
Закони
Родна

равноправност

у округу

» странa 2

цена 40 динара

Здравље
Висок притисак

је висок ризик

» страна 6

Запис

Горан Траиловић:

Библиотека

као мисија

» страна 12

Фото-репортажа

Загајичка брда, 

рај надохват руке

» страна 25

Фудбал

„Жеља” на свом

месту – у првој лиги

» страна 31

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  28 .  МАЈА 2021.

О
С

Н
И

В
А

Ч

ЈО
В

А
Н

 П
А

В
Л

О
В

И
Ћ

ПОСЛЕ ХАПШЕЊА ЗБОГ УБИСТВА РУМУНКЕ МИОРЕ ХАЈДУК

В
Л

А
С

Н
И

К

Број 4918, година CLIII

ПРОМЕНАДАПРОМЕНАДА

Полиција проверава да ли постоје везе између Румуна и Кинеза
чији је нестанак пријављен и књиговођа из нашег града стр. 3
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НОВО У ГРАДУ!

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1

НЕСВАКИДАШЊА ПОЈАВА ИЗНАД ПАНЧЕВА

НА НЕБУ СУ СВЕТЛЕЛИ САТЕЛИТИ, 
НА ЛЕТЕЋЕ ТАЊИРЕ ЈОШ ЧЕКАМО

страна 8

страна 11ПАНЧЕВЦИ ФУДБАЛЕРИ 

Заљубљени у „бубамару”
стр. 11

Од средине јуна
нормалан живот?

КРАЈ КОРОНЕ

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!

стр. 7

ЈЕСУЛИМАЈКАИСИНИЗИВЕКУРЈАЧКОГ
УБИЛИЈОШНЕКЕПРОДАВЦЕСБУВЉАКА?



од изградње објекта, комплетно
реконструисати фискултурну салу.

• Који конкретни радови ће бити
изведени?

– Најпре препакивање крова сале,
са уградњом термоизолације и
заменом дотрајалих кровних лимо-
ва и олука. У целом објекту биће
урађени нови подови. Биће обавље-

на замена фасадне столарије новом
дрвеном столаријом истоветног
изгледа. Фасада ће бити у истом
тону као и пре реконструкције.
Радиће се, наравно, и на замени
унутрашње столарије, што између
осталог подразумева израду нове
конструкције унутрашњег степени-

шта од армираног бетона. Због
функционалности простора, помоћ-
ни објекат, који се тренутно користи
као справарница и у изузетно
лошем је стању услед прокишњава-
ња и велике количине влаге, пред-
виђен је за рушење, а изградићемо
нови објекат у границама постоје-
ћих габарита, где ће бити формира-

не одвојене мушке и женске свлачи-
онице са санитаријама и тушевима.
Напоменућу да објекат фискултур-
не сале у периоду кише није у функ-
цији и тамо је немогуће држати
наставу. У току пројектовања у више
наврата приликом обиласка били
смо сведоци да се отказују и терми-

ни спортским клубовима због неу-
словности.

• Шта се још добија овим интер-
венцијама?

– Овим радовима ће бити изме-
штене постојеће свлачионице с гале-
рије. Добија се додатни простор на
галерији од још 30 квадратних мета-
ра, који ће школа моћи да користи за
додатни спортски садржај, можда
стони тенис. Уз све поменуто, биће
изведени радови на демонтажи
водоводног и канализационог чвора,
уз израду унутрашње хидрантске
мреже, која до сада није постојала.
Не смемо заборавити ни на замену
електроинсталација на целом објек-
ту и уградњу нових инсталација
осветљења. Биће замењена постојећа
грејна тела, увешћемо нова у нове
свлачионице, а постојаће и вентила-
ција преко крова. Уз то, предвиђен је
систем аутоматске детекције и доја-
ве пожара. Укупна вредност радова
је око 30 милиона динара.

• Рекли сте нам да ни ту није
крај...

– Тако је. Постоји још нешто јако
битно: у поступку смо пројектовања
за изградњу два нова објекта на пар-
цели школе укупне површине око
1.500 квадратних метара, који ће
моћи независно да функционишу.
Јако смо задовољни што ће Гимна-
зија да се прошири, да задржи свој
аутентичан изглед и добије потреб-
них још 20 кабинета и учионица.

О инвестицијама које су такође у
плану за ову годину причаћемо с
Мајом Витман у наредним бројеви-
ма листа. С. Трајковић

Гимназија „Урош Предић” једна је
од најстаријих просветних институ-
ција у Србији. Зграде Гимназије и
фискултурне сале су на основу одлу-
ке Владе Републике Србије 1997.
године утврђене за споменик култу-
ре. Градња зграде Гимназије започе-
та је 1887, а завршена је следеће,
када је саграђена и фискултурна
сала. Поред архитектонских вредно-
сти изражених у стилским каракте-
ристикама и доследно спроведеној
просторној организацији, овај спо-
меник културе има и изузетне кул-
турно-историјске вредности.

У плану градске власти је да ове
године ради на реконструкцији
зграде једине панчевачке гимнази-
је, која већ дуже од века даје велики
допринос развоју културе и образо-
вања у граду. Међу њеним ђацима
су били Урош Предић, Михајло
Пупин, а једно време у њој је као
професор службовао Милош
Црњански. Налази се у оквиру
заштићеног градског језгра Панче-
ва.

О томе шта ће бити рађено на
згради Гимназије „Урош Предић”
разговарали смо с Мајом Витман,
градском менаџерком.

ПАНЧЕВАЦ: Шта је у фокусу Гра-
да када су у питању школски објек-
ти?

– Стратегијом равномерног развоја
града и добрим планирањем град
улази у значајан посао који се одно-
си на објекат фискултурне сале у
нашој гимназији. Пратећи полити-
ку председника Александра Вучића,
важно нам је да смо до сада покри-
ли велику већину образовних уста-
нова. Један од главних приоритета
нам је био да затечена стања, неу-
словне објекте, учионице и просто-
рије ставимо у функционално ста-
ње. Поготово јер се ради о деци.
Реконструисали смо велики број
школских објеката током година у
граду и насељеним местима. Реши-
ли смо много затечених проблема,
модернизовали кабинете и учиони-
це, реконструисали санитарне чво-
рове и тиме омогућили ученицима
и просветним радницима боље
услове за рад и боравак. Морам
напоменути да се боримо с текућим
проблемима, решавањем уписа
имовине, што је предуслов да се у
било шта крене.

• Панчевачка гимназија предста-
вља важну карику у ланцу образов-
ног система. Како сте њеном објекту
приступили?

– Испоштовали смо захтеве шко-
ле и пројектом реконструкције, на
основу услова Завода за заштиту
споменика културе, допринели смо
да се простор максимално искори-
сти, унапреди и задовољи све потре-
бе корисника. Радујемо се да ће
управо ова власт, након 133 године
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All you
need is 

roc k’n’roll
Кад год би ме неко питао по
чему је Панчево специфично,
ја бих одмах као из топа одго-
ворила: по људима. Када имате
ту срећу да се бавите новинар-
ством у свом граду, у великој
сте предности јер можете да
искористите посебну привиле-
гују да кроз своје приче омогу-
ћите вечност људима који су то
и више него заслужили. И да
притом те исте људе свако-
дневно срећете на улици,
срдачно се с њима поздравите,
застанете и диваните...

Прошле недеље је отишао
Ђека. Заувек. Човек ходајући
рокенрол, енциклопедија кул-
турних дешавања, креатор идеја
и активни учесник у јавном
животу града. Али све то не би
било важно да није био ЧОВЕК.
Ако сте га знали само површно,
онако у пролазу, могли сте да
видите доследност, стил и
аутентичност. Ако сте га слуша-
ли на бајкерским скуповима
или концертима, изазивао вам
је осмех на лицу. У његовим
радијским емисијама годинама
су уживали многи љубитељи
доброг звука, а веб-емисије су
сви пратили... И долазили су сви
који су имали шта да кажу. Ђека
није ниједном пропустио при-
лику да укаже на успехе наших
суграђана. О њима је говорио
јавно, писао на свом „Фејсбук”
профилу и хвалио све. Колико је
само хвалио људе и видео у
њима оно најбоље. Лично сам се
у разговору с њим осећала као
да сам барем за који степен
бољи новинар и да оно што
радим има још већу вредност,
јер је он умео то да истакне и
појача на себи својствен начин.
Када смо разговарали за рубри-
ку „Наши суграђани”, настала је
једна фотографија где се виде
зидови његовог дома обложени
постерима и разним сувенири-
ма, а ја гледам у њега као радо-
знало дете. Тада сам писала
текст о легендама које ходају
градом. И, сад мислим, можда
сам могла да питам више, слу-
шам дуже... А на крају могу да
будем срећна, јер сам имала
прилику да упознам некога као
што је био Ђека и да о њему
пишем. Да прича о његовом
занимљивом животу буде
испричана и трајно забележена.

Ђека је волео рокенрол, своју
породицу, своје пријатеље, свој
град и своје суграђане. У јед-
ном свом стиху Мирослав
Антић каже: „Све је то понекад
тако мало. Све је то, видећеш,
сасвим доста...”

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

О ИНВЕСТИЦИЈАМА С ГРАДСКОМ МЕНАЏЕРКОМ МАЈОМ ВИТМАН

Цветни путоказ.

У Градском парку, ових дана

Снимио: Милан Шупица

ГИМНАЗИЈСКА ФИСКУЛТУРНА САЛА 
У НОВОМ РУХУ

Пише: Мирјана Марић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

Теме биле нови Закон о родној равно-
правности и Закон о забрани дискри-
минације с новим одредбама, за које ће
бити надлежне и локалне самоуправе

Министарка Гордана Чомић са
сарадницима из Министарства за
људска и мањинска права и друштве-
ни дијалог, 24. маја, боравила је у
посети Јужнобанатском управном
округу. Тим поводом су у великој
сали Градске управе Панчева одржа-
ли први састанак с начелником окру-
га, представницима локалних самоу-
права, локалних центара за социјал-
ни рад, секретаријата унутрашњих
послова, регионалних центара 
Националне службе за запошљавање,
као и националних мањина и цивил-
ног друштва.

Састанак с надлежнима из свих
осам јужнобанатских локалних само-
управа организован је с циљем разме-

не информација из области одрживог
развоја и делокруга рада министар-
ства. Теме су биле нови Закон о род-
ној равноправности и Закон о забра-
ни дискриминације с новим одредба-
ма, за које ће бити надлежне и локал-
не самоуправе.

Министарка Гордана Чомић је на
конференцији за медије после састан-
ка рекла да је урађен велики посао, те
да такав предстоји око примене двају
усвојених закона у Народној скупшти-
ни. Додала је:

– Ресорно министарство пружиће
помоћ за ресурсе, знање, средства, за
све оно што локалним самоуправама
треба. Знајући историју доброг упра-
вљања у јужном Банату, не сумњам да
ће то све ићи како треба. Представници
локалних самоуправа и цивилног дру-
штва изашли су са идејама како и где
треба уложити средства из новог про-
јекта који покреће Европска комисија.

Непосредни корисник новог пројекта
„Европа једнакости, Европа вредно-
сти”, с буџетом од око 1,7 милијарди
евра за следећих седам година, треба
да буде цивилно друштво, а ми треба да
будемо алат, да им омогућимо да за та
средства конкуришу. Дакле, дијалог,
добра воља и чувени банатски мента-
литет гарантују успех.

Начелница Јужнобанатског управног
округа Марина Томан изјавила је да је
ово био први састанак одржан одмах по
усвајању двају закона и да је дијалог био
конструктиван. Она је казала и да се у
погледу родне равноправности Јужно-
банатски округ може похвалити стати-
стиком која говори о великом броју
жена на руководећим местима.

То је поткрепила чињеницом да се
на челу четири од укупно осам локал-
них самоуправа у округу налазе жене.
Уз то, свим центрима за социјални рад
руководе жене. С. Т.

МИНИСТАРКА ГОРДАНА ЧОМИЋ НА САСТАНКУ У ПАНЧЕВУ

Банатски менталитет гарантује успех
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Проверавају се везе
ухапшених са особама
чији је нестанак
пријављен полицији

После хапшења Богданке Гор-
њик (68) и њеног сина Бобана
М. (46), књиговођа из Панчева,
због сумње да су брутално уби-
ли румунску држављанку Мио-
ру Хајдук, више грађана је при-
јавило да су оштећени од стране
мајке и сина, пишу београдски
таблоиди.

По Панчеву су, одмах након
што се сазнало за убиство несрећ-
не Миоре, почеле да круже при-
че да је број људи које су прева-
рили мајка и син велики. Кажу,
њихове жртве су били страни
држављани запослени на бувља-
ку, махом Кинези, Бугари и Руму-
ни. Њих су сматрали лаким пле-
ном, јер не знају добро језик и
не знају коме би могли да се
обрате за помоћ, а у нашој земљи
су најчешће сами.

– Чули смо и раније да се
људи жале да су их они оштети-
ли и да су преваранти, али да
нису смели да пријаве, бојали
су се, нису знали да се снађу –
испричале су београдским меди-
јима комшије из Улице Иве Кур-
јачког, где се налази кућа у којој
се злочин десио.

Сада је, пишу новине, све већи
број људи који су се охрабрили
да их пријаве полицији.

– Чуо сам и ја, откад се ово
десило, да је неколико њих било
у полицији да пријави какву су
штету њима нанели. То су углав-
ном људи запослени на бувљаку,
странци, 90 одсто њихових кли-
јената су управо они. А и пре се

причало да су склони превара-
ма, зато су и изгубили толике
клијенте, са њих 200 спали су на
100; преполовио се број јер су
радили како су радили – испри-
чао је новинарима станодавац и
пријатељ убијене Миоре.

Према подацима из извора
блиских Тужилаштву, још није
отворена званична истрага,
али се приче и наводи ком-
шија и мештана Панчева про-
веравају.

– Суштински, Тужилаштво
још не спроводи никакву истра-
гу, али полиција оперативно
проверава наводе грађана о
причама које су кренуле по
Панчеву – рекао је извор бео-
градских медија.

Поред прича о преварама, по
градским кулоарима су честе и
оне у којима нестанке још неких
лица доводе у везу са злогла-
сним књиговођама. Проверава-
ју се и сумње да су убили још
некога, јер су пријављени нестан-
ци странаца.

– Мисли се да имају везе с

још неким нестанцима, прича
се да ће полиција да прекопа
њихово двориште да би прове-
рила да још неко тело није тамо
закопано. Људима је сумњиво и
то што су се они често селили,
па сада многи мисле да су се
селидбе дешавале након убиста-
ва – причају мештани.

Подсетимо, Миора Хајдук је
убијена 17. маја када је отишла
код својих књиговођа да с њима
поприча, јер је схватила да су је
оштетили за 20.000 евра! Несрећ-
на жена је пре састанка била
нервозна и рекла је свом стано-
давцу да „има проблем” и да је
нервозна због тог сусрета, али
није му рекла о чему се ради, те
он није ни слутио шта може да
се догоди.

Након што су је Богданка и
Бобан примили у канцеларију
која се налази у склопу куће,
дошло је до свађе међу њима, а
онда и до физичког сукоба. Пре-
ма наводима из истраге, Бобан
је први насрнуо на несрећну
жену ударивши је у главу песни-

цом, а затим и неким тврдим
предметом, сумња се циглом.
Онда се батинању прикључила
и Богданка.

Од задобијених удараца жена
је преминула, након чега су мај-
ка и син ископали малу раку у
дворишту куће, између стазе и
комшијског зида. Ту су закопа-
ли Миорино тело, а место су
прикрили бетонским плочама
које су ставили преко земље како
би сакрили да је земља свеже
ископана.

Злочин је откривен када је
Миорин станодавац приметио
да се она до јутра није врати-
ла кући. Сетио се да му је
рекла куда иде и да је упла-
шена због тог састанка, те је
човек одмах пријавио поли-
цији њен нестанак.

Наредног дана, 18. маја, поли-
ција је Миорино тело пронашла
закопано у дворишту Богданки-
не и Бобанове куће, а мајка и
син су приведени због сумње да
су починили убиство у саизвр-
шилаштву. Р. П.

ТУЖИЛАШТВО ПРОВЕРАВА ГЛАСИНЕ О НЕСТАНКУ НЕКОЛИКО СТРАНАЦА

ДА ЛИ СУ КЊИГОВОЂЕ ИЗ
ИВЕ КУРЈАЧКОГ СЕРИЈСКЕ УБИЦЕ?

ОД ЧЕТВРТКА 
ДО НЕДЕЉЕ

Радови у Првомајској
Јавнопредузеће „Путеви Срби-
је” саопштило је да ће од четврт-
кадо недеље, 27–30. маја, наста-
вити извођење радова у Прво-
мајској улици на делу држав-
ног пута I Б реда број 10.

Како се се наводи у саоп-
штењу тог предузећа, радни-
ци ће бити на потезу од Кови-
на ка Панчеву и обављаће
послове који се тичу „појача-
ног одржавања деонице”, од
раскрснице са Улицом Боре
Станковића до раскрснице са
Улицом цара Лазара.

„Путеви Србије” упозорава-
ју возаче да ће се, док трају
радови у левој коловозној тра-
ци, саобраћај одвијати прети-
цајном саобраћајном траком.
Радови ће бити обезбеђени аде-
кватном саобраћајном сигна-
лизацијом и опремом. Д. К.

ПОМОЋ 
ЗА ВАКЦИНИСАНЕ

Пријављивање од 1. до 15. јуна

ПРИЗНАЊЕ 
ЗА ПАНЧЕВКУ

Сестра године
Наша суграђанка Сандра
Kостовић, запослена на Одсе-
ку за превенцију и контролу
болничких инфекција ВМА у
Београду, проглашена је за
сестру године у тој установи.

Ово признање се традици-
онално додељује на ВМА пово-
дом Међународног дана
сестринства

Сандра Костовић је део
тима ВМА од 2002. године.
Ту је најпре стажирала, а
потом је наставила рад на
Клиници за нефрологију, где
је седам година провела бри-
нући се о пацијентима на
хемодијализи. Од 2012. годи-
не у тиму је Одсека за пре-
венцију и контролу инфекци-
ја, који предводи професорка
Весна Шуљагић. Д. К.

ГДЕ СЕ ИСТИЧУ ТАБЛЕ И ЧЕМУ НАСИЉЕ (10)

Ћирићев проблем: мањак клијената и вишак времена
Како неко реши да не прави пау-
зу, да се не зауставља у причама
о себи као оштећеној страни... О
чему се ту ради? Један од могу-
ћих мотива за то је, свакако,
вишак времена, јер на суду као
адвокат кривичар Јован Ћирић
проводи мало времена, ретко га
траже странке.

Важно је подвући да се ради о
адвокату јер следеће указује на
његову инкомпетенцију: Ћира је,
у својој острашћености, поново
неосновано тужио нашег уред-
ника, овог пута тражећи да се
њему одреди притвор! Па, ко то
може да ради сем државних орга-
на!? То су основи права, прва
година студија, ма прва година
правне средње стручне школе!

По тој логици врсног адвоката
кривичара можемо да очекујемо

да ће у својој следећој тужби тра-
жити забрану изласка нашег и
вашег „Панчевца”. Је л’ то једино
сувисло што дугогодишњи „бра-
нилац правде”, омамљен мржњом,
Јован Ћирић може да смисли?

Успут, не пада му на памет
да правосудним органима пру-
жи доказе о томе да је платио

дажбине држави за истицање
фирме, а обашка то што има
оружје и нема баш све папире у
вези с плаћањем пореза за ту
привилегију.

Зато, серијал текстова о бес-
призорном понашању кривича-
ра Јована Ћирића се наставља,
иако њихов „предмет” – не жели
да у њима учествује. Никоме није
јасно зашто неко, када му се
непрестано пружа прилика да
реагује, да каже шта мисли и
осећа, и то у истом медију у коме
се објављују текстови о њему –
то не чини. Али та чињеница да
неће да разговара с нама га не
аболира.

Очигледно, његово силеџијско
понашање из школских дана, о
чему су сведочили другови из клу-
пе, Ћирићева дрскост и безобра-

злук, што су лоша искуства стра-
нака и мушког и женског пола
које су се с њим сусретале у „офи-
су” – дакле, апсолутно све то га
тера да не скреће с пута: ни по
коју цену не жели да испуни закон-
ску обавезу и да с фасаде приват-
ног објекта скине своју рекламу.

Подсетимо, према речима све-
дока, Ћирић је био спреман на
физички обрачун с власником
локала са чије фасаде није хтео
да уклони таблу са својим име-
ном. До тога није дошло, јер је
власник тог локала на Јованове
речи: „Показаћу ја теби!” и на
брдо псовки одреаговао уљудно.
Насилништво без последица...

„Панчевац” је нестрпљив да
чује да ли ће Ћирић ишта умети
да аргументује бар на суду...

Р. П.

Јован Ћирић

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 најцењенијих
стручњака с Војномеди-
цинске академије, из
Опште болнице Панчево
и са Института „Дедиње”
у Београду.

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

бодан Томић, кардиолог,
доктор медицинских
наука и магистар карди-
ологије  са Института
„Дедиње”, као и доцент
dr sc. med. Ненад Ратко-
вић и др Миодраг Шип-
чић с Војно-
медицинске
академије.

Е н д о к р и -
н о л о ш к е
п р е г л е д е
обавља др
Г о р д а н а
Вељовић из
Опште бол-
нице Панче-
во, а колор
доплер вра-
та, руку, ногу
и абдоми-
налне аорте
и ултразвук
меких ткива
ради др
Ненад Мар-
гитин, спе-
цијалиста радиологије,
шеф одсека СТ дијагно-
стике и заменик начелни-
ка Службе радиолошке
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 уроло-
шке прегледе. За прегледе
из области гинекологије
задужена је др Весна Нови-
чић Ђоновић из Дома здра-
вља Палилула.

Било који од набројаних
специјалистичких прегле-
да 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.

Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја
се и по томе што у хемато-
лошко-биохемијској лабо-
раторији те установе паци-
јенти већину верификова-
них, контролисаних и
сумираних резултата могу
добити за свега сат време-
на.

У Заводу ће ускоро
почети да се спроводи и
амбулантна хирургија, а
све интервенције, као и
додатне хируршке и кон-
султативне прегледа оба-
вљаће др Горан Додевски,
специјалиста абдоминал-
не хирургије из Опште
болнице Панчево.

Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца
бира Завод „Панчевац”,
посебно онда када је нео-
пходно урадити прегледе
и анализе на једном

месту и доби-
ти резултате
што пре. С тим
у вези, треба
подсетити и на
то да се у Заво-
ду,  примера
ради, све врсте
лекарских уве-
рења издају за
м а к с и м а л н о
два сата.
И овог месеца

су у Заводу за
клијенте осми-
шљени и нови
пакети услуга
по изузетно
повољним цена-
ма, а више о
томе, као и о

додатним погодностима
које остварују сви који посе-
дују лојалти картице Ауто-
центра „Зоки”, погледајте
на рекламним странама
нашег листа. Додатне
информације можете доби-
ти на 013/21-90-900 и
013/21-90-903, а новости
пратите и на сајту
www.zavod pan ce vac.rs, као
и на „Фејсбук” страници

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

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

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

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

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

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

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

Пријављивање за помоћ од
3.000 динара за вакциниса-
не грађане почеће у уторак,
1. јуна, и трајаће до 15. јуна.
Право на овај новац имаће
сви грађани изнад 16 година
који су вакцинисани макар
једном дозом до 31. маја.

Наравно, врста вакцине
није битна: прихватљива је
било која од четири које су
доступне у нашој земљи –
„Синофарм”, „Фајзер”, „Астра
Зенека” и „Спутњик V”.

Грађани ће се пријављива-
ти преко Управе за трезор,
на исти начин као што је то
био случај код помоћи 30 +
30 евра. За оне који би се
радије пријавили телефоном,
у петак, 4. јуна, биће отво-
рен кол-центар.

Доказ о вакцинацији вам

за пријављивање није неоп-
ходан, будући да еУправа
води евиденцију о томе. Kао
и приликом пријављивања
за претходну помоћ, на сај-
ту Управе за трезор биће
потребно да наведете свој
ЈМБГ, број личне карте и
назив банке у којој имате
отворен рачун. Уколико
немате рачун у банци, у
пријави је потребно само
навести назив банке и рачун
ће вам бити аутоматски
отворен.

Пензионери и грађани који
примају социјалну помоћ
неће морати да се пријављу-
ју. Сви остали грађани ће
имати ту обавезу. Министар
финансија Синиша Мали
најавио је да ће исплата нов-
ца почети већ 15. јуна. Д. К.

Место злочина

Миора Хајдук



Предвиђено одсуство
с рада и за очеве

За утврђивање
ништавости решења
о отказу битан је
тренутак сазнања
послодавца
о постојању
битних околности

Посебна заштита жена пре и
након порођаја регулисана је
како Уставом, као највишим
правним актом Републике
Србије, тако и Законом о раду
који као посебан закон регу-
лише права и обавезе послода-
ваца и запослених по основу
рада. У том смислу Закон о
раду предвиђа посебну зашти-
ту од отказа за ову категорију
запослених.

Наиме, Устав Републике
Србије дефинише да се мајци
пружа посебна подршка и
заштита пре и после порођаја,
док Закон о раду као опште
правило предвиђа да послода-
вац не може да откаже уговор
о раду запосленој за време труд-
ноће, породиљског одсуства,
одсуства с рада ради неге дете-
та и одсуства с рада ради посеб-
не неге детета.

Заштита од отказа
апсолутна

Имајући у виду да је у пракси
релативно честа појава да запо-
слени заснивају радни однос
на одређено време, законода-
вац је поклонио посебан зна-
чај заштити од отказа запосле-
ним женама за време трудно-
ће и након порођаја, а чији уго-
вор о раду је ограниченог тра-
јања. Додатно, с обзиром на то
да у одређеним ситуацијама
отац детета такође има право

да користи породиљско одсу-
ство, одсуство с рада ради неге
детета и одсуство с рада ради
посебне неге детета, у том слу-
чају он такође ужива заштиту
од отказа.

Уколико запосленој за време
трудноће, породиљског одсу-
ства, одсуства с рада ради неге
детета и одсуства с рада ради

посебне неге детета, односно
оцу детета који користи наве-
дено одсуство уместо мајке,
истиче радни однос заснован
уговором о раду на одређено
време, уговор се продужава до
истека коришћења права на
одсуство. Ово правило је уве-
дено тек изменама и допунама
Закона о раду из 2013. године,
до када је запосленом који кори-
сти предметно одсуство радни
однос престајао с даном исте-
ка рока на који је заснован.

Дакле, заштита од отказа уго-
вора о раду запосленој за вре-
ме трудноће и одсуства након
порођаја је апсолутна. С једне

стране, она важи за све случа-
јеве престанка радног односа
на иницијативу послодавца,
независно од тога да ли се раз-
лог отказа уговора о раду одно-
си на радну способност запо-
слене или њено понашање,
постојање повреде радне оба-
везе, непоштовање радне дисци-
плине, или је то случај који се

односи на спровођење техно-
лошких, економских или орга-
низационих промена код посло-
давца (вишак запослених).

С друге стране, заштита од
престанка радног односа важи
и у случају када током трудно-
ће, односно коришћења одсу-
ства с рада након порођаја,
истекне рок на који је радни
однос запослене заснован.

А ако послодавац
откаже уговор о раду?

Закон о раду прописује да је
решење о отказу уговора о раду
ништавно (без правног дејства)
ако је на дан доношења реше-
ња о отказу уговора о раду
послодавцу било познато посто-
јање околности на основу којих
запослена има право на кори-
шћење предметног одсуства (на
пример трудноће) или ако запо-
слена у року од 30 дана од дана
престанка радног односа оба-
вести послодавца о постојању
тих околности и о томе доста-
ви одговарајућу потврду овла-
шћеног лекара или другог
надлежног органа.

Дакле, за утврђивање ништа-
вости решења битан је трену-
так сазнања послодавца о посто-
јању околности које би довеле
до заштите од отказа. Из наве-
деног следи да, уколико посло-
давац у тренутку доношења
решења о отказу није имао
сазнања о постојању трудноће
запослене, нити је о томе био
обавештен у року од 30 дана
од дана престанка радног одно-
са, решење о отказу уговора о
раду запосленој трудници није
незаконито. Наведено потвр-
ђују и судска пракса и бројна

мишљења надлежног министар-
ства.

У случају да послодавац доне-
се решење о престанку радног
односа упркос постојању окол-
ности због које ужива заштиту
од отказа, запослена има пра-
во да се обрати инспекцији рада
ради предузимања мера с
циљем отклањања незаконито-
сти, као и да покрене спор пред
надлежним судом ради утвр-
ђивања ништавости решења на
основу ког је запосленој пре-
стао радни однос.

Када се има у виду све
горенаведено, може се закљу-
чити да је законодавац сагле-
дао значај заштите од отказа
жена за време трудноће и након
порођаја, те адекватно регули-
сао ово питање, посебно у делу
који се односи на запослене
које су радни однос засновале
на одређено време.
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Распиривање потмулог национализма води унутрашњој
дестабилизацији у свим национално мешовитим среди-
нама и ка томе да се Србија поново конфронтира са
већином суседа и са силама међународне политике које
су у позицији да о овом простору одлучују.

(Историчар и правник Срђан Милошевић, 
НИН, 20. мај)

* * *
Мислим да се љуто варају они међу српским опозицио-
нарима који мисле да ће им, независно од појединачних
симпатија или антипатија, европски посредници бити
аутоматски и априорни савезници.

(Политички аналитичар Ђорђе Вукадиновић, 
„Време”, 20. мај)

* * *
Наш највећи проблем су неинформисани грађани и чиње-
ница да се ми на телевизијама с националном покриве-
ношћу бавимо стварима које се не односе директно на
наш живот... Мислим да је наш највећи проблем што
велики део грађана не зна шта се догађа и да то прође
поред њих као нека ’лака’ информација коју сутра већ
забораве, будући да не прате медије у довољној мери.

(Професорка на Факултету политичких наука 
Неда Тодоровић, ТВ „Нова”, 26. мај)

* * *
Два су ми главна запажања, од којих не знам које је
важније, али сам на крају укапирао да су у дубокој вези.
Једно је да се углавном прелистава само одређена и про-
брана штампа. И колико ми прија што се ретко, готово
никад, не обраћа пажња на оно дно штампаних израђе-
вина, што се опет, највише тражи на киосцима, а готово
сам се онесвешћавао кад сам последњих дана виђао куп-
це што купују не један, већ више блатоида... Све чешће,
наиме, чујем како колеге, посебно један, кажу како тај и
тај наслов заузима највећу површину на насловној стра-
ни тог и тог листа. Замишљам троугао – површина,
темељност и површност. Да ли је то истовремено показа-
тељ било које професионалне вредности? Површина не
гарантује ни квалитет, ни тачност, ни поузданост, ма
ниједну одлику правог журнализма.

(Новинар и писац Божидар Андрејић, „Данас”, 23. мај)

* * *

У Србији одсуство масовне вакцинације треба тражити у
истом обрасцу због кога људи не гласају. Гласачи су изгу-
били поверење у институције и партије, не сматрају да
њихов појединачни глас може да допринесе бољитку.
Свесно се препуштају струји времена и шлепају се на
изборној вољи мањине, па како им буде.

(Економски антрополог Јована Диковић, НИН, 20. мај)

* * *
Отоманско наслеђе и даље притиска Балкан. Оно што је
бивши амбасадор САД Р. Крокер рекао за тешко наслеђе
на Средњем истоку може важити и за Балкан: „За све
супротстављене стране у преговорима компромис је усту-
пак, уступак је пораз, а пораз је смрт”... Сада се показује
колико је била кратковида политика главних земаља ЕУ
што су приликом проширења ЕУ оставиле на цедилу
земље ЗБ или што их нису економски и политички при-
премиле за сигуран улазак у ЕУ.

(Доктор економских наука Митар Михаљица, 
„Политика”, 24. мај)

КОНЦЕПТ ШТА КАДА ЗАПОСЛЕНА ЖЕНА ДОБИЈЕ ОТКАЗ ЗА ВРЕМЕ ТРУДНОЋЕ

ПОСЕБНА ПОДРШКА И ЗАШТИТА
МАЈЦИ ПРЕ И ПОСЛЕ ПОРОЂАЈА

НАЈВЕЋИ РАСТ ПРЕМИЈЕ
„Глобос осигурање” је и у
првом кварталу 2021, као и
у целој 2020. години, водеће
осигурање на српском тржи-
шту по ажурности решава-
ња одштетних захтева у ауто-
одговорности, по званичним
подацима НБС.

„Глобос осигурање” је воде-
ће осигурање у Србији по
ажурности решавања одштет-
них захтева у осигурању од
аутоодговорности у Q1 2021.
године, са чак 10 процент-
них поена испред првог
наредног осигурања. Овај
параметар је кључан крите-

ријум Народне банке Срби-
је приликом оцењивања поу-
зданости осигуравајућих
кућа, а клијентима пружа
сигурност у исплату штете у
ситуацијама када се догоди
осигурани случај. Ова инфор-
мација је још значајнија када
се има у виду да је „Глобос
осигурање” било најбоље по
овом параметру и у 2020.

На овај начин „Глобос оси-
гурање” потврђује озбиљност
свог пословања и посвеће-
ност клијентима и остаје
њихов сигуран животни
ослонац.

„Глобос осигурање” оствари-
ло је највећи раст премије, за
чак 1,79 милијарди динара у
2020. у односу на 2019.

По подацима Народне бан-
ке Србије за 2020, највећи раст
премије осигурања остварило
је „Глобос осигурање”, и то 1,79
млрд динара на тотал тржи-
шту осигурања, које је расло
2,47 млрд динара.

Детаљније посматрано, „Гло-
бос осигурање” са својих 1,79
млрд динара расло је за 410
милиона динара више и од
самог тржишта неживотног оси-
гурања (+ 1,37 млрд дин.),

остваривши двоцифрен и тро-
цифрен раст у свим врстама
осигурања. Ако посматрамо
пораст премије свих осигура-
вајућих друштава заједно, оства-
рен је укупан раст од 1,78 млрд
динара, за 10 милиона динара
мање од „Глобос осигурања”
самог, док осигуравајућа дру-
штва која су бележила смање-
ње премије заједно остварују
пад од 2,2 млрд динара.

Ваља истаћи да је у истој
години „Глобос осигурање”
апсолутни лидер у ажурности
решавања одштетних захтева,
са чак 98,3%.

ПРОМО

У случају да
послодавац донесе
решење о престанку
радног односа упркос
постојању околности
због које ужива
заштиту од отказа,
запослена има право
да се обрати
инспекцији рада ради
предузимања мера.

ВОДЕЋИ НА ТРЖИШТУ



Велика подршка развоју
руског језика у Србији

Компанија НИС и Филозофски факул-
тет Универзитета у Нишу потписали су
прошле недеље Меморандум о сарад-
њи у области образовања, истраживања
и трансфера знања, који обухвата уна-
пређивање различитих видова попула-
ризације руског језика и културе, 
развоја научних истраживања и разме-
не знања у оквиру НИС-овог програма
„Енергија знања”. Поред тога, ова сарад-
ња подразумева и учешће у заједнич-
ким пројектима, организацију гостују-
ћих предавања стручњака НИС-а и про-
фесора факултета на теме од обостра-
ног интереса, али и укључивање студе-
ната у програме НИС-а намењене мла-
дима, у складу с потребама и могућно-
стима компаније.

– Нашуниверзитетјевеликаинституција
и управо ове недеље обележавамо недељу
Департмана за руски језик и књижевност.
Задовољство нам је што је овом приликом
наша сарадња с компанијом НИС озвани-
чена потписивањем меморандума – изја-
вила је тим поводом Наталија Јовановић,
декан Филозофског факултета, истичући
даћенасамомфакултетуускоробитиотво-
ренилекторатзасловенске језике.

Снежана Лакићевић, саветник заме-
ника генералног директора НИС-а, иста-
кла је значај проширења сарадње компа-
нијесфакултетимаУниверзитетауНишу.

– НИС већ дуги низ година сарађује
са Универзитетом у Београду и Новом
Саду, а прошле године започели смо
партнерство с Машинским и Електрон-
ским факултетом у Нишу. Заједнички
рад с Филозофским факултетом умно-
гоме ће допринети размени знања и
искустава наше компаније и ове обра-
зовне институције – рекла је она.

Након свечаног потписивања Мемо-
рандума о сарадњи стручној публици и
студентима је представљен уџбеник за
руски језик „Ни пуха ни пера!”, који је
издао Центар Руског географског дру-
штва у Србији, уз подршку компаније
НИС. О бенефитима и предностима
овог уџбеника овом приликом говорио
је део ауторског тима: професорка Ната-
ша Ајџановић с Филозофског факулте-
та у Новом Саду и Јелена Гинић с Фило-
лошког факултета у Београду, а о иску-
ствима досадашњег успешног рада са

уџбеником говорила је проф. Емилија
Јовић с Филозофског факултета.

Уџбеник руског језика „Ни пуха ни
пера!” намењен је одраслима и сту-
дентима за самостално учење или уче-
ње у групи, за курсеве у компанијама,
као и надоградњу знања код почетни-
ка с циљем што бржег овладавања кон-
верзацијом. Приступ је савремен и по
угледу на актуелне уџбенике страних
језика. Вреди истаћи да је руско-срсп-
ки нафтни гигант у потпуности финан-
сирао реализацију овог пројекта у окви-
ру НИС-овог програма „Енергија зна-
ња”. У изради овог уџбеника руског
језика учествовали су вишегодишњи
партнери компаније: професори Фило-
лошког факултета у Београду, Фило-
зофског факултета и Академије умет-
ности Универзитета у Новом Саду и
новосадских гимназија „Јован Јовано-
вић Змај” и „Лаза Костић”, док је лек-
туру уџбеника урадио Институт Пушкин
у Москви.

Поводом објављивања овог уџбеника
у НИС-у истичу да је издавање уџбени-
ка увек празник за језик, професорску
заједницу и све оне који желе да говоре
руским језиком. С друге стране, руска
лингвистичка струка истиче да је срп-
ска школа русистике, без сумње, једна
од најјачих у свету.
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Поражавајући неуспех
средњошколаца доказ
да ствари морају да
се мењају у корену

Прво скочи, па реци хоп

Матуранти су прошле недеље заврши-
ли редовну наставу и тренутно се у гим-
назијама и средњим стручним школа-
ма приводе крају последње припреме
пред одбрану матурских радова. Зани-
мљиво је да је требало да ова генераци-
ја средњошколаца буде прва која ће
полагати државну матуру, али је сти-
цајем различитих околности, а испо-
ставиће се – на сву срећу да је било
тако, садашњим матурантима остало
само још да положе традиционалну
матуру и да званично стекну ћаге струч-
ног звања. У овом случају, оцена с мату-
ре је ствар престижа и ништа друго, не
утиче на коначан број бодова прили-
ком уписа на факултет. Ђак једностав-
но кроз самосталну израду рада и пола-
гање обавезних предмета треба да пока-
же шта је научио у протекле четири
године средњошколског образовања.

А могло је да буде и другачије.
Да подсетимо, Министарство про-

свете је пре неколико година најавило
измену правила игре приликом уписа
на факултете – једноставно, држава је
одлучила да укине квалификационе
пријемне испите на факултетима, али
се са овом реформом стало. Наиме, од
тог плана се није одустало, само се
ствар пролонгира због пандемије кови-
да 19, и српски средњошколци ће у
будућности полагати државну матуру

(која обухвата израду тестова из разли-
читих области), а коначан остварен
бодовни салдо на овим тестовима зна-
ња биће основни репер приликом бодо-
вања уписа на високошколске устано-
ве. Наравно, и успех постигнут током
четворогодишњег средњошколског обра-
зовања играће важну улогу приликом
уписа.

Брука и срамота

Све у свему, ништа ново и епохално
смишљено – једноставно, само препи-
сано од других. Међутим, стручна јав-
ност жестоко се противи овом моделу,
а нарочито предњаче универзитетски
професори, који сматрају да морају да
се задрже квалификациони испити на
самим факултетима како би одабир
кандидата, односно будућих студената
био што меродавнији. Професори гим-
назија и средњих стручних школа тако-
ђе сматрају да тренутни образовни
систем не може да омогући остварива-
ње неопходних исхода које надлежни
у држави очекују. Како кажу, ниво зна-
ња многих ученика који долазе из
основних школа није на нивоу очеки-
ваног – неки матуранти основних шко-
ла, а све је више таквих, само су про-
шли кроз осмогодишње образовање
(сричу док читају, не знају јединице
мера ни таблицу множења, не знају да
решавају разломке, не знају како се
учи итд.). Овакви ђаци углавном упи-
сују средње стручне школе и онда су
професори на муци, јер с таквим ђаци-
ма просто није могуће остварити оно
што зацртани исходи налажу.

Да прича професора није изговор и
да и те како има смисла, говоре пора-
зни резултати са одржане пробне

државне матуре. Према званичним
подацима Министарства просвете, у
просеку, гимназијалци и ученици сред-
њих стручних школа решили су тачно
један од 20 задатака из математике.
Само овај податак јасно показује да је
прво полагање државне матуре у Срби-
ји доживело дебакл, пошто су учени-
ци трећег разреда гимназија и сред-
њих школа показали катастрофално
знање на тестовима из српског језика,
математике и осталих предмета. Ина-
че, пробна велика матура обухватила
је укупно 4.067 ученика који тренут-
но завршавају трећи разред гимнази-
ја и стручних школа. Пилот-тестира-
ње је спроведено у сто једној средњој
школи (50 гимназија, 38 четворого-
дишњих стручних школа, три умет-
ничке и десет трогодишњих школа).

Чиста реалност

Веровали или не, гимназијалци су на
тесту из математике тачно решили све-
га два од 20 задатака и тек свако треће
питање из српског језика, док су сред-
њошколци били још гори, па су без гре-
шке одговорили на само једно питање
из математике и на свако пето из срп-
ског језика.

Генерално, гимназијалци се нису про-
славили ни на тестовима из осталих
предмета. Имали су око 39 одсто тач-
них одговора из историје и географије,
затим 30 процената „штриклираних”
решења из физике, 27 одсто из биоло-
гије, а из хемије 24 процената тачних
одговора.

С друге стране, ученици средњих
стручних школа су уз српски језик и
књижевност полагали и писани део
стручног испита. Највећи проценат тач-

них одговора из стручног испита има-
ли су ученици медицинских школа,
тачније гинеколошко-акушерске сестре
– око 60 одсто, затим следе медицин-
ске сестре – васпитачи (51 проценат),
педијатријске сестре (48), кулинарски
техничари (38) и техничари штампе
(37 одсто).

Јединствен тест, али не и резултат,
имали су и ученици који се школују у
подручју рада електротехнике – реши-
ли су тачно трећину задатака. Најсла-
бији резултат су остварили (не)суђе-
ни грађевински техничари за лабора-
торијска истраживања пошто су без
грешке одговорили тек на 14 одсто
питања.

Буђење!

После свега поставља се логично пита-
ње због чега су резултати на овим
тестовима били толико лоши. Било
како било, неко ће изгледа морати
добро да загреје столицу и да реши
овај проблем, како се ова брука не би
више поновила, или једноставно да
остави све како јесте и мирна Бачка.
Јасно је да ствари у просвети морају
из корена да се мењају, јер „пролазак
кроз школу” има велике последице –
необразованост и нестручност, а то ће
државу да кошта. Шта да раде дома-
ћи и страни инвеститори с таквом
радном снагом?

На крају, наведимо занимљиву чиње-
ницу: према званичним подацима
Министарства просвете, најбоље резул-
тате на пробној државној матури оства-
рили су ученици који похађају наставу
на мађарском језику, пошто су на тесту
из свог језика без грешке решили 65
одсто задатака.

НИС ОЗВАНИЧИО САРАДЊУ С ФИЛОЗОФСКИМ ФАКУЛТЕТОМ У НИШУ

Да ли говорите руски?

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

Десет година
еколошког активизма

Еколошка секција „Гимзелени” пан-
чевачке Гимназије „Урош Предић” орга-
низовала је прошле недеље акцију сре-
ђивања зида у дворишту школе, у сарад-
њи с „Гете институтом”. Активност је
названа „Где год згодно место нађеш,
ти цвет засади”, а обухватила је крече-
ње зида, прављење саксија од пластич-
них флаша и сађење цвећа.

– Овогодишњи пројекат „Гимзеле-
них” иницирао је PASCH расписивањем
конкурса за еколошке пројекте у шко-
лама. Ми се надамо да смо направили
један леп кутак у нашем дворишту, којем
је сада удахнут живот старим стварима
захваљујући креативној рециклажи.
Последња фаза пројекта „Гимзелених”
у овој школској години биће презента-

ција збирке цвећа под називом „Цвеће
из мог краја”, у оквиру које ће ученици
по свом избору одабрати један цвет и
презентовати га на немачком језику,
чиме ће бити остварен циљ да се кроз
еколошке пројекте прошири и знање
немачког језика – рекла је Валерија
Јона, професорка немачког језика, и
додала да је реализацијом овог пројекта
остварена и међупредметна сарадња
ученика и професора.

Да подсетимо, еколошка секција
„Гимзелени” основана је 2011. године
и њен циљ је да кроз различите еколо-
шке активности континуирано поди-
же свест ђака и професора о потреби
очувања животног простора и одржи-
вом развоју. Досадашње еколошке акци-
је могу се поделити у две области. Прва
је информисање о свим еколошким
проблемима у свету и код нас. На при-
мер, управљање отпадом је нешто са

чиме се стално суочавају у школи, тако
да је ова тема увек актуелна. Сазнање
да се поједине материје, као на при-
мер пластика, никада не разграде у
природи нагнало је чланове овог еко-
лошког покрета да сакупљање, сорти-
рања и рециклирања отпада буду састав-
ни део готово свих еколошких акција
у овој школи. Друга област којом се

гимназијалци интензивно баве јесу кли-
матске промене и њихови узроци. Вре-
ди напоменути да су ђаци ове школе
били представници немачке амбасаде
на „Недељи климатске дипломатије”
2018. године у Београду. Како кажу, у
складу са актуелним еколошким тема-
ма, сваке године осмишљавају еколо-
шке пројекте, у којима користе најве-
ћи ресурс – креативност ученика и
њихову спремност да се ангажују.

У ових десет година организовали су
изложбе еко-стрипова и фотографија,
снимали кратке филмове, садили дрве-
ће и приређивали еко-караоке журке.
Сваке године ките гимназијску еко-јел-
ку украсима направљеним искључиво
од старих ствари (сијалица, папира,
дугмића, пластичних кеса итд.).

Све еколошке акције ученика и про-
фесора Гимназије подржавају PASCH
иницијатива и „Гете институт”.

МЕЂУНАРОДНА НАГРАДА
ЗА ПИСМЕНОСТ

Признање за иновације
и ефикасност

Стална делегација Републике
Србије при „Унеску” расписала је
конкурс за доделу „Унескових”
међународних награда за писме-
ност на тему „Inclu si ve dis tan ce
and digi tal lite racy lear ning”. Ова
награда постоји од 1967. године,
а њоме се награђују се изврсност
и иновације на пољу писмености.
Признање се додељује институци-
јама, организацијама и поједин-
цима који промовишу писменост
кроз ефикасне и иновативне про-
јекте или програме.

Детаљније информације о награ-
ди, условима и начину подноше-
ња номинација можете пронаћи
на сајту ове међународне органи-
зације.

Рок за пријављивање је 27. јун.

ПОДСТИCAJ РАЗВОЈA
ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

Произвођачима девет
милиона динара

Корисницима који су остварили
право на бесповратна средства у
оквиру конкурса за набавку при-
кључне механизације, машина и
опреме за органску производњу
недавно је уговоре уручио покра-
јински секретар за пољопривреду,
водопривреду и шумарство Чедо-
мир Божић.

Циљ конкурса АП Војводине био
је да се произвођачима органске
хране омогући да лакше дођу до
пољопривредне механизације, те
да производњу учине ефикасни-
јом и тиме постану конкурентни-
ји на тржишту. Покрајински секре-
таријат ће суфинансирати инве-
стиције, на основу потписаних
уговора, у укупној вредности од
око девет милиона динара и, пре-
ма најавама надлежних, и у наред-
ном периоду Покрајинска влада
ће издвојити средства из буџета
за развој ове перспективне гране
пољопривреде.

ПРИЈЕМНИ ЗА
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ШКОЛЕ

Први изашли
на црту

Пријемне испите за специјализо-
ване гимназије и одељења, умет-
ничке и музичке школе, као и
билингвална одељења положило
је 6.228 ученика, односно 89,5
одсто оних који су приступили
полагању. Пријемне испите су
полагали ученици надарени за
историју, географију, биологију,
хемију, математику, IT, сценску и
аудио-визуелне уметности и умет-
ничке школе.

Од 1.011 ученика који су пола-
гали пријемни за упис у средње
музичке школе, њих 950 је поло-
жило, што је 94 одсто.

Пријемни испит за одељења за
надарене за сценску и аудио-визу-
елну уметност положила су 163
ученика, од 176, колико их је пола-
гало, односно 92,6 одсто. Од 78
ученика који су полагали пријем-
ни испит за одељења за надарене
за физику положила су 72 учени-
ка, што је 92,3 одсто. За билин-
гвална одељења пријемни испит је
полагало 670 ученика, а положило
је њих 616, што је 91,9 одсто.

РЕЗУЛТАТИ ПРОБНЕ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ

ШТА ТО БЕШЕ ЗНАЊЕ?!

ЦВЕТНИ ЗИД У ПАНЧЕВАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ

„Гимзелени” поново у акцији
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Разумевање

ХРАНА ЗА ДУШУ

Драги моји, одмалена смо
учени шта је „исправно” и
како треба да се понашамо
да би нас људи разумели како
треба, (односно у складу са
оним како њима одговара).
Изненадили смо се много
пута због тога на које све
начине може да буде схва-
ћено оно што смо рекли, ура-
дили или пока-
зали.

Све о чему
размишљамо и
што облачимо
у речи дајући
својим мисли-
ма јасноћу за
друге људе,
много пута
одбије се од
њих као одјек
сасвим друга-
чијег смисла
од изреченог.
Kолико смо
само пута
доживели да
нам се врате
наше речи
изврнуте до
непрепознава-
ња. Сваки покушај да обја-
снимо своје мисли је узалу-
дан, јер им је већ дато зна-
чење које је у складу с мисли-
ма – друге особе.

Научили смо да се осла-
њамо на сопствени ум како
бисмо што боље разумели
друге. Невоља је што ум има
склоност да све ставља у
одређене категорије, већ уна-
пред спремљене „кутијице”

обојене искуством, и на тај
начин правимо претпостав-
ке и (погрешне) закључке.
На многе рутинске ствари
свакодневице реагујемо из
тих „кутијица”: препознаје-
мо проблем или ситуацију и
реагујемо у складу с науче-
ним. То нас спасава упада-
ња у невоље и наводи на
поштовање друштвених нор-
ми и правила. Ум је некако
задужен за форму, не дозво-
љава нам да одступамо од
општеприхваћених и дру-
штвено пожељних граница.
Kолико нам олакшава сна-
лажење у свакодневици,
толико нам ум својом жељом
за постављањем оквира оте-
жава разумевање других,
нарочито драгих људи. Сви
учимо иста правила и пра-
вимо распоред „кутијица” у
својој глави, али свако на
свој начин слаже научено.
Помоћу емоција бојимо
мисли пре него што их одло-
жимо у неки део сећања. Због
тога има толико различитих
боја и (не)разумевања.
Постоје само сличне нијан-
се и њих препознајемо и

волимо код
драгих особа.
Зар није нај-
лепше разуме-
вање без
потребе да
појашњавамо
речима како се
осећамо? Kао
мајка и беба,
као кад љубав
прича погле-
дом и доди-
ром... ту нема
ничег нејасног.
Нечије боје
о с е т и м о
одмах, уклапа-
ју се с нашом
„палетом” и
разумемо се из
прве, без поја-

шњавања. Kад постоји потре-
ба за правдањем и накнад-
ним објашњавањем, ту нема
разумевања. Тада треба
пустити да ум све сложи у
кутије дистанце и неопход-
не форме и на тај начин
избећи нејасноће.

Ми смо одговорни само за
оно што кажемо, а не за
начин на који нас неко раз-
уме.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Нечије боје осетимо
одмах, уклапају се 
с нашом „палетом”
и разумемо се 
из прве, без 
појашњавања.
Kад постоји потреба
за правдањем и
накнадним 
објашњавањем, 
ту нема разумевања.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Светска здравствена орга-
низација је недавно обја-
вила да је чак седморо од
десеторо људи погођено
херпес симплекс вирусом
типа 1, вирусом који се
често назива и орални
херпес како због места на
ком се најчешће појављу-
је, тако и због начина на
који се преноси. Вирус може изазвати ранице и пликове
око уста или и на подручју гениталија.

Херпес без проблема можете лечити у сопственом
дому, и то помоћу сасвим природних лекова који ће
помоћи да симптоми брже нестану.

Kористите тинктуру прополиса: по 20 капи три пута
дневно споља наносите директно на осип. Сачекајте да
се добро просуши, а онда лагано намажите кантарионо-
вим уљем. Kада се појави краста, да не би дошло до
пуцања, можете премазивати кокосовим уљем или машћу
од матичњака (100 мл врелог маслиновог уља помеша-
ти са две кафене кашичице матичњака; после сат вре-
мена процедити и додати мали грумен воска да би се
крема згуснула). Маст се може мазати и превентивно.

Скувајте чај од две кашичице листа матичњака и једне
кашичице корена сладића на шољу кључале воде. После
20 минута процедите и наносите директно на осип.

Скувајте чај од три кашичице матичњака, једне каши-
чице жалфије и једне кашичице корена сладића на 500
мл кипуће воде. После 20 минута процедите и пијте
током дана у гутљајима.

Истраживања показују да је
хипертензија светски првак када
је реч о најчешћим незаразним
болестима модерног човека. Број
људи са овим стањем је нара-
стао са 600 милиона 1980. годи-
не до једне милијарде 2008, а
предвиђа се да ће у свету 2025.
године бити 1,56 милијарди људи
са артеријском хипертензијом.

Према резултатима послед-
њег истраживања здравља ста-
новништва Србије, из 2013, уче-
сталост артеријске хипертензи-
је у општој популацији у нашој
земљи износи 47,5%. То значи
да се с високим притиском носи
сваки други одрастао становник
наше земље.

Ово тихо и подмукло обоље-
ње нема готово никаквих симп-
тома све док не узнапредује, а
ако се благовремено не лечи,
може да изазове шлог, срчани
инфаркт, оштећење бубрега и
бројне друге тегобе.

Стручњаке посебно забрињава
чињеница да приближно једна
трећина оболелих живи потпу-
но несвесна свог проблема, а
разлоге за бригу лекарима дају
и пацијенти који своју болест не
схватају озбиљно те нередовно
узимају прописану терапију и
одбијају да промене животне
навике, односно да коригују
исхрану и да појачају физичку
активност.

Стога не чуди податак да само
једна четвртина оболелих од
хипертензије данас овај проблем
успешно држи под контролом.

Шта је хипертензија

Да би испоручило крв у сваки
део нашег тела, срце ради попут
пумпе. Када се срчани мишић
контрахује да би пумпао крв у
циркулацију, појачава се при-
тисак крви која истиче из арте-
рија. То је систолни притисак и
он у нормалним условима изно-
си 120 mmHg. Када се срчани
мишић опусти да би се срце
напунило крвљу, бележи се нижа
вредност притиска. То је дија-
столни притисак и код здравих
особа он износи 80 mmHg.

Да бисте установили да ли
болујете од хипертензије, није
довољно да само једном изме-
рите притисак и приметите да
је он виши него што би требало.
Светска здравствена организа-
ција одредила је да се артериј-
ском хипертензијом сматрају
вредности притиска које су јед-
наке или више од 140/90 mmHg,
и то ако су оне добијене у три
узастопна мерења у периоду од
једне до три недеље.

Узрок непознат

У готово 90% случева хипер-
тензија је основно обољење, а
узрок њеног настанка није
довољно јасан. У преосталих
10% случајева говоримо о секун-
дарној хипертензији, која је нај-
чешће изазвана неком основ-
ном болешћу – углавном су то
обољења бубрега, хормонални
дисбаланс или урођено обоље-
ње аорте. У тим случајевима
лечењем основне болести про-

блеми с притиском престају.
Примарна хипертензија данас

се успешно може држати под
контролом редовним коришће-
њем лекова, али нажалост не
може у потпуности да се изле-
чи. То значи да оболела особа

мора да пије лекове до краја
живота. Иако је узрок примарне
хипертензије непознат, постоји
читав низ фактора који повећа-

вају ризик од појаве ове боле-
сти. То су пре свега наслеђе,
животно доба, пушење, алкохол,
гојазност, стрес и исхрана бази-
рана на превише масној и сла-
ној храни.

Симптоми

Као што је већ речено, у почет-
ним фазама болести, као и онда

када вредности притиска нису
значајно повећане, симптома
готово да и нема.

Ако вам је притисак много
виши него што би требало да
буде, највероватније ћете осети-
ти главобољу, вртоглавицу, про-
блеме с видом, а понекад се могу
јавити и болови у грудима, оте-
жано дисање и неправилан срча-
ни ритам. Пулсирање у груди-
ма, врату или ушима, као и поја-
ва трагова крви у урину симпто-
ми су који такође могу указива-
ти на висок притисак. Ако осе-
тите такве тегобе, без одлагања
се јавите лекару, јер се најверо-
ватније ради о хипертензивној
кризи, која представља увод у
мождани удар или инфаркт.

Лечење

Занимљиво је да педесетих годи-
на прошлог века није било леко-
ва за хипертензију. Оболелима
су се тада давали одређени ком-
биновани прашкови, а препору-

чивала се и једна врста дијете с
пиринчем. У то време чак ни
фактори ризика нису били
довољно познати.

Данас имамо ту срећу да
постоји читав арсенал лекова за
хипертензију, а који је прави за
вас, одлучиће ваш лекар. Меди-
каменте никако немојте кори-
стити на своју руку и будите врло

одговорни када је реч о редов-
ном и правовременом узимању
терапије.

Имајте на уму и то да вам
лекови неће бити од претеране
користи ако истовремено не
коригујете лоше животне нави-
ке. Пре свега, изузетно је важно
да одржавате нормалну теле-
сну тежину, јер индекс телесне
масе (БМИ) виши од 25 значај-
но повећава ризик од настанка
хипертензије и срчаних обоље-
ња. Уносите доста воћа, повр-
ћа, житарица од целог зрна и
здравих, незасићених масноћа,
како бисте остали витки и како
бисте сачували здравље крвних
судова и спречили појаву пови-
шеног холестерола.

Свакодневно вежбајте најма-
ње 30 минута, а интензитет и
тежину вежби прилагодите сво-
јим годинама. Престаните да
пушите и избегавајте алкохол.
Доказано је да никотин изазива
пораст крвног притиска и пове-
ћање броја срчаних откуцаја, а
уз то отежава проток крви кроз
крвне судове. Покушајте да избег-
нете стрес, а ако то није могуће,
пронађите начин да се релакси-
рате: медитирајте, радите јогу
или примените ароматерапију.

Храна као лек

Лекови које вам је преписао
стручњак имаће бољи ефекат
ако их комбинујете са одређе-
ним природним препаратима
који доказано обарају притисак.

Међу њима се посебно издва-
ја бели лук, који је у народу од
давнина познат као најснажни-
ји лек против хипертензије.
Захваљујући високом садржају
аденозина, бели лук опушта
глатке мишиће вена и тако их
шири, што је суштина његовог
деловања на висок притисак.
Такође, ово изузетно лековито
поврће спречава и стварање крв-
них угрушака. Бели лук је леко-
витији када је свеж, па би за
најбоље резултате било добро
да узмете неколико ченова днев-
но уз оброке.

Да би ваше срце било здраво,
потребне су вам и омега 3 масне
киселине, па зато поједите шаку
ораха дневно. Ваше срце и крв-
не судове сачуваће и маслине,
било да користите њихов плод,
лист или уље богато антиокси-
дансима и здравим мастима. У
лечењу различитих тегоба с крво-
током, као и код хипертензије,
добро се показао и чај од црве-
ног глога. Редовном употребом
глог може да побољша ширење
крвних судова и да истовреме-
но регулише ритам рада срца.

Избалансираном
исхраном, прекидом
пушења и појачаном
физичком активношћу
висок притисак се
може успешно држати
под контролом.

НАЈЧЕШЋА БОЛЕСТ МОДЕРНОГ ДОБА

НЕ ИГНОРИШИТЕ ХИПЕРТЕНЗИЈУ, 
ЈЕР ЈЕ ЊЕНА ОСВЕТА СУРОВА
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припремила 

Драгана

Кожан

ОВО МОРАТЕ САМИ

Имајте на уму и то да вам

лекови неће бити од претера-

не користи ако истовремено

не коригујете лоше животне

навике.

Стручњаци су сагласни да

су промене у начину живота

темељ за превенцију и кон-

тролу хипертензије. Мере које

снижавају вредности крвног

притиска су:

• ограничење уноса соли на

пет-шест грама дневно (сни-

жава притисак за 2–8 mmHg);

• спровођење дијете, која

подразумева висок унос воћа

и поврћа, млечних производа

с ниским процентом масти и

исхрану сиромашну транс и

засићеним мастима (снижава

притисак за 8–14 mmHg);

• умерено конзумирање

алкохола: два пића дневно за

мушкарце и једно пиће днев-

но за жене (снижава притисак

за 2–4 mmHg);

• редукција телесне масе

на БМИ до 25 кг/м2, односно

смањење обима струка на

мање од 102 цм за мушкарце

и 88 цм за жене (снижава

притисак за 2–8 mmHg);

• најмање 30–45 минута

дневно спровођења аеробних

вежби, попут шетње брзим

ходом, пливања или џогинга,

пет до седам пута недељно

(смањује крвни притисак за

4–9 mmHg).

Утврђено је да ефекат ових

мера зависи од њихове коли-

чине и дужине трајања.

КИНЕЗИ СЕ КУНУ У СОК ОД ЦЕЛЕРА

Целер се дуго користи у лече-

њу хипертензије у Kини, а

студије су показале да су

ефикасни и семе

и цела биљка.

Целер је и

диуретик, што

о б ј а ш њ а в а

његов утицај

на крвни

притисак.

Пијте по

два децили-

тра свежег

сока од целе-

ра три пута дневно током јед-

ног до три месеца, све док се

крвни притисак не нормализу-

је. Ово је један од

н а ј ч е ш ћ и х

к и н е с к и х

народних леко-

ва за снижа-

вање крвног

притиска, а

делује упркос

знача јном

с а д р ж а ј у

натријума у

целеру.

Природна 
решења за херпес



Вакцинисани ће моћи
безбедно на славља

На јесен, у октобру,
видећемо да ли ће
вирус опет узети маха

Иако улазимо у нешто бољу епи-
демијску ситуацију, још увек је
не можемо назвати повољном.
Jасно je да долази до успоравања
активности вируса, а истовреме-
но расте број вакцинисаних.

Овим речима примаријус др
Предраг Кон, епидемиолог Град-
ског завода за јавно здравље и
члан Кризног штаба за сузбијање
ковида 19, у разговору за „Поли-
тику”, објављеном 19. маја, дао је
своје виђење тренутног стања с
коронавирусом и нагласио да је
циљ државе да се што пре вакци-
нише 50 одсто одрасле попула-
ције, као и да прођу две недеље
од када су људи добили другу
дозу цепива.

„Тада ћемо достићи тај жеље-
ни имунитет. То се може догоди-
ти за неких пет-шест недеља. Зато
треба бити стрпљив”, каже Кон.

Према његовим речима,
морамо да створимо ситуацију
да вирус више нема где да се пре-
носи, али то неће бити трајно.

„Глобално је вирус и даље врло
активан, а ми смо део света. На
јесен, у октобру, видећемо да ли
ће вирус опет узети маха. Зато је
важно да се сада припремимо за
јесен. Имамо довољно времена
и вакцина”, напомиње Кон.

П: Кажете да је битно да
достигнемо имунитет са 50 одсто
вакцинисане популације. Међу-
тим, неки епидемиолози и иму-
нолози сматрају да то није довољ-
но и да је потребно да се вакци-
нацијом обухвати минимум 80
одсто популације.

О: Неки мисле да је колектив-
ни имунитет само вакцинација,
а то није тако. Ово је активан
процес и ми не можемо да зане-
маримо да пандемија траје више
од годину дана и да је код више
од 700.000 људи у Србији утвр-
ђено да су имали вирус. Они су
природним путем стекли иму-
нитет. Знам да неки сматрају да
95 одсто људи треба да буде вак-
цинисано. Али то за ову болест
није тако. Рецимо, за мале боги-
ње је то случај јер је то веома
заразно обољење.

Ако једна особа оболи, она
може да зарази од 15 до 17 осо-
ба. Зато је против те болести
потребна вакцинација 95 одсто
популације. Код ковида 19 је слу-
чај да једна особа зарази између

три и пет особа. Иначе, да нема
вакцине против короне и да смо
стицали колективни имунитет
природним прокужавањем, онда
би морало да прође од две до
три године. Много зависи и од
примене епидемиолошких мера,
јер мање људи оболева.

П: А зашто је баш 21. јун ода-
бран као датум када ће моћи да
се каже да смо стекли имунитет
и да ће неке од мера бити попу-
штене и дозвољено одржавање
разних прослава?

О: Процењује се да ће тада
бити вакцинисано 50 одсто попу-
лације обема дозама цепива. То
је основни разлог. Али да ли
ћемо то достићи, велико је пита-

ње. Зато је сада битна ангажова-
ност локалне самоуправе. Они
морају да позивају грађане на
вакцинацију. То се посебно одно-
си на младе до 40 година, не
зато што су они угрожени, већ
зато што је у тој популацији нај-
мање вакцинисаних до сада и
долази доба године када су они
најактивнији и доста се друже.
Сви желе да иду на прославе
матура, петогодишњице и десе-
тогодишњице матуре, славља,
свадбе, обележавања пунолет-
ства… Зато је битно да се што
више њих вакцинише. Никакав
проблем неће бити одржавање
матура ако се окупљају само они
који су заштићени вакцином или

зато што су прележали болест,
али и ако се пре скупа тестирају
на ковид и долазе с том потвр-
дом. Тада су услови за окупљање
безбедни. Експерименти у свету
са организацијом концерата не
служе ничему другом него да се
потврди то о чему говорим.

П: Мислите ли да ћемо уско-
ро моћи безбедно да присуству-
јемо слављима?

О: Био сам скептичан да ће то
бити могуће. Више верујем у спу-
штање активности вируса. А да би
се омогућила славља, у вакцина-
цијуморајудасеукључеимладии
да дођемо до колективног имуни-
тета. Деца која иду на прославу
матуренећебитиугрожена, алиће
битиугроженистаријикојимамогу
да пренесу вирус. Сада је послед-
њи моменат да се и они вакцини-
шу и стекну имунитет до органи-
зовања матуре. Организатор дога-
ђаја има право да каже услове за
то ко може да присуствује скупу у
кафани и нико неће моћи да га
оптужизадискриминаторскиоднос.
Он може свим званицама да каже
да дођу само они који су вакцини-
сани. Али то су сада само проми-
шљања. Тешко је веровати да ће то
бити обавеза (...).

П: Неке земље су већ упутиле
саопштења да не признају вак-
цинацију руском и кинеском вак-
цином. Како то коментаришете?

О: То би требало да буде регу-
лисано међународним здравстве-
ним правилником. Али ту посто-
ји једна празнина – да свака
земља може самостално да одлу-
чује које вакцине признаје. Неке
земље су донеле одлуку да при-
знају само вакцине које је одо-
брила Европска агенција за леко-
ве и медицинска средства.
Мислим да то није у складу с
међународним здравственим пра-
вилником. То ће с временом да
се регулише, али је питање да ли
ће захватити ову летњу сезону.
Биће прихваћена с временом и
руска и кинеска вакцина, али то
не иде тако брзо.

П: Неки медији вас прозивају
да нисте доследни у изјавама
које се тичу давања евентуално
треће дозе вакцина и мерења
нивоа антитела. Да ли сте мења-
ли мишљење о томе?

О: Често много тога зависи од
преношења информација. Дозво-

љавам могућност да су људи
погрешно схватили оно што сам
рекао или да сам можда недо-
вољно јасно рекао. Тренутно нема
говора о давању треће дозе вак-
цине. Да би се донела одлука о
томе, неопходна су истражива-
ња и да се јасно одреди коме се
она даје. Таман посла да се сада
сви тестирају и проверавају да
ли имају антитела, то је потпуно
непримерено и непотребно. Само
присуство или одсуство антите-
ла није довољан податак да би
се рекло да ли је неко имун или
није. Ако неко има антитела,
тиме се потврђује да постоји иму-
нолошки одговор и степен зашти-
те који је вероватно довољан да
заштити особу од саме болести.

Али то не значи да онај ко нема
уопштеантителанијезаштићенјер
постоје и други нивои заштите.
Након клиничких истраживања
бићејаснокотребадапримитрећу
дозууодносунаузраст, закојувак-
цину, далићетобитинаглашенои
за људе са одређеним болестима
или ће правило важити за све ако
сеутврдиданемајуантитела. Деша-
вало се да грађани долазе на вак-
циналне пунктове с папиром да су
урадили анализе и да немају анти-
телаитражилисутрећудозу. Нико
у овој земљи не може да даје трећу
дозу. Када би неко дао трећу дозу,
начинио би прекршај.

ТЕМА БРОЈА
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МАСКЕ НЕЋЕМО УСКОРО СКИНУТИ

Иако још ниједна земља није
успела да вакцинише целокуп-
но становништво, у појединим
државама се од почетка маја већ
говори о томе какве повластице
би могли да добију грађани који
су примили обе дозе вакцина.

Мађарска

Мађарска је саопштила да је у
првој недељи маја имала 40
одсто вакцинисаног становни-
штва, а од средине месеца вла-
сници вакцинационих церти-
фиката могу да иду у хотеле,
ресторане у затвореном, биоско-
пе, теретане, на спортске дога-
ђаје, у бање и на остала места.

– Са четири милиона вакци-
нисаних, отворићемо велики број
делатности за оне који имају вак-
цинационе картице – рекао је
премијер Виктор Орбан.

Број хоспитализованих и број
пацијената на респираторима је
пао, с обзиром на то да Мађарска
пролази кроз један од најбржих
вакцинационих програма у ЕУ.
Мађарска користи западне, али
и кинеске и руске вакцине, због
чега је била на мети критика, јер
те вакцине још нису добиле одо-
брењеЕвропскеуније. Орбанкаже
да га бројке оправдавају.

– Не занима ме да ли је мачка
црна или бела. Само желим да
ухватим миша – одговорио је
мађарски премијер.

Немачка

У документу у који је имао увид
јавни сервис АРД предвиђено је
да вакцинисани и они који су
преболели ковид 19 буду изузе-
ти од ограничења која намеће

Закон о заштити од инфекција,
те да им се олакша свакоднев-
ни живот, преноси DW.

У документу се цитира закљу-
чак државног епидемиолошког
Института „Роберт Кох” у којем
се каже да вакцинисани против
коронавируса и они који су пре-
болели ковид 19 поседују мањи
потенцијал да заразе друге од
оних који имају негативан анти-
генски тест. Због тога би, како се
наводи, требало увести ублажа-
вање или изузетак од неких мера
за оне који су вакцинисани и за
оне који су преболели ковид 19.

Немачки министар здравља
Јенс Шпан, који је ову могућ-
ност најавио још у априлу, рекао
је да се у расправама унутар вла-
де помињало укидање мера само-
изолације за оне који су вакци-
нисани, а који су били у контак-
ту са зараженом особом, или за
оне који се враћају из иностран-
ства. Олакшања би могло бити и
тамо где се тражи негативан
корона-тест, попут одласка код
фризера, одласка у куповину или
у угоститељске објекате – када
буду поновно отворени.

МинистарпривредеПетерАлт-
мајер, међутим, саопштиојепочет-
ком овог месеца да ће грађани
ипак морати да се стрпе.

– Нешто више од 20 одсто гра-
ђана примило је прву вакцину.
Не верујем да би олакшања могло
бити пре јуна или јула – рекао је
Алтмајер.

Аустрија

На ванредном заседању почет-
ком овог месеца Национално
веће аустријског савезног пар-

ламента донело је одредбу
којом су свима који су прими-
ли прву дозу вакцине против
коронавируса или су у потпу-
ности вакцинисани омогућене
повластице. Реч је о отварању
ресторана, кафића и осталих
угоститељских објеката, хоте-
ла и преноћишта, те култур-

них и спортских приредби.
Као „улазницу” за наведене

објекте и догађаје, као и за одла-
заккодфризераикоришћењедру-
гихуслужнихделатностиизобла-
сти неге, претходно је било обаве-
зно показати негативан тест на
коронавирус. Сада су вакциниса-
не особе изузете од те обавезе.

Изузетак од обавезног тести-
рања важи за вакцинисане првом
дозом вакцине након 22 дана од
пријема вакцине, те за потпуно
вакцинисане особе шест месеци
након што су примиле другу дозу
вакцине. Напомиње се да вре-
менска ограничења везана за тра-
јање заштите од вакцине могу
бити мењана зависно од резул-
тата научних истраживања.

САД

Током већег дела
прошле године
грађанима САД
је саветовано да
носе маске на
отвореном ако су
међусобно уда-
љени мање од
два метара, али

амерички Центар за контролу и
превенцијуболестиобјавио јенове
смернице. У упутству ЦДЦ-а
се наводи да људи који су потпу-
но вакцинисани не морају да
носе маске током активности на
отвореном простору када су сами
или са члановима свог домаћин-
ства. Могу да иду без маске и на
мања окупљања на отвореном с
потпуно вакцинисаним људима.

Израел

Након успешно спроведене иму-
низације Изралеци више не мора-
ју да носе заштитне маске на
отвореном. У затвореним про-
сторима где се долази у контакт

са особама ван домаћинства
потребно је носити маску, али
стручњаци мисле да би у јуну та
обавеза могла бити укинута.

ПАНДЕМИЈА ПРОМЕНИЛА ЖИВОТ СВУДА У СВЕТУ

Које земље су увеле повластице за вакцинисане и какве

Неке мере ће сигурно остати на

снази и током године, а то су

свакако маске и дистанца.

– Маске и дистанца ће сигур-

но остати још дуго, а посебна

пажња ће свакако бити усме-

рена ка угоститељским објекти-

ма. Могуће је да ће остати и до

краја године јер, и кад постиг-

немо колективни имунитет,

постоје они који не могу да при-

ме вакцину из здравствених

разлога. Морамо и о томе да

водимо рачуна. Ако вакцини-

шемо 60, 70, 80 одсто, онда

заиста имамо услове да и они

који нису вакцинисани буду

заштићени, јер око себе имају

људе који су вакцинисани.

Дакле, све зависи од вакцина-

ције, поштовања мера, како

бисмо од друге половине годи-

не било што ближи нормални-

јем животу – сматра члан

Кризног штаба проф. др Бра-

нислав Тиодоровић.

ОПТИМИЗАМ

Епидемиолог и члан Кризног

штаба др Предраг Кон рекао

је 23. маја да је оптимистичан

када је реч о епидемиолошкој

ситуацији у Србији и најавио

ново попуштање мера.

– Излазимо из несигурне

ситуације, очекујемо да ће у дру-

гој половини јуна ситуација бити

стабилна, сигурна, али уз при-

суство вируса и тада се може

озбиљно попуштати. Радујемо

се убрзању опадања активности

вируса – рекао је Кон.

Како је објаснио, попушта-

ње се односи на враћање у

редован живот.

– Моћи ће све активности

које иначе спроводимо да се

спроводе уз мере опреза. Нај-

спорије ћемо искључити

маске, то треба схватити. Пали

смо на двоцифрен број и у

Београду, а и пад броја умрлих

је јако важно досећи. Када

видимо да је ситуација потпу-

но мирна, тада нема смисла

ни држати све затворено, али

мере опрезности ће бити на

снази – рекао је епидемиолог.

Он је истакао да је важно

да имамо више од 50 одсто

вакцинисаних, али и позвао

младе да се имунизују.

– Млади нису најугрожени-

ји, али могу највише да задр-

же вирус. Ради заштите себе и

околине позивам их да се ода-

зову јер је то начин да се вра-

тимо у живот – истакао је Кон.

Споменуо је и прославе

матура, које су, како је иста-

као, прошле године правиле

велике проблеме.

– Сада има могућности да

се вакцинишу и они од 16,

17, па и они од 18, 19 годи-

на. Прослава ће бити, али

касније, то је став и не би

требало да се одступа од

тога. Немојте да правите тај-

не прославе, таман смо на

крају овога свега и треба се

стрпети и организовано про-

славити уз максималну кон-

тролу – закључио је Кон.

Кон: „Када је ситуација
потпуно мирна, нема
смисла ни држати 
све затворено.”

ЗА КРАЈ КОРОНЕ КЉУЧНЕ СУ ВАКЦИНЕ

ДА ЛИ ЋЕМО СЕ У ЈУНУ ВРАТИТИ НОРМАЛНОМ ЖИВОТУ
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Нема разлога за бригу: реч је о
„Старлинк” сателитима компаније
Илона Маска

Грађане Панчева, али и Србије и региона
поново је протеклих дана у више наврата
узнемирио необичан призор на ноћном
небу: велики број светлећих лопти летео
је у правилној линији и на једнакој 
раздаљини формирајући небески „возић”.

– Било је то у суботу 8. маја, око пола
десет увече. Изашао сам из куће и на
небу, негде на потезу између Јабуке и
Ковачице, угледао низ светала на јед-
наком одстојању, како се крећу не пре-
терано великом брзином. Морам при-
знати да ми уопште није било свејед-
но! Позвао сам супругу да и она дође
да види и њена реакција је била иста –
остала је затечена. Светла су нестала
пре него што сам се сетио да их фото-
графишем или снимим. Тек сам касни-
је на интернету сазнао о чему је реч.
На срећу или нажалост, ипак нису ван-
земаљци – препричао је уз осмех своје
искуство Драган Дакић из Скробаре.

Очекивана реакција

Слична реакција уследила је и 18. маја,
када се једна наша суграђанка огласи-
ла у групи „Панчевке и Панчевци на
’Фејсу’”.

– Још увек сам у шоку. На небу из
правца Београда према истоку, доста
високо да је слабо видљиво за око, поја-
ва какву никада нисам видела. Нешто
попут светлеће дугачке линије. Светле-
ће тачке у линији, тако могу да при-
ближно објасним. Ишле су полакао за
видљивост голим оком. Да ли је још
неко видео и зна ли неко шта би то
могло бити? Гледали смо супруг и ја –
навела је ова Панчевка у објави.

Многи се сећају да је слична појава
забележена отприлике у ово доба и про-
шле године и тада се о њој већ писало.
Зато се већ увелико зна да ово нису ни
ванземаљци ни астероид, нитије било која
друга натприродна и необјашњива појава.

Умирујуће вести

Реч је заправо о сателитима из групе
„Старлинк”, компаније „Спејс Икс”
(„Spa ce X”), чији је власник контро-
верзни милијардер Илон Маск, преду-
зетник и инжењер јужнофричко-аме-
ричког порекла, познат и као суосни-
вач компанија „Тесла” и „Пејпал”. „Стар-
линк” је нова сателитска 5Г мрежа
осмишљена за потребе будућег брзог
интернета на земљи. Предвиђено је да
у овој констелацији до краја 2027. годи-
не буде најмање 12.000 сателита, који
би пружили глобалну покривеност
широкопојасним интернет сигналом.

Илон Маск се нада да ће добити дозво-
лу да повећа број сателита на 30.000.

„Спејс Икс” још од маја претпрошле
године на ракетама „Фалкон 9” у одре-
ђеним временским размацима ланси-
ра групе по 60 сателита. Сателити се
помоћу властитих јонских мотора пола-
ко пењу на коначну орбиту од 550 кило-
метара висине, јурећи брзином од око
28.000 километара на сат.

Интересовање велико

Свака група сателита се, док је још
релативно ниско, може видети голим
оком, чак и у сумрак. Управо једна
таква група била је примећена проте-
клих дана, будући да је капсула „Crew
Dra gon” лансирала нових 60 сателита
почетком маја.

Када дођу на циљну орбиту, сателити
неће више бити „у возићу” као сада, већ
ће бити равномерно распоређени око
наше планете. На сајту find star link.com
можете се информисати о терминима
када ће сателити моћи да се виде на 
различитим локацијама широм планете.

Иначе, Илон Маск је навео да је већ
преко пола милиона људи унаред упу-
тило поруџбине за коришћење сателит-
ског интернета „Старлинк”. Још увек
се не зна када ће та услуга бити доступ-
на. Било је планирано да се то деси ове
године, али медији наводе да то најве-
роватније ипак неће бити случај.

Паркови, зелене површине, шуме, зашти-
ћена подручја веома су корисни, јер су
заслужни за очување биодиверзитета,
станишта су биљног и животињског све-
та, пружају мир и повољно утичу на пси-
хофизичко стање човека. Сведочили су
бројним пријатељствима, љубавним поче-
цима и краховима, састанцима, растан-
цима, тајним погледима, венчањима,
првим шетњама, првим корацима... У
складу с тим, паркови су заслужено доби-
ли свој дан, а то је 24. мај.

Панчево се може похвалити Народ-
ном баштом, Градским парком, Дуда-
ром, кестеновим хладом на Тесли... Пита-
ли смо наше суграђане колико су им
значајне зелене површине и колико сти-
жу да уживају у њиховим благодетима.

СЛАВИЦА ШТИВЧЕВИЋ, 
произвођач ароније:

– Паркови су јако битни и треба их
редовно одржавати. Уживам у њима,
мада више волим да одем у моју малу
оазу. Ми гајимо аронију и имамо читав
ланац, а један део тог простора смо
преуредили у паркић, где су засађени
јеле, борови и цвеће. Имамо пуно тур-
ских каранфилића, који имају преле-
пу боју јоргована и божанствен мирис.
Пре тога смо имали и лале, које су
биле једнако дивне.

ВЕСНА НАЈДОВСКИ, 
трговац и слободна уметница:

– Паркови су важни како за децу, тако
и за нас одрасле. Могли би да буду чисти-

ји, а то зависи искључиво од народа.
Често видим одрасле особе како бацају
ван корпе отпатке и папире и такав при-
мер дају деци. Зеленила има, али могло
би још да се ради на уређењу паркова.
Живим на Стрелишту. Иза зграда има-
мо леп простор, али парк је прост и јед-
ноставан, требало би мало радити на
њему. Било би добро да се огради и да се
деци направе справице за играње. Има
доста деце и то би им веома значило.

АНКА ШКЕМБАРЕВИЋ, 
уметница:

– За сваки град је значајно да има што
више паркова и зеленила. Ретко стижем
да уживам у тој лепоти. Последњих годи-
на сам мало више него иначе у Народној
башти. Мишљења сам да и сам центар
треба да има више зеленила. На пример,
Његошева улица је тужна: има премало
зеленила. Градски паркић је фантасти-
чан, видим да људи често долазе с децом
и то је лепо. Значи – паркова што више.

СНЕЖАНА МИЛАНОВИЋ 
НАУМОВИЋ, пензионерка:

– Волим паркове. У младости је Град-
ски парк био наше омиљено састајали-
ште, сведок другарства, пријатељства,
симпатија. Више од пола века живим
код једног лепог парка, Парка горана. То
је некадашња Дудара на Предграђу. Радо
излазим и уживам тамо. „Зеленило” нам
је омогућило велики број садница, које
нам пречишћавају ваздух. У детињству
сам била део Покрета горана, који су тај

парк и садили, тако да сам ту од самог
почетка. Дудара је добила назив по дудо-
вима који су ту били посађени, чији су
листови коришћени за потребе Свиларе,
која је некада постојалау Панчеву. Листо-
ви су били извор хране за свилене бубе.
То је парк с богатом историјом. Има још
два дуда који су опстали, као и два-три
багрема да ме подсећају на период када
сам била дете и када сам се доселила у
Панчево с родитељима.

ДУШАН МИЛОВАНОВИЋ, 
економиста и продавац књига:

– Радећи свакодневно свој посао, про-
дајући књиге широм Србије, имам при-
вилегију да сам свакодневно на свежем
ваздуху, на тротоару, углавном поред
неког парка и дрвета. Причињава ми
велико задовољство то што сам увек у
природи. У складу с тим и моја фирма
носи назив „Добро дрво”.

МАТЕЈА ГРУЈИЧИЋ, 
гимназијалац:

– Парк је савршено место за ментал-
но опуштање од свакодневних пробле-
ма који сналазе једног обичног човека
или ђака. Из Мраморка сам, где има
доста зеленила у ком се заиста може
уживати. Не знамо да ценимо природу,
не само шуме и природна поднебља, не
знамо довољно да ценимо ни зелене
површине по граду. Да нема добрих
људи који се баве одржавањем паркова
и зелених површина, свет би личио на
ругло. Сузана Јанковић

С. МИЛАНОВИЋА. ШКЕМБАРЕВИЋ Д. МИЛОВАНОВИЋ М. ГРУЈИЧИЋВ. НАЈДОВСКИС. ШТИВЧЕВИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на елек-
тричној мрежи, у петак, 28. маја,
без струје ће, у различитим интер-
валима, остати становници више
делова Панчева и Омољице.

Када је реч о Омољици, од 9 до 10
сати струје неће имати део Шабачке
улице од Бранка Радичевића до Kнеза
Милоша Обреновића и део Улице
Бранка Радичевића од Расинске до
П. Арсенија Чарнојевића, а од 12 до
13 сати део Улице Петра Kочића од
П. Арсенија Чарнојевића до Бањске.

У Панчеву, од 8 до 11 сати, без стру-
је ће бити део Опленачке улице од
Златарске до Kозарачке, Ђердапска и

део Тимочке улице. Од 11.30 до 13.30
искључења су планирана за део
Kозарачке од Босанске до Опленачке,
део Бачванске од Шарпланинске до
Хумске и за целу Хумску и Горњачку
улицу. Од 14 до 16 сати на напајање
електричном енергијом не треба да
рачунају Панчевци који живе у Рашкој
улици, делу Хумске и делу Бачванске
од Далматинске до Хумске.

У понедељак, 31. маја, очекује се
једно мање искључење у Панчеву.
Наиме, од 9.30 до 12.30 струје неће
имати део Улице браће Јовановић
од броја 17 до 21.

У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика,
најављени радови бити отказани,
као и да ће у случају ранијег завр-
шетка радова напајање корисника
бити укључено пре планираног вре-
мена. Квар на мрежи можете при-
јавити на телефон 319-220.

Да ли вакцинисане особе
могу дати крв?

Не веруј рампи!

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Качаревци већ годинама добро зна-
ју да на улазу у своје село морају
бити посебно опрезни. Није се јед-
ном десило да рампа буде подигну-
та баш док воз пролази. И „Панче-
вац” је о томе писао у много навра-
та, а фотографија снимљена пре десе-
так дана, коју нам је уступио аутор
Игор Денчић, сведочи о томе да на
овај проблем поново треба скренути
пажњу возачима.

Поред чињенице да је ова рампа
проблематична и да вас може завара-
ти, те да о томе поготово треба да
поведете рачуна ноћу, када је и видљи-
вост смањена, скрећемо вам пажњу и
на измене закона које се тичу овог
проблема. Наиме, у фебруару ове годи-
не Министарство грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре донело је
Правилник о изменама и допунама
Правилника о саобраћајној сигнали-

зацији, којим је сада јасно наведено
да је, без обзира на то да ли рампа
постоји или не, испред пруге обаве-
зно испоштовати знак „стоп”. Изме-
нама правилника је прецизирано да
сва путничка и теретна возила морају
да се зауставе на прелазу како би се
возачи, пре но што наставе вожњу,
уверили да не наилази воз (или неко
друго шинско возило).

Иако није реч о великој промени у
прописима, користимо ову прилику
да још једном апелујемо на све воза-
че да поштују саобраћајну сигнализа-
цију и просту логику. То што су рам-
пе на пружном прелазу подигнуте, не
значи да треба да пројурите без гле-
дања – постоји могућност да систем
за подизање/спуштање рампи уопште
не ради. Управо због тога се и на пру-
жне прелазе с рампом поставља сао-
браћајни знак „стоп”.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КОЛИКО СУ ВАМ ЗНАЧАЈНИ ПАРКОВИ?

Што зеленије, то боље

Откад су се појавиле вакцине против
ковида 19, грађани имају много 
недоумица око њих, а добровољни
даваоци крви имају бар једну више од
осталих: да ли вакцина може бити
препрека ако желите да дате крв.

Одговор стиже из Црвеног крста и
гласи да имунизација није препрека за
овај хумани чин, али је врло важно коју
сте вакцину примили, јер од тога зави-
си када ћете моћи да дате крв.

– Уколико су даваоци крви при-
мили вакцину произвођача
„Модерна”, „Фајзер” и „Сино-
вак”, што су инактивисане или
РНK вакцине, нема одлагања
давања крви. У случају да су
примили вакцину произвођа-
ча „Астра Зенека”, „Спутњик
V” или „Џонсон & Џонсон” с
вирусним вектором, давање крви
се одлаже за две недеље. Особе које
су примиле ковид 19 вакцину не могу
да донирају реконвалесцентну пла-
зму. Добровољни даваоци крви мора-
ју задовољити опште критеријуме за
давање крви. Неопходно је да они
поседују документацију из које се види
коју врсту вакцине су примили. Уко-
лико немају такав податак, давање
крви се одлаже за четири недеље –
наводи се у саопштењу Црвеног крста.

У тој организацији наглашавају и то
да од 26. фебруара ове године даваоци
крви имају предност при позивању на
вакцинацију. На веб-сајту еУправе, када
се пријављујете за вакцинацију, посто-
ји питање да ли сте давалац крви, те је
неопходно то нагласити. Доказ да сте
давалац је било која књижица даваоца
крви, издата од било које службе за
трансфузију и било када.

Градске акције добровољног дава-
лаштва крви у Панчеву одржавају

се сваке среде од 9 до 12 сати у
просторијама Црвеног крста у
Улици Жарка Зрењанина 15.
Изузетак је последња среда у
месецу, када се крв даје од 13

до 17 сати.
Крв могу дати све здраве

особе мушког и женског пола
од 18 до 65 година уколико задо-

воље медицинске услове и критерију-
ме након лабораторијског и лекар-
ског прегледа, који се спроводи на
лицу места. Размак између два дава-
ња код мушкараца је најмање три
месеца, а код жена најмање четири
месеца.

За више информација о акцијама
добровољног давалаштва можете се
обратити секретаријату Црвеног крста
Панчево путем телефона 013/301-530.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Без струје делови Панчева
и Омољице

НЕОБИЧНА ПОЈАВА ПОНОВО ВИЂЕНА И КОД НАС

СВЕТЛЕЋИ „ВОЗИЋ” НА НЕБУ
УЗНЕМИРИО ПАНЧЕВЦЕ

ИДЕМО НА МАРС

Илон Маск је, иначе, познат по

необичним идејама и ставовима,

међу којима се издваја његова

намера да смањи ризик „људског

истребљења” тако што ће колони-

зовати планету Марс.

Маск је, штавише, најавио да

ће од 2024. године кренути с

насељавањем Марса. Можда

делује шашаво, али кад погледате

Маскову биографију и досадашња

достигнућа, јасно је да није реч о

шалама некаквог шарлатана.
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После зимских 
губитака лоша 
и главна паша

Све више 
лажног меда

Ни старији пчелари не памте
овако лош почетак сезоне.
После тешке зиме и великих
губитака током хладног пери-
ода уследило је ништа боље
пролеће. Главна багремова
паша касни као никад, јер је та
биљка цветала тек пре неки
дан, а уобичајено је да то буде
почетком маја.

Поред тога, произвођаче меда
мучи и низ других проблема –
од све већих трошкова до нело-
јалне конкуренције, која све
чешће на тржиште износи
лажни мед.

Већи трошкови, 
а слабија производња

Један од искуснијих панчевач-
ких пчелара, Војкан Милути-
новић, наводи да се није дого-
дило да 25. маја људи селе
кошнице на багрем.

– Багрем је цветао после
купине и кестена, што нико
не памти. Општа је јурњава,
па је јасно да ће трошкови
производње багремовог меда
увелико превазићи његову
продајну цену, што значи да
је сав труд пропао. Невоље
су узроковане и огромним
количинама кише, а поред
осталог имамо и велики про-
блем због спаривања мати-
ца, док у многим кошница-
ма из непознатих разлога
није било довољно пчела.
Тешко се стиже до било какве
помоћи и, док ратари имају
опипљиве могућности да,
рецимо, лако набаве тракто-
ре, нама су такве субвенције
готово недоступне за купо-
вину нових камиона, па сам
принуђен да користим дотра-
јали, који се често квари.
Много је разлога због којих
се све озбиљније питам да ли
овим да се бавим – каже
Милутиновић.

Он је рекао да подржава акту-
елну акцију за откривање
лажног меда, којег је све више
и много тога говори у прилог

теорији да ће мед моћи да купу-
ју само богати људи.

– Чим је неки мед упадљи-
во јефтин, то је аутоматски
знак да ту нешто није како
треба. Ево, ја сам принуђен
да продајем прошлогодишњи
багремов по 1.100 динара и
већ ме људи мрко гледају, а
нико не каже колико је за то
време поскупело уље. Мене
је само нафта коштала про-
шле године двеста хиљада
динара, а сада ће бити и
више. Све је теже радити овај
посао. Када сам почињао,
могао сам комотно да живим
и са 40 кошница, а сада
нисам сигуран ни са 250, не
знам на коју ћу страну. При-
том, у Србији има 24.000 пче-
лара с милион кошница. Да
не причам о другим околно-
стима, попут тога да су рани-
је сађене врсте сунцокрета
цветале 40 дана, а ове дана-
шње не меде дуже од петна-
естак дана. Све у свему,
багрем је поново подбацио,
па и то што су пчеле унеле,
било им је потребно да попу-
не плодиште. Имаћу озбиљан
проблем ако липа и сунцо-
крет не дају неке боље при-
носе. Не размишљам само ја
тако, јер много је људи пре-
половило број својих друшта-
ва, а притом је било и вели-

ких зимских губитака –
закључује Милутиновић.

У току акција за 
откривање фалсификата

Слично размишља и Пера Шиц
из Старчева, у чијој породици
постоји стогодишња традиција
производње меда, па се и он
слаже да никад нису владали
овако тешки услови.

– И ми смо имали приличне
губитке током зиме, може се рећи
као никад. Има више разлога за
то, пре свега зато што су пчеле
биле слабе, поред осталог и због
тога што су оштећене након про-
шлогодишње сунцокретове паше,
јер ратари додатно третирају биљ-
кунеоникотидима, како би јесачу-
вали у највећој могућој мери. При-
том је легло потрајало и преко
зиме, па су и због тога пчеле има-
ле проблем са изимљавањем. Тру-
дим се да им помогнем на разне
начине, чак и тако што садим
медоносне биљке као што су липа,
кокотац, жалосна врба, али то су
ипак мале количине. Што се тиче
лажног меда, иако немам доказа
за то, чуо сам разне варијанте,
попут оних када се у мед додају
смесе као што су шећерни сируп
или кукурузни слад, који су неу-
поредиво јефтинији – каже Шиц.

У току је једна од најширих
акција за откривање лажног меда
и, према речима Родољуба Жива-

диновића, председника Савеза
пчеларских организација Срби-
је, како ствари стоје, 40 одсто
меда је фалсификовано.

Kако преноси сајт те органи-
зације, мед је трећа врста хране
која се највише фалсификује,
после млека и маслиновог уља.

На тржишту Србије је све мање
квалитетног меда, а пчелари упо-
зоравају да је проток таквог меда,
који излази из Kине, толико велик
да уништава светско тржиште.

Мед је, по дефиницији, при-
родна супстанца, производ медо-
носних пчела од сакупљеног нек-
тара биљака, коме додају соп-
ствене специфичне супстанце.
То је намирница истовремено и
биљног и животињског порекла
и по томе је јединствена, а због
изузетних својстава се користи
и као храна и као лек.

Међутим, поступци за фалси-
фиковање меда све су саврше-
нији. Свуда у свету контроле ука-
зују на присуство огромних коли-
чина фалсификованог меда, али
се истовремено указује и на то
да су методе за инспекцију и
откривање фалсификата често
ограничене и непоуздане.

И, на крају, када се постави
питање како га разоткрити,
поменути пчелари кажу да је
најпоузданији начин да се мед
однесе на анализу у Институт
за испитивање намирница.
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БРОЈНИ ПРОБЛЕМИ МУЧЕ ПЧЕЛАРЕ

БАГРЕМ И ОВОГ ПУТА ПОДБАЦИО

Након (онлајн) концерта одр-
жаног 14. маја новосељански
Дом културе направио је још
један наступ на отвореном.

Према речима директора те
установе Бојана Бољанца, откад
траје пандемија, коначно су се
стекли услови да фолклорни
ансамбли уживо, овог пута у
недељу, 23. маја, у школском
дворишту прикажу шта су све
радили у протеклој години.

– Деца која наступају у фол-
клорним групама Дома култу-
ре на најлепши начин негују
традицију и културу Срба, Руму-
на и Рома. Овом приликом је
приказана нова кореографија,
под називом „Циганске игре
из Војводине”, коју су предста-

вили солисти првог ансамбла
Ања Богојевић и Леонардо Јова-
нов – каже Бољанац.

После тога, у понедељак, 24.
маја, обележена је и слава Дома
културе Свети Ћирило и Мето-
дије. На овај начин је помену-
та установа указала пажњу сви-
ма који су је претходне године
подржавали, као и бројним
аматерима због несебичног
залагања, а било је речи и о
плановима и циљевима у теку-
ћој години.

Банатски Брестовац: Грађани
заинтересовани за вакцине
„Синофарм” или „Фајзер” тре-
ба да се јаве у Месној зајед-
ници, како би била организо-
вана вакцинација без закази-
вања у сеоској амбуланти. Дом
културе је украсио зидове сли-
кама, а уређиване су просто-
рије Актива жена „Соса”.

Банатско Ново Село: Фол-
клорни ансамбли Дома кул-
туре одржали су концерт у
недељу, 23. маја, у школском
дворишту, а сутрадан је та
установа обележила славу Све-
ти Ћирило и Методије.

Долово: Обележена је сеоска
слава летњи Свети Никола у
суботу, 22. маја, када су при-
ређени разни садржаји. Удру-
жење пензионера је органи-
зовало путовање за тридесе-
так чланова, који су провели
пет дана у бањи Горња Треп-
ча, поред осталог и захваљу-
јући ваучерима Туристичке
организације Србије. Промо-
ција збирке поезије „Гвозде-
на врата” ауторке Мирјане
Марић одржана је у уторак,
25. маја, у просторијама Удру-
жења жена „Доловке”.

Глогоњ: Грађани су протекле
недеље поново примили вак-
цину „Фајзер” и „Синофарм”.
Месна заједница поставља
сеник у парку на дечјем игра-
лишту. Књига Срђана Божо-
вића „Битка за Панчево 1944”
промовисана је у четвртак,
27. маја, у Дому културе. Фуд-
балери су победили у Бава-
ништу с 3 : 2 у првом мечу
четвртфинала баража за пла-
сман у виши ранг.

Иваново: Удружење банатских
Бугара „Иваново–Банат” оба-
вља последње припреме за
почетак језичких радионица
и за рад фолклора. Седморо
ученика ОШ „Моша Пијаде”
учествовало је на Међународ-
ном такмичењу „Will kom men”
на тесту из енглеског језика,
а највише поена (50 од 50)
освојила је Вања Јарковачки.
На изложби фотографија

„Објективом кроз свет око нас
2021” Сара Јанчов, ученица
седмог разреда, освојила је
прво место за појединачну
фотографију.

Јабука: Започета је монтажа
нове расвете у улицама: Маке-
донској, Вука Kараџића, Гоце

Делчева, ЈНА и Маршала
Тита. Туристичка организа-
ција Панчевo је увела вожњу
катамараном Панчево– Јабу-
ка, која ће се одвијати сваке
прве и треће недеље у месе-
цу, а премијерни полазак је
организован у недељу, 23.
маја. Информације и резер-
вације могу се обавити пози-
вом на број 013/333-399.

Качарево: Протеклих дана је
монтирано улично LED осве-
тљење у свим улицама, када
је постављено 759 светиљки.

Омољица: Снимана је емиси-
ја о Омољици, која ће бити
приказана на каналу „Агро
ТВ” 6. јуна у 16 сати. Још увек
трају радови у парку, а ура-
ђена је и стаза поред старе
амбуланте ка пошти. Поста-
вљени су олуци на зграду
милиције и Црвеног крста.

Старчево: Радно време музе-
ја до краја маја биће уторком
и четвртком од 13 до 15 сати,
а недељом два сата дуже, уз
бесплатан улаз. Почело је
постављање плочица у Дому
културе, у којем је у четвр-
так, 27. маја, монодраму
„Паорска грозница” извео глу-
мац Јовица Јашин.

Месне актуелности

У ОРГАНИЗАЦИЈИ НОВОСЕЉАНСКОГ ДОМА КУЛТУРЕ

Коначно кренули 
и наступи

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ЛЕТЊИ СВЕТИ НИКОЛА ОБЕЛЕЖЕН У ДОЛОВУ

Сеоска слава на стари, банатски начин
Од литургија, 
преко касачких трка,
до шпилераја

Доловци су прославили своју
сеоску славу, летњег Светог
Николу, у суботу, 22. маја, а
тим поводом су уприличени
разни садржаји.

Све је почело светим литур-
гијама у српским православним
храмовима – у Малој цркви,
која се налази на локацији
познатој као долина, као и у
Великој цркви, у центру села.

И Месна заједница „Мита
Вукосављев” обележила је овај
дан, а свечаности су присуство-
вали представници доловачких
удружења и установа, као и
градски званичници, међу који-
ма и градска менаџерка Маја
Витман, републички посланик
Марко Младеновић, покрајин-
ска посланица Ивана Росић,
одборница у Скупштини града
Нада Милановић и други.

На самом улазу су омладин-
ке Тијана Глигоријев и Мили-
ца Kочовић Петковић, одевене
у банатске ношње, с погачом и
сољу дочекивале госте, које су
поздравили председник Саве-
та Месне заједнице Драгослав
Глигоријев и градска менаџер-
ка Маја Витман.

Уводне речи је изговорила
чланица Савета Месне заједни-
це Јована Радоњин, која је била
кума славе, а потом је од ње
кумство за следећу годину пре-
узео Богдан Анкуцић, потпред-
седник Савета МЗ. Свечарску
атмосферу је употпуњавао

познати панчевачки акустични
гитариста Жељко Тођераш Тођа,
уз препознатљиве евергрин и
староградске мелодије. С њим
у дуету запевао је и Ђура Вој-
нов, Доловац који је за ову при-
лику био обучен у традицио-
налну лалинску белу народну

ношњу, с неизоставним црним
прслуком и шеширом.

У међувремену је градска
менаџерка Маја Витман, у прат-
њи председника Драгослава
Глигоријева, обишла просто-
рије и виноград Удружења вина-
ра и виноградара „Свети Три-
фун”, као и апикомору Ђорђа
Новковића.

У поподневним сатима на
локалном хиподрому су одр-
жане традиционалне касачке
трке коњских запрега. Пред
солидним бројем посетилаца
на програму су биле четири
трке с тридесет пет пријавље-
них коња из места и околине,
као и из Сомбора, Пожаревца,
Лозовика... У квалитетној кон-
куренцији највеће успехе напра-
вили су Старчевци: Горан Кова-
чић је с кобилом Фантаст побе-
дио у једној трци, а у другој је
његов суграђанин Милан Васић
био трећи с грлом Јани Јанис.

Програм је завршен концер-
том етно-музике у порти Вели-
ке цркве у извођењу певачке
групе тог храма.

Најмлађи Доловци су с роди-
тељима уживали у путујућем
вашару који обилази сеоске сла-
ве, а за обилазак рингишпила
и тезги са играчкама и слатки-
шима у селу се задржао израз:
идемо на шпилераје.

Нове кореографије фолклораша

Делегација посетила и апикомору

Хоће ли овакве слике ускоро постати прошлост?!
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Михајло Филиповић, 
гимназијалац

ФИЛМ: Један од омиљених
филмова који увек могу да
погледам јесте „Лајање на зве-
зде”, који је снимљен према
истоименој књизи Милована
Витезовића, у режији Здрав-
ка Шотре. Допао ми се јер
приказује догодовштине мату-
раната гимназије, које су сва-
коме блиске. Јунаци ове духо-
вите приче су yченици и
наставници једне провинциј-
ске гимназије. Главни јунак
Михаило Кнежевић се духом,
интелигенцијом и знањем
уздиже изнад осталих ђака, а
често и професора. Њему
школско знање није проблем,
његов проблем је девојка из
разреда Даница коју упорно
покушава да освоји, а главни
супарник му је рођени брат.
У неким тренуцима могу да
се поистоветим с ликом глав-
ног глумца – филозофа (смех).
Филм је први пут приказан
1998, а и даље је веома инте-
ресантан и увек актуелан.

КЊИГА: „Гомора” Роберта
Савијана. У разговору с при-
јатељима сазнао сам за ову
књигу и самим тим био заин-
тригиран да је прочитам. Ово
је необична и снажна књига.
Страствена и брутална као

Содома и Гомора. Објектив-
на и визионарска у исто вре-
ме. Књига је препуна реал-
ног ужаса и узнемирујуће дра-
жи, књига у чијем је сваком
делу њен млади аутор, рођен
и одрастао у земљи најсуро-
вије каморе – „система”, увек
присутан у првом лицу. Чита-
оца ова књига силовито увла-
чи у понор стварности, где је,
чини се, приступ немогућ и
најрадикалнијој машти. Књи-
га је преведена на двадесет
језика.

МУЗИКА: Волим да се опу-
штам уз звуке гитаре Радо-
мира Михаиловића Точка, јер
овај инструмент и ја свирам.
Он је један од оснивача и
дугогодишњих чланова групе
„Смак”. Снимио је неколико
соло синглова и издао један
самостални албум. Компоно-
вао је музику за филм „Визан-
тијско плаво”.

Лајање на звезде

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

Претходне недеље, 12. и 18. маја,
одржано је такмичење у реци-
товању српске поезије под нази-
вом „Стиховање”, које органи-
зује удружење „Лас Хентес”, с
Јеленом Симић на челу.

Учествовала су деца од седам
до четрнаест година из основних
школа „Свети Сава”, „Стевица
Јовановић”, „Доситеј Обрадовић”
из Омољице и „Олга Петров” из
Банатског Брестовца.

Такмичење се одвијало у две

категорије: рецитовање аутор-
ске и народне поезије. Од укуп-
но педесет четири пријављена
ученика четрдесет пет њих је
рецитовало ауторску поезију, а
девет народну.

Првог дана, 12. маја, у Градској
библиотеци, стручни жири је ода-
брао двадесет једног финалисту,
који су се након тога такмичили у
уторак, 18. маја, у Свечаној сали
Народног музеја Панчево.

Победница „Стиховања” је

Мина Ровчанин из ОШ „Олга
Петров” из Банатског Брестов-
ца. Она је рецитовала песму
Марка Павловића „На растан-
ку” (менторка Татјана Дими-
тријевић).

Друго место је освојила Наста-
сја Загајчан из ОШ „Свети Сава”,
с песмом „На пољу где се чавке
чавче” Љубивоја Ршумовића
(менторка Микица Милошевић).

Треће место је заузео Андреј
Урошев из ОШ „Доситеј Обра-

довић” из Омољице, с песмом
„Ако желиш да те прати срећа”
Добрице Ерића.

Миња Радић из ОШ „Свети
Сава” из Панчева освојила је
прво место у категорији реци-
товање народне поезије, с песмом
„Марко Краљевић и бег Коста-
дин” (менторка Биљана Родић).

У ревијалном делу програма,
током заседања жирија, свира-
ли су полазници школе гитаре
„Гитарта”.

РЕЗУЛТАТИ „РУКОПИСА 44”

Одабрана
седамдесет три аутора
У „Рукописима 44” ове годи-
не наћи ће се седамдесет три
аутора из Србије, Црне Горе,
Словеније, Хрватске, Босне и
Херцеговине и Македоније. На
конкурс је стигло четиристо
пријава електронском поштом,
а жири је радио у саставу:
Срђан Гагић, Стефан Станоје-
вић, Јасмина Топић (главни
уредник), Наталија Милова-
новић (Словенија) и Ђоко
Здравески (Македонија).

Одабрани аутори по држа-
вама су: Светлана Савић, Тија-
на Саватић, Слађана Бажа-
лац, Хазир Жупљанин,
Маја Стојанац, Оли-
вера Митић, Урош
Арсеновић, Сте-
ван Срејић,
Милан Мажи-
брада, Милан
Т о д о р о в и ћ ,
Саша Бошко-
вић, Дејан
К а н а з и р ,
Лазар Брајко-
вић, Марија
Живковић, Мар-
тина Кузмановић,
Стефан Басарић,
Александар Трајко-
вић, Алекса Паровић,
Милена Лопичић, Алексан-
дар Матејић, Бојана Миљко-
вић, Николина Ђорђевић,
Сара Мађар, Ђорђе Живади-
новић Гргур, Јован Вељковић,
Марија Стојић, Лана Тришић,
Урош Ђоровић, Невена Стај-
ковић, Христина Дамјановић,
Никола Туцаков, Никола
Миливојевић, Олександра
Панфилова, Марија Луковић
Рогатко, Павле Алексић,
Марија Марковић, Миљана
Никовић (Србија и дијаспо-
ра); Марија Дејановић, Ева
Марија Јурешић, Владимир
Томаш, Барбара Клепић, Ана
Галант, Валентина Мавретић,
Сандро Крашић, Антонија

Јолић, Сара Копецки Бајић,
Лука Мавретић, Лука Ивко-
вић (Хрватска); Аземина Кре-
хић, Амина Хрнчић, Владана
Перлић, Џенана Хаџихафи-
збеговић, Емина Џиндо, Нико-
лина Тодоровић, Аднан Авда-
гић, Хаџера Духаркић, Нико-
ла Кнежевић (БиХ); Јана
Радичевић, Никола Ћорац,
Анђела Булајић, Душанка Лој-
пур, Тијана Радуловић (Црна
Гора); Ања Грмовшек, Блаж
Божич, Лара Гобец, Мојца
Петарос, Аља Пушич, Аљаж

Приможич (Словенија);
Виктор Танасковски,

Грација Атанасов-
ска, Даниел

Димитров, Ива
Дамјановски,
Павлина Ата-
н а с о в а
(Македони-
ја).

Зборник ће
б и т и
одштампан
као и увек у

мају или
почетком јуна, а

фестивал ће бити
одржан накнадно и

у складу с тренутном
епидемиолошком ситуаци-

јом и могућностима. Одабра-
ни аутори биће обавештени
на време имејлом.

Даље активности и нове
информације биће доступне
на „Фејсбук” страници „Руко-
писи” и сајту Дома омладине
Панчево www.domo mla di ne -
pan ce vo.rs, а вест о одабра-
ним ауторима биће просле-
ђена на релевантне интернет
странице и портале који пра-
те културу.

Издавач „Рукописа 44” и
организатор манифестације
је Дом омладине Панчево, а
књига се штампа под покро-
витељством Града Панчева.

У Евангеличкој цркви је 23. маја
одржано девето Међународно
брас такмичење, у организацији
Музичког центра Панчево, које
је окупило око педесет врсних
такмичара из Србије и иностран-
ства. Посетиоци су имали при-
лику да чују извођење компози-
ција на труби, хорни, тромбону,
крилници, корнету, хеликону и
тенор хорни.

– Дуги низ година у Новом
Саду је постојао сусрет лимених
дувача, које је водио професор
Дубравко Марковић. После њего-
ве смрти настао је застој, око две
године смо покушавали да се
договоримо да то обновимо у
заједничкој организацији – Нови
Сад, Зрењанин, Панчево... Како
је све остало на договорима, ја
сам решио да то урадим сам.
Прве године је такмичење одр-
жано под називом „Сусрети лиме-
них дувача” по узору на такми-
чење од ког је потекла идеја, а
наредне године је назив проме-
њен у „Међународно такмичење
лимених дувача”. Такмичење тра-
је девет година, идуће године је
јубилеј – рекао нам је директор
фестивала Борис Матијевић.

Корона је утицала и на овај
догађај, па је тако велики број
такмичара из иностранства уче-
ствовао онлајн.

– Редовни гости су такмичари
из Мађарске и Словеније, који су
и веома бројни. Ове године смо
први пут направили изузетак и
дозволили такмичарима који нису
у могућности да допутују због
ситуације с короном да учествују
онлајн. Прави доживљај је сви-
рање уживо, неупоредиво је јед-
ноставније, а можда и коректни-
је. Када шаљете снимак, ако нисте
задовољни, имате прилику да
направите нови снимак. Када
свирате уживо, то је тренутак.
Можда вас боли стомак, то нико
не види, али и те како може да
утиче на свирање. Када шаљете
снимак, имате прилику да сви-
рате у најповољнијим условима.
Надамо се да ће наредне године
комплетно такмичење бити ужи-
во. Људи су жељни наступа и,
упркос епидемиолошкој ситуа-
цији, одзив је био добар, велики
број такмичара је свирао у јед-
ном дану – рекао је Матијевић.

„Брас пилићи” 
посебна атракција

Атракција фестивала и оно чиме

се Музички центар поноси сва-
како је мали оркестар „Брас пили-
ћи”. Њега чине деца која свирају
по неколико инструмената и
махом не иду у музичку школу,
a свирању их је научио професор
Матијевић, који то ради волон-
терски и позајмљује им инстру-
менте.

– У оквиру Музичког центра,
који сам основао 2001. године,
функционишу разне активности,
а једна од њих је дечји дувачки
оркестар. Жеља ми је да порасте
један број свирача који ће моћи
да свирају у великом оркестру.
Познато је да је Панчево имало
„Градски дувачки оркестар”, а
касније сам основао „Панчевач-
ки дувачки оркестар”. Овај нај-
млађи оркестар зовемо „Брас
пилићи”, јер су заиста мали. Сви
оркестри су учествовали на так-
мичењима у Гучи и овај мали
оркестар се у конкуренцији пио-
нирских оркестара пласирао, и
то на квалификацијама које
покривају подручје Војводине и
Београда. „Брас пилићи” су посеб-
ни, јер код нас нема оркестара
тако малог узраста, углавном су
то велики оркестри који свирају
на весељима и понеки омладин-
ски, а овако малих нема. Ту се
јављају интересантне групације;
имамо близанце брата и сестру
који одличносвирају трубе, а има-
мо и три сестре Радуловић, које у
оркестру свирају крилнице, док

једна од њих свира и хеликон,
бас-инструмент. На овом такми-
чењу су наступиле и као трио хор-
ни „Сестре Радуловић”. Поносан
сам на њих, сви су освојили злат-
не медаље у свим категоријама.

Чланови оркестра су очарали
и посетиоце и жири, који је имао
само речи хвале за талентоване
дуваче.

– Жири је јако изненађен. Миро
Сае из Словеније је диригент и
професор, његови лимени дува-
чи су свуда првонаграђени. Ту је
и професор др Јожеф Чикота из
града Мако у Мађарској, који
има своји приватну школу и про-
фесор је на факултету Универ-
зитета у Сегедину. То су врсни
музичари, који су високо оцени-
ли наше мале свираче – поносан
је Матијевић.

Шоу је свакако украо најмла-
ђи такмичар, који има четири
године и вероватно најмању тру-
бу на свету.

– Има један куриозитет, то је
Петар Томо Радовић, који има
свега четири године, a њему је
ово било друго такмичење. За
њега је Маријана Гаврановић
написала наменске композици-
је, будући да је јако мали. Врло
музикално дете, има велику пер-
спективу – описао је Матијевић
свог најмлађег ученика.

Дружење кроз ноте

– Слушала сам сестру како сви-

ра, било ми је занимљиво, па
сам кренула да свирам и ја.
Путујемо, такмичимо се и осва-
јамо медаље и дипломе – рекла
нам је Николина (10), којој је,
као и млађој Анастасији Раду-
ловић (8), узор била старија
сестра.

Различите обавезе и године
овом трију нису препрека за
вежбање. Мама Александра
нам је рекла да доста вежбају
и да то понекад зна да буде
напорно када укућани дођу
уморни кући, али да то све
компензују њихови добри
резултати.

– Најчешће вежбамо зајед-
но суботом и недељом. Идемо
у различите смене и разреде и
нисмо у могућности да рад-
ним данима заједно свирамо,
па то чинимо одвојено, бар по
пола сата – објаснила је Маг-
далена Радуловић (12), најста-
рија из триjа „Сестре Радуло-
вић”.

Сестре су и део оркестра
„Брас пилића”, заједно с бли-
занцима Милицом и Стефаном
Сузићем (11), који похађају и
други разред музичке школе,
и Терезом Ковачевић (12).

– Најбољи део је дружење.
Ми волимо да после пробе орга-
низујемо ужину. Свако донесе
воће или мафине и ми то зајед-
но једемо и дружимо се – закљу-
чила је Милица Сузић.

ОДРЖАНО ДЕВЕТО МЕЂУНАРОДНО БРАС ТАКМИЧЕЊЕ

СУСРЕТ ЛИМЕНИХ ДУВАЧА

ОДРЖАНО „СТИХОВАЊЕ”

Такмичење у рецитовању српске поезије

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Промоција књига 
панчевачких аутора

У уторак, 1. јуна, у 19 сати, у
Градској библиотеци ће бити
одржана промоција књига
панчевачких аутора и „Пое-
тикум издаваштва”. Учеству-
ју уредници Александар
Марић и Иван Новчић и ауто-
ри Ненад Обрадовић и Мир-
јана Марић.

„Поетикумова” редакција је
до сада објавила преко триде-
сет књига, у оквиру библиотека
„Ине светлости”, „Тражења”,
„Стиховања”, „Ехо лирике”,

„Избор и кадрови”. Аутори
који су заступљени у „Поети-
кумовим” издањима с целог
су подручја српског језика
(Србија и регион).

Једном годишње „Поетику-
мова” редакција објављује кон-
курс за најбољу збирку пое-
зије (у рукопису). До сада су
објављена и завршена два кон-
курса, на којима су победили
Драгана Крагуљ из Добоја и
Ренато Вујаковић из Новог
Сада.
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ФУДБАЛЕРИ И ФУДБАЛСКИ ТРЕНЕРИ

НАЈВАЖНИЈА СПОРЕДНА СТВАР НА СВЕТУ
Фудбал је најпопуларнија спортска игра
на планети. Сматра се да скоро три
милијарде људи воли и прати овај спорт.

Труд и одрицање

Данило Ковачевић (32) игра фудбал два-
десет четири године, а последњих пет
година ради и у осигуравајућој кући.
Играо је у млађим селекцијама нашег
„Динама” и београдских клубова ОФК
„Београд” и ФК
„Рад”. За сениоре
је играо у „Дина-
му”, „Долини” из
Падине, „Слози” из
Петровца, „Мла-
дости” из Лучана,
Б71 са Фарских
острва, а послед-
њих пет година је
у „Железничару”
из Панчева.

– Већ од раних
дана су неки
стручни људи про-
ценили да поседу-
јем таленат, па сам
у узрасту за млађе
селекције најдуже
играо у ОФК „Бео-
граду”. Оданде сам
доспео и до репре-
зентације, али са
уласком у сениорски фудбал све је прак-
тично кренуло из почетка. Након неко-
лико година постао сам професионалац
и углавном сам играо за домаће клубо-
ве, уз једногодишњи излет у иностран-
ство – прича нам Данило.

За спорт којим се бави каже да оку-
пља широке народне масе и веома је
често да први спортски избор већине
дечака буде фудбал.

– Фудбал је постао озбиљан бизнис,
па многи већ од малих ногу у њему
виде шансу за велику зараду и тако
занемарују све друге аспекте живота,
школовање пре свега. Али, нажалост,
мали број њих успева да оствари своје
снове – каже он.

Да би се успело у овом спорту, потреб-
но је много труда и одрицања како би
играч био први у свом граду, а још мно-
го више да би се дошло до врхунског
нивоа и постигли врхунски резултати.

– Фудбал је комплексна игра, која
са собом носи мноштво лепих ствари
како за публику, тако и за саме игра-
че. С обзиром на то да играм на пози-
цији нападача и задужен сам за пости-
зање голова, погодак је за мене разлог
за радовање од малих ногу па све до
данас. Не могу да се похвалим врхун-
ском каријером, али верујем да би
многа деца волела да буду у мојим
копачкама. Четири пута сам успео са
својим тимовима да изборим улазак у
виши ранг, а од тога два пута с клубо-
вима из Панчева. Оно на шта сам
посебно поносан, јесте то што сам део
ФК „Железничара”, који је овом гра-
ду и панчевачкој публици после ско-
ро две деценије омогућио професио-
нални ранг такмичења – Прву лигу
Србије. С обзиром на то да још играм,
надам се да ће у будућности бити још
успеха које ћу с поносом помињати –
закључује Данило.

Жива игра

Бојан Трипковић (32) почео је да тре-
нира фудбал већ у предшколском узра-

сту. Заволео га је играјући се с друга-
рима свакодневно на улици.

– Прве фудбалске тренинге сам имао
на Спортском центру, а затим сам про-
шао скоро целу омладинску школу у
ОФК „Београду”. Сениорски фудбал
сам почео да играм у „Долини” из Пади-
не и тамо провео прелепих шест годи-
на. Затим ме је пут одвео на краће вре-
ме у Русију и Белорусију и на крају сам

опет испред своје куће, пет најлепших
година у „Железничару” из Панчева –
прича Бојан.

Каже да фудбал пре свега морате да
волите да не бисте одустали оног тре-
нутка када не иде све онако како сте
сањали и замишљали.

– Свака екипа у просеку броји дваде-
сет играча и ви морате да се изборите
за своје место, али морате да бијете
битку и са самим собом да не одуста-
нете. За добре резултате морате да се
одрекнете многих ствари, што већина
деце не може да поднесе – каже.

Он у фудбалу највише воли што је то
жива игра и што се сваког момента
дешавају другачије ситуације из којих
играч жели да изађе као победник.

– Мој највећи успех није резултат,
већ то што сам од малих ногу одабрао
баш овај пут. Здрав живот, дружење,
свакодневно напредовање и учење или,
што би наши старији рекли, склонио
сам се са улице – закључује.

Постићи гол

Петар Дивић (46) једини је играч у
Србији који је био најбољи стрелац у
три највиша фудбалска ранга. Оди-
грао је две утакмице за репрезента-
цију СР Југославије: 28. јуна 2001.
против Парагваја и 4. јула 2001. на
опроштају Драгана Стојковића Пик-
сија против Јапана. Све млађе кате-
горије прошао је у „Динаму” из Пан-
чева, а затим одлази у Шпанију, где
игра за „Толедо”. Када се вратио Срби-
ју, играо је за „Рад” с Бањице, ЧСК из
Челарева и ОФК „Београд”. Након
успеха у ОФК-у прешао је у „Унион”
из Берлина и „Ајнтрахт” из Трира. У
Немачкој је провео две године. Сле-
дећа дестинација је био „Сартид” из
Смедерева, па затим кратки излети
по арапском свету (Бахреин). После
тога се враћа у родни град и „Дина-
мо”. Каријеру је завршио у Мађар-
ској играјући три године за „Вашаш”
из Будимпеште.

– Верујем да је фудбал један од нај-
тежих спортова, јер се игра на највећој
површини. Јако је мало понављања истих
ствари на терену, игра се ногом, и на
великим такмичењима је забрањено
играти две утакмице у два дана, за 
разлику од других спортова. Затим, мало
је коришћења шаблона и постоји још
много других детаља који га чине посеб-
ним. Посвећеност и одрицање су јако
важни ако желиш да оствариш велике
резултате, како у фудбалу, тако и у дру-
гим спортовима, и ту га не бих одвајао,
јер успех не долази сам од себе и потреб-
не су велике жртве да би се остварио
онај највећи циљ – објашњава он.

Фудбал називају најважнијом спо-
редном ствари на свету и за сваког има
другачије значење и свако га воли на
други начин.

– Навијачи га гледају на један, функ-
ционери на други, а ми фудбалери на
неки сасвим трећи начин. Ја сам био
гол-играч и нападач и мени је био нај-
бољи тренутак онај када постигнеш гол.
Тих седам-осам секунди су стварно
нешто најбоље и најстраственије, с пуно
адреналина. Тада буквално не знаш где
си и, што је значај утакмице већи, тај
осећај због постигнутог гола постаје
јачи – закључује.

Породица извор енергије

Небојша Петровић (60) почео је да
игра фудбал 1975. године, када га је

директор основне школе одвео у „Црве-
ну звезду”. Тамо је играо три године, а
касније су се ређали клубови: „Дина-
ра” Книн, „Ријека” Ријека, „Рад” Бео-
град, ОФК „Београд”, „Пролетер” Зре-
њанин и „Динамо” Панчево. Завршио
је Вишу тренерску у Новом Саду и
Спортску академију у Београду. Вла-
сник је УЕФА Про лиценце. Од 1992.
године ради као фудбалски тре-
нер. Највећим успесима сма-
тра то што је освојио јуниор-
ско првенство Југославије
као играч „Црвене звезде”
1976/77, затим играње за
репрезентацију и то што
је у сезони 1988/89. био
проглашен за првог
стрелца Друге савезне
лиге Југославије, с
постигнута двадесет
три гола.

– Свака спортска грана има
своје специфичности. Колектив-
ни спорт је индивидуално, груп-
но и екипно захтеван. Потребно

је стално бити инвентиван, а с друге
стране играч мора да је у доброј психо-
физичкој форми. Резултат може да ком-
пензује низ недостатака или вредно-
сти. У односу на остале спортске гране,
изузетно је популаран. Годинама уна-
зад он је у великој мери и бизнис –
прича нам Небојша.

Сматра да је фудбал, уз то што је
захтеван, и веома селективан спорт.
Захтева стално испољавање кондицио-
но-техничких и практичних вештина.
А резултат је увек примаран.

– За изузетне резултате потребна је
посвећеност двадесет четири сата. А
то подразумева баланс између рада и
такмичења, где су укључени и адеква-
тан одмор и психолошка припрема.
Пошто сам био нападач, мени је увек
био најважнији постигнут гол. Без гола,
најискреније, нисам се много радовао
победи – прича.

Највећим успехом сматра успешну
синтезу спорта и породице.

– Све полази из породице. Мотив,
инспирација, испољавање својих могућ-
ности… Трофеји су уско повезани у
детињству с родитељима. У сениорском
и тренерском позиву имају везе с поро-
дицом и енергијом коју од ње добијате.
Она вас води до врхунских резултата –
закључује Небојша.

У улози креатора

Александар Стевановић (47) фудбал-
ски је тренер са УЕФА Про лиценцом.
Тренутно је инструктор у Фудбалском
савезу Србије, главни тренер У14 репре-
зентације и едукатор у УЕФА за А и Б
лиценцу. У својој играчкој каријери
био је део тима клубова „Динамо” Пан-
чево, „Обилић” Београд, затим клубо-
ва у Кини, Румунији, Јерменији, на
Кипру и у Бахреину. Да се определи за
овај спорт, на њега је највише утицала
дечачка љубав према лопти и отворе-
ном простору за игру. А кад је прони-
као у срж овог спорта, у њему га је
задржала креативност, јер у фудбалу
нема шаблона.

– Ово није нимало лака игра. Када
бисте узели лопту и покушали да њоме
изведете нешто, а да притом не кори-
стите руке, схватили бисте да то није
једноставно. Да би се извео ударац по
лопти, потребно је доста вештине, пого-
тово када је у пуној брзини. Уз то иде
осмишљена акција, па надигравање с
противником и онда на крају неки фено-
менални ударац којим ћете да прева-
рите и голмана. За лаике је то само
трчање за лоптом. Помислите само да
је у фудбалу потребно исконтролисати
двадесет две ноге једанаест играча тако
да њихове главе мисле као једна – као
глава тренера. Лепота фудбала је запра-
во у вештини баратања лоптом и осми-
шљеним акцијама којима треба над-
мудрити противника и на крају долази
најлепши део овог спорта, а то су голо-
ви... Због њих се фудбал игра и воли –
објашњава Александар.

Физички овај спорт јесте захтеван,
јер се игра на великом простору, сат и
по и дуже. Врхунски играч током утак-
мице претрчи 12 километара, а некад
и више... Специфичности фудбала су и
нагла промена ритма и дуели с другим
играчима.

– Ја сам фудбал играо из љубави и
нисам маштао о неким великим успе-
сима. Уживао сам у игри и тек након
завршетка факултета сам схватио да

од тога могу и да живим.
Овај спорт ми је омогу-
ћио да се осећам као
грађанин света. Куд год
да одем, имам прија-
теље, дивне људе с

којима сам играо –
каже он.

Највише воли када
резултат дође као

последица лепе
и креативне
игре његових
играча...
– Моја миси-

ја у фудбалу је
креирање игре

за развој играча
који могу да

играју фудбал
дуго у континуи-
тету без осцила-
ција и на врхун-
ском нивоу! –
закључује он.
Мирјана Марић

Шездесетих година XIX века Пари-
зом дувају ветрови промена, а бри-
љантни млади уметници буне се
против уштогљених правила про-
шлости како би слободно истра-
живали нове стилове стварања – и
смеле нове начине живота.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
шта не бисте никада опростили.
Књиге из „Вулкана” добиће аутори
следећих порука:

„Једна реч: књиге. Одувек и зау-
век.” 062/2731...

„Свака прочитана реченица, сва-
ка реч, свако слово које се са стра-
нице књиге пресели у мој ум лек
је за душу каквом нема равног.”
064/2111...

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање шта је за вас срећ-
на веза:

„Срећна веза је кад оно што ти
недостаје не тражиш у другој осо-
би. Значи прво сам постанеш ком-
плетан, па онда ступаш у везу. Само
ретки то схвате на време.”
064/2701..

„Срећна веза – то је оно што
постоји између црног и белог дела
еурокрема.” 063/1804... Д. К.

Два читаоца који до 2. јуна, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу
најдуховитији одговор на питање:
„Шта би вас спасло у животу?”, награ-
дићемо по једном књигом. Одгово-
ре ћемо објавити у наредном броју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Лагуна (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 дина-
ра у Вип мрежи, 39,60 динара у Теле-
нор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

Марта је рођена у малом селу на
острву Вису, у време када су одно-
си између мужа и жене, брата и
сестре, оца и сина били јасно дефи-
нисани и традицијом утемељени.
Да није било Вјеке, ћутљивог жан-
дара који ју је запросио и одвео у
Дубровник, Марта би делила суд-
бину свих острвских жена...

„Бомбони од
меда” Милане

Влаовић

„Девојка са
љубичицама”

Елизабет Робардс

Два читаоца који до 2. јуна, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 поша-
љу најдуховитији одговор на пита-
ње: „Шта је за вас смео начин живо-
та?”, наградићемо по једном књи-
гом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Алнари (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 дина-
ра у Вип мрежи, 39,60 динара у Теле-
нор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Данило Ковачевић 

Бојан Трипковић

Петар Дивић

Александар
Стевановић 

Небојша Петровић
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Горан Траиловић (58) ради као
библиотекар саветник, професор
је опште и компаративне књи-
жевности и шеф одељења за кому-
никације и инклузију Градске
библиотеке Панчево. Запослен
је у ГБП од 1996. године. Главни
је и одговорни уредник „Панче-
вачког читалишта” до 2009, а
потом одговорни уредник „Чита-
лишта”. Био је ангажован на при-
преми научног скупа „Књижев-
на топографија Панчева” 2000.
године и истоимене књиге, и
један је од покретача и органи-
затора научног скупа „Библио-
тека и идентитет”… Био је анга-
жован на конципирању, покре-
тању и оперативном раду у вези
с „Мајским данима књиге у Пан-
чеву”. Године 2008. покренуо је
манифестацију „Једна књига,
један град” у Панчеву, а 2013.
„Стиховизију” ГБП. Учествовао
је на многим домаћим и међу-
народним књижевним и струч-
ним конференцијама. Аутор је
више песничких књига и „Лич-
не топографије раја” (2015) и
уредник сајта „Панчевачко чита-
лиште”, на www.cita li ste.com.

ПАНЧЕВАЦ: Када сте одлучили
да се бавите овом професијом?

ГОРАН ТРАИЛОВИЋ: Нисам
ја ту нешто одлучивао, једно-
ставно се догодило. Понудили
су ми да водим новоосновану
библиотеку у оповачкој школи и
ја сам то радо прихватио. Њима
је, у ствари, требао наставник
енглеског, а књижница је била
нека врста мамца. Одлазио сам
свако јутро у Опово, касније у
Сефкерин, праћен жутим азо-
тарским димом узводно уз
Тамиш, радио у библиотеци и
мало предавао. Касније сам све
више био у настави, а све мање у
библиотеци.

Нисам знао ништа о библио-
текарству, као ни многи други
који овако залутају у ову профе-
сију, а нису студирали на Кате-
дри за библиотекарство и инфор-
матику. Мислио сам да ћу се, уз
књижевност, бавити новинарством
и волео сам задимљену атмосфе-
ру редакције, интервјуе и терен-
ски рад. Али библиотекарство је
уређен систем у коме постоји
матична служба која брине о
стручном усавршавању и надзо-
ру над радом библиотекара, ту су
семинари, обуке и – стручни
испит. Та нека врста државног
испита вам, уз петодневни семи-
нар, вишемесечни рад и пет-шест
положених испита пружи соли-
дан увод у посао којим ћете се
бавити. И звање библиотекара.
Полаже се у националној библи-
отеци пред комисијом коју чине
учене колеге, специјалисти у сво-
јим областима. Семинарски рад
који сам написао привукао је
пажњу мојих испитивача и пита-
ли су ме да ли бих прешао у
њихову матичну службу, односно
Одељење за истраживање и раз-
вој библиотечког система Народ-
не библиотеке Србије. До тог
муњевитог напретка у библиоте-
карској каријери од сеоског школ-
ског библиотекара до некога ко
ће бринути о надзору над свим
библиотекама на националном
нивоу није дошло, али убрзо сам
прешао у панчевачку библиоте-
ку. У њој радим, ево, већ око
фртаљ века, прошао сам скоро
сва одељења, водио једно време
дечје и позајмно одељење за одра-
сле, а последња два (која се баве
издаваштвом и комуникацијом)
осмислио сам и „основао”.

• По чему је посао библиоте-
кара специфичан?

– То зависи од типа библиоте-
ке и одељења односно сектора у
коме радите. Није исто да ли
дајете ученицима лектире с поли-
ца, креирате или претражујете
базе података да бисте одгова-
рали на специфичне захтеве,

обрађујете или конзервирате неки
стари рукопис. Али у начелу пру-
жате услугу корисницима. Ваш
задатак је да им у најкраћем вре-
мену пружите одговарајућу лите-
ратуру и информацију на начин
који је њима најпогоднији. 

Ако сте уз то мотивисани да
одговорите на њихове потребе,
мало је тога што нећете моћи да
учините за њих, чак и ако ваша
библиотека не поседује тражену
литературу. Tада је то питање вре-
мена. Сећам се да ми је, док сам
замењивао колегиницу на Одеље-
њу за научни рад у нашој читао-
ници, неко тражио одређени стан-
дард за трафо-уље. Проблемати-
ка ми није нимало била блиска,
нити ми, као јавна библиотека,

систематски набављамо и посе-
дујемо овакву грађу. Али сетио
сам се своје колегинице у библио-
теци „Електровојводине” у Новом
Саду која је морала да има овакав
стандард. Информацију нисам
могао да пружим одмах, али сам
је проследио кориснику на имејл
после неких сат времена, што није
нимало било касно. Сада у нашој
библиотеци имамо Информаци-
оно-реферални центар за овакве
и најразличитије друге упите, а и
све библиотеке су годинама и деце-
нијама укључене у систем међу-
библиотечке позајмице.

Питање библиотека и 
библиотекара је увек питање вред-
ности за које се једна заједница
залаже, како истиче проф. Гор-
дана Стокић Симончић, главна
уредница нашег часописа.

• Уређујете стручни часопис
„Читалиште”. Колико је то зах-
теван посао и колико вама лич-
но значи рад на овом часопису?

– „Читалиште”, које сам већ
поменуо, јесте научни часопис
за теорију и праксу библиоте-

карства Градске библиотеке Пан-
чево. Има своје штампано и
онлајн издање на www.cita li ste.rs.
Суиздавач је Филозофски факул-
тет у Новом Саду. Била нам је
потребна оваква институција као
гарант академских вредности
гласила, када смо као први
библиотекарски часопис у Срби-
ји тражили научну категорију. И
добили смо је, а пре скоро десет
година и виши ранг – истакну-
тог часописа националног зна-
чаја. Одавно смо се квалифико-
вали за још једну степеницу више.
Присутни смо у најугледнијим
домаћим и иностраним индек-
сним базама часописа, једини
смо из Србије у једној угледној
америчкој „коалицији” која оку-

пља академске библиотеке – изда-
ваче (и једина јавна библиотека
међу њима) итд.

Мислим да ово илуструје зах-
тевност уређивања ове врсте часо-
писа, покренутог пре двадесет
година под именом „Панчевач-
ко читалиште”. Много тога смо с
временом променили, укључују-
ћи и концепцију. Али је усмере-
ност на развој библиотекарства
и усавршавање библиотекара како
би боље служили корисницима
библиотека остала. Без обзира на
то што за нас пишу студиозне
текстове стручњаци из многих
земаља, стил текстова је близак
обичном читаоцу. И знам да нас
не читају само библиотекари.

Мој део посла, осим уређива-
ња часописа и координације рада
редакције, укључује одређене
административне послове и 
обезбеђивање финансијских сред-
става за часопис и укупну изда-
вачку делатност. Подржавају нас
Град, Министарство културе, а
од пре две године поново и Секре-
таријат за културу Војводине.

Хиљаду сарадника са свих кон-
тинената, двадесет година и ско-
ро четрдесет бројева, велики број
колега из целог света које сам
упознао и с којима сам у контак-
ту, то што сам међу петнаестак
иницијалних чланова групе за
библиотечко издаваштво у свет-
ској организацији библиотекара
и информационих стручњака...
па претпостављам да ми значи.

• С каквим изазовима се сусре-
ћете у свом раду?

– Изазови су различити. Финан-
сијске бих ставио на страну, они
нису већ годинама нешто што би
нас требало бринути. Сарадника
има и настојимо да негујемо науч-
ни подмладак у овој области и
ангажујемо највише експерте како
би одговорили нашим све вишим
захтевима. Рад с људима и нека
врста мисионарског настојања
ширења читалаца ван „посвеће-
ника” доживљавам као највећи
изазов. Уређивање часописа је
тимски рад и треба ускладити
различите темпераменте прво
чланова редакције, а затим и
сарадника. „Читалиште” носи
троје-четворо чланова уредни-
штва, али ту је још пет или десет
особа које су битне за његов ква-
литет и постојање. Али то функ-
ционише без неких већих трза-
вица уз повремене креативне
ватре у жару борбе, обично пред
закључење и прелом броја. Жао
ми је што свих ових година није
било више аутора из саме 
библиотеке и града, а имају на
длану најутицајнији библиоте-
карски часопис који је одавно
прешао националне границе. И
жао ми је што допринос неких
чланова уредништва и редакци-
је који су изузетне радилице
можда није довољно јавно видљив.
Такође ме понекад депримира
чињеница да сам међу малоброј-
ним библиотекарима саветници-
ма у Србији којима њихова уста-
нова не исплаћује законом утвр-
ђену плату. То је изазов малоду-
шности с којим се носим већ ско-
ро десет година.

• Шта највише волите у свом
послу?

– Успех, свакако. Комуникаци-
ју с људима с којима делим зајед-
ничке вредности. То што ме оку-
пира и што могу да му се посве-
тим независно од радног времена
и простора у коме радим. И то
што сваког маја и новембра видим
одштампане бројеве који доносе
велики број значајних и инспи-
ративних прилога. И имам веру и
наду да то на неки начин допри-
носи развоју ове библиотеке и
библиотекарства у Србији и окру-
жењу. И задовољству оних који
на различите начине користе
библиотеке. Мирјана Марић

Улица Илариона Руварца
припада територији Месне
заједнице Тесла. Под овим
називом постоји од 2004.
године, а претходно је носи-
ла име народног хероја
Рифата Бурџовића Трше.

Иларион Руварац (1832–
1905) био је српски истори-
чар, свештеник, архиман-
дрит фрушкогорског мана-
стира Гргетег, ректор Кар-
ловачке богословије и ака-
демик. Сматра се за творца
модерне српске историогра-
фије.

Рођен је као Јован, у
Сремској Митровици, у
породици свештеника. Ила-
рионов брат Димитрије био
је такође познати истори-
чар и свештено лице, док је
његов други брат Коста био
познати савремени писац.

Студирао је права у Бечу
између 1852. и 1856, исто-
времено се бавећи и исто-
ријом. Карловачку бого-
словију је завршио 1859.
године.

Замонашио се у Круше-
долу и добио монашко име
Иларион 1861. године. Убр-
зо је због свог образо-
вања именован на
положај бележни-
ка црквеног суда.
Године 1872.
постао је про-
фесор Карло-
вачке бого-
словије. У
овом перио-
ду интен-
зивно чита
и с т о р и о -
г р а ф с к е
расправе и
учи језике
који су му
били неоп-
ходни за
проучавање
прошлости.
Знао је
л а т и н с к и ,
грчки, немач-
ки, а служио се
и италијанским
и мађарским
језиком.

Постављен је за
архимандрита мана-
стира Гргетег 1874.
године, а следеће године
за ректора Карловачке
богословије.  Руварац је
био на Патријаршијском
двору у Карловцима савет-
ник неколико патријара-
ха. Тих година се упустио
у политику, али се брзо
повукао, разочаран најго-
рим људским особинама
које се у њој испољавају.
Говорио је да је „сит швин-
дла”.

Одбио је место владике
Темишварске епархије и
вратио се у манастир Грге-
тег, где је био старешина до
краја живота, а ту је и сахра-
њен.

Његовом заслугом извр-
шена је велика обнова мана-
стирског храма, у којем је
иконостас урадио његов
много млађи пријатељ Урош
Предић. Ту се интензивно
бавио научним радом.
Познат по свом непоколе-
бљивом ставу у бројним
полемикама, често је запа-
дао у неприлике, али је и
добијао бројна признања.
Године 1869. изабран је за
члана Српског ученог дру-
штва. Постао је један од
првих редовних чланова
Српске краљевске академи-
је, 1888. године.

Од 1867. па током чети-
ри деценије проучавао је
готово сва раздобља српске
историје. Захваљујући сво-
јим истомишљеницима,
поставио је темеље за нову
критичку научну историо-

графију, која је на прелазу
између 19. и 20. века овла-
дала српском историјском
науком. За предмете својих
расправа најрадије је узи-
мао још увек неразјашњена
питања из области историј-
ске географије, хронологи-
је, родословља, црквене
повеснице, али и политич-
ке историје. Био је велики
противник мешања свеште-
ника и политичара у исто-
ријска питања и њихових
покушаја прекрајања исто-
рије, што му је посебно оте-
жавало положај.

Писац Стеван Сремац
(иначе професор историје)
није ценио оно што је радио
„фрушкогорски калуђер”, па
је за њега саркастично при-
метио: „Оставите га, тај вам
чепрка по прошлости као
кокош по неком ђубришту”.

Борба против злоупотре-
бе ауторитета науке у било
које сврхе била је једна
од кључних које је Рува-
рац водио. Нарочито се
супротстављао национал-
ним митовима, на њима
заснованим интерпретаци-

јама прошлости и упо-
треби тих митова у

ширењу шовини-
стичких предра-

суда.
Због својих

„непатриотских”
ставова према
српској исто-
рији нашао се
на удару не
само једног
броја роман-
т и ч а р с к и х
историчара
већ и нацио-
налног рад-
ника и поли-
тичара Јаше
Т о м и ћ а
(1856–1922).
Томић је у

низу написа у
н о в о с а д с к о ј

„Застави” под
насловом „Неро-

дољубива истори-
ја”, прештампаних

касније и у виду посеб-
не брошуре, дао израза

својој потреби да о Руварче-
вим радовима, како сам исти-
че, каже оно што му је „већ
давно на срцу”. Ово Томићево
разлагање о Руварцу, његовом
делу и критичким историча-
рима уопште, сматрају исто-
ричари, спада у ред „најопа-
кије писаних полемика у срп-
ској литератури”.

Иларион Руварац је твр-
дио да Вук Бранковић
није починио издају на
Косову, а Јаша Томић је
заступао супротно мишље-
ње, полазећи од претпо-
ставке да народ не би
могао „огрешити душу и
оцрнити невина човека и
ударити тешку клетву на
њега”, јер „народ никад
не гради од јунака кука-
вицу, нити од кукавице
јунака”.

Томић није могао да опро-
сти Руварцу што преиспиту-
је и руши народне митове,
тврдио је да њега „над сатр-
веним народним идејалима”
обузима „тупа, блесаста
радост” одводећи га у застра-
њеност у којој он пише о
Србима као о „последњима”.
А Руварчеви следбеници,
писао је Јаша Томић, „ужи-
вају у томе кад свој народ
могу да омаловаже”, а све
то раде „само зато што пате
од болести да се покажу ’по
сваку цену’ реалисте”.

Своје разматрање о Рувар-
цу и његовим следбеници-
ма Томић је закључио са:
„Не знам како коме, мени
су одвратни!” Р. П.

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ИЛАРИОНА РУВАРЦА

За истину, 
а против митова

ЖЕНЕ ЧИТАЈУ ВИШЕ

• Колико је читање данас

популарно?

– Без озбиљне анализе која

би одговорила на такво пита-

ње сва наша разматрања су

неутемељена. Морали бисмо

да погледамо статистичке

извештаје и да ту, можда,

потражимо део одговора. Било

је прилика када су ме нови или

стари познаници различитог

узраста изненадили врстом и

обимом своје литературе.

Донекле се прати раст и

опадање броја чланова

библиотеке. У мајском броју

„Читалишта” објављујемо

резултате првог истраживања

корисника јавних библиотека

у Црној Гори. Приметно је да

има већи број жена, да број

корисника опада с њиховим

годинама старости, да је већи

број чланова запослен итд. И

верујем да је слично и код

нас. Мислим да се сећам јед-

ног истраживања које је пока-

зивало тренд пада чланства

после завршене основне шко-

ле. Дакле, постоје индиције

да средњошколци мање чита-

ју. И то би могло да нас

забрине. С друге стране, нај-

више чланова библиотека,

према поменутој анкети, има

средњу школу.

НАШ ГОСТ: ГОРАН ТРАИЛОВИЋ, БИБЛИОТЕКАР САВЕТНИК И ПРОФЕСОР КЊИЖЕВНОСТИ

РАЗВОЈ БИБЛИОТЕКА И 
БИБЛИОТЕКАРСТВА КАО МИСИЈА

Иларион
Руварa ц



јичких брда. А када се љуби-
тељи природе нађу на њихо-
вом врху, са степског гребена
Думача пружа се поглед ка
Дунаву и јужним Kарпатима,
док се на северу јасно оцртава
Вршачки брег. С друге стране,
у бројним удолинама нестаје
осећај оријентације и добија

се утисак лавиринта.
Све у свему, овај природни

феномен је права мека и за љуби-
теље пејзажа, нарочито када их
прекривају ниски облаци, а онда
креће магична игра сенки.

А слике су најбајковитије баш
у овом периоду и зато не треба
губити време...
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Један од несвакидашњих при-
зора које сваки љубитељ приро-
де из нашег града веома лако
може себи да приушти јесу Зага-
јичка брда, а налазе се на педе-
сетак километара ка истоку,
надомак Беле Цркве.

Овај део Делиблатске пешча-
ре, уједно и највиши, простире
се на њеном североистоку и пра-
ви je мелем за очи и душу.

Тaj специјални резерват зашти-
ћене природе представља један
од најлепших крајолика, налик
на оне из бајковитих прича, а с
њега се поглед протеже десети-
нама километара на све стране,
па се одавде лепо виде Дунав,
Вршачке планине, чак и Kарпати...

До Загајичких брда, познатих по
живописним зеленим пешчаним
динама високим и више од две-
ста метара, могуће је доћи и пре-
ко места Гребенац, па је други
назив за њих Гребеначка брда.

Иначе, реч је о селу које има
мање од петсто људи. У њему
претежно живе Румуни, који оби-
лато користе погодности двој-
ног држављанства, односно пасо-
ша суседне државе, па у потра-
зи за бољим животом напушта-
ју Србију и одлазе у Аустрију,
Италију и другде по свету.

До брда преко Гребенца

То је један од разлога што на
улицама Гребенца нема преви-
ше људи, а цео живот је сведен
на ловачки дом и неколико про-
давница.

Испред једне од њих, с фла-

шом пива у руци, време прово-
ди и ветеран Драгослав Тарака-
новић, пореклом из Кладова,
који овде живи неких педесет
година. Он каже да, изузев пољо-
привреде, у селу готово да и нема
другог извора прихода.

Неке живости има и око бифеа
Фудбалског клуба „Вултурул”,
који чисти Миле Пауновић, а он
наводи да се све променило,
нажалост нагоре, јер се у селу
све теже живи. Секретар Павел
Анка надовезује се речима да и
клуб једва функционише, пре
свега због хроничне беспарице,
а једино им мало помаже Општи-
на Бела Црква. Он је, иначе,
поред тога што је дуго наступао
за „Вултурул”, играо чак у Немач-
кој, и то, како каже, за добре
паре.

– А ми сада добијамо неку
сићу, но ипак некако одржава-
мо играчки погон са четири фуд-
балера из Гребенца, док су оста-
ли из околине. Имамо и омла-
динце, али и с њима муку мучи-
мо, јер нема пара ни за тренера.
На срећу, добили смо ново игра-
лиште, и то тако што смо напра-

вили неку компензацију с ком-
петентним организацијама из
Румуније. Иначе, у Гребенцу су
генерално лоши услови за живот,
будући да су само две улице
асфалтиране. Месна заједница
практично не постоји, као ни
Дом културе, иако имамо шта
да понудимо, попут куће чуве-
ног Васка Попе, једног од најпо-
знатијих песника. Једино што у
последње време охрабрује јесте
то што нам навраћа све више

планинара, па туризам можда
представља неку шансу – исти-
че Анка.

Слично размишљају и жене
које су се по лепом дану окупи-
ле испред својих кућа и, уз кафи-
цу, прате ко све долази и прола-
зи кроз њихово село.

Једна од њих, Марија Мари-
на, слаже се да Загајичка брда
колико-толико поправљају имиџ
места, које бије глас да је свака
друга кућа празна.

– Будући да сам и члан локал-
ног школског одбора, знам каква
је ситуација и да има никад мање
ученика – свега 37. Настава се
одвија на румунском језику, али
овдашњи Срби немају проблем
с тим, будући да се ми овде лепо
слажемо. Али ако би неко хтео
да учи на српском језику, може
у оближње Кајтасово. Иако су
многи суграђани похрлили у
иностранство, у последње вре-
ме све је више људи из Београ-
да, углавном старијих, премда
има и млађих. Што се живота
овде тиче, поред ратарства, гаји-
мо стоку, а ми рецимо имамо и
гуске. Мени лично је боље овде

него у граду, јер имамо све што
треба – каже ова мештанка.

Она је, попут многих њених
суграђана, веома предусретљива
према посетиоцима планинари-
ма, којих је од појаве коронави-
руса викендом и по неколико сто-
тина, а није редак случај да дође
и неколико крцатих аутобуса.

А да би се дошло до Загајич-
ких брда, на самом уласку у Гре-
бенац треба скренути лево пре-
ма сеоском гробљу, где се завр-
шава асфалт и почиње пешчани
колски пут...

Још увек нетакнути 
природни феномен

Загајичка брда представљају
вероватно најатрактивнији део
Делиблатске пешчаре, а налазе
се на само седамдесетак кило-
метара од главног града.

Приступ је могућ из три прав-
ца, и то, као што је речено, пре-
ко Гребенца, затим кроз Загаји-
цу (по којој и носе име) и, на
крају, многима је најлепше да
се до брда довезу на најздравији
начин – бициклом: преко Доло-
ва, Мраморка и Делиблата сти-
же се до комплекса „Чардак” на
јужном ободу Пешчаре, одакле

се иде до Шушаре и вози уза-
ним путем у дужини од око два-
наест километара.

А када се коначно стигне на
Загајичка брда, одмах се да уочи-
ти да она изгледом неодољиво
подсећају на лоптасте брегове,
који су, у ствари, старе пешчане

дине и на њима има шума, као
и лесних рељефних облика, обра-
слих степском вегетацијом. Они
представљају један од послед-
њих таквих предела у Војводи-
ни и карактерисали су Панон-
ску низију пре него што су ора-
нице и интензивна пољопривре-
да преузеле примат. Интересант-
но је да се на обронцима брда
још увек може наићи на трску.

Што се тиче животињског све-
та, ова оаза природе представља
станиште највеће колоније сле-
пог кучета у Европи, а има и
других врста које се иначе могу
срести на овим просторима, па
није реткост видети ловачке чеке.
Приликом шетње треба бити
опрезан, јер се лако могу нага-
зити котрљани, који овуда шпар-
тају ваљајући препознатљиве
кугле од измета.

Будући да је све обрасло
густом зеленом травом, ово је
и идеално место за напасање
стада оваца.

Овде се и сучељавају две гра-
нитне плоче – панонска и кар-
патска, што се лепо може виде-
ти  у близини насеља Куштиљ.
Заправо, најзанимљивије је то
како је природа (то јест ветар с

Дунава) хиљадама година фор-
мирала ову област, која с друге
стране делује веома крхо и било
која људска активност, изузев
овчарства, лако би нарушила тај
предивни терен.

Ипак, за Загајичка брда је
важно то што нису превише попу-
ларна за широке народне масе,
па то чува тамошњу природу и
чини је једном од последњих
оаза мира и тишине.

Нажалост, у последње време
је разни бахати егзибиционисти
нарушавају квадовима. Међу-
тим, како то није дозвољено,
може се приметити све чешће
присуство ренџера, који поку-
шавају да ту појаву предупреде.

На срећу, то још увек није
превише угрозило лепоту Зага-

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

Срећка
Ова женкица, мешанац белгијског
овчара, стара је око три месеца.

Срећка је пронађена у њивама и
била је у лошем стању и пуна крпе-
ља, али сада је излечена од тешке
болести и спремна за нови дом.

Реч је о веселом и разиграном
бићу, које ће сасвим сигурно доне-
ти срећу и улепшати живот неком
срећнику, који треба само да окре-
не број телефона 064/861-22-29.

Дона
Лепојка стара око годину дана недавно је
примила вакцине против заразних боле-
сти и прошла дресуру, а иначе је социјали-
зована, питома и одлична с другим псима.

Дона ће бити удомљена уз уговор о одго-
ворном власништву, док је стерилизација
обавезна и обезбеђена. Она је као створена
за мажење, не за бокс, а било било идеал-
но ако би будући власник имао двориште.

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

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

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

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

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

за цео жи вот!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ВАСКО ПОПА

РОЂЕН ПОДНО

БРДА

Гребенац је место рођења

нашег песничког великана

Васка Попе, који је свет

угледао 1922. године.

Један је од најпревође-

нијих југословенских песни-

ка, а поред тога што је

издао осам збирки песама,

дуго је био и уредник у

Издавачкој кући „Нолит”.

Изабран је за дописног

члана Српске академије

наука и уметности, а 1979.

године био је и међу осни-

вачима Војвођанске акаде-

мије наука и уметности.

У Гребенцу још увек посто-

ји његова родна кућа, а биста

великог песника налази се у

локалној основној школи.

ПРАВИ РАЈ ЗА ПРИРОДЊАКЕ НА САМО ПЕДЕСЕТАК КИЛОМЕТАРА ОД ПАНЧЕВА

ЗАГАЈИЧКА БРДА – МЕЛЕМ ЗА ОЧИ И ДУШУ

Идеално место и за стада оваца

Котрљани редовна појава

Фудбалски клуб „Вултурул” држе ентузијасти

Гребенчани предусретљиви према планинарима

ОБЕЛИСК НА НАЈВИШОЈ ТАЧКИ

Једно од препознатљивих

обележја налази се на најви-

шој коти Загајичких брда.

Реч је о зиданом обелиску

који штити тачку геодетског

премера из времена Аустроу-

гарске, а према неким тврд-

њама подигнут је у доба вла-

давине Марије Терезије.

Ипак, с обзиром на челичну

арматуру у бетонском поста-

менту, вероватније је да је

настао касније, пре нешто

више од сто година.

Ту је много касније поста-

вљен и висок метеоролошки

стуб за мерење брзине ветра.

Игра сенки
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

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

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Помало сте исцрпљени. Не
журите много, сачекајте да се
ствари искристалишу, па онда
донесите одлуке у вези с даљим
пословним ангажовањем. Емо-
тивно сте испуњени, али партнер
очекује више пажње с ваше стра-
не.

Крајем седмице предстоји вам
једно краће, али успешно путо-
вање. Спојте лепо и корисно,
поведите и партнера са собом.
Ваше идеје и замисли наилазе
на одобравање околине.

Не опуштајте се ни на тренутак,
отворите четворе очи, посебно
водите рачуна о томе шта потпи-
сујете. Односи с партнером ула-
зе у мирнију фазу. Посветите се
млађим члановима породице.

Идеје које имате су добре, али
размислите колико брзо можете
да их уновчите. Спремите се,
пред вама је једна заиста дина-
мична седмица. Замерате парт-
неру да је превише спор и неза-
интересован.

Право је време да поднесете
молбе, припремите се за испи-
те, тражите премештај или
ново радно место. Све ствари
полако долазе на своје место.
Складан однос с партнером.
Срећни сте.

Колико снаге и енергије има у
вама! Ове седмице успећете да
прогурате већину својих идеја,
које ће у наредном периоду
почети да доносе приходе.
Љубав вам тренутно стагнира.

Одавно нисте били толико задо-
вољни собом и испуњени емо-
тивно. Код вас љубав и посао
иду заједно. Само храбро. На
помолу је један велики посао,
који може дужи период да доно-
си добре приходе.

Бићете преокупирани сређива-
њем документације. Ако плани-
рате куповину или продају неке
непокретности, успећете да
добијете најбољу цену. Заузети
послом, гурнули сте љубав у дру-
ги план.

Крај седмице обележиће састан-
ци, контроле, изненадни послов-
ни путеви. Све у свему, посла ће
бити и више него што очекујете.
Зато се наоружајте стрпљењем,
требаће вам. Партнер вам пру-
жа неопходну подршку.

Многе Девице донеће коначну
одлуку о свом статусу ове сед-
мице и то ће бити права одлука.
Сарадници вас оптерећују сит-
ницама које и сами могу да
заврше, па осећате повећану
нервозу.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Верујте себи, покрените се и
коначно крените да остварујете
своје планове. Помало сте слу-
ђени тренутном љубавном ситуа-
цијом. Можда би требало пусти-
ти срце да бира.

Ако се сачувате од себе самих,
љубав ће вам цветати. Мање
причајте. Послови иду својим
током, нема већих осцилација.
Они који раде у произвођачким
делатностима имаће тешкоће на
послу.
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ВОЗИЛА

ПОНУДА

JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

КУПУЈЕМО гвожђе, олово,

бакар, месинг, прохром,

алуминијум, веш машине,

замрзиваче. Долазим.

061/321-77-93. (304719)

КУПУЈЕМО обојене мета-

ле, гвожђе, каблове, про-

хром, веш машине, замр-

зиваче, телевизоре.

061/206-26-24. (304719)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш машине, телевизоре,

долазим на адресу.

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

11-47. (303911)

HAN SA уградна плоча,

шпорет са две рингле

ростфрај. 013/321-596.

(304692) 

КУПУЈЕМО старе лимузи-

не, гвожђе, веш машине,

замрзиваче, шпорете, све

остало. Долазим. 061/322-

04-94. (304719)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш машине, електричне

шпорете, телевизоре. До-

лазим на адресу. 064/158-

44-10, 063/101-11-47.

(304533)

ПРОДАЈЕМ томос 6 с, ал-
фа плинска пећ. 063/160-
27-09. 

ПРОДАЈЕМ комбиновани
фрижидер, веш машине
миле и горење, исправно.
063/158-27-50. (304667)

ПРОДАЈЕМ сво покућство,
белу технику и пуно тога.
064/187-20-13. (304658)

ПРОДАЈЕМ бибер цреп и
цреп (3) 222. 063/711-77-
54. (304681)

ПРОДАЈЕМ апарат за ко-
кице, повољно. 068/401-
59-77. (304676)

МЕСНАТА прасад на про-
дају. 061/264-66-31.
(304686)

ПРОЛЕЋНА акција дрвета,

превоз, сеча и истовар

гратис 4.500 динара.

060/304-16-92, 064/959-

49-61. (302779)

ПРОДАЈЕМ косачице.

063/436-918. (304507)

ПРОДАЈЕМ букле стазе,

скоро нове, 1 – 5 м и 1 – 2

м, трећина цене продав-

нице. 061/110-98-10.

(304514)

ПРОДАЈЕМ шест столица

трпезаријских, трпезариј-

ски сто са шест столица,

две витрине, двосед и фо-

теља на расклапање, се-

дељка, две фотеље, маши-

на за веш, угаона гарниту-

ра мебло. 060/525-00-37.

(304609)

ПРОДАЈА новог намешта-

ја столице од 1.800, столо-

ви од 4.500, лежајеви од

15.300. 060/600-14-52.

(304579) 

КОМПЈУТЕРСКИ СТО, су-

допера, трпезаријски сто

са столицама, орман, ци-

пеларник, фотеље.

063/861-82-66. (304580)

КОМБИНОВАНИ фрижи-

дер двомоторац, уградна

рерна, уљани радијатор,

телевизор, усисивач.

063/861-82-66. (304580)

ПРОДАЈЕМ лежај, сто и

столице, пешкире нове по-

вољно, материјале за ха-

љине, шпорет пола бутан,

лонац већи. 013/352-083.

(304558)

ПРОДАЈЕМ мушки дечји

полован бицикл без брзи-

на. 064/462-83-44.

(304561)

ПРОДАЈЕМ сто, 200 x180,

овални са шест тапацира-

них столица од буковог

дрвета, боја труле вишње.

062/143-34-15. (304597)

ПРОДАЈЕМ судопере и

остале кухињске елементе.

Судопера 3.000, нова.

063/773-45-97. (304590)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катали-
затора и осталих метала,
шлеп служба. 066/409-
991, 069/203-00-44.
(303842)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању од 70 до
2.000 евра. 062/193-36-05.
(304699)

ГАРАЖУ дуплу, 26 квм, из-
дајем, зидана, грејање
струја, гратис, Тесла.
061/225-16-43. (304162)

ГАРАЖА на продају, Ул.

Јастребачка. 063/319-133.

(304586)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Те-

сли. Тел. 063/849-54-32.

(304187)

ОГРЕВНО дрво, багрем,
буква, цер, храст. Цена по
договору. 064/366-61-78,
065/437-94-14. (302780)

КОКЕ НОСИЉЕ старе 24
недеље, расе „isa brown”,
вакцинисане, 500 динара.
063/315-381. (304529)

ПРОДАЈЕМ голф 2, 1.6,

бензин, 1990. 064/169-68-

54. (304663)

ДАЧИЈА логан, 1.6,

2008/9, атестиран плин,

фул опрема. 064/130-36-

02. (304654)

ГРАНДЕ пунто, 1.4,

2005/6, троје врата, фул

опрема. 064/130-36-02.

(304654)

СТИЛО, 1.2, 2002, пет вра-

та, прва боја, шест брзина.

064/130-36-02. (304654)

ГОЛФ 5, продајем или ме-

њам уз моју доплату.

064/372-94-71. (304641)

ПРОДАЈЕМ опел мериву,

1.7, 2005 годиште.

063/325-972. (304688)

ПРОДАЈЕМ пежо 206,

2005, у изузетном стању,

регистрован до 2022, пот-

пуно исправан. 

062/180-47-42. 

(304682)  

ПРОДАЈЕМ скоду фабиу,

2005. годиште, 1.9 сди, ре-

гистрована. 064/844-43-

19. (304718)

ПРОДАЈЕМ рено меган,

регистрован целе године,

у возном стању, 2003, и

продајем тамића.

063/711-77-54. (304681)

ПРОДАЈЕМ рено твинго,

1997. годиште. 063/253-

466. (304588)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2011, пет

врата, фул опрема,

160.000 км. 064/130-36-

02. (304654)

ПРОДАЈЕМ ауто мерцедес

А 150, 2005. годиште, пре-

шао 170.000, купљен у Ср-

бији, 2.300 евра. 065/849-

71-94. (304693)

ПРОДАЈЕМ пежо 206 ка-

раван, 2004. годиште, 1.4

хди, регистрован до краја

године. Повољно.

064/180-86-98. (304665)

ШКОДА роомстер, 1.2,

2008/9, 125.000 км, ате-

стиран плин, у фулу.

064/130-36-02. (304654)

ПРОДАЈЕМ ауто, произ-

водња 2001, југо 101 скала

55, регистрован до 2022.

061/721-11-92. (304501)

ПУНТО дизел, 1.3, мулти-

џет, 2003, 3 В, регистрован,

одличан, клима, серво.

064/142-55-93. (304528)

РЕНО sce nic, 59 кв, 1870

кубика, 2002 годиште, ре-

гистрован до 17.06.2001.

1.050 евра, очуван, добар.

060/431-51-67. (304584)

300-830
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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 

• УКУПНИ БИЛИРУБИН + ДИРЕКТНИ БИЛИРУБИН + AST
+ ALT + ALP + GGT 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 21. МАЈА ДО 3. 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



ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА
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ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА
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Ekskluzivni 

NOVI luksuzni 

stanovi

 u srcu

grada

 92.5 m2

useljivi od 

04. Jula 2021.

radeizgradnja@gmail.com

Miloš 0631545819

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

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

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

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

Stan 2 112,40 m²
Stan 3 54,65 m² rezervisan

Stan 4 68,54 m² rezervisan

Stan 5 66,06 m² rezervisan

Stan 6 66,55 m² 
Stan 7 59,38 m² rezervisan

II sprat
Stan 8 72,78 m² rezervisan

Stan 9 112,40 m²

Stan 10 54,65 m² rezervisan

Stan 11 68,54 m²
Stan 12 66,06 m² rezervisan

Stan 13 66,55 m²
Stan 14 59,38 m² rezervisan

III sprat
Stan 15 72,78 m² rezervisan

Stan 16 112,40 m²
Stan 17 54,65 m² rezervisan

Stan 18 68,54 m² rezervisan

Stan 19 66,06 m² rezervisan

Stan 20 66,55 
Stan 21 59, 38 m²

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

Stan 25 62,90 m²
Stan 26 54,97 m² rezervisan

Stan 27 65,83 m²
Stan 28 58,44 m²
DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje
Stan 1 42,80 m²
Stan 2 60,75 m²
Stan 3 76,74 m² 
Stan 4 77,64 m² 

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

Stan 7 77,28 m² 
Stan 8 76,09 m² rezervisan

Stan 9 77,64 m² rezervisan

Stan 10 60,70 m² rez-
ervisan
Potkrovlje
Stan 11 46,36 m²
Stan 12 76,18 m² rezervisan

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

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

BRAĆE JOVANOVIĆ 22a
I sprat

stan 2 – 55,50 m²

II sprat

stan 3 – 51,19 m²

stan 4 – 55,50 m²

povučeni sprat

stan 5 – 103,39 m²

MILOŠA TREBINJCA 62–64
Povučeni sprat

stan 14 – 148,75 m²

stan 15 – 78,61 m²

SLAVKA BOKŠANA 5
900 evra/m²

stan 1 – 38,90 m²

stan 2 – 25,73 m²

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

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

I sprat 48,29 m²)

stan 4 – dupleks (II sprat 66,06 m²

+ galerija 40,80 m²)

stan 5 – dupleks (II sprat 54,15 m²

+ galerija 38,22 m²)

stan 6 – dupleks (II sprat 53,65 m²

+ galerija 30,25 m²)

ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци 13.500

Пљевља           12.600

Костолац            7.700

Огревно дрво
на палети         13.500

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454
064/503-30-11
062/873-19-80,

• Буква 5.500,00

• Храст 5.500,00

• Цер 5.500,00

• Багрем 5.200,00

• Брикет 19.000,00 тона

• Пелет 23.000,00 тона

(чиста буковина)

Нов трособан стан 

за издавање, 80 квм,

Карађорђева 10, 

може и за пословни

простор.

062/272-510

(1
/3

0
4

6
2

4
)

ИЗДАЈЕМ трособан наме-
штен стан, ЦГ, лиофт,
строги центар, екстра.
062/804-86-04. (304684)

ИЗДАЈЕМ стан, комфоран,
од 16 квм, плус купатило,
комплет намештен. Тел.
064/396-18-54. (304691)

ИЗДАЈЕМ стан за раднике,
намештено, ново.
063/233-558. (304544)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у
центру Панчева, ЦГ, fi/fi,
видео надзор. 063/343-
451. (304707)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,

самце, студенте. Раднички

смештај, центар. 063/502-

211. (304708)

КИОСКУ за продају коки-

ца, грицкалица и сладоле-

да издајем, мењам или

продајем. Постоји и мо-

гућност заједничког рада.

Свака коректна понуда ће

се разматрати. Објекат се

налази у Његошевој ули-

ци. Тел. 062/772-787. (ф)

ИЗДАЈЕМ самцу, наме-

штену собу, употреба ку-

хиње, купатила. 013/321-

408. (304603)

ИЗДАЈЕМ кућу , Јабучки

пут, близу нових фабрика,

Утве. 065/219-14-22.

(304562)

ИЗДАЈЕМ у центру ком-
плетно намештен стан,
усељив, паркинг. 065/344-
85-77. (304648)

ИЗДАЈЕМ мањи стан у

центру, потпуно опре-

мљен. 063/617-190.

()304656)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, цен-
тар,  намештена, одмах
усељива, паркинг, wi/fi,
повољно. 060/691-88-23.
(304705)

ИЗДАЈЕМ једнособан по-

лунамештен стан, на Сода-

ри, 150 евра, плус депо-

зит. 064/590-85-82.

(304702)

ИЗДАЈЕМ сатан, 61 квм,
Котеж 1. 064/169-68-54.
(2304663)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Содари. Тел. 063/301-
467. (304664)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру у центру, за самца

– самицу. 060/040-48-11.

(304567)

ИЗДАЈЕМ стан у центру
Панчева двојици или тро-
јици колега – колегиница.
065/207-40-48. (304585)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-

штен, 44 квм, Котеж 2.

061/323-85-12. (304008)

ЦЕНТАР, издајемо двосо-

бан, нов, намештен, кало-

риметар, ЦГ, II. (353),

„Премиер”, 063/800-44-

30. (304716). 

ИЗДАЈЕМ двоипособан

намештен стан у строгом

центру, ЦГ, клима, интер-

нет, I спрат. 066/011-955,

064/856-62-16. (304630)

ИЗДАЈЕМ гарсоњењру, 21
квм, нова, центар, у кући,
МТС, ТА, клима, потпуно
изолована, намештена.
064/129-76-04. (304633)

КОТЕЖ 1 - 57 квм, двосо-

бан, X, тераса, 44.000,

(324) „Медиа”. 064/223-

99-20. (304587)

КОТЕЖ 2, V, двоипособан,

60 квм, ЦГ, 60.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (304727)

ПРОДАЈЕМ стан у легали-

зацији, центар, 70 квм.

063/233-558. (304544)

КУПУЈЕМО станове и куће.

Брза и сигурна исплата.

(097), „Перфект”,

064/348-05-68. (303973)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”,

потребни станови, кукће,

плацеви, локали. „Милка

М”, 063/744-28-66.

(304727)

КУПУЈЕМ станове, куће на

свим локацијама, брза ис-

плата. „Премиер” (353).

063/800-44-30. (304716)

ИЗДАЈЕМ трособан празан
стан на Котежу 2.
064/564-25-64. (304531)

КОД АВИВА издајем ком-
плетно намештену гарсо-
њеру самцу, 190 евра.
065/353-07-57. (304535)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру 45 квм. 063/233-
558. (304544)

ИЗДАЈЕМ центар 40 квм.
Канцеларија, ординација,
итд. 063/233-558.
(304544)

СТАН за САМЦА, н. Миса,
близу беовоза, намештено,
посебан улаз. 064/207-19-
88. (304526)

ЦЕНТАР, издајем полуна-
мештен стан, ВП, ТА, теле-
фон, кабловска, 40 квм.
013/251-01-65. (304520)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, нова Миса, наме-
штен, грејање, паркинг.
063/194-40-79. (304557)

ПРОДАЈЕМ дуплекс, 70

квм + 7 м тераса, 49.000

евра, надградња; 118 квм,

тераса, гаража, лукс, 4 со-

бе, два купатила,

94.000евра. (470) „Дива

некретнине”. 064/246-05-

71. (304598)

МЕЊАМ једнособан, Ко-

теж 1 за гарсоњеру на Ко-

тежу. 061/164-53-41.

(304512)     

ТРОСОБАН стан, строги

центар, 72 квм, две тера-

се, трећи спрат, лифт, ТА,

могућност ЦГ, 75.000 до-

говор. Звати после 17 сати

на тел. 064/119-60-06.

(304576)

СОДАРА, 76 квм, двоипо-

собан, XII, намештен, изу-

зетан, 72.000, (324) „Ме-

диа”. 064/223-99-20.

(304587)

ДВОСОБАН н. Миса, 53

квм + 4 м тераса, н. при-

земље, 30.000 евра. „Дива

некретнине”. 064/246-05-

71. (304598)

ГОРЊИ град, кућа за ин-

веститоре „Кров” (398).

060/551-64-50. (304661)

ПЛАЦЕВИ за хале на Ја-

бучком путу „Кров”.

060/551-64-50. (304661)

ПОВОЉНО плац 28,5 ари,

пола под воћем, градско

грађевинско земљиште,

власник 1/1. 061/102-27-

46. (304672)

НОВОГРАДЊА, Панчево-

центар, продаја станова

од инвеститора: једноипо-

собан 38, двоипособан 62,

троипособан 76. 063/823-

71-79. (304720)

ПРОДАЈЕМ стан од 30

квм, у строгом центру,

приземље. 062/345-958.

(304712)

ХИТНО продајете ваш

стан, позовите нас. АМК

некретнине, 061/262-08-

44. (2304621)

СОДАРА, трособан рено-
виран, III, ЦГ, 68 квм,
65.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (304716)

ПРОДАЈЕМ стан 80 квм,
први спрат, Ружина 20.
0656/849-71-94. (304693)

ИСКОРИСТИ прилику!
Улични део, једнособан,
25 + 6 квм, шири центар,
само 15.900 евра. АМК
некретнине, 061/262-08-
44. (304621)

КОТЕЖ 2, трособан, 78
квм, ВИ, 65.000. „Кров”,
060/551-64-50. (304661)

СТРОГИ центар, трособан,
III спрат, комплет ренови-
ран, 60 квм, 64.000 евра.
063/801-56-63. (304697)

ЦАРА ДУШАНА, једносо-
бан, приземље, 39 квм,
сређен, празан, 26.000.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (304727)

МИСА, једноипособан,
приземље, 36, прелеп, на-
мештен, тераса, 33.000.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (304727)

ГАРСОЊЕРА, 17 квм, ЦГ,
II, комплет сређена,
20.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (304727)

ПРОДАЈЕМ стан, 67 квм,

Тесла, ЦГ, лифт и гаражу

код пијаце. 063/278-250.

(304540)

ПРОДАЈЕМ две куће на
једном плацу. 060/367-47-
97. (304613)

ТОП ПОНУДА, Бавани-
штански пут, 60 ари, кућа,
изузетна локација, поред
пута. 119.000 евра. „АМК
некретнине”. 061/262-08-
44. (304621) 

ВИКЕНДИЦА на продају
на Девојачком бунару.
Могућа компензација, од-
ложено плаћање. 064/450-
78-91. (304642)

КУЋА бања Врујци, 60
квм, 6 ари, продајем, ме-
њам. 011/274-80-67.
(304554)

АМК некретнине, купови-

на, продаја, процена не-

кретнина. Његошева 12.

061/262-08-44. (304621)

ПРОДАЈЕМ викендицу у
Омољици и један плац на
новој Миси. 063/436-918.
(304507)

ПРОДАЈЕМ кућу у Панче-
ву, насеље Топола, цена
по договору. 060/510-67-
87. (304492)

ВИКЕНДИЦА 15 ари,
укњижена катастар, Ново-
сељански пут. 064/489-40-
36. (304519)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ две
куће за стан. Може двори-
шна посебно. 064/986-21-
74. (304593)

У Врњачкој бањи викенди-
ца на продају. 064/947-
29-92. (304604)

КУЋА на продају, 1/1, Ка-

рађорђева, Горњи град, 3

ара плаца, 70 + 45 + 30

квм. Тотално реконструи-

сана, одмах усељива, цена

52.000 евра. Тел. 065/533-

30-33. (ф)

МИСА, код школе, СУ +

ПР, 95 + 96, укњижено,

65.000. „Милка М”,

063/744-28-66. (304727)

ПЛАЦ, Шарпланинска, 10

ари, 2.500 евра/ар, 30

фронт. „Милка М”,

063/744-28-66. (304727)

КУЋА, Кајмакчаланска, ПР

+ ПК, укњижена, 6 ари,

250 квм, ПВЦ. (67), „Мил-

ка М”, 063/744-28-66.

(304727)

ПРОДАЈА парцелисаних

плацева. 064/212-52-52.

(304539)

ПЛАЦ Стрелиште, 3 ара,

власник, Јоакима Вујића,

20.000 евра. 063/267-456.

(304541)

ПРОДАЈЕМ кућу. Нова

Миса. Договор. 063/163-

80-77. (304491)

ЈАБУЧКИ пут, кућа при-

земна, 180 квм, на 5 ари,

нова градња. 069/213-97-

37. (304015)

ПРОДАЈЕМ кућу, три ста-

на 8 ари плаца, Горњи

град. 063/829-89-48.

(304152)

КУЋА у Старчеву на про-

дају 91 квм + 75 квм у из-

градњи, 8 ари плац. Тро-

фазна струја, вода и кана-

лизација. 063/829-83-18.

(304330)

НА ПРОДАЈУ кућа у Ул.

Краљевића Марка бр. 5

Панчево. Договор око це-

не. 060/010-22-13.

(303749)

НА ПРОДАЈУ плац 10 ари

код Штиркаре. 063/261-

859. (303830)
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски

преглед и полагање прве помоћи
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ИЗДВАЈАМО ИЗ ПОНУДЕ:

• Бесплатна провера диоптрије

• Комплетне наочаре 

од 2.100 динара

• Сунчане наочаре 

од 3.000 динара

• Контактна сочива

• Контактна сочива у боји

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

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13



ПОСАО

ПОНУДА

ЛОКАЛИ
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Потребан радник на паковању робе (5 изврши-

лаца) и радник машинске струке (2 извршиоца)

за рад у погону производње.

За информације можете позвати на тел. 062/365-414.

CV доставити на email: mesoprometpancevo@gmail.com

или донети лично у фабрику, Ул. Македонска 179 (ста-

ра Миса), Панчево.

Разговор за посао и услове рада обавља се сваког рад-

ног дана од 11 до 13 сати.

Оглас важи до 15. јуна 2021. године.

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Леков-
Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

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

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

Потребни помоћни радник

на пољопривредном газдин-

ству. Потребно знање рада

на машинама: трактор, пум-

пе, машине за сечење тра-

ве, итд. Возачка дозвола.

062/889-81-66

ПОТРЕБАН ВОЗАЧ за доставу
и снабдевање ћевабџиници

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

(4/301480)

ПОТРЕБНИ вредни и одго-

ворни људи за поделу

флајера. 063/884-26-32.

(304237)

ПОТРЕБАН конобар – ица

у кафићу Покушај на Та-

мишу. 063/372-392.

(304540)

ПОТРЕБАН конобар ре-

сторану Звезда. 063/278-

250. (304540)

ПОТРЕБАН пекар или

приучен радник у пекари.

062/404-144. (304549)

ПОТРЕБАН грађевински

инжењер и техничар.

063/246-509. (304551)

РЕСТОРАНУ Трешњица

потребан кувар, пица мај-

стор. 064/361-02-63.

(304503)

ГОЛУБ такси тражи возаче

таксија. Неопходни усло-

ви: завршена средња сао-

браћајна школа, пет годи-

на искуства на пословима

возача или поседовања Ц

категорије са било којом

средњом школом.

064/863-13-76. (304525)     

ПОТРЕБНА радница у ши-

вари за рад на ендлерици.

063/766-15-12. (304572)

РЕСТОРАНУ „Коноба 32”

потребан је пица мајстор

са искуством. Звати од 16

до 20 сати на 062/880-59-

99. (304589)

РЕСТОРАНУ „Коноба 32”

потребан је кувар са иску-

стцом. Звати од 16 до 20

сати на 062/880-59-99.

(304589)

РЕСТОРАНУ „Коноба 32”

потребан је помоћни ку-

вар са искуством. звати од

16 до 20 сати на 062/880-

59-99. (304589)

ПОТРЕБАН радник за раз-

воз и сакупљање уља. По

могућности Ц категорија.

Милан. 063/772-13-05.

(304600)

ПОТРЕБАН радник за рад

на бензинској пумпи у

Панчеву. 063/775-29-92.

(304696)

ПРОДАЈЕМ локал на Со-

дари 60 квм. 063/320-588.

(304574)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,

70 квм, поред „грејања”.

064/440-20-89, 

013/312-189. 

(304619)

ПОСЛОВНИ простор 30

квм у срцу града, ЈНА ули-

ца, само 25.000, „АМК не-

кретнине”. 061/262-08-44.

(304621)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,

36 или 28 квм, за тиху де-

латност, од 18 до 20 сати.

063/751-07-79. 

(304616)

ПЕКАРИ потребан возач Б

категорија, може и пензи-

онер. 065/555-94-44

(СМС)

ПОТРЕБАН радник у про-

изводњи колача „Корка” у

Глогоњу. Позвати на теле-

фон 063/876-21-66 (СМС)

ПОТРЕБНА жена за чи-

шћење зграда. Информа-

ције на телефон 060/604-

07-64 (СМС)

ПОТРЕБАН конобар/ица,

неодређено време, са ис-

куством или без. Ресторан

„Банатски кутак”, Панче-

во. 060/512-59-99.

(304637)

ПОТРЕБНИ радници за

рад у ауто перионици у

Стевана Шупљикца.

062/214-765. (304350)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-

требни пица-мајстор и

раднице за палачинке.

062/339-279. (303946)

ПОТРЕБАН мајстор за

производњу пецива.

064/973-60-66. (304125)

ПОТРЕБНЕ раднице за

маркет „Идеал” у Војлови-

ци. 063/106-02-84,

013/333-160. (304171)

ПОТРЕБНА конобарица,

кафе Pi cas so Панчево.

065/504-91-07. (304470)

ПОТРЕБНИ мајстори за

израду и уградњу ПВЦ и

АЛУ столарије. 063/249-

432. (304414)

ПОТРЕБНА продавачица у

пекари. 064/217-48-56.

(304272)

ИЗДАЈЕМ локале 110 квм

и 40 квм и канцеларије,

Звезда, Стевана Шупљик-

ца 88. 063/278-250.

(304540)

ИЗДАЈЕМ локал, угао Бра-

ће Јовановића и Кочине,

код пијаце. 060/351-03-57.

(304513)

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ТРАЖИ

Информације на телефон 300-830 од 8 до 14 сати сваког радног дана

ИЗДАЈЕМ локал, 25 квм,

центар Јабуке, цена по до-

говору. 064/579-16-15.

(304495)

ИЗДАЈЕМ локал од 90 квм

код аутобуске станице.

063/278-421. (304104)

ИЗДАЈЕМ локал у строгом

центру Панчева, Сокаче.

Тел. 063/812-42-83.

(304726)

ИЗДАЈЕМ локал, 25 квм,

ул. Немањина 8. 063/160-

27-09. 

ПРОДАЈЕМ локал у цен-

тру. 060/312-71-24.

(304497)

ПРОДАЈЕМ локал код но-

ве поште, 12 квм + мокри

чвор. Ради 10 година.

060/812-66-63. (304499)



ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА
Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ

РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

рас пи су је

КОН КУРС

за рад но ме сто:

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК

За ин те ре со ва ни тре ба да по ша љу CV на мејл 

адре су: zzzzpancevac@gmail.com

или

да га до не су лич но у про сто ри је За во да „Пан че -

вац”, на адре су: Ву ка Ка ра џи ћа 1.

Рок за кон ку ри са ње: 1. јун 2021.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању

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

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

50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 , 83/18,

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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на кат.

парцели топ.бр. 3366 КО ПАНЧЕВО, за планирану

изградњу вишепородичног стамбеног објекта, спрат-

ности П+4+Пс, у Панчеву, Ул. Драгутина Илкића Бир-

те бр. 50, израђен од стране атељеа „Archi Tec” Пан-

чево, за инвеститорa „ББ ПРО СИСТЕМ” Београд.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-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 04. 06. 2021. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

ПРОФЕСИОНАЛНО сече-
ње, поткресивање дрвећа
из камиона до 30 м виси-
не. 064/648-24-
50.(304023)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комарни-

ци, венецијанери, све за-

весе, тенде, хармо-врата,

роло-заштита. 063/816-20-

98. (304618)

КЛИМЕ свих типова и

произвођача, сервисира-

мо, поправљамо и уграђу-

јемо са овереном гаранци-

јом. „Фриготехник”.

064/122-68-05. (304659)

РАДИМО зидање, бетони-

рање, оправка старих но-

вих кровова. 013/664-491,

063/162-53-89. (304279)

ПРЕВОЗ робе и селидбе.

Изравњавање и одвоз шу-

та и непотребних ствари.

Повољно. 061/818-34-96.

(304280)

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац,
ризла, шут. 065/445-58-51.
(304243)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и

одвоз шута, лупање бетона

и ископ мини багерима.

064/648-24-50. (304023)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,

превоз камионима, рад

виљушкарима и машинско

чишћење терена са одво-

зом. 060/425-54-43.

(304023)

НАЈАМ виљушкара за уто-

вар и истовар робе, теле-

хендлера до 18 м висине.

064/648-24-50. (304023)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,

сејанца. Најповољнија ри-

зла у граду од 2.000 /м³.

064/648-24-50. (304023)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење купатила, канализа-

ције, водоводне адаптаци-

је, замена вирбли, венти-

ла, батерија, санитарије,

све за воду, 0-24 сата.

Пензионерима екстра по-

пуст. Долазим одмах.

013/348-139, 063/811-74-

89, Јовичин. (304547)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у маркету „Идеал” на
Стрелишту. 063/106-02-
84, 013/333-160. (304671)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у кухињи на роштиљу
„Идеал”. 063/855-65-56,
063/133-14-63. (304671)

ПОТРЕБНА радница за пе-
кару. 066/540-22-01.
(304673)

ПОТРЕБНА радница за
рад у трафици. 064/462-
12-61. (304715)

ПОТРЕБАН радник за по-
сао трговца на бувљаку.
063/836-70-61. (304721)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-

требни пица мајстори,

радници за палачинке и

возачи. 062/339-279.

(304710)

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

МОЛЕРСКО гипсарски ра-
дови, брзо, педантно, по-
вољно. 065/523-02-73.
(304317)

ПОТРЕБНА девојка у про-

давници луксузне робе. CV

послати на email: pri ja va -

po sao95@gmail.com

(304714)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка

бојлера, шпорета, индика-

тора, разводних табли, ин-

сталација, Мића. 064/310-

44-88. (303916)

КОШЕЊЕ траве триме-

ром, дворишта, плацеви,

воћњаци. 064/932-52-86.

(303954)

АЛУ ПВЦ столарија, ко-

марници, ролетне, венеци-

јанери, уграђујем, попра-

вљам, гуртне. 064/181-25-

00. (304289)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,

уградња, одржавање воде,

канализације, кабине, сла-

вина, бојлера, котлића.

063/836-84-76. (303660)

СЕЛИДБЕ превоз друге ро-

бе, Панчево-даље. Цена

договор. 013/366-843,

063/193-22-29. (304111)

ЧИСТИМО таване, подру-

ме, шутеве, радимо све

послове. 061/321-77-93.

(304719)

МОЛЕРСКО фарбарски

радови, брзо, квалитетно,

чисто, гаранција, квалитет,

најповољније. 060/145-99-

09. (304605)

НЕМАЧКИ часови свим

узрастима, преводи, при-

према, полагања за све

нивое знања. 061/656-04-

04, 013/322-892. (304612)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради

одгушење судопере, купа-

тила, поправке, замене од-

мах. 064/495-77-59,

013/331-657. (304634)

ЗДРАВСТВЕНЕ услуге и

помоћ у кући. Одржавање

личне хигијене, припрема

оброка, хигијена просто-

ра, третман физиотерапе-

ута. 062/144-66-94.

(304636)

ОДГУШЕЊЕ купатила, ку-

хиња и канализационих

цеви машинским путем.

062/640-741. (304647)

МОЛЕРСКО фасадерски

послови, гипс, керамика,

пензионери попуст. Про-

верите. 061-141-38-02,

061/345-51-00. (304670)

ЕЛЕКТРИЧАР, инсталације

табле, бојлери, индикато-

ри, ТА пећи. 060/521-93-

40. (304678)

КОШЕЊЕ траве, корова,

обарање стабала, рушења,

бетонирања, чишћења по-

друма. 060/035-47-40.

(304680)

РАДИМО све физичке по-

слове, рушења кућа, шупа,

бетона, обарање стабала.

064/122-69-78. (304680)

БЕТОНИРАЊА дворишта,

ископи, рушења кућа, шу-

па, одношење ствари итд.

064/122-69-78. (304680)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена

поломљеног црепа, висин-

ски радови на крову.

065/535-24-56. (304683)

МОЛЕРСКО фарбарски
радови, глетовање, крече-
ње, гипс, фарбање стола-
рије. 061/692-23-85.
(304577)

ВОДОИНСТАЛАЦИЈЕ, по-
правке, замена делова,
адаптације, нова купатила,
сервисирање догушења.
062/832-09-81. (304582)

ОДГУШЕЊЕ канализације,
замена делова, адаптације,
нова купатила. 013/377-
930, 062/144-40-64. (304582)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор.
Александар. 064/157-20-
03. (304581)

УСЛУГЕ LI MAR COM PANY
988 DOO. Израда и монта-
жа лимарских услуга, и
свих врста покривки и
адаптација кровова.
065/293-00-72. (СМС)

KIZ ZA – превоз шљунка,
песка, сејанца и ризле.
Услуге виљушкарима носи-
вости и до 10 тона.
063/218-894. (304023)

KIZ ZA – рушење објеката,
утовар и одвоз шута, иско-
пи, сечење и разбијање бе-
тона, насипање и набија-
ње терена. 063/218-894.
(304023)

KIZ ZA – орезивање и сеча

дрвећа из камиона са кор-

пом, прање прозора, чи-

шћење олука, замена цре-

па, изнајмљивање маказа-

стих платформи. 063/218-

894.(304023)

• ПОПРАВЉАМО
старе кровове

• ИЗРАЂУЈЕМО нове

• ИЗРАЂУЈЕМО
лимене кровове

062/827-89-20

(2
/3

0
4

6
7

4
)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, рено-
вирање купатила, санита-
рије, поправке, вентили,
славине, одгушење кана-
лизације. 061/193-00-09.
(304522)

УСЛУЖНО сечем и цепам
дрва. 063/833-12-14.
(304703)

НЕГОВАТЕЉИЦА. Чувам
старије, од 8 до 18 часова.
060/421-05-91. (304518)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај са искуством
тражи посао. 064/120-77-
64. (304700)

ПРЕВОЗ малим камионом
шљунак, песак, сејанац,
ризла, утовар, одвоз шута.
060/474-74-57. (304698)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а. 064/866-20-70.
(304546)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, сти-
ропор, бавалит, фасаде,
повољно. 063/865-80-49.
(304504)

МОЛЕРСКО фарбарски
радови и обрада шпалет-
ни. 065/842-84-29,
063/842-84-29. (304515)

КВАНТНА магнетна ана-
лиза целог тела. Савет и
препорука. 063/868-04-51.
(304577)

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

Ћевабџиница „Хало Лесковац”

Тел. 064/422-02-03
(2/299242)

СЕНДВИЧАРИ „Буба” по-
требни кувар, радница на
роштиљу и касирка.
063/248-599. (304706)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари и радница у произ-
водњи. 062/404-144.
(304610)

РЕСТОРАНУ потребни
радници са искуством за
рад у кухињи. 064/149-99-
73. (304614)

ПОТРЕБАН помоћни рад-
ник за радионицу и има-
ње, пожељно бар неко ис-
куство и обавезна Б кате-
горија. 062/269-566.
(304635)

ПОТРЕБНА радница у
маркету „Цеца 013”.
060/555-11-73. (304666)

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

СЕЛИДБЕ, превоз, могућ-
ност радника, попуст ван-
градске. Јарило. 064/482-
65-53. (304241)

МОЛЕРСКО фарбарски ра-
дови, поставка ламината.
061/283-66-41, 064/390-
00-87. (304510)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

СЕЛИДБЕ, превоз робе,

мерцедес камионом, рад-

ници, повољно. Вук.

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

85. (304571)   

КЛИМЕ овлашћени сер-

вис, монтажа, сервис, ан-

тибактеријско прање,

„Фриго Матић”. 060/521-

93-40. (304678)

ШЉУНАК, цемент, песак,

креч, сејанац, ризла за на-

сипање. 063/472-669,

013/332-066. (304626)

ВЕШ МАШИНЕ, фрижиде-

ре, замрзиваче, климе,

бојлере, шпорете, попра-

вљамо квалитетно са га-

ранцијом. „Фриготехник”.

064/122-68-05. (304659)

СЕЛИДБЕ, екипа радника,

превоз, одвозимо непо-

требне ствари. Владимир.

064/280-30-16, 063/731-

77-67. (304611)
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ЦЕНТРАЛА 301-150
БЛАГАЈНА 300-830

Драгом пријатељу и

комшији

ЂУРЕЂУ

ЈЕКИЋУ

последњи поздрав.

Породице ГУНИЋ

и ГЛИШИЋ

(41/304564)

ЈАВНИ ПОЗИВ

У циљу побољшања квалитета амбијенталног вазду-
ха у граду Панчеву, Програмом  буџетског фонда за
заштиту животне средине Града Панчева за 2021.
годину планирана су подстицајна средства, за ко-
ришћење гаса као енергента, у износу од 3.500.000
динара.

У овој години наведена средства ће се користити
као помоћ за прикључење индивидуалних домаћин-
става на гасну мрежу, односно за суфинансирање
трошкова типског кућног гасног прикључка у току
2021. године, на тај начин што ће Град Панчево ре-
фундирати део средстава утрошених у те сврхе, у
износу од 40.000 динара.

На јавни позив се могу пријавити грађани, власници
индивидуалних објеката, са територије  МЗ Горњи
Град, Стрелишта, Старог Тамиша, Војловице, Топо-
ле, Тесле, дела Мисе, дела Котежа, и дела терито-
рије МЗ Центар у којима је изграђена и у употреби
улична гасна инфраструктура чији је власник мреже
и дистрибутер ЈП „Србијагас”, и који су потписали
одговарајући Уговор о прикључењу објекта на ди-
стрибутивну гасну мрежу са ЈП „Србијагас” у току
2021. године (у даљем тексту Уговор) и уплатили у
целости средства ЈП „Србијагас” за куповину типс-
ког кућног гасног прикључка. Грађани који су се
определили за плаћање гасног прикључка ЈП
„Србијагас” у ратама немају право на рефундацију
средстава по овом јавном позиву. Такође, заинтере-
совани подносилац захтева има право на рефунда-
цију само за један гасни прикључак.

Заинтересовани грађани који испуњавају наведене
услове могу се обратити Граду Панчеву за  рефун-
дирање дела средстава утрошених на куповину
типског кућног гасног прикључка, након чега ће Град
Панчево са њима закључити уговор и на текући ра-
чун уплатити 40.000 динара.

Документација коју је потребно поднети за јављање
на јавни позив је следећа:
1. Попуњен Захтев за рефундирање дела средста-

ва утрошених на куповину типског кућног гасног
прикључка (образац траженог Захтева се може
преузети на сајту Града Панчева или преузети у
Услужном центру Града Панчева, Трг Краља Пет-
ра I 2 - 4, Панчево),

2. Копија Уговора са ЈП „Србијагас”,
3. Копија признанице којом се доказује уплата у цело-

сти за куповину типског кућног гасног прикључка,
4. Копија или очитана лична карта подносиоца,
5. Копија платне картице за текући рачун.

Наведена документација може се поднети од 31. 05.
2021. године преко Услужног центра Града Панчева,
у Градској управи Града Панчева, Трг Краља Петра
I 2 - 4, Панчево, Секретаријату за заштиту животне
средине. 

Рефундирање средстава заинтересованим грађа-
нима, од стране града Панчева, вршиће се до
утрошка средстава намењених за ову сврху, према
редоследу поднетих захтева.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању
и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-ис-
правка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,
50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 , 83/18,
31/19, 37/19-др.закон, 09/2020 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-
КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели топ.бр.3065 КО ПАНЧЕВО, за потребе
изградње вишепородичног стамбеног објекта са 16
стамбених јединица, спратности По+П+4+Пс, у Пан-
чеву, Ул.Змај Јове Јовановића бр. 45, израђен од
стране атељеа „Студио 3” Панчево, за инвеститорa
Савин Борислава из Старчева.

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 часова у периоду трајања јавне пре-
зентације од 7 дана, почев од 04. 06. 2021. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-
ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном обли-
ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. 

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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД 

Нацрт Изменe и допунe Плана генералне 

регулације-Целина 5-Кудељарац 

и Новосељански пут иза Надела

Излаже се на јавни увид Нацрт Изменe и допунe
Плана генералне регулације-Целина 5-Кудеља-
рац и Новосељански пут иза Надела.

Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 да-
на и то почев од 28. 05. 2021. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јав-
ни 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 да-
на од 08.30 до 11.30 часова. Све информације у
вези са огласом могу се добити путем телефона
013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању јавног увида, на званичној ин-
тернет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-
нети примедбе у току трајања јавног увида, ис-
кључиво у писаном облику, Градској управи Града
Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевин-
ске и стамбено-комуналне послове, путем писар-
нице Градске управе Града Панчева, Трг краља
Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. Евидентиране примед-
бе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског
докумената биће организована дана 15. 06. 2021.
године у 13 сати, у Малој сали зграде Градске
управе Града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана
13. 07. 2021. године, са почетком у 13 сати, у Ма-
лој сали зграде Градске управе Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одр-
жавања јавне седнице Комисије за планове, огла-
сиће се нови термин и место одржавања седнице
Комисије.

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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД 

Нацрт Изменe и допунe Плана генералне 

регулације-Целина 4а-Караула са Јабучким

путем и 4б-Скробара у насељеном месту 

Панчево

Излаже се на јавни увид Нацрт Изменe и допунe
Плана генералне регулације-Целина 4а-Караула
са Јабучким путем и 4б-Скробара у насељеном
месту Панчево

Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 да-
на и то почев од 28. 05. 2021.године.

Наведени плански документ, биће изложен на јав-
ни 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 да-
на од 08.30 до 11.30. Све информације у вези са
огласом могу се добити путем телефона 013/353-
304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању јавног увида, на званичној ин-
тернет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-
нети примедбе у току трајања јавног увида, ис-
кључиво у писаном облику, Градској управи Града
Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевин-
ске и стамбено-комуналне послове, путем писар-
нице Градске управе Града Панчева, Трг краља
Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. Евидентиране примед-
бе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског
докумената биће организована дана 14. 06.
2021.године у 13 сати, у Малој сали зграде Град-
ске управе Града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана
06. 07. 2021. године, са почетком у 13 сати, у Ма-
лој сали зграде Градске управе Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одр-
жавања јавне седнице Комисије за планове, огла-
сиће се нови термин и место одржавања седнице
Комисије.

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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА СКРАЋЕНИ 

ЈАВНИ УВИД 

Нацрт Изменe Плана детаљне регулације за

подручје Северне индустријско-пословно-про-

изводне зоне у Панчеву

Излаже се на скраћени јавни увид Нацрт Изменe
Плана детаљне регулације за подручје Северне ин-
дустријско-пословно-производне зоне у Панчеву.

Скраћени јавни увид Плана, одржаће се у трајању
од 15 дана и то почев од 28. 05. 2021. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јав-
ни увид, у згради Градске управе Града Панчева,
Ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом
спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана
од 08.30 до 11.30. Све информације у вези са огла-
сом могу се добити путем телефона 013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању јавног увида, на званичној интер-
нет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-
нети примедбе у току трајања јавног увида, ис-
кључиво у писаном облику, Градској управи Града
Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевин-
ске и стамбено-комуналне послове, путем писар-
нице Градске управе Града Панчева, Трг краља
Петра I, бр.2 - 4, Панчево. Евидентиране примед-
бе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана
22. 06. 2021. 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, огла-
сиће се нови термин и место одржавања седнице
Комисије.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању
и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-ис-
правка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,
50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 , 83/18,
31/19, 37/19-др.закон, 09/2020 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-
КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели топ. бр. 1946 КО ПАНЧЕВО, за потребе
изградње вишепородичног стамбено-пословног
објекта спратности По+П+3+Пс са 11 стамбених
јединица и 1 пословним простором и 12 гаражних
места у подруму и помоћног објекта-лантерне у
Панчеву, Ул. Светозара Милетића бр.106, израђен
од стране атељеа „Студио 3” Панчево, за инвести-
торa „Šamarica Windows” ДОО; Качарево.

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 04. 06. 2021. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-
ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном обли-
ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. 

KIZ ZA – продаја квалитет-

них бехатон коцки са при-

премом и радом. 064/648-

24-47. (304023)

ТЕПИХ сервис Путник. Ду-

бинско прање тепиха и на-

мештаја. 013/302-820,

064/129-63-79. (304724)

ПРЕВОЗИМ кипером пе-

сак, шљунак, сејанац, од-

возим шут. 064/354-69-94.

(304725)

СОЛИДАН смештај код

Слобе у бањи Врујци.

064/438-12-35. (303978)  

АПАРТМАН 70 квм, Грч-

ка, комплет опремљен, 30

м од мора. Тел / вибер

+38163/103-04-33.

(304364)

ЗЛАТИБОР, по промо це-

ни издајем опремљену ку-

ћу за одмор, 10 км од цен-

тра. 064/940-84-12.

(304632)

ИЗДАЈЕМ апартмане на

мору, Котор – Доброта че-

творокреветне. ТВ, клима,

кабл. интернет. 069/172-

75-43. (304669)

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.

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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Почивај у миру пријатељу

Жалимо за тобом.

Blu es de li vers band

(15/304516)

Последњи поздрав

куму

БРАНИСЛАВУ

ЂЕКОВИЋУ

ЂЕКИ

од породице

ЂУКАНОВИЋ
(19/304523)

Последњи поздрав

ЂЕКИ

од ПОЉАК ПЕТРА

(18/304523)

После краће, тешке болести 20. маја 2021. године преминуо је

МИОДРАГ МАНИЋ МАНЕ
1932–2021.

Престало је да куца велико, племенито, поштено и неуморно срце нашег во-

љеног, брижног и пожртвованог оца и деке.

Деканићу, почивај у миру и одмори мајсторе... Породица
(24/304534)

Последњи поздрав

МИОДРАГУ МАНИЋУ

Био је изврстан радник „Утве” и РНП.

Служио је као пример у дисциплини, одго-

ворности и квалитету обављених послова.

Поштован је као добар, поштен, вредан и

угледан домаћин, супруг, отац и деда. Це-

њен је, друг, комшија, пријатељ, као што и

породица из које је потекао.

Поштоваоц ИВИЦА РИСТИЋ

(32/304545)

Последњи поздрав

БРАНИ
од породице

БОШКОВИЋ
(36/304553)

Последњи поздрав

чика МАНЕТУ
Породица

БРАШОВАН
(38/304559)

Последњи поздрав

чика МАНЕТУ

од ВЕСЕ, СНЕЖАНЕ,

ЖАРКА и ТИЈАНЕ

(39/304560)

23. маја 2021. изненада нас је напустио

наш

ЂУРЕЂ ЈЕКИЋ
1940–2021.

Остаћеш вечно у нашим срцима.

Његови: супруга ГРОЗДАНА,

ћерка ЈАСМИНА и унуци ДЕЈАН и АНА

(40/304563)

Последњи поздрав

ЂЕКИ

МАРА, САШКА,

ЗЛАТКО и ЈОВА

(68/304617)

24. маја 2021. преминула је наша драга

ИВАНКА ВРАЧАР

Хвала ти на неизмерној љубави коју си

нам пружала. Чуваћемо те од заборава и

заувек ћеш остати у нашим срцима.

Ожалошћени: синови ПЕТАР

и БРАНИСЛАВ, снаје МАРИНА и НАДА,

унук НИКОЛА са породицом

и унука ТАТЈАНА

(55/304596)

Последњи поздрав комшиници

ИВАНКИ ВРАЧАР

Станари у Д. Петровића Шанета 3. 

(64/304606)

Последњи поздрав драгој

ИВАНКИ ВРАЧАР

од РАДЕ, ПЕРЕ и ЈАНЕЗА
(65/304607)

Последњи поздрав

МИОДРАГУ МАНИЋУ

од брата ГОЛУБА са породицом

(101/304677)

25. маја преминула је наша

БОРИСЛАВА БОРКОВИЋ
Рођ. Дамјанов

1952–2021.

Захвални смо што смо те имали.

Твоји: супруг РАДИВОЈ, синови ВОЈИСЛАВ

и НЕБОЈША и снаја ИВАНА

(113/304711)

МИЛЕ ВРАНИЋ

У суботу, 29. маја 2021, у 11 сати, на гробљу у Банат-

ском Брестовцу, одржаће се помен на пола године на-

шем драгом Милету Вранићу. 

Позивамо родбину и пријатеље да присуствују помену.

Ожалошћени: супруга ДРАГАНА, кћерке МИЉАНА,

МАРИЈА и МАГДАЛЕНА, отац ДИМИТРИЈЕ, мајка НАДА

и сестра МИЛКА са породицом
(8/304502)

МИЛЕ ВРАНИЋ

Отишао си Миле сине, у најлепше твоје доба

Оставио родитеље да Ти плачу поред гроба.

Неутешни родитељи: НАДА и ДИМИТРИЈЕ

(9/304502)

МИЛЕ ВРАНИЋ

Отишао си без поздрава и анђели нек те прате,

мој рођени мили брате

Сестра МИЛКА са породицом

(10/304502)

Татице, већ недостајеш

ЂОРЂЕ ПЕТРОВИЋ

Твоји: ћерка ЈАСМИНА и зет ВЛАДАН
(86/304646)

Последњи поздрав

ЂОЛЕТУ

од породице

ПАВЛОВИЋ

(112/304709)

Последњи поздрав

ДУШАНКИ

УРОШЕВ

од Бакијевих

пријатеља породице

МЛАДЕНОВИЋ

(107/304694)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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ТИБОР ФЕЛДЕШИ
дипл. инж. машинства

1947–2021.

Најдражем оцу последњи поздрав. Волим те заувек,
нек те анђели чувају! ТИЈАНА

(5/304489)

ТИБОР ФЕЛДЕШИ
дипл. инж. машинства

1947–2021.

Последњи поздрав вољеном брату и шураку.
У срцима си нам заувек.

МАРИЈА и АНТОН ЛИГЕТИ
(2/304489)

ТИБОР ФЕЛДЕШИ
дипл. инж. машинства

1947–2021.

Драги ујко, путуј у светлости, у срцима си нам заувек!

ЛИНДИ, НОРМАН, КРИСИ и СЕБИ
(1/304489)

ТИБОР ФЕЛДЕШИ
дипл. инж. машинства

1947–2021.

Срећан повратак у Извор! Волимо те драги ујко!

МАРИЈА, АТИЛА, АТИ и РОБИ
(3/304489)

ТИБОР ФЕЛДЕШИ
дипл. инж. машинства

1947–2021.

Последњи поздрав од пријатеља из Италије

Породице BA I OC CHI и AL LO RI
(4/304489)

ТИБОР

ФЕЛДЕШИ

Драгом куму

последњи поздрав

од ВЕСНЕ и БРАНКА

(6/304490)

Последњи поздрав

брату и ујаку

ФЕЛДЕШИ

ТИБОРУ

РЕНАТА, МИТЕВСКИ

и ТОДОРОВИЋ

(30/304542)

23. маја 2021. у 38. години преминуо је мој једини син

ЈОВАН ЈАНКОВИЋ

Сахрана је на Котеж гробљу.

Срећа је кратко трајала

Ожалошћени: отац ЉУБО, стричеви МИЛОШ и ВЕЉКО, 

родбина, пријатељи и кумови

(81/304643)

Последњи поздрав
стрицу

од његовог

МИЛУТИНЦА

(108/304695)

ВЕРА ИВАНОВ
8. III 1955 – 25. V 2021.

Отишла си тихо и неприметно, али никад нећеш из наших

живота.

Ожалошћени: син ДЕЈАН, ћерка ДРАГАНА, снаја ТАМАРА, 

зет ГОРАН, унук ФИЛИП, унука МИЊА и брат ДОЈЧИЛО

(102/304679)

Последњи поздрав драгој прији

ВЕРИ ИВАНОВ

Заувек си у нашим срцима. Хвала ти на

лепом дружењу. 

Чуваћемо те од заборава.

Твоји пријатељи ГРУБЕТИЋ и ГРУЈИЧИЋ

(114/304713)

Последњи поздрав нашем драгом стрицу

РАТОМИРУ

ЈАНИЋИЈЕВИЋУ
1942–2021.

Заувек ћемо те чувати у нашим срцима.

Хвала ти за све.

ГОЈКО ЈАНИЋИЈЕВИЋ са породицом

(106/304690)

РАТОМИР ЈАНИЋИЈЕВИЋ
1942–2021.

Последњи поздрав од снаје БОСЕ са породицом

(105/304690)

Последњи поздрав

РАТОМИРУ ЈАНИЋИЈЕВИЋУ

од породице КАРИН

(21/304527)

Вољеном супругу и тати

ЂОРЂУ ПЕТРОВИЋУ
1937–2021.

Хвала ти за сву доброту коју си нам пружио.

Воле те твоји: супруга ЂУРЂЕВКА, ћерке

ОЛИВЕРА и ЈАСМИНА са породицама

(85/304646)

Ти би знао да ми ка-

жеш како да се опро-

стим од тебе...

Ја не умем

ЂОРЂЕ

ПЕТРОВИЋ

Твоји: ћерка ОЉА,

зет БАНЕ

и унуци ИГОР, 

ВАЊА и ФЕЂА

(87/304646)

Последњи поздрав драгом

ЂОЛЕТУ

Драги пријатељу,

остаћеш нам у лепом трајном и незаборавном

сећању у времену које смо проводили заједно.

Твоји пријатељи: породица ИГЊАТОВ

(91/304651)

Последњи поздрав

ЂОЛЕТУ

од кумова МОМЧИЛА
и ВИНКЕ
(111/304709)

Последњи поздрав

комшији

ЂОЛЕТУ

од МИЛАНА

ДОШЕНА

(115/304717)

СЕЋАЊЕ

Пре дванаест година

остали смо без наше

драге

ДЕСАНКЕ

СТАМБОЛИЋ

У нашим срцима, ми-

слима је увек.

Ћерка МИРЈАНА,

унук ДАРКО

и зет АДАМ

(109/304701)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 28. мај 2021.26

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље

да је преминула наша мајка

МИЛЕВА КРСТИЋ БЕБА
13. IV 1951 – 24. V 2021.

Тешко се миримо са тужном истином да си оти-

шла заувек. Хвала ти за несебичну љубав, топли-

ну и пажњу коју си нам пружала.

Твоје: НЕЛА, ВЕКА и БРАНКА
(57/304599)

МИЛЕВА КРСТИЋ БЕБА

Мајко моја, заувек ће ми недостајати оно „на-

ше време”. Знам да ћеш ме чувати где год би-

ла као што си обећала. 

Волим те бескрајно и хвала ти за све.

БРАНКА

(59/304599)

МИЛЕВА КРСТИЋ БЕБА

Мајко, сада си горе ти. Ноћас рајска врата

отвори и ту вечно почивај, а ја ћу те чекати да

као неми славуј долетиш на мој праг. 

Твоја ћерка НЕЛА, унуке ИСИДОРА

и ЛЕНА и зет САША

(61/304599)

МИЛЕВА КРСТИЋ БЕБА

Била си нам велика подршка и ослонац у свему.

Све што кажемо мало је за оно што осећамо.

Ћерка ВЕСНА, зет МИОДРАГ, 

унук АНДРЕЈА и унука МИТРА

(56/304599)

Последњи поздрав тетки

БЕБИ

Увек си била ту када је требало! Хвала!

Увек ћеш бити у нашим срцима.

МИЛАН, ХЕЛЕНА, ГОРДАНА, 

МИЉАНА и ОЛГА

(53/304592)

Последњи поздрав

МИЛЕВИ КРСТИЋ БЕБИ

од брата МИРКА с породицама ВУКОВИЋ

и ВУЈКОВИЋ

(58/304599)

БЕБА

КРСТИЋ

Драга баба Бебо, по-

носни смо што смо те

имали.

Воле те твоји мали

анђели: ИСИДОРА,

АНДРЕЈА, ЛЕНА,

УРОШ и МИТРА

(60/304599)

Последњи поздрав

БЕБИ КРСТИЋ

Наставићеш да живиш у нашим срцима.

ЗОРИНКА, ЈЕРЕМИЈА и СВЕТЛАНА

(71/304623)

ОЖЕГОВИЋ

ЗДРАВКО и БОСИЉКА
14. V 2021           23. V 2021.

Након краће болести преминули су наши вољени.

Велико хвала за све.

Поносни што сте били наши и неизмерно тужни ваши најмилији.

Син СЛОБОДАН, снаја ЉИЉАНА и ваши анђели ИВАНА и ОГЊЕН

(72/304625)

БОСИЉКА ОЖЕГОВИЋ
1943–2021.

Била си дивна бака и свекрва. 

Никада те нећемо заборaвити.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твој унук АЦА и снаја ЉИЉА

(73/304625)

Последњи поздрав

прији

БОСИЉКИ

ОЖЕГОВИЋ

од пријатеља БРАНЕ

СЛАДОЈЕВИЋ

са породицом

(74/304625)

Последњи поздрав

БЕБИ
од комшија

у Стевана Сремца 74

(116/304723)

25. маја 2021. преминула је наша мајка

РАДМИЛА ЖИВКОВ
1925–2021.

Сахрана је обављена 27. маја 2021, на Новом гробљу у Панчеву.

Син ЈОВАН и ћерка МАРИЈА
(100/304675)

20. маја 2021, после тешке болести пре-

минуо је наш вољени супруг, отац и брат

ЗОРАН ДАВИДОВИЋ

Нека те анђели чувају.

Супруга АЛЕКСАНДРА, ћерке ИВАНА

и ДАНИЦА и сестра СНЕЖАНА

(103/304685)

21. маја 2021, у 85. години, преминула је наша

МИЛИЦА МАТИЋ
1935–2021.

Заувек ће остати у нама.

Породица

(70/304622)

Тихо је живела, тако је и отишла.

Последњи поздрав

МИЛИЦИ МАТИЋ

Комшије: БУБЕ, СЕКА, БОЈАН и ВЛАДАН
(75/304628)

Последњи поздрав драгој сестри

МИЛИЦИ МАТИЋ
1935–2021.

Остаћеш заувек у мом срцу.

Твоја сестра ЈУЛКА

(110/304704)

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 БЛАГАЈНА

013/300-830
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Болно сећање на оца

СВЕТОЗАРА СТАНКОВИЋА
2001–2021.

И после двадесет година постоји нешто

што никада не умире, а то су љубав, сећа-

ње, бол и туга.

С љубављу и поштовањем чувамо успоме-

ну на тебе оче.

Ћерке СЛАВКА, ЗОРИЦА

и РАДМИЛА са породицама

(94/304655)

Сећање на двадесет година

СВЕТОЗАР СТАНКОВИЋ

ТОЗА
2001–2021.

Деда мој једини, твоја неизмерна љубав

истом снагом живи у мени све ове године.

Она је моја водиља у животу и утеха у те-

шким данима. Вечно ти хвала. Одувек и

заувек заједно. Неизмерно те воли твоја

унука САНДРА
(79/304639)

29. маја, у 10 сати, на православном гро-

бљу у Сурчину, одржаћемо четрдесето-

дневни помен нашој вољеној

СТОЈАНКИ МАЉКОВИЋ
20. IV 2021 – 29. V 2021.

Време лечи све... лажу!

Временом само сузе пресуше и јауци зане-

ме, али бол остаје. Волимо те. 

Твоји: РАДЕ, БОЈАНА и РАНКА

са породицама

(97/304660)

4. јуна навршава се пола године откако ниси

са нама

ВЕРА КРЧАДИНАЦ

Вечно ћеш живети у нашим срцима.

Твоји синови НИКОЛА и ЈОВАН са породицама

(104/304689)

РАДМИЛА ВАЈОВИЋ

Последњи поздрав драгој Радмили од супруга ЖИВЕ

Вечно ћеш бити у мом срцу.

(83/304645)

После кратке и тешке болести преминула

је наша

РАДМИЛА ВАЈОВИЋ
1949–2021.

Наша вољена преминула је 21. маја, али

ће заувек остати у нашим срцима.

Ожалошћени: син АЛЕКСАНДАР, ћерка

НАДЕЖДА, снаја БИЉАНА, унуци ЛУКА и

ЈЕЛЕНА и супруг ЖИВА

(84/304645)

Последњи поздрав

драгој комшиници

РАДМИЛИ

ВАЈОВИЋ

од комшија

у Војвођанском

булевару, улаз 12,

Панчево
(49/30457590

19. маја 2021. године изненада нас је на-

пустила наша драга

СИЛВАНА МЕТЛИЋ
1957–2021.

Сахрана је обављена на Новом гробљу, 22.

маја 2021.

Почивај у миру.

Њени најмилији

(12/304506)

Нашој

СИЛВАНИ МЕТЛИЋ

последњи поздрав од другара: МИМИЦА,

МИРА, КРИСТИНА, МИРЈАНА, САРА, МИЋКО,

АЋИМ, НЕША, КИЛЕ, МИХАИЛО и БАТА

(17/304521)

Драга наша

СИЛВАНА МЕТЛИЋ
1957–2021.

Отишла је достојанствено, храбро и тихо као што је живела. Била нам је

узор, мајка, сестра, друг. Хвала јој на свему!

Удружење за борбу против дијабета и ТОМА ЧУПАРЕВИЋ са породицом
(46/304569)

СИЛВАНА

Драга моја пријате-

љице, живећеш зау-

век у нашим срцима,

јер вољени не умиру.

СЛАВИЦА

са породицом

(99/304668)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је преминула
наша драга

ЗВЕЗДАНА МИЛОСАВЉЕВ
24. VII 1947 – 24. V 2021.

учитељица у пензији

Сахрана је 25. маја 2021, у 14 сати, на Старом право-
славном гробљу

Ожалошћени: син ЗОРАН, мајка МИЛКА, 
сестра СЛАВИЦА, зет БОРИВОЈЕ и остала родбина

(37/304556)

Последњи поздрав драгој учитељици

ЗВЕЗДИ

од генерације ’84.

(78/304638)

ЗВЕЗДАНА

Драга наша учитељице, вечно ти хвала за све што си

чинила за нас. Заувек у нашим срцима.

Генерација 1976

(95/304655)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 19. маја 2021,

у 86. години, преминуо наш драги

СТАНИМИР СРЕТЕНОВИЋ
заставник I класе

Сахрана је обављена 22. маја на православном гробљу

села Негришор.

Ожалошћени: синови ЖЕЉКО

и ЗОРАН са породицом
(77/304631)

ДУШАНКА

УРОШЕВ

Мама,

анђели те сада чува-

ју, а ми смо те закљу-

чали у својим срцима

да будеш заувек по-

ред нас.

Волимо те одавде до

неба.

САНДРА и ЗДРАВКО

(90/304650)

Јединој и вољеној се-

стри

ДУШАНКИ

УРОШЕВ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Брат ДУШКО,

снаја СУЗАНА, 

братаница ЈЕЛЕНА,

братанац СЛАВКО

и снаја САНДРА

(89/304650)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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ПОМЕН

РАДЕ

Аце

СТОЈКОВ
1996–2021.

Прошло је пуно време-
на без драгог нам оца,
свекра и деде, али и да-
ље живиш кроз нас док
постојимо.

Увек са нама: 
син СТЕВА, 

снаја ЉИЉАНА и унуке
НИНА и САНДРА

(20/304524)

ВЕСНА

СИРИШКИ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Супруг ДАНИЛО, 

синови ЂОРЂЕ

и ПЕТАР

и ћерка МАРИЈА
(27/304537)

1. јуна навршава се го-
дину дана откако није
са нама

ВЕСНА

СИРИШКИ
Ожалошћени: мајка
ЗДЕНКА, брат ВЕЛИБОР,
снаја ЗОРАНА и братан-
ци ДУШАН и ДЕЈАН

(28/304537)

У суботу, 29. маја, у 11 сати, обележићемо ше-

стомесечни помен нашој

ВЕСНИ КРСТИЋ
1964–2020.

Нека светлост и мир буду увек у теби.

Мајка ЦЕЦИЛИЈА, брат ДРАГАН

и синови БОЈАН и НЕНАД
(29/304538)

Прошло је година дана како нас је напу-

стио брат

ПЕТАР ДАНГУБИЋ

Брат СЛАВКО, РАТКО и сестра

ЛЕПОСАВА и остала родбина

(31/304543)

2. јуна навршава се

девет година откада

није са нама наш во-

љени, син, брат, стриц

и девер

ДРАГАН

ТОМИЋ

Твоји који те никада

неће заборавити:

отац СТОЈА, брат

МИЋА, братаница

КАТАРИНА

и снаја МАЈА
(33/304548)

Прошло је већ шест месеци откад нас је

напустио наш

НИКОЛА ТОМИЋ ПУЛАН
1928–2020.

Увек ћеш живети у нашим сећањима.

Твоји најмилији

(50/304578)

Прошло је годину да-

на откад није са нама

наш вољени

ТОМИСЛАВ

ЂОРЂЕВИЋ
1948–2020.

Много нам недоста-

јеш.

У срцу те носе твоја

супруга ВИДОСАВА,

ћерка ИВАНА

и унук СТЕФАН

(48/304573)

СЕЋАЊЕ

ТОМА

МИЛОСАВЉЕВИЋ
22. II 1930 – 26. V 2016.

Пет година је про-

шло а тебе од забора-

ва чува син

(51/304583)

29. маја, у 11 сати, даваћемо пола године откад

нас је напустио наш вољени

ЈОВАН ПЕРИЋ

Захвални смо што смо те имали. Недостајеш нам

много. 

Нека твоја доброта и племенита душа почивају у

миру.

Твоји најмилији
(54/304594)

ДЕЈАН БАРАШЕВИЋ

Велика је празнина коју си својим прера-

ним одласком оставио, али је наша љубав

према теби јача, већа и бескрајна.

Твоји: САЊА, ЛУКА и УНА

(62/304601)

СЕЋАЊЕ

ПЕТРОВ

НИКОЛА КОСАНА
Никада вас нећемо заборавити.

(63/304602)
                                                                      Породица ПЕТРОВ

Прошло је десет година

НАКО ТРАЈКОВИЋ
2011–2021.

С поносом чувамо успомену на Тебе.

Твоја супруга ОЛИВЕРА и синови НИКОЛА и СИНИША
(67/304615)

3. јуна 2021. даваћемо четрдесетодневни помен

НИКОЛИ ДРАКШАНУ МИКИЈУ

Чували смо те и волели до последњег часа. 

Нека те сада чувају анђели а ми ћемо те заувек

волети.

Твоја деца

(69/304620)

Пре шест месеци преселио се у звезде наш вољени син, супруг, отац и деда

НИКОЛА ШТРБАН
30. XI 2020 – 29. V 2021.

Oстају нам дивне успомене и сећања на човека великог срца и добре , пуне

љубави за све. Волимо те.

29. маја, у 11. 30 одржаћемо помен на Новом гробљу.
Твоја породица

(80/304640)

1. јуна навршава се тужних шест месеци без нашег во-

љеног

ЗОРАНА МИТРОВИЋА
Недостајеш.

Твоји најмилији
(82/304644)

СЕЋАЊЕ

СЛАВКА

ТРНИНИЋ
27. V 2012 – 27. V 2021.

(88/304649)
Твоји најмилији

АНДРИЈАНА ЂОШИЋ
22. VI II 1982 – 29. V 2016.

Никада те нећемо заборавити. Увек ћеш остати

у нашим срцима.

Твој ујак са браћом ЕМАНУЕЛОМ

и КРИСТИЈАНОМ са породицама

(92/304652)

Четрдесет дана се навршава од смрти нашег

АНАНИЈА ВУЛОВИЋА

Сећаће га се увек његова породица

(93/304653)

ЕРЖЕБЕТ

ГИГИЋ
1935–2019.

Остаје у сећању.

Брат АНТАЛ КИШ

са породицом
(96/304657)

СЕЋАЊЕ НА

ГРУЈИЧИЋ ЂОРЂИЈА

Супруга ДРАГИЦА са децом, 

унуцима и праунуцима
(98/304662)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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Време тече, туга остаје.

Четрдесет дана није са нама вољена

ВЕРИЦА БЛАЖИН

Твоја породица

(7/304498)

СЕЋАЊЕ НА

МИРКА

ДРАКУЛИЋА
2010–2021.

29. мај је најтужнији
дан у мом животу. По-
чивај у миру.

Супруга ВИДА

(11/304505)

СЕЋАЊЕ

ГРУЈИЦА ШИМИЋ
2011–2021.

С љубављу и поштовањем: супруга ЉУБИНКА, син НИ-
КОЛА, снаја ИВАНА, унуци СТЕФАН, ФИЛИП и МАРКО

(13/304508)

СЕЋАЊЕ

ЉУБОМИР ЗУБОВИЋ
2005–2021.

И даље туга пркоси нашим домовима. Сећање на тебе
не бледи.
С љубави према теби рушимо све препреке. 
Знај постоје успомене које се не бришу и време које не
лечи тугу и бол.

Твоја МАРИЦА, САЊА, ТАЊА, ИВАНА, 
ДРАЖЕН, МИЛАН, МАРТИН и шест анђела

(14/304511)

31. маја 2021. године је
седам година откако
ниси са нама

РАДОИЦА

МУНИЋ
Заувек ћеш остати у на-
шим срцима.

Супруга РАДОЈКА и син
БРАНКО са породицом

(16/304517)

1. јуна навршавају се две године откако нас је

напустио наш супруг, отац и деда

МИХАЈЛО ЈОВАНОВ МИША
2019–2021.

Увек присутан у нашим мислима и причама.

Твоји: супруга ГЕРДА, деца АЛЕКСАНДАР и

ОЛИВЕРА, зет САШО, снаја МИЛАНА и унуци

АНАСТАСИЈА, АНДРИЈА и КОНСТАНТИН
(22/304530)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
31. маја 2021. године навршава се двадесет и две 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
(23/304532)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА

МАХМУТЕФЕНДИЋ
Рођ. Микашиновић

10. VI II 1957 – Огулин

– 7. II 2013. Сарајево

Прошло је осам 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
(25/304536)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА

МИКАШИНОВИЋ
17. XII 1926. Огулин

– 27. V 2009. Панчево

Прошло је дванаест го-
дина без нашег Николе.

Успомену на њега чува-
ју: супруга МИЛЕВА,
ћерка САВКА и син ПЕ-
ТАР с породицама као и
унуци НАДА, МАРИН,
АЛЕКСАНДАР, ИВАНА,
ВИКТОРИЈА и прауну-
ци ЛАУРА, ДАНИЕЛ и
ПАТРИК

(26/304536)

28. маја 2021. године да-
ваћемо четрдесетоднев-
ни помен нашем драгом

ДУШАНУ

ЦВЕТАНОВИЋУ

Уз сећање на његове
људске врлине желимо
да почива у миру и нека
га анђели чувају.

Ожалошћени: 
супруга БИЉА, 

ћерка СВЕТЛАНА
и син МИЛАН

са породицама

(34/304550)

3. јуна навршава се четрнаест година откако ни-

је с нама наш драги

ДИМИТРИЈЕ РОКСИЋ МИТА

Заувек у срцима и мислима: 

супруге СЛОБОДАНКЕ, ћерке МИРЕ,

сина МОШЕ, снаје МАРИНЕ

и унука ЕМИЛА, МОМИРА и МАРКА

(35/304552)

Сећање на срећне да-

не проведене с то-

бом, и на дан када си

отишла у неповрат

ДУШАНКА

ЂОРЂЕВИЋ

ДУЦА
1951–2017.

Вољена сестро моја,

туго моја.

Твоја МАРА

са МИЋОМ и децом
(43/304565)

Две године су прошле...

БОРИСАВ БОРА МИЈАТОВИЋ
1925–2019.

Заувек захвални, чувамо успомену на Тебе...

Породица МИЈАТОВИЋ

(44/304566)

У суботу, 29. маја 2021. навршава се четрдесет дана откада нас је

напустио наш вољени

ДРАГОЉУБ ДРАГАН МИЋАНОВИЋ

Недостајеш нам пуно, али те са поносом и љубављу чувамо у на-

шим срцима и мислима.

Твоји најмилији: супруга СЛАВИЦА, 

ћерка АЛЕКСАНДРА, унук ЛУКА и зет ЖЕЉКО

(45/304568)

СЕЋАЊЕ

МАРИОРА ЋИРИЋ
3. VI 2020 – 3. VI 2021.

Недостајеш нам.

ВИОЛЕТА, НЕНАД, ИСИДОРА

и КАТАРИНА

(47/304570)

Драга тето

ДУЦО

Четири године као да си
ту, уз нас, гледаш нас,
али загрљаја нема.

Воле те: СТАША, 
АЉОША, НЕЦА

и ЂОЛЕ

(42/304565)

КРЧАДИНАЦ

ЛЕПА ЖИВА
2001–2021. 2016–2021.

Године пролазе, сећање увек остаје.

(52/304591)                                                                      Породица КОСТИЋ

1. јуна 2021. навршава се петнаест тужних година от-

кад нас је напустила

МАРИЈА ГРАБУНЏИЈА
2006–2021.

Петнаестогодишњи помен обележићемо у суботу, 29.

маја 2021, у 10.30, на гробљу Котеж.

Не постоји време које може умањити наш бол и тугу.

Супруг МИЛОШ, син ЈОВАН, 

снаја ДИЈАНА и унука ЈОВАНА
(66/304608)

28. маја навршава се пола године откако није са

нама наш

ЈОВО ШУНКИЋ

Време пролази, сећања на тебе су увек присутна.

Нема речи које могу ублажити твој недостатак.

Док постојимо и ти ћеш бити са нама.

Твоји најмилији

(76/304629)



Некадашњи 
репрезентативац
окончао играчку
каријеру

Дерби Супер Б 
лиге припао 
Кикинђанкама

Рукометни шампионат, који ће
остати упамћен, као и у дру-
гим спортовима, по томе што
због пандемије коронавируса
публика није смела у дворане,
дошао је до самог краја. Било
је бољих и лошијих игара, било
је победа и пораза, успона и
падова, али када се све сабере
и одузме, када се подвуче црта
испод пређеног пута у овој
тешкој и напорној сезони,
„лепљива лопта” у граду на оба-
ли Тамиша није црвенела од
стида. И то је најважније. У
ствари, још је много важније
то што су прилику да се над-
мећу на великој сцени добили
неки нови клинци. И нове клин-
цезе... И показали су да се за
будућност ове, у Панчеву вео-
ма популарне игре не треба
бринути.

У претпоследњем колу плеј-
офа Суперлиге рукометаши
Динама су у Хали спортова на
Стрелишту угостили Дубочицу
из Лесковца. Крај сезоне, еви-
дентан умор момака и недо-
статак такмичарског мотива,
свакако су допринели и неким

грешкама, али било је и лепих
потеза и ефектних погодака.
Да је могла на трибине, публи-
ка би свакако задовољна напу-
стила панчевачки „храм спор-
та”, јер су њени миљеници у
свим елементима игре надви-
сили ривала: Динамо–Дубочи-
ца 43:32 (22:13).

Иако ова утакмица није има-
ла посебан резултатски значај,
сасвим сигурно ће остати дуго
упамћена. Љубитељи игре с
„лепљивом лоптом” запамтиће
је као утакмицу у којој је завр-
шена једна блистава каријера.

Наиме, од активног играња
опростио се Ненад Вучковић,
некадашњи репрезентативац, ас
с дугогодишњим искуством из
немачке Бундеслиге и момак
који је у неколико сезона у
Динаму оставио неизбрисив
траг. Ипак, популарни Вучко,
као неко ко је свој живот посве-

тио „лепљивој лопти”, неће оти-
ћи из свог омиљеног спорта.
Ни из Панчева. Он преузима
функцију директора Рукомет-
не академије Динамо и не тре-
ба уопште сумњати да ће та
спортска дружина у најскорије
време постати озбиљан расад-
ник рукометних талената. 

Што се утакмице с Лесков-
чанима тиче, сам поглед на
коначан исход сасвим довољ-
но говори о односу снага на
терену Хале спортова на Стре-
лишту. Рукометаши Динама су
оправдали улогу фаворита, а
питање победника решили су
већ после првих десетак мину-
та, када су створили осетну 
разлику. Посебно радује чиње-
ница да су момци у жуто-црним
дресовима до краја меча игра-
ли максимално ангажовано, а
када је тако, онда убедљив три-
јумф не може да изостане.

– Затварам једно поглавље у
животу. Дошло је до краја
активне играчке каријере. Задо-
вољан сам оствареним, а кори-
стим ову прилику да захвалим
свима на лепим речима и на
сарадњи, али и на новом пове-
рењу које ми је указано. Преу-
зимам место спортског дирек-
тора Рукометне академије
Динамо. То је један здрав про-
јекат, са одличним тимом људи,
и једва чекам да све то заживи
баш онако како смо и зами-
слили. Већ сада је учињен вели-
ки корак унапред, а освајањем
титуле шампиона Србије деча-
ци су показали да поседују изу-
зетан квалитет – рекао је Ненад
Вучковић.

Утакмицу против Дубочице

Динамо је одиграо у саставу:
У. Павловић (два гола), Буњев-
чевић (два), Бошковић (пет),
Ковачевић (један), Станић
(девет), Остојић (један), Перић,
Л. Павловић (шест), Тонић,
Дистол (два), Урта (један),
Костадиновић (шест), Радовић
(седам), Вучковић (један гол),
Радовановић и Митровић.

– Вучко је изузетан спорти-
ста, велики човек. Драго ми је
што сам га упознао и што сам
сарађивао с њим. Уз њега сам
и ја напредовао као тренер.
Имали смо изузетну сарадњу,
заједнички смо створили и
неколико младих играча, пред
којима је лепа будућност. Што
се саме утакмице тиче, драго
ми је да су момци играли на
високом нивоу. Верујем да ћемо
тако играти и у Нишу, у послед-
њем колу. Без калкулација и
на победу – истакао је на кон-
ференцији за новинаре тренер
Динама Аким Комненић.

Дерби 20. кола Супер Б лиге
за рукометашице одигран је
такође у Хали спортова на Стре-
лишту. Снаге су одмерили ЖРК
Панчево и Кикинда, тимови
који су у меч ушли са истим
бројем бодова, са четвртог одно-
сно трећег места на табели. Био
је то сјајан дуел у коме су дома-
ће рукометашице у последњим
минутима утакмице изгубиле
победу: ЖРК Панчево – Кикин-
да 26:28 (15:11).

Девојке које предводи тре-
нер Марко Крстић одлично су
отвориле меч. Бриљирале су у
првом полувремену, а гошће
нису знале шта их је снашло.
Већ у 16. минуту Панчево је
водило с 9:3, а на одмор је оти-
шло са четири гола „вишка”.
После првог полувремена чини-
ло се да ће бодови остати у
нашем граду...

Ипак, наставак утакмице
донео је другачији одговор.
Гошће су заиграле ангажова-
није, консолидовале своје
редове и полако почеле да
„топе” предност домаћег
тима. Кикинда је први пут
повела у 56. минуту (25:26),
што је било довољно да пре-
окрене ток утакмице на сво-
ју страну и да на крају три-
јумфује.

Панчевке су играле у саста-
ву: Милица Илић, Анастасија
Грговски, Бојана Балабан, Тија-
на Симић (три гола), Теодора
Станојевић, Марија Митрић
(три), Хелена Инђић, Анаста-
зија Јамбрушић (један), Дарин-
ка Петронијевић (четири), Дија-
на Балабан (један), Ива Гру-
јић, Ивона Пешић, Александра
Васић и Валентина Божиновић
(14 голова).

ЖРК Панчево је и даље на
четвртом месту, а наредног
викенда, у претпоследњем колу
Супер Б лиге, путује у главни
град на мегдан с лидером шам-
пионата, екипом Београда.

СПОРТ
Петак, 28. мај 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Завршено је 56. европско сени-
орско првенство у каратеу, које
је ове године одржано у хрват-
ском граду Поречу. Репрезен-
тација Србије је освајањем злат-
не и сребрне медаље постигла
одличан резултат, а велики
допринос остваривању успеха
имао је и КК Динамо, који су
представљали такмичар Сло-
бодан Битевић и тренер Пре-
драг Стојадинов.

Популарни Боба је осваја-
њем сребрне медаље у катего-
рији преко 84 кг начинио још
један прави подвиг. На путу
до свог петог европског фина-
ла он је остварио четири сјај-
не победе, и то над ривалима
из БиХ, Јерменије, с Косова и
из Азербејџана.

У финалу су се састали исти
противници као на прошлом
шампионату Старог континен-
та. Боба је одлично водио меч,
али је, нажалост, претрпео
пораз од Немца Џонатана Хор-
на, актуелног првака света.
Остао је горак укус, јер је наш

такмичар оштећен за недосу-
ђене поене на почетку и на
крају меча. Слободан Битевић
је био и део српског тима у
екипној конкуренцији. У првом
мечу је остварена победа над
Белорусијом, потом је наша
репрезентација изгубила од
Француске с 3:1, а Боба, као
пета табла, није ни радио свој
меч.

Марина Радичевић је насту-
пила у категорији до 68 кг, а у
првом колу је изгубила од про-
тивнице из Турске. И млади
дебитант Дарко Спасковски, у
категорији до 60 кг, такмиче-
ње је завршио у првом колу.
Изгубио је од хрватског борца.

Слободану Битевићу и њего-
вом тренеру Предрагу Стоја-
динову сада предстоје припре-
ме за завршни предолимпиј-
ски турнир у Паризу, који ће
бити одржан другог викенда у
јуну. Четири првопласирана
борца са овог такмичења уче-
ствоваће на Олимпијским игра-
ма у Токију.

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

У ЗНАКУ НЕНАДА ВУЧКОВИЋА

ДИНАМО НАЈБОЉИ У СРБИЈИ

Рукометна академија Дина-

мо из Панчева је шампион

Србије у конкуренцији

рукометаша рођених 2006.

године.

Државно првенство је одр-

жано од 21. до 23. маја у

Хали спортова на Стрелишту

у Панчеву, а у борби за титу-

лу учествовало је дванаест

екипа. Цео турнир је проте-

као у одличној организацији,

али и у добром рукомету, а

финале је било прича за себе.

У неизвесној утакмици

између Динама и новосадске

Војводине после 40 минута

није било победника (19:19),

а после два продужетка

Динамо је славио победу од

21:20 и тако освојио титулу

шампиона државе. У мечу за

треће место Хајдук из Бешке

је савладао екипу Црвене

звезде с резултатом 32:17.

За најкориснијег играча на

турниру изабран је Растко

Радовановић (Хајдук). Награ-

ду му је уручио некадашњи

репрезентативац наше земље,

првотимац „жуто-црних”, а

сада директор Рукометне ака-

демије Динамо, Ненад Вучко-

вић.

НОВИ УСПЕСИ ПАНЧЕВАЧКИХ ЏУДИСТА

АЛЕКСА ШАМПИОН ДРЖАВЕ

ПРВЕНСТВО ЕВРОПЕ У КАРАТЕУ

СРЕБРО ЗА БОБУ БИТЕВИЋА

Прошлог викенда у дворани СЦ-а
„Шумице” у Београду одржано

је Првенство Србије у џуду за
старије дечаке. Надметала су се
232 млада борца из 66 клубова,
а панчевачки џудисти су и овог
пута били на висини задатка.

ЏК Динамо су на том прести-
жном такмичењу представљала
три његова члана, а освојена су
два вредна трофеја.

Бриљирао је Алекса Ђуровић
у категорији до 60 кг. Све своје
ривале савладао је ипонима и
доминирао у свакој борби. Тако
је пулен тренера Љубомира Ста-
нишића заслужено освојио злат-
но одличје и звање једног од нај-
успешнијих бораца на првен-
ству. Филип Ћирић се окитио

бронзаном медаљом, док се
Петар Стојић пласирао на пето
место.

Своје прве медаље на држав-
номшампионатузарадио је и Џудо
клуб Тамиш. Бронзаним одлич-
јима су се окитили Петар Новако-
вић у категорији до 73 кг и Дејан
Долинга у групи бораца до 46 кг.

Они су до полуфинала стигли
после две победе, а трећи меч су
изгубили, али су смогли снаге
да тријумфују у борби за меда-
љу и тако свом клубу, који посто-
ји тек два и по месеца, донесу
вредна одличја. На првенству су
учествовали и Алекса Лехни и
Милена Секуловић, али они овог
пута нису успели да се домогну
победничког постоља.



На Отвореном купу Златибора
под називом „Планинске стре-
ле” учествовало је 65 такмичара
у свим стиловима и старосним
категоријама. СК Панчево је
представљало осам стреличара.

У конкуренцији сениора који
су се надметали у гађању олим-
пијским луком Предраг Бекић
је освојио бронзану медаљу. Дра-
гиша Јевтић је после елимина-
ција заузео четврто место, док је
Бранислав Дамјанов био пети.
У екипној конкуренцији тим из
нашег града окитио се сребр-
ним одличјем.

Стефан Жикић је и овог пута
доминирао у групи такмичара у
гађању компаунд луком. Није
имао премца ни на овом турни-
ру и освојио је највреднији тро-

феј. Бранко Милојевић је био
шести, а дебитант Роберт
Мажинг пласирао се на девето

место. У екипној конкуренцији
Панчевци су заслужили побед-
нички трофеј.

Одлични су били и ветерани.
Милош Јосиповић се окитио сре-
бром, а Драгослав Вуковић је
заузео седмо место.

Такође на Златибору, у Тић
пољу, одржан је први филд тур-
нир. Боје клуба са именом
нашег града бранила је већ
стандардна постава за овај тип
такмичења: Жикић–Јосиповић.
Уз врло незгодне временске
прилике на планини и хладно-
ћу, Стефан Жикић је успео да
заузме прво место у конкурен-
цији сениора који су гађали
компаунд луком. Милош Јоси-
повић је имао одличан наступ
у конкуренцији ветерана који
су се надметали у испуцавању
стрела олимпијским луком и
освојио сребрно одличје.

СА СТРЕЛИЧАРСКИХ НАДМЕТАЊА

ТРИЈУМФ СТЕФАНА ЖИКИЋА И ДРУГОВА

У прелепом амбијенту језера
Шумарице, прошлог викенда,
Клуб екстремних спортова Кра-
гујевац организовао је трку
Првенства Србије у крос-триа-
тлону (500 метара пливања, 12
км вожње МТБ бицикла и 2.500
метара трчања).

ТК Тамиш је на технички и
физички захтевну трку кренуо
с десет такмичара, који су оства-
рили сјајне резултате, погото-
ву када се зна да ретко трени-
рају у брдским условима.

Најуспешнији је био Лука
Глигорић, који је освојио злат-
ну медаљу у конкуренцији 
јуниора, а био је и трећепласи-
ран у апсолутној категорији.

Највреднији трофеј је заслу-
жио и кадет Стефан Бирка, док
је сребрно одличје припало
његовом клупском другу Воји-
ну Давидовићу.

Пионир Петар Савић окитио
се бронзом, Срђан Живојино-
вић је заслужио сребро у групи
такмичара од 21 до 30 година,
а на треће место се пласирао и
ветеран Душан Лукић. У жен-
ској конкуренцији Владислава
Миличић је на циљ стигла као
другопласирана такмичарка.

Сезона триатлонских трка
наставља се следећег викенда.
Тада ће на Сребрном језеру
бити одржано Првенство Срби-
је у олимпијском триатлону.

СПОРТ
Петак, 28. мај 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Ниш: ЖЕЛЕЗНИЧАР 1949 – ДИНАМО

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Београд: БЕОГРАД – ЖРК ПАНЧЕВО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ДОЛОВО

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
С. Пазова: ФЕНИКС 1995 – ДИНАМО 1945

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. Карловац: ПРОЛЕТЕР–МЛАДОСТ
Влајковац: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БАК
Алибунар: БУДУЋНОСТ – С. ТАМИШ
Падина: ДОЛИНА–СЛОГА
Иваново: СТРЕЛА–ПОТПОРАЊ

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ДУБОЧИЦА 43:32

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – КИКИНДА 26:28

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА – Б. КАРЛОВАЦ 31:31
Јабука: ДОЛОВО – Н. ПАЗОВА 1957 31:27

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – МЛАДОСТ ГАТ 1:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Ботош: ОМЛАДИНАЦ ФАМ – МЛАДОСТ 3:3
Житиште: БЕГЕЈ–БОРАЦ 4:1
Омољица: МЛАДОСТ – КИКИНДА 1909 1:3
Старчево: БОРАЦ–СЛОГА 6:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Иланџа: БАНАТ–ЈУГОСЛАВИЈА 2:2
Б. Н. Село: СЛОГА–СТРЕЛА 2:4
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ДОЛИНА 2:2

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
бараж
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ 
– ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ 0:1
Панчево: МУНДИЈАЛ–ДОЛОВО 0:3
Уздин: УНИРЕА–ПРОЛЕТЕР 4:0
Баваниште: БСК–ГЛОГОЊ 2:3

Тешка али успешна
дебитантска сезона

Ново окупљање
крајем јуна

Тешка, напорна, неизвесна, пре-
дуга и врло чудна... Да, баш таква
је била управо окончана сезона у
ПрвојлигиСрбијеуфудбалу. Над-
метало се чак осамнаест тимова
(такмичење је проширено због
пандемије коронавируса), а да би
се изборио опстанак, било је
потребно велико знање и врхун-
скофудбалскоумеће, јер јеунижи
ранг испало чак осам клубова.

На радост свих искрених
поклоника спорта у Панчеву,
Железничар је остварио свој циљ.
Иако дебитант у високом рангу,
храбро се ухватио укоштац са
искуснијим фудбалским „ажда-
јама” и успео. Као и много пута
до сада, када су неки сумњали,
када су се неки надали и друга-
чијем исходу, јер тешко опра-
штају успех, „дизелка” је пока-
зала да је стасала за највећа дела.

Фудбалски клуб Железничар
је израстао у озбиљан спортски
колектив, не само због резулта-
та које постиже у континуитету
већ и по организацији. Сви сег-
менти тако бројног колектива
функционишу беспрекорно, тач-
но се зна ко шта ради, атмосфе-
ра је другарска, па популарна
„дизелка” делује као моћна
спортска машинерија...

На прволигашку сезону заве-
са је спуштена у среду, 19. маја,
када су одиграни мечеви послед-
њег, 34. кола. Фудбалери Желе-
зничара су све бриге око опстан-
ка пребринули коло пре краја,
па због тога њихово гостовање у
Новом Саду није имало резул-
татски значај.

Кабел је искористио предност
домаћег терена, али и чињени-
цу да су гости играли у прилич-

но измењеном, комбинованом
саставу, па су остварили победу
од 2:0. Био је то још један пораз
који не пече, а нека остане запи-
сано да је Железничар послед-
њу утакмицу у сезони одиграо у
саставу: Дамјан Кнежевић, Мар-
ко Конатар, Душан Плавшић,
Стефан Радојичић, Милош
Михајлов, Јордан Јовановић,
Вукашин Јовковић, Милан
Томић, Бојан Трипковић, Љубо-
мир Стевановић и Димитрије
Томовић, а тим су чинили и:
Марко Кнежевић, Георгије Јан-
кулов, Александар Мирков, Лука
Петровић, Лука Стојановић,
Данило Ковачевић, Лазар Мар-
ковић, Петар Станић и Милош
Савановић.

Фудбалско Панчево је дуго
чекало такав успех. Љубитељи
најважније споредне ствари на
свету у јужном Банату надали
су се да ће неки њихов клуб дота-
ћи звезде, надали су се годину,
две, три... Лета су пролазила...

Прошло их је готово двадесет, а
онда им се догодио – Железни-
чар. Та „стара дама” с Тамиша,
клуб с традицијом од преко седам
деценија, остварила је сан мно-
гих генерација – вратила је фуд-
бал у Панчево.

Прва лига Србије јесте изу-
зетно тешко, али и веома ква-
литетно надметање. Поготово
за дебитанте. Многи желе уна-
пред да их отпишу, да не рачу-
нају на њих када праве своје
„рачунице”... Као и много пута
до сада, Железничар је пока-
зао да је најбољи када је то и
најпотребније.

Свака част играчима, струч-
ном штабу, медицинском тиму,
управи клуба, „Жељиним” при-
јатељима, оним правим, који су
били ту и када светла позорни-
це нису била тако сјајна.

Тачка на сезону у Фудбалском
клубу Железничар стављена је у
петак, 21. маја. Баш као што се
ради у великим, сложним поро-

дицама, после тренинга, усле-
дио је и заједнички ручак...
Председник Зоран Наунковић
захвалио је свима, још једном
честитао на остварењу плана и
свима пожелео све најбоље. Било
је и емотивних тренутака, јер од
фудбала се опростио Милош
Михајлов.

Стамени штопер, некадашњи
играч Партизана и Вождовца,
готово незаменљив у „дизелки-
ном” походу ка циљу, од саи-
грача и стручног штаба добио је
пригодне поклоне, а онда се
опростио бираним речима од
„Жеље”. Све је то живот, фуд-
бал, најважнија споредна ствар
на свету...

Момци су отишли на заслу-
жени одмор, али челни људи
већ праве планове за нову прво-
лигашку сезону. „Дизелка” ће
своје моторе поново покренути
крајем јуна, када ће започети
припреме за нову такмичарску
сезону.

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: F3)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Стране припремио

Александар
Живковић

САЊА ОПЕТ
НАЈБРЖА

Сремска Митровица је 19. маја
била домаћин Првенства Србије
у атлетици за основне и средње
школе. Највећи успех на
такмичењу постигла је ученица
ОШ „Свети Сава” Сања Марић,
иначе и чланица АК-а Динамо,
која је освојила златну медаљу
у трци на 600 метара у
конкуренцији основних школа.

Она је трку завршила с новим
личним рекордом, који сада
износи 1:33,97 минута, и тако
још једном показала да је једна
од најперспективнијих младих
атлетичарки у Србији.

Ксенија Мркела због болести
није могла да наступи у финалу
трке на 600 м за ученице петих
и шестих разреда, иако је била
један од главних фаворита за
златну медаљу.

ГАЂАЈУ ЗА
МЕДАЉУ

Недавно је у Новом Саду
одржано треће коло Купа
Србије у гађању из
малокалибарске пушке, у коме
је члан СД-а „Панчево 1813”
Алекса Ракоњац освојио
сребрну медаљу у троставу 3 x
40 метака у конкуренцији
јуниора, погодивши 1.130
кругова (369 у клечећем, 387 у
лежећем и 374 у стојећем
ставу). С тим резултатом је као
пети ушао у финале сениора, а
надметање с много старијим и
искуснијим ривалима завршио
је на седмом месту.

Такође у Новом Саду и кадети
су се такмичили у трећем колу
Купа Србије, и то у троставу 3
x 20 дијабола, у гађању из
ваздушне пушке.

Ива Ракоњац је освојила
бронзану медаљу с 581 кругом
(191, 197, 193), док је Теодора
Кондић била четврта, јер је
погодила 579 кругова.

Обе такмичарке су се
пласирале у финале Купа Србије,
које ће бити одржано у јуну.

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У КРОС-ТРИАТЛОНУ

ЛУКА ГЛИГОРИЋ НАЈУСПЕШНИЈИ

ДУГИЋ 
ВИЦЕШАМПИОН

На Првенству Србије у трчању
на путу, на стази од 10.000 мета-
ра, прошлог викенда у Петров-
цу на Млави, члан АК-а
Панонија из нашег града Алек-
сандар Дугић, пулен тренера
Саше Стојиловића, освојио је
сребрно одличје.

Боје клуба су бранили и:
Љиљана Тасић, Жељко Зељко-
вић, Иван Јевтић и Стефан
Товиловић.

На такмичењу под називом
„Кошутњак челенџ рејс” Нови-
ца Стојановић је стазу са десет
препрека претрчао за 24 мину-
та и тако освојио шампионску
титулу.

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

„ЖЕЉА” НА СВОМ МЕСТУ
– У ПРВОЈ ЛИГИ!
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Природно
И друга страна има, наравно, свој доживљај стварности.

    Можда из канти за душевно смеће вири и цвеће.

    Па понешто и лепо мирише, јако лепо.

    Могуће је да друга страна у основи свега види много лепог.

    Толико да је полуслепа за ружноћу.

    Констатује је, али придаје јој мању важност него лепом.

    Да ли је могуће да се људи не сложе и кад су компатибилни?

    Да, све је то природно.

Кад избледи
Пошто особи кажеш да ти је ишчупала срце.

    И захвалиш јој на томе.

    Јер сад више нема где да се врати.

    То значи да су ти избледела сећања.

    На оне дивне моменте.

    Којих је било више од недивних.

    Само их се више не сећаш.

    Само, а тако огромно само, да ти и мозак пуца.

Труд
Пливање кроз вирове љубави је свакодневица.

    Некад се давиш, колико год дуго да пливаш, и у плићаку.

    Једноставно, изгубиш ваздух, мозак губи кисеоник.

    Души је нестао дах.

    Она друга, повезана душа, покушава да јој помогне да дише.

    Да је стави на чамац за спасавање, да бар плута док не дође себи.

    Покушава да јој каже: волим те.

    С великим В.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Одлична организација
манифестације

Представљено више
од тридесет дисциплина

У организацији Спортског савеза Срби-
је, Спортског савеза Панчева, Савеза за
школски спорт нашег града и Савеза за
предшколски спорт и рекреацију Пан-
чево, а уз подршку Министарства омла-
дине и спорта Владе Републике Србије,
18. маја на платоу испред Градске упра-
ве одржан је Мали сајам спорта.

Као и увек када су манифестације ова-
квог типа у питању, организација у Пан-
чеву била је на врхунском нивоу. Оно
што је било најважније, време је послу-
жило учеснике, а велики број младих
спортиста из бројних панчевачких клу-
бова представио се у лепом светлу.

Циљ ове манифестације јесте да се
анимира што већи број деце и младих
да се физички активирају на свако-
дневном нивоу и да почну да се баве
неким спортом.

Наши млади суграђани били су у при-
лици да о спортским почецима, али и о
освајању олимпијских медаља разгова-
рају с некадашњим најбољим ватерпо-
листом света, а сада министром Вањом
Удовичићем, са олимпијским шампио-
ном у рвању, председником Спортског
савеза Србије Давором Штефанеком и
тренутно најбољим српским аутомоби-
листом Душаном Борковићем.

– Мало који град може да се похва-
ли чињеницом да има више од 160
спортских удружења и да су на њего-
вој територији заступљени скоро сви
спортови, што уз пратећу спортску
инфраструктуру Панчево чини спорт-
ском базом с великим потенцијалом.
Најмлађи су имали могућност да се
упознају с различитим спортовима,
али и да чују спортска искуства нас
старијих, који најбоље знамо да пут до
освајања медаља почиње изласком на
терен у свом месту. Панчево треба да
остане база будућих шампиона и зато
смо ту да подржимо локалне клубове
у самом граду, али и клубове у окол-
ним месним заједницама. Млади спор-
тисти с којима смо се дружили до сво-
јих првих победа и успеха долазе баш

овде, по узору на велика спортска име-
на која су поникла у Панчеву – рекао
је Вања Удовичић.

Пре почетка манифестације мини-
стар омладине и спорта посетио је КК
„Младост” у Омољици и ОШ „Братство–
јединство” у Војловици, а том прили-
ком деци су уручени спортски реквизи-
ти и опрема.

Панчево је први од десет градова у
којима ће ове године бити одржан Мали
сајам спорта. Деци предшколског и мла-

ђег школског узраста, али и свим заин-
тересованима који су се 18. маја нашли
на платоу представљено је преко три-
десет спортских дисциплина. Сви који
су желели могли су да виде врхунске
демонстрације борилачких спортова,
спортова с лоптом, али и шаха, мачева-
ња, стрељаштва, стреличарства, па и
фолклора. Било је могуће опробати се
и на веслачким ергометрима, упознати
се с ронилачком опремом...

– Спорт је права ствар за децу и сви
малишани морају што раније да почну
да се баве неком физичком активношћу,
а потом да траже који спорт им највише
одговара. Ја никада нисам имао дилему,
за мене је то био картинг, а после тога
аутомобилизам. Свако дете има друга-
чије предиспозиције и склоности, али
најбитније је да му физичка активност
буде један важан сегмент живота. Ово је
одлична прилика да се наши млади сугра-
ђани упознају са свим спортовима које
могу да тренирају у свом граду – иста-
као је Душан Борковић.

Бројне малишане је посебно инте-
ресовао пут Давора Штефанека до
светског и олимпијског злата, а после
исцрпног дијалога с њима председ-
ник Спортског савеза Србије уручио
је панчевачким основним школама
поклон у виду лопти, који је примио
генерални секретар Спортског савеза
Панчева Дејан Перић.

– Драго ми је да се, и поред ситуаци-
је у којој се налазимо већ дуже време,
манифестација Мали сајам спорта одр-
жава у Панчеву, граду спорта, граду
шампиона, спортских асова у више
дисциплина, који су одличним резул-
татима представљали свој град на мно-
гим такмичењима. Циљ сајма спорта
јесте промоција више од тридесет спор-
това и шанса да се деци приближе све
спортске дисциплине, што ће у великој
мери допринети да се деца и млади
одлуче којом активношћу желе да се
баве у будућности – додао је градона-
челник Александар Стевановић.

Панчево је положило још један спорт-
ски испит. А дечји осмеси, граја, али и
вештине које смо видели само су потвр-
дили тезу – и јесте град спорта.

А. Живковић

МАЛИ САЈАМ СПОРТА

КАД КЛИНЦИ НАПРАВЕ АТМОСФЕРУ...


