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ЗУМБАЗУМБА

В. д. директора Фонда Сања Радојевић Шкодрић разговарала с градоначелником
Александром Стевановићем и челницима панчевачких здравствених установа
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НОВО У ГРАДУ!

ПРОМОВојводе Радомира Путника 1

Све што треба да знате
о летовању на планини

ТЕМА „ПАНЧЕВЦА”

n Нови изглед интернет
портала „Панчевац”.

n Информације 24 сата дневно, 
седам дана у недељи.

n Бесплатни огласи на сајту 
за оглашиваче у листу.

УСКОРО!
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не заштите, она је рекла да ће генерал-
но сагледавање бити извршено у току
октобра и новембра, те да су установе
након шестомесечног обрачуна у оба-
вези да сагледају пословање и предло-
же позиције за које је потребно извр-
шити измену опредељеног новца.
Такође, изнела је да ће РФЗО одобри-
ти неопходна средства здравственим
установама након контрола које ће
извршити РФЗО, како би се потврдила
оправданост поднетих захтева.

Уз то, посебан осврт учињен је у
вези с листама чекања. Сања Радоје-
вић Шкодрић је указала општим
болницама да, у складу с могућно-
стима, својим услугама треба да
скрате листе чекања за операције
катаракте, ортопедске услуге...
Нагласила је да РФЗО врши набавку
опреме која је неопходна за пружа-
ње здравствене заштите у ковид
условима и да здравствене установе

могу да се обрате захтевом за доби-
јање потребне опреме.

Реконструкција зграде 
Филијале РФЗО-а?

Након тога проф. др Сања Радојевић
Шкодрић позвала је представнике
здравствених установа да поставе
питања у вези са свим наведеним и
да са свима поделе своје недоумице.

Прва се за реч јавила др Љиљана
Лазић, директорка Завода за јавно здра-
вље Панчево, која је најпре захвалила
представницима РФЗО-а на томе што су
дошли у наш град и најотвореније разго-
варали с представницима здравствених
установа. Такође, изнела је запажање да
је ово први састанак овог типа ком при-
суствује директор Дирекције РФЗО-а из
Београда са својим сарадницима. У
излагању је захвалила на кооперативно-
сти у раду Филијале, на једном вишем
нивоу у самом раду како Дирекције

РФЗО-а, тако и Филијале Панчево, и
упутила речи похвале за то што је РФЗО
сагледао све потребе Завода за јавно
здравље, а посебно за додељени апарат
који је посебно важан за грађане Јужно-
банатског округа у ковид условима.

После ње је говорио др Слободан Ову-
ка, директор Опште болнице Панчево,
који се сложио са оним што је његова
колегиница рекла и затим истакао да
Општа болница већ предузима све
напоре у пружању здравствене заштите
како се не би стварале листе чекања.

Важно је рећи да је проф. др Сања
Радојевић Шкодрић пре овог састан-
ка разговарала с градоначелником
Панчева Александром Стеванови-
ћем. Тема је била наставак радова на
реконструкцији зграде Филијале
РФЗО-а за Јужнобанатски округ, која
се налази на углу улица Мите Топа-
ловића и Војводе Радомира Путника.

С. Трајковић

Тема састанка: пословање
здравствених установа, 
с посебним освртом на
њихове планове рада

Како сагледати трошкове
здравствене заштите 
до краја године

Радни састанак руководства Репу-
бличког фонда за здравствено осигу-
рање с представницима здравствених
установа из Плана мреже здравстве-
них установа с подручја Јужнобанат-
ског округа одржан је 2. јула у малој
сали зграде Градске управе. Тема
састанка била је пословање здрав-
ствених установа, с посебним освр-
том на њихове планове рада.

Састанку су, поред в. д. директора
Филијале РФЗО-а за Јужнобанатски
округ дипломираног економисте
Драга Терзића и његовог помоћника
Марка Митровића, присуствовали и
в. д. директора Републичког фонда за
здравствено осигурање проф. др
Сања Радојевић Шкодрић са сарад-
ницима – директорком Сектора за
уговарање здравствене заштите др
Мирјаном Узуновић Мако и дирек-
торком Сектора за финансије Све-
тланом Тадин.

Потврда оправданости захтева

Присутни су били директори домова
здравља из Алибунара, Беле Цркве,
Ковачице, Ковина, Опова, Планди-
шта, Вршца и Панчева, као и Опште
болнице Панчево, Опште болнице
Вршац, Специјалне болнице за плућ-
не болести „Др Будислав Бабић” из
Беле Цркве, специјалних болница за
психијатријске болести из Ковина и
Вршца, те Завода за јавно здравље из
нашег града.

Састанак је поздравном речју отво-
рио Драго Терзић и потом је замолио
проф. др Сању Радојевић Шкодрић да
се обрати присутнима. Она је дирек-
торе здравствених установа упознала
с предстојећим активностима на
пољу пружања здравствене заштите
до краја календарске године. Указала
је на специфичности пословања у
ковид условима и на начин планира-
ња здравствених услуга до краја годи-
не и упутила установе како да сагле-
дају трошкове здравствене заштите
до краја године и на који начин да се
обрате РФЗО-у уколико процене да
ће им недостајати средства.

Поводом начина планирања она је
изјавила да је потребно да здравстве-
не установе сагледају извршење пла-
нова рада и да, уколико постоје
одступања у извршењу, било пози-
тивна, било негативна, ускладе план
рада с реалним потребама до краја
године и да тако измењене планове
доставе Републичком фонду најка-
сније до 15. јула.

У вези са обезбеђивањем недостају-
ћих средстава на појединим уговоре-
ним позицијама за пружање здравстве-
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Биће дана
за мегдана

Такви смо ми... Када просла-
вљамо неки спортски успех, то
радимо до фанатизма, али када
ти истински хероји нације под-
баце, е, онда нека беру кожу на
шиљак...

У земљи кошарке, кошарка-
шка репрезентација није успела
да се пласира на олимпијаду.
На квалификационом турниру
боља од Србије била је Италија
и заслужено изборила учешће
на највећој светској спортској
смотри. „Азури” су се на олим-
пијаду пласирали после седам-
наест година, а наш тим су
победили после охохо времена.
И шта сада?

Јавност у Србији је разочара-
на. Навијачи су гневни, готово
се упире прстом у селектора
Игора Кокошкова и помиње
његова смена. Многи су и пре
краја утакмице са Италијом,
када је пораз био готово изве-
стан и када је било јасно да
вицешампион с прошлих
Олимпијских игара неће брани-
ти освојено сребро, почели с
коментарима на друштвеним
мрежама.

Мета је многима био најбољи
играч НБА лиге Никола Јокић,
који је овог лета одлучио да не
игра за репрезентацију. Неосно-
вано, потпуно. Популарни
„џокер” је бар био искрен и
одмах се оградио од репрезен-
тативних акција. Па да ли Срби-
ја, као кошаркашка велесила,
треба да зависи од једног игра-
ча? Притом, имали смо у тиму
и такве асове попут Теодосића,
Мицића, Калинића, Бјелице,
Марјановића... Десеткована је
била и Италија, играла је готово
с другим тимом, а опет је успе-
ла. Једноставно, неке коцкице
се нису поклопиле. Све је то
спорт. И из пораза ваља извући
поуке и кренути даље.

Уосталом, на квалификацио-
ним турнирима за Олимпијске
игре испале су све четири држа-
ве које су организовале такми-
чења, а крах су доживеле и
велике кошаркашке репрезен-
тације из Европе. После Литва-
није и Србије, двеју „најкошар-
кашкијих” нација на Старом
континенту, пласман у Токио
није обезбедила ни селекција
Грчке. У Јапан ће ићи Чешка.

Кошаркашка нација с брдо-
витог Балкана преболеће и овај
шок. Опет ћемо ми славити
наше кошаркаше. Овог лета,
бар када је игра под обручима у
питању, навијаће се за женску
кошаркашку селекцију и за
баскеташе Србије. Нека им је
срећно!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Александар Живковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

РУКОВОДСТВО РФЗО-а У НАШЕМ ГРАДУ

Жетва.

На панчевачким пољима, ових дана

Снимио: Милан Шупица

УСЛУГАМА СКРАТИТИ ЛИСТЕ ЧЕКАЊА

Општине и градови
унапредили квалитет
услуга које пружају
грађанима и привреди

Као једна од централних тема од зна-
чаја за реформу јавне управе, тј. уво-
ђење функције управљања људским
ресурсима у локалне самоуправе тра-
је већ дужи низ година у Србији.
Важну подршку на том путу за 50
општина и градова пружа Канцелари-
ја Савета Европе у Србији кроз про-
грам „Управљање људским ресурсима
у локалној самоуправи”, који од 2016.
године заједнички финансирају
Европска унија и Савет Европе са
четири милиона евра, а имају сарад-
њу с програмским партнерима Мини-
старством државне управе и локалне
самоуправе и Сталном конференци-
јом градова и општина.

Недавно је у Панчеву, Бечеју,
Ковину, Зрењанину, Пландишту и
Смедереву, а у оквиру друге фазе
поменутог програма, окончан једно-
годишњи процес трансформисања
организације рада локалних службе-
ника и његовог усаглашавања с
модерним начелима управљања људ-
ским ресурсима.

Александар Јовановић, менаџер
овог програма Савета Европе, у
сусрету с локалним медијима из
општина Панчево, Ковин, Зрења-
нин, Пландиште, Бечеј и Смедерево
рекао је:

– Локалне самоуправе с којима је
Савет Европе радио направиле су
велики помак у модернизацији слу-
жбеничког система и интерној органи-
зацији рада. То увек значи и да су оне
унапредиле и квалитет услуга које пру-
жају грађанима и привреди, што је нај-
важнији циљ реформе јавне управе.
Захваљујем вам на сарадњи.

Да би се боље мерило како напредују
општине, у оквиру Програма је разви-
јен индекс учинка локалних самоупра-
ва у управљању људским ресурсима. У

локалним самоуправама које су уче-
ствовале у овом програму забележен је
пораст учинка за 20 одсто и у просеку је
њихов индекс учинка сада око 70 одсто.
Локалне самоуправе које пак нису има-
ле подршку Савета Европе подигле су
свој учинак за само осам одсто.

Општине и градови Панчево
Бечеј, Ковин, Зрењанин, Пландиште
и Смедерево остварили су велике
помаке у унапређењу управљања
људским ресурсима у својим локал-
ним управама.

Канцеларија Савета Европе недавно
је расписала конкурс за добијање
бесповратних средстава за унапређење
унутрашње организације рада и струч-
но усавршавање запослених у локал-
ним самоуправама. Укупна вредност
средстава планираних за бесповратну

подршку локалним самоуправама је
виша од пола милиона евра. Јовано-
вић је, током сусрета с новинарима,
позвао локалне самоуправе да се
информишу о условима конкурса и
пријаве за ову врсту помоћи. Више
информација о овом конкурсу потра-
жите на: https://bit.ly/3hfQtm6.

С локалним медијима је разговарао
и представник Сталне конференције
градова и општина Никола Тарбук,
који је говорио о томе да је за модерни-
зацију службеничког система најва-

жније континуирано стручно усаврша-
вање запослених, како би они били
оспособљени да решавају све захтеве
грађана и привреде.

Пракса развијених европских зема-
ља показала је да квалитет локалне
администрације најдиректније утиче
на квалитет живота грађана. Спрем-
ност и намеру да добро управљање
постане њихова пракса исказале су
скупштине општина и градова Панче-
ва, Бечеја, Ковина, Зрењанина, План-
дишта и Смедерева, усвојивши и
модел Декларације о улози функције
управљања људским ресурсима у
локалној самоуправи. На њима је да
наставе да раде на унапређењу упра-
вљања људским ресурсима ради пости-
зања заједничког циља – транспарент-
не, одговорне и ефикасне локалне
самоуправе. С. Т.

САВЕТ ЕВРОПЕ О РЕФОРМИ ЛОКАЛНЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Велики помак у модернизацији
службеничког система

Локалне самоуправе с
којима је Савет Европе
радио направиле су велики
помак у модернизацији
службеничког система и
интерној организацији рада.
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Саопштењем о режиму технич-
ког прегледа огласили су се МУП
и Агенција за безбедност сао-
браћаја пошто, како се наводи,
возачима последњих дана сти-
жу различите (дез)информаци-
је о томе како ће изгледати тех-
нички преглед возила од 6. јула
ове године.

„Захваљујући изменама Правил-
ника о подели моторних и при-
кључних возила, мало је веро-
ватно да ће значајнији број вози-
ла бити неисправан због издув-
них гасова”, наводи се у саоп-
штењу.

Саопштено је и да се не може
очекивати да ће контролори вра-
ћати возила с техничког због
најмањих огреботина.

„МУП је у претходном пери-
оду у више наврата наглашавао
да ситна оштећења на возилу
нису разлог да се возило оцени
као неисправно. Контролори тех-
ничког прегледа који знају свој
посао никада нису ни правили
проблем ако на лимарији посто-
је огреботине или је стакло на
светлосним групама напрсло”,
наводи се у саопштењу.

Од 6. јула сви технички пре-
гледи биће обавезни да снимају
комплетан ток вршења технич-
ког прегледа и да чувају видео-
-снимке.

„То наравно неће ништа про-
менити када је у питању оцена
исправности ’спољашњости’
возила, јер се на снимку не види
ништа више него што се види

на фотографији возила”, наво-
ди се у саопштењу и додаје да
се возила већ три године фото-
графишу на техничким прегле-
дима.

Истиче се да ће видео-снима-
ње представљати проблем само
за техничке прегледе чији су
контролори до сада само фото-
графисали возила на линији, али
их нису и прегледали. Такви кон-
тролори немају довољно иску-
ства у вршењу техничког пре-
гледа, тако да им вероватно неће
бити довољно минимално про-
писаних 30 минута да прегле-
дају возило по свим ставкама,
оцењено је.

Додаје се да ће такви контро-
лори у детаље техничког пре-
гледа моћи да се упуте преко

елабората који садржи редослед
радних операција на радним
местима. МУП и Агенција наво-
де и да су без основа и прогнозе
да ће се на технички преглед
чекати недељама или да возачи
неће моћи да стигну на ред да
изврше технички преглед.

Наводе да је у Србији око
500 техничких прегледа у скла-
ду с новим правилником, а још
толико их је у процесу за доби-
јање новог решења и моћи ће
да раде све док службена лица
не утврде да ли испуњавају про-
писане услове. У Србији је реги-
стровано око 2.500.000 возила,
што значи да просечан број
возила код којих се изврши
технички преглед у току јед-
ног дана износи око 10.000 или

10 возила по линији технич-
ког прегледа.

Додаје се да линију технич-
ког прегледа може проћи у јед-
ној смени, теоретски, 16 возила.
Истиче се да је у пракси тај број
нешто мањи, али свакако већи
од 10 возила. Да чекају на тер-
мин за технички преглед, може
се догодити онима који су чека-
ли последњи дан да изврше тех-
нички преглед.

„Баш због тога технички пре-
глед може да се изврши 30 дана
пре истека регистрационе
налепнице, те власници вози-
ла имају сасвим довољно вре-
мена да закажу технички пре-
глед”, закључује се у саопште-
њу МУП-а и Агенције за
безбедност саобраћаја. (Агенције)

МУП САОПШТИО НОВЕ ДЕТАЉЕ О ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ВОЗИЛА

РАЗЛОЗИЗАСТРАХОВАЊЕВОЗАЧАНЕПОСТОЈЕ

УПОЗОРЕЊЕ

Чувајте се лажних
поштара

ПоштаСрбијеуказалајенатода
се непозната лица лажно пред-
стављају као курири „Пост екс-
преса” или других курирских
службиипокушавајуграђанима
код куће да уруче пошиљке уз
наплатуодређеногизноса. Наво-
ди се да су неки грађани прија-
вилиовакавпокушајпреваре.

Пошта Србије замолила је
грађане да приликом преузи-
мања и плаћања пошиљки на
кућној адреси буду додатно
опрезни и да посебно поведу
рачуна о препознатљивим обе-
лежјима курирских унифор-
ми и достављача, јасним обе-
лежјима доставних возила,
као и о стандардној амбала-
жи експрес пошиљке.

Пошта је позвала грађане
да у случају било какве недо-
умице или сумњивог покуша-
ја уручења пошиљке „Пост екс-
пресом” позову Контакт-цен-
тар Поште Србије, на бројеве
0700-100-300 и 011/36-07-788,
како би се она проверила.

Грађанесузамолилида, уко-
лико је могуће, фотографишу
сумњиводоставновозило, запи-
шу податке, или да сваки сум-
њиви покушај пријаве Мини-
старству унутрашњих послова.

ПРОМЕНЕ

Вакцине само
у „Хигији”

Здравствена амбуланта „Доњи
град”, у Улици Жарка Зрења-
нина 41, од 12. јула враћа се у
нормалан режим рада, с рад-
ним временом од 7 до 20 сати
– саопштава Дом здравља Пан-
чево.

Телефон ове амбуланте је
013/348-866.

Тако ће од 9. јула једини вак-
цинални пункт бити у апотеци
„Хигија” у Улици Милоша
Обреновића 2–4, где ће се
вршити вакцинација и ревак-
цинација и заказаних и неза-
казаних, у времену од 8 до 20
сати.

ОПРЕЗНО

Јул је најопаснији
месец

Током јула у Србији се бележи
највећи број саобраћајних несре-
ћа – казао је за РТС Владимир
Вида из Управе саобраћајне поли-
ције.

Говорећи о статистици сао-
браћајних несрећа, Владимир
Вида је рекао да је од почетка
године било 16.500 таквих незго-
да, у којима је 214 особа смртно
страдало, што је за пет мање него
претходних године. Он је саоп-
штио и податак да је преко 18.000
возача од почетка године искљу-
чено из саобраћаја јер су упра-
вљали возилом под дејством алко-
хола, док је око 800 њих било
под дејством наркотика.

– Ко путује, на пут треба да
креће одморан и да прави паузе
– објашњава он, истичући да се
показало да је умор један од нај-
већих узрока трагедија, погото-
во на ауто-путевима.

Вида је позвао и организато-
ре ђачких екскурзија да те екс-
курзије пријаве, како би поли-
ција могла да преконтролише
техничку исправност возила, као
и возача. Наводи да су имали
случајеве када то није било ура-
ђено. Такође, апеловао је на воза-
че да обавезно користе сигурно-
сне појасеве.

У СУБОТУ У БАРУТАНИ

Концерт
„Лексингтона”

Један од најпопуларнијих
поп састава на овим просто-
рима, „Лексингтон бенд”,
наступиће са ди-џејом Вуле-
тином у суботу, 10. јула, од
20 сати, у Барутани.

Kарте за концерт у прет-
продаји коштају 600 дина-
ра, док ће на дан концерта
цена бити 700 динара. Теле-
фон за информације и
резервације је 069/1-214-
214. Д. К.

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

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

Тако, на пример, заин-
тересовани у Заводу „Пан-
чевац” могу да ураде и кар-
диолошки преглед и све
врсте ултразвучних прегле-
да срца. За ове услуге су
ангажовани водећи струч-
њаци у тој области dr sc.
med. Слободан Томић, кар-
диолог, доктор медицин-
ских наука и магистар кар-
диологије са Института
„Дедиње”, као и доцент dr
sc. med. Ненад Ратковић и
др Миодраг
Шипчић с
Војномеди-
цинске акаде-
мије.

Ендокрино-
лошке прегле-
де обавља др
Гордана Вељо-
вић из Опште
болнице Пан-
чево, а колор
доплер врата,
руку, ногу и
абдоминалне
аорте и ултра-
звук меких
ткива ради др
Ненад Марги-
тин, специја-
листа радио-
логије, шеф
одсека СТ
дијагностике и заменик
начелника Службе радио-
лошке дијагностике у
Општој болници Панчево.
Из Опште болнице долазе
и др Душан Стојић и др
Александра Стијаковић,
који раде прегледе дојке
(класични односно ултра-
звучни), и др Предраг Вујић,
који ради уролошке прегле-
де. За прегледе из области

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

У Заводу ће ускоро
почети да се спроводи и
амбулантна хирургија, а

све интервенције, као и
додатне хируршке и кон-
султативне прегледа оба-
вљаће др Горан Додевски,
специјалиста абдоминал-
не хирургије из Опште
болнице Панчево.

Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира
Завод „Панчевац”, посебно
онда када је неопходно ура-
дити прегледе и анализе на
једном месту и добити

резултате што
пре. С тим у
вези, треба
подсетити и
на то да се у
Заводу, при-
мера ради, све
врсте лекар-
ских уверења
издају за мак-
симално два
сата.
И овог месе-

ца су у Заводу
за клијенте
осмишљени и
нови пакети
услуга по изу-
зетно повољ-
ним ценама, а
више о томе,
као и о додат-
ним погодно-

стима које остварују сви
који поседују лојалти кар-
тице Ауто-центра „Зоки”,
погледајте на рекламним
странама нашег листа.
Додатне информације
можете добити на 013/21-
90-900 и 013/21-90-903,
а новости пратите и на
сајту www.zavod pan ce -
vac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
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ПРОМО

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

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

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

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

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

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

Иако је ситуација с коронавиру-
сом све боља у нашој земљи, епи-
демији коронавируса не назире
се крај јер би, услед смањеног
обухвата вакцинације код мла-
дих, већ у августу могао да нас
задеси нови талас, и то најопа-
снијег соја до сада – делта соја!

Небојша Бохуцки, епидемио-
лог Завода за јавно здравље Субо-
тица, каже да је занимљиво то
што је изворни коронавирус код
нас и у Европи изазвао први и
други талас, а да је трећи талас
алфа соја односно британског
дошао услед мутације вируса.

– У исто време научници су
открили бета, гама и делту, индиј-
ски сој, који је сада присутан и у

нашој земљи. Иако је повољна
епидемиолошка ситуација, пла-
шимо се да ће крајем августа
доћи до погоршања вируса, јер
се сматра да ће крајем августа
делта сој бити доминантан у
Европи – навео је епидемиолог.

Он објашњава да је делта сој,
за разлику од својих претходни-
ка, далеко заразнији и за 60 одсто
вирулентнији.

И епидемиолог Бранислав
Тиодоровић упозорава на опа-
сност од наставка епидемије:

– И СЗО скреће пажњу да је
ситуација озбиљна, иако је делта
сој нешто блажи, а појачана епи-
демија се дешава обично у земља-
ма које су се отвориле за масовни

туризам, попут Португалије, или
где се вакцинација одвија споро,
попут Русије – објаснио је он.

Делта сој има нешто друга-
чије симптоме од претходних
сојева.

– Није карактеристичан губи-
так чула мириса и укуса, већ га

прате главобоља, мања темпе-
ратура, кашаљ и бол у грлу. Више
личи на неку јачу прехладу, али
то не значи да га треба узимати
олако. Највише се сада јавља код
младих, јер је код њих најмањи
обухват вакцинације – истакао
је Тиодоровић.

Овај стручњак поново позива
на вакцинацију.

– То да ли ћемо бити зашти-
ћени, зависи и од осетљивости
организма, али ипак није зане-
марљиво да, ако се и разболите,
немате тешку клиничку слику.
Врло је погрешно избегавати вак-
цинацију током лета јер ћемо
онда ући незаштићени у јесен –
нагласио је он. Р. П.

ЕПИДЕМИОЛОЗИ ПОДСЕЋАЈУ НА ВАЖНОСТ ВАКЦИНАЦИЈЕ

Колико је опасан делта сој короне?



Разговарали смо с Драганом
Купрешанин, заменицом градо-
начелника, која се бави и пан-
чевачким финансијама, о томе
шта доноси нови ребаланс град-
ског буџета, који ускоро треба
да усвоје одборници. Буџет Гра-
да после ребаланса два износи
6.632.664.556 динара. Била је
јасна и експлицитна. Преноси-
мо најважније делове тог разго-
вора.

Оно што нас је прво занимало
јесте које су најважније измене
донете ребалансом градског
буџета.

– Оно што је врло важно издво-
јити јесте да су планирана сред-
ства за капитални пројекат –
набавку вртића, који ће се спро-
водити у три буџетске године.
Планирана су средства у укуп-
ном износу од 110 милиона дина-
ра. На територији града Панче-
ва евидентан је вишегодишњи
проблем недостатка капацитета
ПУ „Дечја радост” с циљем оба-
вљања функције предшколског
васпитања и образовања. Набав-
ком новог вртића решиће се про-
блем листе чекања за упис деце.
Куповина новог објекта, који је
већ у потпуности опремљен и
спреман за ову намену, у вели-
кој мери ће помоћи родитељи-
ма неуписане деце, јер ће бити
смештено још преко сто седам-
десеторо деце и тиме бити омо-
гућено сваком родитељу да на
адекватан начин збрине своје
дете – наглашава Драгана Купре-
шанин.

Постоје још неки важни про-
јекти...

– Да. За изградњу тротоара у
северној индустријској зони пла-
нирано је учешће Града у изно-
су од 19.753.974 динара, док ће
Министарство привреде финан-
сирати 50 одсто без вредности
ПДВ-а. Ради унапређења безбед-
ности саобраћаја планирано је
6.800.000 динара за техничко
опремање и семафоризацију, док
је за управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре пла-
нирано додатних 35.956.456
динара. За пројекат „Узми рачун
и победи”, у сарадњи с Мини-

старством државне управе и
локалне самоуправе, за уређење
дечјег игралишта СРЦ „Мла-
дост” планирана су средства у
износу од 3.567.772 динара. Од
тога Министарство финансира
2.351.472 динара, а Град уче-
ствује с 1.216.300 динара. Град
Панчево је добио награду Мини-
старства у такмичењу градова и
општина у оквиру наградне игре
„Узми рачун и победи”. Израда
техничке документације и изво-
ђење радова на реконструкцији
и доградњи спортске инфра-
структуре на СРЦ-у „Младост”
је пројекат за који је издвојено
42.500.000 динара – прецизна је
Драгана Купрешанин.

Није заборављен ни Кудеља-
рац, као што нису ни насељена
места...

– Наравно да нису. За изград-
њу водоводне мреже у насељу
Кудељарски насип – трећа фаза
планирана су средства у износу
од 15.592.114 динара. За реха-
билитацију некатегорисаних
путева у катастарским општи-
нама Банатско Ново Село, Доло-
во и Јабука планирана су сред-
ства у износу од 19.934.279 дина-
ра, која су обезбеђена из тран-
сфера АП Војводина. Републич-

ки комесаријат за избеглице и
миграције за куповину сеоских
кућа обезбедио је 14.520.278
динара, а за куповину грађевин-
ског материјала 4.561.458 дина-
ра. Град је конкурисао на позив
Министарства рударства и енер-
гетике за пројекат енергетске
ефикасности. Заједничко финан-
сирање је 4.000.000 динара. Пла-
нирана су средства за реализа-
цију ИПА пројекта „Step ping Sto -
ne” – подршка ЕУ социјалном
становању и активној инклузи-
ји. Учешће Града овде је
1.834.166 динара – набраја заме-
ница градоначелника.

На све ово Драгана Купреша-
нин додаје:

– Град Панчево, као одговор-
на локална самоуправа, настоји
да додатно унапреди квалитет
живота у свим насељеним мести-
ма на територији града. Одлука
о измени Одлуке о буџету за
2021. годину је, као и у претход-
ном периоду, сачињена тако да
се води рачуна о равномерном
развоју свих насељених места
која припадају граду. Тако су
опредељена средства за адапта-
цију учионица у ОШ „Аксентије
Максимовић” у Долову, како би
се обезбедио простор за вртић, у

износу од 16.000.000 динара.
Планирано је и 700.000 динара
за пројектно-техничку докумен-
тацију за реконструкцију врти-
ћа при школи „Жарко Зрења-
нин” у Банатском Новом Селу.
Додатна средства за уређење
пијаце у Глогоњу износиће
4.000.000 динара. Такође, у буџе-
ту постоји новац за реализацију
манифестација у насељеним
местима.

На молбу да опише овај реба-
ланс градског буџета у неколи-
ко речи, заменица градоначел-
ника Панчева одговара:

– Можемо да кажемо да је у
питању и инвестициони и дома-
ћински буџет. Сматрам да је у
постојећој ситуацији пронађен
добар баланс, јер се с једне стра-
не водило рачуна о институци-
јама, континуитету услуга и
добром функционисању јавних
комуналних предузећа, али и
свих осталих услуга које су у
надлежности локалне самоупра-
ве, а с друге стране и о томе да у
највећем могућем обиму наста-
вимо инвестициона улагања и
пројекте како бисмо имали кон-
тинуитет у стварању доброг
пословног и радног окружења за
грађане.
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ЗАВРШЕНА ПРВА ФАЗА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ УЛИЦА НА СОДАРИ

Асфалтиране улице, „на реду” је Стрелиште

„Зенит“ је у годинама после Првог светског рата био
једини часопис са наших простора равноправно укљу-
чен у међународна авангардна дешавања, основао га
је тада млади књижевник, песник и преводилац Љубо-
мир Мицић, који је био и његов главни уредник, а
Токин је био један од потписника тог манифеста.
Они су трагични ликови наше културе – Мицић је у
годинама после рата чамио у некој својој „гајби“,
потпуно игнорисан, без права на рад, социјалну зашти-
ту, не знам од чега је живео, вероватно су му нешто
слали пријатељи из иностранства. А ако питате наше
кустосе из Музеја савремене уметности, једино што
занима историчаре из иностранства о некој нашој
уметности из тог периода управо је „Зенит“. И мада
се Токин врло брзо посвађао са Мицићем због њего-
вог ауторитарног руковођења, и он је на крају награ-
бусио. Мене је занимало управо то – шта је нека кон-
станта наше културе, и те врсте људи који као биљке
некако не успевају код нас. 

(Редитељ Слободан Шијан, 
„Данас”,  6. јул)

* * *
Победа у Другом светском рату донела је Југославији
планетарни углед и значај, невиђен пре тога у исто-
рији, који никада више неће бити достигнут на ови-
ма просторима. На бази те победе грађена је после-
ратна земља са равноправношћу народа и народно-
сти, грађанки и грађана, самоуправљањем, несврста-
ном политиком, успесима у образовању, култури,
здравству и друштвеним делатностима. Све оно што
је и одлика развоја европских друштава, која су побе-
ду над фашизмом искористила да почну остваривати
највећи мировни пројекат у историји човечанства,
данас познат као Европска Унија.

(Политиколог Душко Радосављевић, 
„Време”, 1. јул) 

* * *
У јануару 1991. године делегација Савета Европе пред-
лагала је вишестраначке изборе у нади да ће на тај
начин предупредити ратове. Њихова наивност је била
колосална. Већ тада сам се само осмехнуо наивности
европских политичара. Око Книна и у Барањи сви су
се наоружавали. Тих хладних зимских дана пет народ-
них посланика покушало је да, наоружани пиштољи-
ма, уђу на седницу савезне скупштине. Земља је пуца-
ла по свим шавовима. Национализам је пировао.
Наивна европска дипломатија разбијала је главе о
некаквим мировним нагодбама, а за то време дотле
се народ наоружавао. Култ Слободана Милошевића
достигао је врхунац. Према налазима бројних анали-
тичара, рат је изазвала политичка елита. Та тврдња
није без основа, но ја помало сумњам у то, јер се
добро сећам да је већина народа обожавала ратноху-
шкачке националистичке политичаре.

(Писац Ласло Вегел, 
„Аутономија”, 1. јул)

* * *
Југославија је била земља, која је имала смисао. Не
само што смо били заједно, него су сви живели добро,
нико није био превише богат. Све уметности су цвета-
ле, музика, сликарство, театар, све је било у врху Евро-
пе. Зато је наш филм имао подлогу која му је давала
снагу. Дошли смо до највећих фестивала, Кана, Вене-
ције, све је то било на врху једне цивилизације која се
распала. А пала је као све цивилизације када су дости-
гле врхунац, једним слободним падом у прашину. И
сад мало-помало, ове националне државице се муче,
никако да досегну ниво који је Југославија имала. Али
то је тако. То се деси и то је вероватно некако испла-
нирано. Свет је помогао да се то сруши уз ове наше
типове, националне вође, који су то поспешили. Југо-
славија је могла да се распадне као све те земље које
су имале комунистички предзнак, али ниједна се није
распала тако у крви. То је фрапантно.

(Редитељ Лордан Зафрановић, 
новине „Нова”,  4. јул) 

* * *
Људи данашњице стигли су до слепе послушности
власти због тога што су изгубили самопоштовање и
веру. Натерани су да верују да се ништа не може про-
менити и да немају никакво право на приговор. А
човек мора да схвати да је и сам део целокупног чове-
чанства, и да праве демократске земље нису оне у
којима власт управља јавношћу, већ оне у којима јав-
ност управља влашћу.

(Психолог, писац , глумац и редитељ Ерџан Кесал, 
„Данас”,  5. јул) 

КОНЦЕПТ ДРАГАНА КУПРЕШАНИН, ЗАМЕНИЦА ГРАДОНАЧЕЛНИКА, О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА

ПАНЧЕВО КУПУЈЕ НОВИ ВРТИЋ

Страну припремио
Синиша 

Трајковић

Омогућено додатних
тридесетак паркинг
места у Ибарској
и у Савској улици

У насељу Содара, у склопу про-
јекта јавно-приватног партнер-
ства на реконструкцији улица у
Панчеву, рехабилитовано је шест
улица. Ради се о Дринској, Дунав-
ској, Ибарској, Савској, као и о
вези између Савске, Дунавске и
Зетске. Скинут је слој старог и
дотрајалог асфалта, сређене су
шахте и уређени сливници и
поравнат је завршни слој асфал-
та. Укупна дужина улица је 1.100
метара, а њихова ширина је од
шест до седам метара. Проду-
жена су још два паркинга у Ибар-
ској и Савској улици у укупној
дужини од 65 метара и у шири-
ни од пет метара.

Градска менаџерка Маја Вит-
ман обишла је завршене радове.
Тим поводом је рекла:

– Град Панчево је током прет-
ходних година, анализирајући
постојеће стање свих улица у
граду и у насељеним местима,
сагледао километре путева и ули-
ца које треба уредити и омогу-
ћити грађанима, на првом месту,
безбедност учесника у саобра-
ћају. Нажалост, вишедеценијско
неулагање, већ само текуће одр-
жавање, допринело је томе да
улице у граду буду у прилично
лошем стању. Насеље Содара
налази се у самом центру града
и готово да од изградње насеља,

сем редовног одржавања, крпље-
ња рупа и текућих поправки није
било значајних улагања.

У центру насеља Содара нала-
зи се и вртић „Пупољак”.

– Велики број деце и младих
родитеља били су посебан под-
стицај да насеље Содара буде
међу првима које је добило нов
асфалт. Претходних година на
Содари уређивали смо дечија
игралишта, обложили мулти-
функционални терен и напра-
вили пешачке стазе, које су биле
неопходне за пешачку комуни-
кацију. Грађанима смо обећали
да ћемо преко пројекта јавног-
приватног партнерства уредити
улице, освежити непостојеће и
велико нам је задовољство да
смо за непуне три недеље ком-

плетно скинули постојећи
асфалт, бетонске подлоге и
асфалтирали улице на Содари.
Радовима смо омогућили додат-
них тридесетак паркинг места у

Ибарској и у Савској улици –
навела је градска менаџерка.

Она је поносна на то што је
Град од почетка имплементаци-
је пројекта јавно-приватног парт-
нерства, што значи од септембра
прошле године, урадио 70 ули-
ца, односно 37 километара асфал-
та и три и по километара нових
стаза и паркинга.

Додала је:
– Вишеструка је оправданост

пројекта. Грађани треба да зна-
ју ове податке, јер су ово чека-
ли годинама и деценијама и
овим темпом ћемо наставити

и у наредном периоду. Следе-
ће насеље у којем ће се радити
је Стрелиште. Предвиђена
дужина трасе на Стрелишту је
2,1 километар.

Радиће се у следећим ули-
цама: Мажуранићева, Лазе
Kостића, Војислава Илића,
Исидоре Секулић (с паркин-
гом), а с паркинг простором
биће урађене и Вељка Влахо-
вића и Михаила Петровића
Аласа до Ђуре Даничића. Тре-
нутно се завршавају радови у
Kачареву. С. Т.



Јефтинији телекомуникациони
саобраћај с Грчком

Од 1. јула укинут је роминг између
Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе,
Северне Македоније и Албаније, а реч
је о последњој фази реализације спора-
зума који је закључен у Београду још у
априлу 2019. године. То значи да ће
цене по којима сте разговарали, слали
СМС поруке и користили податке на
мобилним мрежама у националном сао-
браћају бити идентичне на територији
Албаније, Босне и Херцеговине, Црне
Горе, Северне Македоније и Србије.
Цене услуга мобилне телефоније изјед-
начене су за све наведене земље, али

надлежни у држави моле грађане да се
пре пута код својих оператора инфор-
мишу о детаљима због различитих паке-
та услуга које имају, како не би долази-
ло до неспоразума и непријатности.

Надлежни кажу да не постоје суштин-
ска ограничења у погледу коришћења
услуга мобилне телефоније, али да је, по
угледу на земље ЕУ, уведена политика
фер коришћења. Наиме, корисник који
доставременапроводиуиностранојземљи
не треба стално да користи картицу опе-
ратора из своје матичне земље. Преци-
зније, није проблем ако одете на море на
10 или 20 дана, тада не долази до нефер
коришћења картице, али ако вас ухвате
да користите нашу картицу у Црној Гори
више од месец дана (до претежног или

искључивог коришћења картице српског
оператора у некој од наведених околних
земаља), тада следи опомена. Уколико
корисник не коригује своје понашање и
настави са злоупотребом, оператор има
право да наплати накнаду за роминг.

Вреди истаћи да је од 1. јула и цена
телефонирања у ромингу с Грчком за
грађане Србије доста нижа. Захваљујући
српским операторима, цене роминга за
наше грађане су значајно снижене, и то
од 50 до 90 одсто за долазне и одлазне
позиве, од 48 до 83 одсто за поруке и чак
до 99,89 одсто за пренос података. Пре-
ма табели коју је објавило Министар-
ство, „Теленор” је цену одлазних позива
из Грчке снизио са 110 на 50 динара,
долазни позиви су снижени са 45 на 12

динара, СМС поруке са 28 на шест дина-
ра, а пренос података са 920 динара по
мегабајту на само један динар.

Одлазни и долазни позиви приликом
боравка у Грчкој у мобилној мрежи А1
су снижени са 99 на 49 динара, СМС
поруке уместо 29 динара сада коштају
15 динара, а мегабајт преноса података
снижен је са 1.013,8 на 90 динара.

Грађанима који планирају да ове годи-
не летују у Грчкој највише је у сусрет
изашао „Телеком Србија”, јер је појеф-
тинио одлазне позиве из Грчке са 102 на
19,06 динара, долазне позиве с 36 на 3,58
динара, док СМС поруке сада, уместо 24
динара, коштају само четири динара, а
пренос података, уместо пређашњих 600
динара, сада стаје само динар.

Скупштина акционара НИС-а је на XIII
редовној седници донела одлуку о
расподели добити ранијих година,
покрићу губитка НИС-а а. д. Нови Сад
за 2020. годину, исплати дивиденди и
утврђивању укупног износа нераспоре-
ђене добити НИС-а а. д. Нови Сад.

На основу ове одлуке НИС ће акцио-
нарима на име дивиденде исплатити
1.001.190.856 динара. Ово је девета годи-
на заредом у којој ће НИС исплатити
дивиденду акционарима. До сада је на
име дивиденде од 2013. године испла-
ћено више од 59 милијарди динара.

Право на дивиденду имају сви акцио-
нари НИС-а а. д. Нови Сад који су уписа-
ни у Централном регистру, депоу и кли-
рингу хартија од вредности на дан 19. јун
2021. године. Дан и поступaк исплате
дивидендеакционаримаодредићеОдбор
директора НИС-а а. д. Нови Сад.

Скупштина акционара је усвојила и
Годишњи извештај НИС-а а. д. Нови
Сад за 2020. годину, као и финансијске
извештаје, консолидоване финансијске
извештаје и извештаје о извршеној реви-
зији Годишњег извештаја, финансиј-

ских извештаја и консолидованих
финансијских извештаја за 2020. годи-
ну. На седници Скупштине су за чла-
нове Одбора директора НИС-а а. д.
Нови Сад именовани: Вадим Јаковљев,
заменик председника Извршног одбо-
ра, заменик генералног директора за
истраживање и производњу JAД
„Гаспром њефт”; Кирил Тјурдењев, гене-
рални директор НИС-а а. д. Нови Сад;

Анатолиј Чернер, заменик председни-
ка Извршног одбора, заменик генерал-
ног директора за логистику, прераду и
промет ЈАД „Гаспром њефт”; Алексеј
Јанкевич, члан Извршног одбора, заме-
ник генералног директора за економи-
ку и финансије ЈАД „Гаспром њефт”;
Павел Одеров, заменик генералног
директора за спољнотрговинско посло-
вање ЈАД „Гаспром њефт”; Дмитриј

Шепељски, начелник Департмана за
координацију продаје нафтних дери-
вата ЈАД „Гаспром њефт”; Даница Дра-
шковић, Дејан Раденковић и Драгутин
Матановић, а за независне чланове
Одбора директора именовани су Алек-
сандар Чепурин и Олга Висоцка.

За председника Одбора Скупштине
акционара за надзор над пословањем и
поступком извештавања акционара
НИС-а а. д. Нови Сад именован је Зоран
Грујичић, док су за чланове тог одбора
именовани Драган Брачика и Алексеј
Урусов, директор Дирекције за еконо-
мику и корпоративно планирање ЈАД
„Гаспром њефт”.
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Компанија НИС је учествовала у

хуманитарној акцији за куповину

предмета које су донирале наша про-

слављена кошаркашица и селекторка

женске кошаркашке репрезентације

Марина Маљковић и амбасадорке

Института за женски спорт. Сва сред-

ства прикупљена од продаје донира-

на су Клиничком центру Србије, Уни-

верзитетској дечјој клиници „Тиршо-

ва”, Институту за ментално здравље,

Институту за здравствену заштиту

мајке и детета – Одељењу за испити-

вање и лечење болести новорођенче-

та и Основној школи „Антон Скала”.

Средства која је компанија НИС

донирала усмерена су на подршку

Универзитетској дечјој клиници „Тир-

шова” и Институту за здравствену

заштиту мајке и детета. Вреди истаћи

да је НИС постао поносни власник

кимона Милице Мандић, шампионке

у теквонду, и патика прослављене

кошаркашице Соње Васић.

Некад су се криптовалутом
плаћале пице и
хамбургери, а сада
се купују компаније

Закон о дигиталној имовини, који уре-
ђује област дигиталне имовине и посло-
вања у Србији, ступио је 1. јула на сна-
гу и на тај начин су обезбеђени јасан
оквир и правна сигурност за инвести-
торе и кориснике дигиталне имовине.
То заправо значи да је у Србији могуће
финансирање помоћу инвестиционих
токена, што ће, према речима струке,
допринети да се унапреди и развије
тржиште капитала коришћењем диги-
талне технологије. Поред тога, овај
закон, према речима надлежних из Вла-
де Србије, обезбеђује механизме у бор-
би против злоупотреба на тржишту
дигиталне имовине, као и прања новца
и финансирања тероризма.

Законом је уређено и питање изда-
вања уверења о поседовању дигиталне
имовине, трговање дигиталном имови-
ном у нашој земљи, пружање услуга
повезаних с дигиталном имовином, као
и заложно право на дигиталној имови-
ни. Према слову овог закона, цела ова
област је под ингеренцијом Комисије
за хартије од вредности и Народне бан-
ке Србије.

Дакле, ствар је јасна: уколико којим
случајем поседујете неку од криптова-
лута (које је признала Народна банка
Србије), имате могућност да њоме купи-
те аутомобил, стан, бицикл итд. Нарав-
но, пре сваке трансакције мора да посто-
ји јасан уговор којим су дефинисани
права и обавезе купца и продавца. Наи-
ме, како стоји у овом правном акту,
дигитална имовина односно виртуел-
на имовина представља дигитални запис
вредности који се може дигитално купо-
вати, продавати, размењивати или пре-
носити и који се може користити као
средство размене или у сврху улагања.

Две дигиталне имовине

Србија препознаје две врсте дигитал-
не имовине: виртуелну валуту и диги-

тални токен. Дигитални токени су
посебно популарни у сектору финан-
сирања младих и иновативних ком-
панија и стартапова. С друге стране,
виртуелне валуте, с биткоином као
њиховим најпознатијим представни-
ком на глобалном нивоу, јесу сред-
ства размене која не издају нити за

њих гарантују централне банке, за
разлику од обичног новца. Најједно-
ставније речено, криптовалуте су диги-
тални новац који се користи за онлајн
плаћања, дакле употребљава се и
дистрибуира електронски и нема свој
физички облик. Њима се може пла-
ћати и на појединим физичким мести-

ма продаје – дигиталним пребацива-
њем јединица криптовалуте у диги-
тални новчаник примаоца.

Најпознатија међу криптовалутама
је биткоин (Bit coin), премда не и једи-
на – постоји велики број криптовалу-
та, али нису све једнако значајне. Међу
познатијима су и Ethe re um, Lite coin,
Mone ro, Rip ple, IOTA, NEO и бројне
друге. Оно што им је заједничко јесте
да, као дигитални новац, имају форму
кода – дигиталног записа о одређе-
ним вредностима који се визуелно
може представити као веома дугачак
низ знакова.

Ризик увек постоји

Струка истиче да је децентрализован
начин управљања криптовалутама њихо-
ва главна предност, а највећи разлог за
опрез сигурно представљају велике и
непредвидиве осцилације у њиховој
вредности. Због тога многи сматрају да
су криптовалуте високоризична инве-
стиција – иако су потенцијални доби-
ци већи него на класичним берзама,
они нису увек загарантовани.

С друге стране, безбедност прото-
кола трговине криптовалутама готово
је загарантована. Међутим, на том
пољу постоје јасна правила игре и
Србија их је такође увела. Наведеним
законом у наш систем је уведен тзв.
институт белог папира, који, у складу
с међународном праксом, представља
документ који је издавалац обавезан
да објави и он садржи податке који
омогућавају инвеститорима да доне-
су одлуку о инвестирању и процене
ризике везане за улагање у дигиталну
имовину. Још један систем заштите је
и институт дозволе, као и минимални
основни капитал који је привредно
друштво у обавези да има када подно-
си захтев за добијање дозволе ради
вршења услуга повезаних с дигитал-
ном имовином.

Па ипак, на крају треба истаћи да
наши закони о криптовалутама јасно
стављају до знања да криптовалуте нису
законско средство плаћања у Србији –
нису стављене у исту раван с динаром.

ЗАКОН О ДИГИТАЛНОЈ ИМОВИНИ СТУПИО НА СНАГУ

КУПИШ СТАН У ЦЕНТРУ ЗА ДВА БИТКОИНА

ОДРЖАНА СКУПШТИНА АКЦИОНАРА НИС-а

Одобрене дивиденде

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ШТА ЈЕ БИТКОИН?

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
УПУТИО ЈАВНИ ПОЗИВ

Признање
„Ђорђе Натошевић”

Покрајински секретаријат за обра-
зовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине – националне зајед-
нице упутио је јавни позив свим
заинтересованим предшколским
установама, основним и средњим
школама, васпитачима у предшкол-
ским установама, наставницима у
основним и средњим школама и
педагозима и психолозима у овим
установама у Војводини да се при-
јаве за Признање „Ђорђе Натоше-
вић”, које се додељује за изузетне
резултате постигнуте у 2020. годи-
ни у васпитно-образовном раду.

Право предлагања кандидата за
доделу покрајинског признања у
области образовања имају правна
и физичка лица с пребивалиштем
односно седиштем у Аутономној
Покрајини Војводини. Предлог се
доставља у писаној форми са обра-
зложењем, подацима о кандида-
ту и резултатима његовог рада
постигнутим у 2020. години. Уз
предлог, доставља се и одговара-
јућа документација, која се после
одлучивања о додели покрајин-
ског признања не враћа предла-
гачу. Рок за подношење предлога
је 31. октобар.

Одлуку о додели покрајинског
признања доноси Комисија за
доделу награде Аутономне Покра-
јине Војводине и покрајинских
признања.

РЕЗУЛТАТИ
МАЛЕ МАТУРЕ

Боље
него лани

Резултати осмака на завршним
испитима нешто су бољи него прет-
ходне године и број бодова је нешто
већи. Наш суграђанин Милош Бла-
гојевић, помоћник министра за
средње образовање, истакао је за
РТС да је завршни испит свих три-
ју делова – матерњег језика, мате-
матике и комбинованог теста –
прошао без проблема. Према њего-
вим речима, највише приговора
било је из математике и око шест
хиљада приговора упућено је првог
дана првостепеној комисији.

Да подсетимо, распоред учени-
ка по школама биће објављен 11.
јула. Деца која се не упишу сада у
школу имају други уписни круг, у
ком ће остати одређен број сло-
бодних места.

ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА
БАНКА ПОМАЖЕ

Новац за
бржи опоравак

Европска инвестициона банка
(ЕИБ) обезбедила је 200 милиона
евра Фонду за развој Републике
Србије с циљем подршке бржем
опоравку српских малих и сред-
њих предузећа од последица пан-
демије ковида 19. Реч је о шестом
зајму који се одобрава Србији у
оквиру пакета подршке ЕУ и оче-
кује се да ће он помоћи очувању
око 47.000 радних места и отвара-
њу око 5.500 нових. Укупан износ
подршке ЕИБ-а за бржи опоравак
Србије од ковида 19 сада износи
380 милиона евра.

Средства ЕИБ-а биће на распо-
лагању малим српским предузе-
ћима за покриће потреба за обрт-
ним капиталом и финансирање
дугорочних инвестиција, под флек-
сибилнијим и повољнијим усло-
вима. У ЕИБ-у наводе да ова
финансијска помоћ повећава
отпорност српске привреде и води
је путем бржег опоравка и веће
конкурентности. Додаје се да је
од 2007. године ЕИБ, као један од
водећих финансијера на Запад-
ном Балкану, за пројекте у регио-
ну обезбедио преко осам мили-
јарди евра.

У СУСРЕТ ЛЕТОВАЊУ У ИНОСТРАНСТВУ

Злоупотреба ће бити кажњена

Створен је 2009. године, у јеку свет-

ске економске кризе. Тренутно му се

вредност креће око 28.000 евра

односно 33.000 америчких долара.

Његова цена брзо расте – пре само

две године вредео је нешто више од

4.000 америчких долара, а у окто-

бру 2020. године 10.000 долара.

Легенда каже да је биткоин створио

извесни Сатоши Накамото, чији

идентитет није потврђен, а који је

прописао начин функционисања

биткоина – ова валута је децентра-

лизована, што значи да нема хије-

рархијске структуре управљања

биткоином и сви имају удео. Валута

није инфлаторна, јер је Накамото

одредио да не може постојати више

од двадесет једног милиона биткои-

на. Биткоин се, као и друге крипто-

валуте, генерише такозваним

рударењем (mining), помоћу графич-

ких картица и великих количина

струје.
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ХРАНА ЗА ДУШУ

Драги моји, свакодневно ухва-
тимо себе да смо забринути,
мисли нам се уплићу једна у
другу и појачавају осећај оче-
кивања да ће нешто испасти
наопако.

Стрепња настаје упорним
понављањем мисли да треба
или не треба да се понашамо
на одређени
начин. Постоји-
мо само ако смо
у стању сталне
напетости и
ишчекивању
неке непријат-
ности: да ли смо
донели праву
одлуку, разоча-
рали драгу осо-
бу, оставили
повољан утисак,
увредили неко-
га... и тако унедоглед. Стрепња
нас обузима и држи непрекид-
но док не постанемо једно с
њом и тако постајемо и ловац и
плен истовремено. Све што сма-
трамо да заслужујемо, стрепња
убацује у клопку будућности,
тако да је то „сутра” највећа
замка коју смо сами себи поста-
вили. За то неко недостижно
сутра везујемо све своје нове
почетке и промене. Одлагање
до неког сутра је најмоћнија
веза којом нас стрепња држи
чврсто прикованима за сопстве-
не неуспехе... Уткана у сам осе-
ћај стрепње, сумња јој даје нео-
пходну прилагодљивост. Довољ-
но је да посумњамо у своје спо-
собности и стрепња наступа као
неминовност лошег исхода било
којег догађаја или ситуације.

Стрепња је магнет за при-
влачење баш онога од чега нај-
више бежимо. Постајемо вео-
ма вешти у писању сценарија
за будуће животне догађаје, у

којима је главна улога увек
наша. Вртећи у мислима све
што би могло да се деси, веома
се трудимо да се баш то и оства-
ри. Једино тада додељујемо себи
титулу апсолутног победника.
Доказали смо, ко зна који пут,
да не можемо и не знамо боље.
Стрепња пушта још један корен,
учвршћујући нас у бесмислу у
којем смо заглављени.

Када већ пишемо сценарије
у којима (успешно) стрепимо и
доказујемо умешност играња
улоге с којом смо се поистове-
тили: губитника, жртве, прома-
шаја..., крајње је време да се
окрене нови лист. Исти напор
нам треба да пишемо сценари-
је за своје улоге које смо осло-
бодили стрепње и лоших прог-
ноза. За почетак, савез брига и
лоших очекивања који већ
постоји у нама (и успешно делу-
је) треба да заменимо савезом

вере и љубави.
Сумња ће дело-
вати из потаје,
нападаће сваки
покушај проме-
не, све док је
постепено не
отерамо у оправ-
даност, где једи-
но и може бити
од користи.

Сасвим је
оправдана сум-
ња у све што је

речено и са чим се не слаже-
те. Зато постоји провера. Лич-
но искуство је најбољи доказ
да се нешто може урадити,
зато је веома битно пронаћи
људе који су успели у проме-
ни коју ми желимо себи. Тамо
су путокази које вера и љубав
остављају. Ако је бар једна осо-
ба успела у ономе што жели-
мо за себе, значи да је могуће.
Не може се преко ноћи изаћи
из улоге коју смо изједначили
са животом, али је можемо
„љуштити” са себе писањем
сценарија с новим главним
улогама које осликавају нашу
јединственост. Колико је моћ-
но замишљање и предвиђање
нерешивих изазова протканих
разним страховима, још је моћ-
није узети папир и оловку и
најстварније написати, за поче-
так: окрећем нови лист у свом
животу – од сада.

Стрепети или писати – одлу-
ка је, као и увек, на вама.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Стрепња настаје
упорним 
понављањем мисли
да треба или не треба
да се понашамо на
одређени начин.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Проблем про-
ширених вена
више погађа
жене, а често је
праћен појавом
видљиво истак-
нутих мрежица
капилара, лага-
ним отицањем
ногу, осећајем
тежине у нога-
ма, боловима и
грчевима. С
временом про-
ширене вене
постају веће и
бројније, тако да тешкоће могу варирати од благих про-
мена, више естетских него здравствених, па све до 
подлива, упала и рана које тешко зарастају.

Травари тврде да веома добре резултате код проблема
венских рана даје тинктура од гљиве брезова губа. Поме-
шајте 100 г на листове насечене гљиве с једним литром
60-процентног етанола. Оставите 21 дан на тамном
месту, уз повремено мућкање. Процедите (може, а не
мора). Потом наносите по неколико капи директно на
рану.

Такође, може да се користи невенова маст. На оболе-
ло место нанети дебљи слој масти или мелема без утр-
љавања. Помаже и кантарионово уље: памучну или лане-
ну крпу добро натопити уљем и држати два до три сата
дневно. Терапија уљем траје седам дана.

Постоји ли неко ко не воли
сладолед? Врели летњи дани
су као створени за ово леде-
но задовољство... А док ужи-
вате у неком од безброј уку-
са, или на штапићу или у кор-
нету, да ли се запитате ода-
кле уопште потиче сладолед?
Ко га је измислио? Који је
био први укус?

Управо на та питања вам
доносимо одговор! И не само
то! Наша сарадница Лана
Белић, фуд блогерка, припре-
мила је за вас рецепте за неко-
лико врста домаћег сладоледа.
Ове делиције су веома укусне
и у њима ће без сумње ужива-
ти цела ваша породица. Сваки
од ових сладоледа заправо има
једну врлину – прави се лако,
али и једну ману – нестаје брзо!
Уверите се и сами!

Иза сладоледа стоји прилично
занимљива историја. Чини се
да је ова смрзнута посластица
заправо постојала одувек. Или
барем од времена Александра
Великог, за кога се прича да је
јео снег или лед ароматизован
медом и нектаром.

И док историчари распра-
вљају о тачном пореклу сла-
доледа какав данас познаје-
мо, прво познато спомиња-
ње речи „лед” и „крем”
дошло је с гозбе приређене
за енглеског краља Чарлса
II у 17. веку. Краљ је навод-
но на својим гозбама често
приказивао слатко јело
познато под називом „крем
лед”. Оно је било слично
рецепту какав данас позна-
јемо и волимо.

Легенда каже да је Чарлс
желео да чува рецепт као кра-
љевску тајну, али је та идеја

пала у воду када је једна гро-
фица ипак записала рецепт. У
упутству је стајало да у крем
треба додати „воду од цветова
наранџе”. То значи да је први
укус сладоледа највероватније
био – цвет наранџе!

Сладолед је на крају кре-
нуо у Нови свет у 18. веку.
Прва реклама за сладолед
појавила се у новинама у
Њујорку 12. маја 1777. Од
тада до данас укуси су се
мењали, а наша љубав према
њему само је расла. Ако смо
вам овом причом већ напра-
вили зазубице, овде ћемо ста-
ти. Рецепти су пред вама, ода-
берите од којег ћете почети и
– уживајте!

Још с ја јних  рецепата
потражите на блогу Лане
Белић:  ht tp : / /kuhi  n j i  ca-
mig no ne.blog spot.com/.

ОБРАДУЈТЕ ПОРОДИЦУ ДОМАЋИМ ПОСЛАСТИЦАМА

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ЊЕГОВО 
ВЕЛИЧАНСТВО – СЛАДОЛЕД

Страну 
припремила 

Драгана
Кожан

ПО ИТАЛИЈАНСКОМ РЕЦЕПТУ

Састојци (за основну смесу):

600 мл млека, 150 мл слатке

павлаке, шест жуманаца, 150 г

шећера, штапић ваниле, по

жељи чоколада, рум, грожђице,

лешници итд.

Припрема: Загрејте млеко и

слатку павлаку са штапићем

ваниле (одвојте мало хладног

млека на страну). У међувреме-

ну умутите жуманца са шеће-

ром док не побеле и на крају

додајте хладно млеко које сте

одвојили. Све пажљиво сипајте

у загрејано млеко на штедњаку

и одмах искључите ринглу.

Мешајте непрестано око два

минута пазећи да не проври

(рингла ће бити још неко време

топла) да се не би направиле

грудвице (уколико се то ипак

деси, само процедите кроз

цедиљку). Смесу затим преба-

ците у посуду у којој сте мутили

жуманца и мутите миксером

још пет минута да се смеса

мало прохлади.

Разделите у мање посуде и

ставите да се хлади, али проме-

шајте који пут док се сладолед

не замрзне.

Сада можете направити оми-

љену комбинацију укуса и, док

се сладолед још не стегне,

додајте по жељи:

• 50 г растопљене чоколаде

и 50 г млевених лешника (ђан-

дуја);

• сецкану чоколаду или чоко-

ладне мрвице (страћатела);

• мало

рума и

сувог гро-

жђа које је

с т а ј а л о

потопљено у

руму (рум-пунч);

• смесу коју ћете направити

на следећи начин: истопити

100 г шећера и додати 100 г

целих печених лешника, сипати

на науљени тањир и уситнити

кад се охлади;

• кашичицу инстант кафе;

• млевене бадеме, орахе или

пистаће;

• кокос и кандирано воће;

• свеже воће (пасирано или

сецкано);

• мед и др.

АЉАСКА

Ледена посластица у пенастом

„капутићу” од беланаца је еле-

гантан десерт послужен на

мало другачији начин. Сви уку-

си су добро познати: изаберите

било који омиљени сладолед,

направите мекану бисквитну

подлогу и све обилно ушушкај-

те у смесу за пуслице.

Састојци за сладолед: 125 мл

млека, 125 мл слатке павлаке,

три жуманцета, 60 г шећера,

један ванилин-шећер и 200 г

малина (или неког другог воћа).

За бисквит: три јајета, три

кашике шећера, три кашика

брашна и мало нарибане лиму-

нове корице. За шаум од бела-

наца: три беланцета, 150 г

шећера и мало лимуновог сока.

Припрема: Загрејати млеко и

слатку павлаку с кесицом

ванилин-шећера (још боље са

штапићем ваниле). Умутити

жуманца с преосталим шеће-

ром и мало хладног млека, па

сипати у танком млазу у загре-

јано млеко и павлаку. Kувати

врло кратко, пазећи да не про-

ври, затим померити с рингле

и оставити да се охлади.

Воће испасирати у фини

пире и умешати у охлађену

крему. Ставити у замрзивач

на хлађење и повремено про-

мешати како би се разбили

кристалићи леда.

Припремити бисквитну под-

логу. Умутити пенасто беланца

и шећер, додати жуманца,

мало нарибане лимунове

корице и на крају умешати

брашно. Испећи кору у мањем

плеху, па кад се охлади, исећи

је на

в е ћ е

кругове.

На сва-

ки круг од

теста нанети

полуохлађени сладолед и

кашиком обликовати купу. Све

поново вратити у замрзивач

да се лепо стегне, а у међувре-

мену припремити шаум од

беланаца.

Умутити чврст шаум од бела-

наца и шећера с мало лимуно-

вог сока. Помоћу шприца или

кашиком распоредити умућена

беланца преко сладоледа. Сла-

долед ставити у претходно

загрејану рерну и пећи пет-

-шест минута на 180 степени.

Kад беланца почну да румене,

одмах извадити и послужити.

ОД КАФЕ

Састојци: 400 мл кондензованог

млека, два децилитра слатке

павлаке, две кашике шећера у

праху, један ванилин-шећер и

једандецилитарјаке куване кафе.

Припрема: Измешајте конден-

зовано млеко са охлађеном

кафом, шећером у праху и вани-

лин-шећером. Слатку павлаку

умутите у чврст шаум, а затим

пажљиво измешајте с припре-

мљеном мешавином. Додајте

шећера по укусу ако желите да

сладолед буде слађи и још мало

измешајте жицом да би се сви

састојци лепо сјединили. Може-

те додати и мало сецкане чоко-

ладе ако волите.

Смесу

сипајте у

д у б љ у

посуду и

ставите у

замрзивач

да се све фино

охлади и стегне. Повремено про-

мешајте, да се не би створили

кристалићи леда.

Уместо кафе, на исти начин

можете направити и сладолед

са чоколадом, свежим или

коштуњавим воћем. Извади-

те куглице кашиком за сладо-

лед и послужите их у

расхлађеним чинијицама, уз

вафле.

СОРБЕТ ОД ЛИМУНА 
НА ШТАПИЋИМА

Састојци: 100 мл воде, 100

мл пенушавог вина, 200 г

шећера, један цео лимун и

неколико колутића свежег

лимуна, и листићи менте.

Припрема: Направите сируп

од воде и шећера и оставите да

се прохлади. Додајте пенуша-

во вино, сок и корицу једног

лимуна, а неколико колутића

оставите на страну. Сипајте у

мање пластичне чаше и стави-

те по колутић свежеглимуна (и

листић менте по жељи). Оста-

вите пар сати у замрзивачу да

се фино стегне. Пре него што се

сасвим замрзне, ставите дрве-

не штапиће и вратите у замр-

зивач да се докраја расхлади.

Пре служења благо сти-

сните пластичне чашице или

их накратко ставите под

топлу воду и посластица на

штапићу ће лако изаћи.

Мелеми и тинктуре
за венске ране

Како да привучете 
све што НЕ желите?



Боравак у природи и физичка
активност на отвореном најјед-
ноставнији је и најјефтинији
спорт. Тако проведено време
доноси вишеструке користи за
душу и за тело. Људи оптереће-
ни свакодневним обавезама и
трком с временом ослободе се
напетости када оду у планину.
Неки тврде да своје проблеме
успевају да реше у миру планин-
ских врхова. Осећај опуштено-
сти и склада с природом памти
се и враћа касније када уживамо
у снимљеним фотографијама.

Планинарење се дефинише као
спортско-рекреативна активност
којаодржавапсихофизичкоздра-
вље и спроводи се организованим
боравком на планини. Опуштање
уприроди, кретање, пењањеидру-
жењеугрупијачамишиће, карак-
тер и држи тело у кондицији.

Планине су покривене шума-
ма, стенама или ледом и свака
скрива многе опасности. За поче-
так одаберите стазу која одговара
вашим способностима и лагану
шетњу с малим успонима у под-
ножјупланине. Прваосвајањапла-
нине треба да трају релативно
кратко, не више од три сата.

Одаберите прикладну обућу и
одећу која одговара временским
приликама и боравку на непред-
видљивој планини. Што је већа
надморскависина, температура је
нижа. Најбољи избор је слојевита
одећа од природних влакана која
штити од хладноће и представља
изолацију при успонима и про-
мени температуре. Обавезне су
квалитетна водонепропусна јак-
на, ципеле с јаким дном и чарапе.

Ранац је у планинарењу
неопходан, а његова тежина не
сме да буде већа од 10 одсто теле-
сне тежине. Од хране понесите
сушено воће, интегрални хлеб и
два литра течности. У њему тре-
ба да се нађе и кутија прве помо-
ћи с таблетама против главобо-
ље, за снижавање температуре,
фластерима, завојима, средством
против опекотина и уједа инсе-
ката. Направите места и за бате-

ријску лампу, ножић, напуњен
мобилни телефон и мапу пута.

Загрејте се пре него што започ-
нете пењање и истегните све групе
мишића. Докпланинарите, труди-
теседавашходбудемалобржиод
уобичајеног, а ваше руке савијене
улактуиподправимуглом. Првих
двадесетакминутаходајтелагани-
јим темпом. Правите паузе и пра-
тите темпо најспоријег у групи.

Планинарење је савршен
начин да се склонимо од свако-
дневице и вратимо себи и коре-
нима. Одаберите људе који вам
пријају и заједнички уживајте у
сликама, мирисима и звукови-
ма непредвидљиве природе.

И не заборавите да се, уколи-
ко имате проблема са здрављем,
пре поласка на планину посаве-
тујете са својим лекаром.

ТЕМА БРОЈА
Петак, 9. јул 2021.
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ПЛАНИНАРЕЊЕ ЗА ПОЧЕТНИКЕ

ПО ШУМАМА И ГОРАМА, СВУДА ЈЕ ЛЕПО
ШТА ДОБИЈА

ВАШЕ ТЕЛО

• Појачава кондицију, сна-

гу и издржљивост.

• Побољшава циркулацију.

• Сагорева сувишне кило-

граме.

• Затеже мишиће читавог

тела.

• Продубљује дисање.

• Поспешује покретљивост

зглобова.

• Јача имунитет.

• Штити од кардиоваску-

ларних болести.

ШТА ДОБИЈА

ВАША ДУША

• Елиминише психички за-

мор.

• Лучи ендорфин.

• Релаксира.

• Поправља расположење.

• Елиминише депресију и

апатију.

• Ослобађа од стреса.

• Подиже самопоуздање.

НЕ ЗАБОРАВИТЕ НА ОПРЕЗ

Замке стаза и богаза
После викенда или само једног
дана проведеног на планини
градски човек се враћа у своју
средину одморан, са обновље-
ном енергијом и напуњених
батерија. Али не врате се сви
само с лепим успоменама, јер
авантура у природи зна да пре-
расте у праву мору. Неко се изгу-
би, повреди се док скија, залута
у подземној јами.

На срећу, када се било шта
непредвиђено деси на планини,
ту су обучени спасиоци Горске
службе за спасавање, који годи-
шње, од пролећа до зиме, имају
око хиљаду интервенција ове
врсте – увек или готово увек са
срећним крајем.

Ови искусни професионалци
упућени су у све тајне које може
имати један сасвим наиван и
обичан излет, шетња кроз шуму
или пећину. Зато су њихове пре-
поруке злата вредне за све оне
који овог пролећа и лета желе
да Копаонику, Старој планини,
Мирочу или Маљену дају пред-
ност у односу на море.

Не треба већ унапред бити
заплашен и кренути на пут с рук-
саком на леђима и срцем у пета-
ма, али треба бити свестан опа-
сностиипредупредитиих. Несре-
ће се дешавају, а разлози за то су
веомаразноврсни. Одтогаданеко
одлази у планину неприпремљен
и с неадекватном обућом до тога
да падне мрак, умор превлада и
више нико не зна како да дође до
правог пута.

Временске прилике су чест
узрок невоља, па увек треба
мислити о добром заклону. Ако
настане грмљавина, дрвеће,

врхови и стене нису добра
заштита. Треба се чувати и од
сунца и УВ зрачења и пазити
где се стаје, јер може доћи до
одрона камена. У пролеће па
све до средине јесени ту су и
крпељи, али могући су и непри-
јатни сусрети са животињама:
змијама, вуковима, медведима,
зависно од планине на којој се
налазимо. Стручњаци саветују
да у таквим ситуацијама треба
надвладати инстинктивну жељу
да се побегне и покушати уда-
љити се што мирније, не пока-
зујући ни страх ни агресију.

Акције спасавања

Владимир Каћурић из Горске
службе спасавања Србије каже
да је спасиоцима најважније да
од људи који их позову и траже
помоћ покушају да сазнају што
прецизнију локацију на којој се
налазе. Или, ако зове забринута
породица, треба да члановима
ГСС-а што прецизније каже
место на које се упутила особа
која је нестала.

– Неки од нас су оспособљени
да особу која се изгуби телефо-
ном наводе да се врати на неки
утабани пут или стазу која води
канекомнасељеномместу. Поне-
кад нам се дешава и да управо
тим „телефонским навођењем”
завршимо комплетну акцију спа-
савања. То је искључиво могуће
ако особа која нас је позвала није
повређена, није уплашена и има
макар неко знање о локацији на
којој се налази. Ако било шта од
овога није тако, наша територи-
јално најближа екипа спасилаца
креће у акцију спасавања. Десило
нам се прошлог лета, на пример,

да смо акцију спасавања морали
да започнемо телефоном, јер је
већпаомракипочињалисукиша
и јак ветар, како бисмо планина-
ре аматере, који су се изгубили,
наводили да нашој екипи крену у
сусрет и да их што пре евакуише-
моспланине. Срећом, свеседобро
завршило – каже Каћурић.

Сваки савет увек садржи пре-
поруку да би пре сваког планина-
рења људи морали добро да проу-
че место где планирају да се кре-
ћу и да увек обавесте некога од
породицеипријатељагдесуотпри-

лике планирали шетњу и обила-
зак планинских стаза. У случају
да се особа изгуби, такве инфор-
мацијеГорскојслужбизнатноолак-
шавају потрагу и скраћују време.

Важна је опрема

Некоришћење одговарајуће
опреме, а поготово обуће током
боравка у планини равно је неве-
зивању појаса током вожње ауто-
мобилом. Међутим, многи се
одлучују да се „мало прошета-
ју” јер – шта лоше може да се
деси? Штавише, може се дого-

дити да, ако некога упозорите
да се тако не иде у природу,
доживите осуду јер „свако тре-
ба да ради шта хоће”. Да ли
постоји проблем?

– Најчешће су баш повреде
екстремитета због неадекватне
обуће. Чак и с најсавршенијом
обућом је могуће оклизнути се,
стати на нестабилан камен, а с
неадекватном обућом се јавља
још много других опасности –
кажу искусни планинари и под-
сећају да, као што нико неће
отићи да трчи маратон у папу-
чама или сандалама, тако ни у
планину не треба ићи без аде-
кватне одеће и обуће.

Такође, ретко где вам ноге
смеју бити откривене. Боравак
у природи често значи провла-
чење кроз жбуње или коприве,
али ту су и друге опасности – од
крпеља до змија, међу којима у
Србији има и отровних.

За шетњу по планини
треба се припремити

Одлазак у планину без припре-
ме и без знања може да буде

опасан. Људи углавном нису све-
сни шта их све тамо може доче-
кати.

– Забележено је много скре-
тања с планинарских стазица
због недовољног познавања тере-
на и недовољне физичке при-
премљености, услед чега се људи
изгубе. Шума јако лако одвуче
пажњу и завара око које није
навикло на проналажење путе-
ва. У тренутку када скренемо са
стазе свако дрво је исто, све нам
делује као да је неко туда већ
прошао, а ми смо у све већем и
већем проблему – кажу плани-
нари са искуством.

Они наводе да су две најчешће
и највеће грешке потцењивање
природе и прецењивање себе.

– Брдо никад није само брдо,
шума никад није само шума. То
је природа, ту се увек крије „још
нешто” што је скривено од људ-
ских погледа, а вероватно је и
неразумљиво. Припремите се,
испланирајте руту, проверите
прогнозу, понесите неопходну
опрему и лепо се проведите –
поручују они.

ОПАСНИ „ИНСТАГРАМ”

Друштвене мреже учиниле су

много на популаризацији

туристичких дестинација, али

и повећале ризик од незгода.

Многи, наиме, желе да на

свом „Инстаграму” имају сли-

ку какву су већ видели на

интернету. Али не узимају у

обзир да то што је неко оти-

шао на исто то место, напра-

вио исту или сличну слику, не

значи да ћете и ви успети.

Јер, не можете знати ко је

прави аутор фотографије која

вам се допала и колико му је

искуства и техничке подршке

било потребно да дође до

места одакле је начинио сни-

мак. Лако се можете наћи у

опасној ситуацији покушава-

јући да стигнете до места

„одакле је снимак најбољи”.

ОДРЕД ХРАБРИХ

Горску службу спасавања

сачињава око 250 активних

спасилаца, од којих су многи

искусни планинари, високо-

горци, алпинисти, спортски

пењачи, спелеолози, ронио-

ци, скијаши и параглајдери-

сти. Обучени су за акције

претрага на планинама, ука-

зивање прве помоћи на ски-

јашким стазама, проналаже-

ње угрожених и евакуацију

са стена и ледених падина,

из пећина и јама, као и с

високих зграда у случају

пожара.
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Завод за јавно здравље Панчево и ове
године у летњој сезони врши редовно
испитивање квалитета вода које се
користе за купање и рекреацију на
следећим локацијама: река Тамиш –
купалиште у Панчеву, Глогоњу и Јабу-
ци; река Дунав – купалиште Бела сте-
на (лево и десно од „шпица”); Поња-
вица – купалиште у Омољици и Банат-
ском Брестовцу, купалиште у Ивано-
ву и језеро у Kачареву.

Прве анализе за ово лето су готове
и објављене су на сајту Градске упра-
ве. Ево где се ових дана можете сло-
бодно купати, а која купалишта би
требало да заобиђете.

За купање и рекреацију без ограниче-
ња могу се користити: купалишта реке
Тамиш у Панчеву, Јабуци и Глогоњу,
Дунав – Бела стена (лево и десно од
„шпица”) и језеро у Kачареву.

Безбедно је расхлађивати се и на
купалиштима Поњавице у Омољици
и Банатском Брестовцу иако је ту вода
нешто лошијег квалитета.

„Параметри који су изнад МДK
(максималних дозвољених концен-
трација – прим. нов.) за трећу класу
не представљају ризик по здравље
људи који овo купалиште користе за
рекреацију и спортске активности у
води”, наводи се у извештају Завода
за јавно здравље.

Криви фосфор и ХПК

Једино купалиште које се тренутно
не може користити за купање и 
рекреацију је оно у Иванову.

„На основу резултата обављених
лабораторијских испитивања и
стручног разматрања, са аспекта
испитиваних параметара, контро-
лисани узорак са купалишта у Ива-
нову задовољава критеријуме за
пету класу (лош еколошки статус)
због повећаних концентрација
укупног фосфора и ХПK (бихро-
матна метода)”, стоји у извештају
Завода.

У уџбеницима из хемије наводи се
да је ХПK „хемијски потребна коли-
чина кисеоника за оксидацију орган-
ских компонената и неорганских соли
и представља показатељ загађености

отпадних вода”. ХПK се најчешће
изражава потрошњом О2 у мг/л.

Шта се све испитује

Завод за јавно здравље на свим купа-
лиштима спроводи следеће микроби-
олошке анализе: фекалне колиформ-
не бактерије, укупне колиформне бак-
терије, цревне ентерококе и број аероб-
них хетеротрофа.

Kада је реч о физичко-хемијским
анализама, испитују се: pH, суспендо-
ване материје, растворени кисеоник,
засићеност кисеоником, БПK5, ХПK,
нитрати, нитрити, амонијум јон, хло-
риди, укупни остатак после испарења
на 105 степени Целзијуса (укупна
минерализација), електропроводљи-
вост на 20 степени Целзијуса, гвожђе,
цинк, олово, кадмијум, жива и никл.

Kомплетан извештај Завода за јав-
но здравље можете погледати на сај-
ту Градске управе pan ce vo.rs.

Правила понашања

Прве анализе Завода за јавно здравље
Панчево показују да је и вода у град-
ским базенима у Панчеву и Вршцу
здравствено исправна и безбедна за
купање и рекреацију.

Међутим, Завод упозорава купаче да
не треба заборавити да је у складу са
актуелном епидемиолошком ситуацијом

важно поштовати следеће препоруке:
„Одржавати минималну међусобну

раздаљину кад год је могуће или носи-
ти маску за лице уколико удаљеност
од других лица није безбедна, а нај-
важније је одржавати висок ниво лич-
не хигијене: користити дезобаријеру
– кадицу за дезинфекцију стопала на
уласку у круг базена. Пре купања тре-
ба користити тоалет и истуширати се.
За пливање користити капу и наоча-
ре за пливање, а по изласку из базена
се треба поново истуширати.”

Ко не сме на базен

Особе које имају неко акутно респи-
раторно или уринарно обољење или
проблеме са системом за варење, про-
мене на кожи и слузокожама не тре-
ба да користе базен.

Ове особе морају да за одлазак на
базен сачекају бар две недеље од пре-
станка последњих симптома.

„Сви корисници базена морају да
поштују правила понашања: да не ска-
чу у воду како не би угрозили друге
купаче, али и своје здравље, јер након
излагања великим врућинама у воду
треба улазити постепено. Не препо-
ручује се роњење и седење на вла-
жним површинама, ради превенције
ризика од инфекција”, наглашавају у
Заводу за јавно здравље.

Високе, рекордне јулске температуре
натерале су нас да потражимо хладо-
вину и извадимо базене на надувава-
ње из кутија, али и да смислимо нове
креативне начине да се расхладимо
на + 40.

Питали смо наше суграђане, које
смо затекли у хладу дрвећа, како се
расхлађују и да ли су смислили неки
свој начин или су пак посетили град-
ски отворени базен који је недавно
почео да ради.

ЕЛЕНА ГРУБИЋ, 
гимназијалка:

– Имам среће да ми је соба у хладу,
али то није довољно, па је ту и клима.
Ипак, главни адути против врућина
су ми сладолед и често туширање
хладном водом. Сезона купања је поче-
ла, мада ја још увек нисам „ушла у
воду”, али имам планове да идем с
другарима до базена.

ЉУБА СТАМЕНОВИЋ, 
пензионер:

– Имам у дворишту базен од 35
кубика, то је сасвим довољно да рас-
хлади. Ове температуре ми нису непо-

знате, ипак је за мојих осамдесет годи-
на било разноразних временских при-
лика и неприлика. Мени ово није неко
чудо, по оваквом времену сам радио
напољу и у рудницима и у фабрика-
ма, у колима возио по 500-600 кило-
метара, тако да ми ова врућина дође
као неко подсећање на та времена.

МИЛИВОЈЕ ТОДОРОВИЋ, 
пензионер:

– Подносим добро топлоту, пијем
доста течности, посебно хладну воду,
и наравно обавезно једем сладолед.
Још нисам био на купању, али плани-
рам да идем на базен. Живим на Стре-
лишту, па ми је то купалиште најбли-
же.

НАДА ЖИВКОВИЋ, 
пензионерка:

– Код куће углавном проводим топле
дане, избегавам шетњу по врућини.
Најавили су кишу, пријаће нам да се
освежимо, нисмо навикли на оволи-
ку врућину. Пре тридесет година, када
смо се доселили на Котеж 2, није било
дрвећа, па је било као у сауни, мора-
ли смо да поливамо бетон хладном

водом да бисмо преживели. Сада је
дргачије, има доста дрвећа, али је
опет претопло и тешко се дише, пого-
тово кад је о старим људима реч. Шест
година нисам била овде преко лета,
па и не знам како је било последњих
година.

ЂОРЂЕ ВЕСКОВИЋ, 
ученик:

– Туширам се педесет пута дневно
хладном водом. Наравно, без климе
не пролази ни дан. На купање још
нисам ишао, али можда ћу ићи на
базен. С другаром планирам одлазак
у Сокобању, па ћемо тамо да се купа-
мо.

БРАНКА ШИКАНОВСКИ, 
пензионерка:

– До прошле године смо имали
базене сваке године због унука. Сада
су они старији, имају по петнаест
година, па су то прерасли. Сада имам
методу с флашама, напуним флаше
и ставим крај прозора, и туширам се
том водом – то тако лепо расхлади. У
Старчеву смо, па имамо лепо двори-
ште и хладовину. Сузана Јанковић

Н. ЖИВКОВИЋМ. ТОДОРОВИЋ Ђ. ВЕСКОВИЋ Б. ШИКАНОВСКИЉ. СТАМЕНОВИЋЕ. ГРУБИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

У време када је овај број „Панчев-
ца” био у припреми „Електровојво-
дина” за предстојећи викенд и наред-
ну недељу није најавила искључења
због радова на електричној мрежи.
То значи да би, уколико се нешто не

промени, снабдевање струјом у дани-
ма који су пред нама требало да буде
редовно како у самом граду, тако и
у припадајућим селима.

Информације о искључењима
редовно се ажурирају на сајту „Елек-
тровојводине”, па се о најавама евен-
туалних додатних радова можете
свакодневно информисати онлајн.

Квар на електродистрибутивној
мрежи можете пријавити на теле-
фон 319-220.

Како да препознате 
непоштено пословање?

Кад је гужва, дајте нам
контејнер

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Дочекасмо и то: град је поново овог
викенда био жив и распеван као пре
короне (да ли ће нам вирус то опро-
стити, видећемо, али није сад то тема).
У петак и суботу је одржан карневал, а
на најмање дванаест локација у граду
приређен је разноврстан пратећи
музички програм.

Било је музике свих жанрова и рит-
мова и свако је успео да пронађе нешто
по својој мери. У сваком угоститељ-
ском објекту тражило се место више.
Очигледно је, међутим, да се поред
места тражила и – канта више.

Није то никаква новост: после сва-
ког великог догађаја наш град је буквал-
но затрпан ђубретом. Наравно, до јутра
радници ЈКП-а „Хигијена” уклоне сва-
ки траг бурне ноћи и њима капа доле.
Нису криви ни грађани. Ево шта је про-
блем: људи се лепо запуте ка канти,
али она је већ препуна, јер много људи

на једном месту производи много отпа-
дака. И шта ће, куд ће, него да оставе
оно што им је вишак – поред канте.

Но циљ овог текста и није да неко
буде окривљен, него да заједно нађе-
мо решење. Питање за надлежне гла-
си: да ли је изводљиво, уочи догађаја
на којима се очекује драстично већа
циркулација људи, на стратешким
местима у граду привремено постави-
ти додатне канте и/или контејнере за
одлагање смећа?

Свима ће бити лакше: грађани неће
морати да се сналазе, све ће бити уред-
није, а чистачи ће потрошити мање
времена и енергије да на крају однесу
сав накупљени отпад. Неће га више
скупљати по улици, већ ће бити довољ-
но да само однесу канту или контеј-
нер. Решење делује прилично једно-
ставно. Видећемо првом следећом при-
ликом да ли ће бити усвојено.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КАКО СЕ РАСХЛАЂУЈЕТЕ?

Хладан туш као спас

Јавно предузеће Пошта Србије упозо-
рило је прошле недеље да је детектован
нови покушај злоупотребе логотипа и
имена Поште, којим се грађанима путем
лажних и преварних СМС порука суге-
рише да изврше одређену уплату с
циљемподизања извесне пошиљке.СМС
порука садржи линк ка страници која
није у власништву Поште. Када клик-
нете на линк, од вас се тражи уплата
новца путем платних картица.

У Пошти кажу да никада на овај
начин нису комуницирали с корисни-
цима и скрећу пажњу грађанима да не
поступају на начин како се у спорним
порукама тражи од њих. Проверили
смо на који начин закон у Србији шти-
ти грађане од непоштеног пословања
и како они могу препознати превару.

На порталу Сектора за заштиту
потрошача Министарства трговине,
туризма и телекомуникација наводи
се да је област непоштеног пословања
у Србији уређена члановима 17. до
27. Закона о заштити потрошача из
2014. године.

Закон у Србији забрањује две врсте
пословања: обмањујуће оглашавање и
насртљиву пословну праксу. У горео-
писаном случају свакако је реч о обма-
њујућем пословању.

У облике пословања који се увек
сматрају обмањујућим спадају:

• неистинита тврдња трговца да
његово тржишно поступање одобрава
одређени јавни орган или истинита
тврдња исте садржине у случају да се
трговац не придржава услова под који-
ма му је дато одобрење;

• намамљивање потрошача рекла-

мирањем производа по ниским цена-
ма, уз прикривање чињенице да је
веома мали број таквих производа
доступан у залихама;

• обећање да одређени производ
омогућава сигурну шансу за победу у
играма на срећу;

• бесплатно (трговац може да кори-
сти реч „бесплатно” у описивању про-
извода које оглашава једино ако не
постоје никакви додатни или скриве-
ни трошкови).

Пословање се сматра обмањујућим
ако се њиме износе нетачне инфор-
мације или је, иако не садржи неи-
стините информације, представљено
на начин који доводи или може да
доведе просечног потрошача у заблу-
ду у погледу: постојања или природе
производа; основних обележја 
производа (доступност, предности, ризи-
ци, употреба, састав, испорука, подоб-
ност за употребу, поступање по приту-
жбама); обима обавеза трговца, разло-
га за одређено тржишно поступање и
природе процеса продаје; цене или
начина на који је обрачуната или посто-
јања одређених погодности у погледу
цене; потребе за сервисирањем, дело-
вима, заменом или поправком; поло-
жаја, особина или права трговца или
његовог заступника који се односе на
њихов идентитет или имовину, квали-
фикације, статус и својинска права и
права интелектуалне својине којима
располажу, награда или признања која
су примили; права потрошача, укљу-
чујући право на поправку, замену или
повраћај средстава или ризика којима
може да буде изложен.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана вероватно 
без искључења

КВАЛИТЕТ ВОДЕ НА КУПАЛИШТИМА И БАЗЕНИМА

СЛОБОДНО СЕ КУПАЈТЕ СВУДА
ОСИМ У ИВАНОВУ



Додела признања
уприличена у Дому
културе „Кочо Рацин”

Међу награђенима
и Удружење жена
„Златна јабука”,
„Златковић превоз”
и Слободан Илић

Завршна манифестација
„Сусрета села Србије” одржа-
на је у суботу, 3. јула, у јабуч-
ком Дому културе „Кочо
Рацин”, у организацији тамо-
шње Месне заједнице и дру-
гих локалних институција, као
и Културно-просветне заједни-
це Србије.

Том приликом су, поред оста-
лог, проглашени најбољи у кате-
горији села, удружења и поје-
динаца.

Панчево је било међу нају-
спешнијима, јер је за апсолут-
ног победника проглашено
Банатско Ново Село, док је Јабу-
ци припало прво место у кон-
куренцији села с више од пет
хиљада становника.

Домаћини се
одлично показали

Победничко Ново Село пред-
стављено је речима да се ради
о месту зеленила и младих у
којем складно живе Срби и
Румуни, као и да има све више
деце, те да одлично раде удру-
жења, клубови, хала и Дом
културе, у којем постоји орке-
стар од дванаест академских
музичара, што је прави кури-
озитет.

Први човек села, Недељко
Топић, рекао је да његовом
месту није први пут да добије
слично признање, као и да му
је драго када неко препознаје
њихов рад, што ће бити стиму-
ланс да и даље улажу енергију
у побољшање услова живота и
рада у својој средини.

Његов колега, председник
Савета МЗ Јабука Слободан
Илић признаје да је стрепео
како ће протећи организација
овако комплексне манифеста-
ције.

– Није било лако, јер смо
морали да угостимо преко две-
ста гостију, али све је испало
без пропуста. То смо успели уз
помоћ Града, као и наших удру-
жења грађана, која су се сама
понудила да својим специјали-
тетима угосте целу Србију. То

пожртвовање овдашњих људи,
као и сарадња, како међусоб-
но, тако и с Месном заједни-
цом, вероватно је и један од
разлога због којих смо и доби-
ли овако вредну награду. Ту су,
наравно, и улагања у инфра-
структуру, а све више је и запо-
слених. Иначе, на „Сусретима
села Србије” први пут смо се
представили у Елемиру пре три
године, када смо били трећи,
након чега нам је понуђено да
будемо домаћини манифеста-
ције – каже Илић.

Поред тога, он је добио и
златну медаљу за ангажовање
на пољу екологије, а међу
шеснаест награђених удруже-
ња грађана нашао се и локал-
ни актив жена „Златна јабука”,
док је у ред тридесетак истак-
нутих појединаца ушао и Јабу-
чанин Милорад Златковић, који
заједно са сином Милошем има
фирму за превоз и запошљава
осморо људи. Они поседују и
три багера и утоваривач, па,
кад год је то неопходно, помог-
ну у акцијама за добробит села.

Села наша
лепша од Париза...

Након официјелног дела про-
грама у јабучком Дому култу-
ре наступили су поменути ново-
сељански оркестар, затим
вокална група „Данка и броја-
нице”, као и популарни певач
народне музике Раде Јоровић,
познат по легендарној песми
„Село моје лепше од Париза”.

Он однедавно даје допринос
овој манифестацији, с надом
да ће макар мало утицати на
опстанак села.

– Неки људи су се некад
можда подсмевали кад сам
певао да сам сељак у срцу и

души, а сада видим да се то
свиђа многим житељима гра-
дова, који све више купују куће
по селима. Нажалост, још увек
се руралне средине прилично
празне и мислим да то много
зависи од улагања државе и
инфраструктуре. И даље сам
везан за своје Драгачево, јер
сам ја осма генерација рођена
на том имању. Нажалост, можда
и последња, али видећемо шта
ће се догађати у будућности –
рекао је Јоровић.

Све у свему, завршном оку-
пљању су се одазвали представ-

ници тридесет села из целе
земље, који су дошли на позив
Културно-просветне заједнице
Србије, чији је координатор
Миомир Филиповић Фића
похвалио Јабучане као сјајне
домаћине.

– Када је реч о критеријумима
за избор најбољих, гледамо како
је село уређено, а много полаже-
мо и на то да ли има самодопри-
носа, каква је инфраструктура,
школа, библиотека, како раде
спортски клубови и удружења
грађана, а по могућству и то да
да ли су жене ангажоване. Циљ
нам је да истакнемо и успешне
младе пољопривреднике – нагла-
сио је Филиповић.

Напослетку су сви они ужи-
вали на ручку и дружењу у пре-
дивном амбијенту тамишке
плаже Скела...

Петак, 9. јул 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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На недавно одржаном так-
мичењу у писменом изража-
вању на немачком језику које
је организоваo „Гете инсти-
тут” из Београда учествовале
су све наше школе у којима
се он изучава. Ученици узра-
ста од шестог разреда основ-
не до првог разреда средње
школе описивали су своје
онлајн часове језика из вре-
мена када се настава одвија-
ла искључиво путем интер-
нета, а након сумирања шестог
разреда међу најбољима се
нашао Глогоњац Алекса
Каранфиловски.

Овај талентовани ученик
шестог разреда ОШ „4. окто-
бар” својим знањем је завре-
део једну од четири главне
награде – рачунар „iPad
Apple”. Честитке су њему и
његовој наставници Родики
Марјану упутили чланови
комисије, коју су чинили пред-
ставници немачке амбасаде,
„Гете института”, центра за
учење немачког језика и удру-
жења наставника језика.

– Граматички беспрекорно
и креативно написан Алек-
син састав, објављен на сајту
„Гете института”, донео је
радост и мотивацију за даље
учење не само њему већ и

другој деци из школе. Треба
истаћи да је он, после обаве-
зне, остајао на додатној наста-
ви у школи уз своје другаре
да би се што боље припреми-
ли за такмичење – рекла је
наставница Родика Марјану.

Банатски Брестовац: Месна
заједница је купила дечје
игралиште које ће бити лоци-
рано на поњавичкој плажи, а
игралишту у Улици Жарка
Зрењанина придодата је пења-
лица. ЈКП „Комбрест” је
поставио мобилијар за цвеће
у центру. 

Банатско Ново Село: На завр-
шној манифестацији „Сусре-
та села Србије”, одржаној у
суботу, 3. јула, у Јабуци, Ново
Село је проглашено за апсо-
лутног победника, а оркестар
Дома културе је учествовао у
програму. За викенд је попра-
вљана улична расвета, а део
проблема створиле су непо-
сечене гране.

Долово: Локални Актив мла-
дих је, у сарадњи с Месном
заједницом и Домом култу-
ре, прошлог викенда органи-
зовао нове летње журке за
најмлађе Доловце, када их је
анимирао кловн и делио им
бомбоне. „Фијакеријада” је
одржана у недељу, 4. јула,
надомак хиподрома. Проте-
кле недеље је избио пожар
на економији на улазу у село. 

Глогоњ: Поводом сеоске сла-
ве Петровдан, у петак, 9. јула,
почиње Летња лига у малом
фудбалу у организацији фуд-
балског клуба, који је пово-

дом тога, уз подршку Месне
заједнице и комуналног пред-
узећа, поправио ограду на
терену на спортском центру,
на којем ће бити одржан
поменути турнир. Рок бенд
„Рајко и живи зид” наступи-
ће у суботу, 10. јула, од 21.30,
у Дому културе, а на сам дан
славе у понедељак, 12. јула,
биће уприличена свечана сед-

ница Месне заједнице и доде-
ла златника вуковцима, док
ће од 19 сати у Дому културе
бити изведена дечја предста-
ва „Шта ћу бити кад пора-
стем”, а од 20.30 на истом
месту наступиће популарни
стендап комичар Неша Бри-
џис.  

Иваново: Четврти Међуна-
родни фестивал хармонике
„Златна дирка – прва хармо-
ника Војводине” одржан је у
понедељак, 5. јула, у Дому
културе.

Јабука: Завршна манифеста-
ција „Сусрета села Србије”
одржана је у суботу, 3. јула, у
Јабуци, којој је тим поводом
припало неколико награда.
Пријаве за турнир у малом
фудбалу трајаће до 14. јула
(контакт-телефон: 064/27-17-
665), а мечеви ће почети два
дана касније.

Качарево: Асфалтиран је први
слој на споју трију улица
Новог насеља, а урађени су и
паркинзи дуж новог дела гро-
бља и на путу за СРЦ „Језе-
ро”, на којем су недавно
постављени и нови контејне-
ри. KУД „Паргар” организује
свој први целовечерњи кон-
церт у петак, 9. јула, од 19.30,
у Хали спортова.

Омољица: Промењена је јав-
на расвета у центру и парку,
у чијем су амфитеатру поста-
вљена нова седишта. Ухваће-
но је неколико житеља окол-
них места како бацају смеће
ван депоније, па Месна зајед-
ница апелује на грађане да
престану с том рђавом нави-
ком и уједно захваљује саве-
сним грађанима који су то
пријавили. 

Старчево: У току су припреме
за предстојеће „Дане друже-
ња”. Радно време музеја у јулу
је уторком (18–20.30), четврт-
ком (11–13), суботом (16–
19.30) и недељом (15–19), уз
бесплатан улаз. За посете ван
тог времена треба позвати број
телефона 063/565-752.

Месне актуелности

ГЛОГОЊАЦ ПОКАЗАО ЗАВИДНО 
ЗНАЊЕ ИЗ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА

Алексу наградио 
„Гете институт” 

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

УПРИЛИЧЕН ЧЕТВРТИ ФЕСТИВАЛ ХАРМОНИКЕ У ИВАНОВУ

„Златну дирку” позлатили маестро
Павковић и Роквићеви хитови

Четврти Међународни фести-
вал хармонике „Златна дирка
– прва хармоника Војводине”
одржан je у понедељак, 5. јула,
у организацији Дома културе
из Иванова.

Такмичарски део ове мани-
фестације стартовао је још у
преподневним сатима, када су
се надметали неафирмисани
музичари. Ови талентовани
млади хармоникаши прикази-
вали су своје свирачко умеће
пред публиком у великој сали
поменуте ивановачке устано-
ве, а сваки њихов покрет пом-
но је пратио еминентан жири
сачињен од све самих врхун-
ских познавалаца нашег нај-
популарнијег инструмента:
Љубише Павковића, Мирољу-
ба Миће Јанковића, Мирка
Kодића, Владе Тодосијевића,
Љиљане Степић, Микице Гачи-
ћа и Саше Перића.

Након бројних наступа они
су, међу седамдесет кандида-
та, с тешком муком изабрали
најбоље, о чему је на почетку
вечерњег програма, испред
стручне комисије овогодишњег

фестивала, говорио и легендар-
ни Павковић. Он је истакао
веома јаку конкуренцију и
похвалио организаторе, али им
је сугерисао да манифестација
треба да траје два дана, будући
да је напорно толико садржаја
сместити у десетак сати.

После њега је, у име гене-
ралног спонзора – Града Пан-
чева, Марија Јевић, чланица
Градског већа задужена за кул-
туру, званично отворила фести-
вал, уз жеље да настави да се
развија, нарочито у едукатив-
ном сегменту, док је бројној

публици поручила да ужива у
изворној и народној музици.

Потом су на велику бину,
инсталирану на платоу испред
Дома културе, изашли Мића
Јанковић, у име жирија, и Мар-
ко Гуран, испред организато-
ра, како би доделили награде
најбољима у више конкурен-
ција – од најмлађих петлића,
преко пионира, до сениора, код
којих је испред свих био Ведад
Хусомановић из Сарајева. Он
је, у пратњи Народног орке-
стра РТС-а, предвођеног Љуби-
шом Павковићем, одсвирао

победничку нумеру, а потом
су водитељке Зoрана Штеко-
вић (РТВ Панчево) и познато
лице – Наташа Илић Јовано-
вић (ауторка емисије ТВ Вој-
водине посвећене управо
народној музици, под називом
„Нека песма каже”) најавиле
госта вечери.

Међутим, чувени Маринко
Роквић, због болести, ипак није
био у стању да забавља Ива-
новчане, али је то учинио његов
син Никола. Овај већ популар-
ни певач био је достојна заме-
на за свог великог оца, а кон-
церт је отворио песмом „Хар-
монико моја”, наставио хито-
вима „Снегови бели опет веју”,
„Да волим другу не могу” и
„Ово је моја кућа”, да би након
краће паузе, када је маестро
Павковић бриљантно извео
неколико инструментала,
атмосфера стигла до врхунца
уз нумере „Потражићу очи
нешто зеленије”, „Свађалице
моја мала” и „Мед и слатко
грожђе”. На крају је, уобичаје-
но за овакве прилике, све окон-
чано масовним колом.

Павковић и Роквић у Иванову

Дружење уз ручак и музику на реци

Представници награђених места

ОДРЖАНА ЗАВРШНА МАНИФЕСТАЦИЈА „СУСРЕТА СЕЛА СРБИЈЕ”

НОВО СЕЛО И ЈАБУКА НАЈБОЉИ У ЗЕМЉИ

Каранфиловски
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Владимир Пешић, 

инжењер заштите 

животне средине 

ФИЛМ: Трилогија „Бетмен”
(2005–2012), по мени једна од
најбољих трилогија свих вре-
мена. А звезде као што су Кри-
стијан Бејл, Морган Фриман,
Мајкл Кејн, Гари Олдман и
многе друге обећавају изван-
редно проведене сате уз мали
екран. Протагониста приче Брус
Вејн, кога глуми Кристијан
Бејл, јесте богаташ који поку-
шава да се представи јавности
као човек кога не занима ништа
и не мисли ни на шта друго до
само на себе, као човек који
целог живота има све и који
ужива у површности живљења
таквог живота. А истина је мало
другачија. Брус је човек чије је
детињство обележено убиством
родитеља, родитеља који су
били изразити хуманисти и
филантропи, родитеља чије
персоне идеализује и чије
животне мисије преузима као
своје и глорификује. Прича
прати и трансформацију самог
главног јунака, који из стања
очаја прелази у једно стање
односно психу предатора. Који
не чека обећану нам правду од
система, већ сам ствара „сво-
ју” правду. Зато што је у могућ-
ности. Новац не представља
ништа до средства које ће бити
употребљено за остварење циља.
Није изванредна подела улога
оно што се мени јако свиђа,
нити изведба истих, већ сим-
болика којом зрачи овај филм
у сваком делу трилогије.

Бетмен представља вапај
обичног човека за правдом.
Правдом коју систем не успе-
ва да пружи у правом смислу
те речи. Бетмен представља
човека који прераста у симбол.
Симболи су неуништиви, сим-
боли су хвалоспева вредни,
симболи су мртви.

КЊИГА: Роман „Јадници”,

који је написао један од најве-
ћих француских писаца – Вик-
тор Иго. Мало је рећи да ме је
потресла више него једном,
натерала сузе на очи, терала
да уздишем и дишем тешко,
терала да ходам убрзано, да не
спавам, да не једем. Али то је
само онај мали део манифе-
ста, физички, онај други је био
као ураган. Сама конструкци-
ја приче, склоп ликова. Узроч-
ност „малих” ликова припо-
ветке, који су као део неке сла-
галице без којих би се сав склоп
речи и страница распао. Поде-
лићу ликове на ликове у слу-
жби светла и ове друге, али те
друге који су у свeм том соп-
ственом тумарању у блату и
оскудици, већ подобро забре-
зли у разне врсте грехова, зло-
чина и осталих зала из људске
перспективе, те друге који у
провиђењу божјем не могу
нарушити баланс који јесте
провиђење, који јесте бог, који
јесте љубав. Без добрих, нарав-
но, али ни без лоших, многе
добре ствари не би биле могу-
ће. И то ме фасцинира у овој
причи, како је овај геније од
писца успео овако да дочара и
да покаже ту нераскидиву везу
добра и „зла”...

Ова књига је и својеврсна
критика друштва, пре свега
француског из тог периода
деветнаестог века, али и свих
осталих друштава, ево, и два
века потом. У данашње време
интелигенција света не може
бити срећна, бар не онај део
ње окренут ка светлу, никако
срећна поред толико несрећ-
них и јадних људи који „живе”.

Симболи су неуништиви

изборМОЈ МОЈ

Страну
припремила 

Мирјана
Марић

У понедељак, 5. јула, отворене
су две изложбе у Културном цен-
тру. У фоајеу су представљени
цртежи Магдалене Миочиновић
Андрић, под називом „Нацрта-
не речи”, док су у Галерији савре-
мене уметности изложени радо-
ви Весне Перуновић који чине
део опуса „Фрагменти целине”.

Магдалена Миочиновић
Андрић рођена је у Београду.
Током студија филозофије
(1991–1995) започела је свој
уметнички рад учествујући у
позоришним радионицама тру-
пе КУД – НИКУД. Ради на сце-
нографији, изради плаката и
осмишљавању креативних ради-
оница. Године 1998. уписала је
вајарство на Факултету ликов-
них уметности у Београду, где је
и дипломирала у јулу 2003.
Током студија је двапут награ-
ђивана годишњом наградом
факултета за скулптуру у мате-
ријалу – за скулптуру у дрвету и
скулптуру у металу. Члан је
УЛУС-а од фебруара 2004. и

УЛУПУДС-а од 2012. У статусу
је самосталног уметника од 2006.
године. До сада је учествовала
на више од четрдесет групних
изложби и четири међународна
вајарска симпозијума и имала
двадесет четири самосталне изло-
жбе у земљи и иностранству.

Весна Перуновић је рођена и
образовала се у бившој Југосла-

вији. Касних осамдесетих годи-
на прошлог века иселила се у
Торонто. У свом раду се бави
питањима дома, измештања,
темама мобилности и граница.
Лична искуства уметнице су
референтна тачка у њеној ства-
ралачкој пракси, која је интуи-
тивна, мултимедијална, пер-
формативна и често транзитор-

на у форми и садржају. Она
инкорпорира традиционалне и
дигиталне медије презентова-
не у интердисциплинарном фор-
мату. У каријери која траје више
од тридесет година Весна Перу-
новић је излагала на више од
сто педесет групних и самостал-
них изложби широм света. Њен
рад је презентован на међуна-
родним бијеналима на Куби, у
Албанији, Енглеској, Португа-
лији, Југославији и Грчкој, а
учествовала је у међународним
студијским програмима у Бер-
лину (Немачка), Бурси и Истан-
булу (Турска), Банфу и Квебеку
(Канада), Њујорку (САД),
Пекингу (Кина), Зејтуну (Мал-
та) и Милешеву и Ечки (Срби-
ја). Њене ретроспективне изло-
жбе „Без граница” / „Bor der less”
(2010–2011) и „Амблеми ениг-
ма” / „Emblems of Enig ma”
(2007–2009) презентоване су у
престижним галеријама и музе-
јима широм Канаде и Западног
Балкана.

У МУЗЕЈУ

Музика и поезија

У Народном музеју Панчево у
петак, 9. јула, од 20 сати, биће
одржан концерт класичне музи-
ке под називом „Панчеву с љуба-
вљу”, на ком ће учествовати
Горан Гојевић из Торонта и
квартета „Панартист” из Пан-
чева.

Горан Гојевић је рођен у Пан-
чеву, где је завршио основну
музичку школу. Школовање је
наставио у Канади и данас живи
и ради у Торонту. Квартет
„Панартист” наступиће у саста-
ву: Катарина Пинтер (прва вио-
лона), Естер Крстић (друга вио-
лина), Миона Царан Марков
(виола) и Бојан Тирменштајн
(виолончело).

У суботу, 10. јула, биће одр-
жана промоција збирки поези-
је и прозе Љиљане Томић из
Панчева.

Љиљана Томић је рођена у
Банатској Паланци, средњу
школу је завршила у Белој
Цркви, а факултет на Универ-
зитету у Новом Саду. Пише
поезију и прозу. Учествовала је
на бројним међународним
песничким конкурсима. Њене
песме, као и прозна дела, запа-
жене су и награђиване. Пише
родољубиве, љубавне, описне и
духовне песме, а инспирацију
за њих налази у непрегледној
банатској равници. Члан је
Удружења писаца „Дунавски
венац” из Борче (Београд) и
песничке групе „Банатска пети-
ца”. Објавила је збирке „Банат-
ско плаво” и „Банатска свад-
ба”, „Паланачки песак” и „Небе-
ске њиве” (у штампи). Запо-
слена је на Шумарском факул-
тету Универзитета у Београду.

У суботу и недељу, 3. и 4. јула, у
Београду је први пут одржан џез
фестивал на отвореном. У сјајном
амбијенту, у зеленом срцу града,
Ботаничкој башти, окупило се
више хиљада посетилаца, који су
имали прилику да слушају дома-
ће врхунске музичаре. Међу њима
је, наравно, било и Панчеваца.

Оба дана концерти су извођени
на две бине. На самом улазу,
ушушкан под крошњама дрве-
ћа, „Гарден стејџ” je окупио број-
ну публику која је уживала у џез
стандардима, али и вокалном
џезу, блуз и фанк композиција-
ма. Није било особе која је могла
да стоји мирно уз изврсно изво-
ђену музику. Тик уз бину нала-
зио се и пикник одељак, нимало
типично за џез догађај, али у
овом амбијенту сасвим приклад-
но, толико да се запиташ зашто
џез фестивали нису увек овакви.
Они прави хедонисти уживали
су максимално. 

На другој бини, у централном
делу баште, све је личило на
„Вудсток” и неке ондашње хипи
концерте. Људи су седели на тра-
ви, пијуцкали пиће, уживали у
музици, а занимљиво је да је
већина дошла с малом децом и
њима се, судећи по реакцијама,
веома допао џез.

Током ова два дана наступили
су Васил Хаџиманов; култна бео-
градска група „Fish in Oil”; састав
„Schi me”, у којем су најцењенији
музичари младе генерације, пред-
вођени саксофонистом Луком
Игњатовићем и бубњаром Пре-
драгом Пеђом Милутиновићем;
певачицa и композиторкa Сањa
Марковић, чији је албум „Ascen -
sion” померио границе српске џез
дискографије; џез певачицa
Катаринa Качунковић, „Di Luna
Blu es Band”; квинтет „Bel gra de
Funk Com bo” саксофонисте Љуби-
ше Паунића; трио пијанисте Вељ-
ка Вујчића, с којим наступа Пан-
чевац Душан Иванишевић; мла-
ди трубач Иван Радивојевић, као
и београдски фјужн бенд „Gori ca
& The Gro o ve he adz”.

Фестивал је завршен изванред-
ним концертом „Биг бенда РТС-а”,
који је први пут као диригент

предводио млади џез уметник,
пијаниста Филип Булатовић. Спе-
цијална гошћа била је џез пева-
чица и наша суграђанка Алек-
сандра Бијелић Алексијевић. Она
је о фестивалу рекла следеће:

– Публика је имала привилеги-
ју и задовољство да ужива у музи-
ци домаћих аутора и извођача који
могу стајати раме уз раме са свет-

ским џез, фјужн, поп и фанк име-
нима. Стоје испред својих људи у
свом граду. Ми музичари, и као
извођачи и као публика, добили
смо невероватан енергетски boost
који нам је после годину дана без
концерата био преко потребан.
Адреналин још увек спуштамо.
Музика ће спасти свет. На бини
смо дисали заједно и уживали у
сваком тону. „Jazz in the Gar den”
је фестивал који треба неговати и
подржати да бисмо сви заједно
могли бар два дана годишње заси-
гурно да уживамо.

Велика част је слушати и гле-
дати овај оркестар с традицијом,
а посебно је за понос то што су у
њему и саксофониста Кристијан
Млачак и пијаниста Иван Алек-
сијевић.

– Манифестација „Jazz in the
Gar den” је доказ да публике за
добру музику има и да наша дома-
ћа џез сцена доживљава праву
ренесансу како у извођачком, тако
и у ауторском контексту. О месту
дешавања самог фестивала, Бота-
ничкој башти, имам само речи

хвале, а посебну захвалност дугу-
јемо Виктору Чикешу, чија је иде-
ја била да на том толико лепом
месту направи овај фестивал, који
ће, надам се, на задовољство нас
извођача и публике, постати тра-
диција – рекао је Алексијевић.

Идеја фестивала је да се ова
врста музике, која има дугу и
богату традицију у Србији, при-

ближи ширем кругу слушалаца
у необавезној, опуштеној фести-
валској атмосфери концерата на
отвореном, где свако може да се
определи шта жели да слуша и
колико, јер су се концерти одви-
јали паралелно на две бине уну-
тар Ботаничке баште.

Бубњар Душан Иванишевић
пријатно je изненађен организа-
цијом и разменом енергије с
посетиоцима фестивала.

– На иницијативу екипе љуби-
теља џеза и вина, десио се урба-
ни хедонистичко-музички
фестивал који је вратио приро-
ду и људе на исконску тежњу ка
размени енергије и духа. Зами-
шљен као опуштајућа викенд-
-идеја, фестивал је несвесно
понудио људима оно што је у
21. веку заборављено, у прошлој
години чак и забрањено, а то су
загрљај и додир. Преко три хиља-
де људи, морам да кажем нор-
малних, купило је улазнице и
показало друштвену одговор-
ност и подршку заједници како
би уживали у тим додирима,

својих пријатеља, али и музич-
ким, кроз презентацију најбо-
љих џез пројеката у Србији. Орга-
низатори су искусно препусти-
ли музичарима слободу креи-
рања програма, те се још јед-
ном показала чињеница да је
најбоље када музичари сами
креирају свој израз сходно дога-
ђају, а не да то буде на идеју
неких организатора фестивала
и слично. Публика је могла на
две бине да ужива у традицио-
налном џезу, вокалном џезу,
фанку, модерном џезу, бразил-
ским бојама, „Биг бенду”. Начин
на који су се смењивали бендо-
ви, њихова опуштајућа порука с
бине дозволила је људима да
седе, леже на трави, уживају у
храни и пићу, али све време
пратећи музику на бини, што
иначе није случај с фестивали-
ма на отвореном. Свима ће ова
синергија емоција остати дуго у
сећању јер су људи на фестивал
дошли без икаквих очекивања,
а отишли с нечим што ће орга-
низаторима бити озбиљан зада-
так да понове. Наравно да је
било и пропуста, први је фести-
вал, увек може боље, али битна
је подршка заједници, па чак и
кроз чињеницу да на крају није
остао ниједан папирић на тра-
ви, а камоли пластична флаша
и слично. Поставља се само пита-
ње да ли је све што је нормално
у Србији баш тада било на том
месту, јер у нашој реалности
углавном срећемо супротне при-
мере. Оваквим фестивалом се
показује љубав према граду, а
не као код нас у Панчеву, где
имамо фестивал који нажалост
нема подршку панчевачких
музичара. Организују га људи
који су нестручни и, ако их пита-
те где га виде за коју годину и
како утиче на заједницу, немају
одговор. Додир мора да посто-
ји, макар и џез, и чувајте се
дилетантизма, посебно у музи-
ци – рекао је Иванишевић.

Поред домаћих посетилаца,
било је и доста странаца. Иако
Београд још није заживео пуним
сјајем, јер пандемија и даље тра-
је, осећај присуствовања оваквом
догађају заиста је светски.

ПРВИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ НА ОТВОРЕНОМ У БЕОГРАДУ

У БАШТИ ПОД ВЕДРИМ ЛЕТЊИМ НЕБОМ

ИЗЛОЖБЕ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Нацртане речи и фрагменти целине

У БАШТИ ДОМА ОМЛАДИНЕ

Метал и рокенрол
У башти Дома омладине у петак,
9. јула, од 21.30, биће одржан кон-
церт састава „Black Metal li ca Tri -
bu te Band”, који је настао 2016.
године. Чине га врсни музичари и
велики обожаваоци бенда „Мета-
лика”. Пре две године су одржали
низ сјајних концерата у Словени-
ји, Хрватској, Италији, Румунији,

Бугарској, Северној Македонији,
БиХ, Србији и Швајцарској.

У суботу, 10. јула, на сцени
ће се у исто време кад и прет-
ходне вечери наћи још један
трибјут бенд, овог пута једне
од омиљених група на овим
просторима, а то је ЕКВ. Бенд
чине Бојан Пејчић (вокал),

Александар Лазаревић (гита-
ра), Ненад Вукелић (бас), Иван
Клеинер (клавијатуре) и Дра-
ган Јовановић (бубањ).

Карте се могу купити у прет-

продаји на портирници Дома
омладине Панчево, Светог Саве
10, сваког радног дана од 15 до
22, а суботом од 11 до 17 сати,
или на улазу пре концерта.
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ЛУТАЈУЋИ УЛИЦАМА ГРАДА

ЉУБАВ НА НОВИ ПОГЛЕД
Знаменитости било ког града су опште-
познате и популарне и свако ко одлучи
да проведе неко време у том одређе-
ном месту сигурно ће отићи да их погле-
да. Ипак, када вас прави „светски пут-
ник” пита шта је оно што је још специ-
фично за овај град, увек можете да
кажете да су то људи, али они су ван
свих категорија, тако да би најбољи
одговор онога ко ту живи био: улице.

Да не помињемо разлоге, претходна
година је многе од нас усмерила на
боравак искључиво у свом дому и у
свом граду или селу и, хтели или не,
шетали смо више, разгледали и фото-
графисали неке „мале знаменитости”
које можда, да смо прелазили киломе-
тре широм света, никада не бисмо при-
метили у сопственом окружењу.

Не можемо се баш похвалити очу-
ваним и реконструисаним фасадама,
али барем имамо нешто тог духа про-
шлости у Панчеву, што, ако ходамо
полако и с времена на време подигне-
мо поглед нагоре, можемо да запази-
мо. Да, поглед нагоре. Обично је усме-
рен у правцу кретања, а некада, кад
сасвим случајно залута, увидимо неке
фасцинантне детаље на фасадама, који
су све време били ту, а ми их нисмо
уопште приметили.

Исто је и с вратима, старим капија-
ма, које саме причају своје приче.
Постоји легенда да су улазна врата на
кућама у Амстердаму веома мала јер
се у неком периоду на основу величи-
не врата обрачунавао порез. Зато су
врата некада толико мала да мораш да
се сагнеш, а прозори огромни, јер су
некуда морали да убацују намештај.
Када посматрамо врата панчевачких
кућа, можемо видети да су грађани
овог поднебља имали стила. Већина
њих су веома лепа, израђена од дрве-
та, нису ни премала ни превелика, него
таман. Како у Банату једино и може да
буде. У селима је због пољопривреде
другачије, али ко је добар познавалац
места у околини, зна да су земљорад-
ничке куће имале и имају углавном
два улаза. Кроз један пролазе пољо-
привредне машине, а други са ајнфо-
ром је главни улаз за домаћине и госте.
Има и у граду тих мини-ајнфора, ход-
ника у којима је атмосфера баш као у
некој соби за дочекивање гостију.

Поред старих детаља које можете
запазити, на појединим локацијама се
налази и занимљива уметност прила-
гођена спољашњем простору.

Један од упадљивих уличних детаља
је свакако мурал на Новој пошти, чији
је аутор академски сликар Александар
Станојев, а на ком се налази портрет
нашег чувеног научника Михајла Пупи-
на. Овај мурал је настао 2015. године, а
осликавање су иницирали Регионални
центар за таленте „Михајло Пупин” и

његов руководилац Драгољуб Цуцић,
поводом обележавања јубилеја – сто
шездесет година од Пупиновог рођења
и деведесет година од његове смрти.
Још један мурал, на ком се налази лик
Николе Тесле, насликан је у насељу
Тесла.

У центру града, у пролазу из Улице
браће Јовановић ка Улици Вука Кара-
џића, налази се урбани графит са огром-
ним касетофоном, који постоји годи-
нама и привлачи пажњу пролазника.
Више уметничких дела на зидовима
домаћих и страних аутора може се запа-
зити у Змај Јовиној улици, а посебан је
онај на ком пише: „Ко си?”, где се често
сви и фотографишу. У пролазу између
Пореске управе и Привредне коморе
осећате се као да сте у некој модерној
галерији. Многи познати аутори из
целог света оставили су овде свој траг.
Паралелно, у већ поменутој Улици бра-
ће Јовановић зид који се протеже ско-
ро до Карађорђеве улице такође носи
занимљиве приче у сликама. Ако нисте
до сада, обратите пажњу на то.

Један од омиљених зидова у које се
загледам јесте онај испред улаза у бла-
гајну ЈКП „Хигијене”, у Улици Дими-
трија Туцовића, где се налази керамич-
ки пано с мотивима нашег града, који
је израдила панчевачка уметница, кера-
мичарка Марија Станојловић. Неупа-
дљиво је место и можда до сада некоме
и неприметан детаљ, али немојте га
промашити сада када знате.

Крените да пешачите и упознајте
свој град да бисте га још више волели.
Свет почиње од тачке на којој се нала-
зимо. Проширите га за нову улицу,
нови детаљ на фасади, графит или зид-
но уметничко дело. Корак по корак,
слој по слој, и то ће бити љубав за сва
времена. Мирјана Марић

Они су усамљеници у мегалополису.
Њихови дани су тиха трајања, а годи-
не су утабани путеви крај којих стоје
вреће безвредног сећања. Због тога им
аутор поклања најдужи дан у години.
Ипак, та великодушност неће ништа
променити, јер најтеже је променити
људе – они не пристају на промену
иако би им она донела осмех, срећу,
задовољство, напослетку и катарзу.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали за
шта бисте се борили до победе. Књи-
ге из „Вулкана” добиће аутори сле-
дећих порука:

„За књигу коју поклањате!”
064/3174...

„Био сам спреман да се борим за
њено срце, али она ми га је дала на
тацни.” 063/0231...

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање које пророчанство се
вама остварило:

„Испунило се пророчаство моје
бабе да се никад нећу удати зато што
стално седим на ћошку од стола.
Баба не зна да то намерно радим. Ко
да немам довољно проблема и без
мужа.” 060/0991.

„Ја сам себи прорекла да ће ова
моја порука бити објављена! Да ли
се пророчанство остварило – ви ћете
први сазнати.” 062/2134... Д. К.

Два читаоца који до 14. јула, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најду-
ховитији одговор на питање: „Шта се
питате када станете испред огледала?”,
наградићемо по једном књигом. Одго-
воре ћемо објавити у наредном броју.

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

Филмски редитељ је открио Маду у
берлинском кабареу бурних двадесе-
тих година 20. века и понудио јој гла-
мур Лос Анђелеса. Тамо постаје супер-
звезда великог екрана. У њеном кре-
вету су важни мушкарци и жене. Хитлер
жели да се врати у Немачку и постане
звезда Трећег рајха, али она воли свој
живот холивудске миљенице.

„Огледалце,
огледалце” 
Поле Берн

„Дугодневица”
Милоша 

Латиновића

Два читаоца који до 14. јула, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 поша-
љу најдуховитији одговор на пита-
ње: „Када се осећате најусамљени-
је?”, наградићемо по једном књи-
гом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Кроз панонско класје и банатске ора-
нице стићи ћете у Сакуле, малено село
у општини Опово, које је сваке године
дом великог броја рода. Сакуле су
„европско село рода”, а за ову ласкаву
титулу главни ривал им је зрењанин-
ски Тарш, који такође има велики број
гнезда ових лепих птица.

Село Сакуле налази се надомак Баран-
де, која се прославила у серији „Врати-
ће се роде”, и Идвора, родног места
Михајла Пупина, једнако лепо и шар-
мантно, тера вас да му се изнова вра-
ћате. Пример је правог банатског места
где људи представљају највеће брегове
у питомој равници чију је лепоту и
срдачност немогуће „прескочити”. Саку-
ле ће вам омогућити да уживате у пра-
вој сеоској идили, типичној за овај крај.

Без обзира на то да ли познајете неког
или не, бићете срдачно дочекани. Типич-
на слика Лале који ће вас дочекати на
широм отвореној ајнфор капији са псом
који истрчава из великог дворишта,
подељеног у неколико нивоа, с раско-
шним чардацима и шушарама, овде ће
оживети.

Рај за риболовце

Сакуле посећује велики број љубитеља
риболова који желе да уживају у Тами-
шу или језеру, шуми, спортском пеца-
њу и дружењу. Може се пецати на самој

реци, али и у рибњаку, који је лепо уре-
ђен и добро порибљен. А врло често
друштво док пецате су управо роде.
Пецароши су их, чини се, навикли на
улов, па роде знају да стоје поред вас и
„навијају” да извучете што више рибе.
Мир и спокој које пружају шуме заси-
гурно су разлог доласка како породица
с малом децом, тако и младих на
роштиљ и опуштање, бег од свакодне-
вице, у ком ће вас омести само лавеж
пулина и повици пастира док враћају
овце кући.

Роде – симбол места

Када дођете у Сакуле, шетња сеоским
сокацима је обавезна, уз поглед на гне-
зда рода која су готово на свакој банде-

ри и свакој кући. Легенда каже да, када
рода слети на кров куће, та кућа ће
бити богатија за принову у наредној
години. За разлику од неких села која
готово немају деце, Сакуле још увек
одолевају негативном тренду. А ако је
веровати легенди и броју рода које дола-
зе – Сакуле ће се подмладити.

Роде су заштитни знак места, с три-
десет три активна гнезда, а фасцинант-
на је чињеница да се беле роде враћају
увек у исто гнездо, које, када се врате
кући, само мало „поправе” и ту излегу
мале роде. Када млади ојачају, полазе
на путовање у јужну и средњу Африку, а
на том путовању прелете од 5.000 до
7.000 километара. Дешава се да се роде
повреде и да, када дође зима и време за

одлазак у топлије крајеве, неке од њих
то не могу. Тада постају део домаћин-
ства и уз помоћ добрих људи прежи-
вљавају.

Војвођанска архитектура

Љубитељи архитектуре овде уживају у
кућама препознатљивог банатског сти-
ла, где су заступљени рустични еле-
менти традиционалне панонске архи-
тектуре. Овде се могу видети куће са
ајнфор капијама, кибицфенстерима,
орнаментисане фасаде, пажљиво уре-
ђени и раскошни чардаци. На неким
кућама је записано име домаћина, као
и година градње. Лавиринт сеоских
улица ће вас довести до Цркве Светог
Николе. Сузана Јанковић

БАНАТСКЕ ПРИЧЕ

Роде као заштитни знак
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Панчевка Татјана Татић (26)
солисткиња je Балета Народног
позоришта у Београду. Заврши-
ла је Основну балетску школу
„Димитрије Парлић” у Панчеву
у класи Светлане Бучевац и Сред-
њу балетску школу „Лујо Дави-
чо” у Београду у класи Иве Бојо-
вић. Игра у целокупном репер-
тоару Народног позоришта, а
главне улоге тумачи у балетским
представама „Лабудово језеро”,
„Копелија”, „Дон Кихот”, „Успа-
вана лепотица”, „Крцко Ора-
шчић” и другим. Чланица је свет-
ске трупе чувеног Сергеја Полу-
њина. Учествовала је у гостова-
њима у Москви, Тел Авиву, Лон-
дону, Бечу, Гуангџоуу, Верони,
Берлину, Марибору, Љубљани,
Сарајеву, Софији, Катанији, Таор-
мини, Братислави, Генту, Бри-
селу, Антверпену...

Добитница је Награде „Радо-
мир Вучић”, која се додељује
младим талентованим балетским
играчима до двадесет осме годи-
не живота, и то за остварене соли-
стичке или главне улоге из репер-
тоара националног театра.

ПАНЧЕВАЦ: Корона је утицала
на све професије. Како се то
одразило на балет и балетске
играче? Да ли сте успевали да
одржите форму за време каран-
тина?

ТАТЈАНА ТАТИЋ: Десетог
марта је била последња пред-
става, а наредна је била тек у
октобру. Тих седам месеци ништа
нисмо радили. Покушали смо
нешто преко лета, јер је требало
да играмо на „Ташмајдану” на
отвореном, али је и то стопира-
но. Тешко нам је све то пало.
Балет је нешто што не може да
се ради пар пута недељно, већ
минимум шест пута недељно по
четири сата дневно да би играч
одржао форму у којој треба да
буде за представу. Ванредно ста-
ње се десило шест дана пре моје
заказане премијере „Бајадере”,
требало је да имам једну велику
премијеру, која се још увек није
десила, јер не сме због количи-
не људи на сцени. То је био шок,
била сам у врхунској форми
спремајући се за премијеру, у
бољем стању нисам могла да
будем, и десио се такав пресек
на такву форму. Мало је и пси-
хички био ударац. Трудили смо
се да код куће одржавамо фор-
му, што опет није могло да буде
балетски, већ су то биле вежбе
снаге, колико можеш у својој
соби да урадиш. И даље, морам
признати, нисам се вратила у
ону праву форму.

• Улога коју сте недавно ожи-
вели на сцени је Пушкинова
Татјана. Како сте је доживели?
Какве су биле импресије после
премијере?

– Улога Татјане је не могу да
кажем најтежа, али најизазов-
нија, зато што је то другачије од
свега. Драмска је улога, има доста
глуме, мимике, лицем морам да
дочарам све емоције. То је било
једно велико сазревање умет-
нички и балетски за та три месе-
ца колико смо спремали пред-
ставу. Другачије је од свега што
сам радила до сада, а то је кла-
сичан балет. Ово је слично кла-
сици, слободније је, слободнији
су покрети, али је и даље класи-
ка, није модеран балет. То је
неокласичан балет, можда је леп-
ше за публику. После премије-
ре добила сам од уметника и
интелектуалаца поруке да би
волели да је Пушкин жив, да
види како сам га разумела и
како могу да га донесем и оди-
грам у данашње време. То је
била најлепша похвала коју сам
могла добити. Било је прилич-
но тешко изнети све те емоције,
улогу, кроз тај глумачки део.
Свака улога је тешка на свој
начин, црни и бели лабуд су уло-
ге које је најтеже изнети у кла-

сичном балету, али ово је пот-
пуно други ниво балета и умет-
ности, где треба изнети причу,
треба погодити у срж, а не да
буде приближно нешто што може
да личи на Татјану и Оњегина.
Било је прилично изазовно.

• „Лабудово језеро” је најпо-
знатији балетски комад. Да ли
је тачно да је сан сваке балери-
не да игра лабуда?

– Апсолутно. „Лабудово језе-
ро” је асоцијација и синоним за
балет, музика и костим – то је
непревазиђено. Не постоји
ремек-дело као што је „Лабудо-
во језеро”, то је једно бреме које
балерина треба да носи. Ако
балерина није каква би требало
да буде и не изнесе те две улоге,
пада у воду све остало, и музи-
ка, и костими, и остали играчи.
То је дефинитивно сан сваке
балерине, сваке девојчице која
жели да иде на балет. Баш зато
што се тешко достиже. Бира се

ко може да изнесе такву улогу,
чак ни свака примабалерина не
добије ту шансу да одигра те две
улоге у својој каријери. Заувек
ће ми бити најбитнији дан у
каријери 2. јун 2019, када сам
заиграла „Лабудово језеро”. Могу
имати и теже улоге и другачије,
али то је непревазиђено.

• Играте готово све главне уло-
ге на репертоару Народног позо-
ришта. Да ли постоји нешто што
нисте одиграли и што прижељ-
кујете?

– Има две улоге које још нисам
одиграла. „Бајадера”, која је била
заказана, и „Жизела”. То су два
балета који мени фале на нашем
репертоару.

• Да ли постоји нека улога коју
прижељкујете да играте у ино-
странству?

– „Ромео и Јулија” су ми вели-
ка жеља и „Ана Карењина”.
Народно позориште има при-
лично добар репертоар, многе
светске куће великог гласа нема-
ју многе представе које ми има-
мо, што је веома битно за игра-
ча. То су водећи балети. „Ромео
и Јулија” и „Карењина” су ми
жеља коју ми немамо на репер-
тоару. Наравно, престиж је игра-
ти у иностранству, али није ми
жеља да одем заувек. Ништа није
другачије него код нас, а овде је
дом. Жеља ми је да наставим да
гостујем по великим сценама,
али не бих волела да се запо-
слим негде заувек.

• Да ли има разлике између
наше и стране публике?

– Има разлике у публици. Нама
су представе увек пуне, увек се
тражи карта више, тако да не
могу да кажем да није гледано,
али генерално свест о балету у
Србији не постоји. Људи и не
дођу да погледају, а већ имају
отпор и предрасуду да је то нешто
досадно. Не знају да је балет цело-
купна прича, дочарана покретом.

Волела бих да подигнем свест о
балету код наших људи.

• Провели сте један период у
Енглеском националном театру.
Да ли има разлике у начину
рада, каква су ваша искуства?

– Енглески национални теа-
тар у ком сам провела месец дана
практикује потпуно другачији
начин рада. Лондон је мој оми-
љени град, али тамо се не бих
бавила балетом. Они пуно раде,
али то није продуктиван рад. Ту
се губи уметност и љубав и они
не воле свој посао. А уметношћу
не можеш да се бавиш ако не
волиш и не уживаш у томе што
радиш. Имају добре услове, све
је модерно, али нема чари. Мени
је свака представа као празник.

• Сарађивали сте с врсним
уметником Константином Ко-
стјуковом. Како је радити с њим?

– Коста је непревазиђен умет-
ник, има феноменалну харизму,
врхунски је уметник, који је,

мислим, и данас непревазиђен
на нашој сцени. Из кијевске је
школе, има пуно знања, обишао
је цео свет. У Токију је узео прво
место на светском такмичењу
када је био млад. Он нам је поста-
вљао кореографију за „Лабудово
језеро”. Има леп приступ игра-
чима, зна у сваком тренутку како
да нам помогне. С њим је дивно
сарађивати и надам се да ће оста-
ти ту где је и да ћемо од њега
моћи још пуно да учимо.

• Чланица сте трупе Сергеја
Полуњина. Колико вам то значи?

– Сергеј је данашњи Бари-
шњиков, највећа звезда дана-
шњице, немам речи да кажем
колико ми значи то што ме је
изабрао. То су била три гостова-
ња у Верони пред тринаест хиља-
да људи у њиховој арени; толи-
ки број људи на балету нисам
доживела никад. Преко Сергеја
сам упознала пуно људи из целог
света. Путовали смо у Тел Авив,
Москву и Верону, у плану је био
и Лондон, али је, нажалост, отка-
зан због короне. Јохан Кобург,
првак опере у Лондону, део је
Сергејевог тима, радио је неке
од кореографија. Радити с њим
је такође била велика част.

• Да ли имате жељу да насту-
пите негде у иностранству где
нисте до сада?

– Бољшој театар. Русија је кућа
књижевника, играча, кореогра-
фа и композитора. Русија је
непревазиђена. Волела бих да
заиграм у Њујорку. Лондон ће
ми се, надам се, остварити када
се ствари покрену.

• Колико вам значе награде и
признања? Која вам је најдража?

– Веома значи када неко на
такав начин похвали твој рад,
то је огроман успех. Најзначај-
нија ми је награда  Народног
позоришта за најбоља индиви-
дуална дела за уметнички и тех-
нички приступ за балет „Лабу-

дово језеро”.
• Питање које вероватно зани-

ма све девојчице које похађају
часове балета је: како се постаје
примабалерина?

– Радом и само радом. Сигур-
но да има и среће негде. Мени
су се у животу звезде поклопиле.
Не знам како да то објасним,
ништа се није посебно десило.
Јако је тешко, јер сваке године
из школе изађе двадесет-триде-
сет играча по генерацији, у позо-
риште можда уђе двоје, од то
двоје можда један у десет годи-
на постане првак. Велика је кон-
куренција при самом запошља-
вању. Ја сам имала среће да сам
дошла у правом тренутку. Неко
можда нема среће, па дође у тре-
нутку када је већ нека примаба-
лерина формирана, нема среће
да постане прва јер не може да
нас буде двадесет првакиња. Ту
бих рекла да сам имала среће да
дођем у тренутку када је било
време за нову примабалерину.
Ту је и огроман рад, када се
коначно уђе једва некако у позо-
риште, сећам се, то је рад од два-
наест сати дневно, што са ансам-
блом, што соло... Велики рад да
бих постигла то што сам желе-
ла, а то је ово што сам данас.

• Да ли сте као дете маштали
да постанете балерина, или се та
жеља развијала током година?

– Увек сам знала да је то то.
Има једна анегдота. Имала сам
осам година и мама ме је одвела
у Центар „Сава” на „Лабудово
језеро”, а гостовали су румунски
играчи. Када се представа завр-
шила, питала ме је како ми се
допало и шта бих ја волела да
играм. Одговорила сам: белог и
црног лабуда. Мама ме је тада
питала: „Шта ако то не будеш
могла да играш?” У том моменту
није ми било јасно како то мисли.
Како могу да не будем, ако ја то
хоћу? Питала ме је да ли бих
била срећна ако бих била једна
од лабудица иза и покушала да
ми објасни да је мала разлика
између те главне и лабудица иза.
Расплакала сам се. То ме је под-
стакло. С временом сам схватила
да мораш да радиш и да се бориш
да достигнеш квалитет да играш
белог и црног лабуда. Али тада
сам већ знала да сам рођена за то
и заиста никада нисам  била срећ-
на у ансамблу, не бих да звучим
надмено, знала сам да могу више,
радила сам и чекала свој моме-
нат и дошао је.

• Да ли стижете да се посве-
тите приватном животу поред
толико пословних обавеза?

– Балет је такав да је физич-
ки велики напор, понекад и
ментално, али успевам да про-
нађем баланс. Сада је већ дру-
гачије откако сам постала прва-
киња, имам само своје пробе,
више то није целодневни рад.
Јесте теже него кад имам хиља-
ду ситних ствари, али када то
своје завршим, знам да сам сло-
бодна. Прилично ми је испу-
њен приватан живот, гледам да
сам свуда, свашта да радим,
имам дивног дечка и имам сво-
ју школу балета. Тако да сам
испуњена и срећна.

• Поменули сте школу балета.
Када се родила идеја да покре-
нете тако нешто?

– Панчево је одувек имало
талентоване балерине, од Вишње
Ђорђевић, па надаље. То ми је
одувек била жеља, само је било
питање времена да ли сада или
кад завршим каријеру, и онда је
дошла корона. То је оно што ми
је створило могућност да покре-
нем школу, јер у нормалним
околностима пуно времена про-
водим на турнејама у иностран-
ству. Креирала сам свој програм,
имам свој тим који ради по мом
програму и то су сјајни педаго-
зи. Школа је разрађена и имам
пуно планова за будућност.

Сузана Јанковић

Горњачка улица припада
територији Месне заједни-
це Младост. Под овим нази-
вом постоји од 1985. годи-
не.

Након што је кнез Лазар
овладао деловима источне
Србије, подигао је 1378.
године манастир на заравни
на левој обали Млаве, испод
планине Јежевац, како би
показао своју власт и право
на нове територије. Посве-
ћен је Ваведењу Богороди-
це, а у народу је прво био
познат под именом Ждрело,
да би се од 16. века устали-
ло име Горњак.

Кнез Лазар предао је мана-
стир на управу Григорију
Синаиту Ћутљивом, односно
Млчалнику, који је у групи
монаха дошао са Синаја.
Изнад манастира и данас се
налази његова испосница у
пећини. Да би осигурао
опстанак манастира и издр-
жавање братства у њему, кнез
је даривао Горњаку читава
имања у Браничеву.

Много касније, у 19. веку,
и Руска црква указала је Гор-
њаку изузетну пажњу, покло-
нивши му један мали мана-
стир у Москви.

Кроз историју, манастир

је неколико пута разаран и
пљачкан... Према запису
Вука Караџића, Милош
Обреновић је у свој двор пре-
бацио једну од манастирских
драгоцености – барјак, навод-
но, цара Душана Силног.
Касније је барјак вратио
манастиру, али су га једном
приликом монаси поклони-
ли његовом сину – кнезу
Михаилу Обреновићу.

У 19. веку Горњак је, уз
манастире Студеницу и Све-
ти Роман код Ђуниса, одре-
ђен за санаторијум у коме
су лечени умоболни боле-
сници, а повремено је кори-
шћен и као затвор. Тако је
Народни суд српски у Кра-
гујевцу 26. фебруара 1831.
године донео пресуду да се
Милосав Радосављевић из
Жагубице због убиства „оку-
је у једну ногу” и пошаље у
манастир Горњак, где ће бити
прикован за зид у једној од
монашких келија. Касније
су овде затворске казне издр-
жавала осуђена свештена
лица.

У Другом светском рату
старешина манастира одве-
ден је у логор у Немачкој и
тамо је умро, а монашко
братство се расуло. Године
1942. немачка окупаторска
војска се уселила у мана-
стирске објекте и у њима
остала до краја рата. Тих
година ризница је опљачка-
на, а вредне повеље су уни-
штене. После рата манастир
је преузела Југословенска
армија, да би га Цркви вра-
тила тек 1953. Шездесетих
година прошлог века у њега
се уселило сестринство из
Македоније, које није желе-
ло да остане у оквиру нека-

нонски издвојене Македон-
ске православне цркве.

У народу је распрострање-
но веровање да молитва над
моштима Григорија Ћутљи-
вог, које се сада налазе у
манастирској цркви, пома-
же женама да зачну. Осим
тога, верује се да грожђе с
лозе у манастиру – попут
оног у Хиландару и Острогу
– лечи неплодност.

За овај манастир везано је
још једно предање: из пуко-
тине у стени иза манастира
сваке године на Ђурђевдан
почиње да капље вода, сли-
вајући се до једне мале ува-
ле, одакле је људи кашика-
ма скупљају, а верује се да
лечи очне тегобе. Верује се
да су то „сузе испосника Гри-
горија, који и данас помаже
народу”.

А једно место на реци
Млави код манастира Гор-
њак зове се Тишина. Леген-
да каже да су се Григорије
Ћутљиви и кнез Лазар први
пут срели баш ту. Пошто је
река јако жуборила, па нису
могли, сваки са своје стра-
не, да се чују, Григорије је
молитвом Богу утишао реку.
Иначе, река је ту заиста изу-
зетно тиха.

У светској историји умет-
ности манастир Горњак
обезбедио је своје место једин-
ственом фреском Исуса Хри-
ста који око врата носи, као
добар пастир – уместо уоби-
чајеног јагњета – човека!

Године 1857. на путу од Бео-
града до Подгорца, свог
првог места где ће бити учи-
тељ, песник Ђура Јакшић
прошао је поред манастира
Горњак, у којем је провео
само једну ноћ. Био је умо-
ран, љут и очајан што није
добио неко мање забачено
место и из његове увређене
душе извила се песма пуна
снаге, чежње, беса и срџбе,
„Пут у Горњак”:

Много ли сам страдô кад
се срце сети:

Никад добро јутро! Никад
добро вече!

Мени ноћца лако никад
не протече... М. П.

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ГОРЊАЧКА

Јединствена фреска
Исуса Христа

Манастир Горњак

НАША ГОШЋА: ТАТЈАНА ТАТИЋ, БАЛЕРИНА

КАДА СЕ ЗВЕЗДЕ ПОКЛОПЕ, 
СНОВИ СЕ ОСТВАРУЈУ

Ђура Јакшић

Ф
О

Т
О
: 

Ж
Е
Љ

К
О
. 
ЈО

В
А

Н
О

В
И

Ћ



мљивим игроказима на актуел-
не теме, а сада је поручено да
„паре људе кваре”.

За то време многе очи биле
су упрте на другу страну. Наи-
ме, тамо се кроз згуснуту
публику пробијао УВ денс
робот, висок око три метра и
прекривен разнобојним све-
тлима. Он је тако шљаштећи
стигао и до главне бине, где
је, уз звуке жестоког техна,
приредио несвакидашњи рејв
перформанс.

На то су се одлично надовеза-
ле новосадске „Бразилке” из

поменутог састава „Man tock”, то
јест Симона, Неда, Ивана и Дани-
ца, које су у дужем наступу, у
својим препознатљивим кости-
мима, заводљивим самба рит-
мом поново задивиле мушку
популацију.

А нешто касније су и даме
дошле на своје, јер је концерт
одржао легендарни Сарајлија
Харис Џиновић.

Панчевачки карневал је тако
још једанпут показао сву своју
чаробну моћ и одолео бројним
искушењима, на задовољство
житеља овог града.
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Не тако давно цео град је био
захваћен (и опчињен) карневал-
ском грозницом, а већ другу
годину заредом ова препозна-
тљива интернационална панче-
вачка манифестација сведена је
на један (додуше, тренутно нај-
популарнији) део града.

Тако је протеклог викенда
тржни центар „Биг”, некадашњи
„Авив парк”, био место свих оних
који у ово летње доба воле да се
преодену у нешто несвакида-
шње, то јест у нешто што ће их
ослободити свакодневних стега.

Наравно, највише су у свему
томе уживали најмлађи, иако не
у оној мери и у оном броју, али
свако ко је желео да му пред
очима буде шаренило налик
оном у бајковитим сновима, имао
је шта да види на деветнаестом
Интернационалном панчевач-
ком карневалу.

Град је по деветнаести пут про-
теклог викенда био у рукама кар-
невалиста.

Прецизније речено, део града
у којем се налази тржни центар
„Биг”, који је био и главни спон-
зор те без сумње најатрактивни-
је манифестације у нашем окру-
жењу.

Победили и коронавирус

Упркос свим недоумицама и
недаћама, у петак, 2. јула, у
вечерњим сатима, уз звуке фан-
фара, отворен је овогодишњи
Интернационални карневал Пан-
чево, када су се на великој сце-
ни појавили маестро карневала
Борис Матијевић и Зорана Вла-
ду, најистакнутија фигура орга-
низације „Пријатељи Панчева”,
која је и главни приређивач овог
јединственог догађаја.

Она је поздравила све при-
сутне, а нарочито госте из Север-
не Македоније, Црне Горе, Сло-
веније и чак из Малезије, као и
чланове борда федерације кар-
невалских европских градова,
чији је генерални секретар Алек-
сандар Цицимов био позитивно
изненађен бројем људи.

– Задовољство је још веће ако
имамо у виду да је Панчево први
наш члан у овом региону који је
у овим условима направио кар-
невал и први који ће следеће
године славити двадесет годи-
на. Како се Панчево једино оду-
прло корони и нашло храбро-
сти да организује овако захтев-
ну манифестацију, заслужило је
и медаљу – рекао је Цицимов.

Он је том приликом свечано
уручио поменуто признање Зора-
ни Владу, која је истакла да је
карневал радост, да гради мосто-
ве пријатељства и слави живот, а
захвалила је и генералном покро-
витељу –  тржном центру „Биг”,
као и спонзорима: Министарству
трговине, туризма и телекомуни-
кација и Покрајинском секрета-
ријату за привреду и туризам, чији
је заменик Милан Јарић и зва-
нично отворио манифестацију.

Маестро карневала Борис
Матијевић подсетио је у стиху
на време коронавируса, нагла-
сивши како је „карневал оно пра-
во, знанци кажу то је здраво” и
на крају додао да „најбоља је
маска, знајте, кад се лице сме-
хом кити, уз карневал, драги
моји, то ће увек тако бити”.

Након тих речи почео је и зва-
нични програм, када су се на
главној бини представиле неке

од карневалских група, међу
којима и гости из иностранства,
а главна звезда те вечери била је
певачица Милица Павловић.

Поворка сведена на „Биг”

И онда је уследио дуго чекани
главни дан, који је започео на
великој сцени у тржном центру
„Биг”, говором уваженог госта –
амбасадора Малезије у Србији.

Потом је кренула и поворка,
која је, за разлику од минулих
година, овог пута имала најкраћу
путању, будући да се све одвијало
у уском кругу, што је битно дру-
гачије у односу на не тако давно
прошло време, када су лепо 
расположени маскирани људи дефи-
ловали кроз сам центар града.

Но то није умањило задовољ-
ство оних који су се нашли на
поменутом месту, јер су двадесет
две групе приказале сав свој 
креативни потенцијал и разгалиле
неколико хиљада присутних, који
нису штедели длановекако би уче-
снике наградили аплаузима.

Њима су се најпре стандард-
ним програмом представиле пан-
чевачке мажореткиње из спорт-
ског удружења „Лана”, на шта
су се надовезале „Мачке” из Пле-
сног клуба „Балерина”.

Након тога су пред публику
излетели страшни гусари, то јест
чланови јабучке глумионице
„Марекс”, а одмах затим су сво-
је вештине приказали извиђачи

из одреда „Црне роде” са Стре-
лишта.

Позориштанце „Мали принц”
из Јабуке извело је тачку „Чароб-
њак поља”, а ови мали глумач-
ки таленти били су маскирани у
страшила. Фјужн денс студио
„Манескин” био је инспирисан
рокенролом и црним костими-
ма, док су ученици Машинске
школе „Радоје Дакић” из Рако-
вице репрезентовали ракович-
ки карневал тачком „Виолине”,
када су у специфичним креаци-
јама желели да истакну своју
доминацију у знању из модер-
них технологија.

Гости из Вршца, групе „Kарика”
и „Ђумб”, вратили су се у епоху
ренесансе и, попут тадашњих
витезова, симулирали мачева-
лачке двобоје, чији су исход зна-
тижељно ишчекивале девојке оде-
вене у оновремене хаљине. Усле-
дио је футуристички перформанс
гостију из групе „Планет шеј-
керс”, коју су чинили чланови
Гимназије „Јован Цвијић” из Беле
Цркве, а потом и наступ „Фона-

тана” из KУД-а „Абрашевић” из
Врњачке Бање.

„Рајске птице” су своје пред-
стављање осмислиле уз благо-
слов Амбасаде Малезије у Срби-
ји и, док се вијорила застава ове
земље с Малајског полуострва,
доносиле оплемењујући талас
егзотике с Далеког истока игра-
јући у костимима упадљиво дре-
чавих боја. На то су се савршено
наслонили чланови групе 
„Капуера”, како би још једанпут
приближили Панчеву ову бразил-
ску вештину, сачињену од елеме-
ната борбе, акробатике и плеса.

Атмосфера као у Рију

А кад је реч о бразилском плесу,
шта тек рећи о новосадској гру-
пи „Man tock Inter na ti o nal Bra sil
Dan ce”, чије су наочите чланице
верно пренеле енергију, боље рећи
неспутани сексепил самбе којим
одише најпознатији карневал на
свету – онај у Рио де Жанеиру.

Лесковачки карневал предста-
вио се тачком под називом „Мета-
морфоза”, када су људи из тог
места, помоћу занимљивих креа-
ција необичних торза, ставили
акценат на коледарску традицију.

Госте из Словеније предводио
је принц осамнаестог птујског
карневала, након чега су стигли
и патуљци из македонског Радо-
виша – мали људи који живе у
печуркама.

Будванске морске виле „Ним-
фе” у извођењу групе „Фештађу-
ни”, уз тактове Бајагиног хита
„Монтенегро”, све су очарале сво-
јим игром, а ништа мање уздаха
нису изазвале ни даме које су
апсолутно овладале тајнама ори-
јенталног (илити трбушног) пле-
са. Оне све то годинама уче у
панчевачкој школи „Хана”.

Постава коју чине групе из
Ковина и нашег града – Мажо-
рет „Kо-Ма” и „Панчевачке лави-
це” – показала је спретност у
баратању штаповима, док је
Музички центар, овог пута под
називом „Дар-мар”, за тему свог
наступа имао шта друго него
коронавирус.

Част да закључи поворку имао
је, како и доликује, „Панчевач-
ки карневал”, као и увек зани-

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.

Цока
Ова чупкица, од месец и по дана, у
потрази је за првим правим домом,
након што је окупана и очишћена од
унутрашњих и спољашњих паразита, а
примила је и прву вакцину.

Цока сада лепо једе и весела је, а није
играчка за децу, не удомљава се за бокс
или ланац, већ за члана породице.

Обавезна је стерилизација кад дође време, као и потписивање
уговора о одговорном власништву, а све друге информације могу
се добити на контакт-телефон 064/000-96-29.

Чупавци
У овом, летњем периоду повећан је
број напуштених штенаца у нашем
граду, а све то услед неодговорног
понашања наших нехуманих сугра-
ђана, који не стерилишу своје љубим-
це и дозвољавају им да се паре, да би
након штењења младунце избацива-
ли поред контејнера и на улицу.

На фотографији се виде две мале чупаве душе, а оних који
траже удомитеље има неупоредиво више.

Ако неко жели да их удоми, може да контактира с градским
прихватилиштем (352-148), где се привремено налазе.

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

ОДРЖАН ДЕВЕТНАЕСТИ ПАНЧЕВАЧКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ КАРНЕВАЛ

НАЈБОЉА ЈЕ МАСКА КАД СЕ ЛИЦЕ СМЕХОМ КИТИ

ВЕСЕЛО У ЦЕЛОМ ГРАДУ

Поред главног програма на

великој бини и поворке, кар-

невал је обухватио и низ дру-

гих садржаја.

Ни овог пута није изостала

Улица традиције, у којој су, на

бројним штандовима, вредни

и креативни Панчевци прода-

вали рукотворине.

Иако не као раније, и у дру-

гим деловима града осећала

се фестивалска грозница, па је

у многим локалима било

живих наступа и добрих

вибрација, што је привукло све

оне који су, након дужег 

периода изолације, коначно

могли да дају себи мало одушка.

Гусари из јабучке глумионице „Марекс”

Оријенталне плесачице из школе „Хана”

Плесни клуб „Балерина”

Новосадски „Mantock International Brasil Dance”

Домаћи капуеристи
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• ТРАНСАМИНАЗЕ: AST + ALT
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• УРЕА + КРЕАТИНИН
Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 2. ДО 15. ЈУЛА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ОГРЕВ

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

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушени вреоци 12.800

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 12.800

Угаљ станари 9.900

Костолац 7.700

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)

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

(чиста буковина)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ФИАТ пунто 1. 2. 2002 урађен
велики сервис, одржаван, ре-
гистрован 1.100 евра.
069/198-90-37 (СМС)

ПУНТО гранде, 2005, 1.4, кли-
ма, 1.900 евра. 064/240-67-
56. (305910)

ПЕЖО 206, 2.0 ХДИ, 2002,
1.250 евра. 064/240-67-56.
(305910) 

ПУНТО 1.2, 16 вентила, спорт,
6 брзина, прешао 234.000 км,
цена 1.200 евра. 063/311-915.
(305933)

ПРОДАЈЕМ цитроен ц 3 екс-
клузив, аутоматик. 063/224-
528. (305939)

MEРЦЕДЕС Б 180 ЦДИ, 2009
год. на продају. 064/283-39-
39. (305993)

ДАЧИЈА логан, 1.6,
2008/2009, фул опрема, ате-
стиран плин, прва боја.
064/130-36-02. (305992)

ПУНТО 1.2, 2006, пет врата,
атестиран плин, у првој боји.
064/130-36-02. (305992)   

ПУНТО 1.2, 2010, пет врата,

фабрички плин, у првој боји.

064/130-36-02. (305992)

МЕРЦЕДЕС А 160, 2001, пет

врата, фул опрема. 064/130-

36-02. (305992) 

ПРОДАЈЕМ југо корал ин,

2006, голф 2, 1.6, 1990, очу-

ван. 064/169-68-54. (305881)

ПРОДАЈЕМ југо скалу 55, ре-

гистрован до јануара 2022.

Производња 2002. Тел.

061/721-11-92. (306047)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора и
осталих метала, шлеп служба.
066/409-991, 069/203-00-44.
(305118)

КУПУЈЕМ аутомобиле, стање
небитно од 70 до 2.000 евра.
062/193-36-05. (306013) 

ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп
слупаних и неисправних.
060/078-47-89, 063/778-47-
89. (306055)

ОГРЕВНО дрво багрем, исе-
чено, 4.300 са превозом.
063/770-64-22 (СМС)

ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске елементе, судопера
3.000, нова. 063/773-45-97.
(305791)

ПРОДАЈЕМ полован наме-
штај, прекрупар трофазни,
тучани казан 120 л . 064/128-
90-58. (305897)

ПРОДАЈЕМ полован наме-
штај. 063/832-51-28. (305921)

ПРОДАЈЕМ култиватор ИМТ
506. 061/143-35-20. (305932)

ВЕШ-МАШИНЕ, ТА пећи, те-
писи, лустери, комоде, ветри-
не, кревети, орман. 064/206-
30-24. (305934)

ПРОДАЈЕМ 2 бојлера, кухињ-
ски респиратор, инвалидску
дизалицу за кош. 064/508-60-
40. (305882)

ПРОДАЈЕМ климу GREE, греје
до -16, ТА пећ од 3.5 kw са
колицима, дводелну судопе-
ру. 064/508-60-40. (305882)

ПРОДАЈА новог намештаја:
столови од 4.500, кревети од
15.300. 060/600-14-52. (305987)

СТИЛСКИ трпезаријски сто са

шест столица „Бошњачки”

2.500 евра, траку за трчање и

бицикл за 150 евра. 063/232-

757. (306014)

ПРОДАЈЕМ француски лежај
1.70 x 2.00 са регалима, ве-
триницама за ТВ. АЛ. прозор
2.40 x 1.15 m 1 комад, 1.60 x
1.45 m 1 комад. Метална вра-
та са стаклом брава 2005 x
0.85 m. 066/310-029. 

ПРАСИЋИ на продају, тежина
до 27 кг. 064/129-45-43. (305988)

ПРОДАЈЕМ стакларски сто
1.5 x 3 m, рафове (полице),
кавез за тов. пилића 4 нивоа.
063/835-60-71. (306035)

ПОЛОВНА бела техника: ТВ,
фрижидери, веш-машине mil -
le. 065/665-75-10. (305950

КАУЧ, трпезаријски сто са сто-
лицама, кревет, орман с ципе-
ларником, телевизор, вентила-
тор. 063/861-82-66. (305944)

ТА ПЕЋ 2.5 кв, микроталасна,
комбиновани фрижидер, веш-
машина, електрични шпорет.
063/861-82-66. (305944)

ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске елементе, кухиња
12.000 динара, нова.
063/773-45-97. (305948)

КОКЕ носиље, старе седам ме-
сеци, у пуној носивости,  300
динара. 063/315-381. (305949)

ПРОДАЈЕМ прасиће. Тел.
235-75-47, 062/357-540, Јабу-
ка. (305955)

ПРОДАЈЕМ козе и прасиће.
061/277-87-99. (305961)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, веш –
машине, фрижидере, замрзи-
ваче, електричне шпорете. До-
лазим на адресу. 064/158-44-
10, 063/101-11-47. (305519)

КУПУЈЕМ значке, ордење, ме-
даље, новац, сатове, пенкала.
013/313-458, 063/199-60-36,
064/488-40-22. (305916)

ИЗДАЈЕМ полунамештен стан
са ЦГ. Миса. 063/784-22-70.
(306033)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру. Цара Лазара 110.
061/615-80-80. (306040)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у ку-
ћи, ТА. Синђелићева 36.
063/647-720. (305899)

ИЗДАЈЕМ самцима гарсоње-
ре, центар, намештене, 135
евра 25 квм, 115 евра 20 квм.
069/113-00-73. (305900)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ наме-
штен стан на новој Миси.
063/839-56-81. (305947)

СТАН 50 квм и локал, за фри-
зера на Миси. 064/482-65-53.
(305904)

ИЗДАЈЕ се гарсоњера на Дор-
ћолу, дворишно. 064/417-68-
77. 

ИЗДАЈЕМ двособан, полуна-
мештен стан на Котежу, ЦГ,
кабловска. 064/110-31-14.
(305911)   

ИЗДАЈЕМ на Миси стан 70
квм. Реновиран, намештен.
063/171-96-16. (305917)

ПАНЧЕВО издајем једноипо-
собан стан, тераса, двориште,
приземље. посебан улаз,
спортски центар, нова Миса.
064/363-60-08. (305919)

ГАРСОЊЕРА стан за издава-
ње. Нова Миса. 064/908-02-
67. (305943)

МАРГИТА, двособан стан, од-
мах усељив. 062/355-154.
(305850)

ИЗДАЈЕМ двособан, ренови-
ран стан. Котеж 1. 062/407-
252. (305847)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру за једну особу. 343-635.
(305854)

ИЗДАЈЕМ стан 45 квм, Стре-
лиште, новоградња, полуна-
мештен, ЦГ, интернет.
013/313-576. (305889)

ИЗДАЈЕ се једнособан, рено-
виран, намештен стан у цен-
тру Панчева на дужи времен-
ски период. Стан се издаје
одговорној и озбиљној жен-
ској особи. Звати после 12 са-
ти. 062/858-40-08. (305893)

ИЗДАЈЕМ самцу, самици на-

мештену гарсоњеру. Нова

Миса, 110 евра плус депозит.

063/281-891. (305858)

ПРОДАЈЕМ стан, 80 квм, Пан-

чево, Ружина 20, I спрат.

065/849-71-94. (306038)

ГАРСОЊЕРА, Самачки, I

спрат, 17.000 евра, без посред-

ника. 061/180-26-30. (306012)

ДВОРИШНИ стан, Иве Курјач-
ког, 21.500 евра, улични, сре-
ђен. 061/`180-26-30. (306012)

САМАЧКИ, II, ЦГ, 17 квм,
сређен, 19.500.  (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (306057)

КОТЕЖ, трособан, 78 квм, VI,
65 квм. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (305996)

КОТЕЖ 1, леп двособан, 57
квм, IV, 47.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (305996)

ШИРИ ЦЕНТАР, двособан, 52
квм, двостран, III, 50.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(305996)

ТЕСЛА, двоипособан, II, ЦГ,
тераса, лифт. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (306057)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
Миса, 53 квм, ниско приземље,
повољно, усељив одмах. „Ди-
ва”, 064/246-05-71. (305935)

СОДАРА, 40, ТА, II, dvo stra no
ori jen ti san. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (305856)

ДОЊИ ГРАД, 115 квм, 4.85
ари, 62.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (305856)

КУПУЈЕМО станове и куће.

Брза и сигурна исплата. (097),

„Перфект”, 064/348-05-68.

(303973)

ИЗДАЈЕМ празан двособан

стан од 40 квм на Тесли. ТА

грејање. Цена по договору.

063/154-93-95. (306020)

ИЗДАЈЕМ стан, намештен, 50

квм, Котеж 1. 065/665-75-10.

(305950)

ИЗДАЈЕМ једнособан полуна-

мештен стан, Котеж 1, грејање,

клима, тераса, 5 спрат, 130

евра. 061/148-89-48. (306023)

ИЗДАЈЕМ кућу 250 квм за

раднике, Качарево, два спра-

та, паркинг. 064/300-40-01.

(306029)

ТРОСОБАН стан, строги цен-
тар, 72 квм, две терасе, трећи
спрат, лифт, ТА, могућност ЦГ,
75.000, договор. Звати после
17 сати на тел. 064/119-60-06.
(305914)

МИСА, I + ПК, 160 квм, код
школе, одлична локација, 700
евра/квм. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (306057)

КУЋА, Кајмакчаланска, ПР +
I, нова, укњижена, 250 квм, 6
ари, 66.000 евра. (67), „Мил-
ка М”, 063/744-28-66. (306057)

ПЛАЦ, Стари Тамиш, приват-
на својина, угао, 5,25 ари,
8.000 евра. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (306057)

ШАРПЛАНИНСКА, прелепа
кућа, ПО + ПР + ПК, 220 квм,
5 ари, 100.000 евра. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(306057)

КУЋА, Тесла, ПР + I, одлична
градња, 250.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (306057)

КУЋА, Црепаја, одлична, зи-
дана, 11,68 ари, 135 квм,
36.000 евра. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (306057)

НОВОГРАДЊА, Панчево-цен-
тар, продаја станова од инве-
ститора: једноипособан 38,
двоипособан 62, троипособан
76. 063/823-71-79. (305726)

СТРОГИ центар, трособан,
комплетно, реновиран, 60
квм, 64.000 евра. 063/801-56-
63. (306052)

КОТЕЖ 2, двоипособан, V,
ЦГ, лифт, 60 квм, 60.000
евра. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (306057)

МИСА, ПК, 66 квм, близу
школе, у фулу, трособан,
45.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (306057)

ЦАРА ДУШАНА, дворишни до
улице, сређен, 1/1, укњижен,
39 квм, 27.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (306057)

МИСА, 38 + 12, одлична, бли-
зина Спортског, 37.000 евра.
(67), „Милка М”, 063/744-28-
66. (306057)

КОТЕЖ 2, двоипособан, II,
ЦГ, две терасе, 67 квм,
65.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (306057)

СТАН, Стрелиште, двособан,
57 квм, нов, 1/1, ниско призе-
мље, 37.000 евра. 061/222-
27-68. (305985)

ПРОДАЈА плацева, градско
грађевинско земљиште.
064/212-52-52. (305879)

КУЋА код Новог СУП-а, 6,3
ара, 100.000, „Кров”.
060/551-64-50. (305996)

ПРОДАЈЕМ два хектара зе-
мље, погодно за воћњак, прве
класе, близу села, Качарево.
062/693-336. (305764)

КУПУЈЕМ пенкала, ордење,
медаље, алат, пољопривредне
машине, сатове. 064/867-48-
11. (306032)

ПЛАЦ на Караули, Рибарска
улица, 60 ари, Пеца. 060/534-
68-69. (305715)

КУЋА на продају у улици
Максима Горког. Плац 6,95
ари, за инвеститоре, договор,
власник. 062/380-015. (305931)

КУЋА на продају, Панчево,
М. Мандића, 500 евра / м².
060/510-67-87. (305937)

ВИКЕНДИЦА са 10 ари и
плац 5 ари, укњижено, Ново-
сељански пут. 064/489-40-36.
(305872)

ЗЕМЉА на продају, 1.4 ланца,
Новосељански пут уз друм,
код скретања за Качарево.
064/443-07-07. (305981)

ЗЕМЉА на продају два ланца,
Новосељански пут уз друм, у
близини „Зрна”. 064/443-07-
07. (305981)

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

НА ПРОДАЈУ кућа са според-
ним објектима 1/1, 60.000
евра, видети од 17 до 19 сати.
Петефи Ш. број 200. (305974)

НА ПРОДАЈУ плац 8 ари, Вој-
ловица, Б. Јединства II просек
9.000 евра. 064/226-23-72.
(306036)

ТРАЖИ се земља за изнајм-
љивање на дужи период са
струјом и окућницом, може и
викендица, минимум 3 ha.
Панчево и предграђе.
062/861-42-26. (305915)

ПРОДАЈЕМ кућу, Бавани-
штански пут, подрум, станбе-
ни део, помоћне просторије,
гаража, 8 ари, 1/1. 063/785-
60-10. (305921)
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TOP Ponuda

Kneza Mihaila�             

do

89 rsd,
Pivo Stella Artois 

limenka 0.5 l

99

139.99 -35%

99 rsd,

Conad, više vrsta 
1.65 l

99

499.99 -80%

79 rsd,
Kulen Montella rinfuz 

100 g

99

119.99 -33%

99 rsd,
Breskva 1 kg

99

139.99 -28%

99 rsd,

1,5%mm Dukat Volim 
1,45 l

99

104.99

robna
marka

229 rsd,
99

289.99 -20%

199 rsd,

više vrsta  225 g

99

239.99 -16%

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 9 112,40 m²
Stan 10 54,65 m² rezervisan

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

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

III sprat
Stan 15 72,78 m² rezervisan

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

Stan 20 66,55 
Stan 21 59, 38 m²
IV sprat
Stan 22 72,40 m²
Stan 23 111,20 m²

Stan 24 54,00 m² rezervisan

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

Stan 27 65,83 m²
Stan 28 58,44 m²
DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje
Stan 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
Stan 7 77,28 m² rezervisan

Stan 8 76,09 m² rezervisan

Stan 10 60,70 m² rezervisan

Potkrovlje
Stan 11 46,36 m² rezervisan

Stan 12 76,18 m² rezervisan

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

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

BRAĆE JOVANOVIĆ 22a
I sprat

stan 2 – 55,50 m²

II sprat

stan 3 – 51,19 m²

stan 4 – 55,50 m²

povučeni sprat

stan 5 – 103,39 m²

MILOŠA TREBINJCA 62–64
Povučeni sprat

stan 14 – 148,75 m²

stan 15 – 78,61 m²

SLAVKA BOKŠANA 5
900 evra/m²

stan 2 – 25,73 m²

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

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

I sprat 48,29 m²)

stan 4 – dupleks (II sprat 66,06 m²

+ galerija 40,80 m²)

stan 5 – dupleks (II sprat 54,15 m²

+ galerija 38,22 m²)

stan 6 – dupleks (II sprat 53,65 m²

+ galerija 30,25 m²)

Ekskluzivni 

NOVI luksuzni 

stanovi

 u srcu

grada

 92.5 m2

useljivi od 

04. Jula 2021.

radeizgradnja@gmail.com

Miloš 0631545819

ПРОДАЈЕМ СТАН на Котежу 2, приземље,

велика ограђена тераса са улазом, 64 квм,

екстра стан, цена повољна.

Тел. 062/824-52-39.                               
(1/305481)

Д. О. О. „ХИДРОВОД” ПАНЧЕВО

Ул. Боре Шипоша 25 (Топола, код Црне мачке)

013/341-292

тражи:

1. Возач Ц категорије – два лица

2. Багериста – руковаоц грађ. машинама – 1 лице

3. Физички – помоћни радник – два лица

Пријаве од 7 до 15 сати, радним данима, 

доћи лично.

ШИВАРИ у Омољици потреб-
но више шнајдерки,с а и ску-
ством и без, на шивењу на ин-
дустријским машинама. Ши-
вара постоји осамнаест годи-
на. Плата редовна и добра.
065/210-41-52. (305643)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 062/821-47-70.
(306046)

ПОТРЕБНИ радници за рад у
киоску. 064/462-12-61.
(306059)

МЕСАРИ „Цицварић” потре-
бан месар са искуством. Зва-
ти од 7 до 15 сати. 013/251-
54-48. (306058)

ПОТРЕБНА радница са зна-
њем надоградње ноктију, са
искукством, пожељно знање
педикира, маникира и депила-
ције. 061/171-18-87. (305733)

ПОТРЕБНЕ продавачице у пе-

кари pe ka ra smi lja nic@mts.rs .

064/220-53-23.

ТРАФИЦИ у центру потребна

радница. 064/213-10-49.

(305901)

РЕСТОРАНУ у центру потре-

бан шанкер, конобар, помоћни

радник у кухињи. 064/149-99-

73, 063/870-17-50. (305901)

ПОТРЕБНЕ раднице за прода-

ју кифлица у Београду. Плата

70.000 + пријава. Банатске

кифлице. 060/693-30-99.

(306002)   

ПОТРЕБАН пекар и бурегџи-

ја. 062/404-144. (306046)

ФИРМИ „Дистрибутион солу-

тион” доо потребни возачи Б

категорије и помоћни радни-

ци. Игор. Звати на 062/446-

285. (306049)

ПОТРЕБАН возач у пекари.

Звати радним данима од 08

до 16 сати. 063/660-438.

(306053)

ПОТРЕБНА продавачица у

пекари. 062/400-123. (306046)

ПОТРЕБНЕ раднице за помоћ

у кухињи. 064/259-96-62. (306037)

ПОТРЕБНА радница у мало-

продајном објекту у пекари.

Звати радним данима од 08

до 16 сати. 063/660-438.

(306053)

ПОТРЕБАН мушко – женски

фризер. Може и почетник.

064/134-62-62. 306054)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е кате-
горије са искуством за превоз
житарица .( када). Пријава,
сталан посао. 063/884-22-71
(СМС)

ПОТРЕБНИ радници ускоро
новоотвореној „Пинк ћеваб-
џиници” у центру града.
064/218-05-34. (306022)

ПОТРЕБАН радник Доо „Зоки
стакло”. 064/131-72-85. (306009)

ПОТРЕБАН помоћни радник у
пекари. Звати радним данима
од 08 до 16 сати. 063/660-
438. (306053)

РЕСТОРАНУ потребна кува-
рица на неодређено време.
062/478-394. (306055)

БАВАНИШТАНСКИ, близу ка-

сарне, разрађен пословни

објекат, 330 + 140 + 102 квм,

350.000 евра. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66. (306057)

ПОТРЕБНИ радници за рад

на фарми пилића. 064/259-

96-62. (306037)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру у центру 20 квм.
063/705-60-09. (306000)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру са ЦГ у центру града.
064/376-78-37. (305975)

ИЗДАЈЕ се стан 30 квм, Цара
Душана 38. 062/886-56-02,
013/431-430. (306001)

ИЗДАЈЕМ смештај за радни-
ке, самце, студенте, раднички
смештај, центар. 063/502-
211. (305966)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике и
самце. 064/305-73-01. (305969)

ИЗДАЈЕМ механичарску ра-

дионицу, локал, магацин, 150

квм. 064/482-65-53. (305438)

ИЗДАЈЕМ локале, 100, 40 квм

и канцеларијски простор.

„Звезда”, Стевана Шупљикца

88. 063/278-250. (305951)

СОДАРА, локал – стан, 59

квм, ВП, ЦГ, 55.000, „Кров”.

060/683-10-64. (305996)

ПРОДАЈЕМ локал на зеленој

пијаци, ламела 7 локал 4.

063/817-33-11. (305926)

1. Потребан је возач с Б категоријом за вожњу камиона,
из Панчева

2. Потребни су бравари и помоћници бравара.

CV слати искључиво на e-mail:
silomont.utva@gmail.com

(ф)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ње канализације, адаптација
купатила, поправка славина,
вентила, бојлера, водокотли-
ћа, фина монтажа, повољно.
064/586-85-39. (306017)

ПОТРЕБАН пекар са иску-

ством, рад на бувљакку, пека-

ра Шумадинац. 065/533-44-

13. (305831)

КОШЕЊЕ траве тримером. Зо-

ран. 064/932-52-86. (305405)

АЛУ - ПВЦ столарија, ролет-

не, комарници, венецијанери,

тракасте завесе. Уграђујем,

поправљам. 063/882-25-09.

(305285)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња,

одржавање воде, канализаци-

је, кабине, славина, бојлера,

котлића. 063/836-84-76. (305699)

ФАРБАРСКО-МОЛЕРСКИ ра-

дови, кречење, столарија,

фарбање радијатора.

064/280-26-15. (305699)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: ренови-

рање купатила, поправке са-

нитарије, славине, одгушење

канализације. 061/193-00-09.

(305977)

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

ШЉУНАК од 1 – 8 м³, песак,
сејанац, ризла за насипање
пута. 063/472-669, 013/332-
069. (305880)

ПОТРЕБНА фризерка.
060/352-53-54. (305963)

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

ЧУВАМ старије, мењам пеле-
не, дискове. 060/421-05-91
(СМС)

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

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

ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке бој-
лера, шпорета, индикатора,
разводних тасбли, инсталаци-
ја. Мића, 064/310-44-88.
(305690)
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ИЗДВАЈАМО ИЗ ПОНУДЕ:

• Бесплатна провера диоптрије

• Комплетне наочаре 

од 2.100 динара

• Сунчане наочаре 

од 3.000 динара

• Контактна сочива

• Контактна сочива у боји

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

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

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



ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ТУРИЗАМ

РАЗНО
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ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

Потребни помоћни радник

на пољопривредном газдин-

ству. Потребно знање рада

на машинама: трактор, пум-

пе, машине за сечење тра-

ве, итд. Возачка дозвола.

062/889-81-66

Компанији „Утва-Милан Премасунац” из Качарева

потребни: заваривачи, металоглодачи, 

металостругари и борверкисти.

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

Ћевабџиници „Хало Лесковац”

потребан

возач за доставу и снабдевање.

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

БЛАГАЈНА 300-830

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)

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и из-

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

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

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

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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД 

План детаљне регулације за изградњу ветро-

електране -БНС- на подручју катастарские оп-

штине Банатско Ново Село на територији Гра-

да Панчева

Излаже се на рани јавни увид План детаљне регу-

лације за изградњу ветроелектране -БНС- на под-

ручју катастарские општине Банатско Ново Село на

територији Града Панчева (у даљем тексту План).

Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од

15 дана и то почев од 09. 07. 2021. године.

Наведени плански документ, биће изложен на рани

јавни увид, у згради Градске управе Града Панче-

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

спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана

од 10 до 13 сати. Све информације у вези са огла-

сом могу се добити путем телефона 013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном

облику, у трајању раног јавног увида, на званичној

интернет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе у току трајања раног јавног увида,

искључиво у писаном облику, Градској управи Гра-

да Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађе-

винске и стамбено-комуналне послове, путем пи-

сарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља

Петра I, бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примедбе

и сугестије могу утицати на планска решења.

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и из-

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

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

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

37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

План детаљне регулације за изградњу ветро-

електране -WV NBT WIND 1-на подручју ката-

старские општине Банатско Ново Село и Кача-

рево на територији Града Панчева

Излаже се на рани јавни увид План детаљне регу-

лације за изградњу ветроелектране -WV NBT

WIND 1-на подручју катастарские општине Банат-

ско Ново Село и Качарево на територији Града

Панчева (у даљем тексту План).

Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од

15 дана и то почев од 09. 07. 2021. године.

Наведени плански документ, биће изложен на рани

јавни увид, у згради Градске управе града Панче-

ва, ул. Трг краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом

спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана

од 10 до 13 сати. Све информације у вези са огла-

сом могу се добити путем телефона 013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном

облику, у трајању раног јавног увида, на званичној

интернет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе у току трајања раног јавног увида,

искључиво у писаном облику, Градској управи гра-

да Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађе-

винске и стамбено-комуналне послове, путем пи-

сарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља

Петра I, бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примедбе

и сугестије могу утицати на планска решења.

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на

животну средину („Службени гласник РС'”број

135/04 и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРAДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине је 06. 07.

2021. године на основу захтева носиoца пројекта

„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” АД Београд, Улица Таковска 2,

донео решење број: XV-07-501-60/2021 којим је ут-

врђено да за пројекат изградњe РБС „ПA-Скадарска

(Млекара Панчево)” - PA112, PAU112, PAO112 Пан-

чево, Ул. Скадарска бр. 99 у Панчеву, на кат. парц.

11418/1 КО Панчево, на територији града Панчева,

није потребна процена утицаја на животну средину.

Увид у решење из претходног става може се обави-

ти у просторијама Секретаријата за заштиту живот-

не средине Градске управе Града Панчева, Панче-

во, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617, радним да-

ном од 10 до 14 сати.

На донето решење заинтересована јавност може

изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урба-

низам и заштиту животне средине, Нови Сад, у року

од 15 дана од дана његовог објављивања, а преко

овог органа.

ДОО „Минесал” из Панчева,

тражи раднике за рад

у производњи палета.

013/373-488, 063/256-360

Ресторану „Royal”у „Авив парку”

потребан конобар-ица,

радници за продају и у кухињи.

063/216-788 (4/305311)

ЈОВАН ЛАЗАРОВ НОНЕ
1925–2021.

Твоји најмилији те никада неће заборавити. 

Хвала на свему.

Ћерка ЗОРАНА, унуци ЈОВАНКА и ЈОВАН

и зет БОЖИДАР
(87/306007)

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

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

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

ЕЛЕКТРОИНСТАЛА

ТЕР СКОЈ радњи

„Elektro in” из Пан-

чева, потребни

електроин ста ла те -

ри са и без радног

искукства. 

Контакт телефон

064/179-27-83. 

(5/305573)

РАДИМО све физичке посло-

ве: рушење кућа, шупа, бето-

нирања, обарање стабала, ко-

шење. 060/035-47-40. (305923)

ПРЕВОЗ шљунка, песка, се-
јанца. Најповољнија ризла у
граду од 2.000 /м³. 064/648-
24-50. (304023)

ПРОФЕСИОНАЛНО сечење,
поткресивање дрвећа из ка-
миона до 30 м висине.
064/648-24-50.(304023)

ТВ сервис „Тесла електро-

ник”, бесплатан превоз и пре-

глед. 060/078-47-89, 063/778-

47-89. Ул. Јована Рајића 1,

код поште на Тесли.  (306055)

СЕЛИДБЕ, превоз робе мер-

цедес камионом, радници,

повољно. Вук. 063/278-117,

064/176-91-85. (305585)

KIZ ZA – превоз шљунка, пе-

ска, сејанца и ризле. Услуге

виљушкарима носивости и до

10 тона. 063/218-894. (304023)

KIZ ZA – рушење објеката,

утовар и одвоз шута, ископи,

сечење и разбијање бетона,

насипање и набијање терена.

063/218-894. (304023)

KIZ ZA – продаја квалитетних

бехатон коцки са припремом и

радом. 064/648-24-47. (304023)

KIZ ZA – орезивање и сеча др-

већа из камиона са корпом,

прање прозора, чишћење олу-

ка, замена црепа, изнајмљи-

вање маказастих платформи.

063/218-894.(304023)

ПРЕВОЗ робе и селидбе, изба-

цивање и одвоз шута и непо-

требних ствари. 061/818-34-

96. (305560)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,

превоз камионима, рад виљу-

шкарима и машинско чишће-

ње терена са одвозом.

060/425-54-43. (304023)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и одвоз

шута, лупање бетона и ископ

мини багерима. 064/648-24-

50. (304023)

НАЈАМ виљушкара за утовар

и истовар робе, телехендлера

до 18 м висине. 064/648-24-

50. (304023)

РОЈАЛ МГ:  уградња/поправ-

ке; ролетне, комарници, вене-

цијанери, све завесе, тенде,

хармо-врата, роло-заштита.

063/816-20-98. (305964)

РАДИМ физичке послове,
утовар, истовар, угаљ, пелет,
шут, дрва, итд. 060/143-62-
10. (305878

КАМИОНСКИ превоз до 2 ку-

бика. Песак, сејанац, шњунак,

шут. 062/355-154. (305850)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ња канализације, замена, по-
правке батерија, котлића, бој-
лера, лавабоа. 064/435-64-29.
(305859)

МОЛЕРСКО фарбарски радо-
ви и обрада шпалетни.
065/842-84-29. (305874)

ФИЗИЧКИ радници, копање,
рушење, одношење шута, чи-
шћење подрума, тавана, дво-
ришта. 061/ 253-21-80. (305873)

КЛИМА, сервис и монтажа.
065/305-73-92. (305891)

ЧИШЋЕЊЕ у кући 200 динара
сат. 065/640-80-52. (306003)

ТВ и сателитске антене, диги-

тализација вашег ТВ – а.

064/866-20-70. (305920)

КОШЕЊЕ траве, корова три-

мером, косачицом трактором.

064/867-48-11. (306032)

ПОВОЉНО уносим дрва, угаљ

и др. Поштено, одговорно и

педантно. 061/311-97-69. (306030)

ИЗВОЂЕЊЕ свих грађевин-

ских радова од темеља до кро-

ва. 063/724-36-24. (306031)

OЗБИЉНА жена спрема кан-

целарије, ординације.

063/430-409. (306041)

КУЋНА нега и помоћ у кући,

третман физиотерапеута.

062/144-66-94. (306026)

ХАУСМАЈСТОР Црнотравац

врши све врсте поправке у ва-

шем стану и дворишту.

063/828-57-75. (306050)

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

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, гипс,
повољно, пензионерима по-
пуст. 061/626-54-06. (305970)

СЕЛИДБЕ, комби превоз робе
и превоз путника. 065/665-
75-10. (305950)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипса-
ни радови, повољно. 064/284-
29-35. (305970)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор. Алекса-
нар. 064/157-20-03. (305898)

ПОТРЕБНА радница за рад на
бувљаку, да разноси кафу.
065/533-44-13. (305831)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, рено-

вирање кровова, гипсарски ра-

дови, стиропор, бавалит, фаса-

де. 063/863-80-49. (305902)

МОЛЕРСКО фасадерски радо-

ви, глетовање, фарбање стола-

рије. 064/171-32-57. (305912)

ДУБИНСКО прање и чишћење

Тип – Топ, намештаја, мебла,

возила. 061/643-33-30. (306006)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради од-

гушење судопере, купатила,

поправке, замене, одмах.

НАЈПОВОЉНИЈЕ кошење три-

мером и косилицом. 063/828-

57-75. (306050)

ЕЛЕКТРИЧАР поправка, из-

рада инсталација, ТА пећи,

бојлера, најјефтиније у граду.

066/354-412. (306051)

УГРАДЊА климе, поправке,

допуне и сервисирање, квали-

тетно и повољно. 064/850-71-

05. (306045)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради: од-

гушење судопере, купатила,

поправке, замене, одмах.

064/495-77-59, 013/331-657.

(305922)

БЕТОНИРАЊА, рушења кућа,

зидова, кошење, обарање др-

већа, одношење ствари.

064/122-69-78. (305923)

ОБАВЕШТЕЊЕ

У „Панчевцу” од 2. јула 2021. године, техничком

грешком, одштампан је погрешан датум почетка и

закључења уписа за:

Средњу економско-менаџерску школу Панчево,

и Средњу школу Нови Пазар у Новом Пазару.

Треба да стоји: 

Конкурс за упис почиње дана 2. 7. 2021 године,

а завршава се закључно са 16. 7. 2021. године.

ПРЕВОЗИМ мањим кичером

повољно: песак, шљунак, сеја-

нац, утовар, одвоз шута.

064/354-69-94, 063/754-02-

72. (305945)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ње купатила, канализације,
водоводне адаптације, замена
вирбли, вентила, батерија, са-
нитарије, све за воду, 0-24 са-
та. Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-89,
Јовичин. (305959)

СЕЛИДБЕ, превоз ствари, мо-

гућност радника. 064/482-65-

53. (305439)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ,

гипсарски радови, поставка

ламината, селидбе са људима

и без. 062/816-66-78. (306048)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-

дови: фасаде и сви завршни

послови, најповољније.

060/145-99-09. (306015)

КЛИМЕ свих типова и произ-

вођача, сервисирамо, попра-

вљамо и уграђујемо са овере-

ном гаранцијом. „Фриготех-

ник”. 064/122-68-05. (306024)

ПОРОДИЦА, муж, жена и две
ћерке, најмлађа три године –
траже кућу да би живели и
одржавали све то, или шта
год. Хвала. Са Косова.
067/711-49-83. (305868)

ИЗДАЈЕМ апартман на мору,
Нерцег Нови, Мељине.
061/293-22-65 (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан у Будви, две
терасе, клима, кабловска, 10
минута до плаже. Тел.
065/214-00-49. (305494)

ИЗДАЈЕМ апартмане на мору,
Ђеновићи, близу портонови.
Тел. 061/604-99-20. (305895)

ПОВОЉНО летовање – Суто-
море, Шушањ, пун пансион,
превоз Острог. 064/193-15-
92, 069/193-15-92. (305986)

ГОЛУБАЦ, издајем собе за но-

ћење и апартмане. Драгица.

Тел. 064/433-11-80.  (305940)
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1. јула 2021. после краће болести преминуо је

СТОЈАН КОЧИЋ
1944–2021.

Ожалошћени: син САША, ћерка ВЕРИЦА, снаја НАДИЦА, 

зет ДРАГАН и унуци ДЕЈАН са КИНГОМ, ДАНИЈЕЛ и МАРИЈА

Сахрањен је 3. јула 2021. године на гробљу у Скореновцу

(20/305875)

НИКОЛА БЈЕЛОПЕТРОВИЋ

Склопио је своје вредне руке, наш драги отац, деда, прадеда и

таст.

Хвала ти на свему.

Заувек ћеш нам недостајати.

Твоји најмилији

(49/305938)

Последњи поздрав

куму

НИКОЛИ

БЈЕЛОПЕТРОВИЋУ

Кумови ТОМОВИЋИ

(50/305941)

Последњи поздрав куму

ПЕТРУ ЖИГИЋУ

Породица МИЛАШИНОВИЋ

(75/ф)

Последњи поздрав нашем драгом

ПЕТРУ

Ожалошћени: ћерка ИВАНА са породицом, 

браћа ДАНЕ и ИЛИЈА и остала родбина
(82/305998)

МИЛИЦА ВОЈВОДИЋ
1949–2021.

Тихо и ненаметљиво, напустила нас је наша бака

Мица.

С дубоком љубављу чуваћемо успомену на тебе.

Твоји најмилији: АЛЕКСАНДРА, АКИ, 

СТАША и СЕРГЕЈ
(84/306004)

НАДА НЕСТОРОВИЋ
1948–2021.

преминула 30. јуна 2021.

Ожалошћени: супруг ДЕЈАН, син ИВАН и ћерка ДЕЈАНА

са породицама

(12/305863)

НАДА

НЕСТОРОВИЋ

Не постоје речи за

бол у души, тугу у ср-

цу, сузу у оку.

Сестра ИВАНКА

са породицом

(35/305905)

Последњи поздрав

НАДИ

од стрица ИВАНА

са породицом

(47/305930)

С љубављу и поштовањем опраштамо се од

КОСТЕ АЏИЋА
1941–2021.

Захвалан син ПЕТАР са децом OP HE LIE и MA XI ME, 

братаницом ДРАГАНОМ, рођацима, МИЛЕ и МОД

као и осталом фамилијом и пријатељима

(99/306039)

Последњи поздрав

КОСТИ АЏИЋУ
1941–2021.

Ожалошћена супруга ЗАГОРКА

са породицом

(44/305927)

Последњи поздрав

КОСТИ АЏИЋУ
1941–2021.

Ожалошћени: НЕША и ЗЕЛЕ са породицама
(43/305927)

Преминуо је наш најмилији

ЧЕДОМИР ГОЛУБОВИЋ
1950–2021.

Наш вољени је преминуо, али ће заувек остати у

нашим срцима.

Ожалошћени: супругa РУЖИЦА, син ВЛАДИМИР,

син ПРЕДРАГ и снаја ДАНИЈЕЛА, унука АНА и

унук БОГДАН
(95/306025)

Преминуо је наш најмилији

ЧЕДОМИР ГОЛУБОВИЋ
1950–2021.

Наш вољени је преминуо, али ће заувек остати у

нашим срцима.

Ожалошћени: сестра ВАЊА, сестричине

МИЛИЦА и МИЛЕНА, зет МИЛОШ

и прија ВЕРА
(94/306025)

БЛАГАЈНА

013/300-830

РАД НО

ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 
понедељком 

и уторком 

од 8 до 18,

средом 

од 8 до 15,

а четвртком 

и петком 

од 8 до 13

сати

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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3. јула 2021. у 47. години, преминула је наша

МАРИЈА СЈЕКЛОЋА
1974–2021.

Последњи поздрав нашој Марији.

Стриц МИОДРАГ, стрина ЗОРИЦА, 

брат ВЛАДИМИР, сестра ЉУБИЦА

и браћа ДАМИР и ЉУБОМИР
(40/305918)

Последњи поздрав вољеној

ЈОРДАНКИ НЕСТОРОВ
1939–2021.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји: ВАСА и СЛАВКО са породицама

(52/305946)

МИЛЕНА СРДАНОВИЋ
1931–2021.

30. јуна 2021. престало је да куца срце

наше мајке, баке, прабаке и чукунбаке.

Сахрана је обављена 3. јула 2021.

Ожалошћена породица

(56/305956)

МИЛЕНА СРДАНОВИЋ
1931–2021.

Мама, живећеш вечно у нашим

мислима.

Ћерка БРАНКА и зет МАРТОН

(58/305956)

МИЛЕНА СРДАНОВИЋ
1931–2021.

Баба, нека те Анђели чувају.

Унука ДАНИЈЕЛА, праунук ДУШАН

и зет МИЛАН

(57/305956)

Била си за нас и мајка и бака

ЈОРДАНКА НЕСТОРОВ

Вечно у нашим срцима.

САВА, ДРАГИЦА, ДЕЈАН и СНЕЖА
(79/305995)

ДРАГА

Хвала Ти на свему што си учинила за нас.

ГИЛЕ и НЕНА са породицама

(80/305995)

Последњи поздрав драгој пријатељици

ДУШАНКИ ШАРЕНАЦ ДУДИ

С љубављу ћу чувати драге успомене на тебе.

(81/305997)
                                                                                       Твоја ЈЕЦА

Последњи поздрав најдражем ујаку и деда уји

ПЕТРУ МАРИНУ

Поносни смо што смо те имали.

Породице: СТОЈАНОВИЋ и ЂОРОВИЋ

(45/305928)

Последњи поздрав

чика ПЕЦИ

Породице: ШТЕТИН, МИЈАЈЛОВИЋ

и ГОРГИЕВ

(48/305936)

Последњи поздрав до-
бром другару и великом
пријатељу

ПЕРИ

Породици најискреније

саучешће.

ДУШАН,  КАЈА

и СТАНКО

ПАНАЈОТОВИЋ
(39/305913)

2. јула 2021. године преминуо је наш драги

ПЕТАР МАРИН
1936–2021.

С љубављу и поштовањем чувају успомену на њега: 

супруга МИЛЕНА, ћерка МИРЈАНА и син СЛАВКО

са породицама

(74/305989)

Последњи поздрав

нашем

чика ПЕРИЦИ

С поштовањем

породица

КРЧАДИНАЦ

(69/305980)

ПЕТАР

МАРИН

Последњи поздрав

стрицу од

АНЂЕ, НИКОЛЕ и

породице ЋОСИЋ

(88/306010)

ПЕТАР МАРИН

Хвала за све лепе успомене.

Сестрић ЛАЗА са породицом

(85/306005)

БЛАГАЈНА

013/300-830

Последњи поздрав куму

ПЕРИ

од кума БАТЕ РАТКОВИЋА са породицом
(55/305954)

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

одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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У суботу, 10. јула 2021, у 11 сати, обележићемо шесето-
месечни помен најбољем супругу и оцу

НЕНАДУ АНЂЕЛКОВИЋУ
Супруга ДАША са ћеркама ЈАСНОМ, 

(78/305994) МИЛИЦОМ и МАРИЈОМ

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА ЛАЗИН НИЏА
1940 – 8. VII 1986 – 8. VII 2021.

Тридесет пет година туге и бола у нашим срцима.
Твоја породица

(6/305853)

9. јула навршавају се две године од смрти нашег драгог

ЖИВОРАДА ЧОЛАКОВИЋА

Много нам недостајеш.

Твоји најмилији
(11/305862)

11. јула 2021. навршава се годину дана откада није са
нама наш драги супруг, отац и деда

ВАСА ПЕТРОВ
1951–2020.

Заувек ћеш бити у нашим мислима и срцима.

(17/305870)
                                                                             Твоји најмилији

Наша срца те никада неће заборавити

НЕМАЊА МАРЈАНОВ

26. III 2020 – 1. VII 2021.

Твоји најмилији: 

сестра НИКОЛИНА

мајка АЛЕКСАНДРА

отац НИКОЛА

са породицама МАРЈАНОВ и СТАНОЈЕВИЋ

(92/306019)

НЕМАЊА МАРЈАНОВ
26. III 2020 – 1. VII 2021.

Почивај у миру, нека те анђели чувају.

Ожалошћени: ГОРАН, ЦЕЦА и НИНА

(90/306016)

Отишао је из нашег живота, али не из срца

НЕМАЊА МАРЈАНОВ
2020–2021.

Твоји: деда САВА, ујка НЕША са породицом

и тетке ГОРАНА, ДРАГАНА и ЈЕЛЕНА

са породицама

(93/306021)

30. јуна 2021. преминуо је наш вољени

НИКОЛА МАЈСТОРОВИЋ
1939–2021.

С љубављу чувамо успомену на тебе.

Ожалошћени: отац ПЕТАР, ћерка МИЛКА

и син БРАНИСЛАВ са породицама

(36/305906)

Последњи поздрав

драгом

ЋИЋА НИНИ

ЦЕЦА и БИЉА

са породицама

(60/305962)

НИКОЛА МАЈСТОРОВИЋ
1939–2021.

Последњи поздрав Николи од његових

колегиница и колега из Удружења

пензионера „Србијагас”

(8/305857)

С тугом се опраштамо од

МАРЈАНОВ НЕМАЊЕ
Остаћеш нам у вечном сећању.

Чика СТЕВА и БРАНКА
(101/306043)

ИСПРАВКА

У „Панчевцу” од 2. јула 2021, поткрала се гре-

шка, додато је унука Искра,  у потпису поме-

на, за Драга Лазаревића.

Треба да стоји: супруга МАРИЦА, син НИКО-

ЛА, снајка МАРИНА, унук ЛУКА и скоро ро-

ђен унук РЕЉА

(103/р)

Навршава се четрдесет
дана од смрти поштова-
ног и вољеног

ЖИВЕ

ЂУРИШИЋА

ВУКОСАВА, СНЕЖАНА

и ИВАНА са породицом

(105/306060)

Последњи поздрав

ЉУБИЦИ ОБАДОВИЋ
1952–2021.

Ожалошћени: син ЗДРАВКО, ћерка ИВАНА,

снаја ТАМАРА, унуци ПЕТРА, КАЛИНА, 

КАСИЈА и МАТЕЈА и остала родбина

и пријатељи

(46/305929)

Последњи поздрав драгом брату

НИКОЛИ БЈЕЛОПЕТРОВИЋУ

од сестре МАРИЈЕ са породицом

(89/306011)

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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Заувек у срцима и сећању, наша драга

НЕВЕНКА МИЈАТОВИЋ
1941–2008.

Вечито захвални: породица МИЈАТОВИЋ
(33/305896)

СЕЋАЊЕ

ВИКТОР ЛЕВЕР
1996–2021.

Дан живим, твој ведар лик, осмех, љубав и доброту твоју
чувам заувек и носим у свом срцу.
Супруга МИЛЕВА и ћерке ВЕСНА и ЈАСНИЦА с породицама

(37/305907)

Трогодишњи помен

сестри

ГРОЗДАНИ

Мицо, прошле су три
године без твог лика,
који исијава добро-
том...

Породица ЈОВАНОВИЋ
– ДРАГАН и ЗОРАН

(41/305924)

Прошло је петнаест година откако није са нама наш

МИЛАН ВУЈОВИЋ

Време протиче, а бол за тобом не престаје.

Брат СЛОБОДАН са породицом

(76/ф)

5. јула 2021. навршило се годину дана од смрти

МИЛАНКЕ РАДОСАВЉЕВИЋ
1948–2020.

Син АЛЕКСАНДАР
(53/305952)

СЕЋАЊЕ

ЗОРАН П. 

РАДОВИЋ
1996–2021.

Твоји: СТЕФАН

и ЛИДИЈА

(54/305953)

10. јула 2021. навршава се година од смрти

ПРЕДРАГА ЗЕЛЕНОВИЋА
10. VII 2020 – 10. VII 2021.

Година је прошла, недостајеш нам све више. Волимо те.

(59/305958)
                                                                             Твоји најмилији

11. јула навршава се десет година откада није са нама наш вољени

ДУШАН РАШЕТА
Десет година туге, сећања, успомена... С љубављу, поносом и захвалношћу чува-

мо те у срцима.

Твоји најмилији: супруга ДРАГИЦА, син МАРКО, ћерка МАРИЈАНА, зет ДРАГАН,

снаја ИВАНА и унуци ИСИДОРА, ЕМИЛИЈА, ДАНИЛО, ЛАЗАР и ДУШАН

(66/305972)

Мој пријатељ и друг

ДУШАН РАШЕТА

Хвала ти пријатељу на свим лепим заједничким трену-

цима.
РАДЕ и ЗОРАНА са децом

(65/305972)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН

РАШЕТА

У нашим срцима зау-

век.

Воле те: НИНА, 

ДЕНЧИЋИ

и САВАНОВИЋИ
(64/305972)

13. јула навршава се тужна година откако нас је

напустио наш вољени

МИЛОРАД ПРАЛИЦА
1954–2020.

У срцима и мислима те чувамо од заборава, с љу-

бављу и поносом помињемо.

Твоји: супруга РАДОЈКА и синови

ДУШАН и ДЕЈАН са породицама
(70/305982)

ПОМЕН

ДЕСАНКА

МАРКОВИЋ
16. VII 2012 – 16. VII 2021.

Увек те се сећамо.

Твоји најмилији

(71/305983)

Вољеним родитељима у помен и сећање

СТАН

ДОРИНА ГЕОРГЕ
1941–2020. 1937–2005.

10. јула 2021, у 10 сати, на гробљу Котеж у Панчеву, да-
ваћемо годишњи помен мајци и обележити сећање на
оца.

С љубављу и захвалношћу њихови најмилији: 
син АДЕЛИН, снаја МИЛЕНА и унук АНДРЕЈ

(83/305999
)

НЕМАЊА

ДАКИЋ
1989–2021.

Вечно у нама.

Твоји најмилији

(86/306008)

12. јула навршавају се три деценије откада нас је зау-

век напустила наша вољена и никад непрежаљена

МАРЈАНА НИКОЛИЋ МАЦА

Заувек си однела део нас.

И тако дођеш ми у сан, да ти још једном испричам ка-

ко ме болиш сваки дан, да још се надом трујем кад год

ти име чујем.

Твоји најмилији
(96/306027)

13. јула навршиће се шест месеци откада нас је напустила и упоко-

јила се моја драга мајка

НАДЕЖДА УРОШЕВ
рођ. Кошарић

1931–2021.

Тога дана, 13. јула, у 11 сати, на Католичком гробљу у Панчеву,

одржаћемо шестомесечни помен.

Јако недостају твој шарм, осмех и доброта.

Неутешни син СТЕВАН

(98/306035)

11. јула 2021. навршава се четрдесет дана

откада није са нама

МИЛОСАВА ЕРИЋ

Тога дана, у 11.30, окупићемо се на пра-

вославном гробљу у Старчеву и одати по-

мен. 

Породица ЈОВИЋ

(102/306044)

ДУКАДИНКА

ТОМИЋ

Чувамо те од забора-

ва.

Недостајеш нам.

Ћерка БЕБА

са породицом

(104/306056)

У суботу, 10. јула да-

ћемо шестомесечни

помен

ДУКАДИНКИ

ТОМИЋ

Срећни смо што смо

те имали.

Нека те сада анђели

чувају.

Син СЛОБОДАН, 

снаја СНЕЖАНА

и унук НЕМАЊА

(42/305925)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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ТУЖНО СЕЋАЊЕ

на

НЕДУ

ВУКОВИЋ
9. VII 2020 – 9. VII 2021.

РАДОЈИЦА и ЉИЉА

са породицом

(1/и)

ПОМЕН

НЕДА

ВУКОВИЋ
2020–2021.

Година је прошла као

дан. Волимо те.

Ћерка ДРАГАНА,

унук и зет
(2/305654)

Шест месеци откако нас је напустио наш вољени

СРЕТКО ЗЕЉКОВИЋ

Чувамо те од заборава јер смрт је јача од живо-

та, али не и од љубави према теби. Волимо те!

Твоји: супруга НЕВЕНА, ћерка ЈАСМИНА, 

син ЖЕЉКО и сестра СТАНА са породицама

(13/305865)

Прошло је годину дана

ХЕРМИНА

ХРЋАН
1929–2020.

Мајко, почивај у миру.

Ћерка ХЕРМИНА и син

КАРЛО са породицама

(25/305884)

Петогодишњи помен

СИНИШИ

МАРИНКОВИЋУ

САШИ
1967–2016.

Успомену на тебе чува
твоја неутешна мајка

ЈЕЛИЦА и син
АЛЕКСАНДАР

(26/305885)

11. јула навршава се ду-
гих једанаест година от-
како ниси са нама

ВЛАЈКО

ТАСИЋ
Увек ћеш бити у нашим
срцима.

Твоји најмилији

(27/305886)

Тужних шест месеци

без наше маме

МИЛКА

АРБУТИНА

Син ЈОВАН

и снаја СЛАВИЦА

(28/305887)

9. јула 2021. је четрнаест година откада није са нама

ДРАГА ЛАЛИЋ
2007–2021.

Мајко, с поносом, љубављу и поштовањем чувамо успомену на
тебе.
Твоји: син МИЛАН ЛАЛИЋ и ћерка МИРЈАНА са породицама

(31/305892)

13. јула 2021. навршава се годину дана откада није с нама наш

драги отац и супруг

ВЛАСТИМИР МАРКОВ
13. VII 2020 – 13. VII 2021.

Прошла је година туге и бола а сећање на тебе и твоју доброту

живи и живеће вечно јер имаш нас који те чувамо од заборава.

Твој син ЗОРАН и супруга ЗОРИЦА

(5/305852)

ДРАГАНА

ЈОВАНОВИЋ

Последњи поздрав

нашој Цики!

Породица

РАДОСАВЉЕВИЋ

(3/305845)

Последњи поздрав

свом другу

ДЕЈАНУ

ПЕТРОВУ

од ЗОКИЈА

са породицом

КРЦАНОВИЋ

(7/305855)

Последњи поздрав

НАДИ

ГВОЗДЕНАЦ

од куме ДРАГИЦЕ

МАРИЋ са децом

(9/305860)

РАНКО

МИХАЈЛОВИЋ

Последњи поздрав

стрицу од братанице

ВЕРЕ и НИКОЛЕ

(15/305867)

13. јула навршава се година откада је престало

да куца племенито срце нашег зета и тече

ВЛАСТИМИРА МАРКОВА
1949–2020.

С поносом те спомињемо, с љубављу и тугом чу-

вамо те од заборава.

Твоје ТЕГЕЛТИЈЕ: СТОЈАН, ДУШАН, 

СЛОБОДАНКА, МИЋО и МИРОСЛАВА
(61/305965)

16. јула 2021. године навршава се година од смрти нашег
вољеног оца

др ВЛАДИМИРА МОЛДОВАНА
5. I 1946 – 16. VII 2020.

Ову тужну годишњицу обележили смо 3. јула 2021. го-

дине, у кругу најуже породице, положивши цвеће на

његов гроб.

Ожалошћене ћерке ВЛАДАНА и ДРАГАНА

са породицама
(62/305/967)

Драги куме

ВЛАСТА МАРКОВ

Пролази тихо и нечујно година дана а наша се-

ћања не бледе.

Остају незаборавне успомене.

ЉУПЧЕ и МИРА

(91/306018)

МИЛАНОВИЋ

МИЛИВОЈЕ ЉУБИНКА
2. IX 2013. 7. VII 2017.

Поносни смо што смо вас имали.

Ћерке с породицама

(32/305894)

Увек си уз нас

МОМЧИЛО

КОСТИЋ
30. VI II 1939 – 1. VII 2015.

Породице: КОСТИЋ,

ДОШЕН и БЛАГА

(72/305984)

Сећања не бледе

ИЛИЈА

ДОШЕН
15. VI II 1940 – 10. VII 2000.

Породица ДОШЕН

(73/305984)

Чувамо успомену на

тебе

ЕВА

ВАСИЛЧИН
1946–2021.

ИВАНКА

са породицом

(100/306042)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 10. јула 2021. године, у 11 сати, на Новом
гробљу, одржати годишњи помен нашој јединој, драгој мајци, супрузи и пријатељу

БРАНКИ ЛАТИНОВИЋ ПУЉЕВИЋ
дипл. правник

1958–2020.

Твоју доброту, племенитост и љубав никада нећемо заборавити.
Увек у нашим срцима и мислима.

(67/305793)
                                                                       Твоји најмилији: НАТАША, БОЈАН и ТОМИСЛАВ

У четвртак, 15. јула 2021. на војловачком гро-

бљу, даваћемо годишњи помен нашој супрузи,

мајци и баки

ВЕРОНКИ ШИНТАИ

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Супруг ЈАНОШ, ћерка АЛЕКСАНДРА

и син АЛЕКСАНДАР са породицом

(68/305979)

ВЕРА

Нема суза које те мо-

гу оплакати, нити

времена у коме те

можемо прежалити.

Твоја ЈАГОДА

са породицом
(77/305991)

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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СЕЋАЊЕ

8. јула навршило се седам година од смрти мога брата

СЛОБОДАН НЕСТОРОВСКИ ЦОБА
1951–2014.

(10/305861)
                                                                                      АЦА и ДАЦА

У суботу, 10. јула 2021, у 11 сати, на Новом гро-

бљу дајемо једногодишњи парастос мојој драгој

супрузи

КОСИ РЕЉИЋ

Мила моја... пролази прва најтужнија година от-

како си отишла без поздрава, али из мог живота,

љубави и сећања нећеш нестати никад.

Твој супруг МИЋА
(14/305866)

Пола године туге

БУКИ
15. I – 15. VII 2021.

За све што је прошло

За све што долази

Недостајеш...

Твоји: ВЕЦА, ТИЋА и НЕЦА

(16/305869)

12. јула навршава се пола године без тебе

БРАНИСЛАВА ЛАЛИЋ

Тугујемо за тобом.

НЕНА, ГОГА и СНЕШКА

(18/305871)

12. јула навршава се пола године без тебе

БРАНИСЛАВА ЛАЛИЋ
У мојим си мислима.

Брат САВА из Долова
(19/2305871)

На Петровдан навршавају се две године откада није са нама наша

вољена

МИЛКА НИКОЛИЋ
1950–2019.

Туга не пролази, на бол смо се навикли, не и на недостајање.

Помислимо – ту си, позваћеш, доћи ћеш, а дођеш само у сан.

Увек онако лепа, насмејана, нежна, отмена, јака а скромна, каква

си била. Волимо те бескрајно.

Захвални: супруг ЈОВАН, ћерке ЗОРАНА и ЉИЉАНА, 

унучице СОФИ и МИЛА, зетови АРПАД и ЛАЗАР
(21/305876)

Девет тужних година без тебе тата

ЕРДЕЉАН

ЈОВИЦА МАРИЈА
4. III 1933 – 6. VII 2012. 16. V 1939 – 20. II 2013.

Много ми недостајете вољени родитељи.

У срцима ћерке ЗОРИЦЕ и зета ДАРКА

(22/305877)

ПОМЕН

КОМАНОВ

ЗОРКА ЂУРА
1915–2008. 1924–2011.

Чувамо успомене на вас.

(23/305883)
                                                     Син ЈОВАН са породицом

ПОМЕН

РАМЈАНАЦ

МАРА ДАМЈАН
1932–2019. 1927–1998.

Увек сте са нама.
(24/305883)

                                      Ћерка ЕМИЛИЈА са породицом

Прошло је тужних четрдесет дана откако није

са нама наш вољени

ИВИЦА КРАКЕР

Ожалошћени: супруга МИЛЕНА, 

ћерка ИВАНА, син ЗОРАН, снаја ВАЊА

и унуци АЛЕКСА и САРА

(29/305888)

8. јула навршава се десет година откада није са

нама наша драга

ЦВЕТАНА ПЕРИЋ
8. VII 2011 – 8. VII 2021.

Твоја љубав, племенитост и доброта остаће зау-

век у нашим срцима.

Ћерка МИЛИЦА и син СТЕВАН са породицама

(30/305890)

29. јуна 2021, у 88. години, преминуо је наш драги

БОЖО НОВКОВИЋ
1934–2021.

Испраћај за сахрану је обављен 3. јула 2021, у 10 сати,

на Новом гробљу у Панчеву.

Сахрана ће се обавити на гробљу Мирогој у Загребу.

Ожалошћени: ћерка ВЕСНА, син НЕВЕН, 

снаха ЈЕЛЕНА, унук ВАЊА и остала родбина
(4/305849)

СЕЋАЊЕ

ОЛГИЦА

КАРБУНАР
1958–1982.

Године пролазе, туга

и сећање остају. 

Увек ћеш бити у на-

шим мислима.

Тетка МИРА

са породицом

(34/305903)

13. јула 2021. навршава се годину дана откако није са
нама наша тетка и бака

КОСА РЕЉИЋ
6. XII 1939 – 13. VII 2020.

Све нам више недостајеш...
Присутна су само сећања, мисли, успомене на тебе и
дане проведене са тобом.

С љубављу твоји: ЗОРИЦА, ДРАГАН, 
ВЛАДИМИР и НЕВЕНА

(38/305909)

Прошло је шест месеци бола и туге

БАЛОГ АНТАЛ ТОНИ
1952–2021.

Заувек у нашим срцима.

Сестра ГИЗЕЛА, зет ЛАЗАР, 

сестрић ДРАГАН и сестричина

СНЕЖАНА са породицом

(51/305942)

СЕЋАЊЕ

14. VII 2019 – 14. VII 2021.

ИЛИНКА ЖИВКОВ

Тешко је живети са раном у срцу и души. Видети те свуда а нигде наћи.

Супруг ЖИВОЈИН

(63/305968)

Навршава се једана-

ест година откада ни-

је са нама наша

МИЛЕНА

ВЕСЕЛИНОВИЋ

Твоји најмилији

(97/306028)

БЛАГАЈНА

013/300-830



Надметали се тркачи
из дванаест земаља

Похвале за
организацију стижу
са свих страна

Недеља, 4. јул. Дан када су сви
путеви водили у Панчево. У орга-
низацији Атлетског клуба Пано-
нија и Туристичке организације
Панчево, одржана је велика
спортска манифестација – „Вај-
фертова трка”.

Био је то још један истински
спектакл у режији популарних
„панонаца” и догађај какав наш
град одавно није имао. Учество-
вало је око 200 предшколаца и
основаца подељених по узрасти-
ма, такмичиле су се и особе са
инвалидитетом, а главне су биле
трке одраслих на четири и десет
километара. У тркама одраслих
надметало се чак 300 атлетича-
ра из дванаест земаља.

Тркачи су се такмичили трче-
ћи кроз центар града од Трга
слободе, кроз Улицу војводе Радо-
мира Путника, затим Максима
Горког, Касапиновићевом, па
дуж улица Жарка Зрењанина,
Др Жарка Фогараша, Кеја Радо-
ја Дакића, Игњата Барајевца,
Вука Караџића, Штросмајерове,
Димитрија Туцовића и назад до
Трга слободе.

Био је то догађај који је на све
оставио веома снажан и пози-
тиван утисак. Организација трке
била је одлична, стаза занимљи-
ва и перфектна за праве дуго-
пругаше, а тркачи су били
расположени као и увек. Иако
је жива у термометру достизала
и 30 подељак... На висини задат-
ка били су и мериоци времена,
судије су такође беспрекорно
обавиле свој посао, све је било
синхронизовано, а посебан тон
овом догађају давао је комента-
тор РТС-а, човек који прати гото-
во све атлетске догађаје у нашој
земљи, Радослав Симић Рале.
Организатори су се потрудили
да они најбољи из Панчева оду
и с вредним наградама...

– Изузетно сам поносан што
ми је припала част да отворим
главни догађај, односно главну
трку на данашњој манифестаци-
ји. Први пут се у Панчеву одржа-
ва овако масовна улична „Вај-
фертова трка”. Ово је велика ствар
за град Панчево. Из дванаест
земаља више од 500 учесника се
одазвало позиву организатора,
којима захваљујем на труду да
организују овакву уличну трку.
Без Атлетског клуба Панонија и
без Туристичке организације Пан-
чева једна оваква спортска мани-
фестација не би била могућа.
Хвала им што су у нашем граду
уприличили једну манифестаци-
ју овог типа, јер заиста у овом
периоду, када је епидемија коро-
навируса и даље на снази, ово је
нешто што нам свима треба и
што је за здравље свих нас – рекао
је градоначелник Панчева Алек-
сандар Стевановић.

Поред осталих тркача, уче-
ствовали су и атлетичари из пре-
ко 30 клубова из свих крајева
Србије, а нарочито је била зани-
мљива трка деце са инвалиди-
тетом и отежаним кретањем,
која је и отворила такмичење.

Одмах после њих одржане су
трке предшколаца на 100 мета-
ра, деце првих и других разреда
на 250 метара, трећих и четвр-
тих разреда на 300 метара, петих
и шестих разреда на 400 метара,
док су се седмаци и осмаци над-
метали на стази од 800 метара.

– Будући да се манифестаци-
ја „Дани Вајферта” није одвија-
ла како је планирано и како се
годинама традиционално орга-
низовала, а с обзиром на то да
су спортске манифестације ова-
квог типа биле дозвољене, нисмо
хтели да одустанемо од ове трке.
Улична трка је веома важна за
град Панчево, јер смо имали
госте из дванаест земаља. Ова-

кав тип спортских манифеста-
ција је битан за град Панчево и
волели бисмо да их има што
више и у што већем броју. Ова
трка се једним делом одвијала
улицама кроз старо градско
језгро, где су тркачи, али и сви
који су дошли у Панчево виде-
ли стари део Панчева и значај-
не споменике културе и лока-
ције на којима су снимани фил-
мови. Једна екипа је имала и
вожњу катамараном. Тркачи су
имали прилику да у неколико
сати виде пуно тога у Панчеву –
истакао је директор Туристичке
организације Панчево Никола
Стоилковић.

Тачно у 18.30 уследило је
одборојавање и сам старт трка
на четири и десет километара.
На челу колоне били су поли-
цајци на моторима, а иза њих

возило са семафором које су
пратили сви тркачи.

У трци на десет километара
надметало се 211 учесника, а
победио је Максим Пушкар из
суботичког Спартака, који је
остварио време од 0:32,14. Међу
женама је најбоља била Невена
Јовановић из Београдског тркач-
ког клуба. Она је, стигавши на
циљ за 36 минута и 31 секунду,
била пета у укупном пласману.

Први у трци на четири кило-
метра, међу 97 пријављених уче-
сника, био је Ђуро Борбељ из
Апатина, који је стигао на циљ
за 11 минута и 59 секунди. Када
је реч о женама, најбоље време
(0:13,47) остварила је Ива Мале-
тић из АК-а Младост из Зајеча-
ра, што јој је донело осмо место
у укупном пласману.

У женској конкуренцији у над-

метању на 4.000 метара друго
место је заузела Милица Тома-
шевић из Црвене звезде, а трећа
је била Сандра Узелац из Бео-
града. Сребрним одличјем у над-
метању мушкараца окитио се
Филип Недељковић из Лазарев-
ца, а трећи је на циљ стигао члан
суботичког Спартака Дарио
Башић Палковић.

Жестоко је било и надметање
на десет километара. У надмета-
њу атлетичарки сребром се оки-
тила наша суграђанка, чланица
Црвене звезде Слађана Стамен-
ковић, а бронза је припала Ката-
рини Похлод, чланици АК-а
Хајдук маратон тим из Куле. У
трци мушкараца други је на циљ
стигао Кристијан Стошић из Бео-
града, с бронза је припала Кикин-
ђанину Браниславу Живићу.

Много је људи било укључе-
но у организацију једног ова-
квог спектакла и сви они заслу-
жују похвале и захвалност што
је Панчево имало прилику да
буде домаћин овако велике
манифестације, јер су слике из
нашег града обишле готово цео
Стари континент.

– Дан након трке стигле су нам
честитке и похвале за организа-
цију, и то од челних људи АК-а
Црвена звезда, Десимира Гајића,
па председника Спортског саве-
за Београда Драгана Томашеви-
ћа, те Мартина Габера, кореспон-
дента за Западни Балкан, који је
натркудошаонапрепорукуАмба-
саде Савезне Републике Немач-
ке, и многих других. АК Панони-
ја овим путем још једном захва-
љује градоначелнику Александру
Стевановићу, који јеличнодопри-
нео томе да ова манифестација
засија пуним сјајем. Поред тога,
дугујемо велику захвалност свим
волонтерима, редарима, саобра-
ћајној полицији, као и предузе-
ћима која су учествовала у орга-
низацији овог догађаја – додао је
директор АК-а Панонија Алек-
сандар Драгојевић.

Најважније је да су сви гости
отишли из нашег града задо-
вољни, са осмесима на лицима,
а за организаторе и АК Пано-
нију имали су само једну жељу
– да улична трка у Панчеву тра-
је још дуго, дуго...

СПОРТ
Петак, 9. јул 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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СЈАЈНА СПОРТСКА МАНИФЕСТАЦИЈА У РЕЖИЈИ АТЛЕТСКОГ КЛУБА ПАНОНИЈА

У ПАНЧЕВУ ТРЧАЛО „ПОЛА” ЕВРОПЕ

МЕДАЉЕ И ЗА ТАМИШ

На „Вајфертовој трци” у нашем

граду, предвођен тренером

Зораном Коцићем, Атлетски

клуб Тамиш представио се са

дванаест својих чланова и

остварио запажен успех.

У трци на 400 метара, у

категорији особа с посебним

потребама, Милица Раданов

је освојила прво место и злат-

ну медаљу. Треба истаћи вео-

ма важну чињеницу да је

Милица наступала у претход-

ном периоду и на стандард-

ним тркама и ван Панчева,

где је такође имала запажене

успехе. Србислав Главинић је

наступио на деоници од 800

м и у сјајној трци освојио сре-

брно одличје. Србислав је изу-

зетно талентован млади атле-

тичар, који је својим

резултатима скренуо пажњу

на себе у протеклом периоду.

Боје клуба су бранили и:

Дуња Есих, Емилија Јелесије-

вић, Дуња Вучковић, Алек-

сандар Којић, Вања Глави-

нић, Лена Радосављевић,

Сара Гагић, Николина Радо-

вановић, Милица Славујац и

Вукашин Траиловић.



Недавно је одржано
Првенство Србије за сениоре
у гађању из малокалибарског
пиштоља, а чланови Стре-
љачке дружине „Панчево
1813” постигли су сјајне
резултате.

Млади тим из нашег града
је у екипној конкуренцији
освојио бронзано одличје, а
много успеха наши суграђани
су имали и у појединачном
надметању.

Марко Нинковић је погодио
517 кругова и пласирао се на
шесто место у конкуренцији
сениора, иакоје јошувекпионир.
Са овим резултатом је био
најбољи у надметању јуниора.
Велимир Нинковић је погодио
471, а Стефан Кешишјан 465
кругова. Алекса Ракоњац се
пласирао на дванаесто место у
надметању сениора у троставу
3 x 40 метака у гађању 
из малокалибарске пушке, с
1.121 кругом, а у лежећем ставу
је с 589,4 круга заузео тринаесто
место. У конкуренцији јуниора
је био пети.

Први регионални клуб у аме-
ричком фудбалу Банатски бико-
ви у суботу, 10. јула, од 16.30, на
стадиону у Раковици одиграће
финалну утакмицу плеј-офа
Спорт клуб Прве лиге Србије
против увек незгодне екипе СББ
Вукова из Београда.

Подсетимо, екипа из Баната
је у полуфиналном мечу у Вршцу
избацила из даљег такмичења
досадашње шампионе из Крагу-
јевца, али нема сумње да попу-
ларне „бикове” идуће суботе чека
изузетно тежак посао. Вукови су
до финала дошли без пораза у
сезони, док Банатски бикови има-
ју уписан само један изгубљен
меч у сезони, и то из првог кола,
када су на домаћем терену изгу-
били управо од Вукова с 13:28.

Председник банатског клуба
Ненад Боснић задовољан је како
се екипа спремила за финале и
верује да су његови момци спрем-
ни за реванш.

– Пре свега очекујем добру,
тешку и тврду утакмицу. Вуко-
ви су ову сезону одиграли без
пораза, што је велики успех.
Иако су имали смену генераци-
је, оформили су одличан тим,
па се ради о веома младој и
талентованој екипи. Ми смо се
добро спремили, наш стручни
штаб с Бојаном Ковачевићем на
челу одрадио је добар скаутинг

њихове екипе и надам се да ће
се то показати и на терену и да
ћемо се реванширати Вуковима
за једини пораз који смо имали
у регуларном делу сезоне. Моја
очекивања, као и свих у клубу,
јесте – титула. Не треба бити
скроман, стигли смо до финала,
имамо искусну екипу, радили
смо напорно целе сезоне, пока-
зали велики напредак и надамо
се да ћемо изаћи из финала као
победници. Наша екипа у овој
сезони јесте скуп искусних игра-
ча. Већина њих је играла или
игра за наш национални тим и
има дугогодишње искуство игра-
ња у Првој лиги. Задовољан сам
њиховим приступом тренинзи-

ма и утакмицама, одрадили су
све што се тражило од њих и
испунили очекивања која смо
зацртали пре почетка сезоне.
Поред њих, треба споменути и
искусан стручни штаб који је све
то уклопио. Поред Бојана Кова-
чевића, ту су и искусни тренери
Бојан Милић, Предраг Дурлић
Вујић и Блажо Бојић – рекао је
Боснић.

За све оне који не буду били у
могућности да у суботу, 10. јула,
буду на стадиону и с трибина
бодре Банатске бикове, биће омо-
гућен директан пренос на кана-
лу Спорт клуб ХД1.

СПОРТ
Петак, 9. јул 2021.
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„Дизелка” поново у
центру пажње

Петар Станић
нови фудбалер
Црвене звезде

Железничар наставља да испи-
сује нове странице историје пан-
чевачког фудбала. Овај спортски
колектив је, после више година,
вратио наш град на велику спорт-
ску мапу Србије, бар када је нај-
важнија споредна ствар на свету
у питању, а недавно је још једном
померио фудбалске границе...

Први пут је један наш сугра-
ђанин прешао из родног гра-
да, из једног панчевачког клу-
ба, међу српске фудбалске
великане. Да, оно о чему се
шушкало данима пре тога, 1.
јула постало је јава. Двадесе-
тогодишњи Петар Станић,
један од најталентованијих
младих играча у земљи и у
прошлој сезони душа Фудбал-
ског клуба Железничар, постао
је нови члан шампиона Срби-
је – Црвене звезде!

– Ово је велика ствар за пан-
чевачки фудбал уопште. Поно-
сни смо што је наш фудбалер
постао део шампионског клу-
ба. Велику захвалност дугује-
мо нашем Пекију на свему што
је учинио за Железничар. Пока-
зао је да је изузетан фудбалер,
али и одличан момак. Хвала и
Црвеној звезди и господину
Звездану Терзићу на његовој
упорности да Петар појача баш
црвено-беле. Исказано је вели-
ко разумевање како би се оства-
рила Пекијева жеља. Драго ми
је што играч из Панчева поја-

чава српског шампиона, а пого-
тово што иде из Фудбалског
клуба Железничар. Петра у Зве-
зди чека још један Панчевац,
то је Милан Гајић, и сигурно
ће му адаптација због тога у
новом клубу бити лакша. Пеки-
ју желим много здравља пре
свега, а сигуран сам да ће он
остварити своје снове. Ово је
велика ствар за Панчево, за
Железничар, за све нове гене-
рације, јер могу да виде да је
могуће и из „Жеље” отићи у
велики клуб. Од срца Петру
желимо све најбоље, али и да
буде са обе ноге на земљи и да
никада не заборави клуб и град

из кога је отишао – рекао је на
растанку с једним од најбољих
играча из прошле сезоне први
човек Железничара Зоран
Наунковић.

Одмах по потписивању више-
годишњег уговора с Црвеном
звездом Петар Станић се укр-
цао на авион и одлетео пут
Аустрије, где се придружио
новим саиграчима, шампиони-
ма Србије, који се тамо припре-
мају за предстојећу сезону.

– Хвала председнику Зорану
Наунковићу на лепим речима.
Када сам дошао у Железничар,
играчи и управа су ме супер
прихватили, па сам имао осе-
ћај као да сам цео живот ту.
Заиста, време у „Жељи” ми је
било један од лепших периода
у животу. Драго ми је да сам
био део једне лепе приче, да
смо успели да остваримо циљ и
да клуб остане међу прволига-
шима. Србија је чула за Желе-
зничар из Панчева, а верујем да
ће се тек чути за овај сјајан
колектив. Хвала свима у клубу,
заиста. Са свима сам имао изу-
зетну сарадњу. Црвена звезда је
клуб за који навијам од малих
ногу, а сада ми се остварила
велика жеља да постанем њен
члан. Осећај је јако чудан. Доско-
ра сам ишао на стадион да гле-
дам те играче, а сада ћу трени-
рати с њима и играти на тој
истој трави. Преда мном је вели-
ки изазов, али идем у Звезду да
покажем шта знам и да се намет-
нем шефу стручног штаба Деја-
ну Станковићу – рекао је при-
ликом поздрављања са „Жељом”
Петар Станић.

Црвена звезда ће за слободу
двадесетогодишњег фудбалера
издвојити 100.000 евра и 20 одсто
од наредног трансфера. Постоји
и могућност да београдски клуб
у било ком моменту може да
откупи и тих 20 одсто за 100.000
евра.

Петар Станић је пажњу фуд-
балске јавости привукао добрим
издањима у Првој лиги Срби-
је. Одиграо је 29 утакмица и
постигао шест голова, а покри-
ва позицију централног везног
играча. Интересовање за њего-
ве услуге показали су и ТСЦ,
као и вицешампион Хрватске
– Осијек. Ипак, преовладала је
Петрова жеља да обуче црве-
но-бели дрес.

Срећно, мајсторе!

НОВИ УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКИХ СТРЕЛАЦА

КЛИНЦИ ГАЂАЈУ КАО МАТОРИ!

НАСТАВЉА СЕ ЛЕПА ТРАДИЦИЈА

ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ
НА СПОРТСКОМ ЦЕНТРУ

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

БАНАТСКИ БИКОВИ ЗА ТИТУЛУ ШАМПИОНА

Стране припремио

Александар
Живковић
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Da2

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ВАЖНА СТВАР ЗА СПОРТ У ПАНЧЕВУ

ИЗ ЖЕЛЕЗНИЧАРА У ШАМПИОНСКИ ТИМ

Лепа спортска традиција у
нашем граду биће наста-
вљена и ове године.

Турнир у малом фудба-
лу под називом „Панчево
2021” биће одржан од 13.
до 18. јула на Спортском
центру „Младост”, а све
утакмице ће бити игране у
вечерњим терминима,
почев од 19 сати. Овај
спортски догађај по прави-
лу окупља велики број
љубитеља малог фудбала, а
мајстори игре „на петопар-
цу” одушевљавају их сво-
јим потезима и ефектним
головима.

Поред признања за осво-
јено прво, друго и треће
место, организатор је
обезбедио наградни фонд
од 300.000 динара, па ће
тако првопласирана екипа
зарадити 200.000, друго-
пласирана 70.000, а треће-
пласирана 30.000 динара.

Екипе се могу пријавити
до недеље, 11. јула, увече,
на телефон 060/364-09-22.
Котизација по екипи изно-
си 12.000 динара.

Извлачење парова биће
одржано у понедељак, 12.
јула, у просторијама Спорт-
ског савеза Панчева.



И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Не зна шта је
Особа види ко је када погледа у огледало.

    Барем мисли да је тако.

    Баш зато нема појма о животу.

    Јер, одраз који јој се појављује није веран.

    Није веран, иако је убеђена да јесте.

    Нас будала има много.

    Мало је оних што знају.

    Шта виде у огледалу.

Губитник
Мислиш да си победник.

    Да возиш трку живота.

    Да нема таквих као што си ти, да си оригинал.

    Онда укапираш да си истрошена гума, разних врста.

    Да си она што се одлаже после дуготрајног харчења.

    Да си она што се баца после једнократне употребе.

    Напуњена вредном течношћу што доноси нови живот.

    Еј, ти, потписани лузеру.

Херојство
Осећаш се као херој пошто те с том речју лупкају по рамену.

    Мани гомилу, она ради шта је у њеној дефиницији.

    Да те пали и пржи, грли и љуби.

    Да ти говори да си једини, да си херој...

    Да не би никада пристала на то да те повреде други.

    Нарочито не она, јер је твоја.

    И ти си њен.

    До следеће херојске прилике.

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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Дарко и Мирко,
честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће

стизати на вашу адресу.

                      Редакција

Поздрав читаоцима и редакцији
најстаријег недељника на Балкану
из бање Јунаковић.  Дарко Михајлов

Из прелепе Агине шаљемо топле поздраве

нашим суграђанима и члановима редакције

омиљеног листа „Панчевац”.   Мирко Балаш


