
Град
Вирус

Западног Нила

и код нас

» странa 8

цена 40 динара

Здравље
О хепатитису

од А до Ш

» страна 6

Записи

Горан Гојевић: 

Граду с љубављу

» страна 12

Фото-репортажа

Уживанција с

„Балтазаром” из Јабуке

» страна 13

Спорт

Токио – искуство 

за цео живот

» страна 30
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Број 4928, година CLIII

ЗИМОВНИКЗИМОВНИК

Док траје реконструкција, грађани ће морати да покажу стрпљење,
али ће по завршетку град добити ново лице стр. 2

Ћирина друга
тужба одбијена

» страна 3

НОВО У ГРАДУ!

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1

страна 11
стр. 11

Оштрим казнама против
злоупотребе интернета

БОЛЕСТ НОВОГ ДОБА

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

ОТПЛАТА КРЕДИТА
И ПРОМЕНА БАНКЕ

ЗАТВОРЕНА УЛИЦА Д. ТУЦОВИЋА,
ЗНАТНЕ ИЗМЕНЕ У САОБРАЋАЈУ

ПРАВО ГРАЂАНА

ПАНЧЕВАЧКА РАЗГЛЕДНИЦА

ДАР ОЉЕ ИВАЊИЦКИ
СВОМ РОДНОМ ГРАДУ

стр. 3

Панчево центар
дискусије о екологији

» страна 4



Градска менаџерка је напоменула да
су у посао овако захтевне рехабилита-
ције коловоза укључени Одељење за
саобраћај, Полицијска управа града,
Секретаријат за инспекцијске послове,
ЈП „Урбанизам”, ЈKП „Водовод и кана-
лизација”, ЈKП „Грејање” и предузеће
„Пантранспорт”. Додатно је објаснила:

– У делу коловозне конструкције у
Улици генерала Петра Арачића, одно-
сно Војводе Петра Бојовића, извешће
се и радови на ојачању топловодне
мреже на местима где је улегао
асфалт. Читаву ову коловозну кон-
струкцију ћемо опремити тако да буде
прегледна, јасна и без рупа на путу.
Предвиђено је да се посао изведе у
три фазе, с циљем омогућавања сао-
браћаја, јер је због радова на замени
шахти немогуће неизменично пропу-
штање саобраћаја. Прва фаза треба да
буде готова након 15 дана, после чега
се затвара друга деоница, а односи се
на раскрсницу од Улице браће Јовано-
вић до Војводе Радомира Путника.
Трећа фаза радова је предвиђена од 1.
септембра, од почетка Улице војводе
Петра Бојовића до раскрснице Доси-
тејеве улице и Др Жарка Фогараша.
Kористимо период годишњих одмора
како бисмо извели радове на најфре-
квентнијем делу улице у граду, имају-
ћи у виду и измењену трасу аутобу-
ских линија.

Редовни режим и траса саобраћаја
на аутобуским линијама 2, 3, 22 и 24
биће измењени, односно грађани у
првој фази радова неће моћи да кори-
сте два стајалишта, код Завода за
запошљавање и код Градске управе,
што значи да ће доћи до тоталне обу-
ставе саобраћаја. Што се тиче друге и
треће фазе радова, преко месних
заједница сви грађани су благовреме-
но обавештени о промењеном режиму
саобраћаја предузећа „Пантран-
спорт”, како би могли на време да
знају која аутобуска стајалишта могу
да користе и како не би имали ника-
квих проблема приликом коришћења
услуга превоза. С. Трајковић

Комплетна рехабилитација
дела епицентра Панчева

Биће замењено око
30 шахти и урађене
нове сливничке везе

Ове недеље, у среду, 4. августа, започе-
ти су велики радови у центру града.
Најпре, пресвлачиће се коловоз у делу
Улице Димитрија Туцовића од Улице
Моше Пијаде до Улице браће Јовано-
вић, па ће саобраћајница бити затворе-
на за саобраћај.

Градска менаџерка Маја Витман је
поводом почетка радова на рехабили-
тацији коловоза одржала конференци-
ју за новинаре на углу улица Браће
Јовановић и Димитрија Туцовића. Она
је најавила почетак радова, који ће се
одвијати по фазама, и замолила све
грађане, приватне субјекте и комунал-
ни сектор да имају стрпљења и овим
путем им је захвалила на разумевању.

– Текући проблеми, који се односе на
одржавање пута на предвиђеној траси,
биће решени пресвлачењем коловоза, јер
је дотрајали асфалт тешко више крпити
и свакако центар града заслужује, после
више деценија, да има нов асфалт. Оно
што смо планирали овим радовима јесте
комплетна рехабилитација дела Улице
Димитрија Туцовића, од раскрснице са
УлицомМошеПијадедоДоситејевеули-
це, укључујући улице Генерала Петра
АрачићаиВојводеПетраБојовића. Радо-
ви ће кренути од Улице Моше Пијаде и
прва фаза ће се изводити до раскрснице
са Улицом браће Јовановић. У току радо-
ва биће комплетно замењене шахте, које
су дотрајале и неизводљиво је поправља-
ти их. Од уградње је прошло на поједи-
ним местима и више од 30 година, у
лошем су стању и неопходна је замена.
Замениће се негде око 30 шахти на чита-
вом делу трасе, урадиће се нове сливнич-
ке везе и наравно нивелација коловозне
конструкције, како се вода не би задржа-
вала – рекла је Маја Витман.
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Прво скочи,
онда реци:

хоп!
Склоност да претерамо у плани-
рању често долази из превелике
жеље за променама, за новим
бољим и лепшим стварима које
ће нас учинити срећним. Пут ка
остварењу нових замисли може
да буде једноставан и гладак, али
је чешће трновит и пун препрека.
Што је циљ већи, то је пут ком-
пликованији. Он захтева доно-
шење великог броја одлука, које,
ако су добро одмерене, олакша-
вају сваки наредни корак. А када
су недовољно промишљене, могу
утицати на крајњи исход. Када
не иде довољно добро, лупамо
главу о сваки зид и само они
довољно тврдоглави/мотивисани
настављају даље, а они који не
могу да се изборе, одустају.

Проблем је углавном у томе
што више мислимо него што
било шта радимо. Унапред про-
јектујемо и почетак и крај и сре-
дину, али без икаквог скока на
наредни ниво. Сећате ли се када
сте направили велики скок у
животу и урадили нешто несва-
кидашње? Често је одговор: не.

А говоримо како смо баш све
урадили. Стварно, баш све.

Знате ону реченицу: птица
која је рођена у кавезу мисли да
је летење болест. Или ону причу
да, ако желите да промените
нешто у животу, можете да се
преселите, ипак нисте дрво која
је везано за своје тло вечно.
Некада смо често говорили: јед-
ном се живи. Па смо то заборави-
ли. И оно беше требало је да нау-
чимо нешто паметно из целе ове
ситуације с короном…

Скочите барем једном и из
свег гласа реците: ХОП!

* * *
Рак дојке је најчешћи злоћудни
тумор код жена у Србији. Сваке
године око четири хиљаде
шестсто жена оболи, а хиљаду и
шестсто умре од ове болести.
Једна од осам жена током свог
живота оболи од рака дојке.

Фактори који смањују ризик
од настанка рака дојке јесу доје-
ње и већи број трудноћа, као и
физичка активност. Интензивна
физичка активност смањује
ризик за настанак рака дојке за
тридесет-четрдесет одсто.

На основу данашњих сазнања,
ризик оболевања од рака дојке
није могуће у потпуности укло-
нити ниједном мером, те секун-
дарна превенција остаје најзна-
чајнија превентивна мера.
Секундарна превенција обухвата
рано откривање и превентивне
прегледе (скрининг) код жена
без симптома.

Водите рачуна. Прегледајте се.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Мирјана Марић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ЗАПОЧЕТИ ВЕЛИКИ РАДОВИ У ЦЕНТРУ ГРАДА

Парада.

У Иванову, ових дана

Снимио: Милан Шупица

ЗАТВАРАЊЕ ДЕЛА УЛИЦЕ
ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА, ПА НОВИ КОЛОВОЗ

Мр Татјана Божић, чланица Градског
већа задужена за образовање, посетила је
Техничку школу „23. мај” поводом радо-
ва изведених у њој и тамо разговарала с
директорком школе Јасном Милићев.
Наиме, Град жели да сагледа потребе
школа и да у складу с тим планира сред-
ства за наредну буџетску годину.

Досад је у ТШ „23. мај”, с циљем
постизања енергетске ефикасности,
набављено ново LED осветљење с пане-
лима и LED сијалицама. Поправљене
су водоводна инсталација у две лабора-
торије и бетонска ограда школе. За
потребе наставе физичког васпитања
набављене су нове лопте и опрема за
наставнике физичког васпитања, док
је учионица за фризере добила на
поклон још једну шампоњеру, као и
други ситан инвентар, који су обезбе-
диле професорке фризери и директор
школе. Набављен је материјал за заме-
ну фронтова ормарића у ходнику ка

зборници и у зборници школе. После
обнављања уговора са интернет провај-
дером набављени су нови таблет рачу-
нари за потребе наставника у редовној
настави.

Континуирано се ради на унапређе-
њу просторно-техничких услова за

рад, па се и сада током летњих
месеци обављају радови на
поправци дотрајалих прозора,
врата и унутрашњих инстала-
ција. Поред средстава која
сваког месеца добија из буџе-
та Града, ТШ „23. мај” апли-
цираће и на конкурсима.
Остаје да се реши прокишња-

вање крова на делу зграде
изнад фискултурне сале, што
угрожава паркет, али и справе
које се налазе у самој сали и
справарници поред ње. Уз то,
треба средити полице односно
ормаре за складиштење опа-

сног хемијског материјала.
ТШ „23. мај” има око 900 ученика, а

школа образује млади кадар у четири
подручја рада: грађевинске струке,
услужних делатности, прехрамбене
струке и у области хемије, неметала и
графичарства. С. Т.

ЧЛАНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА У ТШ „23. МАЈ”

Бољи услови за око хиљаду ученика и професора

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО” УЛЕПШАВА ПАНЧЕВО И ОКОЛИНУ

И сезонско цвеће и украсно жбуње
Постављене су нове
жардињере и обновљене
оне мало старије

Ових дана пролазници у Градском пар-
ку и Народној башти, као и сви они што
тамо проводе вреле дане, сигурно су
уочили нове лепе цветне креације.
Наиме, Јавно комунално предузеће
„Зеленило” труди се да сваке године
засади што више цвећа како у центру
града, тако и у насељеним местима.

Само ове године посађено је већ
више од 150.000 летњег расада, рекла
је за панчевачке медије Жења Марин-

ковић, пејзажни архитекта из „Зеле-
нила”, а у том предузећу увелико се
припремају и за јесењу садњу.

Жења Маринковић додаје:
– Као што видите, велика је количина

цветног материјала, који није само у
сезонском цвећу, већ се ту налази и
украсно жбуње и зато јавне зелене повр-
шине изгледају другачије. Заиста нам је
цвеће лепо. Трудимо се да га одржавамо
колико год можемо. Наши радници раде
од раних јутарњих сати, како би могли
да залију цвеће по времену које одговара
биљкама, а не када је претопло, и тако га
одржали у доброј кондицији.

Она је подвукла да грађани у аран-

жманима могу да примете и руже,
лаванду и украсно шибље. Постављене
су нове жардињере и обновљене оне
мало старије, које сада изгледају лепо и
уредно. Нове жардињере су намештене
каскадно како би цвеће које је у њима, а

то су мушкатле, петуније, тамјаника и
остало, висило из њих и тако оплемени-
ло простор током летњих месеци. Да би
град изгледао лепо, шарено и украшено
и током јесени, радници ЈКП-а „Зелени-
ло” у свом расаднику су засадили већ
више од 100.000 семенки јесењег расада.

– Ми смо већ кренули у процес при-
према за јесен. Овај расад обећава да
ћемо бити спремни и за јесењу сезону
– рекла је Жења Маринковић.

Иначе, сав садни материјал, осим
украсног шибља, који Панчевке и
Панчевци могу да виде у граду и у
њему уживају, произведен је у расад-
нику ЈКП-а „Зеленило”. С. Т.

Жења Маринковић: 
„Само ове године посађено
је већ више од 150.000
летњег расада.”

ИЗМЕНЕ НА ЛИНИЈАМА ПРЕВОЗА

Током друге фазе рехабилитације

Улице Димитрија Туцовића, од

раскрснице са Улицом браће Јова-

новић до краја Улице Димитрија

Туцовића и закључно с раскрсни-

цом са Улицом војводе Радомира

Путника, која ће се одвијати од 18.

до 31. августа, доћи ће до тоталне

обуставе саобраћаја.

Биће измена на овим линијама

јавног градског превоза: линија 2

(Kотеж 2 – Тесла – Долово); 3 (Стари

Тамиш – Панчево – Јабука); 22 (Пан-

чево–Глогоњ); 24 (Панчево–

Kачарево). Измена у траси ће се

састојати у томе што се возила неће

кретати улицама Војводе Радомира

Путника, Генерала Петра Арачића и

Димитрија Туцовића, већ улицама

Светог Саве, Моше Пијаде, Димитри-

ја Туцовића и даље старом трасом.

Мењаће се и трасе на линијама 5а, 6,

14, 25 и 27. Возила неће саобраћати

Тргом слободе и Улицом војводе

Петра Бојовића, већ Улицом Жарка

Зрењанина и даље старом трасом.

У другој фази грађани неће моћи

да користе три стајалишта, и то код

Завода за запошљавање, код Град-

ске управе и код „Снежане”.
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Готово све банке дижу
цене услуга

Обавезно само
измирење обавеза
по картицама

Банке у Србији последњих месе-
ци обавештавају своје клијенте
о промени, углавном повећању,
цена тарифа и увођењу нових
банкарских услуга. Неке клијен-
те, међутим, изненадило је то
што, уколико не прихвате изме-
не уговора и пожеле да промене
банку, морају да измире сва дуго-
вања према старој банци у року
од, најчешће, два месеца.

Међу банкама које су у послед-
ње време мењале односно ускла-
ђивале цене тарифа јесу: Банка

„Интеза”, „Ерсте банка”, „Моби
банка”, „Адико”, АИК, „Уникре-
дит”, „Прокредит”, „Сбербанк”
и Комерцијална банка.

Ово је највише узнемирило

оне који у банци имају кредит,
јер су се запитали да ли то зна-
чи да у року, на пример, од два
месеца морају да га отплате.

Међутим, генерални секретар
Удружења банака Србије Вла-
димир Васић каже да је клијент,
уколико не жели да прихвати
измене новог уговора и жели да
прекине сарадњу с банком, у
обавези да измири оне своје
доспеле и недоспеле обавезе веза-
не за текући рачун који има у
банци.

Објашњава да се то односи,
на пример, на платну и на кре-
дитну картицу. Када измири те
обавезе, додаје Васић, онда може
да промени банку.

– Уколико клијент има неки
кредит у банци, онда је потреб-
но да се обрати банци и да сагле-
да своје услове из уговора, одно-
сно да види на који начин може
да тај кредит затвори, салдира
или рефинансира код друге бан-
ке – наводи Васић.

Истиче да све банке које послу-
ју на српском тржишту на јаван и

транспарентан начин обавешта-
вају своје клијенте о свим изме-
нама и допунама које се односе
на промене услова пословања.

Васић додаје да то чине кроз
претходне најаве и обавештења
која се достављају клијентима
на унапред дефинисан начин –
имејлом, СМС-ом или доставом
поште на кућну адресу.

– Уобичајена је пракса да кли-
јент има рок у којем треба да се
изјасни најкасније два месеца пре
предложеног датума примене
нових услова и тарифа. Он може
да прихвати нове услове тарифа, а
може и да их одбије – каже Васић.

Најчешће су банке повећале
цене за одржавање рачуна и
коришћења банкомата, неке су
увеле и провизију на онлајн пла-
ћања, исплату готовине...

Председник Удружења потро-
шача „Ефектива” Дејан Гаври-
ловић каже да су се последњих
месеци бавили повећањем накна-
да банкарских услуга које су
радиле друге банке, а да су их
грађани обавестили да је то у
последње време урадила и једна
од највећих банака у Србији –
Комерцијална банка.

– Анализирали смо те измене
услова, они раде оно што раде
све друге банке, уводе нове накна-
де, повећавају неке старе накна-
де које су већ постојале. Веро-
ватно се ту ради анализа неког
профита, испитује се које услу-
ге се најчешће користе и на бази
тога се доноси одлука о повећа-
њу тих цена – објашњава Гаври-
ловић, који наглашава да се нове
тарифе односе на платне услу-
ге, а не на кредитну обавезу
дужника, која је регулисана уго-
вором о кредиту. Р. П.

ТУЖИЛАШТВО

Оптужница за убиство
у Старчеву

Због оправдане сумње да су зајед-
но с још једним лицем које је у
бекству извршили кривично дело
договор за извршење кривичног
дела убиство, тужилаштво терети
Панчевце В. Ј. (рођеног 1989) и Д.
П. (1991), као и Старчевце И. С.
(1985), Д. К. (1977) и А. П.

Злочин се догодио 27. јануара
око 20.30, када је Т. С. (1997)
рањен из ватреног оружја, а живот
нису успели да му спасу у панче-
вачкој болници. 

Тужилаштво наводи да је истом
оптужницом И. С. и Д. К. ста-
вљено на терет да су у саизврши-
лаштву починили кривично дело
неовлашћена производња и ста-
вљање у промет опојних дрога.

Тврде да постоји основана сум-
ња да је И. С. од децембра 2020.
до 28. јануара 2021. малолетни-
ку продао 204 грама марихуа-
не, док је Д. К. посредовао у про-
даји дроге малолетнику. (Аг.)

ТУРНИР ШК-а „АЉЕХИН”

Лето у
знаку шаха

Панчево је одавно постало
препознатљиво и по шаху, а
да и овог лета буде узбуђења
на табли од 64 црно-бела
поља, побринуо се ШК „Аље-
хин”.

Овај спортски колектив од 21.
до 29. августа организује шахов-
ски турнир под називом „Пан-
чево опен 2021”.

Играће се девет кола, а тем-
по игре је деведесет минута,
плус тридесет секунди по поте-
зу. Турнир је рејтингован, а
право учешћа имају сви заин-
тересовани играчи. Организа-
тор се потрудио да обезбеди
новчане награде за оне који
освоје прва три места.

За све информације и при-
јаве треба позвати број
061/305-31-37 (Предраг) или
се јавити путем имејла
kse ni ja.tomin29@gmail.com.

А.Ж.

ОСНОВНИ СУД У ПАНЧЕВУ ОДЛУЧИО

Ћирина друга тужба одбијена

Епидемиолог Бранислав Тиодо-
ровић изјавио је у уторак, 3. авгу-
ста, да је ситуација са епидеми-
јом коронавируса у Србији и
поред повећања броја позитив-
них случајева на дневном нивоу
„још апсолутно под контролом”.

Он је за РТС изјавио да повећа-
ња броја позитивних на коронави-
рус има код оних који се враћају с
летовања, али да „не верује да ће
бити уведена посебна контрола са
ПЦРтестом” приповраткууземљу.

Тиодоровић је рекао да „све
до 500 заражених” коронавиру-
сом на дан не захтева „неко
посебно” реаговање и упозорио
да ће надлежни, уколико се та
цифра пређе, морати да разми-
шљају о додатним мерама.

Премањеговимречима, акоби

Србијапрешлабројод1.000 зара-
женихдневно, надлежнибимора-
ли да реагују, као и друге земље,
па и оне које су, попут Црне Горе
и Грчке, „туристички зависне”.

– То би значило затварање
ноћних клубова, вероватно бисмо
морали да ограничимо рад уго-
ститељских објеката – рекао је
Тиодоровић и додао да би била
уведена и интензивнија контро-
ла у тржним центрима и кори-
гован број окупљених на јавним
местима.

Тиодоровић је рекао да се
„разматра” обавезна вакцинаци-
ја и да „смо близу такве одлу-
ке”, али да се пре свега ради о
„препоруци у најбољој намери”,
која се односи на здравствене
раднике, просвету и запослене

у вртићима, као и на ученике
старије од 12 година.

Он је оценио да засад нема
препрека за одржавање манифе-
стација попут сабора у Гучи, уко-
лико се организатори придржа-
вају препоручених мера, и додао
да је „фестивал ’Егзит’ врло добро
прошао јер је врло озбиљно био
урађен безбедносни протокол”.

Председник Удружења инфек-
толога Србије Томислав Преве-
ден изјавио је да ће трећа доза
вакцине против короне свакако
бити неопходна и да стручна
тела у Србији треба да дају пред-
логе ко први треба да је прими,
која вакцина да буде употребље-
на и у ком тренутку дати ту дозу.

– У том смислу веома је важно
да грађани верују институција-

ма које ће направити план о
трећој дози – рекао је инфекто-
лог из Клиничког центра Војво-
дине Томислав Преведен.

Он је указао и да између сојева
вируса којима су оболели зараже-
ни не постоји значајна разлика у
клиничкој слици, поготово међу
хоспитализованим пацијентима.

– Оно што се, међутим, при-
мећује, јесте утицај вакцинације,
односно сада у болницама углав-
ном имамо радно способно ста-
новништво, средње и млађе доби,
док је раније било много више
старијих – навео је Преведен.

Он је рекао да је та старосна
категорија становништва већи-
ном вакцинисана и да вирус
захвата пре свега особе које нису
примиле вакцину. (Аг.)

ТЕШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ЛОШЕ ОДЛУКЕ

Према важећим прописима,

о свакој измени провизија

које банке зарачунавају на

своје услуге корисник мора

да буде обавештен бар два

месеца раније.

Корисник у том случају има

две могућности: да затвори овај

рачун и промени банку или да

пристане да плаћа нови тро-

шак. Треба посебно имати на

уму да код свих банака, углав-

ном, важи правило: ко изричи-

то не одбије нове тарифе,

сматра се да их је прихватио.

Ако клијент прихвати нови

тарифник, а не обезбеди

новац на рачуну, банка ће

његово дуговање „писати” као

неплаћени дуг. Јер, без обзи-

ра на то да ли корисник рачу-

на намерно или случајно не

плати приспели дуг, свака

банка пријављује Кредитном

бироу сваког клијента кад про-

текне 60 дана од момента

када је тај дуг доспео за

наплату. То важи за дугове и

по динарским и девизним

рачунима, дозвољеним мину-

сима, кредитним ратама, кре-

дитним картицама…

А негативна ставка у Кре-

дитном бироу касније отежа-

ва или онемогућава добијање

новог кредита.

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

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

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

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

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

Новичић Ђоновић из Дома
здравља Палилула.

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

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

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

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

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

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

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

ПРОМО

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

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

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

ЕПИДЕМИОЛОЗИ О НОВИМ МЕРАМА

Ситуација је под контролом, излаз је у вакцини

Инкомпетенција, ма, Ћирино
незнањепоновонаделу! Оношто
мисле панчевачки адвокати – да
је њихов колега (на основу завр-
шеногфакултета) Јован
Ћирић потпуно нестру-
чан – поново се показа-
ло: њемујеОсновнисуд
у Панчеву други пут
одбио тужбу и предлог
за одређивање притво-
рапротивглавногуред-
никанашеглистаАлек-
сандра Живковића. 
Разлог – његова приватна кри-
вична тужба је неоснована.

Али Ћира се у вишку вре-
мена због мањка клијената
залетео и не стаје: и даље тужи
„Панчевац” и наш менаџмент
за шта му падне на памет. Из
незнања срља из пораза у пораз
и остаје само да видимо када
ће Ћирина композиција да
испадне из шина. Наравно,
само фигуративно.

Да подсетимо, иако Ћирић

одбија да реагује на текстове у
нашем недељнику и да разго-
вара с новинарима, тужи „Пан-
чевац” без основа и Вишем суду

у Београду и Основ-
ном суду у Панчеву.
Тако je Виши суд
недавно донео реше-
ње у коме стоји да је
једна од Ћириних
тужби у једном делу
непотпуна, због чега су
испуњени услови за
одбачај тужбе у том

делу. Констатовано је и да је
тужилац Ћирић, пошто су му
искуснији и компетентнији
људи из правосуђа све објасни-
ли, увидео свој пропуст, па је
тужбу у том делу сам повукао.
Узрочно-последично одрекао
се права на изјављивање жал-
бе.

Већ у септембру ћемо изнети
детаље о још две афере у које је
Ћирић умешан. Наравно, суд ће
поново бити мерило. Р. Т.

Јован Ћирић

ГРАЂАНИ ОВО ТРЕБА ДА ЗНАЈУ

НЕ МОРАТЕ ДА ИЗМИРИТЕ КРЕДИТ
УКОЛИКО МЕЊАТЕ БАНКУ
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Енергетска транзиција
подразумева потпуну
реконструкцију
тог сектора

Стандарди: чист
ваздух, чиста вода,
незагађено земљиште
и квалитетни шумски
екосистеми

Градско веће Савеза самостал-
них синдиката било је домаћин
округлог стола, односно панел-
-дискусије на актуелну тему –
заштита животне средине и кон-
цепт друштвене правде. Пред
синдикалним активистима гово-
рили су декан Шумарског факул-
тета Универзитета у Београду
Ратко Ристић, научни саветник
у Институту за хемију, техноло-
гију и металургију Универзите-
та у Београду Драгана Ђорђе-
вић, потпредседник Већа Саве-
за самосталних синдиката Душко
Вуковић, Саша Димитријевић из
Уједињених гранских синдика-
та „Независност” и Стивен
Маклауд из Америчког центра
солидарности.

Округли сто је реализован у
оквиру пројекта безбедности и
здравља на раду, уз подршку Аме-
ричког центра за радничку соли-
дарност. Отворена су питања: да
ли се Србија припремила за енер-
гетску транзицију и трансфор-
мацију енергетских система; има
ли места за раднике у зеленој
економији; да ли су побуне рад-
ника резултат необавештености;
да ли је заштита животне среди-
не само еколошко, економско
или и политичко питање...

Не оставити раднике на цедилу

СтивенМаклаудјеговориоопрак-
си на овом пољу широм света.

– Оно на шта треба да утичу
Влада, синдикати и послодавач-
ке организације јесте увођење
чистије енергије и технологије.
Са становишта радника у тран-
зицији ка чистој технологији за
њих је најбитније да не буду оста-
вљени на цедилу. То, рецимо,

значи да они који се баве рудар-
ством, у смислу праведне тран-
зиције, треба да се полако прео-
ријентишу на неке друге секто-
ре рада. Тај задатак пашће на
синдикате – казао је Маклауд.

Као пример је дао асоцијаци-
ју синдиката Канаде, где су син-
дикати директно разговарали с
радницима при преласку на дру-
ги сектор из сектора рудника
угља. Тако су сазнали каква је
обука потребна радницима да би
што безболније прешли на дру-
го радно место. Подвукао је да у
Америци постоји плаво-зелена
асоцијација, у којој представни-
ци производних радника о бит-
ним питањима последица тран-
зиције дискутују с представни-
цима еколошких организација.
Једна од тема је како да радни-
ци из рударског сектора пређу у
нови сектор изградње турбина и
ветрењача да би њихова транзи-
ција била што безболнија.

Драгана Ђорђевић је рекла да
је Србија потписница Париског
споразума из 2015, према коме
смо се обавезали да до краја 2020.
године „смањимо потрошњу
фосилних горива за 20 процена-
та, да уведемо обновљиве изворе
енергије за 20 посто и да нам
енергетска ефикасност достигне
20 посто у енергетском билансу,
а ништа од тога није урађено”.

– Иначе, енергетска транзи-
ција подразумева потпуну рекон-
струкцију енергетског сектора,
да се максимално смањи кори-
шћење фосилних горива и да се
уведу обновљиви извори којима
Србија обилује – објаснила је
Драгана Ђорђевић.

Подвукла је да је присталица
тога да се прво размотре ресур-
си за чистије добијање енергије
на локалном нивоу.

Заштита права запослених

Душко Вуковић је истакао да је

синдикат једна од главних инсти-
туција које треба да учествују у
дијалогу у вези са економским,
друштвеним и политичким пита-
њима енергетске транзиције. Он
сматра да „синдикати треба да
буду укључени у израду свих
планских докумената који ће
говорити о томе шта можемо у
будућности очекивати везано за
позитивну намеру да идемо ка
зеленој економији”.

Саша Димитријевић је под-
вукао да „у овим процесима син-
дикат мора да има своју улогу у
заштити права запослених који
ће можда бити жртва енергет-
ске транзиције”.

Ратко Ристић је истакао да
„оно што ми сами, као одговор-
на држава и самосвестан народ,
треба да урадимо, јесте да нашу
земљу уредимо пре свега како
нама одговара, а да наше ста-
новништво једноставно уведемо
у амбијент у којем се реализују
највиши стандарди заштите
животне средине – то значи: чист
ваздух, чиста вода, незагађено
земљиште, квалитетни шумски
екосистеми и апсолутно здрав и
погодан амбијент пре свега за
живот, а онда и деловање у еко-
номској сфери”.

Оценио је да развој шума за
енергетику у Србији има смисла
само уколико је земљиште неу-
потребљиво за пољопривреду,
која је развојна шанса Србије.

4 ДРУШТВО
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ИЗЈАВА МИНИСТРА ПОЉОПРИВРЕДЕ НЕДИМОВИЋА

Постоје злоупотребе у вези са субвенцијама

Никола Тесла је поново спојио Србе и Хрвате, тако да
се и једни и други понашају као да су ставили руку у
утикач. Дрма их наизменична струја у својатању Тесле…
Највећег научника оног и овог доба сада желе да при-
своје Хрвати, Срби га не дају на хрватски евро, туку се
за Теслу као да им је род најрођенији, мада смо ми,
овакви какви смо, чекали да Теслу примимо у САНУ
као редовног члана читаве 43 године, што је најдуже
чекање у историји... Морао је Никола Тесла да се
докаже овдашњим умовима. Знао је да нико не може
бити пророк у свом селу, не мислим на Смиљане,
мислим на Београд… Охладите зато сви усијане гла-
ве. Тесла припада целом свету.

(Новинар Александар Апостоловски, 
„Политика”, 1. август)

* * *
Читав свет данас живи потпуно ново искуство глобалне
неизвесности, којој се не види крај и ја сам се питала да
ли да с новом представом побегнем од такве суморне
реалности. Схватила сам да такав ескапизам нема сми-
сла и одлучила сам се за Јонесковог „Носорога”, за апсурд-
ну причу која говори о томе како епидемија једног виру-
са претвара људе у носороге. Оно на што је Јонеско
заправо мислио био је вирус нацизма и људске глупости,
а то је тема која се, у корену ове светске кризе, заправо
на кључни начин тиче свих нас. Тај дух апсурдне Јоне-
скове приче омогућио нам је да с дистанце погледамо
како изгледа свет у којем данас живимо. Ради се о томе
да ми данас не знамо што нам се догађа. Знамо да је то
нешто огромно што нас преплављује, али не знамо обја-
снити шта је то тачно. Из тога се рађа осећај страха,
апсурда и неизвесности. Колико смо у таквој ситуацији
остали људи, а колико смо се претворили у аморфну
масу која говори оно што јој се каже? Такву злокобну
атмосферу Јонеско у „Носорогу” јасно детектује и ја као
редитељка у ствари нисам имала потребу да било што
доказујем, додајем или потцртавам.

(Редитељка Ленка Удовички, 
портал „Новости”, 1. август)

* * *
Кад чујем да се неки тренутни моћници – ове или оне
партијске клике – спремају да неком уметнику подигну
споменик или спомен-обележје свеједно, добијем одмах
копривњачу. Јер је у традицији наше политичке некул-
туре, од краја 19. века наовамо, да се ситни популистич-
ки поени стичу на судбинама оних уметника који су у
својим земним животима пролазили шибу и потпуни
немар. А кад је све готово, ето неких да лицемерно пока-
жу како им је до културног памћења. И онда оставе
нешто што делује као увреда добрим културним мери-
лима и здравој памети. Таквих примера има много и
били су производ и претходних власти.

(Филмски критичар Милан Влајчић, 
„Данас”, 2. август)

* * *
Када наставу књижевности, а тако и избор лектире, кон-
ципирате као историју књижевности, ви сте непогреши-
во креирали један гњаваторски предмет у којем ученици
књижевност доживљавају као инструмент мучења, а онда
се разноврсни мудраци жале на време и нове генерације.
Давно је Хорације изрекао оно – dul ce et uti le – и обрати-
те пажњу на редослед: књижевност прво треба да забави,
а онда и да поучи. За разумевање средњовековне књи-
жевности потребно је прилично образовање, осим ако је
не тумачите на нивоу баналних и најчешће погрешних
идеолошких парола. Концепт наставе књижевности, а
тако и лектире, морао би се првенствено креирати са
циљем да створи будуће читаоце, а не да их одбија.

(Писац Радослав Петковић, 
портал „Нова.рс”, 2. август)

* * *
Европска унија је донирала значајне своте новца. Неке
од реформи су спроведене, међутим већина земаља још
није спремна за чланство у Унији. Како је то могуће? У
теорији нема смисла – али у реалности и те како има, јер
бројни лидери на Балкану немају користи од чланства у
ЕУ. Дакле, то је нешто попут зачараног круга. Треба ту
узети у обзир и нову стратегију Европске уније о безбед-
ности из 2016. године која се заснива на прагматичном
реализму – шта год то значило. Дакле, ако упоредите тај
документ са претходном стратегијом, приметићете да
проширење ЕУ није главни приоритет ЕУ. Тако да мислим
да су се две ствари испречиле – лидери на Балкану и
страховита корупција и са друге стране Запад, односно
Европска унија која Балкану није пружила одговарајућу
пажњу из праве перспективе.

(Докторка правних наука Ивана Страднер, 
„Глас Америке”, 2. август)

КОНЦЕПТ ПАНЕЛ-ДИСКУСИЈА НА ТЕМУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПОДИЗАЊЕ ОПШТЕ СВЕСТИ О ЕКОЛОГИЈИ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Министар пољопривреде Брани-
слав Недимовић у изјави за аген-
цију „Танјуг” нагласио је да све
већи број захтева за субвенције у
пољопривреди, већа сума субвен-
ција, као и успостављање систе-
ма контроле доводе понекад до
загушења у обради захтева.

– Исплаћују се субвенције за
2021. Али људи морају да буду
свесни да имамо исти број запо-
слених и националне мере које
су повећане за око два пута.
Постоји загушење у погледу обра-

де захтева, а сада се контролише
сваки захтев у смислу финан-
сијских злоупотреба. Имали смо
ситуацију на територији Мачван-
ског округа да је, од 27 контро-
ла, у 23 контроле утврђено да се
паре троше ненаменски. Мора и
ту да се уведе ред и направи
систем контроле – рекао је Неди-
мовић.

Министар је казао да је испла-
ћено више од 120.000 захтева
из 2020. године од укупно око
134.000 поднетих, а да је око

6.000 захтева одбијено због неу-
редне документације. Додао је:

– Имамо прилично докумен-
тације на допунама. Мора да се
схвати да ово постаје један озби-
љан систем, у коме постоји неве-
роватна количина захтева. Из
године у годину све их је више.
Рецимо, у 2020. години било је
179.000 грла оваца више него у
2019. Мора то све неко да обра-
ди. Зато идемо на систем
„еАграр”, који ћемо увести сле-
деће године. Циљ је да се елек-

тронским путем подносе захте-
ви за субвенције и исто тако
исплаћују, као и да се убрза
систем како бисмо људе осло-
бодили да могу да се баве кон-
кретним стварима.

Недимовић је закључио да за
2019. годину не постоје захтеви
за субвенције који нису испла-
ћени а да је документација уред-
но поднета: има оних што су на
систему допуна – ако се не доста-
ви допуна, апликант не добија
новац.

ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА НА ДЕПОНИЈУ

Све више депонованог смећа
Према подацима ЈКП-а „Хиги-
јена”, на нову санитарну депо-
нију током 2020. године депо-
новано је 76.200 тона отпада,
што је за 166 процената више од
28.600 тона, колико је одложено
у 2019. У две године пре тога –
2017. и 2018. године – на депо-
нији је завршило по 25.000 тона.

У „Хигијени” кажу да „уве-
ћан број становника и већа при-
вредна активност генеришу
знатно већу количину отпада”.
Разлози убрзаног пуњења сани-
тарне депоније објашњава се
уређењем сеоских сметлишта
у Глогоњу, Омољици и Кача-
реву, али и, као што смо рекли,
повећаним бројем становника
Панчева; барата се податком
да има неколико хиљада досе-
љених. Уз то, од 15. марта ове
године отпад из Ковина тран-

спортује се на нову санитарну
депонију у Панчеву. Све ово ће
утицати и на повећане прихо-
де ЈКП-а „Хигијена”, јер се
одношење смећа наплаћује по
квадратном метру стана.

Скупштина града Панчева
недавно је усвојила Одлуку о

усвајању пројекта јавно-приват-
ног партнерства без елемената
концесије за финансирање,
изградњу и одржавање објеката
и третман комуналног отпада
на територији града. Овом одлу-
ком се започело планско доку-
ментовање изградње постројења

за третман комуналног отпада.
Истовремено, Град Панчево

је расписао јавну набавку за
„чишћење и уклањање дивљих
депонија расутих по атару”.
Процењена вредност посла, без
ПДВ-а, износи 208,3 милиона
динара. Чистиће се атари насе-
љених места и самог Панчева.
Онај ко добије овај посао, мора-
ће да користи сепаратор за
одвајање комуналног од грађе-
винског отпада, да утоварује и
транспортује обе ове врсте, те
да рекултивише земљиште.

Рок за подношење пријава је
3. септембар.

БИТНА ТЕМА ЗА ПАНЧЕВЦЕ

Председник Градског већа

Савеза самосталних синдиката

Панчева Жељко Јелкић казао

је да су овакве едукације

посебно значајне за синдикал-

це, а нарочито у времену и

окружењу у којем живимо.

Додао је:

– За нас Панчевце битна је

тема заштита животне средине,

а посебно додатно озелењава-

ње. Овакви скупови свакако

доприносе едукацији свих син-

дикалних активиста и чланова

у смеру подизања опште све-

сти на тему екологије.



Уложено више од
3,4 милиона евра

Доминација и
дигиталним услугама

Они који су били у прилици да прођу
новим ауто-путем „Милош Велики”
знају да је донедавно било немогуће
стати и освежити се на овој деоници.
Наравно, могло је на стајалиштима,
али није било класичне друмске услу-
ге. Kомпанија НИС је отворила прву
бензинску станицу на ауто-путу „Милош
Велики”. Најновији малопродајни обје-
кат НИС-а налази се у близини Чачка,
у смеру из Београда. Реч је о најмодер-
нијој бензинској станици, која послује
под премијум брендом GAZPROM,
изграђеној у складу с најсавременијим
технолошким, безбедносним и еколо-
шким стандардима.

– Настављамо да интензивно ради-
мо на развоју и модернизацији наше
малопродајне мреже. Поносни смо на
то што смо отворили прву бензинску
станицу на новом ауто-путу и што ћемо
нашим верним потрошачима моћи да
пружимо горива врхунског квалитета,

као и изузетно атрактиван асортиман
допунских производа и услуга – иста-
као је Алексеј Черников, директор Бло-
ка Промет у компанији НИС.

Нови објекат, у чију је изградњу и
опремање уложено више од 3,4 милио-
на евра и на којем је ангажовано 19 запо-
слених, поседује врхунску дигиталну тех-
нологију, пет „острва” с мултифункцио-
налним аутоматима за точење горива,
као и пуњач за електричне аутомобиле.
Нови визуелни идентитет и модеран
дизајн ове бензинске станице употпуњу-

ју понуда најквалитетнијих нафтних
деривата домаће производње и богат
избор допунског асортимана. Такође,
потрошачима је на располагању богат
садржај, попут отворене баште и ресто-
рана „Dri ve Cafe” с разноврсном гастро-
номском понудом, укључујући и широк
избор „Dri ve Cafe” бургера. Бензинска
станица под називом „Соколићи 1” два-
десет пети је малопродајни објекат овог
НИС-овог премијум бренда у Србији.

У НИС-у истичу да корисници услуга
на овој бензинској пумпи могу да кори-

сте и добро познате апликације „С нама
на путу” и „Dri ve.Go” компаније НИС,
које су се нашле на првом и другом
месту међу ТОП 10 бесплатних послов-
них апликација на „Гугл плeј” листи.

Да подсетимо, апликација „С нама
на путу” намењена је корисницима исто-
именог НИС-овог програма лојалности,
а потрошачима омогућава значајне уште-
де и погодности при куповини на НИС
„Петрол” и НИС „Гаспром” бензинским
станицама. С друге стране, апликација
„Dri ve.Go” пружа могућност брзог, јед-
ноставног и сигурног плаћања горива,
без потребе одласка на касу. Апликаци-
ја је доступна на више од 220 НИС
„Петрол” и НИС „Гаспром” бензинских
станица широм Србије, једноставна је
за коришћење, а куповина траје оноли-
ко колико траје точење горива.

Како кажу у овој компанији, теже
непрестаном унапређењу свог посло-
вања, а пре свега у домену пружања
најквалитетније робе и услуга. НИС на
овај начин добија потврду да на прави
начин излази у сусрет потребама сво-
јих потрошача.

НИС-ове апликације, поред „Гугл
плеја”, можете инсталирати и путем
„Епл стора” или „Хуавеј ап галери”.
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Шан са за буду ће 
ака дем це

Има места и за буџет

Пан чев ци, буду ћи бру цо ши, који у
првом кру гу нису успе ли да се упи шу
на факул те те Уни вер зи те та у Бео гра -
ду има ју нову шан су – рас пи сан је
дру ги упи сни рок за факул те те у саста -
ву тог уни вер зи те та за наред ну школ -
ску годи ну, за које ће кан ди да ти моћи
да се при ја ве у сеп тем бру. Наи ме,
после првог упи сног кру га оста ло је
сло бод но укуп но 1.286 места на буџе -
ту и 1.495 за само фи нан си ра ју ће сту -
ден те.

Гра ђе вин ски факул тет може да упи -
ше још 11 буџет ских и 68 само фи -
нан си ра ју ћих бру цо ша, на Машин -
ском факул те ту је оста ло 11 места за
само фи нан си ра ју ће сту ден те, на
Рудар ско-гео ло шком факул те ту има
још 141 место на буџе ту и 55 на само -
фи нан си ра њу, на Тех но ло шко-мета -
лур шком 106 плус 18, а на кате дри
Тех нич ког факул те та у Бору 138 плус
35. Пољо при вред ни факул тет оче ку је
још 214 сту де на та плус 125, а Шумар -
ски 88 плус 123 бру цо ша. На Еко -
ном ском има места само за само фи -
нан си ра ју ће сту ден те (127), као и на
Прав ном (176), Пра во слав ном бого -
слов ском факул те ту (69) и Факул те ту
спо р та и физич ког вас пи та ња (19).

На Фило зоф ском су оста ла пра зна
62 места на буџе ту и два за сту ден те
који ће пла ћа ти шко ло ва ње, а на Фило -
ло шком 185 плус 228. На Факул те ту
поли тич ких нау ка само јед но место
је непо пу ње но на буџе ту, а 41 на само -
фи нан си ра њу. Учи тељ ски факул тет
ће моћи да упи ше још 41 буџет ског и
107 само фи нан си ра ју ћих бру цо ша,
док је на Факул те ту за спе ци јал ну
еду ка ци ју и реха би ли та ци ју пра зно
14 места за сту ден те који ће пла ћа ти
шко ла ри ну. На Мате ма тич ки факул -
тет може да се упи ше још 77 редов -
них и шест само фи нан си ра ју ћих сту -
де на та, на Физич ки 84 плус 11, на
Хемиј ски 57 плус седам, на Факул тет
за физич ку хеми ју 52 плус 17, на Гео -
граф ски 29 плус 77, док је на Био ло -
шком после првог рока сло бод но 16
места за бру цо ше који ће пла ћа ти
шко ла ри ну.

Дета љан пре глед бро ја сло бод них
места по факул те ти ма и сту диј ским
про гра ми ма обја вљен је на сај ту Уни -
вер зи те та у Бео гра ду. При ја вљи ва ње
кан ди да та за дру ги упи сни рок биће
2. и 3. сеп тем бра, а пола га ње при јем -
них испи та 6. и 7. сеп тем бра, пре ма
рас по ре ду који буду обја ви ле висо ко -
школ ске уста но ве. Упис при мље них
бру цо ша тре ба да буде завр шен нај -
ка сни је до 16. сеп тем бра.

Попу лар ни сме ро ви

Ове годи не су резул та ти при јем них
испи та у про шлом упи сном року на

неким факул те ти ма били сла би ји него
прет ход них годи на. На нај а трак тив -
ни јим факул те ти ма и ове годи не су
сва места попу ње на већ у првом упи -
сном кру гу, а за буџет ска места је и
даље био потре бан зави дан број бодо -
ва. Тако је и ове годи не вла да ло вели -
ко инте ре со ва ње за Факул тет орга -
ни за ци о них нау ка, али и на одсе ку
за пси хо ло ги ју на Фило зоф ском
факул те ту у Бео гра ду, где се за један
индекс бори ло чак шест кан ди да та.
Елек тро тех нич ки факул тет је тако ђе
забе ле жио бла го већи број заин те ре -
со ва них него прет ход не годи не, па је
ове годи не било 1.135 кан ди да та који
су пола га ли при јем ни и бори ли се за
јед но од 720 сло бод них места. Нај ве -
ћи број при ја вље них кан ди да та у
првом року био је на Факул те ту орга -
ни за ци о них нау ка – 2.240 на 820
места, а нај ве ћи број кан ди да та на
јед но рас по ло жи во место има Сто -
ма то ло шки факул тет.

Зани мљи во је и то да је ове годи не
било више кан ди да та и за Меди цин -
ски факул тет – за око 10 одсто више
него прет ход не. Да је бор ба и за сту -
ди је меди ци не била вели ка, гово ри
пода так да је за послед ње буџет ско

место тре ба ло 75,02 бода, док је први
испод црте имао „само” 75 пое на. Још
зани мљи ви ји је пода так да је послед -
њи од 23 сту ден та који су упи са ли
Меди цин ски факул тет на само фин -
си ра ње имао 74 бода.

Посеб но је тешко било упи са ти
Машин ски факул тет, суде ћи по ранг-
-листи, пого то во смер Инфор ма ци о не
тех но ло ги је у машин ству. Послед ње,
20. место на буџе ту добио је кан ди дат
са чак 97,16 бодо ва. А да би се уоп ште
упи сао овај смер, па макар и о свом
тро шку, тре ба ло је 87,50 пое на.

Увек је акту е лан и Прав ни факул -
тет Уни вер зи те та у Бео гра ду. На тај
факул тет се и ове годи не на сту ди -
ра ње о тро шку држа ве упи са ло око
600 бру цо ша, а мини мум је био 77,22
пое на. Послед њи на листи који је
сте као пра во да учи на Прав ном
факул те ту, али о свом тро шку, имао
је 34,1 бод.

Кон ку рен ци ја је била нешто јача
на истом факул те ту у Новом Саду.
Ипак, мора се узе ти у обзир да Прав -
ни факул тет у Новом Саду упи су је
дале ко мање бру цо ша него бео град -
ски – ско ро пет пута мање. Тако је за
„упад” на буџет било нео п ход но 93,28

бодо ва, а послед њи на листи имао је
40,10.

После ди це новог трен да

На Фило зоф ском факул те ту, чини се,
није била посеб на гужва, осим на сме -
ру за пси хо ло ги ју. Тако је за упи си ва ње
сту ди ја исто ри је о тро шку држа ве тре -
ба ло 51,88 пое на, а фило зо фи је 55,84.
Ипак, како је ове годи не смер пси хо ло -
ги је био вео ма тра жен, тако је за упис
на овај сту диј ски про грам тре ба ло више
од 80 бодо ва. Слич на је ситу а ци ја и на
Фило ло шком факул те ту, где је сту ден -
ти ма који су бира ли смер Срп ски језик
и књи жев ност тре бао тач но 51 бод, и то
за буџет ско место, а за само фи нан си -
ра ње је било довољ но 38,60.

По све му суде ћи, Срби ји ће за коју
деце ни ју зафа ли ти про фе со ра и
настав ни ка матер њег јези ка и књи -
жев но сти и о овом фено ме ну би тре -
ба ло дебе ло да раз ми сле у мини стар -
ству заду же ном за про све ту.

Сти че се ути сак да смо бар у овом
делу соци о ло шког раз во ја ухва ти ли
корак с раз ви је ним све том – изгле да
да су нове гене ра ци је схва ти ле да је
ипак све у нов цу.

Ко зна, можда је то и добро.

НОВИ УПИ СНИ РОК НА БЕО ГРАД СКИМ ФАКУЛ ТЕ ТИ МА

СКО РО 3.000 МЕСТА У СЕП ТЕМ БРУ

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

БЕСПЛАТНИ ОНЛАЈН
КУРСЕВИ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ

Специјалистичка обука
Национална служба за запошља-
вање обавештава јавност да је рок
за пријављивање незапослених за
похађање бесплатних специјали-
стичких обука из области инфор-
мационо-комуникационих техно-
логија померен за 1. септембар.

Саопштено је да ће обуке поче-
ти 13. септембра и биће реализо-
ване онлајн. Учешће незапослених
са евиденције НСЗ-а потпуно је
бесплатно, а једини услов за поха-
ђање обука је познавање енглеског
језика. Обуке за занимања soft wa -
re deve lo per, data analyst, IT адми-
нистратор и AI prac ti ti o ner орга-
низоваће компанија „Semos Edu -
ka tion”, као подршку Глобалној
иницијативи за стицање дигитал-
них вештина компаније „Мајкро-
софт”.

ПОЧИЊЕ ОБУКА
ЗА ВАСПИТАЧЕ

Унапређење знања
и вештина

Министарство просвете најавило
је обуку за 12.000 васпитача за
инклузивно предшколско васпи-
тање и образовање у оквиру про-
јекта „Инклузивно предшколско
васпитање и образовање”, који се
изводи у сарадњи са Светском бан-
ком.

Овај пројекат обухвата све
аспекте предшколског васпита-
ња и образовања: унапређење зна-
ња и вештина кадра кроз мен-
торску подршку и обуку, као и
обуку родитеља о значају раног
развоја и васпитно-образовног
рада кроз програм у 34 јединице
локалне самоуправе ради пове-
ћања обухвата деце из осетљивих
група. Бојана Нацева, стручњак
за образовање и менаџер Свет-
ске банке, задужена за тај проје-
кат, истакла је добру сарадњу с
Министарством и навела да је
Светска банка задовољна напрет-
ком у спровођењу пројектних
активности.

Поред тога, Министарство је
најавило и проширење капаци-
тета предшколских установа
изградњом неколико нових обје-
ката.

НОВА ПЛАТФОРМА ЗА
ВОЋАРЕ И ПОВРТАРЕ

Извезите воће
и поврће у Америку

Од ове недеље домаћим
произвођачима, прерађивачима и
дистрибутерима свежег, смрзну-
тог и прерађеног воћа и поврћа
доступна је јединствена електрон-
ска платформа која ће им пружи-
ти могућност да на једном месту
сазнају све неопходне информа-
ције о припреми и извозу на тржи-
ште Сједињених Америчких Држа-
ва (САД).

Како је саопштила Организа-
ција за храну и пољопривреду Ује-
дињених нација (УН ФАО), плат-
форма је настала у оквиру про-
јекта „Подршка диверзификаци-
ји извоза пољопривредног и пре-
храмбеног сектора Западног Бал-
кана и Источне Европе” у сарад-
њи са Европском банком за обно-
ву и развој (EBRD) и Развојном
агенцијом Србије.

Српске компаније имају прили-
ку да успоставе контакт са екс-
пертима и добију конкретне
информације у вези с потенција-
лима тржишта, припремом и реа-
лизацијом извоза воћа и поврћа
на ово велико светско тржиште
хране. Приступ комплетном садр-
жају је бесплатан уз регистрацију
предузетника или компанија, а
приступ едукативном материјалу
је омогућен путем интернет стра-
нице Развојне агенције Србије
vodic.ras.gov.rs.

ПРВА БЕНЗИНСКА СТАНИЦА НА АУТО-ПУТУ „МИЛОШ ВЕЛИКИ”

НИС-ове точилице код Чачка
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Стаза

ХРАНА ЗА ДУШУ

Драги моји, одмалена нас уче
којим путем треба да идемо
да бисмо постали прихваће-
ни, успешни, признати, па чак
и вољени. Људи
којима је стало
да будемо срећ-
ни и задовољ-
ни, „знају” шта
је најбоље за
нас. Тако су и
они учени од
својих родите-
ља, учитеља,
ж и в о т н и х
сапутника, ови
од својих и тако
имамо трансге-
нерацијски тра-
сиран пут за
наш „безбедан
и срећан” про-
лазак кроз живот. С време-
ном се тај пут прошири и
модернизује. Сјај и блешта-
вило путоказа нас свакоднев-
но подсећају да идемо у 
добром смеру... баш на место
и на начин како други желе.

Поједини своје животно
путовање започну и заврше
уклопљени у море сличних,
као да им је живот на ауто-
пилоту, без турбуленције кли-
зе трошећи своје дане умота-
не у свакодневицу добро
познате рутине. Добро осми-
шљено путовање има редов-
не (годишње) одморе, неоп-
ходне за успешан повратак у
уобичајено.

Увек заузетог ума (екра-
нима свих величина), не сти-
жемо да „бацимо” поглед у
страну. Да приметимо стазе
и стазице којима је пут на
којем се налазимо обилато
испресецан. Свака стаза је
могућност коју нисмо при-
метили. На неке смо (с 
разлогом) упозоравани. Рече-
но нам је да нам никаква
добра неће донети ако ту зако-
рачимо. Неки се ипак упуте
туда, упркос упозорењима.

Неки путокази нас приву-
ку иако су нејасни и у почет-
ку неразумљиви нашем уму
наученом на јасне и блешта-
восјајне понављајуће путока-
зе. С појединих стаза ћемо
чути путоказ, осетити мирис

д е т и њ с т в а ,
десиће се неки
шапат душе
који изазива
трнце и јежи
нам кожу. Бит-
но је да заста-
немо. Да зау-
ставимо безгла-
ви точак свако-
дневице и
погледамо у
стазу која нас
је, из неког 
разлога, нате-
рала да се осе-
тимо другачи-
је. Можда је то

стазица на којој се виде оти-
сци стопала некога ко је недав-
но туда прошао, или је сасвим
зарасла у траву и бодљикаво
жбуње. Ипак је стаза и, чим
је ту, неко је већ ишао тим
путем. Тај неко је оставио
путоказ који смо разумели.
Увек можемо да наставимо
даље, чистим, осветљеним
путем, или да скренемо у спо-
редну једва видљиву стазу
којом се тако ретко иде.

Одлука је, као и увек, на
нама. А страх од непознатог?
Почиње да се топи с првим
кораком у смеру где су путо-
кази остављени онима који су
кренули... ка себи.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Битно је да застанемо.
Да зауставимо 
безглави точак 
свакодневице и
погледамо у стазу
која нас је, из неког
разлога, натерала
да се осетимо 
другачије.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Kада су стопала заробљена у обући, она пате и не само
да се зноје него се и перутају и сврбе, а неретко се поја-
вљују и ранице на кожи. Треба им ваздуха, поготово
током летњих врућина.

Знојење јесте природно, али никако није пријатно!
После дугог дана проведеног у обући једва чекате да се
изујете и дигнете ноге, али тада, уместо опуштања, осе-
ћате бол и нимало пријатан мирис. Уз адекватну негу,
могуће је стопала одржати лепим и здравим.

Код повећаног знојења ногу препоручују се свакодневне
вруће купке у чају од камилице: шест кашика цвета пре-
лијте са два литра вреле воде, поклопите посуду и остави-
те да стоји сат времена. Процеђени чај поново подгрејте и
држите у њему ноге док се вода не охлади. После третмана
стопала поспите смесом борне киселине и талка.

Најлакши рецепт који можете испробати јесте да ноге
оперете сланом водом. Једну кашичицу соли сипајте у
чашу вреле воде, а када вода постане прохладна, опери-
те ноге. Понављајте поступак ујутру и увече.

Код знојења стопала и пуцања коже ногу препоручују
се купке од чаја кантариона (две кашике на један литар
воде). Ноге претходно оперите водом и сапуном, а после
купке их поспите талком.

Корисно је и трљати табане чајем од листова нане.
Једну кашику нане прелијте чашом вреле воде, оставите
да одстоји пола сата, процедите и користите. Табане
можете трљати и соком од лимуна.

Средства против
знојења ногу

Године 2010. Светска здравстве-
на организација (СЗО) одреди-
ла је 28. јул као дан обележава-
ња борбе против хепатитиса.

Поводом овог датума доноси-
мо вам одговоре на најважнија
питања у вези са овим обоље-
њем.

Поводом Светског дана борбе
против хепатитиса, 28. јула, Завод
за јавно здравље Панчево под-
сећа грађанке и грађане да сва-
ког радног дана од 8 до 12 сати,
у Улици Вука Kараџића 8 (бив-
ша Железничка амбуланта),
током целе године могу извр-
шити лабораторијско испитива-
ње / тестирање на вирус хепати-
тиса Б и Ц.

Тестирање је бесплатно и ано-
нимно и можете га обавити без
лекарског упута.

Шта је хепатитис?

Хепатитис је вирусно запаљење
јетре. Изазивају га вируси хепа-
титиса (А, Б, Ц, Д, Е и други).

Kод неких особа болест доби-
ја хроничан ток и с временом
може довести до цирозе или
тумора јетре.

Kоји су симптоми хепатитиса?

Kод одређеног броја инфицира-
них може се јавити жутица, уз
појаву тамне мокраће и светле
столице, те малаксалост, слаб
апетит, главобоља, мука, гађење
на масну храну, симптоми слич-
ни грипу…

Често болест добија хроничан
ток, када не даје никакве симп-
томе.

Kако се открива
и лечи инфекција?

Инфекција вирусом хепатитиса
открива се лабораторијским
испитивањем крви. Потребно је
да се с резултатима анализа и
упутом изабраног лекара јавите
инфектологу.

Лечење хепатитиса има циљ
да ублажи и успори ток болести
и одложи појаву хроничног хепа-
титиса или цирозе јетре.

Kако да оболели спрече
ширење заразе?

Kада је реч о вирусу хепатитиса
Б, најбоља превентивна мера је
вакцинација, и то свих особа из
група с повећаним ризиком и
све новорођене деце.

Сексуални партнери и особе
које живе у домаћинству са осо-
бом инфицираном вирусом хепа-
титиса Б, Ц или Д треба да се
вакцинишу вакцином против
хепатитиса Б, уколико се лабо-
раторијским тестовима докаже
да су серонегативни. Ако кори-
стите дроге, пријавите се на лече-
ње. Не смете користити зајед-

ничке игле, шприцеве и остали
прибор за убризгавање дроге или
лека, као ни заједничке цевчи-
це за ушмркавање кокаина.

Треба да имате сопствени и
недељив прибор за личну хиги-
јену (бријачи, четкице за зубе,
пинцете, маказице, машинице).
Посекотине треба покрити хан-
запластом. Не смете бити добро-
вољни даваоци крви, органа, тки-
ва и сперме.

Ако имате стабилну дугого-
дишњу везу, нема потребе да
мењате своје сексуалне навике,
а употребом кондома ризик од
заражавања партнера још више
се смањује. Партнеру треба пре-
дочити чињенице о свом здрав-
ственом стању и поразговарати
о евентуалном тестирању парт-
нера.

Редовно праћење код инфекто-
лога, здрава исхрана (без пуно
масти, чешћи лагани оброци),
апстиненција од алкохола и дроге.

Зашто је важно тестирати се?

Хронични хепатитис Б и Ц
су главни узрок настан-
ка цирозе и рака
јетре и најчешћи

разлог за трансплантацију јетре
у Европи. Према последњим
подацима СЗО, годишње се реги-
струје око три милиона нових
инфекција проузрокованих виру-
сом хепатитиса Б и Ц.

У Заводу за јавно здравље Пан-
чево наводе да чак и у условима
тренутне епидемиолошке ситу-
ације, услед компликација виру-
сних хепатитиса Б и Ц и боле-
сти које су повезане с хепатити-
сом, на сваких 30 секунди умре
по једна особа.

Због тога је овогодишњи сло-
ган обележавања 28. јула „Хепа-
титис не може да чека”.

Kолико људи има хепатитис?

СЗО процењује да око 300 мили-
она људи тренутно живи с виру-
сним хепатитисом а да тога нису
свесни. Спровођење надзора над
вирусним хепатитисима отежа-
ва чињеница да су ове инфек-
ције често асимптоматске у акут-
ној фази, а хронични облици
болести, који су нарочито чести

код хепатитиса Ц, касно се
откривају.

Подаци Институ-
та за јавно здра-

вље Војводине и
Завода за јавно
здравље Пан-
чевоуказујуна
то да у односу
на акутне
вирусне хепа-

титисе Б и Ц,
за које се беле-

жи смањење обо-
левања у нашој

земљиодносноуЈужно-
банатском округу, за хро-

ничне вирусне хепатитисе Б и Ц
региструје се пораст пријављених
случајева.

Kод кога је ризик
од оболевања највећи?

Најнижи ризик за оболевање од
хепатитиса Б и Ц региструје се
код деце узраста до 19 година.
Највиши ризик је у узрасној гру-
пи 30–39 година за хронични
хепатитис Ц и у узрасним гру-
пама преко 40 година за хро-
нични хепатитис Б (са двостру-
ко већом заступљеношћу мушка-
раца у односу на жене).

Kод највећег броја оболелих од
акутног и хроничног хепатитиса
Б и Ц током 2020. године начин
преношења узрочника је остао
непознат, или су у питању: неза-
штићени сексуални однос и кори-
шћење нестерилног прибора за
инјектирање психоактивних суп-
станци, медицинске интервенци-
је, тетоважу или пирсинг.

Може ли се
инфекција спречити?

Вирусне хепатитисе Б и Ц је
могуће спречити. С обзиром на
природан ток болести, која у
дужем периоду може протица-
ти без симптома, кључно је сма-
њити ризик за преношење ових
крвљу преносивих инфекција.

У нашој земљи се од 2006.
године спроводи обавезна систе-
матска активна имунизација про-
тив вирусног хепатитиса Б деце
у првој години живота. Ова висо-
коефективна превентивна мера
допринела је да се у последњих
10 година региструје значајно
смањење броја оболелих од акут-
ног хепатитиса Б.

Основне мере превенције су:
правилна хигијена руку, кори-
шћење личне заштитне опреме
и адекватно стерилисаних
инструмената код пружалаца
козметичких (тетовирање, пир-
синг, трајна шминка, козметич-
ке процедуре, маникир, педикир
и др.) и медицинских услуга.

Подједнако су важне и личне
мере заштите, попут коришће-
ња личног прибора за хигијену
и стерилног прибора за инјек-
тирање психоактивних супстан-
ци, као и избегавања незашти-
ћених сексуалних односа и одре-
ђених козметичких услуга.

УПОЗНАЈ НЕПРИЈАТЕЉА ДА БИ ГА ЛАКШЕ ПОБЕДИО

СВЕ ШТО СТЕ ХТЕЛИ ДА ЗНАТЕ О ХЕПАТИТИСУ, 
А НИСТЕ ИМАЛИ КОГА ДА ПИТАТЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

KАКО НЕКО МОЖЕ ДОБИТИ ХЕПАТИТИС?

Вируси хепатитиса Б, Ц и Д

могу се добити на следеће

начине:

• незаштићеним сексуал-

ним односом са зараженом

особом;

• употребом зараженог

прибора који се користи при

интравенском или интрана-

залном коришћењу дрога или

убризгавању лекова;

• токомхемодијализе (ретко);

• путем трансплантације

органа са инфицираног доно-

ра, трансфузијама крви и

крвних продуката, сперме,

органа и ткива (данас веома

ретко, јер се врши обавезно

тестирање дарова даваоца);

• акцидентално – убодом

на иглу или оштар инструмент

или излагањем крви инфици-

раних особа (често код здрав-

ствених радника);

• ако се користе нестерилни

инструменти при операцијама,

интервенцијама, инвазивним

процедурама, стоматолошким и

другим интервенцијама којима

се нарушава интегритет коже

(тетоважа, акупунктура, пир-

синг, козметичке процедуре);

• коришћењем заједничког

прибора за личну хигијену

(четкице за зубе, бријачи,

машинице за шишање, мака-

зице за нокте) са особом која

је инфицирана;

• са заражене мајке на

новорођенче;

• хепатитис А се преноси

контаминираном храном или

водом, као и прљавим рукама.

Услед компликација
вирусних хепатитиса
Б и Ц и болести које су
повезане с хепатитисом,
на сваких 30 секунди
умре по једна особа.

Светска здравствена
организација процењује
да око 300 милиона
људи тренутно живи с
вирусним хепатитисом
а да тога нису свесни.

У нашој земљи

се од 2006. године

спроводи обавезна

систематска активна

имунизација против

вирусног хепатитиса Б

деце у првој години

живота.



Шта је високотехнолошки кри-
минал (ВТК)? Свакоме је јасно
да су у такав криминал укључе-
ни рачунари. Међутим, високо-
технолошки криминал је много
комплекснија ствар, а кривична
дела која су њиме обухваћена су
разноврсна. Представићемо
институције које су задужене за
сузбијање ВТК и која кривична
дела спадају под ВТК.

Која кривична дела спадају у
високотехнолошки криминал?

Ово питање је кључно, погото-
во када се пријављује кривично
дело. Условно се ова кривична
дела могу поделити на две врсте
– она која се искључиво тичу ВТК
и кривична дела која имају еле-
менте ВТК, али нису искључиво у
надлежности Посебног тужила-
штваиОдељењазасузбијањеВТК.
У прву групу спадају кривична
делапротивбезбедностирачунар-
ских података. Ова дела у Кри-
вичномзаконикуРепубликеСрби-
је обухватају сва кривична дела
из члана 298. до члана 304а.

Другу групу чини много више
кривичних дела него прву гру-
пу. Ту спадају кривична дела
против интелектуалне својине
(члан 198, 199, 202), али и поје-
диначна кривична дела као што
су угрожавање сигурности, нај-
чешће путем друштвених мре-
жа (члан 138), неовлашћено обја-
вљивање и приказивање туђег
списа, портрета и снимка (члан
145), неовлашћено прикупљање
личних података (члан 146), при-
казивање, прибављање и посе-
довање порнографског матери-
јала и искоришћавање малолет-
ног лица за порнографију (члан
185), искоришћавање рачунар-
ске мреже или комуникације
другим техничким средствима
за извршење кривичног дела про-
тив полне слободе према мало-
летном лицу (члан 185б), фал-
сификовање и злоупотреба плат-
них картица (члан 243), као и
друга кривична дела где се кори-
сте рачунари за извршење.

Најчешћа кривична дела су
злоупотреба деце у порнограф-
ске сврхе путем интернета (члан
185). Национална агенција за
криминал Велике Британије обја-
вила је Националну стратешку
процену озбиљног и организо-
ваног криминала за 2021. годи-
ну, према коме се на глобалном
нивоу за 77% повећао број слу-
чајева овог кривичног дела у
2020. години. Недавна вест коју
је ЕУРОПОЛ објавио у мају јесте
да је срушен веб-сајт са дечјом
порнографијом у мрачном вебу
(dark web) и том приликом су
ухапшене четири особе. Међу-
тим, много већи проблем је што
је тај сајт имао регистрованих
преко 400.000 корисника који
су раштркани свуда по свету,

што доводи до проблема надле-
жности и закона који се приме-
њују у одређеним земљама.
Постоји мноштво оваквих сај-
това који се крију у мрачној мре-
жи, који нестају и настају у року
од неколико сати и чији су ства-
раоци добро организовани и тех-
нички потковани.

Кривична дела против безбед-
ности рачунарских података и
кривична дела против интелек-
туалне својине поприлично су
јасна. Остала дела ваља детаљ-
није објаснити кроз конкретне
примере.

Кривично дело угрожавање
сигурности је у последње три
године у порасту у Србији. Оно
има елементе ВТК онда када су
претње упућене преко друштве-
них мрежа. Ограничени ресур-
си за потребе борбе против висо-
котехнолошког криминала тро-

ше се махом на ова кривична
дела, где полиција прати дело-
вање лица која на друштвеним
мрежама постављају негативне
коментаре о политичарима.

Кривично дело искоришћава-
ње рачунарске мреже или кому-
никације другим техничким
средствима за извршење кри-
вичног дела против полне сло-
боде према малолетном лицу
јесте кривично дело које обу-
хвата сваку комуникацију пуно-
летног лица са малолетним
лицем у сврху наговарања да се
састану и, ако се пунолетно лице
појави на месту састанка, биће
кажњено од шест месеци до пет
година казном затвора и новча-
ном казном.

Кривично дело фалсификова-
ње и злоупотреба платних кар-
тица је поред кривичног дела
злоупотреба деце у порнограф-

ске сврхе, такође, у порасту и јед-
ноставно речено обухвата кори-
шћење туђе платне картице за
плаћање или извлачења новца.

Ко је у Србији надлежан да се
бави оваквим случајевима?

Овакви и слични случајеви спа-
дају у надлежност Посебног
тужилаштва за борбу против ВТК
и Одељења за сузбијање високо-
технолошког криминала, специ-
јализоване јединице полиције
унутар Службе за борбу против
организованог криминала
(СБПОК). То су две главне инсти-
туције које се баве овим посло-
вима и које су најважније у целом
том процесу. Институције над-
лежне за сузбијање ВТК у Срби-
ји утврђене су Законом о орга-
низацији надлежности држав-
них органа за борбу против висо-
котехнолошког криминала.

Овим законом образовано је
Одељење за сузбијање ВТК које
чине четири одсека: Одсек за
сузбијање криминалитета у обла-
сти интелектуалне својине, Одсек
за сузбијање електронског кри-
миналитета, Одсек за сузбијање
недозвољених и штетних садр-
жаја на интернету и Одсек за
сузбијање злоупотреба у обла-
сти електронске трговине, елек-
тронског банкарства и платних
картица на интернету. Зашто је
важна ова подела унутар Оде-
љења? Комплексност кривич-
них дела захтева посебно обра-
зован кадар, који ће се бавити
искључиво њиховим сузбијањем,
али тако да запослени не буду
преоптерећени и да одређени
кривични предмети не буду запо-
стављани. У овој анализи може-
те пронаћи више информација.

Посебно тужилаштво за бор-
бу против високотехнолошког
криминала води сваки поступак
из ове области. Дијапазон кри-
вичних дела која спадају под
високотехнолошки криминал је
веома широк и с појавом нових
технологија и све већом употре-
бом истих појављиваће се и нова
кривична дела и доћи ће до пора-
ста овог облика криминалитета.
Подизање свести и знања из ове
области је од кључног значаја за
превенцију. Само тако је могуће
заштитити се пре него што до
кривичног дела дође.

Свако кривично дело, па тако
и кривична дела ВТК, можете
пријавити у најближој полициј-
ској станици. Вашу пријаву потом
прослеђују Одељењу за сузбија-
ње ВТК. Уколико желите, може-
те да одете и директно у Одеље-
ње за сузбијање високотехноло-
шког криминала, али морате да

се запутите у Управу кримина-
листичке полиције, у Службу за
борбу против организованог кри-
минала (СБПОК). У оквиру
СБПОК-а се налази Одељење за
високотехнолошки криминал.

Случај „Телеграм”

Један од најпознатијих случаје-
ва, који се догодио почетком ове
године, јесте случај „Телеграм”
групе EX-YU Балканска соба,
која је имала 36.000 корисника.
У тој групи су корисници поста-
вљали голе слике и видео-сним-
ке разних девојака и остављали
њихове адресе, имена и бројеве
телефона како би их понизили.
Углавном су те слике и видео-
-снимке постављали бивши мом-
ци који су из неког разлога кив-
ни на своје бивше партнерке.
Ово се назива осветничка пор-
нографија. Кривично дело које
је овде учињено јесте неовла-
шћено објављивање и прикази-
вање туђег списа, портрета и
снимка. Поред овог кривичног
дела, ту је и кривично дело при-
казивање, прибављање и посе-
довање порнографског матери-
јала и искоришћавање малолет-
ног лица за порнографију, пошто
је утврђено да су поједине девој-
ке чије су слике и снимци поста-
вљени биле малолетне.

Кроз овај случај видели смо
недостатке кривичне праксе. Под
притиском јавности, ухапшен је
администратор групе, међутим
остали корисници групе, њих
36.000, нису ни били испитани.
С обзиром на то да је утврђено да
су поједине девојке на снимцима
и сликама малолетне, сви кори-
сници те групе чинили су кри-
вично дело из члана 185, став 5
Кривичног законика Републике
Србије, према ком и само гледа-
ње и приступање таквом садржа-
ју носи кривичну одговорност и
кажњиво је или новчаном казном
или казном затвора до шест месе-
ци. С обзиром на то да институ-
ције надлежне да процесуирају
ову врсту криминала пате од хро-
ничног недостатка људства, дово-
ди се у питање и колики су реал-
ни капацитети да се сви учинио-
ци процесуирају и казне.

Ово није усамљен случај, поја-
вљују се нове групе на разним
друштвеним мрежама које лако
могу бити злоупотребљене у
разне сврхе, не само у случају
осветничке порнографије, али
постоје и институционалне пре-
преке да сви одговарају. Због изо-
станка последица и доступности
оваквих група очекује се да ће
оваврстакривичногделасвевише
расти у наредним годинама.

(Марија Павловић, 
истраживачица Београдског

центра за безбедносну
политику, преузето са сајта
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ОД КРАЂЕ ИДЕНТИТЕТА ДО ОСВЕТНИЧКЕ ПОРНОГРАФИЈЕ

Бранко Стаменковић, тужилац
за високотехнолошки крими-
нал, каже да се идентитет потен-
цијално осумњичених лица
открива путем доказних радњи
које се предузимају у складу са
Закоником о кривичном поступ-
ку.

– Неретко, када су интернет
друштвене мреже у питању, те
доказне радње укључују и међу-
народну правну помоћ, тј. сарад-
њу са институцијама земаља у
којима се налазе такозвани
интернет сервис или контент
провајдери, као и са самим
предузећимакојапружајутеуслу-
ге – појаснио је Стаменковић.

Одговарајући на питање да
ли је потребно мењати или
допунити постојећу правну
регулативу да би се водила
ефикаснија борба против висо-

котехнолошког криминала,
Стаменковић је оценио да су
законска решења која су на
снази „добра и сагласна међу-
народним конвенцијама које
се баве кривичноправном
заштитом у овој области”.

– Користим прилику да апе-
лујем на кориснике друштве-

них мрежа у Србији да буду изу-
зетно опрезни приликом
размене личних података у било
ком облику, управо због могу-
ћих злоупотреба и настанка ште-
те по саме кориснике, то јест
могуће жртве извршења кри-
вичних дела – поручио је Ста-
менковић. Р. П.

МАСОВНА ПОЈАВА

Голе слике
ваших комшиница

ТУЖИЛАЦ ЗА ВИСОКОТЕХНОЛОШКИ КРИМИНАЛ

Неопходан опрез
на друштвеним мрежама

У марту ове године на дру-
штвеним мрежама је одјекну-
ло откриће да се експлицитне
фотографије и видео-снимци
објављују на апликацији за
размену порука „Телеграм”.
Јавност је шокирало сазнање
да више десетина хиљада људи
објављује слике жена које или
нису знале да су фотографи-
сане или нису дале дозволу да
се њихове слике објављују.

Само два клика делила су
грађане Србије од порнограф-
ског, непристојног и пре свега
недозвољеног садржаја. Може
му приступити и малолетна и
пунолетна особа, довољно је да
има паметни телефон и апли-
кацију за разговоре „Телеграм”,
која ради исто као „Вајбер” или
„Вотсап”. Због овог сазнања јав-
ност се узнемирила.

– У српском друштву тако
нешто неће се толерисати. Не
може нико нечију фотографи-
ју, како год и када год да је
настала, без сагласности оно-
га ко је на фотографији, обја-
вити и да се нада да ће му то
проћи некажњено – рекао је
министар полиције Алексан-
дар Вулин.

Ово није била једина група
те врсте. За скоро сваки већи
град у Србији постоји група у
којој се дели не само врло екс-
плицитан садржај већ недо-
звољен. Јер, ту нису само сли-
ке и снимци голих девојака,
већ и дечја порнографија и
снимци силовања. Траже се и
снимци малолетних актерки,
сликају се девојке на улици,
које само шетају, обучене су
сасвим нормално... Р. П.
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Надел, Kудељарски насип код „Роде” и
рит испод моста у Панчеву, као и места
Глогоњ, Kачарево и Јабука локације су
на којима су стручњаци Завода за био-
циде и медицинску екологију Београд
пронашли комарце позитивне на при-
суство вируса Западног Нила.

Узорковање одраслих форми комараца
вршено од 12. до 23. јула у сарадњи с Мини-
старством здравља Републике Србије.

Завод за јавно здравље Панчево саоп-
штио је да до петка, 30. јула, инфекто-
лози из Опште болнице Панчево и Опште
болнице Вршац тој установи нису при-
јавили ниједну сумњу на инфекцију
вирусом Западног Нила код грађана с
територије јужног Баната.

О каквој је болести реч

„Грозница Западног Нила (ГЗН) јесте
арбовирусна инфекција, коју преносе
комарци – вектор из рода Culex, врсте
Culex pipi ens – такозвани кућни кома-
рац, који је распрострањен и на терито-
рији наше земље. Примарни резервоар
заразе су птице. Значајан је јавноздрав-
ствени проблем како у ЕУ и земљама у
окружењу, тако и у Србији, па и у Јужно-
банатском округу. На активност вируса
утичу бројни фактори, као што су кли-
матске промене, распрострањеност кома-
раца, популација птица итд. Пут прено-
шења је убод зараженог комарца”, наво-
ди се у саопштењу Завода за јавно здра-
вље Панчево.

Ко је у ризику за тежи облик

Симптоми грознице Западног Нила,
кажу у Заводу, настају од два до четрна-
ест дана након убода зараженог комар-
ца. Код око 80% инфицираних особа
болест протиче асимптоматски, а око
20% њих има благу клиничку слику у
виду грознице, главобоље, мучнине,
повраћања, отока лимфних жлезда или
осипа на кожи.

Код једног од 150 инфицираних дола-
зи до развоја тешке клиничке слике, одно-
сно неуроинвазивног облика болести. Фак-
тори ризика за појаву таквог, тежег обли-
ка болести су: старост, хронична обоље-

ња код пацијента, имуносупресија, дија-
бетес и обољења кардиоваскуларног систе-
ма. Смртност је чешћа код старијих осо-
ба, нарочито код оних изнад 75 година.

Почело је 2012. године

Инфекција вирусом Западног Нила зва-
нично је први пут регистрована у хуманој
популацији на територији Србије крајем
јула 2012. године. Те године је и с терито-
рије Јужнобанатског округаЗаводу за јав-
но здравље Панчево први пут пријављено
обољење изазвано вирусом ГЗН. Било је
осам оболелих, са два смртна исхода.

У 2013. години ГЗН је потврђен код
47 пацијената, са четири смртна исхо-
да. Тада је, након епидемиолошког истра-
живања, на територи-
ји Јужнобанат-
ског округа
п р и ј а -
в љ е н а

епидемија грознице Западног Нила.
Наредне, 2014. године пријављено je 14
оболелих и један смртни исход, а 2015.
године шест оболелих и један смртни
исход. И следеће, 2016. године стати-
стика је била идентична, а 2017. и 2019.
по петоро је оболело, а умрлих није
било. Најгоре је било 2018, када је гро-
зница регистрована код чак 63 особе
(33 из Панчева), а умрло је десеторо
људи (четворо из Панчева). У 2019. обо-
лело је пет особа из јужног Баната. Про-
шле године није било забележених слу-
чајева оболевања.

У Институту за јавно здравље Срби-
је „Др Милан Јовановић Батут” наво-
де да је у периоду од 2012. до 2019.

године на територији целе Срби-
је забележено укупно 1.016

случајева грознице Запад-
ног Нила. У истом периоду
бележи се и 98 смртних

исхода који се, како
кажу на поменутом

институту, „могу дове-
сти у везу са обо-

левањем од
грознице

Западног
Нила”.

У тешким временима, зачињеним пан-
демијом коронавируса, више него ика-
да су потребне хуманост и солидарност.
Упутили смо се да поразговарамо с
нашим суграђанима о овој теми и сасвим
случајно присуствовали великом делу
и великој солидарности.

Госпођи у инвалидским колицима се
покварио точак, није могла да се креће,
а два момка су без размишљања притр-
чала у помоћ, позајмила алат и попра-
вила точак. Имена нам нису позната,
јер су брзо и тихо отишли, баш као пра-
ви хероји. То је био одговор више на
наше питање, а шта су рекли Панчев-
ци, прочитајте у наредним редовима.

ЂУРАНКО ЗЕЉКОВИЋ, 
пензионер:

– Слабо се помажемо, нисмо довољно
солидарни. Ко је с малом пензијом и
нема свој стан, њему је јако тешко. Ја
имам своју кућу и своју пензију. Са села
сам и као детету ми није било лако. Било
нас је осам, тешко смо живели, али сви
смо завршили школе и сви смо се запо-
слили. Прошао сам кроз сиромаштво,
четири године сам био избеглица.

ЉИЉАНА ЕРДЕЉАН, 
шнајдерка у пензији:

– Живим у Француској и тамо сваког
месеца уплаћујем 24 евра за „Сontre la
faim” – организацију за борбу против

глади. Дала сам пристанак и они сва-
ког месеца с мог рачуна скидају дона-
цију. Ја сам јако осетљива на то што је
не само у Србији већ у целом свету мно-
го гладних. Шест милиона људи на пла-
нети сваке године умре од глади. Међу
њима је три милиона деце. Постоји и
организација која помаже на другачији
начин. У Турској су, на пример, лиши-
ли слободе новинара због посла који је
обављао, а једна организација је покре-
нула процес и ослободила га. Њима
такође помажем са 10 евра месечно.
Видим често на интернету да је потреб-
на новчана помоћ породицама у Срби-
ји и ту се увек одазовем.

МИРОСЛАВ ТРЊАНАЦ, 
инжењер у пензији:

– Трудим се, помажем људе, помажем
децу. Мишљења сам да нема солидарно-
сти. Светске битанге су отеле све и отима-
ју и даље. Факултетски образовани људи
немају адекватну плату. Нема солидар-
ности, све је себично и све више алаво.

ИГОР НИКОЛИЋ, 
угоститељ:

– Мислим да човек човеку помогне у
невољи и пружи руку. Надам се да ће
нам бити боље. Нисам се нашао у ситу-
ацији да видим да деца просе и да им је
потребан новац, али бих у таквом слу-
чају сигурно помогао.

ЖИВОРАД ВИТАНОВИЋ, 
пензионер:

– Солидарност се, нажалост, одав-
но изгубила. Трудим се да помажем у
складу са својим могућностима, али
је тешко јер ни ја немам довољно.
Помажемо људима за које знамо да
им је потребна помоћ, али не и про-
сјацима који су свакодневно на ули-
ци, јер има доста превараната. Тру-
дим се да помогнем деци, али на ули-
ци су деца искоришћавана од стране
неког старијег. Има и ових што про-
дају честитке, а чији приход наводно
иде за децу, али мишљења сам да је у
питању превара. Ту сам да помогнем
пријатељима, а знам да и они исто
тако размишљају.

МАРИЈА ПУЈИЋ, 
стоматолог:

– Мислим да генерално помажемо
једни другима, свако онолико коли-
ко може, у свом домену посла и
финансијских могућности. Што се
тиче здравља, чини ми се да нисмо
спремни да помогнемо. Ту би многи
пуштали да људи падају по улици,
колико видим. Опет, с друге стране,
чини ми се да су људи ту да помогну
финансијски када је то потребно. Ода-
зивају се хуманитарним акцијама и
лицитацијама и организују се самои-
ницијативно. Сузана Јанковић

И. НИКОЛИЋМ. ТРЊАНАЦ Ж. ВИТАНОВИЋ М. ПУЈИЋЉ. ЕРДЕЉАНЂ. ЗЕЉКОВИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на електрич-
ној мрежи, у петак, 6. августа, без
струје ће, од 8.30 до 10 сати, бити
непарна страна дела Улице П. Пре-
радовића од М. Требињца до М. Гор-
ког, као и парна страна дела Улице
П. Прерадовића од М. Требињца до
Ц. Лазара.

У исто време струје неће имати ни
део Улице Ц. Душана од Ф. Вишњића
до В. Жестића, као и парна страна

дела Улице 6. октобра од Ц. Лазара
до М. Требињца, те део Улице М. Тре-
бињца од 6. октобра до В. Жестића.

За остале дане засад нису најавље-
на искључења у граду и припадају-
ћим селима. Информације о радови-
ма на електродистрибутивној мрежи
ажурирају се свакодневно, а можете
их пратити на порталу elek tro voj vo -
di na.rs.

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

Како до бесповратних
средстава за куповину 

сеоске куће?

Зашто једно кад могу два?

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Наш читалац Александар Чотрић
послао нам је фотографију баха-
тог паркирања испред стамбене
зграде у комплексу „Тамиш капи-
ја” у Панчеву. Снимак је настао у
среду, 28. јула.

„Један комби заузео је два пар-
кинг-места на простору где се увек
тражи слободно место”, написао је
Александар у пропратном имејлу.

Уколико и ви уочите неки про-

блем у граду или припадајућим
селима и желите да га поделите са
остатком света, у нади да ће бити
решен, јавите нам се. Пошаљите
нам фотографију и неколико рече-
ница у којима ћете описати спор-
ну ситуацију. Имејл редакције је
pan ce  vac  @pan ce  vac-onl i  ne .rs .
Можете нам послати и писмо
поштом, на адресу Вука Караџића
1, Панчево.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КОЛИКО СМО СОЛИДАРНИ И СПРЕМНИ ДА ПОМОГНЕМО?

Хероји су међу нама

Министарство за бригу о селу
расписaло је недавно јавни конкурс
за доделу бесповратних средстава за
куповину сеоске куће са окућницом
на територији Републике Србије за
2021. годину.

Како се наводи у тексту конкурса,
овај програм треба да смањи исеља-
вање становништва из руралних 
подручја тако што ће мотивисати сео-
ско становништво да остане на селу,
али и тако што ће подстаћи младе да
се врате на село, тиме што ће им
решити стамбено питање.

На конкурс се могу пријавити држа-
вљани Србије –супружници / ван-
брачни партнери, самохрани роди-
тељ и млади пољопривредник / пољо-
привредница, млађи од 45 година,
који нису власници непокретности у
нашој земљи (изузев пољопривред-
ног земљишта) и који испуњавају све
остале обавезно прописане услове и

било који од алтернативно прописа-
них услова за учешће на конкурсу.
Подносиоци пријаве конкуришу зајед-
но с јединицом локалне самоуправе
на чијој територији се налази ода-
брана сеоска кућа са окућницом.

Кућа за чију куповину подносиоци
пријаве конкуришу може да се нала-
зи на територији свих насељених места
у Републици Србији, изузев у град-
ским и општинским седиштима и
приградским насељима. Бесповрат-
на средства не могу да се користе за
опремање куће, за порезе и трошкове
прикупљања документације, нити за
грађевинске радове за адаптацију куће.
Максималан износ бесповратних сред-
става предвиђен за куповину куће са
окућницом износи 1.200.000 динара
и укупна вредност некретнине не
може бити већа од тог износа.

Бесповратна средства ће се доде-
љивати по редоследу поднетих при-
јава – до утрошка буџетских сред-
става предвиђених за ову намену, а
најкасније до 1. новембра текуће
године. Детаљни услови конкурса,
као и порограм и образац пријаве
могу се преузети електронским путем
на званичној интернет страници
Министарства за бригу о селу
www.mbs.gov.rs. За сва питања у вези
с текстом јавног конкурса можете
се обратити на имејл адресе:
iva na.gli sa no vic@mbs.gov .rs; damir.talja -
i@mbs.gov.rs и milos.djo kic@mbs.gov .rs
и л и  н а  б р о ј е в е т е л е ф о н а
011/311-76-33 и 011/311-08-54.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

У петак без струје 
више делова Панчева

ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ НА СИМПТОМЕ

ВИРУС ЗАПАДНОГ НИЛА ПРОНАЂЕН
КОД КОМАРАЦА У ПАНЧЕВУ И ТРИ СЕЛА

Максималан износ 
бесповратних средстава
предвиђен за куће са
окућницом износи
1.200.000 динара и укупна 
вредност некретнине не
може бити већа од тог износа.

МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ

У Заводу за јавно здравље Панчево

наводе да се настанак обољења гро-

знице Западног Нила може спречити

применом следећих мера превенције:

• систематско и организовано

запрашивање комараца;

• редукција броја комараца на

отвореном – исушивањем извора ста-

јаће воде и елиминисањем места на

која се склањају комарци и на којима

полажу јаја;

• најмање једном недељно треба

испразнити воду из саксија за цвеће,

посуда за храну и воду за кућне

љубимце, канти, буради и лименки,

уклонити одбачене гуме и друге пред-

мете који могу да прикупљају воду;

• да би се редуковао број комара-

ца у затвореном простору, препоручу-

је се употреба заштитних мрежа или

комарника на вратима и прозорима;

• по могућности треба боравити у

климатизованим просторијама;

• мере личне заштите: већина

комараца је активна у зору и сумрак,

па треба избегавати боравак ван куће

у тим периодима уколико је то могу-

ће; потребно је користити репеленте

(нпр. „аутан”) током боравка на отво-

реном, уз истовремено ношење

комотне светле одеће – дугих рукава

и ногавица.



Програме заједнички
организовали Месна
заједница, локалне
институције и 
Национални савет
македонске 
националне мањине

Положени венци на
бисту Гоцета Делчева

Од пецања до Дечје
ликовне колоније

Јабучани су по устаљеном и
лепом обичају прославили
истовремено и заједнички у
духу толеранције и хармонич-
ног суживота и сеоску славу
Светог Илију и Илинден, вели-
ки празник грађана македон-
ске националности.

Тим поводом су Месна зајед-
ница и друге институције, у
сарадњи и с Националним
саветом македонске национал-
не мањине, приредиле богат
програм, који је стартовао још
у суботу, 24. јула, турниром у
малом фудбалу и концертом
Гудачког квартета „Мозаик” у
Дому културе, а наставио се у
четвртак и петак, 29. и 30. јула,
Дечјом ликовном колонијом.

Такмичење у пецању на пло-
вак за децу од првог до седмог
разреда приређено је у суботу,
31. јула, на тамишком кеју код
„Марекс центра”, а победио је
Лука Тримковски, са уловље-
них 787 грама, испред Дани-
ла Петковског (656) и Мило-
ша Стојиљковића (573). Увече
је у Дому културе изведена
позоришна представа за децу
„Храбри кројач”.

Испало је да је, макар по
броју програма, ударни дан
овог пута била недеља, 1.
август, а почео је такмичењем
у гађању глинених голубова у
организацији Ловачког дру-
штва „Змај”, одржаним на Ске-
ли. На крају су победили чла-
нови екипе „Старчево”, на сле-
дећим местима нашле су се
друга и прва постава Брестов-
ца, а четврти су били Јабуча-
ни. Удружење „Балтазар” на
Тамишу је организовало прво
такмичење у кувању рибље чор-
бе, а најбољи су били „Тип-
-топ”, „Пантранспорт” и
„Пустињске руже” (опширни-
је на страни „Репортажа”).

За то време је Удружења гра-

ђана македонске националне
заједнице „Илинден” поново
организовало фестивал „Грав-

че на тавче”, који је уприли-
чен на локацији у парку пре-
ко пута зграде Месне заједни-

це. Поред домаћих учесника,
специјалитет од пасуља кува-
ли су и гостујући такмичари
из Глогоња, Качарева, План-
дишта, Вршца, Лесковца,
Ниша, Пирота, Врања... Напо-
слетку су прва два места осво-
јили Јабучани Мирче Насков-
ски и Воја Костадиновски, док
су трећи били чланови кача-
ревачког удружења „Вардар”.
Упоред с тим надметањем у
просторијама школе одржана
је свечана седница македон-
ског националног савета пово-
дом празника Илинден, коју
је водио председник Борче
Величковски, а говорио је и
Благоја Соколовски. Након тога
су положени венци испред
бисте хероја Гоцета Делчева,
што су, поред поменутих пред-
ставника македонског савета
и јабучке Месне заједнице,
учинили и први секретар маке-
донске амбасаде Гордан Јане-
ски, као и народни посланик
Марко Младеновић.

Сутрадан је Месна заједни-
ца обележила славу Светог
Илију резањем славског кола-
ча и коктелом, којем је прису-
ствовало педесетак званица.
Истог дана у Дому културе је
отворена изложба радова из
Дечје ликовне колоније, док
је увече уприличен концерт
културно-уметничких друшта-
ва на стадиону код школе, а
два сата касније наступила је
група „Qua rt Core”.

До краја славских дана завр-
шен је турнир у малом фудба-
лу, одржана је „Фијакеријада”
у организацији Ергеле „Велич-
ковић”, а стендап комичар
Срђан Олман наступиће у субо-
ту, 7. августа, од 20 сати, у
Дому културе.

Петак, 6. август 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

9СЕЛО

Фестивал који путем покрет-
них и непокретних слика већ
више од пола века као тему
негује живот села, „Жисел”,
стартоваће у петак, 6. августа,
у 20 сати, у галерији омољич-
ког Дома културе отварањем
49. салона уметничке фотогра-
фије. Тада ће бити уприличе-
на додела награда за најбоље
радове, након чега ће сви при-
сутни моћи да виде пет изло-
жби. Сат касније на оближњем
платоу свираће aкустичарски
дуо „Тођа и Милица”.

Сутрашњи дан, по традици-
ји, почеће у 10 сати, када ће
код кафане „Шаран” бити при-
ређен „Златни котлић Поња-
вице”.

Драма „Има једна земља” биће
изведена у 20 сати на платоу
испред Дома културе, на чијој

ће Летњој позорници у 21 сат
бити отворен 51. међународни
фестивал аматерског филм и
приказана прва званична про-
јекција филмова. У недељу, 8.
августа, у исто време на истом
месту биће приређена и друга
званична пројекција филмова,
након чега следи додела награ-
да победницима, а у 22 сата на
платоу ће бити одржан концерт
„Вече Ђолетових песама”.

У сва три дана, од 9 сати, у
просторијама Удружења жена
„Омољчанке” свим заинтере-
сованима биће доступна „Етно-
-радионица – стари занати”.

Банатски Брестовац: Савет
Месне заједнице донео је одлу-
ку да уради грб места по херал-
дичким прописима. Започети
су радови на постављању улич-
не теретане (на отвореном) у
парку у центру села. ЈКП „Ком-
брест” поново чисти депонију.
У току је реконструкција пута
ка „Јабуковом цвету”.

Банатско Ново Село: Проте-
кле недеље је пријављено мно-
го кварова на уличној расвети,
након чега су радници овла-
шћене фирме изашли на терен
и већину поправили, изузев
места на којима је неопходна
сеча грана како би се пришло
бандерама. У току су радови
на реконструкцији зграде
Месне заједнице. Концерт гита-
ристе Јована Михајловића одр-
жан је у недељу, 1. августа.

Долово: Још једна журкица за
најмлађе овог пута је уприли-
чена као маскенбал на платоу
испред Дома културе.  У послед-
ње време све су учесталије дева-

стације саобраћајних знакова,
па Месна заједница позива сва-
ког ко има било какву инфор-
мацију о починитељу да се јави
на број телефона 013/26-34-703.

Глогоњ: Месна заједница је
наручила бетонске роштиље и

бетонски сто за стони тенис,
који ће бити монтирани на оба-
ли Тамиша, на плажи Скела.
Нови – стари тренер фудбал-
ског клуба је Стојче Цветко-
вић. KУД „Веселија” је отпо-
чео пробе и тако се припрема
за фестивал румунске музике.

Иваново: У току су припреме
за обележавање сеоске славе
Велике Госпојине односно Кир-
ваја, која се одиграва 15. авгу-
ста.  

Јабука: Програми поводом
сеоске славе Светог Илије
настављени су протеклих дана
у организацији Месне зајед-
нице и других локалних инсти-
туција, а у сарадњи с Нацио-
налним саветом македонске
националне мањине обележен
је и Илинден. 

Качарево: У оквиру „Култур-
ног лета Качарева”, Дом кул-
туре је у среду, 28. јула, у све-
чаној сали Месне заједнице
организовао и вече хармони-
ке, када су наступили Стеван
Секулић и Милорад Стоиљко-
вић, као и позоришну предста-
ву за децу „Цеца Переца и
мудри посластичар Пеца” у
четвртак, 5. августа, у Дому
омладине Качарево.

Омољица: Међународни салон
аматерског филма и уметнич-
ке фотографије „Жисел” биће
одржан између петка и неде-
ље, 6. и 8. августа, када ће бити
приређено много разноврсних
програма, а два дана касније
стартоваће и манифестација
„Породични дани”.   

Старчево: Двадесет пети
„Дани дружења” у пуном су
јеку и трајаће свакодневно до
другог дана црквене славе
Светог Пантелејмона, уторка,
10. августа. Након вишебоја
наредног викенда, чији су
организатори, старчевачки
извиђачи одлазе у табор у
Националном парку „Ђердап”,
где ће у природи уз Дунав
боравити недељу дана.

Месне актуелности

НАРЕДНОГ ВИКЕНДА У ОМОЉИЦИ

„Жисел”, број 51

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

У ТОКУ ЛЕТЊИ ПРОГРАМ У СТАРЧЕВУ

„Дани дружења” спајају две славе
Двадесет пети старчевачки
„Дани дружења” отворени су у
четвртак, 29. јула, на Тргу нео-
лита, тако што су одржане прве
свирке на тринаестом „Екс-Ју
рок фесту”. Први дан овог
фестивала стартовао је насту-
пом хеви метал бенда „Шан-
гри-ла”, а потом је „прашио” и
„Резервни план”, који је чест
гост Старчеваца. Они су и овог
пута разгалили неколико сто-
тина људи препознатљивим
хитовима домаће рок музике,
што је публика награђивала
аплаузима и позивом на бис, а
панчевачки музичари, појача-
ни старчевачким бубњаром
Душаном Младеновићем, обе-
ручке су то прихватили.

Сутрадан је обележена месна
слава Огњена Марија, коју су
од раног јутра пратили бројни
садржаји, а почело је доделом
признања овогодишњим заслу-
жним Старчевцима: вуковцима
Основне школе „Вук Караџић”:
Јовани Ђуришић (ђак генера-
ције), Милици Величковић, Ани
Ивановић, Марији Марјановић,
Милици Алексић, Луки Ћиро-
вићу, Павлу Кељевићу и Душа-
ну Крстићу, затим предузећи-

ма „Мерац скеле” и „Рас”, као и
Рагби клубу „Борац”. Све то је
урађено у организацији локал-
не Месне заједнице, која је
нешто мало касније у својим
просторијама уприличила реза-
ње славског колача, овог пута у

ужем кругу званица, због епи-
демијске ситуације.

Потом је тежиште догађања
пренето на Трг неолита, где је
одржана изложба пчелињих
производа, вина и других руко-
творина. Након тога се пред-
ставио панчевачки Плесни клуб
„Балерина”, годинама активан
и у Старчеву, кловн „Шашав-
ко” је забављао најмлађу децу,
а славско вече је заокружио
брачни пар Биљана Јевтић и
Александар Илић. Својим пре-
познатљивим хитовима ови доа-
јени народне музике фино су
разгалили Старчевце.

Главне звезде овогодишњег
„Екс-Ју рок феста” – састав Дар-

ко Рундек и „Екипа” – окупиле
су у суботу, 31. јула, поред дома-
ће публике, и много панчевач-
ких фанова загребачког бенда
„Хаустор”, који је био веома
популаран и на овим просто-
рима. Поред старих нумера,
Рундек, који је био вокал и „спи-
ритус мовенс” поменутог саста-
ва, представио је и радове с
(нај)новијих албума. Ипак, нај-
боље реакције присутних оче-
кивано су биле на хитове попут
„Ене”, „Апокалипса”, „Шејна”...

Упоредо с тим, свакодневно
су одржавана и бројна такми-
чења, а до краја „Дана друже-
ња” и храмовне славе Свети
Пантелејмон биће још много
тога, па ће тако, рецимо, у субо-
ту, 7. августа, од 20 сати, кон-
церт приредити КУД „Неолит”;
сутрадан од 8 сати на Ваљари
је такмичење у пецању за децу,
а исте вечери на Тргу неолита
од 20.30 представиће се мажо-
реткиње „Панчевачке лавице”;
у понедељак, на дан славе, биће
вече евергрина Наде Попаз, а
сам крај јубиларних „Дана дру-
жења” (уторак, 10. август) оста-
вљен је за наступ гудачког квар-
тета „Пан артист”.

„ГРАВЧЕ” СЕ КРЧКАЛО И НА ВЕЛИКО

Поводом Илиндена је традици-

онално припремано и „гравче

на тавче” у великом казану, а

потом је понуђено грађанима.

Упркос великој врућини поде-

љено је преко сто порција.

Главни мајстор био је пред-

седник скупштине јабучког

удружења Македонаца Мило-

рад Младеновски, који је

открио како спрема овај спе-

цијалитет.

– У овом случају сам на

седамнаест килограма пасуља

тетовца ставио лука у односу

од преко 80 одсто поменуте

количине. Крчка се до три

сата, а важно је да се зрно не

прекува и не распадне. Запр-

шку од алеве и љуте паприке

спремио сам раније и, заједно

с пасуљем и мало црвене

паприке, вегете и соли, ставио

у посуде, које се потом запеку

у пећници. За максимум пола

сата овај специјалитет је готов

за сервирање – каже Мило-

рад.

Мали талентовани сликари сваке године у Јабуци

ЈАБУЧАНИ ОБЕЛЕЖИЛИ СВЕТОГ ИЛИЈУ И ИЛИНДЕН

ПРОСЛАВЕ У ДУХУ ХАРМОНИЈЕ

Заслужни Старчевци

Рундек на Тргу неолита

Мајстори за „шпеције” од пасуља
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Јадранка Ћулум, 

песникиња

КЊИГА „Дан заљубљених” Ола-
фа Олафсона крије у себи нео-
бичност и неизвесност. Сасвим
случајно сам је добила од при-
јатељице док сам се опоравља-
ла у болници. Њена посета
донела је радост, а кад сам
отворила корице књиге, забо-
равила сам где се налазим.
Поклон-књига је, заправо, дир-
љива збирка тематски повеза-
них прича које обухватају два-
наест месеци у години, испри-
чана у окружењу од Источне
до Западне обале у САД, па од
Париза до Словеније и Ислан-
да. Оне испитују сложеност
љубавних односа када истина
и најдубља осећања испливају
на површину и све се проме-
ни. Нису то бајковите приче са
срећним крајем, напротив,
ниједна нема срећан крај, али
носи поруку и животну нит. У
причама се суочавамо са изда-
јом, разочарањем, покајањем
или шоком због губитка. Ипак,
сваки тај губитак је просветље-
ње и пут напред. Олафсон је
незабораван. Изненађују њего-
ва суптилност и таленат иако
је по струци физичар. То је,
наиме, доказ да овај исланд-
ски писац даје најбоље из срца
истражујући мрачна просве-
тљења и болне душе у свако-
дневном животу.

Ова збирка биће добар
поклон за Дан заљубљених само
уколико читалац гледа на љубав

без илузија. Приче су узавреле
од врелине емоција и допашће
се сваком.

ФИЛМ „Малена” италијан-
ског режисера Ђузепеа Торна-
тореа из 2000. године јесте
романтична драма. Главне уло-
ге играју Моника Белучи и
Ђузепе Сулфаро. Радња се дога-
ђа у једном сицилијанском гра-
дићу у доба Другог светског
рата. Главна јунакиња Малена
остаје сама пошто јој муж одла-
зи у рат, а она бива изложена
сталном завођењу од стране
ожењених мушкараца и зло-
стављању од стране жена љубо-
морних на њену лепоту. При-
чу прича тринаестогодишњи
Ренато, који је заљубљен у њу.
Само ће он сазнати њену мисте-
риозну неиспричану причу.
Филм говори о одрастању,
сазревању, провинцијализму,
лицемерју и снази једне жене.
Номинован је за награду
„Оскар”, а музику је написао
славни Енио Мориконе.

Уживаћете у недостижној
фантазији, али неће вас оста-
вити равнодушним мржња и
насиље жене према жени. Мале-
на поручује да је некада жени-
на лепота њено проклетство, а
ви се уверите да ли је тако.

Дан заљубљених

МОЈ МОЈ

Страну

припремила 

Мирјана
Марић

У периоду од 7. до 14. августа у
Делиблатској пешчари биће одр-
жана 53. ликовна колонија, поно-
во у старом режиму рада захва-
љујући погодној епидемиолошкој
ситуацији. На конференцији одр-
жаној у уторак, 3. августа, гово-
рили су Борислав Врањеш, пред-
седник Културно-просветне зајед-
нице, као и уметници и органи-
затори Милосав Урошевић, Чедо-
мир Кесић, Јелена Бадњевац
Ристић и Зоран Деранић.

Милосав Урошевић је иста-
као да су веома поносни на то
што се манифестација одржала
и да су се веома потрудили да се
она константно продужава и
нема прекиде.

– Ово је сигурно најдуготрај-
нија, али и најзначајнија кул-
турна манифестација у граду.
Међутим, уз своју динамику и
ток који је имала, с временом
је осведочена као манифеста-
ција која превазилази оквире

локалног. Ове године списак
учесника је веома шаролик и
по годинама и по поетикама
уметника – рекао је Урошевић.

Чедомир Кесић се надовезао
и рекао да никада није видео
неку студију која би се подроб-
није бавила значајем ликовних
колонија за културу уопште, сма-
трајући да је то од велике вред-
ности. Објаснио је да уметник у
колонијама добија пуно, првен-
ствено због саме прилике да ства-
ра на посебном месту, али и да
буде у друштву других уметни-
ка с којима може да оствари
сарадњу. Учешће у колонији
доста значи младима, како је
објаснио, јер је за њих то одлич-
на прилика да уђу у свет умет-
ности.

ЗоранДеранићјенапоменуода
је ово први пут након много годи-
на да се Ликовна колонија орга-
низује без Стојана Бошкова, који
је преминуо почетком године.

– Морали смо да направимо
промене у самој организацији
Културно-просветне заједнице
и сви смо се сложили да мла-
ди наставе његовим стопама.
То су Борислав Врањеш и Суза-
на Павловић. С новом енерги-
јом и идејама, покушаћемо да
унапредимо колонију, која већ
има висок рејтинг, али увек
има простора за унапређење.
Такође морам да истакнем да
Колонија успешно опстаје и
захваљујући сарадњи с Град-
ском управом. Они су нам обе-
ћали и трајно решење за збри-
њавање збирке радова наста-
лих у колонијама – објаснио је
Деранић.

Ове године учествоваће осам-
наест сликара из Панчева, ликов-
них центара Србије и иностран-
ства. Из Панчева то су: Игор Гар-
диновачки, Ксенија Барић, Иван
Величковић, Зоран Деранић,
Марија Станојловић, Милосав
Урошевић, Горски Кабадаја, Јеле-
на Лалић, Јелена Бадњевац
Ристић и Небојша Јоцић, а поред
њих ту су и Зоран Тодовић Тодор
(Смедерево), Момир Армуш
(Сокобања), Милица Радовић
(Крагујевац), Катарина Недељ-
ковић (Крагујевац), Миљана Дра-
шковић (Ужице), Јелица Аша-
нин (Ниш), Душан Тодоровић
(Нови Сад) и Софија Јечина
(Русија).

КЊИГА ПРИЧА САЊЕ ТРНИНИЋ

Дневник моје маште
Наша суграђанка Сања Трни-
нић (44) недавно је објавила
књигу прича под називом
„Дневник моје маште”.

У питању је збирка у којој се
налази скоро седамдесет крат-
ких прича које су настајале од
2017. године. Поезију пише одав-
но. Прву књигу поезије „Кон-
трола ума” издала је 2008. годи-
не. Од прошле године је стални
сарадник на порталу „Стела” из
Хрватске. Њене приче су обја-
вљене у мотивацијском часопи-
су „Клеопатра” (Хрватска), на
порталима „Конкретно”, „Пока-
зивач”, „Српски глас” (Мелбурн),
„Медија сфера”...

Према гласовима читалаца,
књига „Дневник моје маште”
освојила је друго место у избо-
ру најбоље домаће књиге 2020.
године који је организовао уред-
ник сајта „Писци и књижев-
ност” из Хрватске.

Приче су јој заступљене и у
„Зборнику чувара природе”,
зборнику „Зимске приче”, у
збирци прича „Приче скриве-
не у зрнцу пијеска”, „Зборнику
деци с љубављу”, зборнику
„Сазвежђа 20” Савеза књижев-
ника у отаџбини и расејању,
чији је члан од прошле годи-
не. Њена песма „У песмама те
имам” штампана је у Зборни-
ку поезије „Шраф 2020”. У при-
преми је зборник „Завештање”
из Цириха, где ће бити засту-
пљена једна њена прича.

ПАНЧЕВАЦ: Колико се разли-
кује писање песама и прича?

САЊА ТРНИНИЋ: Писање
песама је тренутна инспира-
ција коју морам да запишем
тог момента, док се идеја за
причу роди док шетам, радим
нешто или једноставно видим
лепу фотографију. Првенстве-
но смислим радњу целе при-
че, а онда кренем с писањем.
Више уживам док пишем при-
че. Тада улазим у тај чаробни
свет маште. Књига је добила
назив „Дневник моје маште”
јер су приче најчешће плод мој
маште. Машта је свет у који
радо залазим. Тамо налазим
инспирацију и неки вид опу-
штања.

• Колико се данас читају
кратке приче?

– Људи воле да читају крат-
ке приче. Често пишу да им

прија да ујутру
уз јутарњу
кафу прочита-
ју моју причу,
или пред спа-
вање. Оне су
разноврсне јер
ме разне
животне ситу-
ације инспи-
ришу да
пишем.

Музички центар Панчево, у суор-
ганизацији с градом Кикиндом,
одржаће музички камп, у оквиру
кога ће направити Омладински
дувачки оркестар Србије. А након
пет дана и пет проба свирачи из
Србије који су се окупили у Кикин-
ди извешће спектакуларан кон-
церт 19. августа на тргу у том
граду. Већ 20. августа оркестар
ће отпутовати у Мађарску, где ће
учествовати на фестивалу.

– Дошли смо на идеју да напра-
вимо Омладински дувачки орке-
стар Србије. Својевремено сам
ја правио и омладински сим-
фонијски оркестар Србије, 2000.
године, и то је неколико година
функционисало као музички
камп. У Србији има мало дувач-
ких оркестара, има свега три
професионална и неколико орке-
стара који повремено раде, а ту
је Панчевачки дувачки орке-
стар. Зрењанин је имао добар
оркестар. У Кикинди је ревита-
лизован Ватрогасни дувачки
оркестар и то је кључ зашто се
све одиграва у Кикинди. Тај
оркестар води један изузетно
млад човек, који је иначе сту-
дент медицине, свира кларинет
и трубу – Aлберт Нађ. Срели
смо се на фестивалу у Зрењани-
ну, где смо се договорили да
направимо омладински дувач-
ки оркестар Србије – рекао је
уметнички директор пројекта
Борис Матијевић.

Постојале су варијације да то
буде оркестар Баната, Војводи-
не, Србије. Одлучено је ипак да
се обухвати што већа територи-
ја како би био што шири избор
свирача.

– Најјужнији град из ког дола-
зе свирачи је Ниш, а поред тог
града, ту су свирачи из Панчева,
Зрењанина, Београда. Планира-

ли смо да имамо четрдесет сви-
рача, али тренутно имамо триде-
сет шест. Мало смо касно почели
с пропагандом, мада и не толико
касно колико информације нису

стизале до потенцијалних свира-
ча – изјавио је Матијевић.

У припреми је богат програм
и велики концерт

– Ове године ћемо направити
један спектакуларан концерт, на
програму је петнаест компози-
ција, и то је јако амбициозно.

Надам се да ћемо успети да
савладамо свих петнаест ком-
позиција, јер ми ћемо се видети
први пут тамо. Имаћемо пет про-
ба и концерт. За тај концерт град

Кикинда прави велику бину, пра-
ви један музички спектакл, што
за мене представља додатну одго-
ворност, да тај квалитет буде
што бољи, јер ја сам диригент и
уметнички директор тог орке-
стра, тако да носим велико бре-
ме одговорности. А поменути
господин Алберт Нађ је органи-

зационо-технички директор –
каже Матијевић.

Кикинда се потрудила око
догађаја и обезбедила део сред-
става, а део средстава организа-
тори су добили од Министар-
ства културе. То је ипак недо-
вољно, јер су организатори били
принуђени да смање број дана,
али упркос томе очекује се музич-
ки спектакл.

– Кикинда је обезбедила сред-
ства за покривање трошкова  пре-
воза за одлазак у Мађарску 20. авгу-
ста, на двадесет осми фестивал
дувачких оркестара у Маку. Због
проблема проузрокованих коро-
ном наступиће мали број оркеста-
ра. Имам информацију да ће сви-
ратитри оркестра: из Румуније, ми
из Србије и домаћини – поделио је
информацију Матијевић.

Оркестар из Србије ће пет дана
провести у Кикинди, а потом
отићи у Мађарску. Како обећа-
вају, атмосферу ће поделити са
свим љубитељима музике преко
друштвених мрежа.

Панчевачки дувачи 
бројни у оркестру

Од тридесет шест чланова орке-
стра, чак једанаест свирача је из
Панчева. Поред Београђана, Пан-
чевци су најбројнији, али ако се
узме у обзир број становника у
односу на Београд, то је заиста
велики број.

– Само Панчево може да
направи још већи оркестар пре-
ма потенцијалу који поседује,
али недостаје можда мало више
разумевања у средини. Панче-
вачки дувачки оркестар постоји
и сада имамо двадесетак члано-
ва, што је пристојан број. План
је, наравно, да буде знатно већи.
Треба гајити таленат и подмла-
дак – закључио је Матијевић.

Сузана Јанковић

ИЗ КИКИНДЕ У МАКО

ПАНЧЕВЦИ У ДУВАЧКОМ ОРКЕСТРУ СРБИЈЕ

ПОЧИЊЕ 53. ЛИКОВНА КОЛОНИЈА

Дружење у срцу Пешчаре

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ

Приче о писцима
У Градској библиотеци Панче-
во у среду, 28. јула, одржана је
промоција књиге „Приче о
писцима” аутора Михајла Пан-
тића. О књизи је, поред аутора,
говорио и књижевни критичар
Васа Павковић.

У књизи се налази тридесет
девет прича о писцима које је
Михајло Пантић читао, позна-
вао или с њима учествовао у
књижевном и јавном животу.
Несвакидашња историја савре-
мене књижевности и књижев-
ног живота представљена је у
причама које сугестивно сведо-
че и о књижевности и о животу.
Јунаци нове књиге Пантићевих
прича су Иво Андрић и Миро-
слав Крлежа, Станислав Вина-
вер и Бранко Ћопић, Данило

Николић и Александар Тишма,
Драгослав Михаиловић и Бори-
слав Пекић, Радомир Констан-
тиновић и Живојин Павловић,
Милорад Павић и Светлана Вел-
мар-Јанковић, Јован Христић и
Предраг Палавестра, Славко Лео-
вац и Света Лукић, Душко Три-
фуновић и Душан Ковачевић,
Добрило Ненадић и Јовица Аћин,
Радован Бели Марковић и Мио-
драг Перишић, Давид Албахари
и Раша Ливада, Војислав Деспо-
тов и Светислав Басара, Стеван
Тонтић и Томислав Маринко-
вић, Алеш Дебељак и Бранко
Чегец, као и многи други савре-
мени писци, али и Сингер и Бор-
хес. Приче о писцима, њиховим
књигама и доживљајима, сум-
њама и надама, узлетима и 

разочарањима. Шта су писци
сањали и шта им се догађало?
Приче о писцима као узбудљи-
ва слика једног времена. Књи-
жевност као провокативно све-
дочанство, сведочанство као
прворазредна књижевност.

Михајло Пантић (1957), при-
поведач, књижевни критичар,
универзитетски професор, живи
у Београду.

До сада је написао књиге при-
ча „Хроника собе”, „Вондер у
Берлину”, „Песници, писци &
остала менажерија”, „Не могу
да се сетим једне реченице”,
„Новобеоградске приче”, „Сед-
ми дан кошаве”, „Јутро после”,
„Ако је то љубав”, „Најлепше
приче Михајла Пантића”, „Ово-
га пута о болу”, „Све приче Михај-

ла Пантића I–IV”, „Приче на
путу” и „Ходање по облацима”.

Приче Михајла Пантића пре-
ведене су на двадесетак језика,
штампане у више засебних ино-
страних издања и заступљене у
антологијама код нас и у свету.
У издању „Архипелага” објавље-
не су антологија „Мала кутија”
(2008), књига есеја „Сланкамен”
(2009) и књига прича „Ходање
по облацима” (2013).

избор
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АКО НИСТЕ ЗНАЛИ

СКУЛПТУРА СЈАЈНЕ УМЕТНИЦЕ
У овом малом, али ипак не тако малом
граду можете пронаћи много занимљи-
вих објеката и скулптура о којима можда
и не размишљате често откуд баш ту и
каква се прича крије иза њихове исто-
рије. Савремени темпо живота нам дик-
тира навике и понашање, па често и
„не дижемо главу” и не разгледамо, већ
са слушалицама у ушима корачамо
улицама града. Када је кренула панде-
мија, многе су улице постале нове руте,
опције да истражујемо свет су се сма-
њиле, а да истражимо своју околину и
себе саме постале су све „доступније”.
У свему добром има нечег лошег и у
свему лошем нечег доброг. Јин и јанг.
Тако су лепе саксије у прозорима кућа
или декорације за време празника биле
призори у којима смо уживали. И, коли-
ко год да смо корачали, и даље постоји
много улица у које нисмо зашли, као
што не можемо да зађемо ни у све
делове наше душе.

Куд год да кренемо, увек се некако
нађемо у делу града где су Општа бол-
ница и Народна башта. Испред Управ-
не зграде болнице налази се мали трг,
паркић у ком људи најчешће због бли-
зине стајалишта чекају превоз. У цен-
тралном делу смештен је споменик Сте-
вану Шупљикцу, који је постављен 2002.
године, а  дело је Оље Ивањицки. Она
је један од ретких уметника који су
постали познати за свог живота. Иза
ње су остала бројна дела, самосталне и
колективне изложбе.

Оља Ивањицка је имала руско поре-
кло, а рођена је у једној од најеминент-
нијих здравствених установа у Краље-
вини Југославији, Руском санаторију-
му Црвеног крста витешког краља Алек-
сандра Првог Ујединитеља, која се нала-
зила у садашњем Дому омладине. У тој
установи су касније, током двадесетак
година њеног постојања, рођене многе
знамените личности, како је написао
етнолог Никола Влајић у својој књизи
„Куће и људи”, коју је објавио Завод за
заштиту споменика културе у Панчеву
пре две године. Такође је написао да је
она крштена у капели која је постојала
у оквиру самог санаторијума, где је
добила има Олга. После само пар дана
проведених у Панчеву с родитељима
се одселила у Крагујевац. Тамо је про-
вела детињство и рану младост.

Везу с Панчевом обновила је у својој
старости, када је Коалиција „Војводи-
на” 1999. године покренула иниција-
тиву да се подигне споменик контро-
верзној историјској личности, војводи
Стевану Шупљикцу. Споменик је после
много проблема откривен три године
касније, у присуству ауторке Оље Ива-
њицки и многих угледних званичника
из Београда и Панчева.

Војвода српски, пуковник аустријски
Стефан Шупљикац, рођен је 1786. годи-
не у Петрињи у Аустрији (данашња

Хрватска), а умро 1848. године у Пан-
чеву. Шупљикац потиче из српске гра-
ничарске породице; отац му је био Србин.
Похађао је Карловачку гимназију, а
филозофију је завршио у Шопроњу.
Током школовања је имао најбоље оце-
не „првог реда” (1804). У аустријску вој-
ску је ступио 1805. године и био у пуку
свог оца. После стварања Илирских про-

винција 1809. године прешао је у фран-
цуску војску и био ађутант маршала
Огиста Мармона. Године 1812. учество-
вао је с Првим и Трећим хрватским
пуком (Regi ment pro vi so i res cro a tes) у
саставу Француске армије у походу на
Русију и ушао у Москву. Током рата
против Русије (1812. године) францу-
ски цар Наполеон I одликовао га је због

особите храбрости орденом Легије части.
Поново је примљен у аустријску вој-

ску 1814. године. Служио је у Банату и
у Лици, као командант Огулинске реги-
менте, а потом бригаде под врховном
командом Јозефа Радецког, где је награ-
ђен Великим крстом гвоздене круне.
Као граничарски капетан у Банату,
Шупљикац је био 1828. године коман-
дант места Дебељача, а такође 12 годи-
на командант места Глогоњ. Док је слу-
жбовао у Плашком, купио је 1846. годи-
не једну Вукову књигу, у којој се пот-
писао међу пренумерантима као: „Висо-
коблагородни Г. Стефан Шупљикац от
Витез, ћ. к. обрштер (пуковник) у Огу-
линској регименти”. Учествовао је 1848.
у борбама против италијанских рево-
луционарних снага за време Првог ита-
лијанског рата за уједињење. Пуковник
се налазио у Ровереду у Италији на
положају 1848. године.

Шупљикчева команда над српском
народном војском била је кратка. Шестог
октобра је постао врховни војни запо-
ведник српских народних одреда, али
је убрзо (15. децембра) умро у Панче-
ву. Пренет је затим у Земун, где му је
тело након балзамовања било изложе-
но неколико дана у цркви. Тада су (као
мртвог) војводу скицирали сликари
Живко Петровић из Земуна и прота
Константин Арсенијевић из Панчева,
ради литографисања. С војном прат-
њом, од стране изасланика Главног
одбора српског покрета и свештенства,
сахрањен је уз највеће почасти у мана-
стиру Крушедол. Над гробом су говоре
држали др Јован Суботић, члан Глав-
ног одбора Петар Јовановић и „од стра-
не напредка (омладине)” млади Свето-
зар Милетић. Мирјана Марић

Суочен с блиском смрћу, Хосе
Марија Алварез утркује се с вре-
меном како би свео рачуне свог
бурног финансијског и личног
живота...

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
шта је за вас највећи понор. Књиге
из „Вулкана” добиће аутори следе-
ћих порука:

„Не прочитати ниједну књигу,
не у животу, него за месец дана”
064/0428...

„За мене су највећи понор људи
који гледају ријалитије.” 063/1012...

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање која вам је боја нај-
мање омиљена и зашто:

„Наранџаста. Немам неки 
разлог, али никад не бих могла да
обучем нешто наранџасто. Можда
зато што би се то онда слагало с
бојом косе моје свекрве.” 064/1717.

„Црна. Зато што нема ниједне
новчанице у тој боји.” 060/0291...

Д. К.

Два читаоца који до 11. августа, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу
најдуховитији одговор на питање:
„Шта бисте ви претворили у пепео?”,
наградићемо по једном књигом. Одго-
воре ћемо објавити у наредном броју.

Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Лагуна (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бру-
то цена СМС-а износи 39,48 динара у
А1 мрежи, 39,60 динара у Теленор мре-
жи и 39,60 динара у мтс мрежи.

Усред ноћи Креуса се буди и схва-
та да њен вољени град гори. Десет
наизглед бескрајних година грч-
ко-тројанског сукоба сада је про-
шлост. Троја је пала. За само неко-
лико часова једини начин живота
који је Креуса икад познавала пре-
твориће се у пепео…

„Хиљаду бродова”
Натали Хејнс

„Човек без
граница” Ричарда

Ч. Мораиса

Два читаоца који до 11. августа, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 поша-
љу најдуховитији одговор на пита-
ње: „Где се налазе ваше границе?”,
наградићемо по једном књигом.
Одговоре ћемо објавити у наред-
ном броју.

Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Алнари (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бру-
то цена СМС-а износи 39,48 динара у
А1 мрежи, 39,60 динара у Теленор мре-
жи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Панчево је било и остало инспирација
и место где су спроведене у дело зами-
сли домаћих, али и светских редитеља
и продуцената. Близина главног града,
архитектура и природа довеле су до тога
да је Панчево на високом месту у Срби-
ји по броју снимљених филмова, серија
и ТВ пројеката.

Старо језгро града, музеј и кеј неке су
од атрактивних локација које можемо
препознати на малим екранима.

Култни филм „Ко то тамо пева” сни-
ман је у Делиблатској пешчари, док је
завршна сцена, у којој аутобус фирме
„Крстић и син” 6. априла „улази у Бео-
град”, направљена у нашем граду. Ауто-
бус најпре пролази поред Црвеног мага-
цина, а потом га бомба погађа на тргу
између Гимназије и Цркве Светог Kарла
Боромејског.

Исто место где је пала бомба у фил-
му „Ко то тамо пева” нашло се и у
филмском остварењу „Маратонци трче
почасни круг”, где Ђенка даје деци новац
за сладолед, али да на сав глас вичу:
„Поново ради биоскоп! Поново ради
биоскоп!” На само двадесетак метара
од тог трга снимљена је још једна запа-
жена сцена овог филма, а реч је о сцени
обрачуна Билија Питона и Топаловића.
На самом почетку овог филма кадар
има и зграда некадашње кафане „Кра-
гујевац”.

У остварењу из 1967. године „Ску-
пљачи перја” у истој тој згради, кафани
„Крагујевац”, Бели Бора ломи чаше док
му руке крваре, а Оливера Катарина
му пева на увце „Ђелем, ђелем”.

Кеј као њујоршка авенија

Тамишки кеј одавно важи за атрактив-

ну локацију, а није
му одолела ни аме-
ричка филмска еки-
па на чијем челу су
били Карло и Алекс
Понти, који су
дошли да сниме
мини ТВ серију „Тhe
Pil grims For tu ne”,
код нас познатију
под називом „Мама
Лучија”. Читава
њујоршка авенија
изникла је у близи-
ни некадашње желе-
зничке станице, а
Софија Лорен је
била главна звезда
овог остварења.

Нешто мало бли-
же реци, у Удруже-
њу риболоваца
„Марко Кулић”, сни-
мљен је „Балкан екс-
прес”, одакле се чула

песма „Немој да бригаш”, а у чамцу
преко Тамиша је Попај, чију улогу тума-
чи Драган Николић, спасавао јеврејску
девојчицу покушавајући да побегне од
немачких војника.

То није била једина „акција” про-
слављеног глумца у Панчеву. Наи-
ме, тумачећи лик Џимија Барке у

филму „Кад будем мртав и бео”, нај-
познатијем остварењу црног таласа,
за глумцем се водила потера по пан-
чевачкој пијаци и око Вајфертове
пиваре.

Панчевци у процесу стварања

Дуга филмска традиција омогућила је
многим Панчевцима да се опробају у
филмској индустрији и нађу се испред
камере. Протеклих година су одржана
два велика кастинга за статисте и мини-
-улоге. Тако су наши суграђани дошли
до учешћа у индијском филму „Баaghy
3”, сниманом у некадашњој Стаклари,
коју су веште руке сценографа претво-
риле у прави мали град, као и у доку-
ментарном остварењу „Пуцњи у Мар-
сељу”, који је сниман почетком године
у музеју.

Зграда некадашњег затвора у Њего-
шевој улици у протеклом периоду била
je место снимања неколико пројеката.
Екипа емисије „Иза решетака” Машана
Лекића на овом месту је снимала рекон-
струкције догађаја, а врло лако се може
десити да међу актерима догађаја пре-
познате неког из свог окружења.

У процесу стварања уметности ни
села нису остала запостављена, па се
тако филм о боему, песнику и врсном
певачу Томи Здравковићу снимао поред
Панчева и у Долову. Сузана Јанковић

ПАНЧЕВО ИЗА КЛАПЕ

Пази, снима се!
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Горан Гојевић је рођен у Зему-
ну 1967. године. Основну шко-
лу је похађао у Панчеву, сред-
њу у Београду. Основне студије
и магистратуру завршио је на
Академији уметности у Новом
Саду. Био је члан оркестра Опе-
ре и Балета Народног позори-
шта у Београду. Свој животни и
музички пут наставио је у Торон-
ту у Канади, где и данас живи,
али се Панчеву враћа радо и с
љубављу.

У част сусрету са својим гра-
дом и пријатељима, у сарадњи
с Музичким културним цен-
тром, одржао је концерт у
Народном музеју, под називом
„Панчеву с љубављу”. На репер-
тоару су се нашле композиције
Волфганга Амадеуса Моцарта,
А. Гргина, „О соле мио” Едуар-
да ди Капуе, „Пор уна кабеза”
Карлоса Гардела, „Андерграунд
танго” Горана Бреговића, као и
„Либертанго” Астора Пјацоле.
Нумере су изведене маестрал-
но, у сарадњи с гудачким ансам-
блом „Панартист”, који чине
три даме и један господин: Ката-
рина Пинтер (прве виолина),
Естер Крстић (друга виолина),
Миона Царан Марков (виола)
и Бојан Тирменштајн, који је
наступио на виолончелу.

Судећи по пуној сали и гро-
могласним аплаузима, чини се
да су се Панчевци ужелели ова-
квих дешавања, као и сам Горан.
Поразговарали смо са уметни-
ком о концерту, музици, коро-
ни...

ПАНЧЕВАЦ: Како је дошло до
сарадње с Музичким култур-
ним центром и до овог концер-
та?

ГОРАН ГОЈЕВИЋ: Не бих
рекао да је дошло до сарадње,
већ да сарадња никада није ни
престала. Борис Матијевић, који
води Музички културни цен-
тар, и ја знамо се последњих
четрдесет година минимум, још
од Пионирског дувачког орке-
стра из Дома пионира, разно-
разних оперских студија, 
„Распеваног пролећа”, имао сам
дванаест-тринаест година када
смо започели сарадњу. Када сам
отишао за Канаду 1993, остали
смо у контакту. Пре четири годи-
не сам правио неке последње
концерте. Мало су нас изолова-
ли због пандемије коронавиру-
са, па нисам ни долазио про-
шле године. Али иначе волим
да овде свирам. У Канади нам
је забрањено да свирамо због
пандемије, тако да сам рекао
да морам да дођем у Панчево
да бих свирао. Овде је мало опу-
штенија ситуација, али нарав-
но треба се чувати. Размишља-
ли смо о простору где би се кон-
церт одржао, а Борис се нашао
да ми помогне, као и увек. С
обзиром на то да је лето, а да ја
никада нисам свирао у музеју,
ово је била прилика. Сарадња с
Борисом је одувек постојала, а
његова укљученост у моје про-
јекте зависила је од његове зау-
зетости.

• Назив концерта био је „Пан-
чеву с љубављу”.

– Панчево ми је јако недо-
стајало, нисам био две године,
па се наслов родио из те ностал-
гије. Волим да свирам у Панче-
ву и поклоним музику, одатле
„Панчеву с љубављу”.

• Какав је био ваш први сусрет
с кларинетом? Како се развија-
ла та веза?

– Слободно могу рећи да
нисам почео сам да свирам кла-
ринет, већ да су ме натерали да
свирам, као и многу другу децу.
Имао сам девет година. Почео
сам да свирам исте године када
и професор на Факултету музич-
ких уметности Младен Ђорђе-
вић. Он је са осам година почео
да свира трубу, а ја са девет кла-
ринет. То су неке ствари које
нас везују из прошлости. Као и
сваки дечак, нисам био прете-
рано заинтересован за вежбање,

међутим након две-три године
упорни професор Иштван Шаш
видео је нешто у мени и форси-
рао ме да свирам и вежбам. Онда
су дошла такмичења, награди-
це, наступи, што ми се свидело,
па сам озбиљније почео да
вежбам и да озбиљније схватам
и на крају ми је то постала про-
фесија, што првобитно није био
план. Ретко које дете је заинте-
ресовано да крене и стварно
вежба, али ако се примети тале-
нат, позитивно је погурати, јер
никад се не зна.

• Радили сте у Народном позо-
ришту, након чега сте отишли
у Канаду. Како сте се одлучили
на тај корак?

– Годину дана сам радио у
Народном позоришту непосред-
но пре него што сам отишао за
Канаду. Жао ми је што тамо не
радим и данас. Нажалост, наша
перспективна земља доживела
је разарања, нисам имао избо-
ра. Имао сам шансу да одем у
Канаду јер ми је отац живео
тамо. А када једном одете, тешко
се вратите, створите тамо неки
живот, роде се деца и то вам
постане други дом. Ипак, радо
се враћам у Панчево, имам пуно
пријатеља и рођака с којима
сам остао у контакту и драго
ми је сваки пут када их видим.
Пуно њих је било на вечера-
шњем концерту, неки су остали
без столица, тако да ћемо за
наредни концерт планирати
већи простор.

• Како тече ваша каријера у
Канади?

– Стицајем околности бавим
се музиком стопроцентно, радио
сам ту и тамо неке друге посло-
ве у почетку, али некако сам
успео да останем у музици,
делом у настави, делом у сви-
рању. У државним школама
радим музичке програме, а имао

сам осамнаест година своју
музичку школу. Имам свој бенд
„Боеми” и свирамо на просла-
вама, углавном нашим људи-
ма, све врсте музике, а имамо и
различите саставе с којима сви-
рамо концерте класичне музи-
ке. Последњих годину и по дана
ништа се не дешава, музичари
су тотално остали на цедилу,
нећу да кажем без егзистенци-
је, ја и даље радим у школи,
али потпуно смо остали без
сатисфакције јер сви ми који
се бавимо музиком то радимо

зато што волимо. Остали смо
без оне најчистије љубави и без
оног што нас чини срећним,
тако да су ово веома трагичне
околности за нас музичаре. Овде
је тренутно стање много при-
родније, тако да сам једва чекао
да дођем и осећам се много
боље откако сам овде.

• На овом концерту сте има-
ли поклон за све посетиоце. Реч
је о компакт-дисковима кла-
сичне и народне музике. Каква
је примена кларинета у народ-
ној музици?

– Вечерас су гости концерта
могли да добију компакт-диско-
ве моје продукције, на којима
се налази класична музика, али
и народна. Волим да, када
дођем, поделим људима своје
компакт-дискове. Иначе, ја сви-
рам народњаке, волим нашу
народну музику, тиме се поно-
сим и то ми изузетно прија, и
подржавам наше фолклоре. Бата
Марчетић, који је играо у „Колу”
и водио КУД „Станко Пауно-
вић”, има велики фолклор тамо.
Када су неки већи концерти, ја
свирам с њима и радо пома-
жем, негујемо народну музику.
Наша музика много тога може
да понуди. Као професионалци
свирамо шта год треба, и што
нам се свиђа и што нам се не

свиђа. Наша народна музика је
нешто што мени лично прија,
она је изузетно важна за наш
идентитет, једнако као језик и
писмо. Кларинет има и те како
велику примену у народној
музици и врло је интересантан
у нашој музици, тако да сви-
рам прави инструмент. Та љубав
траје од средње школе, још тада
сам почео да свирам по кул-
турно-уметничким друштвима,
од тога је кренуло. Када у Кана-
ди свирамо нашу музику, када
се то одсвира како треба, дожи-
вљавамо овације, као и фолкло-
ри. Наша музика је енергична
и квалитетна и мислим да ће
да „преживи”, као што су „пре-
живели” Моцарт и неки други.
Етно-музика је нешто што карак-
терише један народ и све оно
што се десило током векова
имплементирано је у музику,
као и у поезију, књиге, језик,
писмо, понашање, карактер.

• Поменули сте рад у школи.
Да ли је систем рада музичких
школа у Канади исти као код
нас?

– У Канади је то мало друга-
чије,тамо је приватна музичка
школа у рангу с нашим школа-
ма. Државне школе имају своје
музичке програме. Један од
таквих програма је дувачки орке-
стар „Бенд”, ту деца уче од почет-
ка како се склапају инструмен-
ти и како се производи тон са
свим дрвеним и лименим
инструментима, они имају пра-
ва да пробају све инструменте.
Дете се опредељује да ли ће
наставити да свира или не. Ако
наставе да свирају у средњој
школи, ти бендови су доста
озбиљнији. Велика је ствар што
им држава дозвољава да испро-
бају све.

• Каква је Канада у време
короне?

– Људи свуда на планети воле
музику. Чињеница је да је музи-
ка саставни део сваке земље,
сваке нације. Музика је нешто
што нас одржава, нешто што је
потребно да се људи орасполо-
же и веселе се да иду на овакве
концерте. Мислим да су људи у
колективној депресији због кови-
да, јер нема музике, не можете
ићи у кафане, не можете ићи
на концерте. Торонто је у прва
три града по броју театара, кон-
церти се одржавају свакоднев-
но, од оних с 50.000 људи до
оних попут овог који је био у
музеју. Ту су и фудбалске, хоке-
јашке и бејзбол утакмице и мно-
го људи на дневном нивоу посе-
ћује те садржаје, а то је све било
укинуто. Ви сте имали близу
милион људи на дневном нивоу
који су ишли у неки вид забаве,
па макар отишли на пиће с при-
јатељима. То је људима јако
тешко пало, а музика је један
велики део тога и без музике
нема живота. Чини ми се да
смо то сада на својој кожи дожи-
вели јер, ако се музика искљу-
чи из било чијег живота, то нема
смисла.

• Након толико времена без
музике, овде сте доживели ова-
ције. Да ли сте задовољни насту-
пом и сарадњом с квартетом
„Панартист”?

– Да су дошли сви они који
су хтели, ходник би био пун.
Због овога сам дошао. Сала је
врло лепа за свирање када је
напуњена, иначе је преакустич-
на. Никада нисам свирао овде,
тако да ми је веома драго да
сам коначно свирао у мом пан-
чевачком музеју. Сарадњи са
овим дивним младим људима
из „Панартиста” кумовала је
Рамона Димитријевић Балаћ,
професорка у Музичкој школи.
Тражио сам људе с којима бих
могао да свирам и она нас је
спојила, што је велика ствар.
Они су млади, фантастични
уметници који имају велику
каријеру пред собом и надам
се да ћемо сарађивати и у будућ-
ности. Сузана Јанковић

Карађорђева улица припада
територији Месне заједнице
Центар и Месне заједнице Гор-
њи град и простире се од Вој-
воде Радомира Путника до Кни-
ћанинове улице. Под овим
називом постоји од 1944. годи-
не, а раније се
звала Бизмар-
кова, Краљева,
Флоријанова и
Швапска.

Карађорђе
је рођен 1762.
у Вишевцу у
Шумадији, а
убијен 26. јула
1817. године у
Радовањском
лугу код Вели-
ке Плане.

Верује се да
Карађорђеви
преци потичу
из Васојевића.
Од 1787. до
1791. ратовао
је на страни
Аустрије про-
тив Турака и
одликован је
за храброст, а
по закључењу
мира враћа се
у Србију и
живи у Топо-
ли.

На народном збору у Ора-
шцу 15. фебруара 1804. године
Карађорђе је изабран за вођу
устанка. Као строг и доследан,
уживао је ауторитет у народу и
међу другим вођама. Остало је
записано да су га се плашили
због преке нарави и због спрем-
ности да без компромиса дође
до циља. Иза њега су остале
многе победе често над број-
нијом и опремљенијом турском
војском: Иванковац, Мишар,
Нови Пазар, Варварин...

Кад је Русија, коју је напао
Наполеон, потписала мир с
Турцима, међу Србима долази
до неслоге. Карађорђе увиђа
да је даља борба узалудна и
1813. бежи у Аустрију, али се
1816. придружује грчком покре-
ту у жељи да настави борбу за
протеривање Турака. Следеће
године је дошао тајно у Србију
како би се с Милошем Обре-
новићем договорио о заједнич-
кој акцији, али је по Милоше-
вој наредби убијен.

Карађорђе је оснивач срп-
ске краљевске лозе Карађор-
ђевића, његови синови су били
Алекса и Александар Карађор-
ђевић.

Сматра се оцем модерне
Србије.

У јесен 1785. или који месец
касније, непосредно после
Карађорђеве женидбе, у њего-
ву кућу дошао је спахија из
Паланке да оствари своје „пра-
во прве брачне ноћи”. Вук Кара-
џић приповеда да је Турчин
будућег српског вожда послао
да му купује стоку, а онда од
његове мајке затражио да му
доведе младу. Карађорђева мај-
ка Марица некако је одврати-
ла Турчина, обећавши му сво-
ју снају за неки други пут, па
се породица одмах после тога
упутила из Србије у Аустрију.
Придружило им се још неко-
лико српских фамилија, а Кара-
ђорђе је водио збег измичући

потери коју је послао паланач-
ки спахија.

Негде код Стојника, подно
Космаја, Карађорђев отац Петар
„већ у годинама, спутан пода-
ничким животом, уобичајеном
последицом вековног робова-

ња, у страху од турске потере и
неизвесности која их је очеки-
вала у суседној држави”, како
пише историчар Радош Љушић,
предложио је да се врате. А
кад то није прихваћено, он је
решио да се врати сам, и још
припретио да ће их све одати
Турцима.

Кад Карађорђе није успео да
убеди оца да не напушта збег,
Марица је стала пред њега и
заклела га: „Ђорђе, арам ти мле-
ко моје које си ти подојио из
ове сисе, ако онога пса не уби-
јеш. Убите га да не јавља Тур-
цима за нас. Боље да он један
погине, но тридесет  душа да
падне у робство!” Још два пута
је Карађорђе молио оца да се
врати, а онда је Петру, који је
већ кренуо, пуцао у леђа и ранио
га. Докрајчио га је један од
момака из пратње, па је збег
наставио пут и између Умке и
Обреновца прешли су Саву.

Вратили су се у Србију по
закључењу мира између Аустри-
је и Турске.

Карађорђе је тада отишао у
манастир Благовештење на
обронцима Рудника. Испове-
дио се, а онда је уприличена
церемонија опроштаја. Оку-
пљеном народу Карађорђе је

разделио „по двеста ока раки-
је, вина и хлеба, оцу за душу”.
Појевши хлеб и попивши пиће,
окупљени су ритуално изгова-
рали: „Бог да му опрости что је
оца у нужди заповедио убити”.

Будући вожд је после дао
пет дуката архимандриту за
труд, а манастиру поклонио
вола и тако је обред искупље-
ња завршен.

Неки доцнији историчари, у
настојању да сперу љагу оцеу-
биства с династије Карађорђе-
вића, тврдили су да му је Петар
био очух, као и да га Карађор-
ђе није убио лично, већ само
издао наређење да се то учи-
ни. М. П.

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: КАРАЂОРЂЕВА

Прек и суров 
војсковођа

НАШ ГОСТ: ГОРАН ГОЈЕВИЋ, КЛАРИНЕТИСТА

ПАНЧЕВУ С ЉУБАВЉУ

Карађорђева улица



Једна од атрактивнијих еки-
па била је и „Горан стакло”,
коју су махом чинили Панчев-
ци, а главни мајстор је био
Миодраг, који је, за разлику од
неких других, радо открио сво-
ју тајну.

– Док малтене сви други сво-
ју чорбу наливају обичном
водом, ја најпре код куће про-
кувам белу рибу. Кувам је док
се не распадне и бацим је кад
процедим. Такву течност доно-
сим на такмичење, како бих
њоме кувао овај специјалитет,
чиме се добија најбољи могући
квалитет. Могу само да кажем

да је велика разлика у поређе-
њу са чорбом за коју користите
„чесмовачу”. Што се саме рибе
тиче, употребљавам три врсте
које су, по мени, најбоље за чор-
бу: деверику, шарана и сома.
На крају иде штеловање укуса
и стављање зачина, попут соли
и бибера. Неко воли и љуто, а ја
највише волим да је умерено,
па ко како воли, нека накнадно
додаје шта му је воља – закљу-
чује Миодраг.

Укуси су свакако различити,
али тешко да неком није (било)
по укусу дружење на обали пре-
дивне реке какав је Тамиш...
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Лето је идеалан период за опу-
штање на обали неке лепе реке.
Још је лепше када се тој дивоти
прирoде придодају добро дру-
штво и укусан залогај, па је пози-
тиван ефекат на организам куди-
камо увећан.

А осећај је неизрецив када вас
уз све то, на тако прекрасном
месту, више него људски и срдач-
но дочекају домаћини, попут
оних из  удружења „Балтазар”.

Баш тако је било у недељу, 1.
августа, на јабучком делу Тами-
ша, уочи тамошње сеоске славе...

Мало је оних који ових паклено
топлих дана нису пожелeли да
побегну из својих кућа како би
се освежили негде у чистој при-
роди, а једно од прикладних
места за то свакако је Тамиш.

Тамо је, дан уочи јабучке сео-
ске славе Свети Илија, удруже-
ње спортских риболоваца и вели-
ких љубитеља природе помену-
те реке под називом „Балтазар”
први пут организовало такми-
чење у кувању рибље чорбе, боље
рећи опуштено дружење уз добар
залогај и још бољу атмосферу, у
изузетно пријатном амбијенту.

Притом, домаћини су се пока-
зали у одличном светлу, па су за
двадесетак екипа припремили
вредне награде, а за све који су
се тамо уопште затекли – 
бесплатну рибљу чорбу.

У томе им је, како сами кажу,
веома помогао и Ауто-центар
„Зоки”.

Све је било тип-топ

Догађај је почео у јутарњим сати-
ма на обали прекрасне банатске
реке, надомак самог центра Јабу-
ке, када су се кулинарски тимо-
ви из поменутог села, Панчева
и околине лагано смештали у
дебелу хладовину и монтирали
своје котлиће и другу опрему.

Недуго затим, док се у њима
се већ крчкао лук, на столовима
се нашло разноврсно иће и пиће,
чисто да мајстори варјаче пре-
гурају време док не стигне чор-
ба или нешто конкретно с тањи-
раче или роштиља.

Само кување трајало је око
три сата и за све то време могли

су се чути весели жамор и суп-
тилна тамбурашка музика, за
чији избор је био задужен позна-
ти песник Драган Петковић.

И тако је Тамиш текао у весе-
лом ритму и ублажавао велику
жегу, све док се преко разгласа
није огласио Драган Ћурчић,

познатији као Ћуме, председник
Спортско-риболовачког клуба
„ПКБ Панчевачки рит”, једног
од највећих у земљи, који је већ
дуго у пријатељским односима
с домаћинима. Он је позвао све
такмичаре да предају узорке и,
како би била отклоњена свака
сумња у регуларност, нагласио
да у тим тањирима није смело
да буде ничег осим чорбе – ни
комада рибе, ни лорбера, па чак
ни зрна бибера...

Ћурчић је том приликом
захвалио организаторима и иста-
као да је ово веома јако такми-
чење и притом изразио жаљење
што и сами чланови „Балтаза-
ра”, због таквих пропозиција,
нису могли да учествују, јер су
на другим надметањима пока-
зали врхунско умеће.

А онда је жири, за ову прили-
ку сачињен од љубитеља чорбе и
добрих кулинара – Зорана Пешев-
ског и Александра и Бранислава
Живковића, пажљиво проверио
изглед, мирис и, наравно, укус

свих пријављених узорака.
Одлука је била таква да су, и

поред бројних тимова са стра-
не, домаћи учесници били истин-
ски најбољи – победио је „Тип-
-топ”, треће су биле „Пустињске
руже”, а између тих јабучких
екипа нашао се „Пантранспорт”
из Панчева.

Главна тајна 
крије се у љубави...

Победничку екипу „Тип-топ”
предводио је мајстор варјаче
Вицко Балков, а асистирали су
му Јово Николић и Стојмен Ива-
новски.

Прекаљени кувар Вицко за
собом има сијасет надметања и
скуваних чорби и на основу толи-
ког искуства он наводи да не
постоје неке спектакуларне тај-
не, већ да је основни састојак
љубав према кулинарству.

– Од поврћа стављам стан-
дардно лук, мало шаргарепе,
још мање белог лука и пашка-
ната, али све то мора да буде
умерено како не би поквари-
ло укус рибе, што је приори-
тет приликом кувања овог спе-
цијалитета. Једноставно, чор-
ба мора да мирише на рибу,
која с друге стране треба да
буде разноврсна и квалитет-
на, попут шарана или сома.
Што се тиче мог кулинарског
искуства, било га је и те како,
јер је за мном много година
спремања ове „шпеције”. Тако
сам често кувао и за покојног
Љубишу Стојановића Луиса,
за Специјалне јединице, па
браћи Јелић, члановима леген-
дарне „Ју групе”, или велика-
ну нашег глумишта Марку
Николићу – наводи Вицко.

Најсимпатичнија је свакако
била екипа сачињена искључи-
во од припадница лепшег пола,
које су понеле занимљив назив
– „Пустињска ружа”. Као капи-
тен их је предводила Бранка
Петревски, а друге чланице су
биле Весна, Соња, Сашка, Дра-
гана, Александра...

Бранка је као прва међу јед-
накима на питање одакле им
такво име одговорила да је то за
њих најлепши цвет.

– Притом нас ове врућине
подсећају на пустињу, а кумо-
ви су нам били људи из удру-
жења „Балтазар”. Што се саме
чорбе тиче, имамо неколико
тајни и малих трикова, које не
откривамо за јавност, а могу
евентуално да кажем да на кра-
ју додајемо суву љуту паприку.
Наравно, не треба ни да спо-
мињемо да је за добру чорбу
важно имати и различите врсте
рибе – каже Бранка.

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

Лепи
Мужјачић, стар два-три месеца, тра-
жи удомитеље, након што је очи-
шћен од паразита, па је сада сређен
и леп као лутка.

Разигран, весео и помало блентав,
као и већина његових вршњака, уве-
селиће свачији живот, а тражи само
мало пажње и времена.

Све друге информације могу се доби-
ти позивом на број 060/06-77-881.

Јабучанци
Ова мачећа породица
збринута је у једној
кући у Јабуци, али сада
грозничаво тражи удо-
митеље и домове за цео
живот.

Од два црна једно је
дечак, а друго – девој-
чица, као и треће, жуто.

Ако тражите друштво
и некога ко ће вам се врзмати око ногу, ово је ваша прилика
да нађете пријатеља за цео живот, а треба само окренути
број телефона 060/66-55-619.

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

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

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

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

за цео живот!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ЈАБУЧКО УДРУЖЕЊЕ „БАЛТАЗАР” ОКУПИЛО ЉУБИТЕЉЕ ПРИРОДЕ И РИБЉЕ ЧОРБЕ

УЖИВАНЦИЈА УЗ ДРУЖЕЊЕ И ДОБАР ЗАЛОГАЈ НА ОБАЛИ ТАМИША

Свима, па и победницима се допада на реци

И „Горан стакло” уме да замеша

Не иде без пехара

Било свега, па и ’ладовине

Они су тип-топ мајстори варјаче

„Пустињске руже”
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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)

Ових дана забринуће вас честе
несанице. Размишљате о напу-
штању постојећег посла и већ сте
у преговорима за нови. Не зале-
ћите се превише. Предложите
партнеру заједнички живот, може-
те се изненадити колико дуго он то
прижељкује.

Ваге које раде с децом могу очеки-
вати награде и позиве за учество-
вање у некој битној манифестаци-
ји. Новац вам просто клизи кроз
руке, али већ у среду вам предсто-
ји добитак. Послушајте свој уну-
трашњи глас и своје срце и нећете
погрешити. Безвољни сте.

Непотребна тензија умара све око
вас, а ви се не померате с места.
Послушајте своје сараднике,
можда имају решење које већ
дуго тражите. Нисте способни да
разговарате с партнером док не
решите своје недоумице. Алерги-
је, проблеми с грлом и желуцем.

Непланирани издаци за кућу ће
вас избацити из ритма. На послу
сте се наметнули својим ставови-
ма. Положај вам је сигуран. Парт-
нер вас већ помало умара жало-
појкама. Трудите се да га подржи-
те, али га све мање разумете. Гла-
вобоља.

Концентрација вам није на најви-
шем нивоу, али није тренутак за
одмор, јер други могу преузети
заслуге за ваш рад. Могућ је изне-
надни новчани добитак у среду.
Задовољни сте односом с партне-
ром. Помало сте опседнути својим
здрављем и здравом исхраном.

Задали сте себи убитачан темпо.
Колеге вам верују и ослањају се
на вас. Имаћете новчани доби-
так средином недеље. Што пре
разговарајте с партнером да вам
се не би догодило да останете
сами. Могући су болови у згло-
бовима.

Новац ће вам пристизати у
мањим количинама током целе
недеље. Будите стрпљиви у прего-
ворима које водите око пројекта
са странцима. Данима разми-
шљате о свему што је довело до
прекида везе. Оставите прошлост
иза себе. Здравље солидно.

Случајно ћете доћи до важних
информација које вам могу помо-
ћи на послу. Заузети Лавови ће
направити „велико спремање”
свог љубавног живота, док ће се
слободни добро забављати и осва-
јати. Помало постајете хипохон-
дар.

Неочекивани издатак почетком
недеље.  Колеге ће инсистирати на
томе да се укључите у неки хумани-
тарни пројекат, док ви желите да
побегнете од свега. Бес ћете лечити
на партнеру, иако вас он подржа-
ва. Ваша нервоза може изазвати
херпес.

Бићете принуђени да размишљате
о дошколовању како бисте задр-
жали посао. Све вас нервира и на
послу и у кући. Пробајте да бар на
једној страни изгладите неспора-
зуме. Упуштање у тајне љубавне
везе није решење. Ваша меланхо-
лија је забрињавајућа.

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)

Већину новчаних проблема сте
решили. Одахните мало. Самопоу-
здање вам се враћа. За викенд ће
вам партнер приуштити оно о
чему дуго маштате. Избегавајте
теже физичке напоре, могући су
проблеми с лумбалним делом кич-
ме.

Један вешт пословни маневар доне-
ће фирми велики новац, а вама
само похвале. Не журите са закључ-
цима. Размотрите понуду за нови
посао коју сте добили преко пријате-
ља. Не упуштајте се у тешке разго-
воре. Уживајте у друштву партнера и
пријатеља. Наспавајте се.
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У НАШОЈ ОПТИЦИ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ:

• Велики избор сунчаних наочара бренда

Ray Ban, Vogue, Armani Exchange, 

Avanglion, Polar Glare, Polar View

• Диоптријске рамове реномираних

брендова како за одрасле, тако и за децу

• Контактна сочива

• Контактна сочива у боји

• Брза израда наочара

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

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

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

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

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

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага



ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 17Петак, 6. август 2021.

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ИНФЛАМАЦИЈЕ: CRP
+ седиментација Цена: 560 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 30. ЈУЛА ДО 2. СЕПТЕМБРА

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



КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

Петак, 6. август 2021.18 ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs

БЛАГАЈНА 300-830

JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ОГРЕВ

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

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушени вреоци 12.800

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 12.800

Угаљ станари 9.900

Костолац 7.700

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ОГРЕВНО ДРВО на рате, ЋУМУР за роштиљ,

сува ПОТПАЛА и букова цепаница у врећи.

ПОТПАЛА ДРВО ЋУМУР.

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

ДАЧИЈА логан, 1.6,

2008/2009, атестиран

плин, клима, прва боја.

064/130-36-02. (306892)

ПРОДАЈЕМ фијат сиећен-
то, 2003. годиште.
062/757-130. (306808)

ЈУГО темпо 1.1, на про-
дјау, 2000. годиште, нере-
гистрован, гаражиран, у
возном стању, власник,
300 евра. 060/633-05-01.
(306831)

МЕРЦЕДЕС Б 180 ЦДИ,
к2009, власник, редовно
сервисиран, стално гара-
жиран, леп, црвен, као
нов, неударен, нефарбан.
Уз ауто иде и сет зимских
гума са алу фелнама, ре-
гистрован до 15. фебруара
2022. 064/283-39-39.
(306880)

АУТОМОБИЛ голф 3,
1996, хаварисан у возном
стању. 013/312-443.
(306695)

ФОРД ТРАНЗИТ, 2.2. DIC,

2009, странац, у добром

стању, по договору.

062/820-90-18. (306705) 

КУПУЈЕМ аутомобиле ис-

правне и неисправне, 90 до

500 евра. 064/230-52-21,

063/892-08-25. (306823)

ПРОДАЈЕМ лимену гара-

жу код моста. 013/342-

472. (306740)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-

куп слупаних и неисправ-

них. 060/078-47-89,

063/778-47-89. (306819)

АКЦИЈА. Огревно дрво,
буква, багрем, храст по
цени од 4.000 динара,
превоз бесплатан. Попуст
за пензионере. Тел.
061/107-08-79. (306417)

АКЦИЈА. Огревно дрво ба-
грем, храст, буква, цер,
цена од 4.000 по ме-
тру/кубном, превоз бес-
платан. 065/437-94-23.
(306417)

ПОВОЉНО продајем
клик-клак лежај са ис-
правним механизмом и
два јастука. Тел. 064/149-
78-24. (306803)

КРЕВЕТ, кауч, трпезариј-
ски сто са столицама, по-
луугаона гарнитура, фоте-
ље, комоде. 063/861-82-
66. (306781)

ПРОДАЈЕМ комбиновани
фрижидер. 063/158-27-50.
(306853)

ФРИЖИДЕР, електрични
шпорет, веш-машина,
комбиновани фрижидер,
микроталасна, телевизор,
вентилатор. 063/861-82-
66. (306781)

ПИЈАНИНО zim mer mann
са две педале, очуван,
продајем. Тел. 062/329-
232. (306807)

СУДО-МАШИНУ, нову,
продајем, сто за стони те-
нис продајем. Тел.
063/716-14-21, од 18 до
20 сати. (306805)

ПРОДАЈЕМ круљач, кру-
пар, меље и цео клип,
шемпетер словеначки, го-
тово нов. Тел. 065/459-90-
14. (306871)

ПРОДАЈЕМ природни суви
храст из Моровића.
063/839-73-31. (306734)

ПРОДАЈЕМ као нов шпо-
рет на чврсто гориво, ра-
дио три месеца, 15.000
динара. Важи договор.
064/147-57-01. (306673)

ПРОДАЈЕМ метални ча-
мац са кабином и мото-
ром Хонда 6. Тел. 373-
510. (306672)

СТО са столицама, судо-
пера и радни сто, ТА пећи,
шпорети, лустери, креве-
ти, намештај. 064/206-30-
24. (306712)

ПРОДАЈЕМ исправан
фрижидер Индесит, 200 l.
066/363-454. (306757)

ВРШИМ откуп свихв рста
возила, слупаних и стра-
них возила и трактора.
069/203-00-44. (306705)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

замрзиваче, фрижидере,

веш-машине, електричне

шпорете. Долазим на

адресу. 063/101-11-47,

064/158-44-10. (306730)

КУПУЈЕМО обојене мета-

ле, гвожђе, каблове, веш-

машине, замрзиваче, теле-

визоре и све остало. Дола-

зимо. 062/206-26-24.

(306824)

ОТКУП ДПФ керамике, от-

куп катализатора свих вр-

ста – металне, камионске,

аутобуске и од багера.

069/203-00-44. (306705)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

возила свих врста,, отку-

пљујем од 100 до 2.000

евра, долазим на позив.

069/203-00-44. (306705)

КУПУЈЕМО гвожђе, олово,

бакар, месинг, алумини-

јум, веш-машине, замрзи-

ваче, телевизоре, долазим.

061/321-77-93. (306824)

ТРПЕЗАРИЈСКИ сто, кра-

љица пећи, каљева пећж,

дрвена врата. Тел.

065/882-24-15. (306813)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, новац, сатове,

пенкала. 013/313-458,

063/199-60-36, 064-488-

40-22. (306688)

КАРАЂОРЂЕВА – повољ-

но! Слатка кућа са вртом,

3 ара, 52.000 евра. АМК

некретнине, 061/262-08-

44. (306891)

ПРОДАЈЕМ намештену ку-

ћу са имањем у селу Мр-

сељи, Пожега, воћњак и

шума. Контакт телефон:

064/216-63-62, Гордана.

(СМС)

ШЕВРОЛЕТ спарк, 800,

2009, хаварисан у делови-

ма. 064/130-36-02.

(306892)

МУЛТИПЛА, 1.9, дизел,

2005, фул опрема, реги-

строван годину, може за-

мена. 064/130-36-02.

(306892)

ПУНТО, 1.2, 2010/2011,

пет врата, фабрички плин,

прва боја. 064/130-36-02.

(306892)

КУПУЈЕМ аутомобиле у

било ком стању, од 70 до

1.800 евра. 062/193-36-05.

(306790)
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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



СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

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

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

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

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

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

Stan 24 54,00 m² rezervisan

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

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

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

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

BRAĆE JOVANOVIĆ 22 a

I sprat

stan 2 – 55,50 m²

II sprat

stan 4 – 55,50 m²

povučeni sprat

stan 5 – 103,39 m²

MILOŠA TREBINJCA 62–64
Povučeni sprat

stan 14 – 148,75 m²

stan 15 – 78,61 m²

SLAVKA BOKŠANA 5
900 evra/m²

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

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

+ I sprat 48,29 m²)

stan 4 – dupleks (II sprat 66,06 m²

+ galerija 40,80 m²)

stan 5 – dupleks (II sprat 54,15 m²

+ galerija 38,22 m²)

stan 6 – dupleks (II sprat 53,65 m²

+ galerija 30,25 m²)

Ekskluzivni 

NOVI luksuzni 

stanovi

 u srcu

grada

 92.5 m2

useljivi od 

04. Jula 2021.

radeizgradnja@gmail.com

Miloš 0631545819

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

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

ВОЋЊАК ОРАХ
76 комада, 71 ар

у јабучком атару, 

излаз ка Глогоњу,

на главном путу,

двадесет година

стар засад.

063/362-703
(6/306879)

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)

ПЛАЦ 17 ари, ограђен, ви-

кендица легализована,

воћњак у роду. 064/252-

48-48. (306731)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-

мље уз Новосељански пут,

преко пута бензинске пум-

пе „Крнета”. Постоји мо-

гућност прикључења елек-

тричне енергије. Тел.

065/801-67-42. (306814)

ПРОДАЈЕМ плац у Старче-

ву, КП 2228/2, Петра

Драпшина, 1.479 квм.

064/320-84-32. (306739)

ШИРИ центар, кућа за ру-

шење, „Трем 01”. 063/836-

23-83. (306746)

ПРОДАЈЕМ башту, Ново-

сељански пут 283 А, на по-

вршини 14 ари и 57,2.

064/222-87-56. (306689)

ПРОДАЈА плацева, градско

грађевинско земљиште.

064/212-52-52. (306699)

КУЋА у Панчеву близу

центра, власник. 060/052-

13-86 (СМС)

КУЋА за продају, општина

Алибунар, нова. Објекти

85 квм. Јефтино. 061/216-

62-99. (306674)

ДЕВОЈАЧКИ БУНАР, цен-

тар, кућа спратна, новија,

сређена, за уживање.

063/832-50-97. (306704)

ПРОДАЈЕМ кућу, 104 квм
са помоћним објектима 34
квм, центар. 062/208-564.
(306711)

ТОП 60 ари са кућом, по-
ред магистралног пута
Смедерево-Ковин, 99.000
евра. АМК некретнине,
061/262-08-44. (306891)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ

плац 19,82 ара, 32 х 62,

комплет покривен бето-

ном дебљине 20 цм, огра-

ђен бетонским зидом, по-

годан за разне делатности,

цена 95.000 евра, а за из-

давање договор. Панчево,

индустријска зона, Куде-

љарски насип, иза Млека-

ре. К063/225-130.

(306830)

ИГАЛО Црна Гора, прода-

јем викенд кућу, 54 квм.

Телефон 062/377-345.

(306564)

ПРОДАЈЕМ плац 8.5 ари,

на Јабучком путу. Контакт

телефон, 060/515-20-40.

(306799)

ПЛАЦ 28,5 ари, градско

грађевинско земљиште,

власник, 1/1. 064/248-95-

28. (306780)

ПРОДАЈЕМ плац на Карау-

ли од 61 ар. Тел. 060/434-

68-69, Пеца. (306822)

ПЛАЦ на продају, Војло-

вица 8 ари, други просек,

Б. Јединства, 8.500 евра.

064/226-23-72. (306858)

НОВОГРАДЊА, Панчево-

центар, продајем четворо-

собан стан, 75 квм, и тро-

собан стан, 62 квм, инве-

ститор. 063/823-71-79.

(306782)

ЦЕНТАР, двособан, леп,

52 квм, III, 50.000. „Кров”,

060/551-64-50. (306800)

ТЕСЛА, гарсоњера, 23

квм, III, 25.000.  „Кров”,

060/551-64-50. (306800)

КОТЕЖ, двособан, 57, IV,

47.000.  „Кров”, 060/551-

64-50. (306800)

КОТЕЖ 2, трособан, 78

квм, VI, 65.000.  „Кров”,

060/551-64-50. (306800)

МИСА, ПР + I + таван, 1.72

ара, 220 квм, 85.000. (67),

063/744-28-66. (306895)

КУЋА, шири центар, до пру-

ге, 7 ари, 78 квм, 42.000.

(67), 063/744-28-66. (306895)

СОДАРА, локал, стан, 60

квм, ПР, ЦГ, 50.000.

„Кров”, 060/551-64-50.

(306800)

СТРОГИ центар, салонски,

27 квм, ВП, 32.500.

„Кров”, 060/551-64-50.

(306800)

ПРОДАЈЕМ стан, 70 квм,

центар у легализацији, 750

евра/квадрат, могу канце-

ларије или ординације.

Тел. 063/233-558.

(306779)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,

V, 32 квм, ЦГ, лифт,

28.000. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (306893)

ЦЕНТАР, трособан, I, ЕГ,

70 квм, 75.000. (353),

„Премиер”, 063/800-44-

30. (306893)

КУПОВИНА станова, гар-

соњере, једнособни, дво-

собни. АМК некретнине,

Његошева 12, 061/262-08-

44. (306891)

ФАНТАСТИЧНА локација,

код Општине, пасаж, тро-

собан, 78 квм, ЦГ, 78.900

евра. АМК некретнине,

Његошева 12, 061/262-08-

44. (306891)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, I,

TA, 56 квм, две терасе,

43.000. (67), 063/744-28-

66. (306895)

КОТЕЖ 2, двоипособан,

67 квм, II, ЦГ, две терасе,

65.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (306895)

СТАН до улице, 39 квм,

сређен, шири центар,

27.000. (67) „Милка” М,

063/744-28-66. (306895)

СТАН, Миса, етажа, I, две

терасе, код школе, 100

квм. (67) „Милка” М,

063/744-28-66. (306895)

ГАРСОЊЕРА, Самачки, 17

квм, II, ЦГ, комплет сређе-

на, 18.500. (67) „Милка”

М,  063/744-28-66.

(306895)

ДВОРИШНИ, преко пута

пијаце, 40 квм, укњижен,

сређен, 25.000 евра. „Дива

некретнине”, (470).

064/246-05-71. (306764)

ДВОСОБАН, Миса, 53

квм, н. приземље, повољ-

но, усељив одмах. „Дива

некретнине”, (470).

064/246-05-71. (306764)

ПРОДАЈЕМ стан, 80 квм, I

спрат, Ружина 20, Панчево.

065/849-71-94. (306872)

МЕЊАМ једнособан, Ко-

теж 1, за гарсоњеру на Ко-

тежу. 061/164-53-41.

(306727)

КОТЕЖ 2, стан поткровље,

цца 45 квм, власништво,

потребна адаптација, цена

37.000, договор. Озбиљни

купци. Тел. 065/400-05-16.

(306744)

СОДАРА, 56, ЦГ, III, усе-

љив, 52.000, „Трем 01”,

(679). 063/836-23-83.

(306746)

ТРОСОБАН стан, строги

центар, 72 квм, две тера-

се, трећи спрат, лифт, ТА,

могућност ЦГ, 70.000, до-

говор. Звати после 17 ча-

сова на тел. 064/119-60-

06. (306680)

СТРЕЛИШТЕ, 63, ЦГ, VI,

лифт, 53.000. „Трем 01”.

063/836-23-83. (306746)

ШИРИ центар, 32, ТА, I,

без већих улагања. „Трем

01”. 063/836-23-88. (306746)

ЈЕДНОСОБАН 40 квм,

Стрелиште, сређен, I

спрат, 30.000 евра.

063/860-35-31. (306862)

ПРОДАЈЕМ станове у цен-

тру: 24, 30, 37, 39, 43, 65

квм. 060/043-52-98. (306882)

ПРОДАЈЕМ стан у центру.

065/464-35-38. (306882)

МЕЊАМ стан у центру за

кућу са двориштем, шири

центар. 064/143-52-98.

(306882)  

КУПУЈЕМО станове и куће.

Брза и сигурна исплата.

(097), „Перфект”,

064/348-05-68. (303973)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-

требне некретнине, све ло-

кације, брза реализација.

(67), 063/744-28-66

(306895)

КУПУЈЕМО станове на

свим локацијама, брза ис-

плата. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (306893)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру, ужи центар.

063/810-92-39. (306794)

ДВОРИШНИ стан поред
Преображенске цркве,, из-
дајем самцима. 060/161-
64-78., (306773)

ИЗДАЈЕМ стан 30 квм, за
две ученице медицинске
школе, близу Максима
Горког, 140 евра + 140
евра депозит. 063/253-
593. (306736)

ИЗДАЈЕМ стан 30 квм, за
два студента Стоматоло-
шког факултета, наме-
штен, Ул. Максима Горког,
140 евра + 140 евра депо-
зит. 063/253-593, Драго-
слав. (306736)

ИЗДАЈЕМ полулнамештен
стан 30 квм, 140  евра +
140 евра депозит.
063/253-593. (306736)

ИЗДАЈЕМ четворособан
дуплекс у центру,г ас, на-
мештен. 064/320-84-32.
(306739)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву,
90 квм. 060/011-96-66.
(306850)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан, 50 квм, центар.
064/888-33-45. (306855)

ЈЕДНОСОБАН комлетно

намештен, центар Стрели-

шта, ЦГ, интернет, лами-

нати, усељив. 064/877-53-

09. (306798)

ИЗДАЈЕМ стан за самце,

намештено, нова Миса,

ученици. 064/207-19-88.

(306706)

ИЗДАЈЕМ полунамештен

стан у центру. 063/809-59-

66. (306710)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у

строгом центру. 062/345-

958. (306796)

ДВОСОБАН стан на изда-

вање, са парним грејањем,

55 квм, Лазе Костића 11,

Панчево. 064/058-60-13.

(306840)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,

самце. 064/305-73-01.

(306843)

ИЗДАЈЕ се стан, 30 квм,

Цара Душана 38. 062/886-

56-02. (306845)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,

30 квм, у центру. Тел.

064/134-06-08. (306863)

ТЕСЛА, мањи двособан

комплет намештен стан,

180 евра. 061/235-35-99.

(306873)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,

Цвијићева 15, Стрелиште.

064/888-59-58, Зоран

(СМС)
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Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

Компанији „Утва-Милан Премасунац” из Качарева

потребни: заваривачи, металоглодачи, 

металостругари и борверкисти.

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

TOP Ponuda
6.8. do 12.8.2021.

29 rsd,
Lubenica 

1 kg

99

39.99 -25%

199 rsd,
Toalet papir Paloma 

exclusive plus 
troslojni 10/1

99

499.99 -60%

74 rsd,
Dimljena pečenica 

Zlatiborac rinfuz 100 g

99

99.99 -25%

49 rsd,
Brašno 

pšenično 
meko T-400 

Fidelinka 1 kg

99

65.99 -24%

39 rsd,
Hleb beli 

sečeni 
Montella 

450 g

99

49.99 -20%

164 rsd,
Ulje 

suncokretovo 
Iskon 1 l

99

191.99

99 rsd,
Sveže mleko 

1,5%mm Dukat 
Volim 1,45 l

99

104.99

289 rsd,
Krem 

Eurocrem 
Swisslion 

500 g

99

339.99

Kneza Mihaila
Obrenovića br. 69
Žarka Zrenjanina br. 14
Kej Radoja Dakića br. 15

�             

�             
�             

49 rsd,
Negazirana 

voda Diva 1.5 l

99

60.00 -16%

robna
marka

ПОТРЕБНЕ 
раднице за рад 
у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна дневница
2.100 + пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04

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

Cafeteriji Bianco

потребне чистачице.

063/108-00-80
(ф)

Предузећу „PROVALVES 2012” doo из Панчева 

потребни машинбравари са искуством
за ремонт у МСК Кикинда.

Контакт: 063/425-025; 013/331-441

Звати од 7 до 15 сати (понедељак-петак) (ф)

ДОО „Минесал” из Панчева,

тражи мушкарце и жене за рад

у производњи гајбица и палета.

013/373-488, 063/256-360

Ћевабџиници „Хало Лесковац”

потребан

возач за доставу и снабдевање.

062/160-34-29
(6/305327)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-

собан стан. 062/208-88-

28. (306868)

БЕСПЛАТНО становање

станарки у Иванову.

064/372-94-71. (3068699

ИЗДАЈЕМ намештен једно-

ипособан стан на Котежу

2. Контакт телефон

064/243-87-92, звати по-

сле 16 сати. (306848)

СМЕШТАЈ за студенте или

раднике на месечном ни-

воу хотелског типа.

060/043-52-98. (306882)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,

Содара, 60 квм, три собе,

200 евра. 064/866-22-26.

(306894)

ИЗДАЈЕМ једноипособан

стан са ЦГ, у центру Пан-

чева. Тел. 061/289-81-74.

(306886)

ПОТРЕБАН магацин од 80

до 100 квм. Обавезан шле-

перски прилаз. 063/213-

797. (306201)

ИЗДАЈЕМ локал, Стрели-

ште центар, одличан, ба-

шта, паркинг, обезбеђен,

сређен. 065/966-66-61.

(306874)

ИЗДАЈЕМ локал 35 квм,

Лава Толстоја. Тел. 333-

058. (306738)

ИЗДАЈЕМ локал од 90 квм

код аутобуске станице.

063/278-421. (306722)

ИЗДАЈЕМ стамбено-по-

словни простор површине

50 квм, центар града, по-

годан за канцеларије.

064/888-33-45. (306855)

ПОТРЕБАН младић за рад

у паркинг гарази. 064/699-

66-99 (СМС)

ИЗДАЈЕМ локал у првој
зони од 36 квм, у Панчеву.
Тел. 063/716-14-21, од 18
до 20 сати. (306805)

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

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

ПОТРЕБАН радник-пекар
за рад у пекари. Тел.
063/786-86-79. (306784)

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

ПОТРЕБАН радник у трго-

вини са искуством. „Голи-

ја”. Контакт тел. 013/252-

06-64. (ф)

ПОРЕБНИ радници у шу-
марству, секачи, возач
трактора и за утовар и ис-
товар огрева. Исплата на
седам дана. 063/341-871.
(306788)

ПОТРЕБАН радник за рад
на роштиљу локал „Грил
Рустико”. 062/109-17-07.
(306787)

РЕСТОРАНУ „Коноба 32”
потребан возач/достављач
хране. Позвати на број
062/880-59-99, од 16 до
20 сати. (306791)

РЕСТОРАНУ „Коноба 32”
потребан шанкер и помоћ-
ни конобар (два извршио-
ца). Позвати на број
062/880-59-99, од 16 до
20 сати. (306791)

КРОЈАЧКОЈ радњи у Омо-
љици потребне шнајдерке
на шивењу. Посла има нон
стоп, плата редовна и до-
бра. Ако раднице нису из
Омољице по договору пла-
ћам путне трошкове.
065/210-41-52. (306673) 

РЕСТОРАНУ „Коноба 32”
потребан piz za мајстор.
Позвати на број 062/880-
59-99, од 16 до 20 сати.
(306791)

ПИНК ћевабџиници у цен-
тру града потребни радни-
ци. 064/960-44-21.
(306797)

ПОТРЕБНА радница за
рад у трафици. 064/853-
83-50. (306838)

РЕСТОРАНУ потребан ку-
вар / куварица на неодре-
ђено време. 062/478-394.
(306728)

ПОТРЕБАН радник за рад
у пластификацији до 50
година. 064/192-85-44.
(306737)

ПОТРЕБНА девојка за рад
у кафићу. 066/345-063.
(306741)

КРОЈАЧКОЈ радњи по-

требна шивара са инду-

стријским машинама за

услужно шивење, веће ко-

личине дечје спортске гар-

деробе. 065/261-81-47.

(306673)

ПОТРЕБНИ радници за

рад у дисконту пића, Пан-

чево. Контакт телефон

062/446-291. (ф)

КОМБИ превоз робе, се-

лидбе. 064/243-82-85.

(305093)

ТРАЖИ се инвеститор за

две куће у Панчеву, Цара

Душана. 064/832-13-35.

(306519)

ПРОДАЈЕМ киоск код но-

ве Поште 12 квм + мокри

чвор. 060/812-66-63.

(306717)

ИЗДАЈЕМ локал на зеленој

пијаци. 064/122-21-56.

(306877)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-

требни пица мајстори и

радници за палачинке.

062/339-279. (306878)

ПОТРЕБАН мајстор за

производњу пецива.

064/973-60-66. (306883)

ПЕКАРИ у Старчеву по-

требан радник за ноћну

смену са Б категоријом.

062/806-02-58. (306841)

РЕСТОРАНУ „Какаду” по-

требан кувар - куварица.

062/806-02-58. (306841)

ПОТРЕБНА радница за

рад у маркету у Крњачи,

код пољопривредне шко-

ле. Плата 50.000 динара,

пријава, топли оброк,

маркица за превоз. Кон-

такт телефон: 065/806-57-

32. (306846)

ПОТРЕБНА радница за

кладионицу у Омољици.

Тел. 062/240-02-80.

(306861)

ПОТРЕБНА девојка за рад

у продавнии. 062/424-128.

(306864)

РЕСТОРАНУ потребни

шанкери конобари.

063/830-51-28. (306868)

ПОТРЕБАН радник за при-

јем и поправку дрвених

палета. 064/106-81-11,

067/777-79-95. (306876)

ШЉУНАК песак сејанац

одвоз шута малим кипе-

ром, до два кубика

064/664-85-31, 013/342-

338. (СМС)

ФАРБАРСКО-МОЛЕРСКИ

радови, кречење, столари-

ја, фарбање радијатора.

064/280-26-15.  (306633)

ШЉУНАК, песак, сејанац,

одвоз шута малим кипе-

ром до 2 кубика. Лаза.

065/334-23-38. (306652)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-

шњим искуством. 063/825-

16-94. (306066)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе. Панчево-даље. Цена

договор. 013/366-843,

063/193-22-29. (306207)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,

сејанца, утовар и одвоз

шута кипером до 2 м³.

064/505-62-44. (306120)

МОЛЕРАЈ, гипс, керамика,

ламинати, педантно.

066/270-170, 062/188-97-

71. (306368)

КАМИОНСКИ превоз до 2

кубика. Песак, сејанац,

шљунак, шут. 062/355-154.

(305850)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,

уградња, одржавање воде,

канализације, кабине, сла-

вина, бојлера, котлића.

063/836-84-76. (306633)

СТОЛАРСКЕ и браварскек

услуге + хаусмајстор.

Александар. 064/157-20-

03. (306751)

ПРЕВОЗ кипером до 2  м³:

песак, шљунак, сејанац,

шут. Цена по тури 1.500

динара., 064/141-47-39.

(306754)

ВРШИМ превоз ствари у

свим правцима. 063/196-

54-56. (306852)

ПОВОЉНО радим физич-
ке послове, уносим угаљ и
дрва и пелет. Поштено и
педантно. 061/311-97-69.
(306756)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај тражи посао, са
искуством. 064/120-77-64.
(306769)

ДОМАЋЕ торте и ситни
колачи, сирове торте, до-
говор. 064/158-87-04.
(306708)

БРАВАР-ВАРИЛАЦ, капи-
је, ограде, надстрешнице,
гараже, гелендери, остало.
Злајо, 065/558-45-17.
(306776)

РАДИМ физичке послове,
угаљ, пелет, утовар, исто-
вар, шут, итд. 060/143-62-
10. (306801)

ЧИСТИМО таване, подру-
ме, рушимо старе куће,
радимо све посове.,
061/104-95-38. (2306824)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења кућа, шупа,
обарање стабала, кошење
траве, итд. 064/122-69-78.
(306742)

ВРШИМ услуге молерско-
фарбарских радова, гипс
и фасаде. Тел. 064/171-
32-57. (306743)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, сти-
ропор, бавалит фасаде.
063/865-80-49. (306682)
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Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
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Преминула је моја мама, наша Љишка

ЉИЉАНА ПАВЛОВ
14. VI II 1943 – 1. VI II 2021.

Твоја РЕНИ, унука МАРИНА, унук НИКОЛА и зет БРАНКО

(97/306859)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

(4
/3

0
6

7
6

6
)

ПОТРЕБНА
НЕГОВАТЕЉИЦА
за негу старије особе.

За информације

позвати,
060/622-60-01.

МАТЕМАТИКА, статисти-
ка, физика, информатика,
поправни, могућност on li -
ne рада, професор. Цен-
тар, 061/603-94-94.
(306735)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,

сејанца, утовар и одвоз

шута кипером до 2 м³.

064/505-62-44. (306732)

БЕТОНИРАЊЕ дворишта,
разбијање бетона, одно-
шење ствари, обарање
стабала и остало. 060/035-
47-40. (306742)

ПОМОЋ у обављању раз-
личитих административ-
них услуга везаних за при-
купљање документације и
предаје на шалтерима.
Тел. 063/325-380.
(306825)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
гипс, повољно. Пензионе-
рима попуст. 061/626-54-
06. (306844)

ОДНОШЕЊЕ свих непо-
требних ствари, чишћење
тавана, шупа, итд, камио-
ном до 2 тоне. 064/944-
52-87. (306697)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, адап-
тације купатила, санита-
рије, поправке славина,
одгушење канализације.
061/193-00-09. (306767)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шења канализације, адап-
тације купатила,с ервис,
повољно. 064/586-85-39.
(306826)

КЛИМЕ, монтажа, сервис,
антибактзеријско прање,
продаја половних клима.
060/521-93-40. (306828)

МОЛЕЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ, гипсарски радови,
постављање ламината, вр-
шимо селидбе. Проверите.
061/256-78-79. )306832)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалетни.
065/842-84-29. (306687)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда инсталација, бојле-
ра, ТА пећи, најјефтиније у
граду. 066/354-412. (306884)

ПАРКЕТ и ламинат, по-

ставка, хобловање и лаки-

рање. 013/601-892,

061/314-90-18, 065/314-

90-18. (306847)

ИЗБАЦУЈЕМ старе ствари

и намештај, чистим подру-

ме, таване, дворишта, шу-

пе, гараже, одвозим шут.

063/196-54-56. (306852)

ИЗРАДА пројеката за оза-

коњење стамбених објека-

та. 013/345-470, 064/199-

81-77. (306870)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:

одгушење судопере, купа-

тила, поправке, замена,

одмах. 064/495-77-59,

013/331-657. (306854)

ТВ сервис „Тесла електро-

ник”, бесплатан превоз и

преглед. 060/078-47-89,

063/778-47-89. Ул. Јована

Рајића 1, код поште на Те-

сли.  (306819)

ТЕПИХ сервис Путник. Ду-

бинско прање тепиха, на-

мештаја. 302-820,

064/129-63-79. (306889)

KIZ ZA – превоз шљунка,
песка, сејанца и ризле.
Услуге виљушкарима носи-
вости и до 10 тона.
063/218-894. (306665)

KIZ ZA – рушење објеката,
утовар и одвоз шута, иско-
пи, сечење и разбијање бе-
тона, насипање и набија-
ње терена. 063/218-894.
(306665)

KIZ ZA – продаја квалитет-
них бехатон коцки са при-
премом и радом. 064/648-
24-47. (306665)

СЕДЛИБЕ, превоз, могућ-
ност радника, попуст ван-
градске. 064/482-65-53.
(306257)

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.(306665)

СЕЛИДБЕ, превоз робе

мерцедес камионом, рад-

ници, повољно. Вук.

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

85. (306723)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,
превоз камионима, рад
виљушкарима и машинско
чишћење терена са одво-
зом. 060/425-54-43.
(306665)

ПРОФЕСИОНАЛНО сече-
ње, поткресивање дрвећа
из камиона до 30 м виси-
не. 064/648-24-50.
(306665)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и

одвоз шута, лупање бетона

и ископ мини багерима.

064/648-24-50. (306665)

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. (306718)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комарни-

ци, венецијанери, све за-

весе, тенде, хармо-врата,

роло-заштита. 063/816-20-

98. (306777)

КЛИМЕ свих типова и

произвођача, сервисира-

мо, поправљамо и уграђу-

јемо са овереном гаранци-

јом. „Фриготехник”.

064/122-68-05. 

(306887)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,

сејанца. Најповољнија ри-

зла у граду од 2.000 /м³.

064/648-24-50. (306665)

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ТРАЖИ

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

НАЈАМ виљушкара за уто-

вар и истовар робе, теле-

хендлера до 18 м висине.

064/648-24-50. (306665)

ЦЕЂЕНИ и млевени пара-

дајз и сирупи од воћа. Зе-

лена пијаца, између Ци-

цварића и сирнице.

064/176-20-26, 064/406-

73-78. (306834)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 6. август 2021. 23

После кратке болести преминуо је наш супруг, отац и деда

ЈОСА ЛАПИЋ
1951–2021.

Са поносом и тугом чуваћемо успомену на тебе.

Заувек остајеш у нашим срцима, нека те анђели чувају.

Твоји најмилији: супруга НЕВЕНКА, син НИКОЛА, 

ћерка ДАНИЈЕЛА, зет САША и унуци БРАНИСЛАВ и ОГЊЕН

(94/306851)

Последњи поздрав

ЈОСИ

ЛАПИЋУ

Увек ћеш живети у

нашим срцима.

Брат ТОМИСЛАВ

и синовци ЗОРАН

и ГОРАН
(92/306851)

Последњи поздрав

ЈОСИ

ЛАПИЋУ

Сећања на тебе никада

неће избледети. Нека те

анђели чувају.

Брат НИКОЛА

и снаја ВОЈИНА
(93/306851)

Последњи поздрав

драгом брату

ЈОСИ

ЛАПИЋУ

Вољени никад не

умиру.

Брат ПАЈА ЛАПИЋ
(91/306851)

Последњи поздрав тасту и пријатељу

ЈОСИ ЛАПИЋУ

Породици Лапић искрено саучешће.

Породица РАЦИЋ

(106/306866)

С тугом обавештавамо родбину и пријате-

ље да је 2. августа 2021. преминула наша

драга мајка и бака

МАЦА ПОПОШИЛОВ
1936–2021.

Сахрана је обављена 4. августа 2021 на

гробљу Котеж.

Ожалошћени: ћерка ГОРДАНА

и син МИЛАН са породицама

(50/306761)

Последњи поздрав

тетки

ЕВИЦИ

КОВАЧ

од ЈАНА са

КСЕНИЈОМ, ТАТЈАНЕ

са породицом и

ДЕЈАНА ЈЕЂИНИ
(6/306681)

Последњи поздрав

сестри

ЕВИЦИ

КОВАЧ
1956–2021.

од брата ЈАНКА и

снаје ВЈЕРЕ ЈЕЂИНИ

(7/306681)

Последњи поздрав вољеној мајци и баки

ЕВИЦИ КОВАЧ
1956–2021.

Остаћеш вечно у нашим срцима.

Твоји најмилији: синови ВИКТОР и ДАНИЈЕЛ,

снаје ИЛОНКА и ИЛДИКО, унуци КРИСТИЈАН,

АНАБЕЛА, СЕБАСТИАН и ГЛОРИА

(22/306707)

Последњи поздрав

пријатељици

ЕВИЦИ

КОВАЧ

Почивај у миру.

АНА

(59/306778)

Последњи поздрав нашој

ВЕРОНИКИ ЈАКОВЉЕВИЋ
1945–2021.

Наша вољена мајка, бака и ташта преминула је 29. јула 2021, али

ће заувек живети у нашим срцима.

Ожалошћени: син АЛЕКСАНДАР, ћерка БРАНИСЛАВА, унуци

НИКОЛИНА, ДАМЈАН и МИОНА и зет АЛЕКСАНДАР

(34/306729)

Последњи поздрав

драгој

ЉИШКИ

од ВЕСНЕ

и ДУШАНА

(27/306719)

Драга

ЉИШКА

Сећаћемо се твоје

ведрине.

ХЕЛЕНА и ДАНИЛО

са породицама

(28/306719)

Последњи поздрав супрузи, мајци и баби

ЉУБИЦИ ЈОВАНОВ
20. II 1936 – 2. VI II 2021.

Наша вољена упокојила се 2. августа, али

ће заувек живети у нашим срцима.

Ожалошћени: супруг ЛАЗАР, 

ћерка СОФИЈА, син ЂОКА, унуци ИВАН,

БРАНИСЛАВ и ЛУКА и остала родбина

(24/306713)

28. јула 2021. године преминула је наша

драга

МИЛАНКА МАКСИМОВИЋ
1959–2021.

Хвала ти на свему.

Сахрана је обављена 30. јула 2021. године,

у 13 сати, на Православном гробљу у

Банатском Брестовцу.

Ожалошћени: син МАРКО, мајка

БОЖАНА и сестра ГОРДАНА са породицом

(63/306789

Последњи поздрав

нашој драгој

МИЛАНКИ

од ТИЈАНЕ

са породицом

(64/306787)

Последњи поздрав драгој тетки

ЉУБИЦИ ЈОВАНОВ

од братаница ЉУБИЦЕ, РУЖИЦЕ, 

ДАНЕ и ВЕРЕ са породицама

(51/306763)

Последњи поздрав

мојој ујни

ЉУБИЦИ

ЈОВАНОВ

МИРА

(107/306867)

301-150, 300-830
ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст

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

драгом

ИВИЦИ

РИСТИЋУ

Породица ОЛЋАН

(9/306684)

С тугом у срцу опраштамо се од драгог, вољеног и по-

штованог пријатеља

ИВАНА РИСТИЋА
1931–2021.

Преминуо је 27. јула 2021. године.

Велика захвалност за године несебичног дружења и

међусобног уважавања.

Остајеш заувек у нашим мислима и срцима.

ЂУРА и СНЕЖА
(19/2306701)

Преминуо је наш први председник

ИВАН РИСТИЋ

Дугогодишњи рад у РНП наставио је у Удружењу

пензионера.

Изгубили смо човека, друга, искреног пријатеља

и цењеног сарадника.

Управни одбор пензионера

Рафинерије нафте Панчево
(21/306703)

Последњи поздрав

ИВИЦИ

РИСТИЋУ

Отишао је мој дугогоди-

шњи пријатељ, убрзо за

својом Љиљом.

Остају у сећању зајед-

ничка дружења.

МАРЈАНА
(20/306702)

Последњи поздрав оданом дугогодишњем

пријатељу

ИВИЦИ РИСТИЋУ

Пожурио си да се придружиш твојој

Љиљи, да не буде сама ни на оном свету.

За претерану пажњу захвална бака Добрила

неизмерно.

Сећање на тебе и твоју Љиљу чуваће: 

ДОБРИЛА, ИЛИНКА и ЉИЉАНА

ДРАГОЈЕРАЦ

(40/306749)

29. јула 2021. напустила нас је наша вољена

ВИДА ТОПИЋ
13. IV 1945 – 29. VII 2021.

Последњи поздрав најдражој мајци и баки од
ћерке ЗЛАТЕ, зета ЂУРИЦЕ, унука ИВАНА и
САШЕ, остале родбине и пријатеља

(41/306762)

29. јула 2021. напустила нас је наша вољена

ВИДА ТОПИЋ
13. IV 1945 – 29. VII 2021.

Последњи поздрав вољеној мајци и баки од

ћерке ЗОРИЦЕ, зета МАРЈАНА, унуке ЉУБИЦЕ

и унука РЕЉЕ са породицом

(42/306762)

Последњи поздрав драгој сестри

НОВКИ ЂАЈИЋ
1941–2021.

Отишла си заувек у вечни живот, али из наших

срца никада.

Твоја сестра КОВИЉКА и сестрићи МИЛАН и

ОГЊЕН ЛАКИЋ

(49/306760)

Последњи поздрав

НОВКИ ЂАЈИЋ
3. IV 1941 – 1. VI II 2021.

из Качарева

Тужна срца обавештавамо родбину, пријатеље

и добре комшије да је у 80. години преминула

наша драга Нона.

Са поносом причамо о теби, с тугом и болом

живимо без тебе.

Од брата СТЕВА, сестре КОВИЉКЕ

са породицама и сестре ДАНИЦЕ

(88/306839)

Последњи поздрав

НОВКИ ЂАЈИЋ
3. IV 1941 – 1. VI II 2021.

из Качарева

Вољена наша, хвала ти за све, хвала што си од нас

створила да будемо добри људи.

Нека те анђели чувају.

Твоје братанице ЈЕЛЕНА и МИЛИЦА са породицама
(87/306839)

Последњи поздрав с

поштовањем

БОРКИ

ЛЕВНАЈИЋ

Хвала Вам на свему.

ЈЕЛЕНА и ЖАРКО

БРАДИЋ

са породицом
(56/306774)

Мој драги ујак Иван Ристић нас је заувек оставио 27. јула

ове године. Опраштамо се од њега уз тугу и захвалност за

љубав, поуке и пример који нам је својим животом дао. 

С љубављу и поносом ћемо га спомињати и памтити

ИВАН РИСТИЋ

Мој ујка је рођен 9. јуна 1931. Срећно детињство му је

прекинуто другим светским ратом у коме је замало изгу-

био живот и породицу у смедеревској експлозији. 

Успомене на тај период су га пратиле целог живота и би-

ле разлог његовој посвећености породичном животу и

вредновању једноставних, свакодневних животних задо-

вољстава. Отац му је умро 1945, а о мајци Берти и сестри

Љубици је водио рачуна целог живота до њихове смрти.

Био је дисциплинован, савестан, поштен и одговоран, из-

градио изузетно успешну каријеру и увек нашао времена

за пријатеље, путовања и дружење. Заслужан је и за осни-

вање Удружења пензионера Рафинерије Панчево које је

помогло многим породицама да преживе у тешком пери-

оду 1992–2000. Кад се живот заврши остају дела, али ва-

жније од тога, остаје љубав коју смо за друге осећали.

Живот мог ујке је био успешан и срећан, јер га је провео

са својом великом љубави, мојом ујном Љиљаном. Њихо-

ва љубавна прича је трајала шездесет година, одолела

времену и свим изазовима, и била главна покретачка сна-

га и мотив у њиховом браку и животима. Ујкина смрт, ко-

ја је дошла само 51 дан после ујнине, показује колико су

били везани. Где год да су и у ком год облику да су, шаље-

мо им нашу љубав и верујемо да су заједно, као што су

увек желели.

Ожалошћена породица ЦВЕТКОВИЋ

ДЕЈАН, БРАНИСЛАВ, ЗОРАН и ВЕСНА

(113/306890)

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

услу га да на це не огла са и чи ту ља

одо бра ва мо по пуст свим 

рад ним да ни ма осим сре дом.
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30. јула 2021. године упокјио се наш во-

љени

ДРАГАН АДАМОВИЋ

Тужни смо због губитка, а срећни што смо

имали привилегију да нам буде тата, дека

и свекар.

Синови ВЛАСТИМИР и ВЛАДАН, 

унуци ТЕОДОРА, ВИШЊА и СТРАХИЊА

и снаја НАТАША

(26/306716)

Последњи поздрав драгом и осведоченом

пријатељу моје породице

ДРАГАНУ АДАМОВИЋУ

Нека ти је вечна слава и хвала.

ПЕРА, МАЈА и ДУЦА ДОШЕН

(30/306721)

Чика

ДРАГАНЕ

АДАМОВИЋУ

Утицали сте на мој

живот и судбину.

Хвала.

ЧЕДОМИР

РАДОЈЧИЋ

(4/306677)

Последњи поздрав

драгом течи

ДРАГАНУ

АДАМОВИЋУ

Неће те заборавити

НЕЦА, ДРАГАНА,

АНДРЕЈ и ПЕТАР

УРОШЕВ
(10/306685)

С тугом у срцу обавештавамо родбину и пријатеље да је 29. ју-

ла 2021. преминуо

ЗЛАТКО МРКАЉ
1938–2021.

Ожалошћени: породица МРКАЉ и КОСАНА

(18/306700)

ДРАГАН АДАМОВИЋ

Са пуно туге, поноса, љубави и дивним

успоменама, опраштам се. Хвала Ти.

Нека ти је Божји мир и вечни спокој у

души.

ЗОРАН АДАМОВИЋ

(45/306753)

С тугом смо се опростили од нашег драгог

девера и стрица

ДРАГАНА АДАМОВИЋА

Остаје нам мноштво прелепих успомена које

ћемо заувек чувати.

Породице ВОЈТЕХ и ИЛИЈЕВИЋ

(47/306758)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ

АДАМОВИЋУ

од ДЕСЕ, МИТЕ

и АРСЕ

(36/745)

ФОДОР КАЛМАН
1956–2021.

Последњи поздрав нашем оцу.

Почивај у миру.

Ожалошћени: синови

МИХАЈЛО и АЛЕКСАНДАР

(60/306783)

Вољеном куму последњи поздрав

ЗЛАТКО МРКАЉ
1938–2021.

НЕНАД и ОЛГИЦА МОЧОРКА

(31/306724)

2. августа 2021. преминуо је мој брат

КАЛМАН ФОДОР ЕЧИ

Заувек у нашим мислима.

Брат ГАБИ са супругом СНЕЖАНОМ

и породицом

(52/306768)

С тугом и поштовањем опростили смо се од нашег

стрица и деде

ЗЛАТКА МРКАЉА

Нека те анђели чувају.

Синовице МИЛИЦА и ЗОРИЦА

и унука МАРИНА са породицама

(86/306835)

Неговаћемо драга сећања и чуваћемо успомене на

нашег доброг стрица

ДРАГАНА АДАМОВИЋА

С љубављу ВОЈКА, АЛЕКСАНДРА и ЗОРАН И.

(85/306833)

Драги наш

ДРАГАНЕ

Заувек ћеш нам бити

у лепом сећању.

ТИЈАНА, БРАНА

и САША

(83/306827)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ

АДАМОВИЋУ

Породица РАДАНОВ
(75/306812)

Последњи поздрав

ЈОВАНУ СТУПАРЕВИЋУ
1934–2021.

Ожалошћени: СЛАВИЦА, ТИХОМИР, 

МАРИЈАНА, АЛЕКСА и АНАСТАСИЈА

(68/306802)

Последњи поздрав драгом комшији

ДРАГАНУ АДАМОВИЋУ

Стамбена заједница Кеј Радоја Дакића 5
(108/306875)

ЈОВАН

СТУПАРЕВИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим сећањима.

Твоја браћа ЈОВАН

и ЗЛАТКО

(90/306849)

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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Прошла је већ година откада је отишла моја

сестра

СНЕЖАНА БУКВИЋ ДИМИЋ

Тугује за њом брат ДРАГАН са породицом

(89/306842)

И даље се питамо зашто???

МОНИКА ЈАКАБ
рођ. Ђерфи

6. VI II 2018 – 6. VI II 2021.

(96/306857)
                           Мама, тата, СОФИЈА, ДАВИД и бата

Годину дана није са

нама наш друг

БЕЛИ

Дунав и даље тече,

без тебе је Бели те-

шко.

Кум НЕМАЊА, 

ВАСА, ЂОЛЕ и ДЕБА

(103/306865)

Сине једини година

је прошла , мајка те

чека да се вратиш

СРЂАН

ПЕЈЧИЋ

БЕЛИ

Велика је рана моја и

туга највећа.

Мајка ЗАГА

(104/306865)

7. августа биће година бола и туге. Парастос је у

9 сати, на гробљу у Старчеву

СРЂАН ПЕЈЧИЋ БЕЛИ
1969–2000.

Срђане наш једини, растанак много боли. Оста-

вио си нам тугу , бол и сећања. Био си нам звезда

водиља која се млада угасила.

Воле те супруга МИРА и ћерка КАТАРИНА
(105/306865)

ВИКТОР МАРИЋ
10. IV 1945 – 2. VI II 2021.

Тајо, оплеменио си мој живот безграничном добротом и

ведрином. Хвала ти на пожртвованости, племенитости, 

храбрости, мудрости, ослонцу и неизмерној љубави.

Ти си моја радост, мој узор и благослов од Бога.

С љубављу твоја ћерка ВИКТОРИЈА

Сахрана је обављена 5. августа 2021, у 15 сати, на Новом гробљу

у Панчеву.

(109/306881)

Наш вољени

ВИКТОР МАРИЋ
10. IV 1945 – 2. VI II 2021.

је у 18. години освојио државну бронзану медаљу у веслању.

Таквим спортским духом је кроз живот бодрио све нас у ње-

говом окружењу. Заувек ће остати у нашим срцима и сећању

са својом добротом, ведрином, духовитошћу и позитивним

мислима.

Воле те сестра ЉИЉАНА, сестричина ВИОЛЕТА

са децом МАРКОМ и ПЕТРОМ

(110/306881)

Последњи поздрав

чика ВИКТОРУ

МАРИЋУ

Заувек ћеш бити у

нашем срцу.

Твој НИКОЛА

ПАНТЕЛИЋ

са породицом
(95/306856)

ВИКТОР

МАРИЋ
10. IV 1945 – 2. VI II 2021.

Остајеш нам у нај-

лепшој успомени.

ЉИЉА, БОЖА

и ЂОРЂЕ

(111/306881)

Ћале мој, легендо наша

једанаест година прође...

МИРКО ВУКОТИЋ
2010–2021.

… и даље су твоја снага твој дух, љубав, осмех и енергија наша

звезда водиља...

Помен ћемо одржати у недељу, 8. августа 2021, у 12 сати, 

на гробљу Котеж.

Твоји најмилији

(114/ф)

Заувек је отишао мој
друг и пријатељ

ВИКТОР

МАРИЋ
Годину по годину све
нас мање има ту...
Заувек у мом срцу.

СНЕЖАНА МАРТИНОВ

(112/306888)

Последњи поздрав

СРЂАНУ

НИНКОВИЋУ

од породице

ЋУЛИБРК

(84/306829)

Почивај у миру драги

БАНЕ

МИРОСЛАВА

ЂОКОВИЋ и СЕНКА

са породицом

(16/306696)

ЦЕНТРАЛА 301-150

БЛАГАЈНА 300-830

Укуцајте ПАН (размак)

текст малог огласа до 10 речи

и све то пошаљите на број 1202
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Обавештавамо родбину и пријатеље да 7. августа 2021. обележавамо

годишњи помен нашој драгој мајци

МАРИЈИ ПЕТРУЦ

рођ. Ралић

Ћерке НАДА и СМИЉКА и зет МИЛАН са породицом

(53/306771)

7. августа, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо ше-

стомесечни помен нашој вољеној и никад непрежа-

љеној

РАДОЈКИ КОЧИЋ

Дани пролазе, али ни један без суза и сећања на тебе.

Недостаје твој топли загрљај, осмех и твоја утеха. За

све што долази недостјаеш.

Поносни смо што смо део тебе.

Нека те у тишини прати наша љубав а наше сузе не

ремете твој мир.

Супруг МИЛАДИН, син ЖЕЉКО, ћерке СЛАЂАНА

и ЉИЉАНА, унука КРИСТИНА и унук МАРКО

(61/306786)

10. августа 2021. навршава се година отка-

да није са нама наша вољена

ГОРДАНА РАШЕТА
1971–2020.

Већ је прошла година, без заборава да

олакша.

У нашим си мислима и срцима и остаћеш

заувек.

Твоји најмилији

(66/306792)

Прошло је тужних шест месеци откако није са

нама наша драга

ЉИЉАНА САВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Породице БАЛОГ, РИСТИВОЈЕВИЋ

и БОРБАНДИ

(70/306809)

ЉИЉАНА

Анђео си била а сада

нека те анђели чува-

ју.

Баба ИРЕНА

(71/306809)

Пола године је прошло од растанка

МАМА

Недостаје нам разговор, дружење, смех, сузе, подр-

шка, љубав, мама, баба, све....

Ниси нас припремила на живот без тебе, ми наставља-

мо са борбом, а ти мирно спавај и чувај нас.

Твоје ћерке ДЕЈАНА и ЈЕЛЕНА, зет МИКИ

и унуке МИЛИЦА и МИА

(78/306818)

Прошло је шест месеци без тебе

ЉИШКА

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга

коју време не лечи.

Недостајеш

Твоји: МИКА, ДУМБА, ПЕЂА и МАРКО

(79/306817)

7. августа даваћемо шестомесечни помен

ЉИЉАНА САВИЋ

Вечно ћеш живети у нама, јер си нам свој живот

посветила. Прошло је пола године откада те не-

ма, али си у нашим срцима где ћеш заувек остати.

Недостајеш нам све више и више.

Твоји: ДЕЈАН, ДЕЈАНА и ЈЕЛЕНА
(80/306818)

4. августа навршава се девет година откако није са нама
наш

РАДИВОЈ МИЛИЋ
1935–2012.

Успомену на њега чуваће заувек његова породица
(29/306720)

СПАСЕНИЈА НЕСТОРОВИЋ

Прошла је година откада си нас тихо напустила. У се-

ћању си колегинице наша.

Колектив Клуба за одрасла и стара лица Панчево
(58/306776)

ЉИЉАНА САВИЋ

Пола године прође као трен, тако брзо као да

је јуче било. Твоје срце је стало и оставило нас

да заувек тугујемо за тобом. Отишла си са анђе-

лима, јер си ти сама то била.

Неутешни брат ДРАГАН и снајка ВАЊА

са децом
(99/306860)

ЉИЉО

Анђеле наш. Никад непрежаљена.

Твоји мама и тата

(98/306860)

Био си и остао наш

најбољи друг

БЕЛИ

Дунав и даље тече,

без тебе је Бели те-

шко и жалосно.

САВА и ВУЈА

(100/306865)

Време пролази а бол

и сећање остаје зау-

век

БЕЛИ

Твоји другови

ШОЈКА и МИТКЕ

(101/306865)

Брате једини, никада

непрежаљени, оста-

вио си сестру да веч-

но тугује

СРЂАН

ПЕЈЧИЋ

БЕЛИ

Нећемо те никада за-

боравити. 

Сестра ДЕСАНКА,

зет САША, ГОРАН,

ИВАН и НИКОЛА

(102/306865)

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

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

свим рад ним да ни ма осим сре дом.

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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Вољеној мојој

МАЈИ

Шест месеци без тебе душо.

Воли те баба ДРАГИЦА
(8/306683)

Пролазе године, за нас вечност и туга, јер са нама нису наши најдражи

СПАСИЋ

ДРАГАН ЖИВАН
1967–2000. 1937–1997.

Уграђени у простор, не умиремо то ми, то се растеже небо и уздиже нас ка

звездама.

Ваши најмилији

(13/306692)

ЖИВАН

СТОЈАНОВ
2009–2021.

У мислима са тобом, ту-
гом и болом дванаест
година чувамо те од за-
борава.

Твоји: КЕКА, 
деца и унуци

(25/306715)

Десет болних година је прошло откако

нас је напустио вољени супруг, отац, деда

и прадеда

ГАВРИЛО ЈОВАНОВИЋ

Бол и туга за тобом, никад неће проћи.

Воле те твоји најмилији

Почивај у миру.

(35/306733)

МАРИЈА

СТАНЧУЛ

Тешко је прихватити

да те више нема.

Баба МИЛЕНА

(37/306747)

МАРИЈА

СТАНЧУЛ

Дани пролазе, сећа-

ња остају... Недоста-

јеш.

Тетка МАЈА и теча

БОЈАН са породицом
(38/306747)

СЕЋАЊЕ

ВЛАДИМИР СТОЈСАВЉЕВИЋ
1935–2008–2021.

Године пролазе, туга и сећање остају.
Твоји: син, брат и сестре са породицама

(43/306750)

НЕВЕНКА

МИЛАНОВИЋ
2017–2021.

инструментарка ОРЛ

Нено, чувамо те од

заборава.

Твоји ПЕНДИЋИ

(48/306759)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА

СТАНЧУЛ

Прошло је шест ду-

гих месеци откада си

нас напустила.

Волели смо те и ни-

када нећемо преста-

ти.

Породица ДАБИЋ

(54/3’06772)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА

СТАНЧУЛ

Прошло је шест ту-

жних месеци откада

си нас изненада на-

пустила. Волимо те и

заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твоја МАЈА ШУПИЋ

са породицом

(55/306772)

ПОМЕН

ВЛАДИМИР СТОЈСАВЉЕВИЋ

Никада те нећемо заборавити.

Син МИОДРАГ са породицом
(67/306795)

Шест месеци...

МАРИЈА СТАНЧУЛ

Боли, не пролази...

Воли те тетка СНЕЖА, МИХАЋА, 

ЕМА и МАРТИНА

(69/306806)

МАЈО

Душо моја, остаћу те жељна заувек и нека те

анђели чувају.

Воли те мама
(73/306811)

У суботу, 7. августа 2021, у 9.30, на Новом гробљу у Панчеву одаћемо

шестомесечни помен нашој најдражој

МАЈИ СТАНЧУЛ
Бол надолази...

Суза сузу сустиже...

Претужни тата и мама

(74/306811)

Прошла је година откада ниси са нама

ДУШАН МАРИНКОВИЋ

БЛИНКЕР

Остаћеш вечно у нашим срцима.

Супруга РУЖИЦА, ћерке КРИСТИНА

и ЉУБИЦА са унуцима

(72/306810)

СЕЋАЊЕ

Вољени наш

ЗОЛТАН

АПРО
1963–1982.

Остале су дивне успо-

мене, бескрајна љу-

бав и чежња за тобом.

Мама МУЦИ, сестра

ИЛУШ и сестрићи

ИВАН, КРИСТИНА

и ЕСТЕР

(77/306816)

Прошле су две године откако ниси са нама

ВАСА ПЕТРОВИЋ
Драги тата, много ми недостајеш.

Твоја ћерка ЉИЉА са породицом
(2/306675)

ЉУБИЦА ВЛАДИМИР

СТОЈАНОВ СТОЈАНОВ
1948–2001. 1948–2009.

Много нам недостајете

(81/306820)                                                                                  СОЊА и ИВАН
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12. августа 2021. навршавају се четири године

откако ниси с’ нама

ЉУБИЦА БОЖОВИЋ

Драга Љубице, време пролази, али љубав и сећа-

ње на тебе остају заувек у нашим срцима.

Твоји најмилији

(1/306300)

У суботу, 7. августа 2021, у 11 сати, на Католичом

гробљу, обележићемо девет година одласка од

мога дивног супруга

АЛЕКСАНДРА С. 

ПОПОВИЋА САШЕ
дипломираног авио инжењера из „Утве”

Смрт не брише сећање на дивне пределе и земље

које смо видели, људе које смо упознали, остаје

нам заувек, Занзибар, Викторија водопади, Зам-

бези, снегови Килиманџара, а ти ћеш за мене би-

ти вечан.
Твоја МЕНСАХ НЕНА

(3/306676)

5. августа 2021. је четрдесет дугих и тужних дана

у моме срцу и души како физички није самном

НАДА ГВОЗДЕНАЦ
рођ. Радевић

1953–2021.

из Пећи

Нако, мила моја, волећу те и поштовати све док

сам ја жив, живећеш и ти самном и у мојим ми-

слима.

Нека ти господ Бог подари мир у твом новом

свету јер си ти то и заслужила.

Твој супруг СЛАВКО
(5/306678)

11. августа 2021. навршава се година откако није

са нама наш драги

РАДМИЛО РАНЂЕЛОВИЋ
1940–2020.

Успомену на тебе и лепе заједничке тренутке чу-

ваће вечно супруга ЉИЉАНА, ћерка СНЕЖАНА,

син ДРАГАН, зет ГОРАН, снаја НАТАША и унуци

АЛЕКСА и ЛУКА
(11/606686)

Прошле су две године од смрти мојих драгих родитеља

РАДУЈКО

ДАНИЦА МИЛАН
1930–2019. 1929–2019.

Увек присутан у мом срцу и мислима.

Ваша ћерка ВИНКА са породицом
(12/306691)

5. VI II 2016 – 5. VI II 2021.

МОМИР

САВИЋ

Недостајеш нам!

СТОЈАНКА, 

ВЛАДИМИР, ДРАГАН,

ИВАНА, ПЕТАР

и АЛЕКСАНДРА
(14/306693)

СЕЋАЊЕ

ЦВЕТА БУРСАЋ
2002–2021.

Не постоји време које доноси заборав. Увек ћеш

остати у нашим срцима.

Твоји најмилији

(23/306709

3. августа навршило се тринаест година откад те

нема

ВЛАДИМИР М. СТОЈСАВЉЕВИЋ
1935–2021.

Никада те нећемо заборавити.

Твој брат СВЕТКО са породицом

(17/306698)

Прошло је десет го-

дина а сећања у срцу

нису избледела

ЂУРА

КЕРИЋ

Супруга СТАНКА

са децом

(32/306725)

СЕЋАЊЕ

РУЖА АНТИЋ
1953–1991.

Прошло је тридесет година и ниси нестала из се-

ћања, али те нема тамо где највише недостајеш –

у животу.

Вечно тужни: ћерка СТАНИСЛАВА

и супруг СТАЊА

(33/306726)

10. августа, у 10.30, да-
јемо четрдесетодневни
помен

ЈОРДАНКИ

НЕСТОРОВ
1939–2021.

Породица НЕСТОРОВ

(39/306748)

7. августа 2021. дајемо четрдесетодневни по-

мен нашем драгом супругу и оцу

СТАНИМИРУ АНДРЕЈИЋУ

Ожалошћени: супруга СТЕЛУЦА и синови

СТЕВИЦА и САВА са породицом

(44/306752)

ПОМЕН

ДИМИТАР

НАКОВСКИ

МИТЕ
Пет година без тебе. 
Много нам недостајеш.
Сестре ЦВЕТАНКА БА-
ЊАШ и ЦВЕТАНКА СТОЈ-
ЧЕВСКИ са породицама

(46/306755)

Прошло је шест тужних месеци откако није са нама наш вољени

СЛОБОДАН АРСЕНОВ
из Црепаје

Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Твоји најмилији
(57/306775)

Четрдесет дана отка-

да ниси са нама

ДРАГА

САВА, ДРАГИЦА, 

ГИЛЕ и НЕНА

(76/306815)

5. августа 2021. навршило
се четири тужне године
откако више ниси са нама

БОРКА

РАЈЧЕВИЋ

МОМЧИЛОВИЋ

Твоји ЗОРАН и ЈАСМИНА

(62/306785)

ПОМЕН

СЛОБОДАН АРСЕНОВ
из Црепаје

Чико, пролазе месеци, дани, али ниједан без сећања
на тебе.
(82/306821)

                                               ЉИЉА са породицом

7. августа 2021. навршава
се четрдесет тужних дана
од смрти нашег драгог

СТОЈАНА

СТОЈКОВА
1951–2021.

Заувек ћеш остати у на-
шим срцима.

Твоји најмилији

(15/306694)

10. августа 2021. навршава се тужна година

ДРАГИЦА ПОПОВИЋ
1949–2020.

Мајко, почивај у миру, нека те чувају анђели.

Ћерка ЈОЈА и син ЖЕЉКО са породицама

(65/306793)



Невероватна
организација велике
манифестације

Додела медаља
– тренутак за вечност

Наш град је имао своје пред-
ставнике и на тридесет другим
Летњим олимпијским играма,
које ће 8. августа бити завршене
у Токију. Поред пливачице Ање
Цревар, те пливачког тренера
Себастијана Хигла и техничког
делегата на рукометном турни-
ру Бранке Марић, Панчево је
представљала и Људмила Медан,
позната и под надимком Кока,
која је у главном граду Јапана
боравила као најмлађа чланица
судијског тима у триатлону.

БитиучесникОлимпијскихига-
ра сан је сваког спортисте, а попу-
ларна Кока је у Токију доживела
новаискустваусвојојбогатојкари-
јери. Нека од њих поделила је и
са читаоцима „Панчевца”.

– Јапан и Јапанци су прича за
себе. То је потпуно други свет.
Организација је била доведена
готово до савршенства. На при-
мер, аларм за буђење ми је зво-
нио у један сат након поноћи,
јер смо први састанак имали тач-
но у 2 сата ујутру. Састанак се
одржаво у главној кули хотела
„Шинагава”, где смо ми триа-
тлонци били смештени у тако-
званом „мехуру”, систему осми-
шљеном с циљем заштите од
ширења пандемије коронавиру-
са. Најјачи утисак на мене је сва-
како оставила организација. Цео
тај јапански систем и начин на
који су они одлучили да испору-
че свету овако велики интерна-
ционални догађај апсолутно су
задивљујући! Имали смо надзор,
пратњу и помоћ буквално на сва-
ком кораку. Још не бисмо ни
започели свој нови дан, а већ нас
је неко на излазу из собе сачеки-
вао да нам помогне и да нас
усмери на следећу локацију. Али
прва ствар коју смо морали да
урадимо пре него што изађемо
из собе било је тестирање. Још
једна ствар којој се придавала
огромна важност била је – сигур-
ност. Свуда смо се кретали искљу-
чиво са својом акредитацијом, а
организатори су водили рачуна
о томе да се не мешају интерна-
ционалне федерације – препри-
чава Кока утиске са Олимпиј-
ских игара.

Јапанци не би били то што
јесу да сваком детаљу у органи-
зацији овако великог догађаја не
придају посебан значај.

– Јак утисак на мене оставио
је и наш одлазак по радне уни-
форме. Дугачка линија волонте-
ра са осмехом на лицима сме-
стила нас је на маркирано поље
где смо чекали ред за пријем.
Најпре смо испробавали разли-
чите величине шешира, па сле-
ди кошуља, панталоне и тако
редом. Мислим да је око три

сата трајало облачење, а око нас
су све време били људи који као
да су чекали да пријавимо неки
проблем, па да полете да нам
промене меру, величину или
модел – додаје Људмила.

Упознавање с местом догађа-
ја је оно што је обележило прве
дане по доласку у Токио.

– То упознавање подразумева
свакодневни ранојутарњи одла-
зак специјалним аутобусима на

место одржавања догађаја или
борилиште. Упознајемо се са
организацијом читавог догађаја,
с међународним тимом, локал-
ним организатором, медијима,
али и са системом кретања по
објектима: од објекта организа-
тора, где преузимамо одређене
радне алате, до медијских обје-
ката и самог места где ћемо ради-
ти у току трке. Пуно је ту дого-
вора, пуно упознавања с хије-
рархијом и наређењима која пра-
тите како бисте били тачни у
перфектно осмишљеном ланцу
јапанског система, где иза једне
одлуке стоји бар двадесеторо-
тридесеторо људи.

– Првог дана такмичења на
програму је био мушки олим-
пијски триатлон. Тај дан је обе-
лежило много проблема с медиј-
ским кућама које преносе про-
грам Олимпијаде. Да бих вам
дочарала шта се десило, морам
вам рећи да иначе сваки од спор-
това, свака интернационална
федерација, као што је, на при-
мер, светски триатлон, светски
тенис или светско пливање, има
у току године, односно током свог
нормалног рада, комуникацију
са одређеним медијима. То су
увек медији који јако добро позна-
ју ваш спорт и врло често су саста-

вљени од људи који су се и сами
бавили тим спортом. Они се добро
крећу кроз саму организацију
догађаја који прате, тако да неке
велике грешке у систему њихо-
вог рада потпуно изостају. Као
што сте могли да претпоставите,
у Јапану није било тако. Игре су
у великом делу економска и поли-
тичка манифестација, па су спорт-
ске догађаје пратили људи који
су из неких економских или поли-

тичких интереса добили посао и
довели своје екипе. Такав избор
медија направио је читав хаос на
старту мушке трке триатлона.

– Наиме, наше такмичење
почиње скоком у воду са огром-
ног понтона, где се налазио 51
такмичар. Медији су у сегменту
пливања ситуирани на понтону
с леве и десне стране. Уз то има-
мо хеликоптер и имамо камеру
смештену на огромном лифту,
издигнуту на десетине метара у
висину. Уз све то, у води су на
бродовима смештени тимови
разних медија. Оно што се деси-
ло на старту мушке трке јесте да
је огроман, заправо највећи меди-

ја-брод стао буквално испред
понтона и блокирао старт јед-
ном делу такмичара који су чека-
ли да скоче у воду! Нити се чула
стартна труба, нити су такмича-
ри могли физички да стартују
због сметње коју су имали од
стране медија-брода. Наше јапан-
ске колеге су током целог дана
биле у стању тоталне агоније!
Имала сам утисак да ће извр-
шити колективни харакири, обја-
шњавајући шта се десило и пре-
узимајући потпуну кривицу на
себе, иако заиста у овом случају
нису били нимало криви – пре-
причава наша суграђанка дога-
ђаје из главног града Јапана.

Триатлон је познат као инди-
видуални спорт, али у складу са
савременим тенденцијама и зах-
тевима Олимпијских игара, 
триатлон је од ове године на овој
манифестацији присутан с још
једном дисциплином, а то су
мешовите штафете.

– Мешовита штафета се састо-
ји од два женска и два мушка
такмичара једне националне
федерације. Жене стартују прве,
ради се цео мали триатлон: пли-
ва се, вози се бицикл и трчи се.
Затим се предаје штафета и у
систему од четири такмичара
најбржа национална федераци-
ја осваја трофеј. Одржавале су
се непрекидне пробе и симула-
ције онога што ће се десити у
моменту трке. Имали смо праве
глумце који су симулирали све
могуће исходе који би се могли
десити на правој трци.

– То значи да, док су пробе у
току, ми не замишљамо такми-
чаре на стази, него гледамо пра-
ве људе који константно плива-
ју, возе, трче и испуњавају све
задатке: од тога како се улази у
циљ до тога да имају несрећу на
пливању или на бициклу – при-
сећа се наша саговорница.

Сваки радни дан, колико год
тежак био, завршавао се разоно-
дом, а дешавања су увек била
усмерена на упознавање тради-
ције домаћина.

– Јапанци су невероватни.
Дакле, на крају напорног дана
облачили смо кимоно и ставља-
ли маску на лице, а Јапанци су с

нама онда плесали и пуштали
намтрадиционалнумузику. Пока-
зивали су нам игре којих су се
играли као деца и стварно је све
то било потпуно магично. У ауто-
бус смо се укрцавали опијени од
количине догађаја, од комуника-
ције коју смо водили на енгле-
ском, француском или руском,
али и потпуно растерећени. Оду-
шевљени што смо се сви, без обзи-
ра на то шта се све тог дана деси-
ло, поново потпуно пријатељски
саставили у радној просторији,
играјући у кимону и слушајући
јапанске традиционалне песме и
гледајући њихове плесове. Ипак,
посебно леп утисак је то што сам
била на церемонији доделе меда-
ља. Кажу други да је то заслуже-
но, али ја се стварно осећам при-
вилеговано што сам имала при-
лику да изблиза пратим прелеп
олимпијски протокол. Атмосфе-
ра тамо је заиста неописива. Успе-
ла сам да на свом телефону начи-
ним тонски запис и да тако зау-
век забележим тај моменат доде-
ле медаља. Управо тај тренутак је
смисао доласка на Олимпијске
игре – да најбољи и најспретнији
такмичар изађе и буде признат
од стране читаве земаљске кугле
– поентира на крају Кока.

Људмила Медан Кока доса-
њала је свој најлепши спортски
сан. Заслужено. Али она већ иде
даље, јер joj током августа пред-
стоје нове триатлон обавезе на
новим великим међународним
такмичењима.

Свака част! И срећно!
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Поново проблеми
са аутомобилом

Након једномесечне
паузе такмичење се
наставља у Немачкој

Наш суграђанин аутомобили-
ста Душан Борковић освојио
је нових десет бодова на четвр-
том тркачком викенду Европ-
ског TCR шампионата, који
је одржан на стази „Спа Фран-
коршам” у Белгији.

Тако српски ас на једноме-
сечну паузу, пре наставка
шампионата у септембру,
одлази са осмог места у гене-
ралном пласману и са укуп-
но освојена 123 бода.

Борковић је у обе трке у
Белгији стартовао са шеснае-
сте позиције, да би прву завр-
шио на дванаестом месту и
освојио седам бодова, а другу
на четрнаестом месту, које му
је донело и три нова поена.

Проблеми са аутомобилом
у квалификацијама, као и лош
одабир гума у другој трци обе-
лежили су тркачки викенд на
омиљеној стази нашег аса.

– Жао ми је зато што је

„Спа Франкоршам” стаза коју
изузетно волим и увек сам
овде био ако не први, онда
међу најбољима. Аутомобил
је у квалификацијама био
готово неуправљив, губио је
снагу, нисмо успели да про-
нађемо добар сетап. У првој
трци је био нешто бољи, али

у инциденту у којем је уче-
ствовало неколико такмича-
ра, а који се десио већ у првом
кругу прве трке, мени је пукао
прозор, а лом стакла су иза-
звали делови нечијег аутомо-
била. Остатак трке сам возио
без прозора и даље од двана-
есте позиције, у таквим усло-
вима, није било могуће – рекао
је наш суграђанин.

Другу трку су обележили
веома неповољни временски
услови. Киша је почела пред
сам почетак надметања, а
потом је убрзо и престала.
Одлука Душановог тима да
на његов „ауди РС 3 ЛМС”
стави све четири кишне гуме
показала се као погрешна.

– Са шеснаесте позиције
сам опет успео да дођем до
дванаестог места, али како је
киша брзо престала и најве-
ћи део времена смо возили
по сувом, гуме су се брзо
истрошиле и у самој завр-
шници трке престигли су ме
Гаврилов и Јанг. Остаје један
велики жал за овим викен-
дом, али драго ми је да сам
успео да освојим нове бодо-
ве, који ће бити важни у завр-
шници шампионата – додао
је Душан.

Наредни тркачки викенд
возач НИС Петрол тима у
сарадњи са Com toyoy рејсинг
тимом одрадиће у Немачкој,
на чувеној стази „Нирбур-
гринг”, од 3. до 5. септембра.
Ово је једина стаза у овој сезо-
ни на којој наш ас никада
није возио.

ЕВРОПСКИ TCR ШАМПИОНАТ

БОРКОВИЋУ НОВИ БОДОВИ
У БЕЛГИЈИ



Кошаркашки клуб Тамиш
полако али сигурно склапа
још један победнички
мозаик. Прави се тим који ће
бити кадар да и у новој сезо-
ни у Кошаркашкој лиги Срби-
је оствари вредан и запажен
резултат и тако настави успе-
шан континуитет игара у нај-
јачем рангу који траје више
од једне деценије...

Димитрије Ђорђевић, бек
који је прошле сезоне насту-
пао за екипу Пирота, ново је
појачање за тим Бојана Јови-
чића. Димитрије је рођен

2000. године, висок је 193
центиметра, а док је носио
дрес пиротског тима, оства-
ривао је просечан учинак од
3,4 поена по утакмици. Одли-
кују га добар шут за три пое-
на и квалитетна игра у одбра-
ни. Треба истаћи да је након
промене тренера Ђорђевић
добио знатно већу минутажу
и да је једну од најбољих утак-
мица у сезони пружио у побе-
ди Пирота управо против
Тамиша.

И ту се не закључује спи-
сак нових појачања за клуб
из нашег града. Напротив.
Тамиш има и новог плејмеј-
кера, а то је Марко Шиник.

Кошаркаш Пролетер Наф-
тагаса у прошлој сезони поја-
чао је спољну линију Тами-
ша. Марко Шиник је рођен
1998. године, а висок је 188
центиметара. У прошлој сезо-
ни остварио је учинак од три-
наест поена, пет асистенција
и четири скока по утакмици
у Другој лиги Србије, а током
каријере наступао је за КК
Земун.

Као и сваки озбиљан спорт-
ски колектив, Кошаркашки
клуб Тамиш велику пажњу
поклања и својим млађим
категоријама.

Недавно је окончан осмо-
дневни клупски камп КК-а
Тамиш који је био посвећен
индивидуалном раду најмла-
ђих кошаркаша. Камп је оку-
пио 43 девојчице и дечака,
који су два пута дневно вежба-
ли на усавршавању своје
кошаркашке технике. У раду

с децом учествовала су два
тренера: Александар Јовано-
вић и Никола Јовичић.

Последњег дана кампа одр-
жано је такмичење у игри
„један на један” у све три гру-
пе. У најмлађој групи побед-
ник је био Милан Томић. Код
пионира је прво место заузео
Драган Јездимировић, док је
у конкуренцији кадета најбо-
љи био Лука Узелац.

Људи из Кошаркашког клу-
ба Тамиш захваљују свим уче-
сницима, родитељима деце и
свима који су помогли да се

овај камп одржи. Девојчице
и дечаци из овог популарног
спортског колектива ускоро
започињу и припреме за нову
такмичарску сезону.

Наш суграђанин Милош
Милић, заједно са својим саи-
грачем Лазаром Коларићем, а
уз подршку тренера Синише
Антонића, освојио је бронзано
одличје на турниру „ФИВБ 1
Љубљана 2021”, који је одржан
прошлог викенда.

Милић и Коларић су у мечу
за треће место јаког турнира у
одбојци на песку, на Погачар-
јевом тргу у главном граду Сло-
веније, савладали шведски пар
Апелгрен–Херман са 2:0 (21:19,
21:16).

Претходно су Литванци Кна-
сас и Станкевичијус у полуфи-

налу победили Милића и Кола-
рића са 2:0 (21:15, 21:13).

Милош и Лазар су у Љубља-

ни освојили нових 160 бодова,
који ће им много значити у
генералном пласману.
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Стартује Прва
лига Србије

Железничар гост
ОФК Жаркову

Почетак припрема за другу сезо-
ну Фудбалског клуба Железни-
чар у Првој лиги Србије озва-
ничен је на Видовдан, 28. јуна...
Месец и „кусур” дана пролете-
ло је као трен. Шеф стручног
штаба Драган Аничић, заједно
са својим сарадницима Зора-
ном Стојановићем, Владими-
ром Божићем и Милом Ђуро-
вићем, пред момке је поста-
вљао тешке и захтевне задатке,
а они су, у маниру истинских
професионалаца, све спрово-
дили у дело на терену.

Популарна „дизелка” из Пан-
чева одрадила је и припреме у
словеначком Словењ Градецу,
као и неколико тест-мечева, у
којима су шансу добили сви
играчи који конкуришу за место
у најбољих једанаест.

Генерална проба пред поче-
так нове трке за бодове одржа-
на је у суботу, 31. јула. „Дизел-
ка” је гостовала на Омладин-
ском стадиону на Карабурми,
где је одмерила снаге с дома-
ћим „романтичарима”, клубом
који ће у овој сезони покушати
да се врати на велику сцену,
међу српске прволигаше. Био
је ово добар тест за оба тима, у
коме резултат није био у првом
плану, али су момци из обе еки-
пе имали жељу да победе.
„Жеља” је на крају оправдао
улогу фаворита и показао да

спремно улази у нову прволи-
гашку сезону: ОФК Београд –
Железничар 1:2 (0:1).

Тим из нашег града је утак-
мицу започео у саставу: Жив-
ковић, Протић, Конатар, Ж.
Марковић, Плавшић, Томовић,
Јовановић, Петровић, Бечелић,
Ђорђевић и Сикимић, а
„Жељин” тим су чинили и:
Кожул, Трипковић, Л. Марко-
вић, Станимировић, Ковачевић,
Малишић, Мићић, Андић, Илић
и Томић.

Железничар је доминирао
током целе утакмице, видело
се да је победнички мозаик
готово склопљен, али било је и
ситних грешака, које би ваља-
ло исправити до наредног
викенда, када ће стартовати

првенствена трка за бодове.
Први гол за „дизелку” пости-
гао је одлични Лука Петровић,
а на 0:2, у другом полувреме-
ну, повисио је Александар Ђор-
ђевић. У финишу меча, после
мале напажње у одбрани пан-
чевачког тима, „романтичари”
су успели да постигну почасни
погодак.

– Добро смо радили током
припрема, а кроз контролне
утакмице смо покушали да
изградимо наш систем игре.
Ништа не може да се уради на
брзину, дошло је доста нових
играча, па нам је потребно још
мало времена да се све сложи
како треба. Што се тиче гене-
ралне пробе, драго ми је да су
се поједини играчи вратили на
терен после лакших повреда.
Задовољан сам како смо изгле-
дали на терену, али после нашег
другог гола беспотребно смо
стали. То не сме да нам се деша-
ва, али то ћемо решити на

састанцима и кроз разговор с
момцима. Имамо права поја-
чања на сваком месту у тиму и
момке који могу да одговоре
свим захтевима. Већ на преми-
јери новог првенства предстоји
нам тешко гостовање ОФК Жар-
кову, али верујем да ћемо
спремно дочекати меч у Маки-
шкој шуми. Очекујем тешку и
неизвесну утакмицу, јер у овој
лиги нема лаких ривала – рекао
је први тренер панчевачке
„дизелке” Драган Аничић.

Дакле, љубитељи најважније
споредне ствари на свету у
нашем граду и околини, а пого-
тову они којима су бело-плаве
боје Железничара на срцу, доче-
кали су својих пет минута. У
суботу, 7. августа, „Жеља” кре-
ће у нову прволигашку сезону.
Можда још једну историјску
када је панчевачки фудбал у
питању.

Меч у Жаркову почиње у
17.30.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

ТАМИШ У ПУНОМ ПОГОНУ

ОДБОЈКА НА ПЕСКУ

УСПЕХ СРПСКОГ ПАРА У ЉУБЉАНИ

Протекле недеље на Златибору
је завршено финале „Спортских
игара младих Србије” за 2021.
годину, које је трајало четири
дана. Сви победници регионал-
них финала у десет спортова
међусобно су укрстили копља
да би се утврдило ко је од њих
најбољи и ко ће представљату
Србију у великом међународ-
ном финалу, које ће бити одр-
жано у Сплиту крајем месеца.

Марко Милановић, најмла-

ђи ФИДЕ мајстор шаха у Срби-
ји и победник региона Београ-
да и Војводине, поново је био
сигуран. Остварио је све побе-
де на завршном турниру, осво-
јио је прво место у Србији и
предводиће екипу наше земље
која ће у Сплиту покушати да
понови успехе из претходних
година.

Подсећамо да је Марку ово
већ трећи наступ у улози прва-
ка Србије у међународном

финалу „Спортских игара мла-
дих”. Оба претходна пута Мар-
ко је и на том такмичењу, које
се одржава у Хрватској, осво-
јио прво место, чиме је Србији
и свом граду Панчеву донео
међународне златне медаље.

Ове године Марку ће бити
теже него икада јер наступа као
најмлађи у старијој групи, али
сви се надају да ће упркос томе
још једном остварити значајан
резултат.

НОВИ УСПЕХ НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

МАРКО УБЕДЉИВО КА ФИНАЛУ

Стране припремио

Александар
Живковић

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

„ДИЗЕЛКА” КРЕЋЕ ИЗ МАКИШКЕ ШУМЕ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Da2

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК



И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Путовања
Вежеш се за неког. Па се опустиш.

    Препустиш се и знаш да ниси локомотива.

    Као и да том некоме то није важно.

    А онда те, насред пута, дочека реалност.

    Наравно да је битно ко вуче.

    И, вагоне је лакше мењати него локомотиве.

    Руку на срце, боље је када теглиш.

    Иако те боле мишићи, осећаш се лакше, возиш...

На месту
Кад тотално пошизиш...

    Кад се осећаш као да су те „довели у ред”.

    А ти знаш да ти такав ред не треба.

    Јер је то за тебе неред.

    У њему није, по теби, све на свом месту.

    Нема оног момента у коме ћеш да дрекнеш.

    На реку, на шуму, на јастук...

    Зато, свако сам за себе треба да нађе своје место.

Геометрија
Е, кад је све скоцкано.

    Иде ти као по путеру.

    Немаш великих брига, нити огромних проблема.

    Тераш по своме, а остали нека се сликају.

    Или барем гледају свој одраз у води.

    Док се не замути...

    Мада би требало да и ти гвирнеш ка свом одразу.

    Да би се остало у форми, да знаш ко си и шта си.

Увелико траје сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs

фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 

17. септембра – награда је ваша.

                                                                    P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Наградни конкурс
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Данијела и Милоше, честитамо!

Од првог октобарског броја 

„Панчевац” ће стизати на вашу адресу.

                                               Редакција

Поздрав редакцији
нашег „Панчевца”, 
као и нашим драгим
Панчевцима!
Рађање новог дана у
предивном Полихрону.
Најлепша свитања
доносе љубав и море.   
 Данијела Миленковић

На путу ка родној Јеловици, 

малом селу покрај Пирота.

Велики поздрав свим читаоцима

„Панчевца” са Старе планине.

                    Милош Филиповић


