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Број 4968, година CLIV

ПОЛЕТ

Симптоми болести су видљиви, шири се личним контактом, наши грађани 
старији од педесет заштићени, јер су примили вакцину против великих богиња
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Здравље
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Фото-репортажа

Златно доба одбојке 
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Спорт

„Дизелка” бије своје
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МАЈМУНСКЕ БОГИЊЕ НЕ ПРЕТЕ
СРБИЈИ, НЕМА РАЗЛОГА ЗА СТРАХ
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Нормализована
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НОВО У ГРАДУ!

ПРОМОВојводе Радомира Путника 1

Цена ђубрива сад
више није важна

СЕТВА ЈЕ ЗАВРШЕНА

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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ЦИЉ ЈЕ ДА СЕ УНЕСЕ
ХАОС МЕЂУ ГРАЂАНЕ

ПРЕТЊЕ БОМБАМА стр. 7

РАЗГЛЕДНИЦА

Деца удахнула
душу трубама

стр. 11



Центар за социјални рад „Солидар-
ност” у Панчеву овог месеца је, са зака-
шњењем од две године због пандемије,
обележио велики јубилеј: 60 година
постојања. Упоредо је и Сигурна кућа у
Панчеву обележила деценију свог
постојања. Тим поводом је у уторак, 10.
маја, у фоајеу Културног центра прире-
ђена свечаност. У склопу тог догађаја
отворена је и изложба цртежа под нази-
вом „Ево, ја сам добро”, чији су аутори
деца која су у протеклих десет година
била смештена у Сигурној кући.

Изложба представља последњу фазу
пројекта Центра за социјални рад и
Сигурне куће „60 + 10”, који је финан-
сијски подржао Град Панчево. У то
име се на свечаности присутнима нај-
пре обратио Миленко Чучковић, члан
Градског већа задужен за рад, запо-
шљавање и социјална питања, који је
овим установама честитао јубилеје.

Хумана и професионална подршка

О раду Центра у протеклих шест
деценија говорила је Сања Паталов
Стојадиновић, в. д. директора те
установе.

– Центар за социјални рад је осно-
ван 12. маја 1960. године решењем
Народног одбора Среза Панчево, а
након тачно годину дана исти тај
орган је решењем пренео оснивачка
права на Народну општину Панчево.
Са ове дистанце можемо само да
замишљамо како је изгледао рад
наших првих колега, које су им биле
одговорности и колико су могли да
помогну својим суграђанима. Али
много важније је то да се од самог
оснивања полако али сигурно разви-
јала свест и грађана и доносилаца
одлука о потреби да се посвећено
ради са угроженим категоријама ста-
новништва, које су се одувек суочава-
ле са изазовима какви су захтевали
подршку социјалног окружења, како
људску и хуману, тако стручну и про-
фесионалну – истакла је директорка
Центра.

Она је прецизирала да је циљ про-
јекта „60 + 10”, који је реализован
током прошле године, био да се наши
суграђани информишу о томе шта све
заправо раде ове две установе, шта је у

њиховој надлежности и која права и
услуге грађани могу да користе.

Свечаност у Културном центру
била је прилика и да директорка
Центра захвали на подршци Граду
Панчеву, као и колегама из других
установа и институција с којима је
Центар у свакодневној комуникаци-
ји. То су: полиција, суд, тужилаштво,
школе, Општа болница, Дом здра-
вља, Хитна помоћ, Дом слепих,

Геронтолошки центар, Дом „Срце” у
Јабуци, „Споменак” и друге.

Подршка жртвама насиља

Сања Паталов Стојадиновић рекла је и
нешто више о раду Сигурне куће:

– Најмлађа услуга коју Центар пружа је
Прихватилиште за жене и децу жртве поро-
дичног насиља – Сигурна кућа. Она је почела
да ради 1. јануара 2012. године и од тада
функционише при Центру. Кућа је регионал-

ног карактера и намењена је смештају жена
са искуством породичног насиља с територи-
је Јужнобанатског округа, с децом или без ње.

Током протеклих 10 година у Сигур-
ној кући је боравило преко 400 мали-
шана различитог узраста.

„Стручни радници у Сигурној кући
су за то време кроз разне креативно-
-окупационе активности урадили
више стотина ликовних и уметничких
радионица, покушавајући да оплемене
слободно време те деце. С временом
смо уочили да је њихово ликовно ства-
ралаштво, па чак и оно најскромније,
диван ликовни сусрет током којег је
било могуће пружити им подршку у
креативном изражавању и на тај начин
сјединити интелектуално, чулно и
емоционално. То је био и облик успо-
стављања дијалога с том децом, јер је
ликовни израз пре свега процес кому-
никације и зближавања. На њиховим
цртежима видимо радост, фантазију,
светлост, игру. На неким читамо крат-
ке записе, започета писма: ’Ево, ја сам
добро’. Такве речи нам дају додатну
мотивацију да и даље улажемо све сво-
је снаге у осмишљавање и реализацију
креативних радионица за децу, у нади
да ћемо у тим критичним ситуацијама
за њихов млади живот и одрастање,
када се невољно нађу у Сигурној кући,
доћи заједно с њима до правог, хума-
ног и креативног сусрета”, записала је
у каталогу који прати изложбу Јасна
Вујичић, руководилац Сигурне куће.

Свако дете је уметник

О изложеним радовима говорила је и
Ксенија Милосављевић, стручна
сарадница у Сигурној кући, која је
радила с малишанима и допринела
настанку ових радова.

– Инспирација за ову изложбу биле су
речи познатог шпанског сликара Пабла
Пикаса, који је рекао да је свако дете
уметник и да многи сликари покушавају
да се целог живота, кроз читав свој рад,
врате на тај полазишни, дечји израз.
Радост и чистота који се виде на дечјим
цртежима су за огромну већину људи
који се баве уметношћу заиста вечита
инспирација. Част ми је да сам сарађива-
ла с децом у Сигурној кући и да сам од
њих учила– рекла је Ксенија Милосавље-
вић. Д. Кожан
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За историју
града!

Панчево се декларише као град
спорта... Истина је, нико нашим
феноменалним суграђанкама и
суграђанима не може да одузме
европске и светске титуле које су
некада освајали, нико не сме да
умањи успехе некадашњих
државних репрезентативки и
репрезентативаца који су с поно-
сом проносили име Панчева
широм планете, али одавно у
граду на обали Тамиша није било
толико спортског набоја, толико
те позитивне енергије и емоција
као што је то овог месеца...

Последњи пут Хала спортова
на Стрелишту била је поприште
великих окршаја када су руко-
меташи „Динама” играли у
СЕХА лиги, пре тога су кошарка-
ши „Тамиша” у Панчево доводи-
ли „Црвену звезду”, „Партизан”
и остале великане, а од тада...

Сада је спортско Панчево
поново на ногама! Феноменалне
рукометашице ЖРК-а „Панчево”
недавно су оствариле највећи
успех у преко три деценије дугој
историји клуба. Спортски колек-
тив који носи име нашег града
први пут је постао члан суперли-
гашког рукометног каравана у
Србији. И то уз величанствену
победу у Кикинди, у директном
окршају с главним конкурентом.

Женски рукомет се вратио у
Панчево! Свака част, девојке!

Фантастичан посао ради и
Фудбалски клуб „Железничар”.
Захваљујући популарној „дизел-
ки” из Панчева, која је заузела
треће место у Првој лиги Срби-
је, у професионалном рангу,
„бубамара” поново станује крај
Тамиша.

Панчевке и Панчевци су
показали да им је недостајала
„најважнија споредна ствар на
свету”. У великом броју су подр-
жавали „Жељу” на свим утак-
мицама које је играо у „зеленој
оази” покрај Пескане, а уз њега
су и у најважнијим, историј-
ским мечевима које „дизелка”
бије ових дана.

„Железничар” игра утакмице
за попуну Суперлиге Србије. И
то је податак за спортску истори-
ју Панчева. Никада ниједан фуд-
балски колектив из јужног Бана-
та није стигао до тих висина.

Спортску емоцију Панчева
пробудили су и најмлађи одбој-
каши старчевачког „Борца”. На
окупу је једна сјајна генерација
пионира, која је недавно три-
јумфовала на Школској олим-
пијади Војводине. И поновила
успех својих претходника од
пре 32 године.

Одбојка се вратила у Старче-
во!

Нека остане записано...

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Александар Живковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ВАЖНИ ДАТУМИ ЗА ЦЕНТАР „СОЛИДАРНОСТ” И СИГУРНУ КУЋУ

Ослепљујуће сунце.

На кеју, ових дана

Снимио: Милан Шупица

60 + 10 ЈЕДНАКО ЈЕ ЈУБИЛЕЈ

МАЊЕ ДОЛАЗАКА, ВИШЕ ПОЗИВА

Зорица Домошљан, социјална рад-

ница, која се у Сигурној кући бави

породичним насиљем, такође је

испричала нешто више о изложби.

– Ова изложба на најлепши и најпо-

зитивнији начин представља рад

Сигурне куће. Можете и сами да прет-

поставите да у Прихватилишту влада

клима депресије, туге и свих оних

нимало пријатних емоција и проблема

који прате насиље. Жене код нас нај-

чешће долазе са својом децом. Тим

малишанима цртање омогућава да се

опусте. Тај креативни рад је начин да

малишани превазиђу ситуације које

су негативно утицале на њихов развој

– рекла је Зорица Домошљан.

Она је такође прокоментарисала да

је пандемија коронавируса у знатној

мери утицала на статистику када је

реч о броју жена које долазе у Кућу:

– У Сигурној кући се током свих ових

десет година увек тражило место

више, али корона је променила ту

ситуацију. Претпостављам да су затво-

реност, страх од болести и страх од

боравка у колективу у условима панде-

мије спречили жене да долазе. Мање

је корисница у Кући, али то не значи

да се број случајева породичног наси-

ља смањио, јер сада имамо више

позива на СОС телефон 0800/100-113.

Током последњих десет година

Сигурна кућа је прихватила преко

700 корисника, жена и деце, одгово-

рила на преко 4.000 позива на СОС

телефон и обавила преко 300 савето-

давних индивидуалних разговора.

Завршном свечаном манифестацијом
у Народној башти Школа за основно и
средње образовање „Мара Мандић”
прославила је 55. рођендан. Чланица
Градског већа за образовање Татјана
Божић поздравила је присутне и иста-
кла огроман значај школе, као и свих
активности које запослени спроводе у
процесу инклузивног образовања.
Додала је:

– ШОСО „Мара Мандић”, то јест
особље школе, наставници и деца пре-

познатљиви су по успесима, активно-
стима и креативности у Панчеву и
поносни смо на њихов рад. Град ће
наставити да им пружа подршку, јер се
у овој школи не образују само деца са
сметњама у развоју, него у процесу
инклузивног образовања запослени
пружају подршку и деци која имају
сметње у развоју, а похађају редован
систем образовања.

Ученици и наставници обележавали
су рођендан неколико дана низом 

креативних активности. И деца из дру-
гих школа прикључила су се интере-
сантним радионицама „На крилима
пролећа”, „Правимо ветар” и „Ухвати
пролеће”. На конкурс „Моја магична
школа” стигло је 400 ликовних радова
из 13 основних школа с територије
града Панчева, а награђено је 15 ауто-
ра. Посебна признања за ангажовање
током конкурса добиле су основне
школе „Јован Јовановић Змај” и „Све-
ти Сава”. С. Т.

ШОСО „МАРА МАНДИЋ” ПРОСЛАВИЛА 55. РОЂЕНДАН

Креативним радионицама до инклузије

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА

Сусрет научног и уметничког подмлатка
У Гимназији „Урош Предић”, 22. маја,
панчевачки Регионални центар за
таленте „Михајло Пупин” организовао
је 64. државно такмичење талентова-
них ученика средњих школа по науч-
ним дисциплинама. Пре самог почет-
ка надметања младим генијалцима
обратила се Татјана Божић, чланица
Градског већа града Панчева задужена
за образовање.

– Посебно ми је драго што је град
Панчево, заједно с РЦТ-ом „Михајло
Пупин”, који је међу најуспешнијима у
нашој земљи, и ове године домаћин

државног такмичења
талентованих ученика
средњих школа. Поздра-
вљам ученике из Ниша,
Врања, Бора, Лознице,
Београда, Чачка, Кикинде
и, наравно, домаћине из
Панчева. Добро дошли у
наш град и нашу гимнази-
ју која је изнедрила многе
научнике, књижевнике,
уметнике, па и вама
желим да остварите своје
снове. Срећно на такми-
чењу, оставите трему и
узбуђење за неку другу прилику, а ми
смо ту да вас увек и у свему подржимо
– рекла је Татјана Божић.

Средњошколци из регионалних цен-
тара за таленте решавали су тестове
између 10 и 11.30. Како се не би ствара-
ла гужва у затвореном простору, учени-
ци и ментори су се окупљали у двори-
шту Гимназије. После завршетка теста
и освежења, у подне је почела одбрана

радова. Такмичење је завршено у 19.30,
када је последња комисија напустила
Гимназију. Објава резултата била је на
сајту РЦТ-а „Михајло Пупин” око 20.30.

На такмичењу је учествовало 185 уче-
ника, који су се надметали у 12 основ-
них научних дисциплина. Бранили су
радове пред 40 чланова 15 комисија, а
21 члан је био с београдских и новосад-
ских универзитета или института.

Руководилац РЦТ-а „Михајло
Пупин” др Драгољуб Цуцић за „Панче-
вац” је рекао:

– Ово је било до сада највеће и нај-
захтевније такмичење које смо орга-
низовали, а последње четири године
их организујемо за средњошколце.
Мноштво ученика и ментора показало
је завидан ниво умешности. Ученици
су поред тестирања знања бранили
радове које су писали током школске
године, јер основни разлог постојања
центара за таленте јесте стварање
научног и уметничког подмлатка.
Релевантни универзитетски професо-
ри и научни радници с већег броја
института, заједно са средњошкол-
ским професорима, чинили су коми-
сије за одбрану радова. Уложена је
велика енергија да се овај облик так-
мичења одржи на нивоу свог значаја.

Иначе, дипломе с такмичења су
релевантне за добијање „Доситејеве
награде” и за конкурс за добијање сти-
пендије за даровите ученике. С. Т.
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У свету су до сада потврђена 92
случаја мајмунских богиња, док
се 28 сумњивих случајева испи-
тује. У Србији их засад нема.
Највећи број случајева регистро-
ван је у Великој Британији, Шпа-
нији и Португалији, између 21
и 30, док су у осталим земљама
регистровани само спорадични
случајеви.

Епидемиолог и члан Кризног
штаба за спречавање инфекције
ковид 19 проф. др Бранислав
Тиодоровић у разговору за „Блиц”
скренуо је пажњу на неке чиње-
нице које се тичу мајмунских
богиња и зашто нам оне „нису
претња”, за разлику од ковида
који се појавио и био „потпуно
невидљив”. Зато, подвлачи про-
фесор, не смемо поредити коро-
ну са осталим болестима, и под-
сећа да сада, после коронавиру-
са, сви већу пажњу посвећујемо
заразним болестима него што
смо то чинили раније.

– Нема места паници, нити
постоји разлог за подизање тен-
зије, али треба бити опрезан. То
је саставни део нашег живота,
после ковида и с ковидом, људи
мало бурније реагују и више
обраћају пажњу када се добије
информација да се негде поја-
вила нека заразна болест. Зато
је потребно да пратимо кретање
и да имамо једно контролисано
понашање. Болест је позната,
чињеница је да се она јавља у
западној и централној Африци,
овог пута изгледа да је у питању
Нигерија. Информације говоре
да се засад ради углавном о
мушкарцима и да је за ову болест

потребан интимни контакт. Неко
је био у Африци, заразио се,
донео на скуп и тако је болест
стигла; ово су, дакле, импорто-
вани случајеви – каже овај струч-
њак и додаје:

– Оно што знамо даље јесте
да се ова болест јасно види и
уочљива је, па зато је не може-
мо поредити с короном, реци-
мо, када смо имали асимпто-
матске случајеве. Дакле, ово се
све види и очигледно је. Човек
постаје заразан с појавом кра-
ста, односно кад отпадне кра-
ста, тада се преко интимног одно-
са, постељине, пешкира или при-
бора за јело болест преноси даље.
Дакле, ви не можете да не знате
да је неко заразан, зато је и ова
болест лако контролисана.

Све почиње високом темпе-
ратуром, јаком главобољом, јавља
се малаксалост.

– Инкубација траје од пет до
четрнаест дана, али може бити
до двадесет једног дана. Тамо
негде петог дана појављују се
оспе, што је јасан знак о чему се
ради. Иако сада има разних тео-
рија, морам да нагласим да не
стоји прича о томе да се ова
болест преноси ваздухом, већ
искључиво интензивним контак-
том и зато је јасно препоручено
да, ако је неко заражен, не треба
бити с том особом у контакту.
Битно је даље спроводити мере
хигијене и обратити пажњу ко
нам улази у земљу из тих краје-
ва или зна да је био у контакту с
неким ко је дошао из Африке.

Такође, они који су вакциниса-
ни против вариоле вере зашти-
ћени су неких 85 одсто. Међу-
тим, подсећам да смо ми послед-
њи пут вакцинисали 1975-1976,
док је 1980. СЗО прогласила да
нема ни изазивача ни пацијена-
та и да апсолутно не постоји
могућност одржавања вариоле
вере на планети. Тако да они
који су млађи од 50 година нема-
ју заштиту, али могу само бити
опрезни, и не треба стварати
тензију око тога, јер ипак гово-
римо о нечему потпуно јасно
дефинисаном. Да није било коро-
не, верујем да не бисмо сада
разговарали о свакој заразној
болести која се појављује – додаје
професор Тиодоровић.

Не чека нас ни нови каран-
тин, то су све претеривања, нагла-
шава професор Тиодоровић и
објашњава зашто су неке земље
ипак увеле изолацију.

– То су земље које имају бли-
ски контакт са афричким земља-
ма и њиховим бившим колони-
јама. Конго је највећа колонија
Белгије. Њихови људи се крећу
тамо, долазе, циркулишу... Али
не треба паничити, понављам,
говоримо о нечему другачијег
облика од епидемије ковида. Не
може се десити да се неко
асимптоматски појави, па да
се шета и преноси у популацији.
Дакле, наши стручњаци, 
санитарна инспекција на
аеродрому, али и запослени у
институтима за јавно здравље
знају шта им је чинити, тако
да нема разлога за подизање
тензије – закључује професор
Тиодоровић.

ПОД ВОД НА 
ФОТО ГРА ФИ ЈА

Прво место за 
„Свет роње ња”

Нај бо љи фото гра фи из наше
држа ве и чита вог реги о на
оку пи ли су се про шлог викен -
да у Белој Цркви на так ми -
че њу за нај бо љу под вод ну
фото гра фи ју. Међу уче сни -
ци ма над ме та ња, које је орга -
ни зо вао Kлуб за под вод не
актив но сти „Бела Црква”, не
само да је било Пан че ва ца
већ су упра во Пан чев ци и
побе ди ли. Наи ме, прво место
на так ми че њу осво јио је Scu-
ba Diving Team „Свет роње -
ња” из Пан че ва.

Так ми че ње се одви ја ло у
две кла се: фото гра фи је сли -
ка не ком пакт и DSLR апа ра -
ти ма и у три кате го ри је: макро,
риба и амби јент. Так ми ча ри
су има ли на рас по ла га њу чети -
ри сата да на Новом језе ру
роне и сни ме фото гра фи је за
ово над ме та ње. Жири у саста -
ву: Јова на Милан ко, Милан
Жив ко вић и Вла ди мир Мла -
де но вић бирао је нај бо ље у
озбиљ ној кон ку рен ци ји 25 уче -
сни ка из Срби је и Босне и
Хер це го ви не. Д. К.

РЦТ 
„МИХАЈ ЛО ПУПИН”

Сре бр ни пан че вач ки
исто ри ча ри

Нашимла ди сугра ђа ни Сте фан
Илић и Зора на Трип ко вић,
пола зни ци Реги о нал ног цен тра
за тален те „Михај ло Пупин”,
пости гли су вели ки успех осво -
јив ши сре бр не меда ље из исто -
ри је на Међу на род ној кон фе -
рен ци ји мла дих науч ни ка дру -
штве них нау ка, која је одр жа -
на онлајн од 19. до 23. маја.

Реч је о так ми че њу у окви -
ру којег сред њо школ ци из
целог све та одме ра ва ју сна ге
у обла сти писа ња истра жи -
вач ких радо ва из исто ри је,
пси хо ло ги је, соци о ло ги је, гео -
гра фи је и еко но ми је. Поред
сре бр не меда ље, Сте фан Илић
је осво јио и посеб ну награ ду
за нај бо љу постер-пре зен та -
ци ју на так ми че њу. Сте фа нов
и Зора нин мен тор у РЦТ-у
„Михај ло Пупин” јесте мср.
Нико ла Коне ски. Д. К.

СРП СКИ 
ЈЕЗИК

Алек сан дра и Хана
дру ге у Срби ји

Наши сугра ђа ни основ но школ -
ског узра ста пока за ли су још јед -
ном да воле и до тан чи на позна ју
свој матер њи језик. Наи ме, у Трши -
ћу, где је 16. маја одр жа но Репу -
блич ко так ми че ње из срп ског јези -
ка и језич ке кул ту ре за уче ни ке
основ них шко ла, било је мно го
Пан че ва ца, а две наше сугра ђан -
ке су осво ји ле дру го место.

Они ма који ма је позна то коли -
ки се ниво зна ња зах те ва на овом
нивоу так ми че ња, јасно је коли -
ко су вели ки успех пости гле ове
девој чи це. Реч је о Алек сан дри
Радо ва но вић, уче ни ци сед мог 
раз ре да ОШ „Брат ство –је дин ство”,
и Хани Тадић, уче ни ци сед мог
раз ре да ОШ „Бран ко Ради че вић”.
Алек сан дри на мен тор ка је настав -
ни ца Дани ца Вули че вић, док је
Хану за так ми че ње при пре ма ла
настав ни ца Мари ја Попо вић.

На Репу блич ком так ми че њу су
уче ство ва ли и Пан чев ци Давид Ђер -
фи (ОШ „Ђура Јак шић”), Хеле на
Пје вац (ОШ „Све ти Сава”), Kатарина
Kитановић (ОШ „Жар ко Зре ња нин”
Kачарево) и Бра ни слав Убо вић (ОШ
„4. окто бар” Гло гоњ). Д. К.

МУЗИЧ КА ШКО ЛА 
„ЈОВАН БАН ДУР”

Успех пија ни ста 
у Руму ни ји

Уче ни ци Музич ке шко ле „Јован
Бан дур” из Пан че ва уче ство ва -
ли су про те клог викен да на Међу -
на род ном так ми че њу пија ни ста
„Alma Cornea Ionescu” у Теми -
шва ру, а из Руму ни је су доне ли
пре гршт награ да.

Прве награ де су осво ји ли:
Нико ли на Kаламбура и Мар ко
Дра го вић (кла са Сне жа не
Ђокић), Сер геј Вељ ко вић (кла са
Мари ја не Мар чек Валентe),
Љуби ца Марин ко вић и Тео на
Јова но вић (кла са Маје Бошко -
вић Новиц ки) и Мина Kораћ
(кла са Јеле не Попо вић). Дру га
награ да при па ла је Мили Пеј -
чић, а њена про фе сор ка је Мари -
ја на Мар чек Вален та.

Нај у спе шни ја међу прво на -
гра ђе ни ма, са осво је них мак си -
мал них 100 пое на, била је Мина
Кораћ. Она је насту пи ла и на
завр шном кон цер ту так ми че ња.
Публи ци се том при ли ком пред -
ста вио и сја јан кла вир ски дуо
„Прин чи пе се”, у коме уз Мину
Кораћ сви ра и Неве на Гавра но -
вић. Њихо ва про фе сор ка је мр
Вера Цари на. Д. К.

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

Цене шећера за сва паковања
одлуком Владе стављене су под
контролу, па се очекује да ће се
снабдевање овом намирницом
стабилизовати. А шта се деша-
вало?

Килограм шећера у ринфузи
у првој половини маја стајао је
од 150 до 200 динара. А пакова-
ња од килограм, чију је цену
држава раније ограничила уред-
бом, коштала су између 80 и 90
динара, па их је било готово
немогуће наћи, а и кад би се
појавила у трговинама, распро-
давала су се врло брзо. Ово је
навело грађане да праве залихе
у страху да основних намирни-
ца неће бити, али и да би преду-
предили поскупљење. Зато је у
маркетима ограничавана купо-

вина како се не би правиле
вештачке несташице.

– Сви који су до сада купова-
ли шећер на џакове, од инду-
стрије до посластичара и ресто-
рана, пазаре овај јефтинији
шећер, због чега га нема довољ-
но на полицама. Иако произво-
ђачи шаљу веће количине, оне
се брзо продају због велике
разлике у цени – објаснио је
Урош Кандић, државни секретар
у Министарству трговине.

Он је напоменуо да су од вели-
ких трговаца стигли подаци да
су у првих двадесет дана маја од
добављача добили дупло више
шећера у паковањима од кило-
грам него у истом периоду про-
шле године, али да су полице и
даље празне.

Слободан Кошутић, генерал-
ни директор компаније „Суно-
ко”, највећег домаћег произво-
ђача и извозника шећера, потвр-
дио је да ове намирнице има
довољно на тржишту и да је реч
о логистичком проблему.

Упитан да ли је разлог за неста-
шицу то што индустрија купује
шећер у паковањима од кило-
грам јер је много јефтинији,
одговара да је то неприхватљи-
во кад се зна да је држава уред-
бу донела у интересу заштите
стандарда грађана.

– Не би требало да индустрија
купује тај шећер чија је цена огра-
ничена уредбом, иако је нижа, и
требало би да инспекција реагује
– објаснио је Кошутић.

Зато се председник Србије

Александар Вучић 24. маја уве-
че огласио из Швајцарске, где
учествује на Светском економ-
ском форуму у Давосу, и пору-
чио да ће Влада ограничити и
цене шећера у ринфузи, чиме
ће ова нелогичност на тржишту
бити исправљена.

Насличанначин, изистогразлога,
држава је изашла у сусрет
произвођачима млека и утврди-
ла максималну цену, а трговач-
ку маржу је ограничила на нај-
више 12 одсто. На овај начин ће
се и у случају шећера цене ујед-
начити и неће бити проблема са
снабдевањем, односно купци ће
опет пазарити паковања од кило-
грам, а индустрија и остали већи
потрошачи као и пре овог поску-
пљења.

ОГРАНИЧЕЊЕ ЦЕНЕ ЗА СВЕ КОЛИЧИНЕ

Влада уводи ред, несташица шећера више неће бити

КОГА ЈЕ КОРОНА УЈЕЛА...

СТРАХОДМАЈМУНСКИХБОГИЊАЈЕПРЕТЕРАН



Најприсутнији начини на које
послодавци надзиру запослене,
а многи од њих примењују се
на незаконит начин, најчешће у
малим фирмама, јесу видео-
-надзор, увид у комуникацију
имејловима и GPS праћење кре-
тања службених возила. Ову тему
је обрађивао лист „Данас”, а ми
смо извукли срж из те приче.

Представници цивилног секто-
ра који се баве заштитом пра-
ва радника објашњавају да се
дешава да послодавци поставе
камере не обавестивши прет-
ходно раднике о томе, или да
уведу видео-надзор на мести-
ма где не би смео да постоји,
као што су свлачионице.

Постоје и случајеви да поје-
дини послодавци неселектив-
но прегледају све службене
имејлове својих радника или
да контролишу долазак запо-
слених путем отиска прста.

Има ли борба смисла?

Тања Јакоби, извршна дирек-
торка Центра за истраживање
јавних политика, која је и једна
од ауторки истраживања о над-
зору над запосленима током
пандемије, каже да послодавци
имају право да заштите свој
интерес путем мера надзора, али
да при томе морају водити рачу-
на да у најмањој могућој мери
угрозе приватност запослених.

– Мора се успоставити баланс
тако да надзор буде најмањи
могући, а да остварује жељену
сврху. При томе радник мора
да буде детаљно информисан
о надзору који се спроводи. Ми
смо у нашем истраживању
видели да запослени често нису
на одговарајући начин обаве-
штени о томе који се подаци
прикупљају, зашто се прику-
пљају, на који се начин чувају,
ко може да им приступи и како
могу затражити да неки од њих
буду избрисани – прича Тања
Јакоби.

Осврћући се на видео-над-
зор, она објашњава да посло-
давац може да постави каме-
ре како би утврдио да ли се,
на пример, из просторија изно-
си неки материјал, али да не
може да користи овај надзор

да би пратио да ли запослени
одлазе у тоалет и колико се
тамо задржавају.

Према њеним речима, посеб-
но проблематичан пример сни-
мања радника јесте случај
током пандемије када је посло-
давац од запослених који су
радили од куће тражио да ују-
тру кад почну да раде укључе
„Зум” и да га држе отвореним
током целог радног времена,

користећи на тај начин ову
апликацију за снимање радни-
ка, што је окарактерисала као
„огроман уплив у приватан
живот запослених”. Тања Јако-
би између осталог каже и да је
један број испитаника током
истраживања рекао да верује
да су грађани у толикој мери
надзирани у различитим окру-
жењима да надзор на послу
упада у тај општи надзор и да
нема смисла борити се.

Ни у Европи ништа боље

Ана Тоскић из организације
„Партнери Србије” каже да, кад
год говоримо о надзору, мора
се имати у виду сразмерност и
што мања инвазивност у одно-
су на приватност запослених,
тј. да се „мора обрађивати нај-
мањи могући обим података

да би се остварила жељена свр-
ха”. Она додаје да би увођењу
мера надзора требало да прет-
ходи анализа која би образло-
жила зашто је увођење оваквих
мера неопходно, као и обаве-
штење запослених о томе, те
да корпорације углавном
поштују процедуре, док их мање
фирме често заобилазе.

– Не би се могло рећи да су
запослени у Србији више над-

зирани од других у Европи.
Оно што је евидентно, јесте да
и код нас и у свету постоји све
већи надзор радника. Ми овде
засад видимо три категорије
послодаваца – оне који уоп-
ште не користе надзор, оне
који га користе рационално и
на крају оне који су занесени
новим технологијама, па и из
незнања улазе у инвазивнији
надзор несвесни могућих
последица – објашњава Ана
Тоскић.

Повереник последња
инстанца

Да постоји више основа за обра-
ду података о личности, а да је
сагласност само један од њих,
те да она сама по себи није
неопходна, став је адвокатице
Невене Милошевић.

– Послодавац је дужан да
прибави сагласност само уко-
лико по том основу врши обра-
ду података. С друге стране,
оно што увек мора да претхо-
ди обради података, без обзи-
ра на то да ли је реч о надзору
запослених или о другој врсти
обраде, јесте достављање оба-
вештења о обради података о
личности – каже Невена Мило-
шевић.

Како је рекла, послодавац
мора да образложи сваку врсту
надзора и да пружи запосле-
нима информације о врстама
података који ће се обрађива-
ти, правном основу за такву
обраду, сврси обраде, року чува-
ња, примаоцима података,
изношењу података о лично-
сти у иностранство, као и о
правима која запослени имају
у вези са обрадом њихових
података.

Навела је и да „уколико запо-
слени сумња да послодавац
вршењем надзора крши Закон
о заштити података о лично-
сти, има право да поднесе при-
тужбу поверенику за информа-
ције од јавног значаја и зашти-
ту података о личности”.

На основу притужбе, пове-
реник ће покренути поступак.
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МИНИСТАР ОДБРАНЕ СТЕФАНОВИЋ У ПОСЕТИ ПАНЧЕВУ

Најелитнија јединица – 72. бригада

Надам се да ћу пре следећег пролећа бити грађанин
Европске уније. Из моје земље ме је отерала гласна и
насилна мањина простих, бахатих, необразованих, похлеп-
них и бескрупулозних. Тачно је да ниједно сунце не гре-
је као сунце нашег неба, али трава јесте зеленија негде
другде. (...) Отишао сам после тога (пошто је избоден
ножем јер није хтео да са себе скине мајицу са антифа-
шистичком поруком – прим. С. Т.) из Ниша. Због недо-
статка слободе, правде и једнакости. Због недостатка
прилика – пословних, културних, друштвених. Прешао
сам у Нови Сад, где те нацоше не срећем по граду, као
раније. Мада и у Новом Саду има локалног подмлатка
Националног строја, ситуација је потпуно другачија. Тај
град и људи који у њему живе поносно негују праве вред-
ности, пре свега слободу, солидарност, културу, па и
антифашизам и антишовинизам. Али Нови Сад је и даље
Србија. Јако волим своју земљу, веома сам поносан на
нашу културу, гостопримство, отвореност, срчаност, сми-
сао за хумор... и ужасно ми је тешко да се растанем од
свега тога, али ћу то учинити.

(Мастер електронике Урош Јањић, 
„Данас”, 23. мај)

* * *
Рат у Украјини нас доводи у питање шта ми сада радимо
и куда идемо. По мом мишљењу, само је један пут – евро-
атлантске интеграције. То није само питање политичке
прагматичности и економске користи, већ и моралности.
Шест милиона људи је напустило Украјину, око 10 милиона
је напустило своје домове. Колико има мртвих, 
прогнаних? Морамо да имамо морални став и кажемо:
’Искрено осуђујемо агресију на једну независну земљу
која се зове Украјина’. (...) Србија мора да уради све да се
искрено прикључи ЕУ, мора у годинама пред нама да
постане члан НАТО-а, мора да направи споразум с Косовом
и да постане истински демократска земља. То је пут који
ће да донесе добробит генерацијама испред нас.

(Академик Душан Теодоровић, 
телевизија Н1, 24. мај)

* * *
Давних седамдесетих година прошлог века радио сам
као карикатуриста почетник у „Вечерњим новостима”.
Било је то време изласка Америке из крвавог Вијетнам-
ског рата. Нацртао сам вероватно једну од мојих најуспе-
шнијих антиратних карикатура, на којој је, често кори-
шћена, слика Дарвинове еволуције: лик човеколиког мај-
муна који се у неколико фаза, преко пећинског човека,
усправља и модификује у данашње људско биће. На мом
цртежу у свих пет-шест фаза нема никаквог напретка,
фигура остаје на нивоу мајмуна, једина видљива проме-
на догађа се на ономе што мајмунолико биће носи у руци
– од мочуге из пећинског доба до савремене нуклеарне
ракете. Толико о еволуцији!

(Карикатуриста Душан Петричић, 
„Ал Џазира Балканс”, 22. мај)

* * *
Да сам неко, обавезао бих све државе, признате и непри-
знате, да сву децу страдалу у ратовима на било ком крају
света, без обзира на то које нације и вере били и од чијих
авиона, пушака, топова, ножева... страдали, упишу „црве-
ним словима” као своје жртве и да их комеморишу као
универзалне симболе невиних ратних жртава, како би на
тај начин утицале на савест одговорних моћника да про-
блеме решавају преговорима, а не ратом.

(Председник „Веритаса” Саво Штрбац, 
„Политика”, 23. мај)

* * *
Уметност је језик којим говоримо сви. У региону је врло
специфично да сви говоримо сличним језиком – босански,
хрватски, црногорски, српски – и сви се разумемо када
говоримо на свом језику. Са Албанцима постоји та језичка
баријера, а уметност је разбија и зато је она од изузетног
значаја. Сматрам да уметност има моћ коју некада зане-
марујемо. У овој ситуацији је поготово значајна, зато што
је универзални облик комуникације у ситуацији када има-
мо ту језичку баријеру између Срба и Албанаца. (...) Уко-
лико будемо пробали да се лажно миримо и сарађујемо,
отварамо Балкан и остало, а да нам један од темеља не
буде суочавање с прошлошћу, ти темељи су онда трули.
Шта год градили на томе, просто је нестабилно.

(Програмска координаторка Иницијативе 
младих за људска права Фиона Јелићи, 

Радио „Слободна Европа”, 23. мај)

КОНЦЕПТ ВАЖНЕ ПОЈЕДИНОСТИ О ПРАВИМА ЗАПОСЛЕНИХ

ШТО МАЊЕ ЗАДИРАТИ У ПРИВАТНОСТ РАДНИКА

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Министар захвалио
команданту Бригаде
генералу Талијану,
казавши да је он
покретач јединице

Потпредседник Владе и мини-
стар одбране др Небојша Сте-
фановић обишао је 21. маја, у
панчевачкој касарни „Растко
Немањић”, 72. бригаду за спе-
цијалне операције и присуство-
вао обуци војника који добро-
вољно служе војни рок у овој
јединици. Како је министар Сте-
фановић истакао, реч је о мла-
дим војницима који су најбољи
од најбољих самим тим што су
изабрани да војни рок служе у
72. бригади.

Министра одбране је дочекао
командант 72. бригаде генерал
Мирослав Талијан, који га је упо-
знао са актуелним стањем и
активностима, након чега су
добровољци под руководством
инструктора извели приказ обу-
ке за противтерористичка деј-
ства у урбаној средини.

Министар Стефановић је овом
приликом рекао:

– Сваки контакт с људима
из 72. бригаде је привилегија.
Све дане које сам имао при-
лику да проведем у овој једи-
ници памтим као дане у који-
ма сам научио нешто ново, али
и увек још понешто о војнич-
ком позиву и љубави према

Србији. И овде je то кључна
ствар, у овој јединици се 
то заиста осећа, изузетан 
патриотизам и љубав према
нашој земљи.

Он је подсетио на то да су
момци и девојке који раде у 72.
бригади најбоље обучени у нашој
земљи и да је реч о једној од
најелитнијих јединица у овом
делу Европе.

– Имао сам ту прилику и част
да данас видим наше момке који
су на добровољном служењу вој-
ног рока. Овде се налазе 22 мом-
ка из целе Србије, који су дошли
да добровољно служе својој
земљи. Они су изразили жељу,
видећемо да ли ће у томе успе-
ти, да након шест месеци добро-

вољног служења војног рока 
остану у овој јединици као 
професионалци и да своје каријере
наставе у елитној 72. бригади – под-
вукао је Стефановић.

Министар одбране је казао и
да је задовољан помацима у опре-
мању 72. бригаде и то илустро-
вао чињеницом да се у касарни
налази 20 „Милоша”, наших нај-
савременијих борбених возила,
која је ова бригада добила.

– Они користе и најсавреме-
није пешадијско наоружање и
уз балистичку опрему и унифор-
ме које су најбоље у нашој вој-
сци, а које има сваки припад-
ник ове јединице – то је знача-
јан квалитативни помак напред.
Наш задатак је да им помогне-

мо у даљем опремању и изград-
њи објеката инфраструктуре који
им недостају, како би њихова
база у Панчеву била једна од
најсавременијих – најавио је Сте-
фановић.

Министар је захвалио коман-
данту Бригаде бригадном гене-
ралу Талијану, казавши да је он
покретач јединице. Истакао је:

– Као њен командант сваки
пут има слуха за сваког човека
и труди се да ова јединица
може да испуни сваки задатак
који би пред њу ставили пред-
седник Вучић и наша земља.
Не запоставља обуку и опре-
мање и све оно што ове момке
чини најбољима у нашој земљи.
Хоћу још једном да им свима
захвалим на свему што чине,
што за њих нема предаха, нема
паузе, нема дана, ноћи, ни кише
ни снега, ни било чега, за њих
постоји само дужност и они ту
дужност беспрекорно изврша-
вају.

Генерал Мирослав Талијан
уручио је министру Стефано-
вићу, на крају посете, плакету
72. бригаде за специјалне опе-
рације у знак захвалности за
подршку јачању и опремању те
јединице.
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Цене више и за
30.000 динара!

У Београду пет факултета,
а у Новом Пазару ниједан

Матуранти широм Србије увелико раде
своје матурске радове, а неки од њих се
паралелно припремају за пријемне испи-
те за факултете. На многим факулте-
тима српских универзитета организо-
ване су припреме како би се будућим
бруцошима помогло да што боље савла-
дају тестове. Наравно, реч је о подр-
шци која има своју цену – у просеку
око 100 евра. Овај трошак је далеко
мањи од оног који могу да очекују они
академци који се буду нашли испод
црте, односно испод квоте коју држава
финансира.

Према званичним подацима, од
наредне академске године школарине
ће бити више на тринаест факултета у
Србији. Како је до сада најављено, цене
школовања за самофинансирајуће сту-
денте повећавају пет факултета Уни-
верзитета у Београду, исто толико висо-
кошколских установа у саставу Уни-
верзитета у Новом Саду, два факултета
Универзитета у Крагујевцу и Медицин-
ски факултет Приштинског универзи-
тета с привременим седиштем у Косов-
ској Митровици.

Престоничке цене

У Београду ће више новца за школова-
ње морати да издвоје самофинансира-
јући студенти на Рударско-геолошком
факултету (са 57.000 на 66.000 дина-
ра), Технолошко-металуршком (са
66.000 на 75.000 динара), Факултету
организационих наука (са 138.000 на
145.500), Економском (са 92.022 на
97.175 динара, односно са 121.082 дина-
ра на 127.863 зависно од студијског
програма) и Биолошком факултету (са
80.000 на 90.000 динара).

Академце чека повећање школари-
не и на мастер и докторским студија-
ма. За мастер-студије повећање су тра-
жили Рударско-геолошки факултет (са
98.000 на 114.000), Технолошко-мета-
луршки (са 78.000 на 88.500) и Биоло-
шки (са 80.000 на 90.000 динара). Више
школарине за докторске студије чекају
академце на Технолошко-металуршком
(са 99.000 на 114.000), Економском (са
200.047 на 211.250), Биолошком (са
100.000 на 110.000 динара) и Географ-
ском факултету (са 110.000 на 125.000
динара). На осталим факултетима Уни-
верзитета у Београду и наредне школ-
ске године остају исте школарине као
што су сада.

Вреди истаћи да је пет факултета у
фебруару обавестило Сенат да повећа-
вају школарине за седам до десет одсто,
а међу њима су два факултета који
годинама нису мењали цене: Техноло-

шко-металуршки и Рударско-геолошки.
И с тим повећањем Рударско-геоло-
шки је међу факултетима с најнижим
школаринама. Универзитет у Београду
већ је објавио конкурс за упис у наред-
ну школску годину 29. априла, тако да
се школарине више не могу мењати.
Остало је да се школарине повећавају
само на тих пет факултета. Одлуку о
висини школарине доноси савет сва-
ког факултета појединачно и о томе
само обавештавају Сенат Универзитета
у Београду. Како је већ објављен кон-
курс за упис, школарине више не могу
да се мењају.

У Нишу још увек имуни

Према званичним подацима Универ-
зитета у Новом Саду, више школарине
најавило је пет факултета. Највеће пове-
ћање биће на Филозофском факулте-
ту. На програмима основних и мастер
академских студија језик, књижевност

и култура цена школовања за самофи-
нансирајуће студенте биће повећана за
31.000 динара (са 65.000 на 96.000
динара). И Технолошки факултет је
најавио поскупљење на основним ака-
демским студијама за 15.000 динара
(са 65.000 динара на 85.000 динара).
Повећање су најавили и на мастер, спе-
цијалистичким и на докторским ака-
демским студијама – за 10.000 динара
(са 90.000 на 100.000 динара).

Више новца мораће од наредне школ-
ске године да се издвоји и за школари-
ну на Правном факултету, на основ-
ним и мастер академским студијама, и
то за 4.000 динара (са 86.000 на 90.000
динара). И Медицински факултет је
кориговао ценовник, али само на поје-
диним програмима, и то: интегриса-
них студија медицине на енглеском
језику и денталне медицине на енгле-
ском језику – с 5.500 евра на 6.500 евра
(односи се на школовање за странце).

Повећање цена су најавили и на мастер
и специјалистичким академским сту-
дијама, и то за 12.000 динара (са 88.000
на 100.000 динара).

За 5.000 динара више школарине
најавио је Технички факултет „Михај-
ло Пупин”, и то на основним академ-
ским студијама (са 80.000 на 85.000
динара) и на мастер академским сту-
дијама (са 85.000 на 90.000 динара).

На измене школарина нису остали
имуни ни у Крагујевцу. Више новца за
школовање мораће да издвоје и сту-
денти двају факултета Универзитета у
Крагујевцу: Факултета инжењерских
наука у Крагујевцу и Факултета за
машинство и грађевину у Краљеву (са
50.000 на 60.000 динара). На осталим
факултетима остају старе цене. На Уни-
верзитету у Приштини, с привременим
седиштем у Косовској Митровици, на
десет факултета остају школарине на
прошлогодишњем нивоу, осим на Меди-
цинском факултету. Медицина је пове-
ћала школарину на интегрисаним сту-
дијама медицине са 70.000 на 85.000,
као и на интегрисаним студијама сто-
матологије са 70.000 на 95.000 динара.

На Нишком универзитету још се
ниједан факултет није огласио да ће
кориговати школарине. Међутим, они
још нису објавили конкурс, јер чекају
усвајање и објављивање званичних
квота о упису бруцоша Владе Србије.
Док не објаве конкурс, школарине
могу да се мењају. Ни на Државном
универзитету у Новом Пазару цене
неће бити мењане.

УПИС НА АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У СРБИЈИ 2022/2023.

ПОСКУПЕЛЕ ШКОЛАРИНЕ НА ФАКУЛТЕТИМА

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ФИСКАЛИЗАЦИЈИ

Анализом података
до преступника

Пореска управа је од 1. маја,
почетка пуне примене Закона о
фискализацији, извршила 760
контрола евидентирања промета
путем фискалног уређаја. У 143
објекта изречена је мера забране
обављања делатности, и то у 138
објеката на 15 дана и у пет обје-
ката на 90 дана. Према речима
надлежних, дужина забране рада
зависи од тога да ли су први, дру-
ги или трећи пут ухваћени у пре-
кршају.

Све контроле које се раде у
Пореској управи, не само евиден-
тирање промета преко фискал-
них уређаја него и све пореске
контроле, раде се искључиво на
бази анализе ризика и критери-
јума за избор обвезника за кон-
тролу. Око 131.000 пореских обве-
зника узела је субвенције, а њих
око 113.500 до сада је повезано
на систем – око 20.000 обвезника
ослобођено је коришћења фискал-
них каса до краја године.

ПОРАСТ ПРОДАЈЕ
ЕЛЕКТРИЧНИХАУТОМОБИЛАУЕУ

Норвешка
прва на листи

Глобална продаја путничких
електричних возила порасла је
у 2021. за 103 одсто, на готово
6,6 милиона, показује извештај
који је објавио „Блумберг”. Око
70 одсто продатих возила била
су возила која раде само на бате-
рију (са чистом батеријом одно-
сно с нултом емисијом), око 30
одсто плаг-ин хибриди, а мање
од један одсто возила на горив-
не ћелије. Тако је у Норвешкој
удео електричних возила у про-
даји био 97 одсто, у Шведској
60 одсто, у Холандији 51 одсто,
а у Данској 49 одсто. Међутим,
друге земље су још у фази покре-
тања својих тржишта електрич-
них аутомобила.

Према овом извештају, видљив
је стални раст инфраструктуре
за пуњење електричних возила.
У 2021. у Европи је увећан број
јавних конектора за пуњење за
30 одсто, а у овом послу предња-
чила је Италија.

БЕНЗИНЦИ И ДИЗЕЛАШИ
НИСУ ПОЖЕЉНИ У ЕУ

Још једна деценија, 
па крај!

Нови строги прописи и светски
трендови у аутомобилској инду-
стрији који владају последњих
година јасно стављају до знања
да мотори са унутрашњим саго-
ревањем више нису пожељни.
Бројне државе су још прошле
године објавиле датуме када ће
забранити продају возила с мото-
рима са унутрашњим сагорева-
њем, форсирајући тиме импле-
ментацију електричних аутомо-
била.

Завршни ударац бензинцима
и дизелашима задао је Одбор за
животну средину Европског пар-
ламента када је недавно подр-
жао план за забрану продаје ауто-
мобила које покрећу мотори са
унутрашњим сагоревањем од
2035. године, па ови аутомоби-
ли у ЕУ, по свему судећи, доби-
јају ограничени рок трајања. Наи-
ме, посланици су подржали план
ЕУ о забрани продаје нових бен-
зинских и дизел аутомобила од
2035, који је донет с циљем
сузбијања последица климатских
промена. Одбор је подржао
предлог за смањење емисије CO2
за 100 одсто до 2035. године,
што значи да ће продаја нових
возила на фосилна горива бити
забрањена у земљама ЕУ за
тринаест година.

НИС НАСТАВЉА С ДОБРИМ ПОСЛОВНИМ РЕЗУЛТАТИМА

Веома сложене околности
Порасла производња
и прерада нафте

Очувана стабилност тржишта

Антон Черепанов, заменик генералног
директора НИС-а и директор Функци-
је за финансије, економику, планира-
ње и рачуноводство, недавно је у про-
сторијама Нафтне индустрије Србије
путем видео-конференцијског позива
стручној јавности и инвеститорима пред-
ставио резултате НИС групе за прво
тромесечје 2022. Како је навео у пре-
зентацији, упркос изазовним макрое-
кономским околностима, пословање
НИС групе се у првом кварталу ове
године одвијало редовно и НИС група
је остварила добре финансијске и опе-
ративне резултате. Према његовим речи-
ма, овај период је завршен са остваре-
ном нето добити од 15,6 милијарди
динара, а у првом тромесечју ове годи-
не повећан је и укупан промет нафт-
них деривата у односу на исти период
прошле године. Самим тим забележен
је и раст обима производње и прераде.

Како стоји у извештају, у изазовним
макроекономским околностима које су
обележиле прво тромесечје 2022. године
приоритети НИС групе били су очување
стабилности на домаћем тржишту нафт-

нихдеривата, очувањестабилностипосло-
вања и наставак развоја компаније.

Кирил Тјурдењев, генерални дирек-
тор НИС-а, тим поводом је изјавио да
је нафтни гигант, иако суочен с веома
сложеним околностима, успео да очу-
ва редовно пословање НИС-а.

– Обезбеђено је уредно снабдевање
домаћег тржишта нафтним деривати-
ма. У развој компаније смо у прва три
месеца ове године инвестирали 3,8
милијарди динара и наставили рад на
јачању синергије с „Петрохемијом”. И
у наставку године НИС група ће оста-
ти фокусирана на чврсту финансијску
дисциплину и спровођење пословног
модела који је дао добре резултате у
изазовним условима – рекао је први
човек НИС-а.

Према подацима тромесечног изве-
штаја о пословању Нафтне индустрије
Србије, у прва три месеца текуће годи-
не ова компанија је остварила добре
финансијске и оперативне резултате.
Обавезе према држави, по основу поре-
за и других јавних прихода, у периоду
јануар–март износе 53,2 милијарде
динара. Такође, у прва три месеца 2022.
године забележен је раст цена нафте,
па је просечна вредност нафте типа
брент била 101,4 долара по барелу, што
је 67 одсто више од просечне цене из
првог квартала 2021. године.

Добрим финансијским резултатима
значајно је допринело даље унапређење
оперативних показатеља. На активама
НИС групе у Србији и региону укупно је
произведено 292,1 хиљада условних тона
нафте и гаса, што је благи раст у односу
на производњу остварену у првом тро-
месечју прошле године (291,8 хиљада

условних тона). У Рафинерији нафте
Панчево прерађено је 904,9 хиљада тона
сирове нафте и полупроизвода, што је
20 одсто више у односу на упоредни
извештајни период. Укупан обим про-
мета нафтних деривата повећан је 23
одсто у односу на исти период прошле
године и износи 958,6 хиљада тона.

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ НА ПУМПАМА

Плаћање горива, робе и услуга на бен-

зинским станицама „НИС Петрола” и

„Гаспрома” од сада је могуће одложи-

ти, или платити у две једнаке рате, без

камате, уз „Дина” картицу Банке

Поштанска штедионица. Потрошачи

који се определе за плаћање на овај

начин на каси бирају одговарајућу

опцију плаћања – период одложеног

плаћања на 30 дана или на две једна-

ке рате. У случају да је одобрено пла-

ћање на рате, прва рата се одлаже на

30 дана, а друга на 60 дана од дату-

ма куповине. Минималан износ рачу-

на којим потрошач остварује право на

ову услугу износи 5.000 динара.

БУДИТЕ ОПРЕЗНИ!

На подручју Србије тренутно је

акредитовано десетак приватних

универзитета, односно један више

у поређењу с претходном годином.

У јеку уписне грознице будућим

бруцошима је важно да знају који

факултети имају акредитацију и да

ли ће њихова диплома бити при-

зната. На сајту Националног тела

за акредитацију и проверу квали-

тета у високом образовању будући

студенти могу да нађу водич и да

провере да ли су њихови студент-

ски програми акредитовани.

Закључно са седницом која је

одржана 12. маја ове године, на

територији наше земље акредито-

вано је 11 приватних универзите-

та, а период важења акредитације

износи седам година.
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6 ЗДРАВЉЕ

Прашина

ХРАНА ЗА ДУШУ

Драги моји, сви смо имали
искуство тренутне заслепље-
ности „бацањем прашине у
очи”, само што појединима тај
тренутак траје
веома дуго. Није
могуће тачно
одредити када је
заслепљеност
прашином пре-
шла у „слепило”
за постојање
другачијег види-
ка.

П р а ш и н у
којом је засипа-
на свакодневи-
ца доживљава-
мо као „нормално” стање. Не
доводимо у питање способност
другачијег сагледавања себе и
свега што нас окружује. Пра-
шина којом је засут наш живот-
ни пут не утиче само на вид,
већ и сва остала чула доводи у
стање обамрлости и, попут
марионета, бивамо водани уна-
пред утабаним стазама „тако-
требања” и пожељности. Личи-
мо на „слепе путнике” у соп-
ственом броду званом живот.
Убеђени да је све што назире-
мо кроз свакодневну дозу пра-
шине неминовност, да је то
што видимо истина, немамо
основ за покретање било какве
жеље за променом.

А када се деси да, најчешће,
киша суза спере прашину из
очију и пред нама се јасно одра-
зи сав досадашњи пут који смо
онако заслепљени превалили,
тада догађај који је покренуо
„отварање очију” углавном
доживљавамо као нешто нај-
болније, што „нисмо заслужи-
ли”, као неправду, животну
смицалицу и безнадежну ситу-
ацију. Прва реакција је жеља
да се на све могуће начине вра-
ти пређашње стање познате

заслепљености, јер нова јасно-
ћа увиђања доноси страх од
непознатог.

Веома често смо ми ти који
„бацају прашину” некоме у очи,
чиме га везујемо за себе држе-
ћи га тако слабовидог у увере-
њу да не може боље. Тако тап-
камо у месту причвршћени
климавим и прашњавим веза-
ма за друге. Желимо другачи-
је, а остављамо сигурност оно-
га што је већ дуго наше, увере-
ни да је у реду то што чинимо
све док је покривено велом
прашине наших поступака.

Када се прашина слегне,
постајемо сведоци својих
лоших процена и одлука које
смо на основу њих доносили.
Увиђамо да смо олако дали

поверење особа-
ма за које смо
били убеђени да
виде пут. Дозво-
лили смо дру-
гима да нам
одређују смер
којим треба да
идемо кроз
живот, убеђени
да је исправно
прилагођавати
се и мењати
себе и своја уве-

рења. Своју суштину смо под-
редили форми свакодневне
рутине коју су други осмисли-
ли зарад најбољег упросечава-
ња и контролисања. Наравно
да од спознаја које донесе чист
видик прво настаје страх и
несигурност у следеће кораке
које правимо тражећи неки
путоказ. Полако се ствара бес,
чија је јачина сразмерна вре-
мену проведеном у заслепље-
ности и који је сам по себи
степеница ка храбрости да кре-
немо даље пратећи путоказе
људи који су тим путем про-
шли и успели да стигну на
одредиште љубави према себи
и захвалности за догађај који
је покренуо пут промене.

Сви памтимо детињство и
приче у којима се може све уз
мало добре воље и три прсто-
хвата вилинске прашине. Ако
покажемо добру вољу, добија-
мо и моћ да искорачимо из
прашњавог вртлога у којем смо
ко зна колико дуго, држећи у
њему и друге јер смо били уве-
рени да не можемо сами.

Имати јасан поглед или
поглед замагљен прашином –
одлука је на вама.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Када се прашина
слегне, постајемо
сведоци својих
лоших процена и
одлука које смо на
основу њих доносили.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Биљна комбинација која може доста да помогне особама које

се опорављају од срчаног удара, према препоруци траварке

Милене Марић, садржи: 40 г глога, 20 г матичњака, 20 г раста-

вића и 20 г невена.

Глог је најзаступљенији, јер је, како тврди Милена Марић, он

прави мелем за кардиоваскуларни систем. Толико даје снагу да

је назван „биљка за старачко срце”. С временом се успоставља

све боља циркулација и побољшава еластичност крвних судова.

Чај се припрема уобичајено. Може се ујутру направити количи-

на за цео дан. Три кашике биљне мешавине прелити са три шоље

кључале воде и оставити поклопљено 15–20 минута. Било би

идеално да се пије пола сата пре јела, три пута дневно, у траја-

њу од три месеца. Наравно, пре употребе било какве допунске

терапије, па макар она била и сасвим природна, важи увек исто

правило: консултујте се са својим лекаром.

Чај за опоравак
од срчаног удара

Да ли се и вама дешава да осе-
ћате хронични умор иако довољ-
но спавате? Да ли вам коса пре-
терано опада? Да ли сте у послед-
ње време нагло смршали или се
угојили без неког објашњивог
разлога? Да ли вам срце ради
убрзано, анксиозни сте и успла-
хирени? Знојите ли се преви-
ше? Заборавни сте и деконцен-
трисани? Имате ли проблема са
столицом или менструалним
циклусом? Да ли вам кожа изгле-
да другачије него иначе?

Ако сте на више од једног од
ових питања одговорили потврд-
но, немојте дозволити да прођу
месеци или чак године пре но
што застанете, ослушнете свој
организам и запитате се да ли
вам можда штитаста жлезда
управо поручује да јој је потреб-
на помоћ.

Ендокринолози су специјалисти
који у последњих неколико деце-
нија имају све више посла, буду-
ћи да неке од болести које они
лече добијају размере светских
епидемија. Поред дијабетеса типа
2 и гојазности, који предњаче
по броју оболелих, све је више
жена, мушкараца, али и деце
који имају проблема са штита-
стом жлездом.

Невоља са ендокринолошким
болестима је у томе што се оне у
примарном периоду испољава-
ју врло дискретно и с „финим”
тегобама, најчешће везаним за
когнитивне функције – памће-
ње, учење, концентрацију, пажњу,
те реакције на стрес, попут анк-
сиозности и депресивности. Док
нас свакодневица „меље”, често
немамо времена да приметимо
ове ране знакове. Ако и уочимо
да нешто није у реду и пожали-
мо се на то, околина ће нас веро-
ватно оптужити да претерујемо.
Тако се деси да занемаримо сво-
је стање све док се болест не
распламса и закомпликује. Сто-
га не чуди што су данас у Срби-
ји, као и у целом свету, разли-
чите болести штитасте жлезде,
без обзира на то да ли је реч о
хипотиреози, хипертиреози или
чак туморима, постале драма-
тично учестале.

Ево прилике да се са овом
важном ендокрином жлездом
детаљно упознате и да сазнате
који су симптоми поремећаја у
њеном раду и на који начин јој
можемо помоћи да добро функ-
ционише.

Ни пребрзо, ни преспоро

Уколико вам је болест већ дијаг-
ностикована, онда вам је ваш
лекар сигурно рекао да, поред
терапије, лечењу у великој мери
доприноси и адекватна исхрана
и да је стога изузетно важно које
намирнице конзумирате током
дана. Ми смо консултовали
нутриционисткињу Аниту Алте-

ров како бисмо из прве руке
добили најважније препоруке о
томе шта, када и колико јести
да наша штитна жлезда не би
радила ни пребрзо ни преспоро,
већ баш како треба.

Штитаста, штитна, тироидна
жлезда или glan du la thyreo i dea,
како гласи њен латински назив,
име је добила по старогрчкој
речи tyreos, што значи штит,
будући да по облику заиста нали-
кује штиту какав је у стара вре-
мена био део витешке опреме.
Судећи по важним улогама које
у организму има, ова мала жле-
зда са унутрашњим лучењем,
тешка свега 10–20 грама, заиста
би се могла сматрати штитом
нашег организма.

Важни хормони

Штитна жлезда ствара хормоне
тироксин (Т4), тријодтиронин
(Т3) и калцитонин. Тироксин и

тријодтиронин имају велики ути-
цај на контролу интензитета
метаболичких процеса у нашем
телу, а неопходни су и за развој
нервног ткива у феталном периоду
и након рођења. Утичу на 
функцију других ендокриних
жлезда тако што повећавају
секрецију инсулина, гликокор-
тикоида, хормона раста и парат-
хормона. Уз то, повећавају 
разградњу масти, а на срце делују
тако што повећавају његову сна-
гу и фреквенцију. Такође, неоп-
ходни су за нормалну репродук-
тивну и сексуалну функцију. Тре-
ћи хормон штитњаче, калцито-
нин, задужен је за регулацију
метаболизма калцијума.

Kада се сагледа колико много
процеса у нашем организму зави-
си од штитне жлезде, јасно је
зашто њен успорен или убрзан
рад повлачи за собом тако много
последица и због чега је важно да
штитњачу често контролишемо.

Kад штитњача забушава

Особе које болују од хипотирео-
зе хронично су уморне и поспа-
не, без обзира на то колико се
одмарају. Поред опште исцр-
пљености, на проблем са успо-
реном штитном жлездом упу-
ћује и задржавање течности у
организму, због чега се јављају
отоци лица, језика и ногу.

Хипотиреоза утиче и на косу,
која се тањи и појачано опада,
затим на нокте, који постају крти
и лако се ломе, као и на кожу,
која је сува и перутава. Успоре-
на штитњача успориће рад срца,
учиниће да тешко подносимо
хладноћу, довешће до нередов-
них и обилних менструалних
циклуса, а утицаће и на нашу
психу: ослабиће нам концентра-
цију, а неретко ће проузрокова-
ти и депресију. Kод хипотирео-
зе метаболизам је изузетно успо-
рен, па људи који болују од ове

болести у највећем броју случа-
јева имају проблем с вишком
килограма и пате од затвора и
надимања.

Неисплатив прековремени рад

Хиперактивна штитна жлезда, с
друге стране, лучи превише хор-
мона и доводи до поремећаја
под називом хипертиреоза.
Симптоми појачане функције
штитњаче су нервоза, емоцио-
нална нестабилност, несаница,
појачано знојење, убрзан и често
неправилан срчани рад. За 
разлику од особа с хипотиреозом,
оболели од хипертиреозе нагло
губе на телесној тежини и имају
учестале столице.

Kоса им је такође танка и поја-
чано опада, док је кожа топла и
влажна. За хипертиреозу су
карактеристични и мишићна
с л а б о с т  и  н е п р а в и л а н 
менструални циклус, а оболеле
особе ћете најчешће препозна-
ти по егзофатламусу – избоче-
ној очној јабучици, ретком треп-
тању и сузним очима.

Анализом крви до дијагнозе

Kада се јаве симптоми који вас
наводе да посумњате да ваша
штитна жлезда ради прековре-
мено или се пак улењила, врло
је важно да се лекару јавите без
одлагања. Лош рад тироидне
жлезде ремети функцију других
органа у нашем телу, а ако такво
стање потраје, може доћи до
њиховог трајног оштећења. Због
тога је важно благовремено успо-
ставити тачну дијагнозу.

Једноставан преглед крви
којим се утврђује ниво хормона
штитне жлезде у организму
одмах ће лекару указати на то
да ли је с нашом штитњачом све
у реду. У случају да резултат крв-
не слике није довољно јасан,
ендокринолог ће затражити да
се уради и ултразучни преглед.
Помоћу ове једноставне, неин-
вазивне и безбедне методе могу-
ће је проверити да ли је штитна
жлезда увећана и има ли на њој
неких промена у виду чворића
и израслина. У појединим слу-
чајевима, код тежих комплика-
ција болести, ради се и магнет-
на резонанца или биопсија.

ИСХРАНОМ ДО ОПТИМАЛНОГ РАДА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ

КАД ШТИТ ОРГАНИЗМА ОСЛАБИ, 
ВИ МУ МОЖЕТЕ ВРАТИТИ СНАГУ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ПЛАН ОБРОКА КОД ХИПОТИРЕОЗЕ

Према речима нутриционист-

киње Аните Алтеров, код обо-

лелих од хипотиреозе изузет-

но је важно радити на убрза-

њу метаболизма. То се пости-

же пре свега кроз редовне

оброке: три главна и две ужи-

не. Потребно је да оброци буду

добро избалансирани и распо-

ређени на три до четири сата.

Ако ваша штитњача ради

успорено, храна коју конзу-

мирате треба да буде у што

природнијем облику, без пре-

више адитива и конзерванса.

Свеже поврће, риба, масли-

ново уље и језграсто воће су

одличан избор за вас, док

глутен треба да заобиђете.

Избегавајте и кељ, купус,

броколи, карфиол, прокељ,

кикирики, соју, лан, просо...

Ово су такозване струмогене

намирнице, које ометају

искоришћавање јода, па их

треба свести на минимум.

Пушење је такође забрањено.

Шетајте бар трипут недељно.

ХИПЕРТИРЕОЗА И ИСХРАНА

Kод хипертиреозе, за разли-

ку од хипотиреозе, метаболи-

зам је знатно убрзан, па је

нагли губитак килограма

честа појава, а ту су и нерво-

за, раздражљивост, аритми-

је... Неретко се убрзан рад

штитњаче јавља код пације-

ната који имају повишен крв-

ни притисак. У том случају

се, како тврди Анита Алте-

ров, мора водити рачуна не

само о избору намирница

које ће бити на дневном

менију већ и о томе да се

смањи количина соли у сва-

ком оброку. Унос соли свака-

ко треба ограничити и због

количине јода. Такође,

потребно је избацити све

индустријске производе који

садрже одређене количине

натријум-хлорида.

Kод оболелих од хиперти-

реозе честе су промене на

костима и мишићној маси, па

је потребан већи унос протеи-

на, витамина Д и калцијума.

Исхрана мора бити разновр-

сна, енергетски јака, са

честим оброцима: три главна

и две ужине. Након оброка је

пожељно одмарати се. Пре-

поручује се умерена физичка

активност.



Специјални, психолошки или сај-
бер рат? Или чак тероризам?
Шта год да је у питању, попри-
лично је узнемирило, забрину-
ло, па и наљутило грађане Срби-
је, који су већ два месеца засути
лажним дојавама о постављеним
бомбама у школама, тржним цен-
трима, студентским домовима...

Све је ескалирало средином месе-
ца када је у само једном дану
стигло више од 200 дојава на
најразличитијим местима, што
је прилично пореметило уоби-
чајени живот, пре свега у срп-
ској престоници.

Грађане посебно брине то што
у овом тренутку има много више
питања него одговора. Ако се
безбедносни стручњаци већ сла-
жу да је узрок рат у Украјини,
много је више непознаница око
тога ко стоји иза свега што се
дешава, како је могуће да ни
наше специјалне службе, уз
помоћ савезника, не могу да им
уђу у траг, ко ће следећи бити
на мети и – до када ће све ово
трајати.

Серија дојава о лажним бом-
бама у нашој земљи почела је
11. марта, неколико недеља
након што је Русија покренула
рат у Украјини.

Где?

Прво су на мети били авиони
„Ер Србије” који су саобраћали
на релацији Београд–Москва–
Београд, а затим су „циљеви”
значајно проширени. Ипак, ско-
ро по правилу били су концен-
трисани на Београд, а тек у рет-
ким приликама дојава је било у
Нишу и Новом Саду, али не и у
остатку Србије.

После авиона и аеродрома,
почеле су лажне дојаве по

тржним центрима, пословним
зградама, железничким стани-
цама, основним и средњим шко-
лама, студентским домовима, па
чак и Зоолошком врту.

Коначно, 16. маја на мети су
се нашли и београдски мосто-
ви, и то, гле случајности, баш у
време поподневног шпица када
преко њих прелази на стотине
хиљада грађана и чије би затва-
рање изазвало општи колапс у
граду.

Јасно је да су на мети места и
објекти где се креће највећи број
људи и која је најтеже брзо и
ефикасно евакуисати. Према
речима безбедњака, никога не
би требало да изненади ако се
на мети ових група убудуће нађу

вртићи, масовне спортске или
културне манифестације, бол-
нице...

Како?

За разлику од „бомбаша амате-
ра” који су ранијих година доја-
вљивали постављање бомби пре
свега у судовима и школама,
како би избегли суђења или неки
писмени испит, мотиви ових
„професионалних бомбаша” пот-
пуно су другачији, баш као и
начин на који јављају о поста-
вљеном експлозиву.

Наиме, раније су се по прави-
лу дојаве вршиле путем теле-
фонских позива, и то мобилним
апаратима или чак позивима из
скоро „изумрлих” телефонских

говорница. Сада се, међутим,
користи искључиво електронска
пошта, којој је у многим случа-
јевима скоро немогуће ући у траг.

Зато смо претходних дана
могли да чујемо како су имејло-
ви слати из Швајцарске, Укра-
јине, као и „других европских
земаља”. Међутим, тачну адре-
су и починиоца је изузетно тешко
открити.

– Сигуран сам да је МУП то
врло озбиљно схватио. Ствар је
само што у хедерима тих мејло-
ва ви немате IP адресу, немате
идентификацију, јер се шаље са
ових анонимних сервера, као
што су Yandex или Pro ton Mail.
Једино што ви можете да ура-
дите јесте да тражите преко Евро-

пола, рецимо, да они од Швај-
царске, где је Pro ton Mail, траже
званичан мејл од „Протона”, ода-
кле је порука. И то може да се
заврши тако што ништа од тога
не добијете – рекао је за Н1 Адел
Абусара, експерт из области сај-
бер безбедности.

Зашто?

Нема никакве дилеме да је све
штоседешавадиректноилиинди-
ректно везано за рат у Украјини.
Уосталом, довољно је подсетити
да је руска офанзива почела 24.
фебруара, а да је прва лажна доја-
ва о бомби на лету Београд–Мо-
сква стигла 11. марта, дакле непу-
них 20 дана касније.

Дакле, с једне стране је циљ
утицати на Србију да се на овај
или онај начин определи када
је рат у Украјини у питању, одно-
сно да се сврста на једну или
другу страну. А то се чини помо-
ћу застрашивања људи, да се не
осећају безбедно ни на улицама
ни у својим домовима, затим
пражњења школа и тржних цен-
тара, заустављања саобраћаја,
наношења материјалних губи-
така предузећима... Циљ је, дакле,
да се унесе хаос међу грађане.

– Овим се жели да се покаже
да наше службе нису способне
да спрече ту врсту активности
страних обавештајних служби,
нити да открију одакле долазе
те лажне дојаве – сматра Марко
Ницовић, члан Светске асоци-
јације шефова полиција.

Ко?

Стигосмо и до главног питања:
ко стоји иза лажних дојава о
бомбама? Две су основне тео-
рије, а везане су, наравно, за рат
у Украјини. По једној, иза њих
стоје западне обавештајне слу-

жбе које су на овај начин, на
почетку, исказивале своје неза-
довољствочињеницомдасуавиони
нормално летели из Београда за
Москву, да би се затим ова
субверзивна делатност проши-
рила на школе, тржне центре,
студентске домове..., а све како
би се, наводно, Србија и на овај
начин притиснула и коначно
увела санкције Русији.

Међутим, друга варијанта је
да се ради о проруским хакери-
ма, који на овај начин желе да
„опомену” Србију што се све
чешће и у највишим политич-
ким круговима најављује могу-
ће увођење санкција Русији.
Интересантно је да су дојаве о
лажним бомбама учестале баш
последњих дана када је све реал-
нија могућност увођења каквих-
-таквих санкција.

Тужилаштво је дојаве о бом-
бама окарактерисало као кри-
вично дело – тероризам! Анга-
жовано је и посебно одељење за
високотехнолошки криминал.

Обе теорије се слажу у неко-
лико ствари: да иза ових акција
стоје добро организоване и опре-
мљене групе људи, као и да је
све организовано у иностранству.
Ипак, постоји и трећа опција...

– Иза претњи о постављању
експлозивних направа на лето-
вима „Ер Србије” ка Русији ста-
јало је „страно деловање”, док је
код масовних дојава о бомбама
у школама у питању „други
домен”. Ту већ можемо тражи-
ти мангупе у нашим редовима.
Иза масовних претњи најверо-
ватније стоји група појединаца
које су подстакле претње упу-
ћиване „Ер Србији”, а које су
имале јасан политички мотив –
објаснио је познати војни ана-
литичар Александар Радић.

ТЕМА БРОЈА
Петак, 27. мај 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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СВЕ О ЛАЖНИМ ДОЈАВАМА О БОМБАМА

ЦИЉ ЈЕ ДА СЕ УНЕСЕ ХАОС МЕЂУ ГРАЂАНЕ СРБИЈЕ

Припадници
Министарства
у н у т р а ш њ и х
послова, Управе
криминалистич-
ке полиције, у
сарадњи с Тужи-
лаштвом за
организовани
криминал и
Вишим јавним
тужилаштвом,
Посебним тужи-
лаштвом за бор-
бу против висо-
котехнолошког
к р и м и н а л а ,
идентификова-
ли су локације
укупно 19 имејл
адреса – 18
адреса Gmail сервиса и једну
имејл адресу сервиса Pro ton -
Mail, с којих су стигле прете-
ће поруке о постављеним бом-
бама на различитим локаци-
јама у Србији. Утврђено је да
је осам таквих претњи стигло
из Пољске, четири из Гамби-
је, по две из Ирана и Нигерије
и по једна из Украјине, Слове-
није и Русије.

Припадници српске поли-
ције идентификовали су и лице
које је, у току јучерашњег дана,
телефоном упутило претње
исте садржине.

С циљем идентификације
пошиљалаца ових претњи и
њиховог процесуирања за
почињена кривична дела, а с
обзиром на то да су у питању
страни држављани који не
живе у Србији, у току је међу-
народна размена података
Министарства унутрашњих
послова Републике Србије, пре-
ко Европола и Интерпола, с
надлежним органима Швед-
ске, Литваније, Швајцарске,
Руске Федерације и Мађарске,

као и с компанијом Goo gle.
Од 11. марта до 18. маја

путем имејла или телефон-
ских позива, у 48 наврата, на
адресе различитих институци-
ја у Србији, из иностранства
је стигло на стотине претећих
порука о наводним експлозив-
ним направама постављеним
на јавним местима или у
институцијама. Претеће пору-
ке су слате са сервиса Gmail,
Pro ton Mail, Eunet mail, Yandex,
као и путем анонимних теле-
фонских позива.

Претеће поруке су претход-
них дана слали и поједини
грађани Србије. Због лажних
пријава о постављеним бом-
бама у јавним објектима, при-
падници Министарства уну-
трашњих послова су, за чети-
ри дана, процесуирали осам
лица – држављана Србије:
ухапшена су два лица, а про-
тив још шест малолетних лица
поднете су кривичне пријаве
у редовном поступку.

Апелујемо на појединце да
се, нарочито у тренутку кад је

Србија изложена масовним и
организованим сајбер напади-
ма и лажним дојавама о поста-
вљеним бомбама које долазе
из иностранства, понашају
одговорно и у складу са зако-
ном и не отежавају додатно
рад српској полицији, чији су
КД тимови свакодневно на
терену. Лажна пријава о поста-
вљеној бомби није шала, већ
озбиљно кривично дело, које
може изазвати узнемиреност
и страх грађана Србије и зах-
тева додатно ангажовање при-
падника МУП-а.

За само три дана, од 15. до
18. маја, припадници Поли-
цијске бригаде, односно спе-
цијалистички тимови за про-
тивдиверзиону заштиту, с
посебно обученим полициј-
ским службеницима и поли-
цијским псима, извршили су
контрадиверзионе прегледе
неколико стотина јавних обје-
ката, школа, болница, тржних
центара. Извршеним прегле-
дима утврђено је да су све при-
јаве биле лажне.

У ПОМОЋ ПОЗВАН И ИНТЕРПОЛ

Откривено одакле стижу претње,
неке дојаве слали и наши људи

Стручњаци кажу: ко год да је,
постоји један циљ, а то је уно-
шење страха и панике.

Члан Светске асоцијације
шефова полиција Марко Ницо-
вић оценио је да је циљ уноше-
њеосећајанесигурностиуземљи,
као и изазивање опште панике.
Како каже, са овим се морамо
сами изборити јер, према њего-
воммишљењу, деоовеигреможе
долазити и из иностранства, па
је зато и мало вероватно да ће
нам помоћи да зауставимо ово.
Могући разлог, како каже, може
бити контрирање око увођења
санкција Русији.

– Јасно је да не можете кон-
традиверзиону службу распо-
редити на 100 места и с тим се
рачуна да ће успети да изазову
осећај несигурности. С друге
стране, ви не можете ништа,
јер по мом мишљењу то је ипак
игра Запада и служби, заједно
са службама из региона. Они
раде координирано и ја бих
рекао да је разлог наше кон-
трирање око увођења санкција
Русији – каже Ницовић.

С обзиром на то да серија о
дојавама не престаје и да су све
учесталије, те да се може ство-
рити и психолошки притисак
на грађане, пожељно је што пре
открити ко шаље дојаве и зау-
ставити све.

– Могло би се рећи да је мало
вероватно да ће нам друге слу-
жбе помоћи сада, ми сами мора-
мо предузети неке кораке, јер
не можемо сваки пут избаци-
вати ђаке на улицу. Дакле, поја-
чати безбедност у школама, на
улазима у тржним центрима и
на аеродромима и објаснити да
је то све урађено. Они знају да
ми не можемо физички да се
распоредимо на 100 места и то
користе. Немамо толико људи
који ће ићи на масовне прија-

ве, јер сада имамо и службени-
ке МУП-а који су развучени на
100 места. Ово је психолошки
рат против Србије, али савету-
јем да останемо прибрани и
мирни – закључује Ницовић.

Остати прибран

Иако се, срећом, ради о лажним
дојавама, асоцијација на бомбу
је терористички напад. Психо-
лог Маја Светозаревић слаже
се са оценом да је циљ изазива-
ње панике, да је у питању орга-
низована „акција”, али она не
може да тврди шта је разлог.

– Оно што ми можемо да
кажемо јесте да се то ради орга-
низовано с циљем стварања
панике. Не могу да тврдим са
чим то има везе, али видимо
да се овде „иде” на велике гра-
дове, тржне центре, на огро-
ман број школа, аеродром, и то
су све места која посећује огро-
ман број људи. Дакле, циљ је
стварање панике код већег бро-
ја људи који посећују сва та
места, укључујући и децу у шко-
лама. Као психолог не бих се
бавила нагађањима, али када
добијете дојаву о бомби, прва
асоцијација на то је терори-
стички напад, па не можете
остати имуни на такву инфор-
мацију. Суштина је да људи
створе механизам одбране и
буду свесни да држава ради све
на свим мерама безбедности и
да би требало остати миран и
сталожен – каже психолог Маја
Светозаревић.

Она додаје да треба допусти-
ти државним органима да раде
свој посао, а да се ми сами
посветимо очувању менталног
здравља.

– Не треба, наравно, то ола-
ко схватати, али треба појача-
ти безбедност, радити тимски
и, ако је некоме потребна помоћ

да се не би створио неки поре-
мећај, треба реаговати. Види-
те, постоје људи које ово узне-
мирава. Људи који прате вести
сигурно паниче и то може ути-
цати на стварање анксиозно-
сти, зато треба реаговати ако
приметите код себе или код
неког свог блиског да га ове
вести узнемиравају, да потра-
же помоћ стручњака – каже
Маја Светозаревић.

Како деци објаснити

Како велики број школа добија
дојаве о подметнутој бомби,
деци треба објаснити да нема
места паници и да их то не
узнемирава. Такође, ако је неком
ученику потребна психолошка
помоћ, било би пожељно да је
одмах добије.

– Деци треба дати објашњење
дасенебиузнемирила, јерсигур-
но да ово не може бити пријат-
но, а с друге стране ту имамо
ометање наставе. Ми наравно у
школама имамо тимове за
безбедностионирадесвојпосао,
као што и МУП ради свој део
посла. Оно на шта ми као поје-
динци можемо утицати јесте да
снизимо панику и покушамо да
останемо с једне стране опре-
зни, а с друге да никако не пани-
чимо и не развијамо тај осећај
страха, анксиозности... Што се
деце тиче, требало би радити и
тимски и појединачно, објасни-
ти им све да они не би били под
стресом. А ако постоји неко дете
које је већ развило страх, том
детету се треба посветити поје-
диначно. Томогуприметитинај-
пре родитељи, али и просветни
радницикојићеалармиратипси-
холога. Мој савет је да не диже-
мо панику, понашајмо се нор-
мално, адржаваће, верујем, све-
му овоме стати на пут – каже
психолог Маја Светозаревић.

РЕЧ СТРУЧЊАКА

Акција је организована, 
треба сачувати разум

Контрадиверзиони преглед авиона
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Петак, 27. мај 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

8 ГРАДСКА

Недавно се догодио удес на пружном
прелазу у Војвођанској улици на ста-
рој Миси. Ова вест нас није претерано
изненадила, јер се овакве несреће на
местима укрштања путева и железни-
це редовно догађају. Наравно, ово није
карактеристично само за наш град –
сличне вести из целе земље пуне стра-
нице црних хроника. То је повод да
још једном укажемо на проблем пру-
жних прелаза, али и да апелујемо на
суграђане да буду пажљиви и поштују
сигнализацију и знаке.

У Србији има 2.138 пружних прелаза.
Од тога је око 1.500 без рампи, а петна-
естак таквих је у Панчеву.

На пружном прелазу на ком се дого-
дила последња несрећа у низу постоји
рампа, али већ неко време није у функ-
цији, па је било само питање времена
када ће се нешто слично догодити.

Несреће у низу

Панчевачка насеља Котеж 2 и Куде-
љарски насип деле две железничке пру-
ге, од којих је једна активна – њоме
више пута дневно пролази шинобус на
релацији Вршац–Београд, као и терет-
ни возови.

Проблем је што овај пружни прелаз
нема ни рампу ни светлосну сигнали-
зацију, а по броју несрећа које су се
догодиле може се закључити да Андре-
јин крст и знак „стоп” нису довољни да
се оне спрече. А грађани, и пешаци и
возачи аутомобила, принуђени су да га
свакодневно користе.

Средином октобра прошле године
сударили су се аутомобил и воз, али на
срећу није било повређених. У марту
2020. године воз из Вршца је ударио у
аутомобил, а неколико година пре тога
дошло је и до судара комбија и воза.

Грађани су убеђени да се несреће
догађају због непрегледности проузро-
коване густим и високим растињем и
конфигурацијом терена – због успона
је немогуће уочити воз док се не приђе
самој прузи, а тада је у неким случаје-
вима касно за реакцију. Рекли су нам
да су многи овде „за длаку” избегли
најгори сценарио.

– На овом месту пријатељи су ми
тешко повређени. Требало би нешто
предузети, јер је улица фреквентна.
Поред мештана, овде има и доста фир-
ми, као и ресторан где се одржавају
прославе, а поврх свега и навигација

често наводи људе који желе у град
кроз Скадарску, па преко пруге – каже
нам Панчевац који живи у близини.

Неколико пута су становници Куде-
љарца писали петиције тражећи од 

надлежних да се постави рампа на овој
црној тачки, али њихове молбе нису
услишене. Рампа није постављена, али
је постављена камера, која, како се
показало, није решила проблем.

– Шта је једна рампа у поређењу с
људским животом? Колико још несре-
ћа треба да се догоди? Рампа би дели-
мично решила проблем – испричао нам
је овај суграђанин.

Мало је до нас

Да возачи морају да стану поред пру-
жног прелаза и да прелазе искључиво
онда када су уверени да је прелаз безбе-
дан, стални су апели стручњака, који,
чини се, не допиру до појединих возача.

Ради сопствене безбедности важно је
да поштујемо знаке и сигнализацију.
Често се дешава да возачи виде да се воз
креће пругом, али се свеједно упућују
преко прелаза, верујући да ће бити бржи.
А довољно је само једном лоше проце-
нити, па да последице буду огромне.

– Возила сам се таксијем када је
возач прелетео преко пруге. Тек тада
сам уочила воз који је ишао ка нама.
Прокоментарисала сам како нисам уоп-
ште уочила воз, на шта ми је возач
рекао да га је он јасно видео, али да је
знао да ће прећи. Сматрам да су возачи
подједнако криви јер бахато возе –
рекла нам је Александра Т.

Метеоролошке прилике имају велики
утицај на људско здравље, а од тегоба
које изазива промена времена пати
готово половина светске популације.
Температура и влажност ваздуха, ветар,
атмосферски притисак, киша и грмља-
вина, као и ефекат јонизације утичу на
то како ћемо се осећати.

Осцилације времена и неуобичајено
високе температуре у ово доба године
нимало не погодују људима који имају
здравствене проблеме, али ни онима
који су потпуно здрави. Питали смо
суграђане како подносе смену врелих
дана и наглих захлађења.

МИРЈАНА ВЕЉИН, пензионерка:
– Мени ове промене времена веома

сметају. Поготово овако кад падне киша,
па после буду испарења. Тада не изла-
зим из куће. Презнојавам се, имам гла-
вобоље и осећам се малаксало. Сметају
ми ове високе температуре, тада водим
рачуна да шетам по хладовини, јер сам
алергична, па ми смета директно изла-
гање сунчевим зрацима.

ГОРДАНА ЂУКИЋ, пензионерка:
– Мени осцилације времена уопште

не сметају. Одговара ми и када је хлад-
није време, и када је топло и кишови-
то, чак и када су високе температуре.
Бавим се спортом, куглањем, 23 годи-
не, па се лако прилагођавам сваком
времену.

ТОМИСЛАВ СТОШИЋ, 
академски сликар:

– Мени не смета, више волим овакво
време него хладно. Можда су мало веће
температуре за ово доба године, али
ми више пријају него хладно време.
Када су велике осцилације, онда се то
одражава на свакога без обзира на
животно доба и здравствено стање, па
и ја осетим.

ВЕРИЦА ВАСИЉЕВИЋ, 
лични пратилац:

– Не смета ми ништа, ни врућина, ни
промене времена, ни киша. Иначе, нај-
више волим када пада киша. Код мене
је контра, обично људи, када пада киша,

не излазе напоље, а ја сам баш тада
активна и шетам. Све је ствар навике.

МИЉАНА СТОЈИЉКОВИЋ, 
гимназијалка:

– Мислим да на нас позитивно утиче
топлије време, али никоме не пријају
оволике врућине у мају; нису баш сва-
кидашње за овај период године. Волим
да будем изложена сунцу, не користим
заштитне факторе још увек, осим када
идем на море.

ЂОРЂЕ ШЕЛМИЋ, гимназијалац:
– Смета ми када су велике врућине,

па температура нагло падне, спава ми
се цео дан. Верујем да утиче на све
људе, а не само на мене. Нисам се нави-
као на врућине, још увек сам у тренер-
ци и јакни. Мени је то све у реду.

В. ВАСИЉЕВИЋТ. СТОШИЋ М. СТОЈИЉКОВИЋ Ђ. ШЕЛМИЋГ. ЂУКИЋМ. ВЕЉИН

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Да ли ћу платити царину на
свој лаптоп при доласку на

одмор у Србију код родитеља?

КАКО ПОДНОСИТЕ СМЕНУ ВРУЋИХ ДАНА И НАГЛИХ ЗАХЛАЂЕЊА?

Лепо је кад је топло, али умерено

Планирам долазак из иностранства
на одмор код родитеља у Србији. Шта
се све сматра личним пртљагом? Да
ли лаптоп спада у лични пртљаг? –
пита Стефан Г. из Панчева.

Лични пртљаг путника чине сви
предмети (некомерцијалног карак-
тера) које путник носи са собом, а
служе му док је на путовању, нпр.
одећа, обућа, разни технички уре-
ђаји, спортски реквизити, предмети
за одржавање личне хигијене, леко-
ви за уобичајену терапију и други
предмети за личну употребу. Коли-
чина ових предмета зависи од сврхе
путовања, пола, занимања путника,
годишњег доба и других околности
у вези с конкретним путовањем.
Предмети који служе личним потре-
бама путника за време путовања
(лични пртљаг), независно од тога
да ли их носе са собом или су их
дали на превоз возару, ослобођени
су од плаћања увозних дажбина. Уко-
лико је путник дао лични пртљаг на
превоз другим превозним средством,
на захтев царинског органа подноси
и одговарајући доказ да се ради о
његовом личном пртљагу.

Царински орган је дужан да, у сва-
ком конкретном случају, утврди који

предмети (које путник уноси у нашу
земљу у путничком промету или које
је дао на превоз другим превозним
средством), у смислу наведеног у
одговору на претходно питање, чине
лични пртљаг путника и даље посту-
пи у складу с прописима. С тим у
вези, лаптоп можете носити са собом,
али су царински службеници дужни
да, као и за остале ствари које носи-
те, утврде да ли се заиста ради о
предмету који је саставни део лич-
ног пртљага или је пак у питању нпр.
нови уређај који подлеже наплати
увозних дажбина. Не заборавите да
држављани Републике Србије имају
право да у земљу унесу робу у вред-
ности до 100 евра без плаћања уво-
зних дажбина.

БЕЗБЕДНОСТ НА ПРУЖНИМ ПРЕЛАЗИМА

ВАЖНЕ СУ РАМПЕ, АЛИ ТРЕБА
ПОШТОВАТИ ИПОСТОЈЕЋУСИГНАЛИЗАЦИЈУ

Крајем новембра 2020. „Гаспром” је
деци у Панчеву донирао модерно
дечје игралиште у парку код Град-
ске библиотеке. Игралиште су тада
отворили директор компаније Алек-
сандар Варнавски и градоначелник
Панчева Александар Стевановић. Од
тог тренутка деца уживају у парку
док се играју и друже, посебно у
овим топлим данима.

Општи утисак квари изваљена

информативна табла која приказује
справе, указује на то шта је забра-
њено на површини игралишта и садр-
жи важне бројеве телефона полици-
је, ватрогасне службе, хитне помо-
ћи. Једном страном је потпуно на
земљи, док је други стубић искри-
вљен. Приметни су и трагови „чеша-
ња” који указују на чињеницу да је
нешто ударило у стубић и оштетило
имовину града Панчева.

Страну 

припремила 

Сузана

Јанковић

Редакција „Панчевца” тражи новинаре са
искуством и новинаре почетнике за рад у
редакцији штампаног издања и на порталу.
Могуће је заснивање сталног радног односа.
  Биографије до 10. јуна шаљите на адресу
pan ce vac @pan ce vac-onli ne.rs.
  Само кандидати који уђу у ужи избор
биће позвани на разговор.
                                                          Редакција

НУДИМО ПОСАО!

„Пијана” табла

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ



Сетва већ урађена уз
огромне трошкове

У овом периоду скоро
нико не набавља
репроматеријал

Иако је сетва колико-толико
успешно завршена, прича о
ђубриву и даље је донекле 
актуелна. Макар на светском
тржишту...

И, када је о томе реч, све вре-
ме говорило се само о расту 
цена овог, за пољопривредне 
произвођаче суштински немер-
љиво важног репроматеријала.

Јефтинији уреа и АН

Међутим, за разлику од мину-
лог периода, дошло је до изве-
сног пада цена одређених врста.
Тако су, примера ради, појеф-
тинила азотна ђубрива, као што
су амонијум-нитрат (АН) и уреа,
док су неке друге врсте остале
на истом, високом нивоу.

Према писању појединих
медија, као што је немачки
„Агрархојте”, однедавно је амо-
нијум-нитрат јефтинији за додат-
них 35 евра по тони или укупно
од априла за око 300 евра. С
друге стране, цена урее је оти-
шла доле за 150 евра, док неке
друге врсте, попут диамонијум-
-фосфата, нису мењане.

Када је реч о разлозима ових
промена, томе су допринеле
ниже цене гаса, који је најва-
жнији трошак у овој производ-
њи. С друге стране, како није
сезона ове робе, купци и пољо-
привредни произвођачи покази-
вали су мање интересовање, јер
не желе да купују ђубриво по
још увек астрономским износи-
ма, будући да се не искључује
ни могућност даљег смањења
или макар консолидација те 
ситуације.

Како цене природног гаса
падају, велики произвођачи

ђубрива више немају тако јак
аргумент за толике вредности.

С друге стране, изразито слаб
евро спречава даљи пад цене
поменутог енергента, јер га увоз
у доларима знатно поскупљује.

Куповина можда тек након
жетве

Међутим, наши пољопривред-
ници су већ урадили главни посао
када је у питању употреба хра-
нива, па им сада било каква
корекција цена готово ништа не
значи, а то се једнако односи и
на мале и на велике произвођа-
че.

Један од њих, Марко Шкр-
бић, који је и председник Удру-
жења пољопривредника „Први
клас” из Јабуке, каже да га то не
чуди, јер је прошла сезона упо-
требе ђубрива, а самим тим и
велика тражња на тржишту.

– Сад може да појефтини коли-
ко хоће, јер смо га употребили у
мери у којој смо сматрали да је
неопходно за целу сезону. А

коштало нас је никад скупље,
може се рећи и сто одсто у одно-
су на прошлу годину, али то је с
друге стране утицало на саму
количину хранива коју смо баца-
ли и на своју и на државну земљу,
коју смо узимали у закуп. А што
се тиче куповине по нижим цена-
ма, у овом тренутку то отпада,
јер нити нам треба, нити имамо
где да га чувамо – каже Шкр-
бић.

Његов колега Немања Петро-
вић, први човек „Старчевачких
паора”, такође је испратио све
агротехничке мере упркос сил-
ним поскупљењима, али исто
тако није заинтересован за набав-
ку репроматеријала у овом тре-
нутку.

– Сада када је прошла сетва
нисам у ситуацији да правим
лагер ђубрива, нити бих га сад
куповао. То обично радим после
жетве, када ми се ослободи про-
стор у шупама како бих могао
да ускладиштим репроматери-
јал, а с наруџбинама отприлике

почињем у августу – наводи
Петровић.

Ни председник „Доловачких
паора” Марко Бојтар неће иско-
ристити пад цена ђубрива, а за
тако нешто је више разлога.

– Пад цена ђубрива свакако
треба поздравити, јер то је сигур-
но најскупљи инпут у ратарској
производњи. И када би српски
пољопривредник био прави, па
да сада, када цене иду доле, кре-
не у набавку репроматеријала за
догодине, то би било сјајно. Међу-
тим, он је тотално осиромашен
и без икакве финансијске снаге.
Што се тиче самог ђубрива, ако
су у питању азотна, неко ко их
није дао могао би евентуално да
употреби уреу, амонијум-нитрат
или КАН за прихрану кукуруза
и сунцокрета. Међутим, такви
који то нису урадили тако су
поступили зато што нису имали
довољно новца. Што се мене
тиче, ђубриво за следећу сезону
набављам или крајем јесени или
у току зиме – истиче Бојтар.

Петак, 27. мај 2022.
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СТАРЧЕВО НА КУЛТУРНОЈ МАПИ СРБИЈЕ

Неолићанска „Ноћ музеја” Поред свакодневних активно-
сти које обавља, Јавно кому-
нално предузећe „Долови” као
тренутни приоритет има коше-
ње великих зелених јавних
површина.

Међутим, директорка те
фирме Миљана Царан истиче
да то ипак не омета ни друге
активности када је реч о одр-
жавању села и нарочито живот-
не средине.

– Радови на „Гробљу 1” и
даље су у току, као и чишћење
„Гробља 2”. Санирали смо и
две велике депоније у Баштен-
ској улици, као и једну на кра-
ју Детелинске улице. Притом
смо, у сарадњи са Активом
младих, поставили и табле с
натписом „Не бацајте смеће”,

а ангажована је и пољочувар-
ска служба која прати мешта-
не како више не би долазило
до бацања разних отпадака
тамо где то није дозвољено.
Из истог разлога постављене
су канте на брегу код школе,
јер је и тамо било много тога
чему није место на јавним
површинама. Све у свему, у
складу с нашим могућности-
ма, максимално се трудимо
да што боље одржавамо село
и чувамо нашу околину – наво-
ди Миљана Царан.

Банатски Брестовац: Месна
заједница обавља припреме за
сеоску славу Спасовдан, која
ће бити обележена 2. јуна. Изло-
жба под називом „Лица Афри-
ке” аутора Чедомира Букејло-
вића отворена је у петак, 20.
маја, у галерији Дома културе.

Банатско Ново Село: Месна
заједница обавља припреме за
сеоску славу Духови, која се
ове године обележава 12. јуна,
а недавно је с тим у вези одр-
жана седница Савета МЗ. Током
протекле недеље грађани су
више пута контактирали са слу-
жбом „Зоохигијене”, јер је све
више паса луталица.

Долово: „Карате турнир при-
јатељства” одржан је у суботу,
21. маја, у школској фискул-
турној сали, уз учешће око 100
такмичара с територије Бана-
та. Сутрадан је поводом сеоске
славе Летњи Свети Никола слу-
жена литургија у обе српске
православне цркве – Малој и
Великој. Истог дана су одржа-
не касачке трке на хиподрому.
Такмичење у гађању глинених
голубова биће приређено у
недељу, 29. маја, на локалном
стрелишту. Поводом Светског
дана борбе против дуванског
дима, у уторак, 31. маја, патро-
нажна сестра Мира Јовановић
одржаће предавање у просто-
ријама Месне заједнице „Мита
Вукосављев”.

Глогоњ: Месна заједница је
покренула процедуру за поста-
вљање видео-надзора на сео-
ској депонији. Удружење пен-
зионера организоваће у субо-
ту, 28. маја, у својим просто-
ријама, послужење гулаша по
промотивним ценама. КУД
„Веселија” учествоваће истог
дана у Долову на меморијал-
ном концерту у знак сећања на
Лучијана Данилова.

Иваново: На манифестацији
„Пролећни дани”, одржаној у

суботу, 21. маја, у категорији
израде везених марамица сре-
брну медаљу је освојио Вла-
стимир Мариловић, ученик
шестог разреда, а његова
вршњакиња Анастасија Варга
заузела је треће место.

Јабука: У месту и околини ових
дана организовано је прскање
комараца с реке и са земље.
Дечја представа „Куц-куц” позо-
ришне групе „Максимус арт” из
Београда изведена је у понеде-
љак, 23. маја, у Дому културе.

Качарево: У току је санирање
пружног прелаза. Седма мани-
фестација „Етно-дан” биће одр-
жана у суботу, 28. маја, у 10 сати,
на платоу испред Месне зајед-

нице, у организацији Удружења
жена „Етно-кутак”. Удружење
„Вардар” приредиће у суботу,
28. маја, у 12 сати, садржај под
називом „Научи да сликаш”.

Омољица: Траје реновирање
локала у центру села, а реч је о
некадашњој кафани ФК „Мла-
дост”, па ће Омољица ускоро
добити још један угоститељски
објекат.

Старчево: Старчевачки музеј
учествовао је у четвртак, 19.
маја, на манифестацији „Ноћ
музеја”, а на отварању су кон-
церт одржали полазници исту-
реног одељења панчевачке
Музичке школе „Јован Бандур”.
Дом културе наставља радове
на уређењу другог дела зграде,
у који се улази из парка.

Месне актуелности

JКП „ДОЛОВИ” БРИНЕ О ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

Не бацајте смеће!

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ПРЕДСТАВНИЦЕ ПАНЧЕВАЧКОГ МЕСТА У ВРШЦУ

„Глогоњке” за јака 
удружења жена

ЗАКАСНЕЛЕ ПРОМЕНЕ НА СВЕТСКОМ ТРЖИШТУ

РАТАРИМА САДА ГОТОВО НИШТА НЕ
ЗНАЧИ ПАД ЦЕНА ЂУБРИВА

Протеклог викенда у Вршцу је
oдржан други модул обуке „Јака
удружења сеоских жена за јаке
локалне заједнице”, на којој су
се окупиле представнице удру-
жења жена са села из Глогоња,
Опова и Алибунара, а реализо-
вало ју је удружење грађанки
„Fem Platz”.

Према речима Радмиле Трај-
ковски, председнице „Глогоњ-
ки”, том приликом се разгова-
рало о укључивању родне пер-
спективе у рад удружења жена,
пројектном планирању и зајед-
ничком осмишљавању активно-
сти у локалним заједницама.

– Циљ је да ове активности
допринесу економском осна-
живању жена са села, као и
информисању о њиховим соци-
јалним и економским прави-
ма и заштити од дискримина-
ције и насиља. Овакав вид обу-
ке разјаснио је учесницама мно-
го тога и дао безброј идеја за
унапређење њиховог рада у
удружењима. Женске органи-
зације са села најбоље разуме-
ју социјални и економски поло-
жај жена и могу мотивисати и
укључити жене са села у актив-
ности у заједници – каже Рад-
мила Трајковски.

Она додаје да свака врста
активности чији су циљеви
информисање и заштита жена
од родно заснованог насиља и
дискриминације треба да потек-
не из заједнице која разуме сво-
је карактеристике, потребе и
могућности.

Обуку реализује удружење гра-
ђанки „Fem Platz” у оквиру про-
јекта „Унапређење безбедности
жена у Србији”, уз подршку Аген-
ције Уједињених нација за род-
ну равноправност и оснажива-
ње жена (UN Women), као и нор-
вешке амбасаде у Београду.

Ученици Музичке
школе „Јован Бандур”
одржали концерт 
на отварању 
манифестације

Старчево је први пут било 
део велике акције познате као
Национална недеља музеја, чиме
је заузело важно место на кул-
турној мапи Србије.

Прва „Ноћ музеја” одржана је
у четвртак, 19. маја, у Изложбе-
но-едукативној поставци „Стар-
чево кроз векове”, а све је поче-
ло у вечерњим сатима када је
специјално за ову прилику испред
поменутог музеја одржан кон-

церт ученика Музичке школе
„Јован Бандур” из Панчева.

Заправо, радило се о ученици-
ма старчевачког истуреног оде-
љења те градске образовне уста-
нове, а на самом почетку пред-
ставили су се мали тамбураши
из класе професора Милоша
Аврамовића, уз клавирску сарад-
њу с професоркомАнђелом Бувач.

Низале су се тачке, а насту-
пили су Виктор Рамадановић,
Матеја Старчев, Лола Марче-
тић, Уна Гаврилов, Неда Костић,
Сара Латковић, Хана Ћирковић,
Сара Мијајловић...

Након тога у остатку вече-
ри бројни мештани и други
заинтересовани могли су да
виде сталну поставку музеја

„Старчево кроз векове”, који
функционише при Дому кул-
туре, а основан је уз велико
залагање локалних челника
у лето 2020. године. Како
кажу тамошњи упослени,
редовно га посећују и људи
из других места, а најчешће
из Београда.

Оно што ову установу, једин-
ствену за насеља оваквих габа-
рита, чини изузетним, јесте уре-
ђеност по савременим музеоло-
шким критеријумима. Као што
је многима познато, поставка
обухвата епохе почев од старче-
вачке културе из доба неолита
па до времена Банатске војне
границе.

Едукација увек добродошла

Хоће ли култура победити коров?
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Јубиларно, 20. Бијенале умет-
ности у Панчеву биће отворено
у петак, 27. маја, у 17.30, у Народ-
ном музеју, и трајаће до 27. јуна.

Бијенале ће се реализовати
под именом „рафинеријамана-
стир”, а поводом вероватно нај-
значајнијег културног догађаја
ове године у Панчеву одржана је
и конференција за новинаре, на
којој су говориле Ивана Маркез
Филиповић, уредница програма
визуелних уметности Kултурног
центра Панчева, и др Маја Ћирић,
кустос овогодишњег Бијенала.

Ивана Маркез Филиповић иста-
кла је да је за кустоса позвала
некога ко има репрезентативну
биографију, али и ко је пореклом
из Панчева, те самим тим наш
град доживљава другачије него
неко ко се први пут упознаје с
њим. О томе колико је др Маја
Ћирић велико име у свету умет-
ности, сведочи чињеница да је
она, између осталог, кустос и
комесар павиљона Србије на Бије-
налу у Венецији.

– Тема „рафинеријаманастир”
односи се на оно што је врло спе-
цифично у Панчеву. Мислим да
ниједан град нема ситуацију да
се у оквиру манастира дешава и
једна фабричка прича. Маја
Ћирић је на том интересантном
споју формирала цео концепт,
тему и сазив уметника. Као и до
сада, водили смо се мишљу да се
Бијенале реализује у више гале-
ријских и других простора. Ове
године их има осам, а то су: Гале-
рија савремене уметности, Народ-
ни музеј, Галерија Милорада Бате
Михаиловића, дворана Kултурног
центра, зграда СK12, кафе „Гале-
рија”, Светосавски дом и био-
скоп „Војводина”. У неким од тих
простора публика ће имати при-
лику да погледа неколико пер-
форманса већ на сам дан отва-
рања. Идеја нам је да тог дана
оживимо цео наш град – рекла је
Ивана Маркез Филиповић.

Ове године ће се на Бијеналу
представити 34 аутора из Србије
и иностранства, а више о њихо-
вом одабиру, о интригантној теми
и о концепту и значају саме мани-
фестације рекла је др Маја Ћирић.

– Бијенале уметности у Пан-
чеву једна је од најважнијих
манифестација у домену визуелних
уметности, поред Октобарског
салона и Меморијала Надежде
Петровић у Чачку. Желела бих
да напоменем да је панчевачко
Бијенале репродуковано у неким
важним монографијама, реци-
мо у монографији Луја Витона
нашли су се Данијел Борен и
његова инсталација с панчевачког
Бијенала. Она је сада била 
приказана у пратећем програму
Бијенала у Венецији. То није
мало достигнуће – истакла је
Маја Ћирић.

Зашто „рафинеријаманастир”

Она је истакла да се при одаби-
ру овогодишње теме Бијенала
руководила идејом да Панчево

не треба да инсистира на ства-
рима које нема, или да се коло-
низује туђим вредностима.

– Постоје феномени у нашем
окружењу, као што је однос Рафи-
нерије и манастира, који су врло
значајни и зачудни. Сматрала
сам да је тај феномен комплек-
сан и да у нашем друштву нисмо
дошли ни до каквог консензуса
шта би то требало да значи. Желе-
ла сам да укажем на то да има-
мо феномен који може да буде и
конфликтан и симбиотичан и да
онда заједно проверимо да ли

уметност може да нам помогне
да дођемо до неке врсте консен-
зуса и да ли том кованицом
„рафинеријаманастир”, дакле јед-
на реч с малим словима, може-
мо да пригрлимо све конфликте
које живимо у нашем окружењу
и да кажемо да се они могу арти-
кулистати на други начин – обја-
снила је кустоскиња Бијенала.

Ко ће се представити

На 20. Бијеналу уметности уче-
ствоваће следећи аутори из Срби-
је: Adri enn Újházi, Александра Јова-

нић, Александар Тодоровић, Ана
Вујовић, Богољуб Ђоковић, Вељко
Зејак (Србија – Словенија), Дари-
ја Медић (Србија – САД), Игор
Симић (Србија – САД), Јелена
Мицић (Србија – Аустрија),
Kристина Тица (Србија – Аустри-
ја), Лука Цветковић (Србија– Швај-
царска), Љиљана Шуњеварић,
„Матријаршија”, Миленко Првач-
ки (Србија – Сингапур), Милица
Мијаиловић (Србија – Црна Гора)
Милица Ружичић, Наташа Kокић,
Немања Николић, Никола Дамја-
нов, Племе Ф 20, Сања Анђелко-
вић и удружење „Kурс”.

Уметници из иностранства
чији ће радови бити представље-
ни јесу Adria Julia (Шпанија),
Anuk Kru it hof (Холандија), Jur -
gen Ots (Белгија), Catin ca Mala i -
ma re (Румунија – Велика Брита-
нија), Mykola Ridnyi (Украјина),
Mit Bor ras (Шпанија – Немач-
ка), Mic hi ka zu Mat su ne (Јапан –
Аустрија), Joh nat han Monag han
(САД), Muna Mus sie (Еритреја –
Италија), Oli ver Res sler (Аустри-
ја), Tony Maslić (Хонгконг) и
Hesel holdt & Mej lvang (Данска).

Овогодишње Бијенале прати
и стручно приређен двојезични
каталог са четири текста илу-
стрована пратећом фото-доку-
ментацијом, чији су аутори
стручњаци, критичари и теоре-
тичари уметности Pie r re d’Alan -
ca i sez, Бојана Матејић, Слобо-
дан Марковић и Јасна Атанаси-
јевић, те Дарко Вукић.

Партнери Kултурног центра
Панчева у реализацији овогоди-
шњег Бијенала уметности јесу:
El Pro gra ma AC/E para la
Internacionalización de la Cul tu -
ra Española (PICE), Danish Arts
Foun da tion, Аустријски култур-
ни форум, Народни музеј Пан-
чево, „Гете институт” Београд и
Музеј савремене уметности у
Београду. Традиционални покро-
витељи манифестације су Град
Панчево, Министарство култу-
ре и информисања Републике
Србије и Покрајински секрета-
ријат за културу.

У ПЕТАК ВЕЛИКИ ДОГАЂАЈ

ПОЧИЊЕ ЈУБИЛАРНО 
20. БИЈЕНАЛЕ УМЕТНОСТИ

КОНЦЕРТ ЂАКА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

Хор и оркестар одушевили публику

У НЕДЕЉУ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Смотра фолклора

Богат дводневни програм при-
ређен јеу петак и суботу, 20. и 21.
маја, у дворани „Аполо” и Малом
клубу Дома омладине, у оквиру
фестивала поводом објављивања
45. зборника поезије и кратке
прозе младих са простора бивше
Југославије „Рукописи”.

Од 350 пријава које су стигле
ове године, жири је у „Рукописе
45” уврстио радове 78 аутора из
Србије, Црне Горе, Словеније,
Хрватске, Босне и Херцеговине и
Македоније. Међу њима су и Пан-
чевци: Немања Киџин,Сара Мађар,
Марко Мијатовић, Урош Ђоро-
вић, Kатарина Петковић, Миња
Kовач, Богдан Чалић и Анита С.
Дакић. Када је реч о ауторима из
региона, на промоцију су дошли
Ајда Зупан из Словеније, Јосип
ЧекољиНикола Сердар из Хрват-

ске, Милена Радевић и Стефан
Мијовић из Црне Горе, Ива Дамја-
новски из Македоније и Мирна
Диздаревић и Павле Бањац из
Босне и Херцеговине.

На радионицу коју је водила
Невена Стефановић, као и на
главни програм – представља-
ње аутора „Рукописа 45” дошло
је четрдесет аутора, што је, пре-
ма речима уреднице Јасмине
Топић, рекордан број.

– Веома сам задовољна што је
фестивал поново био у прилици
да угости ауторе из региона и
што смо поново у старом фор-
мату и у већ познатом термину.
Мислим да су се и аутори заже-
лели дружења и читања, јер је
на фестивал дошаорекордан број
младих писаца. Морам да захва-
лим и својим коуредницима
Срђану Гагићу и Стефану Ста-
нојевићу на ангажману и труду
да све прође у најбољем реду –
рекла је Јасмина Топић.

На све присутне, па и на
саму уредницу посебно снажан
утисак оставио је ненајављени
долазак младог Николе Сер-
дара из Хрватске.

– Никола је из Госпића с
мајком путовао од раног јутра
да стигне на радионицу за ауто-
ре и вечерње читање. Они су

се одмах након промоције вра-
тили назад у Хрватску како би
сутрадан стигли на још једну
важну манифестацију за мла-
де ауторе, „Гораново прољеће”.
Мајка нам је пришла и с вид-
ним задовољством констатова-
ла како им није жао ни дугог
пута ни умора. Ето, и то је јед-
на од многих лепих слика које
„Рукописи” остављају у сећа-
њу учесника и посетилаца –
испричала је Јасмина Топић.

Један од уредника „Рукопи-
са” Срђан Гагић у поговору ово-
годишњег издања окарактери-
сао је „Рукописе” као „место
сусрета и стварања добрих књи-
жевних пракса, које често покре-
ћу бројне и значајне, неретко
дугорочне књижевне сарадње
широм бивше Југославије”.

„То је темељ на којем ’Руко-
писи’ опстају, привлачећи и даље
најбоље младе песничке гласове
из целог региона и то је мотива-
ција с којом смо и ове, умногоме
специфичне и тешке године, чије
ће сепоследице и у нашим живо-
тима и у књижевности тек виде-
ти, дали све од себе да ’Рукопи-
си’ наставе своју лепу, светлу и
доброј књижевности привржену
традицију и да на том добром
таласу и ми запловимо с њима”,
истакао је Гагић.

Други члан уредничког тима,
Стефан Станојевић, у свом пого-
вору истакао је, између осталог,
да нове генерације регионал-
них аутора одликују осећаји за
подршку, заједништво и препо-
знавање „симптома” при дијаг-
ностиковању себе и колектива.

„Заједничко за нову генера-
цију јесу начини да се објасни
усамљеност, изопштеност или
неснађеност у односу на ком-
пас који велика већина друштва
прати. Покушаји да се одгово-
ри на тренутна дешавања у око-
лини или другом делу света,
свељудска емпатија и подршка
изражавању свих различитости
када су у питању варијације
емоција, бола и потреба. Оно
што свакога од њих разликује
јесу индивидуалне слике, дожи-
вљаји света и ситнице којима
испуњавају реченице или сти-
хове, што сваку песму или при-
чу чине оригиналном”, записао
је Станојевић.

Страну 
припремила 

Драгана
Кожан

Педесет девета Градска смо-
тра музичког и фолклорног
стваралаштва одраслих одржа-
на је у недељу, 22. маја, у дво-
рани Културног центра, у орга-
низацији Културно-просветне
заједнице.

На смотри су се представи-
ли Миладин Карличић на
гуслама и културно-уметнич-
ка друштва „Тамаши Арон”,
„Веселија” из Глогоња и „Стан-

ко Пауновић” НИС–РНП. У
ревијалном делу програма
наступили су ученици Балет-
ске школе „Димитрије Пар-
лић” и дечји ансамбл виших
разреда КУД-а „Станко Пау-
новић” НИС–РНП.

Учесници које ће жири
накнадно изабрати пласираће
се на зонску смотру, која ће
бити одржана 25. јуна, такође
у Културном центру Панчева.

Вишеминутним аплаузом и
позивом на бис публика је
наградила хор и оркестар
Музичке школе „Јован Бандур”
у петак, 20. маја, на крају зајед-
ничког концерта који су ова
два ансамбла одржала у Цркви
Светог Карла Боромејског.
Овим концертом је заокруже-
на серија наступа ученика и
професора, који су на тај начин
обележили дан школе.

На програму су били Кон-
церт за две трубе и оркестар
Франческа Манфрединија
(солисти: Бранислав Лудајић и
Никола Стојинов), Концерт за

виолину и оркестар оп. 8, бр.
4, из циклуса „Четири годи-
шња доба – Зима” Антонија
Вивалдија (солисткиња: Нађа
Поповић), „Баркарола” из опе-
ре „Хофманове приче” Жака
Офенбаха (солисткиње Елиза-
бета Јагица и Маријана Гавра-
новић) и „Реквијем у де-молу”
Волфганга Амадеуса Моцарта.
Хором и оркестром је дириго-
вала професорка Јелена Миље-
вић, која је ко зна који пут
доказала да је вансеријски умет-
ник и изузетан педагог, чији
ђаци заиста бриљирају на сва-
ком наступу.

КЊИЖЕВНА ПОСЛАСТИЦА

Одржан фестивал
„Рукописи 45”

ПРАТИТЕ БИЈЕНАЛЕ НА МРЕЖАМА

Ове године Бијенале уметно-

сти активно се представља и

на друштвеним мрежама

„Фејсбук” (@bi je na le u met no -

sti pan ce vo) и „Инстаграм”

(@bi je na le u met no sti).

На овим профилима прона-

ћи ћете биографије и фотогра-

фије свих уметника који ће се

представити на манифестаци-

ји, а у наредном периоду ту ће

бити објављени и програм и

разни други садржаји, зани-

мљивости и вести.

ПРОГРАМ ОТВАРАЊА

Бијенале ће бити отворено 27.

маја, а током исте вечери у

различитим просторима

широм града биће реализова-

но неколико занимљивих пер-

форманса. Ту је и неколико

пратећих програма.

Петак, 27. мај
17.30, Народни музеј Панчевo,
свечано отварање Бијенала.
18.00, Светосавски дом, пер-
форманс „Poten tial Ene rgy”,
извођачи: Хеселхолт и Мајлванг.
19.00, биоскоп „Војводина”,
перформанс „Bolog na St. 173”,
извођач: Муна Муси.
19.30, објекат СК 12 (Др Све-
тислава Касапиновића 12),
перформанс „Best Boy Elec tric”,
извођач: Катинка Малаjмаре.
20.00, Културни центар, про-
јекција филма „Pop corn”,
аутор: Адрија Жулија.

Пратећи програм

Понедељак, 30. мај

19.00, Галерија Милорада

Бате Михаиловића, перфор-

манс „Terms of Ser vi ce Fan tasy

Rea der”, извођач: Дарија

Медић.

Петак, 24. јун

20 сати, Културни центар, про-

јекција најновијих остварења

„The Gol den Pixel Coo pe ra ti ve”.

Ивана Маркез Филиповић, Маја Ћирић и Моника Хусар
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ОДРЖАНО 10. МЕЂУНАРОДНО БРАС ТАКМИЧЕЊЕ

ДЕЦА СУ УКРАС СВАКЕ ПРИРЕДБЕ
У Народном музеју је 15. маја одржано
10. међународно брас такмичење, у
организацији Музичког центра Панче-
во, које је окупило тридесет двоје врсних
такмичара из Србије и иностранства.
Посетиоци су имали прилике да чују
извођење композиција на труби, хор-
ни, тромбону, крилници, корнету, хели-
кону и тенор-хорни у осам категорија.

Такмичење је отпочело наступом „Брас
пилића”, најмлађег оркестра Музичког
центра Панчева, а потом су се музици-
рањем представљали такмичари по кате-
горијама. Жири је имао тежак задатак
да издвоји најбоље међу одличнима.

Ове године такмичење је прославило
јубилеј – десетогодишњицу, а како је све
почело, испричао нам је Борис Матије-
вић, оснивач Музичког центра Панчево.

– Дуги низ година у Новом Саду су
одржавани сусрети лимених дувача које
је водио професор Дубравко Марковић.
Након његове смрти настао је застој,
око две године смо покушавали да се
договоримо да манифестацију обнови-
мо у заједничкој организацији Новог
Сада, Зрењанина и Панчева... Пошто се
ствари нису мицале с мртве тачке, ја
сам решио да то урадим сам. Прве годи-
не је такмичење одржано под називом
„Сусрети лимених дувача”, по узору на
такмичење од ког је потекла идеја, а
већ наредне године назив је промењен
у Међународно такмичење лимених
дувача – рекао нам је Борис Матијевић.

Због короне су неки такмичари насту-
пили онлајн, али је већина дошла у
Панчево.

Редовни гости нашег града и учесни-
ци на такмичењу јесу музичари из Мађар-
ске и Словеније, који су увек бројни.
Ове године је од тридесет двоје учесни-
ка чак петнаесторо њих из Мађарске.
Посебну категорију представљају мла-
ди и деца. Иако долазе из различитих
земаља, одлично се разумеју, јер имају
заједнички језик – језик музике. Многи
од њих долазе већ неколико година заре-
дом, па су се родила и пријатељства.

Атракцију фестивала и понос Музич-
ког центра свакако представља оркестар
„Брас пилићи”, чији су чланови деца која
свирају по неколико инструмената иако
већина не иде у музичку школу. Свира-
њуихјенаучиоиинструментеимпозајм-
љујеБорисМатијевић, којиторадиволон-
терски. У оркестру је и Николина Раду-
ловић, једина девојчица у Србији која
свира хеликон – један од највећих дувач-
ких инструмената. Посетиоци су били
очарани њиховим наступом, а жири је
имао само речи хвале. С. Јанковић

Љубав, иронија, трагање за сопстве-
ним местом у свету, страх од отва-
рања, величанствена способност нара-
ције и врхунска елеганција стила
само су неки од елемената који ову
књигу чине изванредном.

Ниша Долан је ирска списате-
љица рођена у Даблину, а сада
живи у Лондону. „Узбудљива вре-
мена” су њен роман првенац.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
шта би се нашло у четири поља асо-
цијације ако би Мексико био конач-
но решење. Књиге из „Вулкана” доби-
ће аутори следећих порука:

„Сомбреро, шпански језик, сапу-
ница, маријачи.”

„Лаура Ескивел, Октавио Паз, Кар-
лос Сантана, Фрида Кало.”

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање коме (би)сте ви обја-
вили рат:

„Ја ратујем против конкуренције,
али само знањем и бројем књига
које имам у глави!”

„Фрижидеру који ме мами сваке
ноћи да завирим у њега и пронађем
нешто за себе! И увек ме намами,
неваљалац један.” Д. К.

Два читаоца који до следеће среде,
у 12 сати, на имејл kon kurs.pan ce -
vac @gmail.com  пошаљу најзанимљи-
вији одговор на питање: „Шта никад
не бисте опростили?”, наградићемо
по једном књигом. Не би требало
да одговор буде дужи од једне до
две реченице. Награђене одговоре
ћемо објавити у наредном броју.

Нови роман Синише Соћанина
„Мапа опроштаја” оригинална је и
свежа проза. Наизглед духовита и
забавна, с неочекиваним обртима,
ово је и сатирична, промишљена и
интригантна прича о повратку сту-
дента у родни град, у којем га оче-
кују духови прошлости.

Димитрије открива да ни духо-
ви, ни његова породица, а ни родни
град нису као што изгледају. У пре-
плету градских лажи и сопствених
илузија он проналази нове истине
и о самом себи, а усред њих – нео-
чекивану и нимало безазлену љубав.
Поетским обртима с примесом
магијског реализма Соћанин испи-
сује несвакидашњу литерарну аван-
туру која баца другачије светло на
нашу свакодневицу.

Мапа опроштаја

Узбудљива 
времена

Два читаоца који до следеће среде,
у 12 сати, на имејл kon kurs.pan ce -
vac @gmail.com  пошаљу најзани-
мљивији одговор на питање: „Који
период вашег живота је био нају-
збудљивији и зашто?”, наградиће-
мо по једном књигом. Не би треба-
ло да одговор буде дужи од једне до
две реченице. Награђене одговоре
ћемо објавити у наредном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Стопирање је било део урбане културе
Панчевки и Панчеваца: стојиш на „Пан-
чевцу” и окушаваш срећу

Моменат у коме превозом из правца
Београда стижеш до моста на Тами-
шу, на чије обе ограде „сезонски”
висе мушкатле, за сваку Панчевку и
Панчевца је посебан: враћаш се у
своје Панчево, град који, локалпа-
триотски, највише волиш и зато што
су у њему људи што су ти велики део
душе. Тај мост, још увек нажалост
безимени, али на срећу заувек наш,
буди јаке емоције.

Ипак, ово је прича о Панчевачком
мосту на нашој највећој реци, у Београ-
ду, до изградње Пупиновог моста једи-
ног преко Дунава 45 километара узвод-
но и низводно од главног града, који
спаја ужу Србију и Војводину.

Пођеш из нашег града ка престони-
ци, махнеш с моста Тамишу и ноћу се
возиш, осамдесетих и деведесетих, до
Академије, СКЦ-а или КСТ-а, а дању
до школе, факса или посла, прођеш
оних петнаестак километара и поп-
неш се на – „Панчевац” у Београду, с
ког пуца поглед на „море”. Називали
су га „Мост краља Петра Другог” и
„Мост Црвене армије”, али сви су га
одувек звали Панчевачки мост или
„Панчевац”. Увек је била „фркица”
када ступи воз, бус, аутомобил, бицикл
или нога на њега величанственог, пого-
тово у саобраћајним шпицевима: тре-
се се, брате, стигне те страх да ли ћеш
стићи до друге обале. Јесу тај први
прави мост преко Дунава, на рачун

одштете из Првог светског рата, напра-
вили прецизни и стручни Немци, уз
огромну помоћ наших предака, али
јако често је рањаван.

Желевши да успори агресоре у Дру-
гом светском рату, 1941, минирала га
је наша војска, али су га Немци оправи-
ли. Да не буду изузете из малтретирања
„Панчевца”, побринуле су се и саве-
зничке снаге 1944, а они што су га пра-
вили нешто касније „тукли су га по
ногама”: рушили су, одлазећи одавде,
стубове челичне конструкције. Детаљ-
но је реконструисан 1966.

Треба рећи и да је Панчевачки мост у
време градње, између 1933. и 1935.
године, био међу највећим у Европи –
дуг је 1.526 метара, од чега над водом
„стоје” 1.134 метра.

Елем, некада било, кад се враћаш у
своје Панчево из велеграда у ситним
ноћним сатима, зна се шта ти је чини-

ти: из Улице 29. новембра пешака „уше-
таш” на Панчевачки мост, станеш после
неколико метара и подигнеш прст. Сто-
пирање је било део урбане културе Пан-
чевки и Панчеваца. Стојиш на „Пан-
чевцу” – тражећи такву позицију да си
иза девојака јер се њима брже стаје – и
окушаваш срећу. Мост, који су свечано
отварали и кнез Павле и, нормално,
Јосип Броз, тресе се када прође камион
или неки окаснели воз, али не обраћаш
пажњу, волиш га јер те води кући. И
нема да фали, увек ти стане неко и
повезе те: људи су били отворенији јед-
ни према другима, емпатичнији, било
је само питање „пролазног времена” на
стопу. А онда, поново, „ради стомак” –
хоће ли „Панчевац” издржати...

У ово „ледено доба” ствари су дру-
гачије: приступна улица се не зове
исто јер више не волимо Дан репу-
блике, направљена је саобраћајна петља

која, за разлику од доброг посла који
ради возачима, пешацима отежава
прилаз и, што је најважније, људи гле-
дају своја посла, не возе непознате,
подозривији су, често и самозадовољ-
ни. Па, кад читаш наслове у медији-
ма, неретко су и у праву што су такви.
Стопирање је постало део историје.

Слушамо и разне бесмислене идеје у
последње време. Прошле године се са
„озбиљног места” појавио предлог да се
Панчевачки мост сруши! И да се напра-
ви нови, што као да је када правиш
кромпир-салату. Забрињавајуће нео-
збиљно. Срећом, „скочила” је јавност,
па се одустало и од приче о томе.

А треба разговарати. Пре свега о
томе како помоћи прелепом, али „тро-
шном” Панчевачком мосту, да буде
бољи, функционалнији и сигурнији:
ојачати га, реконструисати, прошири-
ти за додатне траке... Ипак, као разлог
за непостојање било какве акције у
овом позитивном смислу подвлачи се
„првенство пролаза” за нови мост на
Ади Хуји. Океј, договорите се, али не
рушите „Панчевац”: тешко је тачно
проценити, а кажу да га дневно прела-
зи неколико десетина хиљада људи,
можда и преко сто хиљада душа.

И, пређеш тај километар и по изнад
прелепе реке, па си за плафон петнаест
минута поново испред моста на нашем
Тамишу, на улазу у Панчево. Десно пуца
поглед ка најлепшем граду на свету, а
лево ка „панчевачком Амазону”: дрве-
ћа, биљака, птица у лету, али и на води
– колико хоћеш. Треба да дозволиш себи
да останеш без даха. С. Трајковић

ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ – НАМА ДРУГИ НАЈДРАЖИ

Јесте да се у шпицу тресе, али је прелеп
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушениугаљ Обилић15.800

Угаљ Пљевља 15.360

Угаљ станари 11.950

ВОЗИЛА

ПОНУДА

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

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

(2
/2

8
3

7
6

7
)

ПРОДАЈА ВИСОКОКВАЛИТЕТНОГ
БУКОВОГ ПЕЛЕТА

Најмодернија фабрика пелета
немачког произвођача опреме
KAL 

• проценат збијености дрвне
масе 5,72%

• сушење пелета топлим 
ваздухом / минимална 
количина пепела

Телефон 060/517-82-82

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 25. Закона о про-
цени утицаја на животну средину („Службени глас-
ник РС”, бр. 135/04 и 36/09) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о доношењу решења о давању сагласности на
Студију о процени утицаја на животну средину

Надлежни орган обавештава јавност да је 18. 05.
2022. године, донето Решење о давању сагласности
на Студију о процени утицаја на животну средину
ПРОЈЕКТА Реконструкција система искоришћења
топлоте кондензата са станице кондензата блока 12
(FА-1201), за грејање резервоара сирове нафте FB-
1202, FB-1204 у Рафинерији нафте Панчево, на к.п.
број 3555, 3563, 3570, 3571, 3572 КО Војловица СО
Панчево, носиоца пројекта НИС а.д. Нови Сад Болк
Прерада, Улица Народног фронта бр. 12, Нови Сад.

Решење о давању сагласности је донето на основу
предлога одлуке који је саставни део Извештаја
Техничке комисије као и увидом у достављену доку-
ментацију, којом је констатовано да предметни
пројекат својом реализацијом неће имати негатив-
них утицаја на животну средину уколико се испош-
тују прописане мере заштите.

Ради заштите чиниоца животне средине, носилац
пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе
мере дефинисане поглављем 8.0 Студије о процени
утицаја на животну средину, као и да обезбеди из-
вршавање програма праћења утицаја на животну
средину, предвиђеног поглављем 9.0 Студије о про-
цени утицаја на животну средину.

Решење о давању сагласности на студију о процени
утицаја на животну средину је коначно у управном по-
ступку. Против овог решења се може покренути
управни спор пред Управним судом у Београду у року
од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 25. Закона о про-
цени утицаја на животну средину („Службени глас-
ник РС”, бр. 135/04 и 36/09) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о доношењу решења о  давању сагласности на
Студију о процени утицаја на животну средину

Надлежни орган обавештава јавност да је 20. 05.
2022. године, донето Решење о давању сагласности
на Студију о процени утицаја на животну средину
ПРОЈЕКТА Пренамена инсталације за пријем, скла-
диштење и намешавање МТБЕ у инсталацију ЕТБЕ
у оквиру комплекса НИС „Рафинерије нафте Панче-
во”, на к.п. број 3547, 3549, 3551, 3553, 3557, 3570,
3576, 3532 и 3534 КО Војловица СО Панчево, но-
сиоца пројекта НИС а.д. Нови Сад Болк Прерада,
Улица Народног фронта бр. 12, Нови Сад.

Решење о давању сагласности је донето на основу
предлога одлуке који је саставни део Извештаја
Техничке комисије као и увидом у достављену доку-
ментацију, којом је констатовано да предметни
пројекат својом реализацијом неће имати негатив-
них утицаја на животну средину уколико се испош-
тују прописане мере заштите.

Ради заштите чиниоца животне средине, носилац
пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе
мере дефинисане поглављем 8.0 Студије о процени
утицаја на животну средину, као и да обезбеди из-
вршавање програма праћења утицаја на животну
средину, предвиђеног поглављем 9.0 Студије о про-
цени утицаја  на животну средину.

Решење о давању сагласности на студију о процени
утицаја на животну средину је коначно у управном по-
ступку. Против овог решења се може покренути
управни спор пред Управним судом у Београду у року
од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

КОВИНСКИ КОМАД

Испорука одмах.

061/176-34-08 (6/284221)

ГОЛФ, 1989, бензин-гас, ре-

гистрован до новембра, пр-

ва фарба, летње, зимске гу-

ме, 700 евра. 063/865-27-

76. (284084)

ПАСАТ нови, регистрован,

бензин, гас, зимска опрема.

064/187-57-13, Урош.

(284089) 

ФИЈАТ браво, 1.2, година

производње 2001, добар.

062/244-842. (284149)

РЕНО клио 1.5 ДЦИ, 2004, 5

В, клима, серво, регистро-

ван., 064/142-55-93.

(284183)

ПУНТО 1.2, 8 в, металик,

клима, серво, власник, од-

личан, регистрован.

064/856-60-65. (284183)

ПРОДАЈЕМ ауто fi at cro ma

1.9, дизел аутоматик, реги-

строван до априла 2023. го-

дине, у одличном стању. Тел.

064/123-63-12. (284216)

КУПУЈЕМ аутомобиле, ис-

правне и неисправне, од

100 до 2.500 евра. 062/193-

36-05. (284205)

ОТКУП: све врсте возила од

100 до 2.000 евра. 063/161-

08-19. (284205)

ИЗДАЈЕМ гаражу у Кон-

структоровој гаражи, Котеж

2, у приземљу, 15 квм, по-

годна за ауто или магацин.

063/122-55-22. (р)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп

слупаних и неисправних.

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

89. (284189) 

ПРОДАЈЕМ ПВЦ и АЛУ сто-
ларију. Акција 50%.
063/389-972. (284080)

ПРОДАЈЕМ улазна храстова
врата ко кошнице АЖ. Тел.
063/752-44-20. (284091)

ПОВОЉНО продајем пре-
носиву климу. 064/581-89-
74. (284099)

ПРОДАЈЕМ шиваће маши-
не, раван штеп, цик-цак, ен-
длерицу. 063/828-16-52.
(284107)

КРЕВЕТИ, комода, лампе,

лустери, угаона гарнитура,

лавабо, биде, грејалица.

064/206-30-24. (284101)

ПРОДАЈЕМ пулт за мењач-

ницу, топлицу за депилацију

са три патроне, соларијум

за бисту, сет за педикир, ел.

Турпије. 064/134-62-62.

(283754)

ПРОДАЈЕМ бициле из уво-

за. 063/436-918 (283944)

ПРОДАЈЕМ култиватор 506.

Тел. 061/625-41-33. (283944)

МЕШАНО дрво прве класе

са превозом и истоваром,

6.000. 064/347-50-72.

(314415)

ТВРДО дрво, превоз, сеча,

мерење на лицу места,

5.500. 060/304-16-92.

(314415)

ПРОДАЈЕМ климу, маса-

жер, машину за шивење, тр-

пезаријске столице. Тел.

064/503-14-08. (284156)

СОБНА врата, двоја 78 х 25

х 15 и једна 68 х 205 х 15,

30 евра, нова. 065/258-87-

77. (284160)

ВЕШ-МАШИНА, микротала-

сна, кауч, кревет, комода,

душек, вентилатор, телеви-

зор. 063/861-82-66. (284156)

ПРОДАЈЕМ/ИЗРАЂУЈЕМ су-

допере и остале кухињске

елементе, судопера 3.000,

нова. 063/773-45-97.

(284188)

ПРОДАЈЕМ два кауча, трпе-

заријски сто и столице и

машину за шивење., Тел.

063/180-26-84. (284193)

ПРОДАЈЕМ замрзивач сан-

дучар, машину за веш, шпо-

рет и мини шпорет. Тел.

063/180-26-84. (284193)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

акумулаторе, бакар, месинг,

алуминијум, фрижидере,

замрзиваче, веш-машине,

итд. Долазим на адресу.

061/322-04-94. (283820)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, телевизоре.

Долазим на адресу.

064/158-44-10, 063/101-11-

47. (284092)

КУПУЈЕМО обојене метале:

гвожђе, прохром, акумула-

торе, веш-машине, долази-

мо. 061/206-26-24.

(284144)

ОТКУП свих врста катализа-

тора, плаћање по каталогу.

060/141-43-07. (283893)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,

месинг, алуминијум, веш-

машие, замрзиваче, телеви-

зоре и све остало. Долазим.

061/321-77-93. (284144)

ПРОДАЈЕМ грађевинско зе-

мљиште, 350 ари, дељиво на

мање целине. Налази се на

Новосељанском путу.

062/403-241. (283818)

ПРОДАЈЕМ четири плаца на

Караули, Ул. Рибарска, 3.000

евра по ару. 060/534-68-69,

069/736-72-58 (248019)

МЕЊАМ кућу, нову, 90 квм

90 + 90 квм, високо поткро-

вље и 15 ари плаца за већу

гарсоњеру или мањи стан,

уз доплату. Кудељарски на-

сип, прва 7. Тел. 063/229-

690. (284035)

ПРОДАЈЕМ грађевинско зе-

мљиште, Јабучки пут.

060/504-54-44. (283686)

ПРОДАЈА парцелисаних

плацева: вода, канализација

на плацу. 064/212-52-52.

(284101)

ПЛАЦ 10 ари, Новосељан-

ски пут, поред главног дру-

ма, на продају. 063/719-98-

95. (284112)

ПРОДАЈЕМ кућу, три стана,

8 ари плац, Горњи град.

063/829-89-48. 

ПЛАЦ, Миса, Златарска 26,

2.5 ари, 9 х 28 м, сва ин-

фраструктура, 32.000 евра.

065/258-87-77. 284160)

ПЛАД 7 ари, нова Миса.

069/333-48-65. (284162)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 50

ари, струја, вода, 13 м ши-

рине, 62.000. „Мустанг”,

062/226-901. (284144)

ПРОДАЈЕМ две куће на 33

ара плаца, легализовано.

064/194-03-87. (284198)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ стан

на Златибору код Титове

виле. 064/014-81-37.

(284050)

ДВОРИШНИ двособан стан,

34 квм, близу Тесле, рено-

виран, 25.000. 062/226-901.

(284144)

СОДАРА, 58 квм, ЦГ, I, леп.
„Трем 01”, 063/836-2383.
(283959)

КОТЕЖ 1, 106 квм, CG, V,
65.000. „Трем 01”, 063/836-
2383. (283959)

КОТЕЖ 1, 61, ЦГ, IX, Радо-
ва зграда. „Трем 01”,
063/836-2383. (283959)

СТАН на продају, Котеж 1,
Војвођански булевар, IV
спрат, 75 квм. 062/806-02-
58. (283911)

ПРОДАЈЕМ стан, приземље,
код Суда, погодан за канце-
ларије, 47 квм. 064/668-87-
78. (283819)

СТАН, 54 квм, у центру, II
спрат, 49.000. Тел. 060/151-
73-37. (284079)

ПРОДАЈЕМ нов стан у цен-
тру, 65 квм. 060/043-52-98.
(284102)

ГАРСОЊЕРА, поткровље,
35 квм + 7 квм, спољно сте-
пениште, центар, код пија-
це, неукњиђжен. 063/858-
74-39. (284105)

НОВОГРАДЊА – Панчево,
центар, усељиви станови,
двоипособни, 61 квм, тро-
собни 76 квм. Инвеститор.
063/823-71-79. (284171)

ДВОСОБАН, ТА, Тесла, IV
спрат, 50.000 евра. Миса,
ниско приземље, 26.000
евра. (470), „Дива некретни-
не”, 064/246-05-71. (281143)

ЦЕНТАР, гарсоњера опре-

мљена, 17 квм, приземље,

25.000. „Мустанг”, 062/226-

901. (284144)

МИСА, једноипособан, по-

лусутерен, 34 квм, 20.000.

„Мустанг”, 062/226-901.

(284144)

ПРОДАЈЕМ стан на Стрели-

шту, 73 квм, II спрат, ЦГ,

73.000 евра. Л064/271-53-

73. (2842139

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 37

квм, фул, V, ЦГ, две терасе,

36.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (284236)

НА ПРОДАЈУ стан 58 квм, у

строгом центру града. Ка-

рађорђева 30. Нова градња,

усељив, I спрат, зграда, има

лифт и паркинг. 064/371-

62-74. (284204)

ТРОСОБАН, Миса, 126 квм,

приземље, двостран, ЕГ, те-

раса, 70.000. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66.

(284236)

КОТЕЖ 2, поткровље, 58

квм, ЦГ, 45.000. (67), „Мил-

ка М”, 063/744-28-66.

(284236)

ДВОСОБАН, Стрелиште, II,

ЦГ, тераса, фул, нов, наме-

штен, 55 квм. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66.

(284236)

ГАРСОЊЕРА, Пепељаре, 16

квм, II, 23.500. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66.

(284236)

НОВОГРАДЊА – Панчево,

центар, усељиви станови,

двоипособни, 61 квм, тро-

собни 76 квм. Инвеститор.

063/823-71-79. (284171)

КУПУЈЕМО станове и куће.

Брза и сигурна исплата.

064/348-05-68 , „Перфект”.

(312948)

АГЕНЦИЈИ „Милка”, по-

требни станови, куће, пла-

цеви. (67), 063/744-28-66.

(284236)

ИЗДАЈЕМ кућу на Миси за

смештај радника и једно-

собне лукс станове, у Пан-

чеву. 065/283-53-01.

(284401)

ИЗДАЈЕМ полунамештену

гарсоњеру, у центру града,

ТА пећ. Тел. 063/705-60-09.

(283923)

МАЊИ стан у приватној ку-

ћи, 42 квм, са посебним ула-

зом и струјом, издајем. Тел.

064/137-48-67. (283901)
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Војводе Радомира Путника 1 • телефони: 013/346-701, 064/64-39-725
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За уживање, у сваком сунчаном 

дану, пружите својим очима 

максималну 

заштиту.

За вас смо обезбедили велики избор

сунчаних наочара познатих светских

брендова:

Ray Ban

Vogue

Armani Exchange...

Поред тога у нашој Оптици

можете пронаћи

• велики избор 

диоптријских рамова

• диоптријска стакла

• контактна сочива, као и

сочива у боји

БРЗА ИЗРАДА НАОЧАРА!!!

ПОСЕТИТЕ НАС!!!

РАДНО ВРЕМЕ:

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

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

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• 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 20. МАЈА ДО 2. ЈУНА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ
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ПОТРЕБАН

АУТО-ЕЛЕКТРИЧАР
СА ИСКУСТВОМ

Позвати 065/529-66-97

Аутоелектрика „Боле”

(7
/2

8
4

0
3

9
)

Ћевабџиници „Хало Лесковац”

потребан

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

(6/305327)ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

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

LAVA TOLSTOJA 21 ugao sa ČUMIĆEVOM 1

ULIČNA ZGRADA
I sprat
Stan 2 112,40 m²

III sprat
Stan 20 66,55 

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

DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje

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

Potkrovlje
Stan 11 46,36 m²

Stan 12 76,18 m² 

Stan 13 74,51 m²

Stan 14 76,54 m²

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

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

povučeni sprat   stan 5 – 103,39 m²

SLAVKA BOKŠANA 5
(900 evra/m²)

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

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

SERDAR JANKA VUKOTIĆA

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

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

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

НА ПРОДАЈУ СТАН, СТРЕЛИШТЕ,

ДВОСОБАН, 58 КВМ, ЦГ, ЛИФТ, 

СРЕЂЕН, ОДЛИЧАН.

064/643-97-21
(ф)

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)

NEW CONCEPT STUDIO
Биро за пројектовање и надзор

Вршимо услуге пројектовања, озакоњења,

прибављања грађевинске и употребне

дозволе и др.

Генерала Петра Арачића 2‐ц‐2, Панчево

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

ДОО „Минесал” из Панчева,

тражи мушкарце и жене за рад

у производњи гајбица и палета.

013/373-488, 063/256-360

АУТОЦЕНТАР „СПАСИЋ” ЈАБУКА
потребан

дипломирани правник на неодређено време
Рад на регистрацији возила.

Контакт: 069/358-99-90
acspasic@gmail.com

СТОВАРИШТУ „ГОЛИЈА” потребни радници: 

МАГАЦИОНЕР, ВОЗАЧИ Ц КАТЕГОРИЈЕ
и ТРГОВЦИ

013/252-06-64

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

ИЗДАЈЕМ стан 45 квм, у ку-
ћи у центру Старчева.
063/502-211. (283955)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ стан са кан-
целаријом, центар, 75 квм.
063/389-972. (284080)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,

Котеж 1, кружни ток, Радо-

ва зграда, намештен.

064/408-82-56. (284085)

ИЗДАЈЕМ празан ненаме-

штен стан, 41 квм, ново-

градња, центар, приземље,

паркинг, усељив од 1. јуна.

064/651-16-26. (284066)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
комфоран, комплет наме-
штен, од 16 квадрата, плус
купатило. 064/396-18-54.
(284090)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на дуже, Стрелиште, зграда,
ЦГ. Тел. 064/170-47-43.
(284093)

КУЋА за издавање у Мра-
морку. Тел. 062/879-48-18.
(284083)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, одмах
усељива, центар, wi/fi, пар-
кинг, намештена, повољно.
060/691-88-23. (284116)

ЈЕДНОСОБАН, 340 квм, на-
мештен, ЦГ, први спрат,
клима, интерфонк, каблов-
ска, и нтернет. 063/528-610.
(284117)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Тесли, комплетно намет-
шен, клима, СББ, Та, IV
спрат,, без лифта, 130 евра
+ депозит. 069/791-730.
(284119)

ЈАКО сиромашна породица

(муж, жена и ћеркица од 4

године), траже кућу на чу-

вање и одржавање. Панчево

и околина. 064/599-16-83.

(284120)

ИЗДАЈЕМ стан у центру,

130 евра. Тел. 060/131-29-

08, звати увече. (284210)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-

њеру, Котеж 2, ЦГ. 064/142-

68-65. (284211)

ИЗДАЈЕМ намештену собу

са купатилом. 063/827-26-

20. (284219)

ИЗДАЈЕМ стан, намештен,

III спрат, Тесла, ЦГ.

064/243-81-10, 063/804-15-

60. (284211)

СТАН за издавање у Војло-

вици. 013/348-139,

069/260-69-51. (284221)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у

кући у Синђелићевој улици.

063/284232)

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, ТА, код Хотела
„Тамиш”, 100 евра.
064/122-48-07. (284225)

ПРОДАЈЕМ луксузан стан
на Котежу 2, сређен, са два
купатила, Кикиндска 4.
064/276-09-97, 064/124-45-
07. (284235)

ЦЕНТАР, двособан, наме-
штен стан, издајем . Лифт,
централно. Тел.  064/582-
22-68. (284158)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
Максима Горког 58-ц, Пан-
чево. 064/994-61-79.
(284161)

ИЗДАЈЕМ собу са употре-
бом кухиње и купатила. Со-
дара. 063/351-709. (284125)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру, 27 квм, Синђелићева
21-б, центар, у приземљу,
150 евра. 063/835-32-45.
(284134)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ двособан
намештен стан, Жарка Зре-
њанина 78, дворишни, 150
евра. 063/762-22-44.
(284135)

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

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике, самце, студенте, Рад-
нички смештај. Центар.
063/502-211. (284123)

СОДАРА, двособан, ком-
плет, намештен стан, 250
евра + депозит. 064/453-16-
19. (284150)

ИЗДАЈЕМ двособан полуна-
мештен стан, 70 квм, Тамиш
капија, 300 евра + 300 евра
депозит. 063/697-974.
(284148)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен дворишни леп стан,
Стрлеиште. 064/218-83-45,
013/362-406. (284151)

ИЗДАЈЕМ пословну просто-
рију 12 х 5 м, са посебним
улазом и струјом, на Ново-
сељанском путу. Тел.
064/137-48-67. (283901)

ИЗДАЈЕМ локал 40 квм, цен-

тар града, Карађорђева б.б.

065/228-60-10. (284223)

ИЗДАЈЕМ локал од 25 квм,

Жарка Зрењанина 25. Тел.

064/211-50-59. (284118)

ИЗДАЈЕМ локале, 15 квм и

30 квм у центру града, пре-

ко пута главне Аутобуске

станице. 063/817-94-46.

(283618)

ПОСЛОВНИ простор за из-

давање, погодан за разне

делатности (магацин), на

Новосељанском путу.

064/207-19-88. (284214)

ИЗДАЈЕМ локал 35 квм,

преко пута диспанзера, Ми-

лоша Обреновића. 064/218-

15-72. (284217)

ПРОДАЈЕМ локал, Котеж 2,

мала пијаца, одлична лока-

ција. 060/555-11-72.

(284146)

СТРОГИ центар, локал код

суда, 30 квм, велики излог

на дуже. 063/372-124.

(284180)

ИЗДАЈЕМ локал, Његошева,

шеталиште, два излога, 65

квм. Тел. 065/334-32-80.

(284200)

ПОТРЕБНА жена за помоћ

у кући. 061/138-40-89

(СМС)

ПОТРЕБНИ физички радни-

ци за рад у грађевини.

„KIZ ZA” doo, Горан,

064/648-24-47. (314232)

ПОТРЕБНА девојка за рад у

канцеларији. Фирма „Ал-

пин”. ЦВ na mail: of fi ce @al -

pin pan ce vo.co .rs  (ф)

ДИПЛОМИРАНИ правник
потребан јавнобележничкој
канцеларији. 064/643-54-08.
be le zni kju kic @gmail.co m

ФИРМИ SO UL FOOD doo
потребни: возач Б категори-
је и помоћни радник. Место
рада – Панчево. 063/398-
408. (ф-462)

ГОЛУБ ТАКСИ тражи возаче
таксија. Неопходни услови:
пребивалиште на територи-
ји Панчева, завршена сред-
ња саобраћајна школа и пет
година искуства на посло-
вима возача или поседова-
ње Ц категорије и квалифи-
кационе картице или код
95. Предност поседовање
сертификата о познавању
Града Панчева. 064/863-13-
76. (284153)

ПОТРЕБНИ продавци за
Маркет „Идеал”, на Стрели-
шту и у медари код Црне
Мачке. 013/333-160,
013/333-162, 063/855-65-
56. (315111)

САЛОНУ „Биља” потребан
маникир са искуством, по-
жељно знати. Педикир и де-
пилацију. Искључиво канди-
дати до 30 година. 061/187-
86-86.  (315127)

ТРАЖЕ се достављачи са
сопственим возилом или
фирминим. Услови и зарада
одлични. 060/141-43-07.
(283893)

ПОТРЕБАН возач Б катего-
рије за рад у дистрибуцији
штампе. 069/867-72-06.
(284055)

РЕСТОРАН „Трешњица” по-
требан кувар, пица мајстор.
064/361-02-63. (283943)

ТРАЖЕ се раднице за сор-

тирање и паковање елеме-

ната за гајбице. Информа-

ције: 060/555-23-74,

060/555-23-72 (284076)

ПОТРЕБНА спремачица.
063/813-29-76. Плата по
договору. (284176)

ПОТРЕБАН мајстор за со-
муне, машинскок дељење и
вирклање. 064/141-57-09. 

ПОТРЕБАН радник са Б ка-
тегоријом за развоз хране.
065/205-10-52. (284179)

ПРЕДУЗЕЋУ за производњу
потребни радници за погон
у Старчеву. 063/263-341.
(284189)

ПОТРЕБАН радник за рад у
пластификацији до 50 годи-
на. Plast Pro. 064/192-85-
44. (284199)

АЛУ ПВЦ столарија, комар-
ници, ролетне, венецијане-
ри – уграђујем, поправљам,
гуртне. 064/181-25-00.
(284175)

ПОТРЕБНА конобарица за
рад у Caf fe pa la;in kar ni ci
Fra tel li у Његошевој бр. 2.
069/333-13-76, 062/866-65-
20. (284346)

ПОТРЕБНА конобарица, ко-
нобар у кафићу. Панчево,
Книћанинова бр. 37.
062/227-771. (284203)

КАФЕ CAN CA RA, девојка за
рад, само пре подне, од
7.30-14.30. 063/208-389.
(284222)

ПИЦЕРИЈИ Попај потребне
раднице, са или без без ис-
куства. 062/339-279.
(284226)

ПОТРЕБНИ помоћни рад-
ници у кухињи и мајстори
за роштиљ. Тел. 065/900-50-
08. (284236)

ПОТРЕБНА радница за рад

на бензинској пумпи у Пан-

чеву, не млађа од 35 годи-

на. 063/775-29-92. (283983)

ПОТРЕБНИ кувари новоо-

твореном ресторану.

060/414-61-09. (284102)

ПОТРЕБНА радница у пре-

храни. 060/555-11-72.

(284146)

ТРАЖИМ две конобарице

за рад у бифеу. Тел.

063/805-06-50. (284128)

ПОТРЕБАН радник за рад

на бензинској пумпи у Пан-

чеву. 063/775-29-92.

(284142)

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

ХОТЕЛУ у центру потребне
спремачице. 064/149-99-73.
(284179)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари., 062/404-144.
(84176)

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

ИСКУСНА наставница

француског држи часове

основцима и средњошкол-

цима. Долазим. 064/196-47-

23, 064/992-62-81 (СМС)

КОМБИ превоз робе, ства-

ри, превоз аутомобила, по-

вољно. 064/401-99-44

(СМС)

ИСКУСНА наставница

француског држи часове

основцима и средњошкол-

цима. Долазим. 064/196-47-

23. (СМС)

КОСИМ траву тримером –

дворишта, баште, воћњаке

и остали коров. Повољно.

Зоран. 061/683-67-48.

(283725)

ПРЕВОЗ камионом кипе-
ром: шљунак, песак, сеја-
нац.... Утовар и одвоз шу-
та... 064/505-62-44.
(283806)

ГИПСАРСКО/МОЛЕРСКИ
радови спуштени плафони,
глетовање, кречење.
063/603-965 (СМС)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-
44-88. (314244)

КОМБИ превоз, повољно.
Тел. 064/243-82-85.
(283952)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венецијане-
ри, тракасте завесе, уграђу-
јем, поправљам. 063/882-
25-09. (315112)

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање,
фуговање паркета, подова,
без прашине, квалитетно,
повољно. 061/233-49-97.
061/233-49-97. (315122)

КОШЕЊЕ траве тримером.
064/932-52-86. (284058)

БЕТОНСКИ радови, сечење,
штемовање и бушење рупа
од фи 60 до фи 160. Тел.
063/278-147. (314934)

УНОШЕЊЕ огрева, чишће-
ње подрума, тавана.
061/288-45-03. (284202)

ЧИСТИМ таване, подруме,
шупе, гараже, дворишта са
комплет услугама. 061/322-
04-94. (283820)

ПОВОЉНО изводим мање
грађевинске радове и косим
тримером шибље. 066/572-
19-40. (284078)
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

73.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

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

061/333-54-98 и 060/333-54-98

ЕКО-ДИМ

ТРАЖИ НОВЕ ДИМНИЧАРЕ БЕЗ ИСКУСТВА. 

064/883-39-75, 013/335-727

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уград-

ња, одржавање воде, к ана-

лизације, кабине, славина,

бојлера, котлића. 063/836-

84-76. (284108)

ПРЕВОЗ робе пик-апом, бр-

зо, лако, повољно. 065/413-

75-42. (284114)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:

одгушење судопере, купати-

ла, поправке, замене, од-

мах. 064/495-77-59,

013/331-657. (284097)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена

поломљеног црепа, висин-

ски радови на крову.

065/535-24-56. (284101)

МОЛЕРАЈ, глетовање, кре-

чење, фарбање столарије,

пензионерима попуст.

062/564-494. (284090)

КОШЕЊЕ траве, корова,

шишање ограде, дворишта,

викендице, све дестинације.

063/844-61-13. (284117)

ПРЕВОЗИМ кипером, по-

вољно, сепарисани шљунак,

песак, сејанац, ризлу, одво-

зим шут. 064/354-69-94,

013/344-645. (284207)

КРОЈАЧКЕ услуге Санела.
Скраћивање, сужавање, за-
мена рајсфелуса, ђшивење
по шниту из Бурди или по
мери, издавање венчаница,
шивење завеса, постељина,
столњака, драперја.
062/864-84-85. (284206)

ШЉУНАК од 1 до 8 м, пе-
сак, сејанац, ризла за наси-
пање путева. 063/472-669,
013/332-066. (284166)

БУШЕЊЕ бетона и осталих
материјала до фи 160 , теч
сечење и разбијање истих.
063/278-147. (284227)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:  одгу-
шења, поправци, замени ба-
терија, бојлера, водокотли-
ћа, повољно. 013/377-930,
064/586-85-39. (284155)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шења купатила, замена де-
лова, шоља, батерија, нова
купатила. 064/317-03-56.
(284155)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, при-
јемни, месечно плаћање,
професор. 061/603-94-94.
(284127)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења, кошење, од-
ношење ствари, итд.
064/122-69-78. (284371)

ОБАРАЊЕ стабала, кошење
траве, чишћења гаража, по-
друма. Бетонирања.
064/122-69-78. (284731)

БЕТОНИРАЊА дворишта,
рушења кућа, шупа, обара-
ње стабала, кошење траве,
итд. 060/035-47-40.
(284131)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, фасаде, гипс, украсни
камен. 061/692-23-85.
(284137)

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање,
фуговање, поправке парке-
та и подова, без прашине.
061/233-49-97. (284140)

ЧИСТИМО таване, подрум,
шут, радимо све послове.
061/321-77-93. (284144)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор. Алек-
сандар. 064/157-20-03.
(284145)

КОМБИ превоз робе, селид-
бе, велики формат цигле
продајем. Раде. 060/518-
95-80. (284187)

КЛИМЕ, монтажа, сервис,
антибактеријско прање,
овера гаранције. „Фриго
Матић”, 060/521-93-40.
(284133)

ЕЛЕКТРИЧАР, инсталације,
табле, бојлери, индикатори,
ТА пећи. 060/521-93-40.
(284193)

ОЗБИЉНА жена – спремам
станове. 064/596-87-39.
(284201)

ПРЕВОЗ камионом кипе-
ром: шљунак, песак, сеја-
нац.... Утовар и одвоз шу-
та... 064/505-62-44.
(283806)

КОМБИ превоз, повољно.
Тел. 064/243-82-85. (283952)

КОСИМ траву тримером –

дворишта, баште, воћњаке

и остали коров. Повољно.

Зоран. 061/683-67-48.

(283725)

ПСИХИЈАТРИЈСКА ОРДИ-

НАЦИЈА др Раду. 062/186-

83-10. Стевана Шупљикца

133/32. (315131)

KIZ ZA – продаја бехатон

коцки са постављањем.

064/648-2447. (313926)

KIZ ZA – орезивање и сеча

дрвећа из камиона са кор-

пом до 28 м, изнајмљивање

маказастих и телескопских

платформи. 063/218-

894.(313926) 

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ

радови, lux Wolls, Панчево.

061/689-96-44. (283969)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и од-

воз шута, лупање бетона и

ископ мини багерима.

064/648-24-50.  (313926)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду

превоз камионима, рад ви-

љушкарима и машинско чи-

шћење терена са одвозом.

060/425-54-43. (313926)

НАЈАМ виљушкара за уто-

вар и истовар робе, теле-

хендлера до 18 м висине.

064/648-24-50. (313926)

НАЈПОВОЉНИЈИ превоз

шљунка, песка, сејанца, ри-

зле и црне земље.  064/648-

24-50.  (313926)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 064/388-78-18
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У складу са чланом 45a. Закона о планирању и из-

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

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

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

37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А  Ј А В Н И  У В И Д

У Нацрт Плана генералне регулације Целина 8-

Комплекса ХИП „Петрохемија”, ХИП „Азотара” и

НИС „Рафинерија нафте Панчево” у насељеном ме-

сту Панчево  

и

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана гене-

ралне регулације Целина 8-комплекса ХИП „Петро-

хемија”, ХИП „Азотара” и НИС „Рафинерија нафте

Панчево” у насељеном месту Панчево на животну

средину 

Излаже се на јавни увид Нацрт Плана генералне ре-

гулације Целина 8- Комплекса ХИП „Петрохемија”,

ХИП „Азотара” и НИС „Рафинерија нафте Панчево”

у насељеном месту Панчево (у даљем тексту План)

и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана ге-

нералне регулације Целина 8-комплекса ХИП „Пет-

рохемија”, ХИП „Азотара” и НИС „Рафинерија нафте

Панчево” у насељеном месту Панчево на животну

средину ( у даљем тексту Стратешка).

Јавни увид Плана и Стратешке, одржаће се у тра -

јању од 30 дана и то почев од 27. 05. 2022. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јавни

увид, у згради Градске управе Града Панчева, Ул.

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

као и у канцеларији 609, сваког радног дана од

08.30 до 11.30 часова. Све информације у вези са

огласом могу се добити путем телефона 013/353-

304

План и Стратешка ће бити доступни јавности и у ди-

гиталном облику, у трајању јавног увида, на званич-

ној интернет страници Града Панчева 

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

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе у току трајања јавног увида, искључиво

у писаном облику, Градској управи Града Панчева,

Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбе-

но-комуналне послове, путем писарнице Градске

управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4,

Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу

утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског до-

кумената биће организована дана 15. 06. 2022. го-

дине у 13 сати, у Малој сали зграде Градске управе

Града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана

04. 07. 2022. године, са почетком у 13 сати, у Малој

сали зграде Градске управе Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одр-

жавања јавне седнице Комисије за планове, огласи-

ће се нови термин и место одржавања седнице Ко-

мисије.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 10. Закона о про-

цени утицаја на животну средину („Службени глас-

ник РС”, бр. 135/04 и 36/2009) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о приступању изради 

студије о процени утицаја на животну средину

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, дана 18. 05. 2022. године, донео

је решење о приступању изради студије о процени

утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Ветроелек-

тране „Ветрозелена”' на к.п. КО Долово и к.п. КО Ба-

натско Ново Село, на територији Града Панчева, но-

сиоца пројекта д.о.о. „Ветрозелена”, Улица Масари-

кова бр. 5, Београд.

Решење о приступању изради Студије о процени

утицаја на животну средину за предметни пројекат

може се добити на увид радним данима од 10 до 14

сати у просторијама Покрајинског секретаријата за

урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Ми-

хајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија

бр. 39).

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на до-

нето решење у року од 15 дана од дана објављива-

ња овог обавештења.

301-150, 300-830

KIZ ZA – рушење објеката,

утовар и одвоз шута, иско-

пи, сечење и разбијање бе-

тона, насипање и набијање

терена. 063/218-894.

(313926)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење купатила, канализа-

ције, водоводне адаптације,

замена вирбли, вентила, ба-

терија, санитарије, све за

воду, 0-24 сата. Пензионе-

рима екстра попуст. Дола-

зим одмах. 013/348-139,

063/811-74-89, Јовичин.

(284221)

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.6177 КО ПАНЧЕВО, за потребе

изградње вишепородичног стамбеног објекта са 9

стамбених јединица, спратности П+3+Пс, у Панче-

ву, Краљевића Марка бр. 11, израђен од стране

атељеа „Archi Tec” Панчево, за инвеститоре Ради-

војевић Јасмину и Хаџић Стефана из Панчева.

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 03. 06. 2022. 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. 

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. 3037 КО ПАНЧЕВО, за потре-

бе изградње вишепородичног стамбеног објекта

са 13 стамбених јединица, спратности П+4+Пс, у

Панчеву, Ул.Кочина бр. 6, израђен од стране „Point

Project” Панчево, за инвеститоре Ускоковић Нико-

лу и Мрђа Горана из Панчева.

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 03. 06. 2022. 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. 

ВЕТЕРИНАРСКА амбуланта

Me di cal Vet за ваш живо-

тињски свет. Димитрија Ту-

цовића 20. 069/707-668,

013/344-821. (284172)

ШЉУНАК, песак, сејанац.

Одвоз шута малим кипером

до 2 кубика. Лаза,, 065/334-

23-38. (284224)

СЕЛИДБЕ, екипа радника,

превоз, одвоз непотребних

ствари. Владимир, 064/280-

30-16, 063/731-77-67.

(284208)

KIZ ZA – превоз шљунка, пе-

ска, сејанца и ризле. Услуге

виљушкарима носивости и

до 18 тона. 063/218-894.

(313926)



TРАЖИМО 

УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ

НОВИНА

ТУРИЗАМ

РАЗНО

УСЛУГЕ

Петак, 27. мај 2022. ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 19

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.

С великом тугом опраштамо се од вољеног

ДРАГАНА КОКЕРИЋА
1934–2022.

Поносни смо на његов частан живот, људску

доброту, поштење и праве савете које је несе-

бично давао.

Остаће поштован и незаборављен.

Син СИНИША, снаја ВЕСНА и унук МИЛАН

(39/284454)

Нашој

ДИВНИ

последњи поздрав.

Породица ВОЈТЕХ
(9/284094)

20. маја 2022. године заувек се зауставило

уморно срце наше вољене мајке и баке

ДИВНЕ ВОЈТЕХ
1933–2022.

Сахрана је обављена 24. маја 2022. године

на Старом православном гробљу у Панчеву.

Неизмерно захвални што је свој живот

посветила нама, тугују за њом:

ћерка ЉУБИЦА и унуци

КОНСТАНТИН и СТЕФАН

(14/284103)

Једина сјајна звезда у мом животу, мој најбољи син

НЕНАД ТРИФУЉЕСКО
20. II 1976 – 24. V 2022.

Изненада је, храбро трпећи неподношљив бол, без

иједне речи испустио своју племениту душу и оти-

шао у царство небеско, међу анђеле. 

Горке сузе теку мени, љута туга душу обузела, неиз-

мерни жал срце раздире.

Драги мој сине, бол је превелика, празнина непод-

ношљива. Била сам уверена да ћеш се и овог пута

изборити за живот, али твоје храбро срце није из-

држало.

У тишини вечног мира нека почива твоја напаћена душа.

Воли те твоја мама НЕНА
(69/284215)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

1.) Издаје се у закуп непокретност – пословни про-

стор површине 4,00м х 3,50м, односно 14 м², у склопу

објекта музеја Владимира Фијата, Ул. Маршала Тита

бр. 23. Самош, бр. парцеле 327 К.О. Самош на којем

право јавне својине има Општина Ковачица,  методом

јавног надметања, на период од 5 година.

Пословни простор се издаје у виђеном стању.

2.) Почетни износ закупнине за укупну површину по-

словног простора из тачке 1.овог огласа,  у складу са

Одлуком о давању у закуп пословног простора

(„Сл.лист Општине Ковачица” бр.7/16) износи

1.400,00  (хиљадучетиристо) динара за период од ме-

сец дана. Уговор о закупу пословног простора се за-

кључује на период од 5 година.

Закупац је обавезан да пословни простор користи у

комерцијалне сврхе.

3.) Издавање у закуп наведеног пословног простора

обавиће се путем јавног надметања. Сва заинтересо-

вана лица, лично или путем поште, могу учествовати

на надметању.

4.) Јавни оглас биће објављен у средствима јавног

информисања, на огласној табли и интернет страни-

ци Општине Ковачица.

5.) Заинтересована лица могу погледати пословни

простор који се издаје у закуп и извршити увид у до-

кументацију за исти у време трајања јавног оглашава-

ња, сваког радног дана уз претходну најаву председ-

нику Комисије за издавање у закуп, отуђење и при-

бављање непокретности у јавној својини општине Ко-

вачица, на број телефона 062/844-22-47.

6.) Писмене пријаве се примају од дана објављивања

огласа, односно од 27. 05. 2022. године до 03. 06.

2022. године до 12 сати. Пријава се предаје на писар-

ници услужног центра општине Ковачица у Ул.М.Тита

бр. 50, у затвореној коверти, на име – КОМИСИЈА за

спровођење поступка издавања у закуп пословног

простора, са назнаком „Пријава на Оглас за јавно

надметање - пословни простор у објекту музеја Вла-

димира Фијата Самош - НЕ ОТВАРАТИ. Рок за прику-

пљање пријава истиче 03. 06. 2022. године у 12 сати,

понуде које буду достављене по истеку рока неће се

уважити. 

7.) Уз писану пријаву, у истој коверти, обавезно је до-

ставити основне податке о заинтересованом физич-

ком лицу, предузетнику или правном лицу и то:

– за физичка лица фотокопију личне карте,

– за предузетнике фотокопију личне карте, оверену

фотокопију решења о упису у Агенцији за привред-

не регистре и потврду о ПИБ-у,

– за правна лица оверену  фотокопију решења о упи-

су у Агенцији за привредне регистре и потврду о

ПИБ-у, као и пуномоћје за лице које заступа подно-

сиоца пријаве приликом јавног надметања.

– доказ о уплати депозита,

– доказ о измиреним обавезама по основу ранијих за-

купа, пореза на имовину, накнаде за грађевинско

земљиште и комуналне таксе или уверење да не

постоји обавеза плаћања.

8.) Депозит на име учешћа у јавном надметању  изно-

си  у висини једне утврђене почетне месечне закупни-

не за пословни простор, односно 1.400,00  (хиља-

дучетиристо) динара који се уплаћује на дан јавног

надметања на благајни општине Ковачица – 2. спрат,

канцеларија бр. 32 а доказ о уплати се доставља пре

почетка јавног надметања.

9.) Подносиоци неблаговремене или непотпуне

пријаве се одбацују и неће моћи да се надмећу. 

10.) Поступак јавног надметања сматраће се успелим

и у случају достављања једне благовремене и потпу-

не пријаве на основу које се подносилац региструје и

присуствује јавном надметању и проглашава закуп-

цем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој

се непокретност може дати у закуп, с тим да уколико

не прихвати почетну висину закупнине, губи право на

враћање депозита. 

11.) Избор најповољнијег понуђача врши се приме-

ном критеријума висине понуђене закупнине. Пону-

ђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је

да потпише изјаву да је понудио највиши износ закуп-

нине са назнаком понуђеног износа.

12.) Лице које је понудило највиши износ закупнине

пословног простора је дужно да у року од седам  дана

од дана доношења одлуке Општинског већа Општине

Ковачица о давању у закуп пословног простора, за-

кључи Уговор о закупу пословног простора.

13.) Уколико лице из тачке 12. овог огласа не закључи

Уговор о закупу пословног простора  у року од седам

дана од дана доношења одлуке о давању у закуп по-

словног простора, губи право на повраћај депозита

који је уплатио за учешће у јавном надметању, а над-

лежни орган општине Ковачица ће донети одлуку о

давању у закуп пословног простора  првом следећем

учеснику који је понудио највишу закупнину.

У случају да и он одбије да закључи уговор, надлежни

орган општине Ковачица ће донети одлуку о расписи-

вању огласа за давање у закуп пословног простора.

Средства на име депозита за учешће у јавном надме-

тању се у том случају не враћају.

14.) Учесницима који нису стекли статус закупца,

депозит се враћа истог дана након одржавања јав-

ног надметања, до 16 сати, на благајни општине Ко-

вачица.

15.) Лице коме је пословни простор издат у закуп оба-

везно је да: користи пословни простор у складу са на-

меном  која је утврђена уговором, не даје пословни

простор у подзакуп односно не даје на коришћење

другом лицу, у одређеном року плаћа закупнину, пре-

да пословни простор у исправном стању након истека

времена закупа, надокнади евентуалну штету наста-

лу у пословном простору која је настала за време ко-

ришћења.

16.) Сви радови који излазе из оквира редовног одр-

жавања простора могу се извршити само уз писмену

сагласност закуподавца.

17.) Јавно надметање ће се одржати 06. 06. 2022. го-

дине са почетком у 13 сати у скупштинској Сали, на 2.

спрату у згради општине Ковачица Ул. М.Тита бр. 50.

Бр: 464-11/22-01

Дана: 27.05.2022.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

ПОСТУПКА ИЗДАВАЊА У ЗАКУП

ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕНОСТИ 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и дава-

ња у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских пра-

ва, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („л.гласник РС”  бр.16/18), члана 7.

Одлуке о давању у закуп пословног простора („Сл.лист Општине Ковачица” бр.7/16)  и Закључка Општинског

Већа Општине Ковачица бр. 06-21/22-01 од 30. 03. 2022.године, Комисија за спровођење поступка издавања у

закуп, прибављања и отуђења непокретности у јавној својини општине Ковачица ( у даљем тексту: Комисија)

дана 27. 05. 2022. године, објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

ТВ СЕРВИС „Тесла електро-

ник”, бесплатан превоз и

преглед. 060/078-47-89,

063/778-47-89. Ул. Јована

Рајића 1, код поште на Те-

сли. (284189)

ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”,

дубинско прање тепиха и

намештаја. 302-820,

064/129-63-79. (284218)

СЕЛИДБЕ, превоз робе мер-

цедес камионом, радници,

повољно. Вук, 063/278-117,

064/176-91-85. (284233)

ПРОФЕСИОНАЛНО/ПО-

ВОЉНО сечење, поткреси-

вање дрвећа из камиона до

30 м висине. 064/648-24-50.

(313926)

• РУШЕЊЕ

• ИСКОПАВАЊЕ 

• НАСИПАЊЕ

За инвеститоре посебне

погодности

064/367-96-97
(3/283933)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комарни-

ци, венецијанери, све заве-

се, тенде, хармо-врата, ро-

ло-заштита. 063/816-20-98.

(284178)

ОГЛАШАВАМ неважећом

пловидбену дозволу ПА-550

Ф, издату на име Горан Ко-

цевски. (284163)

СМЕШТАЈ у Сутомору, на

шеталишту уз обалу. Могућ-

ност пансионске исхране.

Превоз Фудекс. Телефон за

контакт 064/596-03-03.

(284169)
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Последњи поздрав

драгом деверу

ДУШКУ

МИРЧЕТИЋУ

Памтићу га са љуба-

вљу

СОЊА
(4/284086)

Најдражем тати

НЕДЕЉКО САЛЧЕВИЋ
1942–2022.

Тата наш, сви су дани

као један сиви, без осмеха Твог.

Нас је узела туга

Тебе је узео Бог.

Воле те твоје ћерке: ЉИЉАНА и СЛАЂАНА

са ТАМАРОМ и ЛИДИЈОМ
(33/284136)

Последњи поздрав драгом

ВЛАДИМИРУ САЛЧЕВИЋУ
1946–2022.

Остаћеш вечно у нашим срцима.
Супруга ЈЕЛИЦА, ћерка ДУШИЦА и син СРБА

(34/284136) са породицама

ДУШАН МИРЧЕТИЋ

1928–2022.

Последњи поздрав нашем драгом супругу, тати и

деки од супруге ГИЗЕЛЕ, ћерке АЛЕКСАНДРЕ,

унука НИКОЛЕ и зета СЛОБОДАНА

(24/284123)

Последњи поздрав
брату и ујки

МИЋИ

СТАНОЈЕВИЋУ

БРКИ

од сестре ДАНЕ, 

сестричине СНЕЖЕ и

БЕБЕ са породицама

(40/284152)

Радости наша

СЕЛЕНА РАКОЧЕВИЋ
1971–2022.

Почивај у Христу.
ГОРАН, АНДРЕЈА и ИГОР

(67/284213)

СЕЛЕНА Литвиновић РАКОЧЕВИЋ
1971–2022.

Заувек нас је напустила најбоља међу нама, највећи борац.

Остаће вечно у нашим сећањима другарица са најлепшим осмехом и нај-

милијим гласом.
Друштво из IV-2, Гимназија „Урош Предић”

(31/284311)

Моја

СЕЛЕНА

Заувек си моја мила другарица.

Твоја кума МИЦА

(30/284133)

Последњи поздрав нашој драгој

СЕЛЕНИ РАКОЧЕВИЋ
рођ. Литвиновић

Колектив Музичке школе „Јован Бандур”

(42/ф)

Наша мила сестра и

тетка

проф. др

СЕЛЕНА

РАКОЧЕВИЋ

уснула је у Господу

после великих иску-

шења. Њена чиста

душа и топле очи

остаће у нама заувек.

АНЕЛА, ВУКАН,

ВЛАДИМИР

и ЧАСЛАВ

(66/284213)

Душо наша

проф. др

СЕЛЕНА

РАКОЧЕВИЋ

Селенко мој дивни,

љути, топли, вољени.

Док дишем, ти си ту!

Путуј мирно и чувај

ме с неба како само

ти знаш.

Твоја НЕЦА

(68/284213

С тугом и болом у срцима обавештавамо

родбину, пријатеље и познанике да је 22.

маја 2022, у 81. години, преминуо наш

драги

СТАНИСЛАВ КРАЧУН
1940–2022.

Сахрана је обављена 24. маја 2022. године

у Панчеву, у 13 сати, на Новом гробљу.

Ожалошћени: супруга ЂУЈА, син ДРАГАН,

снаја ЉИЉА и унуке МАЈА и ЈЕЛЕНА

(16/28410)

СТАНИСЛАВ КРАЧУН
1940–2022.

Драги наш зете и течо, заувек ћемо се сећати

твог умиљатог осмеха и благородног лика.

Твоје: ДАЦА и ВАЊА

(17/284108)

Последњи поздрав

СТАНИСЛАВУ

РАДА

са породицом

(18/284106)

Остали смо без наше вољене мајке, баке, таште,

без највеће животне подршке и снаге, наше

КОРОЛИЈА МАРИЈЕ
1942-2022.

Тугују за њом: ћерка СТАНИСЛАВА, унуци

МАРКО и МИРКО и зет БЛАГОЈЕ

(15/284104)

Последњи поздрав мојој
драгој

МАРИЈИ
од КАТАРИНЕ

(25/284124)

ЋАЗИМ ИБРАХИМИ
1952–2022.

Последњи поздрав нашем највољенијем.

Заувек у нашим срцима.

Супруга БИСЕРКА, син АВНИ и ћерка ТЕУТА

(36/284138)

Последњи поздрав

нашој

АУРИЦИ

МАН

од др ГОРАНА

и др НЕНАДА

(3/284084)

Драгој

МИРЈАНИ ГАРДИНОВАЧКИ
1939–2022.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Породице: ГАРДИНОВАЧКИ, МАРКОВ, 

(58/284191) ПЕЈОСКИ и ПЕТРОВИЋ

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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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

t

СТЕВАН

ЈЕШИЋ
26. V 2002. – 26. V 2022.

Миса задушница би-

ће одржана 29. маја

2022, у 10 сати, у Ка-

толичкој цркви.

Почивао у миру

Божјем!

Тугује и моли за њега

син НЕНАД

(62/284196)

НЕДЕЉКА ВУГДРАГОВИЋ НЕЂА
4. III 1973 – 1. VI 2020.

Недостајеш пуно љубави.

ДУЛЕ

(57/284190)

28. маја 2022. навр-

шава се једанаест го-

дина без нашег воље-

ног

ГРУЈИЦЕ

ШИМИЋА
28. V 2011 – 28. V 2022.

Заувек си у мислима.

Твоји: 

супруга ЉУБИНКА,

син НИКОЛА, 

снаја ИВАНА, 

унуци СТЕФАН, 

ФИЛИП и МАРКО
(6/284090)

Сећање на наше драге

ИЛИЈА ОЛИВЕРА

ДУДУКА КРСТИЋ
1944–2010. 1967–1995.

Године пролазе, успомене болне остају.
(5/283908/р)                                                                              Ваше породице

МИОМИР

ВЛАДИСАВЉЕВИЋ
1948–1982.

Помен дајемо у суботу,
28. маја 2022. године, у
12 сати, на Старом пра-
вославном гробљу.
Године пролазе, али ту-
га остаје.

ЈАСМИНА са породицом
(27/284130)

Двогодишњи помен нашој драгој

ДРАГИЊИ ПЕЈОВИЋ

Заувек у нашем сећању и срцу.

Твоји најмилији

(50/284175)

1. јуна 2022. навршава се шест година откада није са
нама наш вољени

ЖИВОЈИН ГЕРАТОВИЋ
2016–2022.

Само је време прошло, љубав, бол и празнина остају, а

ти нам тако недостајеш.

Твоји најмилији: супруга НАДА, 

синови ДЕЈАН и ДУШАН, снаје ЗОРА и ТАЊА

и унуци ВУК, ЈОВАН, ЛУКА и ПАВЛЕ
(65/284212)

Четрдесет дана од смрти нашег драгог

ВЛАДЕ ЦВИЈИЋА

Нека те наше молитве прате на вечном путу. Господ је милостив,

нека те награди за твоју доброту.

Недостајеш!!!

Син ВИНКО, снаја ЈЕЛЕНА и унуци

ВЛАДИМИР, МИЛАН и ЂОРЂЕ

(70/284221)

МИЈОДРАГ ПЕТРОВИЋ МИЋКО
4. X 1957 – 17. V 2022.

Почивај у миру пријатељу наш, срећни смо што смо те имали.

Породице: АЋИМОВ, БРАНКОВ, МУРАТОВИЋ и ПЕТРОВ

(11/284096)

3
Наша вољена

АЛЕКСАНДРА АДАМОВ

МИХАИЛОВИЋ
1968–2022.

напустила нас је у 55. години, после тешке болести.

Бескрајно тужни и заувек ожалошћени: ФИЛИП, МИЛАН,

ГОРДАНА, ТИЈАНА и БРАНИСЛАВ

(60/284195)

АЛЕКСАНДРА АДАМОВ

МИХАИЛОВИЋ
Била си тиха и велика љубав мог брата.

Последњи поздрав од НЕВЕНЕ
(61/284195)

Обавештавамо родби-
ну, пријатеље, кумове,
комшије и све друге да
је наша драга

ЛУМИНИЦА

ДИТЕСКУ
1951–2022.

преминула 23. маја 2022.

године.

Ожалошћени: 

унука ГЛОРИЈА, 

ћерка КОРНЕЛИЈА, 

зет НИКОЛА, сестре,

брат и остала родбина

и пријатељи

(53/284183)

Напустила нас је прија

ЛУМИНИЦА

ДИТЕСКИ
1951–2022.

Последњи поздрав од
пријатеља Тегелтија.

Почивај у миру у цар-
ству небеском.

(54/284183)

1. јуна 2022. навршава се шеснаест тужних година
откада нас је напустила

МАРИЈА ГРАБУНЏИЈА
2006–2022.

Шеснаестогодишњи помен обележићемо у суботу, 28.
маја 2022. године у 10 сати на гробљу Котеж.

Не постоји време које може умањити наш бол и тугу.

Супруг МИЛОШ, син ЈОВАН, снаја ДИЈАНА
и унука ЈОВАНА

(71/284229)

БЛАГАЈНА

013/300-830

БЛАГАЈНА

013/300-830
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СЕЋАЊЕ

ЉУБОМИР
ЗУБОВИЋ

2005–2022.

Седамнаест година прати
нас туга, чежња и бол за
тобом.
Наша рањива срца чувају
те од заборава.
С љубављу твоја МАРИЦА,

деца и твоји унуци
(5/284088)

ПЕТАР

СТОЈКОВИЋ

Четири болне године

прођоше, како ниси ме-

ђу нама.

Сунце мајкино, почивај

у миру.

Неутешна мајка ВЕРА

(8/284093)

Годишњи помен нашем
драгом пријатељу

ЂОРЂЕ

ПЕТРОВИЋ
2021–2022.

Увек ћемо памтити на-
ша лепа дружења.

Твоји пријатељи СВЕТА
и ДРЕНКА са породицом

(2/283913/р)

ЦВЕТАНКА

СМОЛЕНСКИ
27. V 2020 – 27. V 2022.

Две године је прошло
откако те нема, али зау-
век остајеш у нашим ср-
цима.

Твој ИВАН и породице
СТАНКОВИЋ

и ДАВИДОВИЋ
(13/284098)

Прошло је пет година откако није са нама наша најдража

ЗОРИЦА ЉЕШЊАК АВРАМОВИЋ

Вечно ожалошћени: супруг МИЛАН, син ПЕТАР ВУК

и ћерка ЈЕЛЕНА

(19/284111)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА

МАХМУТЕФЕНДИЋ
Рођ. Микашиновић

10. VI II 1957 – Огулин

– 7. II 2013. Сарајево

Прошло је девет тужних
година без наше Мари-
је.

Успомену на њу чувају
њена деца МАРИН и

НАДА, мајка МИЛЕВА,
брат ПЕТАР и сестра

САВКА с породицама,
као и унуци ПАТРИК,

ЛАУРА и ДАНИЕЛ
(28/284132)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА

МИКАШИНОВИЋ
17. XII 1926. Огулин

– 27. V 2009. Панчево

Прошло је тринаест го-
дина без нашег Николе.

Успомену на њега
чувају: супруга МИЛЕВА,

ћерка САВКА и син
ПЕТАР с породицама

као и унуци НАДА, 
МАРИН, АЛЕКСАНДАР,

ИВАНА, ВИКТОРИЈА
и праунуци ЛАУРА, 

ДАНИЕЛ и ПАТРИК
(29/284132)

1. јуна 2022. године навршава се четрдесет тужних дана откако нас је на-

пустио наш драги

РАДОМИР ГОШИЋ РАТКО
1947–2022.

Много нам недостајеш. Заувек ћеш остати у нашим срцима и сећањима.

Воле те твоји најмилији

(12/284097)

Прошло је тужна година откако је тра-

гично преминуо наш вољени

ИВИЦА КРАКЕР ИВЕК

Почивај у миру. Волимо те.

Твоји најмилији

(26/284129)

Четрдесетодневни помен

ЧАСЛАВУ МОМЧИЛОВИЋУ

Никада те заборавити нећемо.

Супруга БИСЕРКА са децом
(32/284135)

Прошло је четрдесет тужних дана откако нас је напу-

стила наша вољена

ЉУБИЦА МИЛЕНКОВИЋ
1953–2022.

Вечно ћеш остати у нашим срцима и лепим сећањима.

Ожалошћени и захвални: супруг ВЛАДЕТА, 

син РАДОСАВ са породицом и ћерке ГОРДАНА

и СЛАЂАНА са породицама
(44/184165)

Брате, прошло је пола године откада

те нема

ЖАРКО ПЕКОВИЋ

да ме пазиш, саветујеш, учиш и чуваш,

а сада чувај место за мене, доћи ћу.

Звао си ме Грчки, ВАСА ПЕКОВИЋ

(46/384167)

ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПОМЕН

ЖАРКУ ПЕКОВИЋУ

од супруге РУЖИЦЕ, ћерки МАРИЈЕ

и ВЕСНЕ са породицама

(45/285167)

28. маја одржаћемо шестомесечни помен, у 11 са-
ти, на Новом гробљу

ЗАГОРКА СТАЈИЋ

Драга наша мама,
нема дана да на тебе не помислимо, да о теби не
причамо.
Била си и остајеш заувек наша хероина, наша ма-
ма којом смо се поносили и којој дугујемо све што
имамо и све што јесмо.
Живот нам је много тога узео, али нам је дао тебе.
И да можемо опет би бирали да дамо пола света за
тебе једну, једину и најбољу.
Волимо те.

Твоји: МАЈА и НЕША

(48/284173)

Драга моја

ЗАГО
Нашла си свој мир, верујем да си на бољем месту где

нема боли. Недостајеш ми много.
Твоја ЗОКИ

(47/284137)

ДЕСЕТОГОДИШЊИ ПОМЕН

РАТИЋ

МИЛЕВА ВЕСЕЉКО

Заувек сте вољени и у нашем сећању.

НЕНАД, ДРАГАН и ЛУКА
(51/284181)

IN ME MO RI AM

ЈОВАНКА МИШКОВИЋ
рођ. Димитрић

23. VI II 1956 – 26. V 2021.

Време пролази, а туга и бол не престају.

Увек твоји: отац НИКОЛА

и сестра ВЕРИЦА са породицом

(55/284185)

СЕЋАЊЕ

3. VI 2012 – 3. VI 2022.

АЛЕКСАНДАР КОМАНОВ

Нема речи којом се ова празнина може описати.

Године пролазе, а бол је све већа.

Твоји: син БРАНИСЛАВ и супруга ГОРДАНА

(63/284209)

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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ТУЖНО СЕЋАЊЕ
31. маја 2022. године навршава се двадесет и три дуге
и тешке године откада није са нама наш драги

БРАНИСЛАВ МИЛОШЕВСКИ

БАНЕ

Сваког дана смо у мислима с тобом. Гледајући другу

децу ми видимо тебе. 

Почивај у миру и нека те анђели чувају.

Никада те неће прежалити твоји најмилији
(1/284077)

31. маја 2022. је осам го-

дина откако ниси са нама

РАДОИЦА

МУНИЋ
Заувек ћеш остати у на-
шим срцима.

Супруга РАДОЈКА и син
БРАНКО са породицом

(10/284095)

IN ME MO RI AM

БОЖЕНКА ВИТАНОВИЋ
27. V 1931 – 27. V 2022.

Волимо те: ћерка ВЕРА, унуци МАЈА и МИЉАН, 

(20/284113)
зет БОЖИДАР и снаха МИРЈАНА

28. V 2012 – 2022.

ОГЊАН МАТИЈЕВИЋ

Велики људи као Ти,

никад не умиру.

Са поносом те чувамо од заборава.

Твоји најмилији
(21/284115)

28. маја 2022. навршавају се две године од смр-

ти наше вољене мајке

СЕЛЕНЕ САВИЋ
1951–2020.

Твоја ћерка ЈАСМИНА и син ПЕТАР

са породицом

(22/284121)

Анђеле вољени

АНДРИЈАНА ЂОШИЋ
29. V 2016 – 29. V 2022.

Небо је узело себи најбоље, а то си ти.
Са тобом је сваки осмех био лепши,
са тобом је свака радост била већа.
Проведено време са тобом је било предивно, 
али прекратко.
Увек ћеш бити наш анђео чувар.
Волимо те.

Твоја породица
(23/284122)

СЕЋАЊЕ

МИХАЈЛО ЈОВАНОВ МИША
2019–2022.

Бескрајно смо поносни и захвални што си био

део наших живота.

Твоји: ГЕРДА, АЛЕКСАНДАР, ОЛИВЕРА, САШО,

МИЛАНА, и унуци АНАСТАСИЈА, АНДРИЈА и

КОНСТАНТИН
(35/284137)

Десет година је прошло откако је престало да куца твоје

племенито срце

ТЕОДОР МАРЈАНОВИЋ

1933–2022.

Заувек ћеш бити у нашим мислима и увек присутан.

Породица: СТАНА, ЗЛАТА, ИВАНА, БИЉАНА, ПАВЛЕ, 

ЗОРАН, МАТИЈА, ТЕОДОРА, ИВАН, АНДРЕЈА и НИНА

(37/284139)

Вечно сећање на драге родитеље

МАРИЈА МИЛАН ЛАЋА

ЛАЦКОВИЋ

Породица

(38/284147)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН

ЂОРЂЕВИЋ
28. V 1997 – 28. V 2022.

ДРАГИША, НАДА

и НЕНАД

(41/28454)

СЕЋАЊЕ
Пре тринаест година
остали смо без своје
драге

ДЕСАНКЕ

СТАМБОЛИЋ
Увек у нашим срцима

Ћерка МИРЈАНА, унук
ДАРКО и зет АДАМ

(43/28164)

IN  ME MO RI AM

МАРКО МИКИЧИЋ
2006–2022.

Драги наш Марко, заувек си у нашим ми-

слима и срцима.

Волимо Те и чувамо од заборава. Недоста-

јеш нам много...

Твоји: мама, тата и брат са породицом

(49/284174)

У суботу, 28. маја даће-
мо четрдесетодневни
помен нашој драгој

АНТОНЕЛИ

БЈЕЛОПЕТРОВИЋ
рођ. Вулићевић

Мајка ДРАГОСЛАВА
и сестра НАТАША

са породицом
(52/284182)

Петнаестогодишњи помен нашем драгом мужу, оцу и деди

ПЕТРУ РАЈАЧИЋУ

Свих ових година откако ниси са нама није прошао ни дан да

не мислимо на тебе.

У нашим срцима те чувамо од заборава.

Твоји најмилији

(59/284193)

Наша драга прија

ЕВА ЈАНКОВИЋ

преминула је пре две недеље.

Сећаћемо се њене љубави и привржено-

сти нашим унуцима.

МИРА и ЗОРАН ПАРОВИЋ

(56/284186)

28. маја 2022. године навршава се се шест месе-

ци од смрти наше драге

ДАМЊАНКЕ ЦВЕТКОВИЋ

Недостајеш нам, да нас загрлиш, да осетимо твој

додир, да нам се насмејеш, да будеш поред нас.

Недостајеш нам превише.

Супруг ДРАГОЉУБ, син и ћерка са породицама
(64/284210)
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Мото јој је: „Оно што можеш
данас, не остављај за сутра”. Од
оца је наследила љубав према
бројевима, а од мајке према игли
и концу. Поноси се својим ћер-
кама и обожава своје унуке. Има
велику способност организаци-
је. Води једно од најуспешнијих
удружења жена у Србији. Дра-
гана Марић води Удружење жена
„Доловке”, које организује нада-
леко чувену „Штрудлијаду”.

Овај текст посвећује свом
супругу Бранку.

ПАНЧЕВАЦ: Шта је обележило
ваше детињство и рану младост?

ДРАГАНА МАРИЋ: Рођена
сам у Панчеву 1961. Живела сам
у четворочланој породици: мама,
тата, брат и ја. До мог поласка у
пети разред живели смо у Пан-
чеву, а након тога цела породи-
ца се преселила у Долово. Избор
је био то село јер су ту живели
родитељи моје мајке. Након пре-
сељења мајка је престала да ради
како би се више посветила поро-
дици и кући. Доласком у Доло-
во почела је моја безгранична
љубав према селу. Брзо сам се
привикла, стекла пријатеље. Моја
одлука је била да никада не одем,
а такво мишљење имам и сада
са 62 године. Најлепши период
мог детињства и одрастања био
је уз баку и деку, који су живели
јако близу. Све што сам научила
о животу већим делом је од њих.
Имали су тежак животни пут,
па самим тим стекли велико
животно искуство. Од мога деке
ми је остало за наук пуно узре-
чица, али има једна фраза које
се и дан-данас држим, а то је:
„Оно што можеш данас, не оста-
вљај за сутра”. То је мој мото и
надам се да сам барем прибли-
жно испунила њихова очекива-
ња.

• Шта сте „повукли” од оца и
мајке?

– Мој отац је био теренски
комерцијалиста и то је радио
цео радни век, па сам тако ваљ-
да наследила љубав према бро-
јевима. Она је одредила мој пут
и усмерила ка занимању којим
се и данас бавим. Мајка је била
шнајдерка и, када је напустила
посао, наставила је да ради од
куће. Од ње сам наследила љубав
према игли и концу. Заволела
сам одмалена да шијем и везем.
Касније ми је то постало хоби
који волим и сада се тиме бавим
у слободно време.

• Шта сте завршили? Чиме се
професионално бавите?

– После завршене основ-
не школе уписала сам Еко-
номску школу у Панчеву,
смер књиговодство. Тиме
сам се касније и бавила.
Радила сам прво у ГИП
„Конструктору”, касније у
фирми „Патент инжење-
ринг” д. о. о и сада већ 15
година у фирми „Вит
инвест” д. о. о као послов-
ни секретар. Игром случа-
ја, то су све грађевинске
фирме.

• Реците нам нешто о сво-
јој породици.

– Живим, ето, преко 50
година у Долову. Све што је
било лепо десило се ту. Тако
се десила и велика љубав с
мојим супругом и срећан и
дуг брак од скоро 40 годи-
на, који се, нажалост, завршио
његовом изненадном и тешком
болешћу. Плод тог прелепог бра-
ка и живота су наша деца, наше
две ћерке. Старија ћерка Ната-
ша завршила је Вишу медицин-
ску школу, смер за нутрицио-
нисте, а ради у болници као
медицинска сестра. Удата је у
Старчеву и има ћерку Сару и
сина Матеју. Млађа ћерка Мир-
јана завршила је новинарство на
Факултету политичких наука и
мастер-студије. Један део своје
каријере провела је и у вашем
недељнику и иза себе оставила
велики број сјајних текстова.
Сада живи и ради у Белгији.

• Шта вас чини срећном?
– Многе ствари су ме чиниле

срећном, а сада ме срећном чине
срећа моје деце и послови који-
ма се бавим. Моја одлука је да
останем у селу које јако волим,
где имам пуно пријатеља, да
одржавам кућу и окућницу и да
негујем цвеће, посебно руже.

• Већ у раној младости пока-
зали сте способност за органи-
зацију.

– Тако кажу (смех). Током
осамдесетих година у свим сели-
ма, па тако и у Долову, центар
свих збивања и окупљања био је
Дом културе и његова библиотека.
У селу је омладина била добро
организована кроз рад многих
секција, као што су фолклорна,
музичка, фотографска... У скло-
пу библиотеке је била литерар-
на секција, коју сам у то време
ја водила. У исто време мој тада-
шњи момак, касније супруг, био
је председник омладине и он

ме је увео у многе приче око
организовања омладине. Одр-
жавали су се радни састанци –
ми смо то тако звали, а сада се
то зову радионице – на којима
смо се договарали како ћемо
наступати на приредбама, на
литерарним конкурсима, чак
смо и писали песме на задате
теме и то слали на конкурсе.
Организовали смо књижевне
вечери на које су нам долазили
познати песници, као што су
Мирослав Мика Антић, Добри-
ца Ерић, Перо Зубац... Била су
то заиста веома лепа времена
са испуњеним садржајима за
нас младе.

• А како је рођена идеја да се
направи удружење „Доловке”?

– У то време, баш у тим про-
сторијама, 1977. године орга-
низовале су се жене први пут
да за 8. март направе изложбу
и, ето, да се удруже у неку сек-
цију жена. Игром судбине, у
организовању прве изложбе
везених, штриканих и хекла-
них радова учествовала сам и
ја, заједно с библиотекарком
Јованком Марковић и осталим
женама. Имала сам само 17
година и нисам сањала да ћу
после 40 година бити на врху
једне јаке женске организаци-
је. Много је година прошло кроз
разне облике рада и деловања;
мало сам истраживала и имам
прилично података. Десила се
и једна пауза од неколико годи-
на, да би се жене поново орга-
низовале у Актив жена 1995.
године, када сам се и ја при-
кључила. У то време је било

преко 50 чланица, али је дру-
жење и деловање имало друга-
чији концепт.

• Предлог да се организује
манифестација „Штрудлијада”
дат је 1999.

– Тако је. На првој смо уче-
ствовале само ми, па се онда на
свакој следећој број учесника
повећавао. Све је то на неки
начин било аматерски и из хоби-
ја, док крајем 2009. године није
изашао Закон о удружењима и
ми смо се одмах почетком 2010.
године регистровале под нази-
вом Удружење жена „Доловке”.
Почеле смо да се финансирамо
путем пројеката и ту озбиљну
причу и дан-данас одржавамо.
На почетку сам била у великом
страху јер сам као законски
заступник преузела велику одго-
ворност. Све је било ново, усле-
дили су велики пројекти, доби-
ли смо просторије, које смо опре-
мили, направиле прву етно-собу
у Банату и уз све то организова-
ле једну од највећих манифе-
стација у Војводини. Било је то
јако напорно, али сам уз јаку
вољу и љубав и подршку целог
удружења успела да одржим ниво
рада на високом нивоу. Сада у
удружењу има преко 30 члани-
ца, почеле су да нам долазе нове
млађе чланице, што је добро, јер

ипак мора неко да наследи ово
што смо ми направиле. И ми
смо много тога наследиле и хва-
ла богу што могу да кажем да
још имамо чланица из првог
сазива. Ове године је јубилеј обе-
лежен за Ђурђевдан – 45 година
од првог удруживања, а просла-
виле смо на екскурзији на Зла-
тибору. Доловачка „Штрудлија-
да” се одржава сваке прве субо-
те у септембру и ове године је
двадесет трећа. Ми смо „Штру-
длијаду” брендирале и зашти-
тиле и за то добиле жиг. Могла
бих данима да причам о „Штру-
длијади”, али сви већ врло добро
познају нашу манифестацију,
која је врло посећена, јер је сва-
ке године одлично организује-
мо и у склопу ње имамо такми-
чарски део, а и богат и садржа-
јан културно-уметнички про-
грам.

• Чиме се још удружење бави?
– Рад удружења састоји се и

у организовању
радионица ручног
рада у свим тех-
никама, које су
изузетно посеће-
не, као и изложби
и разних других
едукативних садр-
жаја. Ми посебно
негујемо вез
„домаћица” или
„ к у в а р и ц а ” .
Састанке одржа-
вамо сваког поне-
дељка и тада се
договарамо и пла-
нирамо шта ћемо
радити у наред-
ном периоду. Бити
на челу овако
великог удружења
велика је одговор-
ност, али и обаве-
за, како према
самом удружењу,
тако и према селу
које представља-
мо и које нас пуно
подржава, као и
према Граду, од
ког имамо велику
подршку. Помажу
нам и разне друге
институције, па и
њима дугујемо
захвалност. У том
дугогодишњем
раду освојено је
много признања и
пехара. Издвојићу
неколико: девет
награда на Сајму
етно хране и пића,
од чега седам
првих за колач
штрудлу и два
сајамска сертифи-

ката; пре неколико година При-
вредна комора Србије номино-
вала је „Штрудлијаду” за најбо-
љу манифестацију у Србији; о
нама су објављени текстови у
најпознатијим часописима и
брошурама. Често умем да
кажем да некада нисмо ни све-
сни колико „велики” знају да
цене оно што радимо ми „мали”.

• Хтели сте да додате нешто у
вези са срећом.

– Да. За мене је срећа прожи-
вети сваки тренутак који је ту
сада, не чекати сутра. Јер суд-
бина може да се поигра, па да
више нема времена. Треба ура-
дити све за себе што те чини
срећним, поштовати и ценити
друге, јер тако цениш и себе. И
волети, јер ћеш тако бити вољен.
Ја имам пуно пријатеља које сам
стекла кроз живот преко посла
и хобија. Мислим да сам богата
због тога. Имам породицу која
је увек била ту за мене, као и ја
за њих. А то је и оно што је нај-
важније. Мислим и да сам хра-
бра жена. Јер овај живот, коли-
ко год ми желели да упакујемо
и да буде леп, носи на свом путу
много трња. Овај интервју бих
волела да посветим свом супру-
гу Бранку, јер сву снагу коју посе-
дујем наследила сам управо од
њега. С. Трајковић

Хомољска улица припада тери-
торији Месне заједнице Мла-
дост. Под овим називом посто-
ји од 1985. године, а простире
се од Личке улице.

Хомоље је мања географска
област у источној Србији, јасно
ограничена планинским вен-
цима са свих страна. Од Зви-
жда на северу одвајају се Хомољ-
ске планине (940 м), од Ресаве
на југу венац Бељанице (1.339
м), од равничарске Доње Мла-
ве на западу ниске Горњачке
планине (825 м). Овако уокви-
рена геоморфолошка целина
састоји се из два дела: Жагу-
бичке котлине
на истоку и
Крепољинско-
- к р у п а ј с к е
котлине на
западу, између
којих је беља-
ничко-хомољ-
ска пречага.

Због велике
одвојености и
неприступач-
ности, Хомоље
је у стара вре-
мена служило
као збег. За
разлику од
н е с и г у р н и х
старих времена
када је у Хомо-
љу владала хај-
дучија и када
се морало дале-
ко заобилази-
ти, централно
место ове обла-
сти у регионал-
ном комплек-
су источне
Србије предо-
дредило јој је,
у садашњем
времену, веома повољан гео-
графски положај.

Долином Млаве повезано је
с плодном Доњом Млавом и
Стигом, преко превоја на
Црном врху са Црноречком
котлином и Тимочким басе-
ном, преко нижих делова
Хомољских планина и долине
Пека са Звиждом и Поречом,
а преко обронка западне Беља-
нице с Ресавом.

После Првог светског рата
овим просторима харале су
банде одметника од закона,
хајдука. А међу њима је најпо-
знатији био Иван Бабејић.

* * *
Иван Бабејић још за живота
био је ушао у легенду источне
Србије, а смрт јој је само дода-
ла позлату. И данас ће се наћи
становници хомољских села,
али и озбиљни писци, који ће
тврдити да овај хајдук за осам-
наест година одметништва
„никог није убио” и да је „пљач-
као да би давао сиротињи”!

Према судским записници-
ма, Иван Бабејић се родио у
имућној породици у селу
Лазница 1896. године. Поха-
ђао је школу и ту се истицао
бистрином – и повученошћу
која се ближила стидљивости.
Мобилисан је 1915. године.
После пораза од Бугара, који
су с бока ударили на српску
војску, враћа се у родно село,
али већ почетком 1916. Буга-
ри га хапсе и шаљу у логор на
једном црноморском острву.
Не зна се како је отуд успео да
побегне, тек 1917. године он је
поново у Лазници. Заправо, у
околним шумама, где је при-
купио још неколико одметни-
ка, да пљачкају и ратују. Да би
га принудили на предају, Буга-
ри му хапсе жену. Бабејић сина
даје на чување једној лазнич-
кој породици и неколико годи-
на касније дете ће тамо умре-
ти. Ако се не рачунају бројна
деца коју је зачео током хајду-
ковања, Бабејић није имао
наследника...

Због некакве ситне крађе,
Иван Бабејић је лежао две годи-
не у нишком затвору, а кад је
1922. године одслужио казну,

почиње његова права хајдучка
каријера.

Ноћни препади на богате
домаћине, уцене, разваљивање
каса, убиства из користољубља,
али и из бахатости, обележили
су његов живот. Као и други
хајдуци, измицао је полициј-
ским патролама захваљући јата-
цима. „Јатак се мора добро пла-
ћати, али само неколико годи-
на. После тога треба га убити,
јер ће те одати”, био је његов
мото.

Крупног и наочитог, осим
ових плаћених помагача, скри-
вале су га и љубавнице, којих

је имао у готово сваком хомољ-
ском селу. Оне, и новинари
београдских листова, најзаслу-
жнији су за легенду о Ивану
Бабејићу. Хронике булеварских
листова биле су пуне описа хај-
дукових подвига: Бабејић се
прерушио у жандармеријског
мајора и посетио среског начел-
ника који га јури, а на растан-
ку му под пепељару оставио
цедуљу са својим потписом...

Бабејић, преобучен у госпо-
дина, ручао у београдском
ресторану, а кад је отишао,
конобари испод тањира нашли
цедуљу на којој пише да је ту
ручао Бабејић...

Нема сумње да је власт трпе-
ла критике и подсмехе што не
успева да га ухвати. У једном
тренутку глава Ивана Бабеји-
ћа била је уцењена на 150.000
ондашњих динара, што је била
баснословна сума.

Кад је хајдуковом јатаку
Миши Илићу, сељаку из Паља-
на код Ћуприје, у јесен 1934.
године за мртвог Бабејића било
исплаћено 100.000 динара, за
те паре је могао да купи 10
хектара земље. Он је, међу-
тим, само купио кућу у Ћупри-
ји, а остало потрошио на про-
вод. Пред крај живота кобила
„Луда Лиса” збацила га је са
себе и он се од повреде главе
никад није опоравио. Умро је
шездесетих година прошлог
века.

Са собом је у гроб однео тај-
ну да ли је заиста он хицима
кроз прозор своје куће убио
Ивана Бабејића, или је хајду-
ковом другу и побратиму хај-
дуку Дражи Глигоријевићу
послужио само као маска да
се домогне пара од уцене...

Мртав Бабејић имао је сто
килограма. Власти су га, у кади
пуној леда, изложиле на ћуприј-
ском вашаришту. Тело су чува-
ли жандарми, али нису успе-
вали да га одбране од влашких
жена и баба, које су чупале
длаке с његове главе. Њима су
бајале деци против страха.
Сахрањен је тајно и гроб му се
не зна.

(Из књиге Момчила
Петровића „Занимљива

историја Срба у 147 прича”)

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ХОМОЉСКА

Легенда о хајдуку

Бабејић у време хајдуковања

НАША ГОШЋА: ДРАГАНА МАРИЋ, ПРЕДСЕДНИЦА УДРУЖЕЊА ЖЕНА „ДОЛОВКЕ”

ТРЕБА ВОЛЕТИ ЈЕР ЋЕШ ТАКО БИТИ ВОЉЕН



да можда и нисам заслужио.
Ипак, много волим овај спорт,
без обзира на то што није нима-
ло лак, а најтеже ми је било да
савладам рад прстима. Не смета
ни то што сам, уместо технича-
ра, очекивао неку другу позици-
ју, јер ретко поентирам, изузев
кад „скувам” – наводи Марко.

Борислав Јевремовић је тако-
ђе од почетка у тиму и игра
либера...

– Можда бих волео нешто дру-
го да играм, а највећи проблем
био ми је да научим да примам
сервис. Ипак, било је много
добрих утакмица у првој поста-
ви. Што се тренинга тиче, поне-
кад су тешки, па сам у више слу-
чајева осећао премор, који је
истовремено био пријатан. И
тренери су добри, али и строги,
углавном после неке изгубљене
утакмице. Планирам да се бавим
одбојком, а волео бих да играм
као Нишида из јапанске репре-
зентације – истиче Борислав.

Данило Марковић је као мали
хтео да се бави одбојком, али је
тада није било у Старчеву.

– Зато сам отишао на фудбал

и, после четири-пет година, чим
се појавила одбојка, одмах сам се
пријавио да тренирам. Играо сам
примача, али су ми прсти били
слабија страна, а кад сам прешао
на дизача, успео сам и то да савла-
дам. Техника је можда и најтежа
– положај руку и ногу, која иде
прва и када, какав је корак пред
смеч... Све је то требало упамти-
ти и увежбати. На срећу, тренери
углавном све виде и усмеравају
нас на прави начин. Иначе, оми-
љени играчи су ми техничари –
наш Никола Јовић и Италијан
Симоне Бенели, а поред „Црвене
звезде” и репрезентације Србије,
волим како играју Италијани и
Бразилци – набраја Данило.

Михајло Стевановић се „зара-
зио” одбојком мало гледајући је на
телевизији, мало и због друштва.

– На почетку су ми тренинзи
били тешки, али с временом сам,
као и сви други, напредовао.
Играм средњег блокера и засад
ми је најбоља утакмица била про-
тив „Пролетера” из Зрењанина,
када сам имао много сервиса и
смечева. Највише волим да ми
лопта лепо легне, када могу да
је, што би се рекло, поштено
залепим – поентира Жарко.

Немања Јовић се опробао у
више спортова и једино се у одбој-
ци пронашао, што не треба да
чуди будући да му је то у генима.

– Мени је то фасцинантан спорт,
а ја желим да допринесем 
макар мало у његовој промоци-
ји, нарочито зато што су га игра-
ли и отац Светлан, стриц Јован
и брат Душан. Моја позиција је
средњи блокер, што је захтевно,
јер треба стићи све. С друге стра-
не, било је и лепих блокада, наро-
чито једанпут против јаког „Про-
летера”, а у сећању ми је остала
и утакмица против Баваништа-
наца, који су били много стари-
ји од нас. Идоли су ми Вања и
Никола, а од светских Леон. Волео
бих да се у овоме пронађем докра-
ја и да једног дана заиграм за
„Партизан” – истиче Немања.

Речју, момци су за понос и
све указује на то да ће се о њима
тек чути...
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Када је пре 25 година старче-
вачки „Борац” ушао у елитни
одбојкашки ранг, мало ко је веро-
вао да ће тамо заживети.

Међутим, Старчевци су, поред
успона и падова, тај успех поно-
вили још двапут, а и сада су у
другој дивизији.

Ипак, иоле бољи познаваоци
овог предивног спорта, у којем
се надмећу тимови које дели
мрежа, састав из 1998. године
сматрају најбољим у историји
старчевачког спорта.

Како ствари стоје, постоји
могућност да се једна таква гене-
рација поново рађа, јер један од
асова из оног времена, Влади-
мир Ковачевић, недавно је, након
година паузе, покренуо омла-
дински погон, а добри резулта-
ти се нижу муњевитом брзином.

Томе у прилог говори и послед-
њи – титула освојена на Школ-
ској олимпијади Војводине.

Познато је да Старчево већ четврт
века важи за одбојкашки цен-
тар у Панчеву и околини.

Међутим, и упркос томе што
су и даље у Првој лиги (илити
другом по снази рангу у земљу),
последњих година рад с млади-
ма некако је пао у запећак, иако
је то по многима и суштина
постојања неког спортског дру-
штва у одређеној средини.

Чист волонтерски ентузијазам

Ипак, да то не буде тако (сиво),
могли су да промене само истин-
ски ентузијасти, они којима није
стало искључиво до сопствене
благодети. Иако људи можда не
верују да такви у данашње време
постоје, још увек их има, а међу
њима је и Владимир Ковачевић,
један од креатора историјског
успеха старчевачког „Борца” из
1998. године, када је овај клуб за
две године од Војвођанске преко
Прве Б лиге и чувеног баража у
Смедереву стигао до Суперлиге.

– Након тог „златног доба”
догодио се колапс, што је наро-
чито погодило рад с младима.
Нешто се парцијално дешавало
до 2008/2009. године, и то пре
свега захваљујући Рођи Мило-
шевићу, који је вероватно и нај-
већи заљубљеник у овој спорт.
Нажалост, ни то није потрајало.
Обрни-окрени, нисам могао да
преболим то што не постоји омла-
дински погон у нашем месту,
које је било познато као расад-
ник талената. И након што више
од десет година ниједно дете није
крочило у салу, одлучио сам да
се прихватим незахвалног задат-
ка, иако су ми многи причали
како нема ништа од тога јер, као,
„данашња деца неће да трени-
рају”. Притом, то је апсолутно
некомерцијални спорт који изи-
скује много рада, а материјални
ефекат се мери нулом. Схватио
сам да одбојком можеш да се
бавиш само ако је безгранично
волиш, као и да мораш да се
помириш са чињеницом да ћеш
и да патиш. Међутим, имао сам
осећај да је на помолу нешто
истински добро и чисто, па се
ево сада, после три године, то и
доказује тамо где је и најбитни-
је, на терену – каже Влада.

Он је схватио колико је рад с
децом важан за неку средину и
оплемењује је на сваки начин,
јер подразумева и социјалну и
друштвену димензију. Коваче-
вићу се у тој племенитој тре-
нерској мисији придружио и Рат-
ко Танев, још једна од старче-

вачких одбојкашких легенди с
почетка двехиљадитих година.

– Знајући у шта се упуштамо,
Ратко и ја смо започели трена-
жни процес 28. септембра 2019.
године, када смо окупили око
десеторо деце рођене 2007. годи-
не. Кренуло је без оптерећења,
али с много ентузијазма и добре
енергије, па је тај број растао из
године у годину. На том почетку
окосницу су чинили његов и мој
син, који су ионако били у истом
одељењу, а ту су били и синови
Микија Јововића и Светлана Јови-
ћа. Потрефило се да је скуп деце
фантастичан и да се, према мом
мишљењу, тако нешто појављује
једном у сто година. Тренутно
њих седморица представљају
мотор који вуче све остале. У
међувремену смо кренули и на
такмичења, а толико смо брзо и

добро напредовали да смо на нај-
јачем пионирском турниру у
Србији са свима били егал, иако
смо били убедљиво најмлађи.
Учествовали смо и на турниру
градова, па смо равноправно игра-
ли против Новог Сада, Ниша,
Ваљева, иако је наша средина
неупоредиво мања. Ево, прошлог
викенда смо освојили и злато на
Школској олимпијади у Зрења-
нину, што је само по себи већ
круна ове генерације – каже овај
истински ентузијаста.

Сада већ младим играчима
„Борца” велике похвале стижу
са свих страна...

– Трудим се много, зовем роди-
теље, гледам што не долазе на
тренинге, ако не долазе. Али с
њима већ нема проблема, јер су
се тотално заљубили. Пред њима
је излазно пионирско такмичење

следеће године и то је мала мату-
ра за њих и за нас као тренере,
када ћемо видети шта смо ура-
дили за четири године. Мислим
да смо им обезбедили најбоље
могуће услове за рад, квалитетан
тренажни процес, опрему, путо-
вања, јер знам колико је то битно
да би се стигло до озбиљнијих
резултата – каже Влада.

Он додаје да ови момци, поред
изразитог талента, поседују и
потребу за заједништвом, и на
терену и ван њега, јер су и при-
ватно једни другима најбољи
пријатељи.

– Веома су компактни и мал-
тене се не одвајају. Једни друге
вуку и сви имају перспективу.
Још око четири године, до краја
средње школе, требало би да
сигурно буду заједно, а наш циљ
је да им обезбедимо услове попут
оних које могу да приуште вели-
ки клубови као што су „Звезда”,
„Војводина” и други. Важно је
истаћи да ће, и ако промене сре-
дину, одавде изаћи као добри
људи, јер их не учимо само спор-
ту, већ и животу – наглашава
овај заљубљеник у одбојку.

Љубав је највећи покретач

А када је реч о сада већ доказа-
ној новој „златној” генерацији,
јер су најсјајније одличје више
него заслужено завредели про-
теклог викенда у Зрењанину, они
су и даље чврсто на земљи и све-
сни су да је од самих резултата
много битније то што су откри-
ли љубав за цео живот.

Сви они углавном имају 14-
-15 година, а један од њих је
Страхиња Танев, који је целог
живота у својој кући имао сазна-
ње о одбојци као о нечему вели-
чанственом, с обзиром на то да
је његов отац 15 година играо
професионално, од чега и две у
иностранству. А то што му је
тата један од тренера, само му
је „отежавајућа” околност...

– Сви смо једнаки по третма-
ну, а чак су тренери, мој отац и
његов другар Влада, и строжи
према мени него што треба, ваљ-
да да би доказали како нико
нема привилегован третман.
Играм као примач и досад је
било сјајно. Рецимо, памтим да
смо добро играли против „Лаки
страјка”, када сам и ја најбоље
одиграо, а иначе, као и многи,
волим да смечујем и поенти-
рам. Планирам да наставим, али
знам да је за успех потребно
много труда. Волео бих да будем
као мој отац, а идол ми је и Вил-
фредо Леон, Кубанац који игра
за Пољску – каже Танев.

Његов другар и саиграч Мар-
ко Ковачевић (14) каже да и
његов отац од њега очекује више
него што би требало.

– Понекад се изнервира и изба-
ци ме с терена, иако помислим

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.

Качаревке
Три прелепе женкице, пронађене у
Качареву, дају се на удомљавање.

Делује као да ће ови медени штен-
ци бити средњег раста, можда чак и
већег, а у питању су веселе и рази-
гране куце и нема сумње да ће бити
украс у сваком дворишту, као и добри
чувари.

Оне су спремне за нове, одговорније власнике, а привре-
мено се налазе у градском прихватилишту (контакт-теле-
фон 352-148).

Жујка
Женка пронађена у Градском пар-
ку, стара око осам месеци, веома
фине нарави, тражи нове власни-
ке.

Жујка је тренутно на терапији
против срчаног црва, након чега
ће бити стерилисана, а чиповање
је обавезно на новог власника.

Ова лепотанка тражи дом зау-
век и људе који ће је волети и бринути о њој, па ако има
таквих, могу се јавити на телефон 060/162-32-30.

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

ПОЗЛАТИЛИ СЕ НА ОЛИМПИЈАДИ

Старчевачки одбојкаши су про-

теклог викенда остварили нај-

већи успех – освојили су злато

на Школској олимпијади Вој-

водине, на којој су учествовали

ученици рођени 2007. године и

касније.

Они су најпре у четвртфина-

лу са 2 : 1 победили Нови Сад,

а потом са 2 : 0 у полуфиналу

и финалу надвисили домаћина

Зрењанин и Сремску Митро-

вицу. Старчевци су на овај тур-

нир осам екипа дошли преко

општинског и међуокружног

нивоа такмичења.

Поред наведених играча,

успеху су допринели и Душан

Влаховић, Војкан Луковић,

Стефан Танев и Стефан Лукић.

ЗЛАТНО ДОБА СТАРЧЕВАЧКЕ ОДБОЈКЕ ПОНОВО НА ПОМОЛУ

ГЕНЕРАЦИЈА КОЈА ОБЕЋАВА ВЕЋ ПРАВИ РЕЗУЛТАТЕ

Ово је (сигурна) будућност Одбојкашког клуба „Борац”



Огроман успех
панчевачког клуба

Оборени
многи рекорди

Недавно је у Београду одржано
појединачно и екипно Првен-
ство Србије у пауерлифтингу, на
коме је учествовало око сто так-
мичара из свих клубова у земљи.
Клуб дизача тегова Динамо осво-
јио је титулу екипног првака
државе, а овом великом резул-
тату допринела су 34 такмича-
ра, што говори да је клуб из Пан-
чева био и најмасовнији клуб на
овогодишњем шампионату.

Иако још увек кадеткиња,
шеснаестогодишња Нина Павло-
вић освојила је бронзану меда-
љу у надметању сениорки до 69
кг. Дуња Јанковић, јуниорка, у
категорији до 57 кг, такође је
била трећепласирана.

У категорији сениорки до 47
кг Софија Јечменица је заузела
прво место, при чему је оборила
националне сениорске и
јуниорске рекорде у свим дисци-
плинама у својој тежинској кате-
горији. Кристина Цвјетићанин
је наступила у категорији до 84
кг, у којој је однела убедљиву
победу и, попут Софије, оборила
рекорде државе у свим дисци-
плинама. Кристина је имала и
задужење судије на овогодишњем
првенству.

У апсолутној категорији пре-
ко 84 кг победила је Јована Радо-
ванов, која је оборила све држав-
не рекорде, док су сребрна и
бронзана медаља припале вете-
ранкама Тањи Калинић и Мињи
Павловић.

Владимир Јовић је постао
шампион Србије у надметању
сениора до 59 кг, оборивши чети-

ри национална рекорда. У кате-
горији до 66 кг сребрна медаља
припала је Вељку Митровићу, а
у групи сениора до 74 кг брон-
зано одличје освојио је Сергеј
Шалић. Мирко Вјештица се так-
мичио у категорији до 83 кг, у
којој је зарадио сребро, а у кате-
горији до 93 кг бронзана меда-
ља припала је Урошу Дашићу.
Иако повређен, Новак Лукић се
с фантастичним резултатима
домогао златне медаље у кате-
горији до 105 кг. На финалној
додели признања проглашен је
за најјачег сениора на првен-
ству. У апсолутној категорији
преко 120 кг златна медаља при-
пала је Луки Величковићу.

– Припремали смо се озбиљ-
но за сениорско Првенство
Србије, свесни чињенице да је

то најзначајније овогодишње
такмичење у држави. Од почет-
ка 2022. године у редове нашег
клуба дошло је много нових
такмичара, што нас тренутно
чини најбројнијим клубом.
Никада у историји постојања
КДТ-а Динамо, дугој 77 годи-
на, нисмо имали оволики број
представника на неком такми-
чењу. Захвалио бих свима на
указаном поверењу и честитао
бих на уложеном труду. Оства-
рили смо успех који ћемо дуго
памтити. Следи нам кратка пау-
за и припрема за јесењи део
такмичарске сезоне, када нас
очекују државна првенства за
кадеткиње, јуниорке и ветеран-
ке, Првенство Србије у бенч-
пресу и Европски шампионат у
пуерлифтингу, на коме ће

репрезентацију Србије из редо-
ва Динама бранити наши нај-
трофејнији такмичари – рекао
је председник КДТ-а Динамо
Филип Влајић.

Запажене резултате су пости-
гли и: Дарко Зарић, Виктор Фос,
Немања Ђерић, Алекса
Ђорђиевски, Ана Јаковљевић,
Ненад Јовановић, Филип Вла-
јић, Марко Радованов, Младен
Бошков, Никола Ђорђевић, Тијана
Милановић, Данило Пјешчић,
Јанко Сикошек, Јанко Светлик,
Марко Вулић, Петар Трнинић,
Стефан Вујовић, Никола Крстић,
Михајло Пантић, Јана Мандић
и Александра Курдулија, који су
својим наступом допринели да
Динамо буде овогодишњи екипни
шампион Србије у сениорској
категорији.

СПОРТ
Петак, 27. мај 2022.
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ВЕЛИКИ УСПЕХ МЛАДИХ КОШАРКАША

ДУПЛА КРУНА ЗА ВИРТУС БАСКЕТ

АТЛЕТСКО НАДМЕТАЊЕ У ОПОВУ

ПЕТ ТРОФЕЈА ЗА ПАНОНИЈУ

Трком Првенства Србије у
спринт триатлону (750 мета-
ра пливања, 20 километара
вожње бицикла и 5.000 мета-
ра трчања) званично је отво-
рена нова триатлон сезона у
нашој земљи.

Надметање је одржано на
Ади Циганлији, а ТК Тамиш
се представио са 27 такмича-
ра у свим старосним катего-
ријама, од млађих пионира до
најстаријих такмичара, стари-
јих од педесет једне године.

Најуспешнији су били Бог-
дан Јелача, који је освојио
прво место у надметању јуни-
ора, и Стефан Бирка, који је
тријумфовао у кадетској кон-
куренцији.

Млађи пионир Матеја Каја-

лић био је најбржи у својој
групи, иако му је ово било
дебитантско такмичење, баш
као и његова сестра Миа Каја-
лић, којој је ово такође била
прва триатлон трка.

Јуниори Лука и Марко Гли-
горић освојили су сребрну
односно бронзану медаљу, а
запажене наступе су имали и
ветерани ТК-а Тамиш. Мар-
јан Лукић и Милена Митић
освојили су сребрна одличја
у својим категоријама, док је
Ненад Вељковић заслужио
бронзу.

Сезона се наставља трком
Првенства Србије у олимпиј-
ском триатлону, која ће бити
одржана 12. јуна на Сребр-
ном језеру.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У СПРИНТ ТРИАТЛОНУ

ОДЛИЧНО ОТВАРАЊЕ СЕЗОНЕ
ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У ДИЗАЊУ ТЕГОВА

ДИНАМО НАЈБОЉИ У СРБИЈИ

С ТАКМИЧЕЊА МЛАДИХ АТЛЕТИЧАРКИ

ПАНЧЕВКЕ НА ОСМОМ МЕСТУ

Прошлог викенда у Сремској
Митровици је одржано екип-
но Првенство Србије у атле-
тици за млађе јуниоре, на
коме су учествовале и младе
чланице АК-а Динамо.

У конкуренцији шеснаест
клубова Динамо је заузео осмо
место, освојивши 6.450 бодо-
ва.

– Сви наши такмичари пру-
жили су свој максимум. Морам
да нагласим да смо једини
клуб у Србији који се такми-

чи на овом нивоу, а нема атлет-
ску стазу. Најслабије резултате
постижемо у техничким
дисциплинама, јер без атлет-
ског терена немамо ни мини-
малне услове за развој тих
дисциплина – рекао је тренер
Динама Љупчо Цветкоски.

Боје клуба су браниле: Дуња
Олушки, Дуња Атанацковић,
Тијана Николић, Јована Попо-
вић, Тамара Блануша, Мари-
ја Мркела, Сања Марић и
Лана Цветкоски.

ЏУДО У „ШУМИЦАМА”

СРЕБРО ЗА СТРАХИЊУ
У дворани Спортског цен-
тра „Шумице” у Београду
прошлог викенда је одржан
џудо-турнир „Куп Дунава”,
на коме су се надметали и
најмлађи борци ЏК-а Дина-
мо.

У веома јакој међународ-
ној конкуренцији бораца из

БиХ, Србије, Украјине и Грч-
ке десет такмичара Динама
освојило је три медаље.

Страхиња Пантић је зара-
дио сребрно одличје, а брон-
зама су се окитили Вукашин
Бечевић и Давид Мамојка.
Лена Ранчић се пласирала
на пето место.

Кошаркашки клуб Виртус баскет
из Панчева првак је Квалитетне
лиге Војводине у конкуренцији
пионира (дечаци рођени 2008.
године и млађи).

Као првопласирани тим груп-
не фазе такмичења, пионири
Виртуса пласирали су се у плеј-
-оф, у ком су играли против
Јединства из Новог Бечеја, зре-
њанинског Петровграда, ПБЦ-а
из Беле Цркве, те панчевачких
клубова Тамиш и Крис-крос.

После десет одиграних кола
пионири Виртус баскета су као
првопласирана екипа изборили
директан пласман у полуфина-
ле завршног турнира, међу шест
најбољих екипа Војводине, који
је прошлог викенда одигран у
Суботици.

У полуфиналној утакмици Вир-
тус је победио Јединство са 74:59,
а други финалиста је била екипа
домаћег Спартака. У великом
финалу, у мечу за шампионску

титулу, млади Панчевци су у
веома узбудљивој и неизвесној
утакмици успели да победе вео-
ма искусну екипу домаћина с
резултатом 76:75 и први пут у
свом четворогодишњем посто-
јању постану прваци Војводине.

Титулу најбољег играча на тур-
ниру заслужио је Живко Мир-
ковић (Виртус), док је за најбо-
љег тренера проглашен Драган
Првулов (Виртус).

Шампионски тим су чинили:
Живко Мирковић, Алекса Коко-
шков, Огњен Анђелковић, Јован
Катуца, Вељко Микић, Стеван
Аћимовић, Стефан Вицковић,
Ђорђе Бајић, Филип Пандилов-
ски, Александар Ердељан, Лука
Даниловић, Александар Томин
и Матеја Бојовић. Дечаке су
предводили тренери Драган
Првулов, Владимир Анђелковић
и Ненад Раковац.

Виртус баскет је освојио злат-
ну медаљу и на турниру
Регионалне лиге Војводине за
пионире (У15), који је 15, 16.
и 17. маја одржан у Панчеву.

Екипа овог клуба савладала
је у финалу Железничар из
Инђије са 76:64.

Сјајан успех су постигли:
Петар Жебељан, Иван Бије-
лић, Страхиња Симоновић,
Живко Мирковић, Огњен
Анђелковић, Алекса Кокошков,
Филип Пандиловски, Ђорђе
Бајић, Стеван Аћимовић,
Матеја Бојовић, Вељко Микић
и Јован Катуца.

Играчима овог клуба Алекси
Кокошкову, Огњену Анђелко-
вићу и Живку Мирковићу сти-
гло је још једно признање. Наи-
ме, ова тројица кошаркаша
играће у дресу репрезентације
Војводине на турниру репре-
зентација региона у конкурен-
цији пионира до 14 година.

У организацији Атлетског клу-
ба Спартак из Опова, у петак,
20. маја, одржан је традицио-
нални „Спартаков крос”, који је
окупио преко 350 тркача из: Пан-
чева, Ужица, Шапца, Сурчина,
Опова...

Такмичари Атлетског клуба
Панонија из Панчева остварили
су веома добре резултате и овог
пута.

У трци предшколаца, у фото-
-финишу, Лав Грујевић је осво-
јио сребрно одличје. Након тога
у масовној трци девојчица рође-
них 2012. године Анђела Сте-
фановић је такође као другопла-
сирана прошла кроз циљ.

Јована Царина се надметала
у групи девојчица рођених 2010.
године, а у трци на 400 метара

освојила је
на јс ј а јни је
одличје. Нај-
дужа дистан-
ца је била она
од 800 мета-
ра, на којој је
свој посао так-
тички одрадио
В л а д и м и р
Мирков, па је
у сјајној завр-
шници убе-
дљиво фини-
ширао и зарадио још једно зла-
то за Панонију.

На крају, у трци задовољства,
која окупља средњошколце и
старије тркаче, свој таленат је
показао Иван Обрадинов, који
је освојио сребрну медаљу. Запа-

жене резултате су постигли и:
Тијана Манић, Сретен Илић,
Ксенија Чавошки, Невена Цари-
на, Илија Коларов и Валентина
Мирков.

Лепе вести за Панонију стигле
су и дан раније, из Зрењанина.

На Школској олимпијади Вој-
водине Нина Штркаљ је у трци
на 60 метара освојила сребрну
медаљу, а већ наредног викенда
наступиће на Првенству Србије
у вишебоју за млађе пионире у
Сремској Митровици.



ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У КИК-БОКСУ

АНДРЕЈА ШАМПИОН

НАЈМЛАЂИ ЏУДО КЛУБ У ГРАДУ НИЖЕ УСПЕХЕ

ОД ДУНАВА ДО НИША ТАМИШ РЕДОМ ШИША
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН

Петак, 18 сати

Фудбал

БАРАЖ ЗА СУПЕРЛИГУ

Крагујевац: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

Недеља, 16 сати

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ДИНАМО 1945 – БОРАЦ (Ш)

Субота, 17.30

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Пландиште: СЛОГА–БОРАЦ

Омољица: МЛАДОСТ–НАФТАГАС

Субота, 17.30

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – СПАРТАК 1911

Уљма: ПАРТИЗАН–СЛОГА

Утакмице су у суботу, од 17.30.

Гај: ПАРТИЗАН–БУДУЋНОСТ

Долово: ДОЛОВО – РАДНИЧКИ (К)

Падина: ДОЛИНА – С. ТАМИШ

Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – СЛОГА

Гребенац: ВУЛТУРУЛ–ХАЈДУЧИЦА

Утакмице су у недељу, од 17.30.

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”

Баранда: РАДНИЧКИ–ПОБЕДА

Мраморак: ПРОЛЕТЕР – ОМЛАДИНАЦ (Д)

Баваниште: БСК–УНИРЕА

Војловица: МЛАДОСТ–ГЛОГОЊ

Панчево: МУНДИЈАЛ – ОМЛАДИНАЦ 1927

Прошлонедељни

резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ДИНАМО 29:21

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Жене

Јабука: ЈАБУКА–ТЕМЕРИН 20:41

Мушкарци

Јабука: ЈАБУКА–ПОТИСЈЕ 29:29

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ЖАРКОВО 1:0

БАРАЖ ЗА СУПЕРЛИГУ

Смедерево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–РАДНИЧКИ 1:3

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Б. Паланка: С. ГРАД – ДИНАМО 1945 2:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Старчево: БОРАЦ–НАФТАГАС 5:3

Житиште: ОФК БЕГЕЈ – МЛАДОСТ 0:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ 3:5

Б. Н. Село: СЛОГА–ВУЛТУРУЛ 0:1

С. Тамиш: С. ТАМИШ – Ц. ЗВЕЗДА 3:3

Алубунар: БУДУЋНОСТ–ДОЛОВО 2:3

Дебељача: СПАРТАК 1911 – ПАРТИЗАН (Г) 4:0

Потпорањ: ПОТПОРАЊ – ПАРТИЗАН (У) 1:2

Ковин: РАДНИЧКИ–ДОЛИНА 2:4

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”

Опово: ОМЛАДИНАЦ 1927 – МЛАДОСТ 2:2

Глогоњ: ГЛОГОЊ–БСК 5:2

Уздин: УНИРЕА–ПРОЛЕТЕР 1:1

Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–РАДНИЧКИ 1:0

ОПШТИНСКА ЛИГА

Панчево: „ВОЈА ГАЧИЋ” – БОРАЦ 13:0

Ковин: КОЛОНИЈА–ТЕМПО 1:6

Дубовац: ЈЕДИНСТВО–БУДУЋНОСТ 0:4

Железничар се
победом опростио од
својих навијача

Бараж за елиту
против крагујевачког
Радничког

Спортско Панчево то одавно
није доживело! Колоне људи
сливале су се ка „зеленој оази”
покрај Пескане, готово цео град
је желео да пружи подршку
свом „Жељи” у последњој утак-
мици плеј-офа Прве лиге Срби-
је, која је одиграна у суботу, 21.
маја.

Панчевке и Панчевци су
показали да воле најважнију
споредну ствар на свету, па су
у великом броју дошли да
поздраве Фудбалски клуб Желе-
зничар и да му захвале на исто-
ријском резултату који је пости-
гао. И нису ту били само наши
суграђани... Дошли су љубите-
љи најважније споредне ства-
ри на свету из целог јужног
Баната, из Београда...

Популарна „дизелка” с Тами-
ша пласирала се у бараж за
попуну Суперлиге, плеј-оф је
окончала на трећем месту, па
је већ кренула у историјски дво-
меч с Радничким из Крагујев-
ца.

У суботу, 21. маја, у заиста
предивном амбијенту на Спорт-
ском центру „Младост”, оди-
грана је тврда, права првенстве-
на утакмица, у којој је панче-
вачки тим извојевао тешку али
заслужену победу: Железничар–
Жарково 1:0 (0:0).

Гости у овом мечу нису били
оптерећени резултатом, јер су
одавно испунили свој циљ за
ову сезону, док је на супротној
страни било сасвим другачије.
Да су се све коцкице поклопи-
ле, „Жеља” је већ могао да буде
суперлигаш, а за то му је, уз
победу, требао кикс Јавора на
његовом терену.

Колико су гледаоци у Пан-
чеву желели да виде лопту у
мрежи Жаркова, исто толико
су ослушкивали вести из Ива-
њице. Да је Лозница којим слу-

чајем успела да остане непора-
жена, победа би „дизелку” екс-
пресно лансирала у елиту.

Нервоза је достизала врху-
нац, емоције су просто тресле,
а ерупција одушевљења дого-
дила се над Панчевом у 63.
минуту утакмице, када је
Милош Стојчев мајсторским
поготком довео Железничар у
вођство од 1:0... У Ивањици тада
још увек није било голова...

Ипак, нешто касније Јавор је
успео да погоди мрежу Лозни-
це и да на крају тријумфује с
минималним резултатом, што

му је донело директан пласман
у Суперлигу.

Шеф стручног штаба Желе-
зничара Драган Перишић пове-
рење за дуел са Жарковом
поклонио је следећем саставу:
Младен Живковић, Мирољуб
Костић, Душан Плавшић, Лука
Петровић, Петар Гигић, Сте-
фан Дабић, Бојан Балаж,
Милош Стојчев, Матеја Зувић,
Реган Обенг и Александар Сим-
чевић. Играли су и: Предраг
Станимировић, Александар
Ђорђевић, Марко Конатар,
Дарио Гргић и Лазар Марко-

вић, а део још једног важног
тријумфа били су и: Немања
Андријанић, Стефан Радојичић,
Јордан Јовановић, Лазар Мило-
шев, Бојан Трипковић и Дани-
ло Дашић.

– Јако тешка утакмица. Жар-
ково се показало као сјајан тим.
Играли смо такмичарски, али
мислима смо били и у Ивањи-
ци, што је знатно отежавало
посао. Честитам мојим игра-
чима, хвала навијачима што су
у великом броју дошли да нас
подрже. Идемо даље, очекују
нас две утакмице баража и ми
верујемо да ово није крај – рекао
је на конференцији за новина-
ре после утакмице тренер Желе-
зничара Драган Перишић.

Прву утакмицу баража про-
тив Радничког 1923 Железни-
чар је одиграо у среду, 25. маја,
а домаћин је био у Смедереву.
По одлуци Фудбалског савеза
Србије, утакмице баража мора-
ју да се играју уз употребу ВАР
технологије, а пошто у Панче-
ву не постоји стадион са ВАР
технологијом, избор је пао на
Смедерево.

Реванш је у недељу, 29. маја,
у Крагујевцу. Утакмица између
Радничког 1923 и Железнича-
ра почиње у 16 сати.

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Da7

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

„ДИЗЕЛКА” БИЈЕ СВОЈЕ НАЈВАЖНИЈЕ БИТКЕ

Стране припремио

Александар
Живковић

СЈАЈНА ЈОВАНА

Из Рвачког клуба Динамо поно-
во стижу лепе вести.

На „Купу Јадрана” у Поречу,
једном од најјачих турнира у
Европи, одржан је сусрет
јуниорскихселекцијаиз17 земаља.
Такмичарка Динама Јована Ради-
војевић освојила је бронзано
одличје у категорији до 59 кг.

На сениорском првенству у
Суботици надметали су се каде-
ти Динама – браћа Стефан и
Огњен Тодосијевић.

Огњен је после две победе
поражен у полуфиналу, а Сте-
фан није имао среће у жребу,
па је већ у првом колу изгубио
од дугогодишњег репрезента-
тивца Србије.

ОДЛИЧНИ
МАЧЕВАОЦИ

На међународном мачевалач-
ком турниру за пионире и каде-
те, који је одржан у Зрењани-
ну, Краљевски мачевалачки
клуб „Карађорђе” из Панчева
учествовао је с петорицом так-
мичара и освојио три медаље.

Дамјан Глуваков је заслужио
злато, Борис Ћорлука се оки-
тио сребром, док је Иван Сте-
вановић зарадио бронзу.

Поред мачевалаца из Срби-
је, учествовали су и такмичари
из Мађарске, Румуније и Хрват-
ске.

НИКОЛИНА
НАЈБРЖА

На традиционалној спортској
манифестацији „Спартаков
крос”, одржаној прошлог викен-
да у Опову, једанаесторо чла-
нова Атлетског клуба Тамиш,
које је предводио тренер Зоран
Коцић, освојило је пет медаља.

У категорији атлетских шко-
ла Милица Славујац и Дуња
Вучковић освојиле су сребрне
медаље, Уна Војводић је била
трећа, док је Николина Радо-
вановић зарадила најсјајније
одличје.

Код старијих пионирки Еми-
лија Јелесијевић је на 600 м
освојила бронзу, а боје клуба
су бранили и: Анђела Жива-
нов, Дуња Есих, Исидора Милу-
тинов, Сара Гагић и Невена и
Константин Николић.

Чланови Џудо клуба Тамиш
настављају да постижу изван-
редне резултате, па тако сваког
викенда обрадују оне искрене
пријатеље спорта у Панчеву.

Већ је постала традиција да
мали борци овог успешног спорт-
ског колектива путују широм
земље, па и целог региона, али
и Европе, како би одмеравали
снаге с вршњацима из других
клубова и тако стицали неоп-
ходна искуства.

Прошлог викенда млади џуди-
сти Тамиша учествовали су на
два престижна такмичења и са
оба су се вратили окићени меда-
љама.

На турниру „Куп Дунава” који
је организовао Џудо клуб Вин-
ча, у конкуренцији 414 такми-
чара из 42 клуба, мали Панчев-
ци су освојили шест вредних
трофеја.

Најуспешнији су били Ната-
лија Новаковић и Дејан Долин-
га, којима су припала најсјајни-
ја одличја. Сребрне медаље су
освојили Павле Ћосић, Михајло
Вуковић и Алекса Лехни, а брон-
зу је заслужио Кристијан Лех-
ни.

Ову малу али веома успешну

екипу Тамиша предводио је тре-
нер Дарко Тодоровић.

У исто време је одржан и вели-
ки међународни турнир у Нишу,
под називом „Цар Константин”.

Џудо клуб Тамиш је на овом
такмичењу имао једног, али зла-
та вредног представника. После
ефектних и атрактивних борби

Петар Новаковић је оправдао
поверење својих тренера Неде и
Ивана Остојића и попео се на
победничко постоље.

Тако је још једно злато стигло
у Панчево, а не треба сумњати
да ће већ богата ризница трофе-
ја ЏК-а Тамиш из викенда у
викенд постајати све пунија.

Прошлог викенда у Бору је одр-
жано Првенство Србије у кик-
-боксу, у дисциплини лоу кик,
за све узрасне категорије. На
овом такмичењу су учествовала
и три борца ММА академије
Панчево, наступајући под заста-
вом Кик-бокс клуба Драгон из
Сефкерина.

У веома јакој конкуренцији
сениора до 67 кг, у Б-класи, над-
метали су се Добривоје Јотић и

Филип Станишић.
Добривоје је у првом колу,

после прецизних ручних и
ножних комбинација, средином
друге рунде решио меч у своју
корист, и то техничким нокау-
том. Због повреде стопала морао
је да откаже учешће у полуфи-
налу, па је на крају освојио брон-
зано одличје.

Филип је био слободан у првом
колу, а меч у полуфиналу изгу-

био је одлуком судија, па је и он
морао да се задовољи бронзом.

У категорији млађих јуниора
до 75 кг надметао се Андреја
Станишић, момак коме је то био
други меч у аматерској карије-
ри. Паметно је водио меч и пога-
ђао с дистанце оштрим ударци-
ма, па је противника натерао на
предају средином друге рунде и
тако освојио најсјајније одличје.

Момке из ММА академије

Панчево 18. јуна очекује најве-
ћи турнир на овим просторима,
такозвани АДЦЦ, који ће бити
одржан у Београду.
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Пре ла зи
Не иде све увек глат ко.

    Уме да наста не застој.

    Што не мора да буде лоше.

    Реци мо да је то сиг нал за ретро спек ти ву.

    А кроз њу се сти же и до слич них ситу а ци ја одра ни је.

    Сва ка осо ба зна како се поно во вра ћа ла у погон.

    Сети се где су били пре ла зи, а можда ство ри и нову паса ре лу.

    Пре ко моме на та с који ма не тре ба да се суда ри.

Мно штво
Лепо је поне кад бити сам.

    Пораз го ва раш са собом.

    Не на „ви”, на „ти”.

    Она ко, нај и скре ни је.

    Про баш, нај пре, да схва тиш где гре шиш.

    А онда, евен ту ал но, шта добро чиниш.

    И тако раз би стриш мисли.

    После интро спек ци је наста је спрем ност за мно штво.

На погре шном месту
Поне кад тре ба доне ти важну одлу ку.

    Тре ма је ту логич на поја ва, али не сме посто ја ти страх.

    Он пара ли ше, што није добро за токо ве мисли.

    Један од нај ва жни јих избо ра јесте где ћеш да се ску ћиш.

    Деша ва се сва шта.

    Па и то да схва тиш да си на погре шном месту.

    Океј, увек можеш да доне сеш нову одлу ку, да се изме стиш.

    Јер, ако то не учи ниш, оду ва ће те ветар с леђа.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Војводина прославила
десету титулу

Динамо у последњем
колу против Партизана

Дерби сусрет претпоследњег кола плеј-
-офа Суперлиге за рукометаше одигран
је прошлог викенда у Новом Саду. Сна-
ге су одмерили домаћа Војводина и
панчевачки Динамо, али за разлику од
досадашњих дуела ових двају тимова,
овог пута утакмица није имала резул-
татски значај. Истина, Панчевцима су
бодови били потребни како би покуша-
ли да се домогну другог места на табе-
ли, али свакако се играло и за пре-
стиж...

Војводина је још у једанаестом колу
плеј-офа обезбедила шампионску титу-
лу, а велико славље сачувала је за
последњи меч на свом терену у овој
сезони.

На затварању шампионата у дворани
„Слана бара” у Новом Саду тим из Пан-
чева желео је да поквари славље дома-
ћинима, али није успео у томе. Про-
славу освајања шампионског пехара
увеличала је и убедљива победа дома-
ћег тима: Војводина–Динамо 29:21
(16:7).

Момци које предводи тренер Ненад
Краљевски успели су да парирају дома-
ћинима само на почетку утакмице, а
потом је Војводина преузела пуну кон-
тролу над утакмицом, увећавала је
разлику у головима, па се питање
победника није ни постављало.

Тим из Панчева играо је у саставу:
Никола Стаменковић, Вељко Чабрило
(два гола), Милан Бошковић (два),

Никола Бекић (један), Радован Осто-
јић (четири), Никола Перић, Марко
Перовић (три), Огњен Тонић, Иван Дистол,
Урош Павловић (два), Борислав Урта,
Милан Голубовић (један), Милош Коста-
диновић (пет), Данило Радовић, Алекса
Милошевић и Адриан Биркенхојер
(један гол).

Сјајан голгетерски учинак имао је
Дарко Миленковић, некадашњи играч
Динама, који је чак дванаест пута затре-
сао мрежу бившег тима из Панчева.
Највећи адут Новосађана у првом полу-
времену била је чврста одбрана, из које
су се рађале контре и лаки голови. Нај-
заслужнији за то био је голман Свети-
слав Веркић, који је у првом полувре-
мену зауставио девет од шеснаест шуте-
ва играча Динама. На крају је Дарку
Миленковићу, најефикаснијем играчу
у овој утакмици, припало и признање
за најбољег актера овог сусрета.

Пред панчевачким „жуто-црнима” је
још једно велико искушење. У петак,
27. маја, у Хали спортова на Стрели-
шту гостоваће београдски Партизан.
Биће то права рукометна посластица
на затварању сезоне.

Уколико Динамо победи, а Метало-
пластика изгуби у дербију у Крагујев-
цу, тим из Панчева ће сезону окончати
на трећем месту.

Утакмица почиње у 18 сати!
А. Живковић

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

„ЖУТО-ЦРНИ” УВЕЛИЧАЛИ
ШАМПИОНСКО СЛАВЉЕ

НОВОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

АЛЕКСА И ИВА У ЦЕНТРУ ЗБИВАЊА
На Светском купу за јуниоре, који је
одржан у немачком граду Сулу, веома
добре резултате остварила је и
јуниорска репрезентација Србије у
стрељаштву.

У гађању из ваздушне пушке нацио-
нални тим наше земље чинили су: Алек-
сандра Хавран (Стара Пазова), Ања Попо-
вић и Ања Кнежевић (Београд), Марко
Ивановић (Крагујевац), Петар Ердеи
(Нови Сад) и Алекса Ракоњац
(Панчево).

Стручни тим репрезентације иско-
ристио је претходни турнир у Будим-
пешти за припрему наступа на Свет-
ском купу, што се показало врло кори-
сним у наступу јуниора. Алекса Рако-
њац је у Будимпешти показао најбоље
резултате, а добру форму је потврдио
и у Сулу, где је с резултатом од 624,7
кругова једини од српских такмичара
успео да се пласира у финале од осам
најбољих јуниора.

Наставио је борбу у финалу, у веома
јакој конкуренцији, и на крају заузео
седмо место, мада му је за наставак бит-
ке за медаље недостајало само 0,4 круга
и мало среће. Овим високим резултати-
ма Алекса је доказао да је потпуно спре-
ман за наступе на великим такмичењи-
ма која му предстоје у саставу репре-
зентације у наредном периоду.

Недавно је у Новом Саду одржано прво
коло Купа Србије по А-програму за
јуниоре и сениоре у гађању из малокали-
барског оружја, на коме је наступио и
Алекса Ракоњац из СД-а „Панчево 1813”,
и то одмах по повратку са Светског купа
у Сулу.

Иако Алекса није могао да се при-
преми за ово такмичење због учешћа
на три узастопна међународна тур-
нира у гађању из ваздушне пушке,
поново је остварио запажен резултат.
Имао је само један тренинг и наступ
с новом пушком, коју још треба да
подешава, али се одлично снашао и с
резултатом у троставу од 565 кругова
успео да се пласира у финале сенио-
ра. На крају је заузео седмо место и
освојио четири бода у конкуренцији
сениора. У надметању јуниора био је
четврти, што му је донело и седам
бодова за учешће у финалу Купа Срби-

је, које ће бити одржано у јуну у
Новом Саду.

Такође у Новом Саду одржано је и
прво коло Купа Србије за кадете у кате-
горији тростав (три пута 20 дијабола) у
гађању из ваздушне пушке.

Боје СД-а „Панчево 1813” успешно
је бранила сјајна Ива Ракоњац. Она је
освојила бронзану медаљу с резулта-
том од 583 круга, као и осам бодова за
учешће у финалу Купа Србије и тако
најавила жестоку борбу и у овој дисци-
плини, захваљујући новој опреми коју
су јој набавили родитељи, али и делу
опреме од ССС-а и ССВ-а. А. Ж.


