
кључиво звати између 19 и
20 сати, центар града, кућа.
064/134-06-72. (306363)

РЕСТОРАНУ „Какаду” по-
требна помоћна радница у
кухињи. 062/806-02-58.
(306364)

ШИВАРИ у Омољици по-
требно више шнајдерки,с а
и скуством и без, на шивењу
на индустријским машина-
ма. Шивара постоји осам-
наест година. Плата редов-
на и добра. 065/210-41-52.
(305643)

ПОТРЕБАН мушко – женски
фризер. Може и почетник.
064/134-62-62. 306054)

ПОТРЕБНЕ продавачице у
пекари pe ka ra smi lja -
nic@mts.rs . 064/220-53-23.

ПОТРЕБАН мајстор за про-
изводњу пецива и потребна
озбиљна особа за кување и
разнос кафе на бувљаку.
065/533-44-13. (306182)

ПОТРЕБАН пица мајстор са
или без искуства. Јавити се
на 062/880-59-99 од 16 до
21 сат. (306384)

ПОТРЕБНИ радници за бра-
ње шипурка, 50 динара по
килограму. 060/161-64-78.
(306423)

ПОТРЕБАН точилац са ССС
и Б категоријом, гасној ста-
ници Бадем, Баваништански
пут. Од 8 до 17 сати. Кон-
такт: 064/863-13-82.
(306438)

ФИРМА „Корана” доо запо-
шљава водоинсталатере са
искуством. За више инфор-
мација позвати број:
061/289-50-95. (306434)

ТРАФИЦИ у центру потре-
бан радник. 064/213-10-49.
(306460)

РЕСТОРАНУ у центру по-
требни: помоћни радници у
кухињи, потребан шанкер,
потребан кувар. 064/149-
99-73. (306460)

ПРОДАЈЕМ локал на Зеле-
ној пијаци, ламела 7 локал
4. 063/817-33-11. (305926)

ПОТРЕБАН радник за рад у
продавници, ноћна смена
од 22 до 02, звати од 12 са-
ти. 063/550-166 (СМС)

SZR „HAC KER” врши пријем
помоћног радника у штам-
парији. Услов ССС, лице до
40 година старости. Пријаве
слати на меил: szr mo del -
kids@gmail.com  (306375)

ПРИВАТНОЈ фирми потре-
бан помоћни електричар и
КВ електричар, лимит до 50
година. 065/847-00-95.
(306403)

ПОТРЕБАН шанкер и по-
моћни конобар/конобари-
ца. Јавити се на 062/880-59-
99 од 16 до 21 сат. (306384)

ИЗДАЈЕМ локал у центру

Стрелишта, 55 квм. 064/49-

07-850. (306386)

СОДАРА, локал у згради,

двособан, 59 квм, ЦГ,

50.000, „Кров”. 060/55-16-

450. (306382)

ИЗДАЈЕМ локал, Б. Јовано-

вића код улаза у пијацу, 22

квм. 060/351-03-56.

(306468)

ИЗДАЈЕМ халу, 300 квм, на

Новосељанском путу, виси-

на хале 4 м, шлепер прилаз.

066/303-999. (306245)

ИЗДАЈЕМ локал од 90 квм,

код аутобуске станице.

063/278-421. (306111)

ПОТРЕБАН магацин од 80

до 100 квм. Обавезан шле-

перски прилаз. 063/213-

797. (306201)

ГАРСОЊЕРА за издавање,

нова Миса. 064/90-80-267.

(306358)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру 34

квм, код Нове поште.

064/134-06-08. (306455)

ИЗДАЈЕ се намештена гар-

соњера са ЦГ. 064/37-67-

837. (306356)

ИЗДАЈЕМ локал, Зелена пи-

јаца. 064/122-21-56.

(306466)
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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

Online konsultacije sa lekarom na srpskom jeziku, onsule kOnlin omarcije sa lektaonsul u, zikom jepsk na srom u, 



ТУРИЗАМРАЗНО

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ЦЕНТРАЛА 301-150
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У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

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

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

50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014,

83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске,

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИ-

СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

на кат.парцели топ.бр.16072/1, 16072/3 КО ПАН-

ЧЕВО и деловима парц. 16072/2 и 16072/4 КО

Панчево, за изградњу предшколске установе

Стрелиште, Панчево, за инвеститора Град Панче-

во, израђен од стране ЈП „Урбанизам”, Панчево.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

бити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и

610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања

јавне презентације од 7 дана, почев од 30. 07.

2021. године. 

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,

за време трајања јавне презентације, у писаном

облику, Градској управи Града Панчева, Секрета-

ријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-ко-

муналне послове, путем писарнице Градске упра-

ве Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4,

Панчево. 

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планира-

њу и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-

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

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

83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 09/2020 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парцели топ.бр. 6523 КО ПАНЧЕВО, за потребе

изградње вишепородичног стамбеног објекта са

14 стамбених јединица, спратности П+4+Пс, у

Панчеву, Цара Душана бр.104, израђен од стране

атељеа „Archi Tec” Панчево, за инвеститорa „Udar-

nik Construction Investment” ДОО, Панчево.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-

муналне послове и саобраћај. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији можете добити

на телефон 013/353-304, канцеларија 609, у време-

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

тације од 7 дана, почев од 30. 07. 2021. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,

за време трајања јавне презентације, у писаном

облику, Градској управи Града Панчева, Секрета-

ријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-ко-

муналне послове, путем писарнице Градске упра-

ве Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Пан-

чево. 

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планира-

њу и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-

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

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

83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 09/2020 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИ-

СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

кат. парцеле топ. бр. 5296 и 5297 КО Панчево, за

планирану изградњу вишепородичног стамбеног

објекта са 17 станова спратности Пр+3+Пс и ви-

шепородичног стамбеног објекта са 12 станова

спратности Пр+2+Ман. који се налазе у Ул. Цара

Душана бр.25, на кат.парцели 5296 и 5297, са обу-

хватом УП-а и дела улице Цара Душана, део кат.

парцеле 8054 КО Панчево, израђен од стране би-

роа „АГП Студио”, Панчево, за инвеститорa Трив-

ковић Машу и др.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

бити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и

610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања

јавне презентације од 7 дана, почев од 30. 07.

2021. године. 

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,

за време трајања јавне презентације, у писаном

облику, Градској управи Града Панчева, Секрета-

ријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-ко-

муналне послове, путем писарнице Градске упра-

ве Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4,

Панчево.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планира-

њу и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-

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

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

83/18, 31/19 ,37/19-др.закон, 09/2020 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИ -

ЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парцели топ.бр.3630 и 3632 КО Панчево, за

планирану изградњу стамбеног објекта, улаз 1:

По+П+3+Пс и улаз 2: По+П+3, у улици Карађорђ-

ева бр.42-44, израђен од стране „Active House”,

Панчево, за инвеститорa „Динопан монт” ДОО,

Банатски Карловац, Немањина бб.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

бити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и

610, у времену од 10 до13 сату у периоду трајања

јавне презентације од 7 дана, почев од 30. 07.

2021. године. 

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

По след њи по здрав зе ту

МИР КУ КР СТИ ЋУ
Мир ко! За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма. Хва ла ти

на по што ва њу.
ЛА ЛА, ЗО РАН и ГО РАН

(61/306345)

ИЛИ ЈА МИ ЛЕН КО ВИЋ

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на

те бе.

Се стра МИ ЛЕ НА и по ро ди ца КР КО БА БИЋ
(123/306467)

ИЛИ ЈА МИ ЛЕН КО ВИЋ

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на те бе.

Се стра ДРА ГИ ЦА и по ро ди це ПЕ ТРО ВИЋ и МА НИЋ

(124/306467)

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планира-

њу и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-

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

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

83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 09/2020 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ПОНОВНУ ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИ -

ЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парцели топ.бр.4248/1 КО Панчево, за изград-

њу стамбено-пословног објекта, улаз 1:

По+П+6+Пс, улаз 2: По+П+5+Ман, у улици Браће

Јовановића бр. 34-36, израђен од стране „Active

House“, Панчево, за инвеститорa „Vit Invest” ДОО,

Панчево, Петра Прерадовића бр. 29.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

бити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и

610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања

јавне презентације од 7 дана, почев од 30. 07.

2021. године. 

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,

за време трајања јавне презентације, у писаном

облику, Градској управи Града Панчева, Секрета-

ријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-ко-

муналне послове, путем писарнице Градске упра-

ве града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4,

Панчево. 

Стручна контрола урбанистичког пројекта ће се

обавити на седници Комисије за планове Града

Панчева, дана 10. 08. 2021.године у 13 сати, у Ма-

лој сали зграде Градске управе.

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)

МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбеђен, же-
ли да упозна жену или де-
војку до 40 година, ради
дружења, излазака. Звати
око 21 сат. 013/352-203.
(306281)

ОГЛАШАВАМ неважећом
дозволу за управљање чам-
цем, број 8666/01 на име
Мирослав Бешка. 
(306297)

ЧЕТВОРОЧЛАНА сирома-
шна породица тражи кућу
на чување и одржавање.
067/711-49-83. (306370)

ИЗДАЈЕМ апартман на мо-

ру, Херцег Нови - Мељине,

064/822-96-13, 061/227-19-

75 (СМС)

ИЗДАЈЕМ апартман у Шу-

шњу – Бар, паркинг, Wi-Fi,

повољно. +38267/834-996.

(306275)

ПОВОЉНО летовање Шу-

шањ, пун пансион, превоз,

Острог поклон. 064/193-15-

92, 069/193-15-92. (306319)

БУДВА, стан, две терасе, 43

квм, издајем. 065/214-00-

49. (306397) 

КЛИМЕ свих типова и про-
извођача, сервисирамо, по-
прављамо и уграђујемо са
овереном гаранцијом.
„Фриготехник”. 064/122-68-
05. (306473)

СЕДЛИБЕ, превоз, могућност
радника, попуст ванградске.
064/482-65-53. (306257)

КЕРАМИЧАРСКИ радови,
купатила, кухиње, терасе,
локали пословни простор.
061/691-97-31, 064/492-79-
58. (306398)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,
превоз камионима, рад ви-
љушкарима и машинско чи-
шћење терена са одвозом.
060/425-54-43. (304023)

ПРЕВОЗИМ кипером: песак,
шљунак, сејанац, одвозим
шутз. 064/354-69-94. (306475)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и од-
воз шута, лупање бетона и
ископ мини багерима.
064/648-24-50. (304023)

ТЕПИХ СЕРВИС „Путник” -
дубинско прање тепиха и
намештаја. 302-820,
064/129-63-79. (306464)

НАЈАМ виљушкара за уто-
вар и истовар робе, теле-

КЛИМЕ: овлашћени сервис
за монтажу и сервисирање,
овера гаранције: gree, vox,
vi vax, тесла. Фриго „Матић”,
060/521-93-40. (306342)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализаци-
је, водоводне адаптације, за-
мена вирбли, вентила, бате-
рија, санитарије, све за воду,
0-24 сата. Пензионерима
екстра попуст. Долазим од-
мах. 013/348-139, 063/811-
74-89, Јовичин. (306277)

РЕНОВИРАЊЕ и адаптација
купатила. 061/691-97-31,
064/492-79-58. (306398)

ПРЕВОЗ робе и селидбе, из-
бацивање и одвоз шута и
непотребних ствари.
061/818-34-96. (305560)

СЕЛИДБЕ, превоз робе мер-
цедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (305585)

KIZ ZA – превоз шљунка, пе-
ска, сејанца и ризле. Услуге
виљушкарима носивости и
до 10 тона. 063/218-894.
(304023)

KIZ ZA – рушење објеката,
утовар и одвоз шута, ископи,
сечење и разбијање бетона,
насипање и набијање тере-
на. 063/218-894. (304023)

KIZ ZA – продаја квалитет-
них бехатон коцки са при-
премом и радом. 064/648-
24-47. (304023)

KIZ ZA – орезивање и сеча
дрвећа из камиона са кор-
пом, прање прозора, чишће-
ње олука, замена црепа, из-
најмљивање маказастих
платформи. 063/218-894.
(304023)

СЕЛИДБЕ, превоз ствари,
могућност радника.
064/482-65-53. (305439)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, ре-
новирање кровова, стиро-
пор, бавалит, фасаде.
063/865-80-49. (306305)

МОЛЕРСКО фарбарски ра-
дови и обрада шпалетни.
065/842-84-29. (306279)

ШЉУНАК од 1 до 8 кубика,
песак, сејанац, ризла за на-
сипање. 063/472-669,
013/332-066. (306462)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ оште-
ћених када. 064/354-08-09.
(306276)

ПРЕВОЗ песка сејанца,
шљунка, одвоз шута, малим
камионом кипером.
060/474-74-57. (306378)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена
поломљеног црепа, висин-
ски радови на крову.
065/535-24-56. (306394)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради
одгушења судопере, купати-
ла, поправке, замене, од-
мах. 064/495-77-59,
013/331-657. (306404)

ЗИДАРСКЕ радове оба-
вљам, санације крова.
064/337-18-97. (306413)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, гипс.
Повољно,  пензионерима по-
пуст.061/626-54-06. (306415)

СЕРВИС, допуна, уградња,
поправка клима уређаја.
Најповољније. 064/850-71-
05. (306436)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка, из-
рада инсталација, ТА пећи,
бојлера, најјефтиније у гра-
ду. 066/354-412. (306458)

РАДИМ физичке послове,
повољно, угаљ, пелет, исто-
вар, утовар, итд. 060/143-
62-10. (306446)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

УСЛУГЕ

хендлера до 18 м висине.
064/648-24-50. (304023)

ПРЕВОЗ шљунка, песка, се-

јанца. Најповољнија ризла у

граду од 2.000 /м³.

064/648-24-50. 

(304023)

ПРОФЕСИОНАЛНО сечење,

поткресивање дрвећа из ка-

миона до 30 м висине.

064/648-24-50.(304023)
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СВЕ ТЛА НА МИ ЛИ ЧЕ ВИЋ
1951–2021.

На ша во ље на ма ма на пу сти ла нас је 17. ју ла, али ће за у век би ти у

на шим ср ци ма.

Не у те шне ћер ке РАЈ КА, ГА ГА и ДУ ДА
(103/306425)

Во ље на мај чи це

СВЕ ТЛА НА МИ ЛИ ЧЕ ВИЋ

Ка ко да опро стим жи во ту што те од нео?

Би ла си мо ја сна га и мој ве тар да кре нем

да ље. Но си ћу те у свом ср цу до кле год бу -

де ку ца ло, а ка да и мо је ста не сре шће мо

се опет.

Не ка тво ја ду ша на ђе мир и спо кој у цар -

ству не бе ском.

Тво ја ћер ка ГА ГА са по ро ди цом

(105/306426)

СВЕ ТЛА НА МИ ЛИ ЧЕ ВИЋ

Во ље на мо ја Ма му шка,

по сто је у на ма не ке ства ри не пре во ди ве у

ре чи.

Тво ја РАЈ КА са по ро ди цом

(106/306427)

СВЕ ТЛА НА МИ ЛИ ЧЕ ВИЋ

Не до ста јеш да по де ли мо ра дост и ту гу, да

се по и граш и по при чаш са сво јим уну ци ма.

Не до ста је твој са вет, то пли за гр љај, осмех

и ра дост.

Не ка те у ти ши ни пра ти на ша љу бав а не -

ка на ше су зе не ре ме те твој мир.

Хва ла ти за све.

Во ли мо те за у век.

Тво ја ћер ка ДУ ДА са по ро ди цом

(107/306428)

По след њи по здрав дра гој при ји

СВЕ ТЛА НИ МИ ЛИ ЧЕ ВИЋ

При ја те љи ЂУ РА и НА ДА

(104/306426)

По след њи по здрав

ко ле ги ни ци

СВЕ ТЛА НИ

МИ ЛИ ЧЕ ВИЋ

од НА ДЕ, РУ ЖЕ 

и ЕВЕ

(51/306332)

ЉИ ЉА НА СТОЈ КО ВИЋ КА БА ДА ЈА
1955–2021.

На ша во ље на ба ка, мај ка и су пру га пре ми ну ла је 20. ју ла 2021.

За у век ће оста ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пруг ХА МИД, си но ви МАК и ГОР СКИ, 

се стра ГОР ДА НА, сна ја и уну ци

(77/306377)

По след њи по здрав мо јој ку ми

ЉИ ЉА НИ СТОЈ КО ВИЋ КА БА ДА ЈА
За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Твој ку мић АР СА са по ро ди цом
(99/306421)

ЉИ ЉА НА

СТОЈ КО ВИЋ

КА БА ДА ЈА

По след њи по здрав

од БО ЈА НА, ЉУ БЕ 

и АН ЂЕ ЧО ЛИЋ

(122/306463)

Ту жна ср ца оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је 21. ју ла 2021,

у 75. го ди ни, пре ми нуо наш дра ги

ИЛИ ЈА МИ ЛЕН КО ВИЋ ЧИ ЧА
1946–2021.

Са хра на ће се оба ви ти 23. ју ла 2021, у 12 са ти, на Ста ром пра во -

слав ном гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пру га ТО ДО РА, ћер ке ЗО РИ ЦА и ВЕ СНА, уну ке

БО ЈА НА и ДЕ ЈА НА, се стре МИ ЛЕ НА и ДРА ГИ ЦА, зет СР ЂАН, оста ла

род би на и при ја те љи
(115/306449)

По след њи по здрав

ИЛИ ЈА МИ ЛЕН КО ВИЋ

ЧИ ЧА

Фуд ба ле ри ФК „Ди на мо”, 

ге не ра ци ја 85/86/87 

дру ге са ве зне Е ли ге

(120/306461)

По след њи по здрав

ИЛИ ЈА МИ ЛЕН КО ВИЋ

ЧИ ЧА

Ве те ра ни ФК „Ди на мо” Пан че во

(121/306461)

ИЛИ ЈА 

МИ ЛЕН КО ВИЋ

За у век ћеш би ти у

на шим ср ци ма.

Во ле те: су пру га 

ТО ДО РА и ћер ке 

ЗО РИ ЦА и ВЕ СНА

(116/306449)

По след њи по здрав дра гом оцу

МИ ЛА НУ БО ТИ ЋУ
1946–2021.

од СР ЂА НА и ИВА НЕ са по ро ди ца ма

(70/306366)

По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми нуо је наш

ВЛА ДО БРАЈ КО ВИЋ
1942–2021.

Наш во ље ни Вла до пре ми нуо је 16. ју ла 2021. 

го ди не.

Ожа ло шће ни: по ро ди це 

БРАЈ КО ВИЋ, БА СА РИЋ и ИЛИЋ

(84/306393)

БЛАГАЈНА

013/300-830

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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По след њи по здрав нај дра жем та ти

АН ДРЕ ЈИ СТАН КО ВИ ЋУ

од ћер ке АН ЂЕ, зе та МИ ЛА НА, уну ке БО ЈА НЕ  и зе та ВЛА СТЕ

Увек ћеш би ти у на шим ср ци ма.

(21/306284)

По след њи по здрав бра ту

АН ДРЕ ЈИ СТАН КО ВИ ЋУ

од бра ће РАТ КА, ЂО КЕ и БО РЕ са по ро ди ца ма

(48/306325)

С не из мер ним бо лом
смо се опро сти ли од на -
ше во ље не су пру ге и
мај ке

АНЕ 

РА ДА КО ВИЋ
1943–2021.

Су пруг СТЕ ВАН, ћер ка

НА ДЕ ЖДА и син НЕ НАД

(59/306341)

По след њи по здрав

ВО ЈИ СЛА ВУ РА ДИ ЋУ
1953–2021.

Во ле ће мо те за у век.

Се стра ДА НИ ЦА и МИР КО, се стрић ПЕ ТАР и МИ ЛА НА

(126/306472)

По след њи по здрав

ВО ЈИ

од ко ле га са ко тло ва

(127/306474)

С ту гом у ср цу се опра шта мо од на шег во ље ног

ВО ЈИ СЛА ВА РА ДИ ЋА
1953–2021.

По сто ји по што ва ње и љу бав ко ју смрт не пре ки да и ту га ко ју

вре ме не ле чи.

Во ли те бес крај но тво ја по ро ди ца

(111/306442)

По след њи по мен

дра гом ку му

ВИ ТИ

од ЗО РА НА 

са по ро ди цом

(125/306470)

После кратке болести преминуо је, у 72. години, наш

СПАСА ТОМИЋ
1950–2021.

Наш вољени преминуо је 16. јула. Сахрана је обављена 19. јула на

Старом православном гробљу.

Ожалошћени: супруга МАРА, син БОШКО, снаја ЈОВАНА

и унуци АНДРЕЈА и СТРАХИЊА

(12/306268)

16. ју ла на пу стио нас је

СПА СА ТО МИЋ
1950–2021.

По след њи по здрав шу ра ку од зе та ДРА ГА НА са по ро -

ди цом
(72/306369)

По след њи по здрав 

СПА СИ 

ТО МИ ЋУ

од ИВА НЕ и ВЕ СНЕ

ВУ КА ШИ НО ВИЋ

(81/306388)

По след њи по здрав дра гом ко ле ги

МИР КУ КР СТИ ЋУ

од ко ле га из „Пан тран спор та”.

Во ле ће мо те за у век.  По чи вај у ми ру

(85/306395)

Дра га мо ја,

БРАН КА СТА НОЈ КО ВИЋ

Хва ла ти за све го ди не ко је смо про ве ли 

за јед но.

За у век ћеш оста ти у мом ср цу.

Твој МИ КА

(112/306448)

Је ди на мо ја ба ко...

БРАН КА СТА НОЈ КО ВИЋ

Се ћа ње на те бе ни кад не ће из бле де ти.

Не до ста јеш ми већ... Во лим те пу но!

Тво ја уну ка БИ ЉА НА са по ро ди цом

(113/306448)

БРАН КА СТА НОЈ КО ВИЋ

За у век ћеш би ти у на шим ми сли ма.

Тво ји: ДРА ГАН, ИВА НА, МИ ЉАН, 

ЂОР ЂЕ и ЛА ЗАР

(114/306448)

Последњи поздрав на-
шој драгој комшиници

ЕМИЛИЈИ

МИХАИЛОВИЋ

БЕБИ

од БИЉЕ, ЉИЉЕ, РАДЕ,
ЈАКИЈА и МИЛЕНЕ

(1/306248)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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По след њи по здрав

СТА НА 

РА ША
1943–2021.

Се стра НА ДА 

са по ро ди цом

(14/306270)

По след њи по здрав

СТА НА РА ША
1943–2021.

Хва ла ти за сву не се бич ну љу бав ко ју си

нам пру жи ла.

Тво ји: су пруг ДУ ШАН, син МИ РО СЛАВ,

сна ја ИБО ЈА и уну ка МА РИ НА

(15/306270)

По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми нуо

је наш отац

АН ДРЕ ЈА СТАН КО ВИЋ

Во ље ном оцу,

за у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

По след њи по здрав од си на СА ВЕ, 

сна је ДА НЕ и уну ке ДА ЈА НЕ

(19/306284)

По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми нуо је

АН ДРЕ ЈА СТАН КО ВИЋ

Во ље ном де ди по след њи  по здрав од уну ке

ВА ЊЕ, зе та МЛА ДЕ НА и пра у ну ка ДА НИ ЛА

(20/306284)

По след њи по здрав дра гом ком ши ји

АН ДРЕ ЈИ СТАН КО ВИ ЋУ

од ком ши ја у Ко сте Абра ше ви ћа 12:

СЛО БО ДАН КЕ, ВЕ РЕ, МИЛ КЕ, 

БРАН КЕ, РУ ЖИ ЦЕ, ПАН ТЕ, ГО ЦЕ,

ВУ КЕ, ИЛИ ЈЕ, ДРА ГА НА, РУ ЖИ ЦЕ 

и ВУ ЛЕ ТА

(47/306323)

По след њи по здрав

ЗО РИ ЦИ МИ ЛО ШЕ ВИЋ
1953–2021.

Са хра на је оба вље на 21. ју ла 2021, на Но вом

гро бљу.

Су пруг МИР КО

(58/306340)

По след њи по здрав на шој

ЗО РИ ЦИ МИ ЛО ШЕ ВИЋ
рођ. Ран ков

20. I 1953 – 18. VII 2021.

Син БРА НИ СЛАВ, ћер ка СА ЊА и уну ци НЕ МА ЊА и
МА РИА

(56/306340)

По след њи по здрав

ЗО РИ ЦИ 

МИ ЛО ШЕ ВИЋ
20. I 1953 – 18. VII 2021.

од МИ ШЕ

(57/306340)

По след њи по здрав

ЗО РИ ЦИ 

МИ ЛО ШЕ ВИЋ
20. I 1953 – 18. VII 2021.

Од по ро ди це 

МУН ЋАН

(65/306349)

Се ћа ње на твој пле ме ни ти лик и до бр -

о ту жи ве ће у на ма за у век. По след њи

по здрав во ље ној су пру зи 

ЈЕ ЛЕ НИ ЈАН КОВ

Су пруг СТЕ ВА и за о ва ОЛ ГИ ЦА 

са де цом

(93/306414)

МИ ЛО ВАН МИ ХА И ЛО ВИЋ
1936–2021.

Не из мер но смо ти за хвал ни за све што си учи нио за

нас, за без у слов ну љу бав и по др шку ко ју си нам пру -

жао. Не бри ни, на ста ви ће мо ка ко си ти же лео и ка -

ко си нас на у чио.

Во ле ли би смо да бу деш по но сан на нас, као што смо

и ми би ли по но сни на те бе као оца, су пру га, де ду и

пре све га чо ва ка. По чи вај у ми ру.

За у век ће мо те во ле ти и чу ва ти се ћа ње на те бе.

Тво ји: син БО ГО ЉУБ са по ро ди цом, 

ћер ка СНЕ ЖА НА, унук ДАР КО 

и уну ка АН ДРИ ЈА НА са по ро ди ца ма

(71/306367)

Дра гој при ји

ЗО РИ ЦИ

по след њи по здрав 

од при је ИВАН КЕ и

при ја те ља РО МА НА

(110/30644)

По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми нуо је наш су пруг, та та,

де да, све кар и стриц, у 69. го ди ни

ИВАН ПА ВЛО ВИЋ
1952–2021.

Оста јеш у на шим ср ци ма док ми жи ви мо.

Пу но те во ли мо.

Ожа ло шће ни: су пру га НА ДА, си но ви ЗЛАТ КО и ЗО РАН, сна је

ДА НИ ЈЕ ЛА и СНЕ ЖА НА,  уну ци ТА МА РА, СО ФИ ЈА и ИВАН,

бра та ни це БРАН КА и МА ЈА са по ро ди ца ма

(74/306376)

По след њи по здрав при ја те љу

ИВА НУ ПА ВЛО ВИ ЋУ
1952–2021.

од при ја те ља ПЕТ КОВ
(75/306376)

По след њи по здрав при ја те љу

ИВА НУ ПА ВЛО ВИ ЋУ

По ро ди ца ВА СИ ЉЕ ВИЋ

(76/306376)

По след њи по здрав

ИВА НУ ПА ВЛО ВИ ЋУ

С ту гом и по што ва њем опра шта мо се од дра гог при ја -

те ља
ЉУ БИ ЦА и РА ДЕ ТРИВ КО ВИЋ

(83/306392)

На пу стио нас је наш

друг

ИВИ ЦА 

ПА ВЛО ВИЋ
1952–2021.

Оста ју ле пе успо ме не.

По чи вај у ми ру.

Ге не ра ци ја ’52
(69/306365)

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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По след њи по здрав мо ме оцу

ВЕН ТУ РИ НИ БЛА ГО ЈИ
7. IV 1956 – 15. VII 2021. 

Увек ћу те во ле ти и чу ва ти у ср цу.

(63/306347)
                            Тво ја ћер ка ЖЕ ЉА НА с по ро ди цом

ЗА ХВАЛ НИ ЦА

За хва љу јем се Ко ро нар ном оде ље њу у Пан че ву,

на дру гом спра ту, ко ји су сав свој труд, зна ње и

по др шку пру жи ли мо ме оцу ВЕН ТУ РИ НИ БЛА -

ГО ЈИ, ко ји је низ го ди на бо ло вао. Увек су би ли

ту да му по мог ну, диг ну га на но ге и по ку ша ју

што је не мо гу ће да бу де мо гу ће. Труд и бор ба

тра ја ла је ду го, али по тре ба и за хвал ност у тру -

ду, иа ко је бо лест би ла ја ча, ја бих се за хва ли ла

од ср ца др Ани Ко ва че вић Ку зма но вић, мла дој

еки пи док то ра, се стра ма, це лој еки пи ко ја је би -

ла по др шка, ку ва ри ца ма и чи ста чи ца ма.

Пу но вам хва ла што сте се тру ди ли и што сте би -

ли ту да ми пру жи те по др шку и уте ху.

Од ћер ке ЖЕ ЉА НЕ М. ВЕН ТУ РИ НИ

(64/306347)

По след њи по здрав на шем дру гу

СИ НИ ШИ

од ДРА ГА НЕ и ЗО РА НА

(89/306405)

По след њи по здрав

дра гом при ја те љу

СИ НИ ШИ

од МИ ШКА 

СТАН КО ВИ ЋА 

са по ро ди цом

(90/306406)

По кој ти ду ши и цар -

ство ти не бе ско ду го -

го ди шњи при ја те љу

СИ НИ ША

ЋО СИЋ

Од по ро ди це ТО ПИЋ

(62/306346)

Оти шао је у не за бо -

рав мој „брат по Хри -

сту”

СИ НИ ША 

ЋО СИЋ

Adiooo, fratello mio.

ГА БИ и СНЕ ЖА

(67/306355)

По след њи по здрав по што ва ном

СИ НИ ШИ ЋО СИ ЋУ

Искре но са у че шће фа ми ли ји Ћо сић.

ЉУ БИ ЦА и ЖАР КО ДУ МА

(73/306371)

СИ НИ ША ЋО СИЋ

По след њи по здрав дра гом ку му 

од ВЕ СНЕ КО ВА ЧЕ ВИЋ
(86/306399)

3

Сре ћо мо ја,

за што си ме оста вио да жи вим без те бе?

Не мо гу!

По зо ви ме што пре.

Тво ја не у те шна мај ка

(97/306419)

3

СИ НИ ША ЋО СИЋ

Оста ле су са мо фо то гра фи је, гра мо фо ни и Ита -

ли ја у тво јој ду ши.

Збо гом,

НЕ НА, МИ ЛУ ТИН, МИ О НА и ДУ ШАН

(96/306419)

С ту гом се опра шта мо

СИ НИ ША ЋО СИЋ

По чи вај у ми ру дра ги ку ме и при ја те љу.

Тво ји ку мо ви РА СТО ВИЋ

(102/306424)

Опра шта мо се од на шег во ље ног 

СИ НИ ШЕ
1954–2021.

Ту жни смо што од ла зиш, а срећ ни и по но сни што смо баш ми би ли тво ја

по ро ди ца. За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.
Тво ји АН КИ ЦА и МАР КО

(101/306422)

По след њи по здрав бра ту

СИ НИ ШИ

од ИСИ ДО РА, МА РЕ и САН ДРЕ
(100/306422)

По след њи по здрав

ЉУ БИ ЦИ ОЛУ ШКИ
1951–2021.

пре ми ну ла 18. ју ла.
Ожа ло шће ни: син ЉУ БО МИР, сна ја ДА ЛИ БОР КА и
уну ци ДУ ЊА и ВУК

(31/306307)

По след њи по здрав

ЉУ БИ ЦИ ОЛУ ШКИ
1951–2021.

Ожа ло шће ни: ћер ка КА ТА РИ НА, зет ТО МИ СЛАВ, 

(32/306307)
уну ци ВУ КА ШИН и МИ ЛИ ЦА и при ја ЈА ВОР КА

По след њи по здрав

ЉУ БИ ЦИ

ОЛУ ШКИ
1951–2021.

При ја те љи 

СНЕ ЖА НА 

и МИ ЛО САВ
(29/306307)

По след њи по здрав

во ље ној се стри

ЉУ БИ ЦА

ОЛУ ШКИ
1951–2021.

Брат ДРА ГАН 

(30/306307)

Последњи поздрав

ВЛАДО

БРАЈКОВИЋ

од комшија

у Ослобођења 2

(11/206267)

Последњи поздрав колегиници и искрено сауче-

шће породици

МИРЈАНА КРИШАН
стоматолошка сестра

Нека твоја племенита душа почива у миру и нека

ти је лака земља.

НАДА ЦВЕЈИН са породицом

(2/306250)

Ту жна ср ца оба ве шта ва мо род би ну и при ја те -

ље да је 14. ју ла 2021. го ди не пре ми ну ла на ша

дра га

МИР ЈА НА КРИ ШАН
1949–2021.

Са хра на је оба вље на 16. ју ла 2021, у 13 са ти, на

Ста ром пра во слав ном гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пруг СА ВА, син СЛА ВО ЉУБ,

унук АЛЕК САН ДАР и уну ке ЛЕА и ИВА

(17/306280)

МИ РА КРИ ШАН
сто ма то ло шка се стра

По след њи по здрав ко ле ги ни ци Ми ри Кри шан,

ду го го ди шњој глав ној се стри на ше Слу жбе. 

Ми ро, хва ла вам на ва шој искре ној по све ће но -

сти.

Слу жба сто ма то ло шке здрав стве не за шти те 

До ма здра вља Пан че во.

(40/306313)
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СЕ ЋА ЊЕ
27. ју ла 2021. го ди не на вр ша ва се че тр де сет да на од
смр ти на ше дра ге

КО СТА ДИН КЕ ЦАН КО

ДИ МИ ТРИ ЈЕВ СКИ ДИ МИ ТРИ ЈЕВ СКИ
1942–2021. 2013–2021.

У на шим сте ср ци ма и ми сли ма.
С љу ба вљу и по што ва њем 

ЗО РИ ЦА и ПРЕ ДРАГ са по ро ди ца ма
(39/306312)

26. ју ла, пр ва и дру га ге не ра ци ја Хе -

миј ске шко ле, обе ле жава 56 и 55 го ди -

на ма ту ре као и 60 го ди на од по стан ка

шко ле.

Се ћа мо се са се том на ших 

пре ми ну лих дру га ри ца и дру го ва, 

ди рек то ра Ву ко ви ћа, 

про фе со ра БЕ ШЛИ НА, ДАН ГУ БИ ЋА,

про фе сор ке ПО ПО ВИЋ 

и тет ка БЕР ТЕ.

Не ка по чи ва ју у ми ру.

(53/306335)

Три на ест го ди на ис пу ње них бо лом и ту гом

без те бе, дра ги наш

НИ КО ЛА
Не ма пра вих ре чи да опи шу вре ме ко је
про ла зи без те бе.

По сто је тра го ви ко ји се не бри шу, се ћа ња
ко ја не бле де, ра не ко је не за ра ста ју.

Бол ни је у ре чи ма и су за ма, већ у на шим
ср ци ма у ко ји ма ћеш веч но жи ве ти.

Тво ји: та та, ма ма и брат МАР КО 
са по ро ди цом

(50/306329)

24. ју ла 2021. на гро бљу Ко теж, у 11 са ти, да ва ће мо ше -
сто ме сеч ни по мен на шем оцу, де ди и пра де ди

СЛА ВО ЉУ БУ МИ ХА И ЛО ВИ ЋУ

СЛАВ КУ
Про ђе ево и по ла го ди не от ка ко си оти шао на бо ље ме -
сто, где не ма за те бе ни ту ге ни бо ла. На да мо се да си
та мо, по ред тво је же не Ма ре, успо ко јио и по но во сре -
ћан. А на ма оста је са мо да ту гу је мо и се ћа мо се твог
ли ка и чу ва мо те у ле пим се ћа њи ма.

Тво ји нај дра жи
(60/306343)

ВЛА ДО ЦИ МЕ ША
1948–2020.

Го ди на без те бе а бо ли, бо ли као и пр вог да на.

Мно го нам не до ста јеш.

Во ле те тво ји: БРАН КА, ВУК и ТА МА РА

(66/306354)

СЕ ЋА ЊЕ

ДА НИ ЦА

ПРО ДА НОВ

Мај ко, де сет го ди на је
про шло. Још жи виш у
на шим ср ци ма.

Ћер ка СА ЊА 
и син ЗО РАН 

са по ро ди ца ма
(68/306362)

Пет го ди на от ка ко

ни си са на ма

ИВАН КА 

КР СТИЋ

Тво ја де ца: ЗА ГА и

АЦА са по ро ди ца ма

(78/306381)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛАН 

БОК ШАН

од МИ ЋЕ и ЦИ ЦЕ

(82/306389)

24. ју ла на вр ша ва се

пет го ди на от ка ко са

на ма ни је наш во ље -

ни

БРАН КО 

КА РА
1934–2016.

Ожа ло шће ни: 

син СА ША, 

сна ја СНЕ ЖА НА 

и уну ка МИ ЛИ ЦА

(79/306383)

Вре ме про ла зи, ту га и бол оста ју

МУ НИЋ

СНЕ ЖА НА ВЛА СТИ МИР СТОЈ НА
27. VII 2016. 25. VII 2011. 23. VII 2018.

Њи хо ви нај ми ли ји

(87/306400)

Навршава се пет година од смрти

ЖИВОРАДА АНЂЕЛКОВИЋА

ЖИКЕ
21. VII 2016 – 21. VII 2021.

Драги Жико, иду дани и пролазе године, а остају сећа-
ња на тебе, гласа, осмеха, твојих смешних гегова и
причама које си започео, али нам их ниси довршио.
Живићеш док будемо и ми живеле.

Мајка СТОЈАНКА и сестра НАДА са породицом
(4/306258)

24. ју ла да је мо ше -

сто ме сеч ни по мен

АЛЕК САН ДАР

БА ТИ

Су пру га БИ СЕР КА 

и ћер ка НА ТА ША 

са по ро ди цом

(92/306411)

Ле ген до, по но су, сна го, ослон цу, о ти ве -

ли ки чо ве че... го ди ну да на

ЈАН КО ПО ЛИЋ
2020–2021.

Хва ла ти во ље ни наш до не ба, за све...

По мен ће мо одр жа ти у су бо ту, 24. ју ла, у

10.30, у Омо љи ци.

Тво ји нај ми ли ји

(94/306416)

24. ју ла 2021. на вр ша ва се го ди ну да на од

смр ти на ше мај ке и ба ке

МА ЦЕ ТО МИЋ

Успо ме ну на њу чу ва ће веч но 

ћер ка РАД МИ ЛА, уну чад ОГ ЊЕН и ДУ ЊА 

и зет АЛЕК САН ДАР

(95/306418)

25. ју ла 2021. на вр ша ва се го ди ну да на од смр ти

на шег во ље ног

ЉУ БО МИ РА ДАМ ЊА НО ВИ ЋА

И да ље си ту, у на шим ми сли ма, се ћа њи ма, сно -

ви ма, мо ли тва ма, су за ма. Во ли мо те не из мер но.

Су пру га МИЛ КА, ћер ка МИ ЛИ ЈА НА, 

син МИ ЛАН, зет НЕ ГА, сна ја АНИ ЦА, 

уну чад ДУ ШАН, ДУ ЊА и МИ ЛА
(109/306437)

СЕ ЋА ЊЕ

ЂУР ЂЕВ КА ГРУ БЕ ТИЋ
25. VII 2017 – 25. VII 2021.

Про шле су че ти ри го ди не от ка да ни си са на ма.

Мно го нам не до ста јеш
Тво ји нај ми ли ји

(119/306452)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛИ ЦА

КР СТИЋ
2006–2021.

По ро ди ца КР СТИЋ

(118/306451)

По след њи по здрав

РАТ КУ МАК СИ МО ВИ ЋУ
21. II 1947 – 27. VI 2021.

С љу ба вљу и по што ва њем: си но ви МИ ША и БО -

БА са по ро ди ца ма, се стра РАД МИ ЛА, зет ЛА -

СЕ, се стри чи не ГА БРИ ЈЕ ЛА и АНА са по ро ди -

ца ма, си но ви це СА ЊА и ТА ЊА са по ро ди ца ма,

стри че ви СРЕ ТЕН, ЖИ ВА ДИН и стри на СЛА -

ВИ ЦА, се стре, бра ћа и сна хе МА РИ НА, ГОР ДА -

НА, ДО БРИ ЦА, ЈО ВИ ЦА, ЗО РАН, ДРА ГАН, ГО -

РАН, ДУ ШАН, ЗО РАН, ВЕ СНА, ЗО РИ ЦА, ВЕ -

СНА, КА ЋА, ГОР ДА НА, СТА НА...
(117/306450)

По след њи по здрав дра гом ку му 

ВЛА ДИ БРАЈ КО ВИ ЋУ од по ро ди це СИ КИ РИ ЦА

(80/306390)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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СЕЋАЊЕ

С љубављу се сећамо наших најмилијих

СТАМЕНКОВСКИ

СТАНКО МАГДАЛЕНА

ЛЕНИ
1922–2007. 1919–2001.

БЛАГОЈЕ и ДАРА са децом
(3/306252)

Драга моја мама

НЕВЕНКА

Борковић

ЛУКИЋ

Мој најлепши цвете, та-

ко ми силно недоста-

јеш. Требају ми твоје

меке, топле руке да ме

загрле. Волим те свим

срцем.

Твоја ћерка ЉИЉАНА, 

зет СТЕВА, унуке

НИНА и САНДРА

(6/306260)

28. јула навршава се четрдесет тужних дана от-

када није са нама наша драга

ЈЕЛИЦА ПЕШИЋ
1933–2021.

Остаће заувек у нашим срцима.

Ћерка ВЕСНА и син ГОРАН са породицама

(7/306261)

На вр ша ва се го ди ну да на от ка да ни је са

на ма наш во ље ни

ДЕ ЈАН НИ КО ЛИЋ

Са по но сом те по ми ње мо, са ту гом жи ви -

мо. Чу ва мо те у на шим ср ци ма као што си

ти нас во лео и чу вао.

За слу жио си на ше веч но по што ва ње, љу -

бав и се ћа ње.

За хвал ни смо што смо те има ли.

Тво ја су пру га ЈА ЦА и де ца

(34/306308)

Про ђе го ди не от ка да не ма мог је ди ног и во ље -

ног бра та

ДЕ ЈА НА НИ КО ЛИ ЋА

Лег нем, ми слим на те бе, зо вем те, а те бе не ма.

За у век у мом ср цу.

Тво ја је ди на се ка ДУ БРАВ КА са по ро ди цом

(33/306308)

ДЕ ЈАН 

НИ КО ЛИЋ

Про шла је ту жна го -

ди на … Ра до ће мо те

се се ћа ти

Та шта БРАН КА 

и шу рак ЉУ БА

(35/306308)

Про шла је ту жна го ди на на шем 

ДЕ ЈА НУ НИ КО ЛИ ЋУ

За у век у на шим ср ци ма.

По ро ди ца КР СТЕ СКИ

(37/306308)

Про шла је го ди на,

ту га и бол је све ве ћа

за на шим во ље ним

си ном

ДЕ ЈА НОМ

НИ КО ЛИ ЋЕМ

Мај ка ГО РИ ЦА 

и отац МИ РО СЛАВ
(36/306308)

31. ју ла 2021. на вр ша ва се го ди на ка ко нас је у 88. го ди ни на пу -

сти ла мо ја во ље на и нај дра жа мо ја мај ка

СМИ ЉА ВЕ СИН
1932–2020.

Го ди шњи по мен и па ра стос да ва ће мо 24. ју ла 2021, у 10.15, у

цр кви, на гро бљу у Цре па ји.

Ње на не у те шна ћер ка СУН ЧИ ЦА и оста ла род би на и при ја те љи

(42/306317)

МА РИ ЈА ЗДРАВ КО ВИЋ

28. VIII 1994 – 27. VII 2018.

Ма ри ја на ша, три го ди не ту ге и бо ла. Те -

шко је жи ве ти без те бе.

Тво ји: ма ма и та та

(43/306318)

МА РИ ЈА ЗДРАВ КО ВИЋ
28. VIII 1994 – 27. VII 2018.

Ми ла се стри це, 

Ве ру јем да ће мо се не где, не ка да, ме ђу

зве зда ма по но во за гр ли ти.

Не до ста јеш не из мер но.

Тво ја се ка НА ТА ША

(44/306318)

СЕ ЋА ЊЕ

МА РИ ЈА ЗДРАВ КО ВИЋ
27. VII 2018 – 27. VII 2021.

Не по сто ји вре ме ко је до но си за бо рав.

Увек ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

По ро ди ца ШТЕ ЛЕР

(45/306320)

СЕ ЋА ЊЕ

РА ТО МИР 

НО ВИ ЧИЋ
24. VII 2009 – 24. VII 2021.

За у век у ср ци ма 

су пру ге МИ ЛО ДАР КЕ 

и ћер ке ВИ О ЛЕ ТЕ 

са по ро ди цом

(46/306321)

У че твр так, 22. ју ла на -

вр ша ва ју се два де сет

и две го ди не от ка ко

нас је на пу стио наш

ВИ ДО ЈЕ 

РВО ВИЋ

Ње го ви нај ми ли ји
(49/306327)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће се 24.

ју ла 2021, у 11 са ти, на Но вом гро бљу у Пан че ву,

одр жа ти по лу го ди шњи по мен на шем дра гом

РАТ КУ ТА У ША НУ

Ожа ло шће ни: су пру га БРАН КА, си но ви 

ЊЕ ГОШ, АЛЕК САН ДАР, сна је НЕ ВЕ НА 

и МИ ЛИ ЦА и уну ци ОГ ЊЕН, УРОШ, 

ВУ КАН и РАСТ КО
(52/306334)

Дра га ма ма

ЉИ ЉА НА ВИ ТО МИ РОВ
24. VII 1994 – 24. VII 2021.

Вре ме про ла зи а бол и се ћа ње за то бом не бле ди.

(88/306401
                                           Тво ја ДРА ГА НА са по ро ди цом

ЉИ ЉА НА ВИ ТО МИ РОВ
24. VII 1994.

Два де сет се дам го ди на … не до ста јеш ма ма!!!

Твој ВЛА ДА
(91/306407)

Се ћа ње и за хвал ност, по што ва ним ро ди те љи ма

ЈО ВА НОВ
ЉУ БИН КА МИ О ДРАГ

1927–1992. 1925–2011.

(98/306420)                                                 Син ЈО ВИ ЦА са по ро ди цом

БЛАГАЈНА

013/300-830

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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СЕЋАЊЕ

ДАМЊАНОВИЋ

АЛЕКСАНДАР БОРИСЛАВА ДУШАН
17. VII 1921 – 29. VI II 2016. 17. XI 1922 – 19. III 2009. 6. IV 1952 – 24. VII 2014.

Сећање на наше драге родитеље и брата.
Са љубављу и поштовањем живе у нама.

МИРОСЛАВ, ВЕРА, ПЕТАР , МИЛОРАД и АНДРЕЈА
са својим породицама

(5/306259)

ЈАСМИНА

МИТИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Мама и тата

ЈАГОДА и ИВАН

(10/306264)

ЈАСМИНА

МИТИЋ

Време пролази а бол

остаје.

Никада те нећемо за-

боравити.

Тетка МАЛИНА, теча

и остала породица
(8/306262)

ЈАСМИНА

МИТИЋ

Последњи поздрав

од ујака БАНЕТА

и његове породице

(9/306263)

Че ти ри го ди не су про шле од од ла ска мог

та те

БО ЖИ ДАР ЛО ЈА НИ ЦА 

МИ ЋА
23. VII 2017 – 23. VII 2021.

С љу ба вљу и ту гом, 

тво ја МИР ЈА НА

(16/306279)

Пре ту жних го ди ну да на је про шло,...

24. ју ла 2021. го ди не, у 11 са ти, по се ти ће мо

гроб на шег

МИ ЛА НА БОК ША НА СТЕ ВЕ

Во ли мо те,

МА ЈА, МИ ЛИ ЦА и БЕ БА

(22/306285)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

КО СА НА ЦА КО ВИЋ

По но сне смо што смо те има ле.

Тво је ћер ке и се стра са по ро ди ца ма

(23/306290)

Шест ме се ци не ма на ше

дра ге

МА ЈЕ 

ГЛУ МАЦ

Увек у ср ци ма и ми сли ма

су пру га ИВИ ЦЕ, 

све кр ве ИРЕ НЕ, де ве ра

РАТ КА и ЗЛАТ КА
(24/306296)

ВЛА ДИ МИР ИЛИЋ
2000–2001.

Вре ме про ла зи, бол и ту га оста ју.

Тво ји нај ми ли ји: мај ка МИ ЛЕ НА, се стра

АЛЕК САН ДРА и зет НЕ БОЈ ША са по ро ди цом

(25/306301)

ЉИ ЉА НА 

ВИ ТО МИ РОВ
24. VII 1994 – 24. VII 2021.

Мно го го ди на је про -

шло, ни је дан дан без

Те бе.

БРАН КА и ЛА ЗА 

с по ро ди цом
(27/306304)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

МИ ХАЈ ЛО ВИЋ

МИ ЛАН ЈЕ ЛА
1920–1996. 1922–2003.

За у век сте у на шим ср ци ма.

Син НО ВАК и ћер ка МИ ЛЕ ВА са уну ци ма

(26/306303)

30. ју ла на вр ша ва се го ди ну да на от ка ко ни је са

на ма наш во ље ни

БО ГО ЉУБ КИ ТА НО ВИЋ
1946–2021.

По мен ће се одр жа ти 24. ју ла 2021. го ди не, у

11.30, на Но вом гро бљу.

С љу ба вљу и по но сом те но си мо у ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји
(28/306306)

Шест ме се ци бо ла и ту ге

ИВАН КА ШЉИ ВАР
14. II 1959 – 29. I 2021.

Во ље ни ни кад не уми ру док жи ве они ко ји их се

се ћа ју.

За у век у на шим ср ци ма.

По ро ди ца и оста ла род би на

(38/306311)

ЉИ ЉА НА

НОВ КО ВИЋ
1936–2018.

21. ју ла 2021. на вр ша ва -
ју се три ту жне го ди не
от ка ко ни си са на ма.
Пу но нам не до ста јеш и
во ли мо те.

Тво ја ћер ка ЈА СМИ НА
са по ро ди цом

(41/306315)

На вр ши ло се шест ме се ци от ка ко ни си са

на ма

СЛА ВИ ЦА СИ МУЉ

Ја ко нам не до ста јеш, нај ви ше ћер ки

Сил ви ји.

Ожа ло шће ни: мај ка, се стра и су пруг

(13/306269)

ЗО РАН МИ ЛИЋ
25. VII 2019 – 25. VII 2021.

Уз без гра нич ну љу бав и по што ва ње по но сни смо

што си био, и за у век ћеш оста ти, део на ших жи -

во та ко је си учи нио бо љим и пле ме ни ти јим.

ОЛИ ВЕ РА, МА РИ ЈА НА, ТА ЊА, 

ЂОР ЂЕ и СЛАВ КО
(18/306282)

Дра ги наш

ЈУ ГА
27. VII 2015 – 27. VII 2021.

Шест ту жних  го ди на без Те бе. Вре ме не мо же мо да за -

у ста ви мо, али за бо рав мо же мо да спре чи мо. Жи ви мо у

про шло сти, јер та мо си Ти, и та мо смо срећ ни.

По чи вај у ми ру ан ђе ле наш.

Тво ји: МИ РА и ЈО ВА, БРАН КА, НИ КО ЛА и ТИ НА
(54/306337)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈУ ГО СЛАВ АЛИМ ПИЋ ЈУ ГА
27. VII 2015 – 27. VII 2021.

По сто ји љу бав ко ју смрт не пре ки да и ту га ко ју

вре ме не ле чи.

Не ма те, али си увек у на шим ср ци ма...

Ан ђе ле наш, ти веч но жи виш...

Тво ји: НЕ ЛА, РИ ЛЕ, АНА и ТЕА
(55/306337)

По што ва ном

БО РИ СЛА ВУ СТОЈ КО ВИ ЋУ

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Кум МИ КАН са по ро ди цом
(108/306433)



И даље у
српском врху

Одличја стизала
са свих страна

Стреличарски клуб Панчево,
један од најуспешнијих спорт-
ских колектива у нашем граду,
и током летњих месеци веома је
активан. Чланови ове успешне
дружине су у јуну учествовали
на неколико значајних такми-
чења и манифестација и свуда
оставили упечатљив утисак.

Панчевачкистреличарисунатај
начин само потврдили да и даље
заузимају сам врх овог спорта у
нашој земљи, а похвале за постиг-
нуте успехе стижу са свих страна.

На традиционалном, деветом
такмичењу у Нишу под називом
„Куп цара Константина” наши
суграђани су скренули пажњу на
себе у изузетно јакој конкурен-
цији. Милош Јосиповић је зау-
зео четврто место у надметању
ветерана који су гађали олим-
пијским луком, а још једном је
бриљирао Стефан Жикић. Репре-
зентативац наше земље је убе-
дљиво освојио најсјајније одлич-
је у гађању компаунд луком у
конкуренцији сениора.

У организацији Стреличарског
клуба БСК, у Београду је одржан
таргет турнир, на коме се надме-
талочак108 стреличара. Збогсво-
је масовности, ово је било једно
од најјачих такмичења на отво-
реном простору. Ни ово надмета-
ње није могло да прође без успеха
наших суграђанки и суграђана.

Теона Јовановић је тријумфо-
вала у групи јуниорки које су
гађале олимпијским луком, а

СПОРТ
Петак, 23. јул 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЗАПАЖЕНИ УСПЕСИ ЧЛАНОВА СК-а ПАНЧЕВО

ЛЕТО У ЗНАКУ СТРЕЛИЧАРСТВА

У КОШАРКАШКОМ КЛУБУ ТАМИШ

МИСЛЕ НА НАРЕДНУ СЕЗОНУ

САНДРО САНАДЗЕ ПРВО ПОЈАЧАЊЕ

НАДМЕТАЊЕ У АКВАТЛОНУ

ЈЕЛАЧА И ГЛИГОРИЋ НА ПОДИЈУМУ

МИЛАН ПАВЛОВ – ШЕСТ ДЕЦЕНИЈА У АЕРОКЛУБУ „УТВА”

МОДЕЛАРСТВО КАО НАЧИН ЖИВОТА
Наш суграђанин Милан Павлов
однедавно може да се поноси
лепим и ретким јубилејом. Он
је ваздухопловни моделар који
је напунио шест деценија члан-
ства у Аероклубу „Утва” Пан-
чево.

Милан је члан овог спорт-
ског колектива од 1961. годи-
не, а у својој дугој и богатој
каријери остварио је и врхун-
ске резултате у овом спорту.
Изузетан такмичар, сјајан ино-
ватор и инструктор, који је обу-
чио на стотине почетника и
љубитеља овог спорта.

Од почетка наступања у
сениорској конкуренцији
Милан Павлов се надметао у
56 такмичарских сезона.
Државни је првак за 2012. годи-
ну, а такмичи се у слободноле-
тећим моторним моделима, у
чему је до сада освојио 20 меда-
ља у индивидуалном пласману
(тринаест златних, пет сребр-
них и две бронзане), како у
великој Југославији, тако и у

Србији. У том дугом периоду
Милан је био и стандардни
државни репрезентативац.

На Европским првенствима
наш суграђанин је заслужио
четири медаље у екипном пла-
сману (златну, две сребрне и
бронзану), а освајач је и вели-
ког броја трофеја на домаћим
и интернационалним такмиче-

њима као што су: Куп републи-
ке, Куп братства и јединства,
Меморијал „Изет Курталић”,
„Соко куп”, „Штајерски покал”,
Меморијал „Жигић”, „Утва
куп”, Куп Железаре Сисак,
„Срем куп”, „Бачка куп”,
„Шумадија куп”, „Пан куп”,
Меморијал „Жупански”, „Тител
куп”, Првенство Војводине...

Милан Павлов је
носилац златне Ц

значке у ваздухо-
пловном моделар-
ству, а припала су
му велика призна-
ња, намењена
само најбољима у
овом спорту, као

што су медаља
„Фрањо Клуз” и

медаља „Борис
Кидрич”. Заслужио је и

признање за најбољег модела-
ра Ваздухопловног савеза Југо-
славије, својевремено је добио
и награду као најбољи спорти-
ста Панчева, а добитник је и
златне плакете која је намење-
на најбољем спортисти Вазду-
хопловног савеза Војводине.

У 2021. години Милан је
освојио сребрно одличје на
међународном такмичењу
„Срем куп” у Арадцу.

Резултати вредни сваког
поштовања. И дивљења. Свака
част, господине Павлов!

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ТЕНИСУ

АНА ВИЛЧЕК ШАМПИОНКА

златне медаље је заслужила и
екипа сениора из нашег града
коју су чинили Предраг Бекић,
Бранислав Дамјанов и Драгиша
Јевтић. На овом такмичењу наци-
оналну норму су испунили Сте-
фан Жикић и Драгиша Јевтић.

На филд турниру „Куп Старе
планине”, који је одржан крајем
јуна на овој све популарнијој

туристичкој дестинацији, боје
Стреличарског клуба Панчево
бранио је Милош Јосиповић. Он
је овог пута победио у надмета-
њу ветерана у гађању олимпиј-
ским луком.

И то није све када је популар-
ни спортски колектив из нашег
града у питању. Треба рећи да су
на припремама репрезентације

Србије из СК-а Панчево учество-
вали Стефан Жикић и Јован
Шпехар, а чланови ове дружине
наступили су и на двадесет првој
Сеоској олимпијади у Сефкери-
ну. У ревијалном делу такмича-
ри СК-а Панчево приредили су
посетиоцима леп доживљај и
праву промоцију стреличарства.

Свака част!

Наш град је протеклих дана био
центар белог спорта у Србији. У
организацији ТК-а Динамо, на
теренима СЦ-а „Младост” одр-
жано је сениорско државно
првенство, на коме је велики
успехостварилатенисеркаДина-
ма Ана Вилчек.

Ана је одиграла сјајан турнир,
од самог почетка, а бриљирала
је и у његовој завршници. Она је
уфиналноммечусавладалаЕле-

ну Гемовић, првог носиоца тур-
нира (WТА 1.268), са 2:0 у сето-
вима (6:2,6:3), а претходно је у
полуфиналу победила другог
носиоца Сенку Делетић, такође
са 2:0 у сетовима (7:6, 6:2).

Успех наше младе суграђан-
ке још више добија на значају
када се зна податак да је овај
престижни турнир освојила без
изгубљеног сета.

Браво!

Иако су играчи на заслуженом
одмору, у једном од најорга-
низованијих и најпопуларни-
јих спортских колектива у
нашем граду још увек је живо.

Челни људи Кошаркашког
клуба Тамиш увелико разми-
шљају о новој сезони и, иако
до старта новог шампионата
има још много времена, ништа
се не препушта случају. Како
би Тамиш и у новој сезони у
Кошаркашкој лиги Србије био
конкурентан с најуспешнији-
ма, у наш град је стигло и прво
појачање.

Грузијски кошаркаш Сан-
дро Санадзе нови је кошаркаш
Тамиша, који ће боје овог клу-
ба бранити у сезони 2021/2022.
Санадзе је рођен 1995. годи-
не, висок је 190 центиметара
и игра на позицији бека. Про-
шле сезоне овај одличан играч
наступао је у Грузији за Как-

тус из Тбилисија и просечно је
по утакмици имао учинак од
15,4 поена, 4,1 скок и 4,2 аси-
стенције.

Његов старији брат Дуда
Санадзе крајем прошле сезо-
не наступао је за чачански
Борац, с којим је изборио
опстанак у АБА лиги.

Недавно је на базену у Банат-
ском Великом Селу, месту поред
Кикинде, одржано триатлон-
ско такмичење у акватлону
(1.000 метара пливања и 5.000
метара трчања), на коме су се
надметали и наши суграђани.

Триатлон клуб Тамиш се на
том такмичењу представио са
четрнаест чланова, а најуспе-
шнији су били Богдан Јелача
и Лука Глигорић, који су зау-
зели друго и треће место у
апсолутној конкуренцији, иза
Данка Владимира, који је
недавно био најбржи и на трци
у Панчеву. Богдан и Лука су
уједно били најуспешнији и у

конкуренцији млађих јуниора.
Поред њих двојице, запаже-

ни су били и остали триатлон-
ци Тамиша. Војин Давидовић
је тријумфовао у надметању
кадета, а Огњен Перишић је
први стигао на циљ у трци
јуниора. Марко Глигорић је
зарадио бронзано одличје у гру-
пи млађих јуниора, а Стефан
Бирка се окитио сребром у над-
метању кадета.

Следи кратка пауза у так-
мичењима, све до средине авгу-
ста, када члановима Триатлон
клуба Тамиш предстоји неко-
лико међународних трка и
финиш сезоне у Србији.



Прошлог викенда у Новом Саду
је одржано финале Купа Срби-
је у гађању из малокалибарске
пушке, у коме су наступила
три такмичара Стрељачке дру-
жине „Панчево 1813”.

Алекса Ракоњац је освојио
четврто место у конкуренцији
јуниора у троставу 3 x 40 мета-
ка, с 1.131 кругом, а са истим
резултатом се пласирао и у
финале сениора, у ком је зау-
зео осмо место.

У конкуренцији кадеткиња
у дисциплини тростав 3 x 20
метака Теодора Кондић се пла-
сирала на шесто место, с 576
кругова, али је била веома бли-
зу освајања медаље, док је Ива
Ракоњац била десета, с 562
погођена круга.

Поменути такмичари ће
наредног викенда наступити
на Првенству Србије у истим
дисциплинама у категорији
јуниора, а придружиће им се и
три такмичара који ће гађати
из малокалибарског пиштоља.

СПОРТ
Петак, 23. јул 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Реми с мађарским
прволигашем

Стартовале и
млађе категорије

Најтоплије је годишње доба. Вре-
ме када се многи спортисти
одмарају. Али не и фудбалери
Железничара, најуспешнијег
фудбалског колектива у Банату.
Ближи се нова прволигашка трка
за бодове, па се ваља што боље
припремити за тешка првенстве-
на искушења. Експедиција попу-
ларне панчевачке „дизелке” отпу-
товала је 12. јула у Словенију, у
Словењ Градец, где ће обавити
најважнији део припрема за
предстојећа искушења.

Засад све протиче у најбољем
реду. Ради се у сјајним услови-
ма, у миру, али жестоко. Шеф
стручног штаба Драган Аничић,
са својим сарадницима Зораном
Стојановићем, Владимиром
Божићем и Милом Ђуровићем,
осмислио је план тренинга, а он
се већ спроводи у дело. Момци
раде вредно, а обавезе изврша-
вају без поговора.

Прву контролну утакмицу на
припремама у Словенији „Жеља”
је одиграо против Пакшија, чла-
на мађарске Прве лиге. Била је то
добра провера, с реномираним
ривалом, у коме је тим из нашег
града јошједномпоказаодапола-
ко али сигурно израста у све моћ-
нији спортски колектив који рав-
ноправно може да парира рива-
лима и на међународној сцени.
Иако је резултат на контролним
утакмицама увек у другом плану,
нека остане забележено – на тере-
нууСловенскимКоњицама: Желе-
зничар–Пакши 2:2 (0:0).

У првом полувремену тим из
Панчева играо је у саставу: Жив-
ковић, Конатар, Станимировић,
Ж. Марковић, Томовић, Про-
тић, Плавшић, Јовановић, Ђор-
ђевић, Петровић и Илић, а у
наставку сусрета боје Железни-
чара бранили су: Андић, Јанку-
лов, Трипковић, Боснић, Л. Мар-
ковић, Малишић, Кнежевић,
Томић, Ковачевић и Сикимић.

„Жеља” је повео с 1:0 голом
Марка Конатара, Мађари су
потом преокренули на 1:2, а
погодак за изједначење пости-
гао је Лазар Марковић.

После петог дана припрема
у Словењ Градецу на ред је
дошао и други контролни сусрет.
Момци које предводи тренер

Драган Аничића савладали су
Доб, члана Друге лиге Слове-
није, с 3:0, а голове су постигли
Предраг Сикимић, Лука Петро-

вић и Урош Кнежевић.
Железничар је започео меч у

саставу: Живковић, Конатар, Ста-
нимировић, Ж. Марковић, Томо-
вић, Протић, Плавшић, Јовано-
вић, Ђорђевић, Петровић и Сики-
мић. У другом полувремену на
терен у месту Доб, покрај Љубља-
не, истрчали су: Кожул, Андић,
Јанкулов, Трипковић, Л. Мар-
ковић, Боснић, Кнежевић, Томић,
Малишић, Ковачевић, Б. Илић
и Мићић.

Резултат није био у првом пла-
ну, много је важније било зала-
гање и хтење „Жељиних” игра-
ча, али сви они којима су бело-
плаве боје на срцу могу да буду
задовољни издањем својих миље-
ника.

До краја боравка у Словени-
ји „дизелка” из Панчева ће оди-
грати још два јака контролна
сусрета, који ће стручном шта-
бу указати на све недостатке
које треба исправити до 7. авгу-
ста, за када је заказан почетак
новог шампионата у Првој лиги
Србије.

Фудбалски клуб Железничар,
поред првог тима, у који су упе-
рене готово све очи фудбалске,
па и спортске јавности у Србији,
велику пажњу поклања и сво-
јим млађим категоријама.
Одличне резултате у протеклим
сезонама постизали су и омла-
динци, кадети и пионири попу-
ларне „дизелке”, а став челних
људи клуба јесте да треба наста-
вити у истом ритму.

Све је више дечака из Панче-
ва и околине који желе да тре-
нирају и играју фудбал баш у
Железничару, а да би им то омо-
гућили, тренери Звонко Лазаров
и Зоран Нешковић већ су засу-
кали рукаве.

Од 14. јула у погону су и све
четири млађе селекције Желе-
зничара, а талентовани дечаци,
иако на школском распусту, орно
и мотивисано су кренули у нове
фудбалске изазове.

ФИНАЛЕКУПАСРБИЈЕУСТРЕЉАШТВУ

АЛЕКСА НА ЧЕТВРТОМ МЕСТУ

ВЕЛИКИ ТРУД И ЗАЛАГАЊЕ
УВЕК ДОНЕСУ РЕЗУЛТАТ

ЉУДМИЛА НА
ОЛИМПИЈСКИМ ИГРАМА

Спортисти и спортисткиње
неретко истичу да им је сан да
буду учесници Олимпијских
игара. Неко уложи године рада,
тренинга и напора, али му се
жеља не оствари. Неко на нај-
већој светској смотри учеству-
је и више пута...

Без обзира на све, бити уче-
сник Олимпијских игара и јесте
нешто велико. Вероватно и нај-
веће достигнуће у спорту.

Наша суграђанка Људмила
Медан досањала је сан мно-
гих. Истина, она на Олимпиј-
ским играма у Токију неће уче-
ствовати као спортиста, али ће
зато бити најмлађа у судиј-
ском тиму који ће бити заду-
жен за триатлон.

– Ово је сигурно врхунац
моје досадашње каријере. Али
и доказ да, ако знаш свој посао,
онда све може. Ући у топ-листу
судија из земље као што је
Србија јесте огроман успех.
Мислим да је тежак рад у
националној, европској и свет-
ској федерацији допринео да
будем део судијског тима за
Олимпијске игре. Селекција
се врши на основу радног иску-
ства, чији се квалитет вери-
фикује кроз међународне испи-
те који се полажу за ниво један,
два и три. Олимпијске игре су
велика обавеза, и физичка и

ментална, али немам трему.
Волим триатлон и све што се
у њему дешава. Три недеље
смо, свакодневно, од 5 до 6 и
од 6 до 7 сати ујутру, имали
обуку преко „Зума” за све оно
што нас очекује у Јапану. Гене-
ралну пробу за највеће свет-
ско спортско такмичење има-
ла сам на Европском првен-
ству у Аустрији у суперспринт
триатлону, где је било и два-
наест стартова у једном дану.
Триатлон трке су у Токију на
програму 25. јула (мушке) и
26. јула (женске), а први пут
ће се одржати и такмичење у
мешовитим штафетама, у који-
ма ће боје својих репрезента-
ција бранити по две женске
такмичарке и два мушка три-
атлонца. Штафете ће бити одр-
жане последњег дана у јулу.
Тешко је време, епидемија
коронавируса пореметила је
целу планету, па и највећи
светски спортски догађај, али
уколико се поштују строги
корона-протоколи, верујем да
ће све на крају бити у реду –
рекла је Људмила Медан пред
одлазак у главни град Јапана.

Наша суграђанка је пут Токи-
ја кренула у среду, 21. јула, а
на Олимпијским играма ће
боравити до 4. августа.

Срећно!

Млади такмичари Шах клуба
„Аљехин” настављају да постижу
сјајне резултате. Завршен је међу-
народни турнир „Требињско лето
2021”, на коме су учествовали и
наши суграђани. У прелепом гра-
ду Требињу, с дивним домаћи-
нима, кадети „Аљехина” су оства-
рили добре резултате.

Најуспешнија је била Нина
Јочић, која је освојила прво место
у групи девојчица до осам, десет
и дванаест година, а надметала
се и са знатно старијим против-
ницама од себе. Међу награђе-
нима је био и Вук Каначки, који
је у групи дечака до четрнаест и
шеснаест година заузео осмо
место. У истој конкуренцији су
се надметали и Матеја Мију-
шковић и Стефан Белић Козић.
Матеја се пласирао на девето, а

Стефан на тринаесто место. У
групи млађих дечака такмичио
се наш Аљоша Каначки и као
један од најмлађих учесника
заузео девето место.

Недавно је у Бачком Добром
ПољустартовалаиЈуниорскалига
Војводине 2021, у којој Шах клуб
„Аљехин” представљају две екипе.

Прва екипа, у саставу: Вук
Новковић, Вук Каначки, Алек-
са Опачић, Матеја Мијушковић
и Милица Амиџић, остварила
је две победе и тако заузела врх
табеле после два кола, док је
друга екипа, коју су чинили:

Стефан Марсенић, Михаило
Пасер, Петар Стаменковић, Нина
Јочић и Аљоша Каначки, оства-
рила једну победу.

После надметања у лиги Вој-
водине одигран је и рапид тур-
нир, на ком су наши млади
суграђани такође остварили запа-
жене резултате.

У млађој групи девојчица
Нина Јочић је освојила сребро,
а одличје истог сјаја заслужила
је и Милица Амиџић у старијој
групи девојчица. У старијој гру-
пи дечака Матеја Мијушковић
се окитио најсјајнијом медаљом.

АКТИВНОСТИ ШАХ КЛУБА „АЉЕХИН”

ФИГУРЕ И ТАБЛА КАО
НАЈБОЉИ ДРУГОВИ

Стране припремио

Александар
Живковић

С ПРИПРЕМА ФУДБАЛСКОГ КЛУБА ЖЕЛЕЗНИЧАР

БОРАВАК У СЛОВЕНИЈИ – ПУН ПОГОДАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Kc3

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

СЛАГАЊЕ МОЗАИКА

Пут Словеније је кренуло и

осам нових играча, који ће

покушати да се изборе за ста-

тус првотимца.

Нови члан Железничара

постао је Петар Малишић,

момак који покрива позицију

везног играча, а стигао је из

ОФК Петровца. Пре тога је бра-

нио боје подгоричке Будућно-

сти, ОФК Титограда и ОФК

Грбља.

На верност Железничару

обавезао се Марко Андић,

Панчевац који игра на пози-

цији левог бека, а у свој град

се вратио из београдског

Рада, с којим је наступао и у

Омладинској лиги Србије.

Потпис на уговор са

„Жељом” ставио је и млади

голман Андреј Кожул (2002.

годиште), који је својевреме-

но прошао све млађе селек-

ције Чукаричког, а у Панчево

је стигао из новобеоградског

Радничког.

Озбиљно појачање Желе-

зничара представљаће и Лука

Мићић, нападач који је у

последње четири сезоне

шпартао суперлигашким тере-

нима Србије. У табор „дизел-

ке” је стигао из Новог Пазара,

а носио је и дресове Радника

из Сурдулице и Бачке.

Из Црвене звезде на позај-

мицу је дошао одлични десни

бек Милан Илић, а као

позајмљени играч Партизана,

шефу стручног штаба Драгану

Аничићу покушаће да се

наметне и млади Урош Кне-

жевић, који игра на месту

офанзивног везног играча.

Појачање за панчевачку

„дизелку” представљаће и

Александар Ђорђевић, момак

који покрива позицију задњег

везног играча, а опрему

Железничара задужио је као

играч позајмљен из Чукарич-

ког. Такође из Чукаричког, на

позајмицу, стигао је и Андреј

Боснић, фудбалер који игра

на позицији левог крила.



И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Птица
Маше ти ветар.

    Као пријатељ најбољи.

    Твог пријатеља боли то што ти је ветар бољи од њега.

    Љут је, хоће да поравна ствари.

    Не да ништа на силу.

    Немој ни ти, окуражи се.

    Кажи му да је твоје – твоје.

    Реци му да се носи, уз ветар, као ветрењача.

Недовршена
Ствари морају да се затворе.

    Било да се ради о пословном подухвату...

    ... Било о нечему интимном.

    Кад се каже „затворе”, мисли се да се заврше.

    Нема куће без крова.

    Нити без темеља.

    А у њему би требало да буде довољно бетона.

    Да се кућа, особа, не распадне.

Плодова
Можеш да береш где хоћеш.

    Плодова је свуда око тебе.

    А можеш и да се смириш.

    Да не береш.

    Да не дозволиш да те уберу.

    Да ли се у тој ситуацији фолираш?

    Или ти је у природи да береш.

    Мораш да смислиш или је све бесмисао.

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

а неко се тек спрема за одлазак из града.

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

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

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

фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена. 

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

17. септембра – награда је ваша.

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

Наградни конкурс
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(благајна), поштански фах 28, телеграми „Панчевац” • Текући рачуни: Војвођанска банка а. д. 325-9500600038555-09, 160-43415-05 код „Banca Intesa” Панчево 
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Душанка
и Весна, 
честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће

стизати на вашу адресу.

                      Редакција

Поздрав најдражем „Панчевцу” и свим нашимсуграђанкама и суграђанима с Биокова изнадМакарске.                        Душанка Јовановић

Лепо је летовати и у комшилуку. Поглед на природно

острво Свети Ђорђе. Поздрав „Панчевцу” и

Панчевцима из Пераста.                        Весна Зубић


