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ТРКАТРКА

Грађани ће и после 5. јула по непромењеним условима моћи да
региструју возила, саопштила је Агенција за безбедност саобраћаја
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Одбијен Ћирин предлог
да уредник иде у притвор

» страна 3

Кнежевићи „ваљали” и
огласе и саме новине?
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НОВО У ГРАДУ!

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1
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Списак слободних места
и цена на факултетима

ВОДИЧ ЗА БРУЦОШЕ

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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СПЦ НА СТРЕЛИШТУ
ПОДИЖЕ НОВИ ХРАМ

МУП ОДУСТАО ОД НОВИХ ПРОПИСА
ОРЕГИСТРАЦИЈИМОТОРНИХВОЗИЛА

УСЛИШЕНЕ МОЛБЕ ПАНЧЕВАЦА

НАШИ СУГРАЂАНИ 

Мајстори доброг звука
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то ће се радити и у будућности –
казао је градоначелник.

Према његовим речима, ускоро ће
почети радови у оквиру највећих капи-
талних инвестиција планираних за ову
годину, а то су Улица цара Лазара,
наставак реконструкције централног
градског језгра и уређење градског
кеја. Закључио је рекавши да „све ово
не бисмо могли да урадимо да при-
вредни раст државе није овакав какав
је, а да град Панчево са свим инвести-
цијама које су реализоване не прати
тај раст”.

Стевановић је рекао и да је циљ да
„град подигнемо на један нови, лепши
ниво, много квалитетнији за живот”.

Кружни ток на Надиној кривини

Градска менаџерка Маја Витман
детаљно је објаснила шта је урађено
у оквиру четврте фазе радова у
северној индустријско-пословној
зони.

– Након усвајања два плана детаљне
регулације укупне површине од око
105 хектара Северне пословне зоне 1 и
2, у току 2016. године кренуло се с

радовима на основу техничке доку-
ментације на инфраструктурном опре-
мању, што је предуслов за привлачење
потенцијалних инвеститора. Kомпле-
тна инфраструктура је изведена у
дужини од 2.350 метара у улицама 7.
нова и Црепајачки пут, док ће укупна
дужина трасе с последњом фазом

радова бити 2.700 метара. Претходни
радови су се односили на изградњу
саобраћајнице у ширини од седам
метара, са изградњом фекалне и водо-
водне мреже, полагањем средњона-
понских каблова, стубова јавног осве-
тљења и изградњом прикључка на
државни пут, односно на Јабучки пут.
Изведени су и радови на комплетној
реконструкцији канала за потребе
одвођења атмосферских вода у сарад-
њи с ДТД-ом и ЈП-ом „Воде Војводи-
не”. У току су завршни радови у дужи-
ни од 350 метара на постављању стубо-
ва јавног осветљења и изградњи нове
хидрантске мреже у дужини од 80
метара. Урађени су ископи, припрем-
ни радови, асфалт и стубови јавног
осветљења – објаснила је градска
менаџерка.

Преостало је да се поставе латерне и
светиљке на стубове јавне расвете, да се
заврши израда канала, банкина и
постављање саобраћајне сигнализације.
Рок за завршетак радова је 12. јун.
Након тога ће се приступити технич-
ком прегледу изведених радова ради
добијања употребне дозволе. Такође, у
току је израда техничке документације
у сарадњи с ЈП-ом „Путеви Србије” за
изградњу кружног тока на Надиној кри-
вини, чиме ће се решити и вишедеце-
нијски проблем безбедности једне од
најкритичнијих саобраћајних тачака у
граду, која је притом на државном путу.

Све ово ће, према речима надле-
жних, бити изведено у току ове године.

С. Трајковић

Потенцијал за даље 
ширење погона постојећих
инвеститора и за 
долазак нових

Укупна дужина трасе 
биће 2.700 метара

Четврта фаза радова у северној инду-
стријско-пословној зони приближила
се крају. Зато су конференцију за нови-
наре, 4. јуна, управо на том месту одр-
жали градоначелник Александар Сте-
вановић и градска менаџерка Маја
Витман, а у обиласку овог комплекса
био је и народни посланик Марко
Младеновић.

Градоначелник Стевановић је овом
приликом најпре рекао да сада „може-
мо да видимо да је све оно што је рађе-
но претходних година дало резултате,
а то је да ми овде имамо две светске
компаније – ZF и ’Брозе’ и да је Панче-
во индустријски центар”.

Стварање у континуитету

Стевановић је додао:
– Ми смо 2015. и 2016. године кре-

нули у изградњу комплетне комуналне
и све остале потребне инфраструктуре
за стварање једне нове гринфилд зоне
и сада је овде имамо скоро потпуно
опремљену. Завршава се последња
деоница Улице 7. нова и оно што је још
остало да се уради јесте кружни ток и
самим тим прикључење на магистрал-
ни пут Панчево–Зрењанин. То значи
да ћемо имати две потпуно опремљене
пословне зоне. Овде постоји потенци-
јал за даље ширење погона како посто-
јећих инвеститора, тако и за долазак
нових. Преко пута Северне зоне 1 при-
премамо нових 55 хектара, односно
нову гринфилд зону, у којој такође
стварамо услове за нове инвеститоре и
већ смо ушли у израду планске доку-
ментације.

План је да се, након тога, одмах
настави инфраструктурно комунално
опремање и Северне зоне 3, а градска
власт се нада да ће град у овој зони
добити можда још два инвеститора на
нивоу ZF-а и „Брозеа”, а све то с циљем
привредног развоја Панчева и Репу-
блике Србије.

– Изузетно битна ствар јесте и
запошљавање наших суграђана и
драго нам је да од Националне слу-
жбе за запошљавање добијамо
податке да је проценат незапосле-
них сада сведен на једноцифрен
број, а знамо да је пре десетак годи-
на био и 26 одсто. Такође, повећани
приходи у буџету Града Панчева
омогућавају нам да у граду спрово-
димо инвестиције у које смо крену-
ли, а можемо да видимо да је од
августа прошле године до овог
момента у Панчеву асфалтирано
преко 50 улица – око 30 километара
новог асфалта је постављено, а то је
само један део плана. Данас већ
имамо нове планове за наставак
свих тих радова и они ће се одвијати
у континуитету. Ми желимо да наш
град умијемо, да га доведемо у ста-
ње какво наши грађани заслужују и
данас имамо новца да то радимо и

ДРУГА СТРАНА2
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Лепа, ћао!
Пре нешто јаче од века – 1919.
године – прославио се Мишка
Зиганов. Нико ништа о том чове-
ку никада пре тога није чуо, али
је једним потезом направио чудо
– остављен је први писани траг о
песми „Бела ћао”, коју је Мишка
одсвирао на фисхармоници и
снимио.

И, била је то права мала рево-
луција, јер је најчувенију итали-
јанску песму, коју је у последњих
неколико година на друштвеним
мрежама одслушало преко
милијарду људи, „засвојатало” у
правим великим револуцијама
пола планете. Певали су је уче-
сници Арапског пролећа, демон-
странти у САД, али и у Судану,
Турској, Чилеу и Либану, анти-
глобалисти, пацифистички бор-
ци против климатских промена
и за здраву околину; као химна је
интонирана на сахрани убијених
карикатуриста часописа „Шарли
Ебдо”... Певају је и овде, из мно-
го разлога, свуда су око нас.

„Бела ћао” је постала симбол
борбе, протеста, штрајкова и
отпора широм света. Каква моћ-
на песма, у све се умешала!

Поносни Италијани управо
снимају документарац о њеној
глобалној важности. И не само
то: група лево оријентисаних
посланика у италијанском пар-
ламенту предлаже да се изгласа
закон којим би се институције
система обавезале да се „Бела
ћао” изводи после државне хим-
не приликом прославе Дана
ослобођења од нацизма и фаши-
зма, 25. априла. Предлагачи
закона подвлаче да „Бела ћао”
није политички израз ниједне
партије, већ да се, напротив, све
демократске политичке снаге
могу једнако препознати у уни-
верзалним идеалима који су
надахнули песму.

Наравно, десничари су свуда
исти, па су ови италијански
бесмртној песми, која је симбол
борбе за личну слободу и против
угњетавања народа, натукнули
придев „партизанска”, што је, је
л’ те, неприхватљиво. Ко их
шиша, кажу слободоумни; исти
ти десничари полемишу чак и о
томе да ли треба славити Дан
ослобођења Италије од нацизма
и фашизма. Да не треба, можда,
славити улогу италијанског
режима у Другом светском рату...

Не треба их ни кривити прете-
рано: са чим се сви људи, а
посебно политичари, поистове-
ћују ако не са својим коренима.
„Бела” каже: „Једног јутра пробу-
дио сам се и нападач је био ту. О,
лепа, ћао! Лепа, ћао, ћао, ћао!
Сахрани ме горе у горама, под
сенком лепог цвета. И људи који
пролазе рећи ће ти: ’Како леп
цвет!’ И ово је цвет партизана
који је умро за слободу”.

„Бела ћао”, верзија КУД „Иди-
јота”, сад, до даске!

Пише: Синиша Трајковић

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

КРАЈ ЧЕТВРТЕ ФАЗЕ РАДОВА У СЕВЕРНОЈ ПОСЛОВНОЈ ЗОНИ

Чекање на ред.

У центру града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

ПАНЧЕВАЧКИ ПОЗИВ СВЕТСКИМ КОМПАНИЈАМА

Трећа фаза уређења
централног зеленог
језгра подразумева нове
стазе и игралишта

Предвиђена доградња
атмосферске, водоводне
и канализационе мреже

Инфраструктурни пројекти планирани
за ову и наредну годину почињу да се
реализују. Град Панчево ће добити сво-
ју променаду на реци Тамиш, а радови
ће почети у наредних неколико недеља.
Улица цара Лазара изгледаће светски,
двориште „америчких зграда” у центру
града добиће потпуно ново рухо, а
фискултурна сала Гимназије „Урош
Предић” биће потпуно реконструисана
чим ученици оду на летњи распуст.

Тема овог текста је комплетна
реконструкција Градског парка. Град-
ска менаџерка Маја Витман каже да су
„термини немарност, неулагање и
небрига обележили једно ружно време,
које желимо да оставимо иза нас и да
идемо напред”. Додаје:

– Само искреним ставом у непосред-
ној комуникацији с грађанима, јавним
обављањем свакодневних послова у
корист и за рачун грађана, пратећи
јасну политику председника Србије
Александра Вучића, идемо напред, у
томе успевамо и ту нико нема дилеме.
Поносни смо да је управо ова локална
власт на челу са СНС-ом, која је од
2014. године марљиво радила у корист
грађана, успела да изнесе најбитније
инвестиције и оправда улагања у
будућност Панчева. Нећемо стати,

настављамо с великим послом – креће-
мо у трећу фазу уређења Градског пар-
ка, нашег централног зеленог језгра.

Маја Витман наглашава да су све
Панчевке и сви Панчевци емотивно
везани за једини парк у центру нашег
града, те да је то била додатна мотива-
ција градске власти да га, после више-
годишњих апела, уреди.

– Подсећам на то да је парк изграђен
почетком осамдесетих година прошлог
века и да од онда није било већих ула-
гања. Можемо се похвалити да имамо
зелену оазу у самом центру града која
је део великог централног шеталишта и
повезана је са институцијама од знача-
ја, а у непосредној је близини реке
Тамиш. Радови треће фазе односе се на
комплетну реконструкцију парка на
потезу од почетка Улице војводе Живо-
јина Мишћа до краја Масарикове ули-
це, те од краја Змај Јовине улице
закључно с Народним музејом, као и на
попречне стазе које воде од Трга краља
Петра I – наводи градска менаџерка.

Она објашњава да су реконструкци-
јом, као и у претходној фази, предвиђе-
ни радови на постављању новог јавног
осветљења и на доградњи атмосферске,

водоводне и канализационе мреже, као
и на заштити постојећег топловода.

– „Умићемо” чесму у непосредној
близини круга, поставићемо још једну
на почетку Масарикове улице и инста-
лираћемо „поп-ап” систем за потребе
наводњавања. Бринемо о најмлађима:
због стварања непотребне гужве на
једином дечјем игралишту у парку
поставићемо ново игралиште у Маса-
риковој улици и реконструисаћемо ста-
ро. Заменићемо стару опрему новом, по
најсавременијим стандардима и пра-
вилницима. У циљу реорганизације
простора и због могућности да то изве-
демо овим радовима, изместићемо
постојеће игралиште ближе музеју на
садашњу зелену површину, а уједно
ефектом „огледала” добићемо идентич-
ну зелену површину на делу садашњег
игралишта. Нећемо изгубити зелене
површине, већ ћемо добити боље орга-
низован простор за децу и родитеље.
Наиме, у сарадњи с локалним предузе-
ћима – ЈКП „Зеленилом” и ЈП „Урбани-
змом” – у вези са организацијом амби-
јентално-урбанистичког простора одлу-
чили смо да постојећа стабла остану на
истим локацијама, чиме ће бити омогу-
ћен додатни хлад за малишане и роди-
теље – јасна је Маја Витман.

Наравно, тема радова биће и ком-
плетна реконструкција постојећих клу-
па, стубних канти, те постављање клупа
за „маме с бебама”, што ће бити део
целине који је недостајао. ЈКП „Зеле-
нило” додатно ће уредити зелене повр-
шине новим садницама и поставити
нове прелепе цветне инсталације
каквих већ има у изобиљу у целом Пан-
чеву. Завршетак уређења Градског пар-
ка планиран је за следећу годину. С. Т.

ШТА ЋЕ БИТИ УРАЂЕНО У ПАНЧЕВАЧКОМ ЕПИЦЕНТРУ

Градски парк – потпуно нова реалност
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Како се ближиo 5. jул, од када
je на техничком прегледу вози-
ла требало да се мери количи-
на издувних гасова, све су
чешће биле гласине да би МУП,
ипак, могао у последњем тре-
нутку да одложи ову новину
најмање на годину дана. Раз-
лог за ову одлуку су најаве да
би више од 100.000 власника
возила имало проблем да реги-
струје свој четвороточкаш.

Од 9. јуна је извесно: грађани
ће и после 5. јула по непроме-
њеним условима моћи да реги-
струју возила, саопштила је Аген-
ција за безбедност саобраћаја.
„Примена одредби из Правил-
ника које се односе на кочни-
це, на уређаје за одвођење и
регулисање издувних гасова
(мерење издувне емисије, оба-
везност поседовања катализа-
тора) и друге биће одложене
на период од најмање две годи-
не”, навела је Агенција.

Правилник о техничком пре-
гледу возила ступио је на снагу
још 5. јула 2018. године, с тим

што је и линијама техничког
прегледа и власницима возила
остављен рок од три године да
се припреме за почетак кон-
троле издувних гасова. Иако се
ова новина најављује већ три
године, јасно је да велики број
возача нема возило које произ-
води прописану количину
издувних гасова. Процењује се
да најмање 100.000 власника
возила не би могло од 5. јула

да региструје свој аутомобил.
Већ је писано да су катали-

затори последњих месеци поста-
ли веома тражена роба. Доказ
за то је и недавна акција поли-
ције, која је у Зрењанину ухап-
сила четири особе пошто су са
четири аутомобила украле ката-
лизаторе, а с три возила поку-
шале да скину ове уређаје.

Такође, на интернету се могу
наћи огласи на којима се

изнајмљују катализатори за тех-
нички преглед за 15 евра.

„Не можете проћи технички
преглед због недостатка катали-
затора? Скупа вам је опција угра-
ђивања новог? Изнајмите ката-
лизатор за период обављања тех-
ничког прегледа. Цена 15 евра
(у цену урачунат и период од 48
сати, време за које се може угра-
дити и отићи на технички пре-
глед)”, гласи један од огласа.
Да би изнајмљивање катализа-
тора могло да донесе добру
зараду, најбоље знају запосле-
ни у ауспух сервисима, који су
добро упознати с тренутним
стањем катализатора у Србији.

– Најмање 100.000 возила у
Србији има проблема са издув-
ним гасовима. Реч је о аутомо-
билима чији је катализатор
зачепљен, извађен или заме-
њен лонцем или цевљу. Многи
власници возила ваде катали-
затор како би и уштедели гори-
во. Међутим, питање издувних
гасова није само питање ката-
лизатора – упозоравају у јед-
ном ауспух сервису. Р. П.

ДОМ ЗДРАВЉА

Ново радно време
Oд понедељка, 7. јуна, радно
време Ковид амбуланте Дома
здравља, која се налази у Змај
Јовиној 10, РТГ службе и Лабо-
раторијске дијагностике јесте
од 7 до 19 сати. Радно време
ових служби је скраћено због
смањеног броја пацијената
заражених коронавирусом.

Телефони Ковид амбуланте
су: 062/80-73-110, 062/80-73-109
и 062/80-73-147. Телефони Слу-
жбе лабораторијске дијагности-
ке су 013/311-344 и 062/80-73-
791. Телефон Службе РТГ дијаг-
ностике је 013/353-323. Д. К.

ЗА ТУРИСТЕ

Обилазак града
Удружење грађана „Посети Пан-
чево” организоваће у суботу, 12.
јуна, бесплатан туристички оби-
лазак града, посвећен Тамишу
и његовим обалама. Окупљање
заинтересованих заказано је за
12 сати, на доњем нивоу кеја,
између моста и објекта УСР
„Марко Kулић”.

Обилазак ће бити организо-
ван у оквиру промоције књиге
„Мали водич кроз историју и
културу Панчева,”. Аутори про-
јекта, организатори и водичи су
Живана Kрејић и Ненад Жив-
ковић. Д. К.

ФЕСТИВАЛ

Викенд уз класику
Десети „Класик фест”, међуна-
родни фестивал класичне камер-
не музике, одржаће се од 10. до
13. јуна у више простора у Пан-
чеву, у организацији Културног
центра. Јубилеј и празничну
атмосферу употпуниће виоли-
ниста светског реномеа Стефан
Миленковић, који ће наступити
на два концерта.

Свечано отварање је заказано за
четвртак, 10. јун, уРимокатоличкој
цркви Светог Карла Боромејског, у
20 сати. Наступиће „Гудачи Светог
Ђорђа” и Балканска камерна ака-
демија. Улаз јеслободан. М. М.

ПОМОЋ 

Исплата 60 евра
Исплата 60 евра за незапо-
слене биће 14. јуна. Држава
ће новац истовремено упла-
тити за све незапослене који
су 15. априла били у евиден-
цији Националне службе за
запошљавање. Новац ће сви-
ма лећи на наменске рачуне
у Поштанској штедионици.

Незапослени се за ову помоћ
не пријављују, већ им се новац
аутоматски уплаћује према пода-
цима добијеним од НСЗ-а. 
Ову помоћ добиће око 600.000
људи, а реч је о износу од око
4,3 милијарде динара. Д. К.

ОСНОВНИ СУД У ПАНЧЕВУ ДОНЕО РЕШЕЊЕ:

Одбијен Ћирин предлог да уредник иде у притвор
„Одбија се као неоснован пред-
лог приватног тужиоца Јована
Ћирића из Панчева садржан у
приватној кривичној тужби од
18. 05. 2021. године да се окри-
вљеном Живковић Александру
из Панчева одреди притвор у
предмету Основног суда у Пан-
чеву”, стоји у Решењу већа
судија Основног суда донетом
3. јуна.

Оно што је свима било јасно
да ће се догодити – осим
„врсном” адвокату кривичару
Ћири – добило је свој судски
епилог. Наравно, он се не зау-
ставља у причама о себи као
оштећеној страни, а ово реше-
ње показује у ком ће се смеру
одвијати суђења по Ћирићевим

приватним тужбама... Постоји
још нешто неспорно: никада се
у историји нашег правосуђа није
десило да приватни тужилац
тражи одвођење у притвор уред-
ника или новинара! Ћирић је,

очигледно, без компаса.
Он дефинитивно има вишак

времена, јер га због недостатка
клијената мало проводи на суду.
Разлог за то је и његова инком-
петенција: да ли је Ћира у сво-
јој острашћености заиста мислио
да ће његова подвала у виду зах-
тевања притвора за нашег уред-
ника проћи поред искусних
судија? Изгледа да јесте.

По тој логици врсног адво-
ката кривичара можемо да оче-
кујемо да ће у својој следећој
тужби тражити забрану изла-
ска нашег и вашег „Панчевца”.
Је л’ то једино сувисло што дуго-
годишњи „бранилац правде”,
омамљен мржњом, Јован Ћирић
може да смисли?

Серијал текстова о беспри-
зорном Ћирином понашању се
наставља, иако њихов „пред-
мет” – не жели да у њима уче-
ствује. Никоме није јасно зашто
неко, када му се непрестано
пружа прилика да реагује, да
каже шта мисли и осећа, и то у
истом медију у коме се обја-
вљују текстови о њему – то не
чини. Али та чињеница да неће
да разговара с нама га не або-
лира. Своје прилике, једностав-
но, не користи.

Ћирићева дрскост и безобра-
злук, што су лоша искуства стра-
нака и мушког и женског пола
које су се с њим сусретале у
„офису”, терају га да не скреће
с пута. Само напред... Р. П.

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

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

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

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

Ендокрино-
лошке пре-
гледе обавља
др Гордана
Вељовић из
Опште болни-
це Панчево, а
колор доплер
врата, руку,
ногу и абдо-
миналне аор-
те и ултразвук
меких ткива
ради др
Ненад Мар-
гитин, специ-
јалиста ради-
ологије, шеф
одсека СТ
дијагностике
и заменик
н а ч е л н и к а
Службе радиолошке дијаг-
ностике у Општој болни-
ци Панчево. Из Опште бол-
нице долазе и др Душан
Стојић и др Александра
Стијаковић, који раде пре-
гледе дојке (класични
односно ултразвучни), и
др Предраг Вујић, који
ради уролошке прегледе.
За прегледе из области
гинекологије задужена је

др Весна Новичић Ђоно-
вић из Дома здравља Пали-
лула.

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 уради-
ти прегледе и анализе на
једном месту и добити
резултате што пре. С тим
у вези, треба подсетити

и на то да се
у Заводу,
п р и м е р а
ради, све
врсте лекар-
ских уверења
издају за
максимално
два сата.
И овог месе-

ца су у Заво-
ду за клијен-
те осмишље-
ни и нови
пакети услу-
га по изузет-
но повољним
ценама, а
више о томе,
као и о додат-
ним погодно-
стима које
остварују сви

који поседују лојалти
картице Ауто-центра
„Зоки”, погледајте на
рекламним странама
нашег листа. Додатне
информације можете
добити на 013/21-90-900
и 013/21-90-903, а ново-
сти пратите и на сајту
www.zavod pan ce vac.rs,
као и на „Фејсбук” стра-
ници Завода.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Било који 

специјалистички

преглед 

можете заказати

радним данима

од 7 до 14 сати 

и суботом од 

7 до 12 сати,

путем телефона 

013/21-90-900 и

013/21-90-903.

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.500 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

ПРОМО

Истрага против бивше благај-
нице „Панчевца” Славице Кне-
жевић дефинитивно је проши-
рена. Она је 27. маја саслушана
на околности у вези са основа-
ном сумњом да је, уз „нестанак
новца” из благајне нашег листа,
крива и за паушалну и незако-
ниту продају огласног простора
у новинама, као и за несавесну
продају самог „Панчевца” пре-
ко колпортера.

Неколико дана касније, 31.
маја, у суду је био и представник
„Панчевца”, па се сада и наш
лист придружио кривичном гоње-
њу Славице Кнежевић: поднет је
одштетни захтев у висини од пре-
ко 23 милиона динара, а тужи-
лац је осумњиченој и њеној поро-
дици ставио забрану располага-
ња имовином до окончања суђе-

ња. Поред породичне куће у Јабу-
ци Славице и Владимира Кне-
жевића, то се односи и на два
стана у Панчеву који се воде као
власништво ћерки, али и на јед-
ну петину власништва на непо-
кретностима Владимировог бра-
та Драгана Кнежевића.

Да подсетимо, на утврђива-
њу чињеница у овом случају
дуже од годину и по дана ради
седморо људи, а досад су, вешта-
чењем, скупили довољно мате-
ријала да се она сумњичи за
прибављање противправне имо-
винске користи у износу од
90.000 евра. Истрага је у току,
а постоји основана сумња да је
Славичин муж Владимир и пре
приватизације листа наплаћи-
вао услуге у њиховој кући у
Јабуци – за шта су знале и ћер-

ке Јелена и Маријана – па се
сада помиње и сума од око
200.000 евра потенцијално
„несталог” новца.

Маријана и Владимир Кне-
жевић су цепали плакате по Јабу-
ци којим су позивани сведоци
да се јаве тужилаштву ако су

читуље и огласе што су излази-
ли у нашем листу плаћали у
њиховој породичној кући и нису
добијали фискалне рачуне. Њих
двоје су и претили председнику
МЗ Јабука. Истрага ће најверо-
ватније бити проширена и про-
тив ћерки, јер су биле свесне
онога што су чинили њихови
родитељи.

За кривично дело злоупотре-
ба положаја одговорног лица
запрећена је казна затвора од
две до десет година, али пошто
постоји могућност да је осум-
њичена тако поступала и дуже
од деценије, могуће је да ће
надлежно тужилаштво измени-
ти квалификацију, с потенци-
јалном запрећеном казном до
петнаест година затвора. Пра-
тићемо овај случај. Р. П.

НОВОСТИ О ОТИМАЊУ НОВЦА „ПАНЧЕВЦА”

Кнежевићи „ваљали” и огласе и саме новине?

ДОБРА ВЕСТ ЗА ВЛАСНИКЕ АУТОМОБИЛА

МУП ОДУСТАО ОД НОВОГ ЗАКОНА

Јован Ћирић

Славица Кнежевић



За производњу
електричне енергије
користе сунчеву
светлост

Ђаци МШ „Јован
Бандур” прикупили
највећу количину
амбалажног отпада

У оквиру обележавања Свет-
ског дана заштите животне сре-
дине, у Панчеву су постављена
још два „паметна” аутобуска
стајалишта, овог пута у Улици
ослобођења. Уз то, завршена је
акција „Сакупи и уштеди – вре-
ди”, а Музичка школа „Јован
Бандур” је овогодишњи побед-
ник.

Катарина Бањаи, чланица
Градског већа града Панчева
задужена за заштиту животне
средине и одрживи развој,
подвукла је на конференцији
за новинаре, 8. јуна, у Улици
ослобођења, да се у нашем
граду непрестано годинама
уназад спроводе акције и реа-
лизују пројекти чији су циље-
ви спознаја о великом знача-
ју коришћења обновљивих
извора енергије, као и едука-
ција младих о екологији.
Додала је:

– Град Панчево наставља,
сада могу слободно рећи, тра-
дицију постављања „памет-
них” мобилијара. Ове године
то су два „паметна” аутобу-
ска стајалишта у Улици осло-
бођења. Заменили смо дотра-
јале тзв. печурке овим модер-
ним стајалиштима, која ће
обезбедити комфорније чека-
ње превоза. Али главни циљ

оваквих активности је про-
моција обновљивих извора
енергије и приоритет су нам
пре свега млади, које аними-
рамо и едукујемо на један
савремен и модеран начин.
Као и претходна четири ста-
јалишта која смо поставили,
и ова за производњу елек-
тричне енергије користе сун-
чеву светлост и та добијена
енергија се даље користи за
LED расвету, за пуњење
мобилних уређаја и за функ-
ционисање вај-фај интерне-
та. Коришћење интернета је
бесплатно и ову прилику бих

искористила да захвалим
„Телекому” на подршци коју
су нам пружили.

Катарина Бањаи је рекла да
је још једна традиција пово-
дом обележавања Светског дана
заштите животне средине про-
глашење победника у акцији
„Сакупи и уштеди –вреди”. То
је још један пројекат где су
главни актери млади и циље-
ви су му едукација о важности
заштите животне средине и сти-
цање позитивних еколошких
навика.

– Захваљујем свим ђацима
који су дали свој допринос овој

акцији и честитам победници-
ма седмог циклуса акције школ-
ске 2020/21. године, а то су
ђаци Музичке школе „Јован
Бандур”, који су у односу на
друге школе прикупили најве-
ћу количину амбалажног отпа-
да по ученику. Град је за прво-
пласирану школу обезбедио
износ од 150.000 динара и дого-
ворићемо се с руководством
школе који поклон би био нај-
адекватнији, а највероватније
ће бити неки музички инстру-
мент који би ђаци те школе
користили – закључила је Ката-
рина Бањаи.

4 ДРУШТВО
Петак, 11. јун 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

ОРЛОВИЋУ ЗАХВАЛНА И ЈЕВРЕЈСКА ОПШТИНА

„Стаза сећања” ка Јабуци
Лепевести:каконамјављаМилан
Глумац из удружења „Јеленак”,
Панчевци су добили још једну
стазу за пешачење – „Стазу сећа-
ња” – захваљујући преданом раду
и ентузијазму Радомира Орлови-
ћа из Јабуке. Пре неколико годи-
на, без ичије помоћи, он је стазу
трасирао и обележио, а од тада је
одржавапроходном. Стазасенала-
зи на неколико километара од
Панчева и има и историјски зна-
чај, јер се протеже од споменика
„Стратиште” до Јабуке. Дужина
јој је пет и по километара. Поред
ове стазе постоји и краћа стаза,
дуга три километра.

Обе пролазе кроз шумски ком-
плекс о коме брине Јавно пред-
узеће „Војводинашуме”, које је

и дало сагласност за обележава-
ње кроз шумски појас. Посетио-
ци могу да уживају и у пејзажи-
ма поред реке Тамиш, крај које
стаза пролази. У овим времени-
ма пандемије, када су путовања
ограничена, расте значај локал-
них стаза и путева у природи,
јер то представља могућност за
становнике нашег града да брзо
и једноставно стигну до приро-
де и уживају у њој.

Стаза има и туристички значај
поштообогаћује туристичку пону-
ду Панчева, па би уз помоћ Града
Панчева могле да се поставе и
клупе, као и инфо-табле о овом
простору, који спада у подручја
од посебног значаја за птице.

То што многи становници Пан-

чева и Јабуке сада могу да дођу
и упознају се с лепотама под-
ручја које им је у непосредној
близини, поздравила је и Јевреј-
ска општина Панчево. Њени
представници су захвалили Радо-
миру Орловићу на уложеном тру-
ду за развој ове стазе и подсети-
ли на то да је „Стратиште” код
Јабуке место где се у време Холо-
кауста десио незамислив злочин

према човечанству: погром Јевре-
ја, као и људи других национал-
ности. Јеврејска општина Пан-
чево се труди да подигне свест о
страшним догађајима што су се
овде догодили, као и да „Стра-
тиште” не оде у заборав.

Како кажу, томе доприноси
и „Стаза сећања”, која се проте-
же кроз шуму од споменика до
Јабуке.

Још као средњошколац преводилачког смера у Карловач-
кој гимназији сам претурао по збиркама енглеске поезије.
Одмах ме је привукла Киплингова песма „Ако”. Чудно, а
можда и не, у тадашњем поретку ствари, тада ми је звучала
крајње уобичајено. Данас, у експлозији егоизма, личи ми
на забрањену врсту. А значи ми много, чувала ме је у свим
друштвеним и личним кризама кроз које пролазим. И чува-
ће ме док сам жив. То је песма која храбри, теши, диже
посрнуле животне борце и шаље поруку новим генерација-
ма. Свако се може у њој пронаћи и она проналази свакога.
Било да сте родитељ који жели да се обрати својој деци,
било да сте пали и треба да свој живот поново осмислите и
подижете га од нуле, било да сте блаћени, било да сте боле-
сни… И најснажније од свега, ако сте све то одједном.

(Новинар, публициста и преводилац 
Душан Војновић, портал „Нова.рс”, 4. јун)

* * *
Мислим да сам остао дужан Нушићу, јер све оно што сам
желео нисам остварио иако ми се Нушић благодарно обра-
тио тим својим присуством у драмској уметности. Нушић је
био моја инспирација од самог почетка глумачке каријере.

(Драмски уметник Петар Божовић, 
агенција „Бета”, 2. јун)

* * *
Да, дуго сам се премишљао око назива књиге „Други закон
термодинамике”, јер сам знао да наслов може читатеље
навести на криви траг, тако да помисле да је реч о некој
научној књизи, али с друге стране свидело ми се то што је
необичан, што упада у очи, а као метафора јако добро
покрива садржај романа. Други закон термодинамике је
један од темељних природних закона, он каже да се мера
нереда у затвореном систему стално повећава и да је тај
процес неповратан; кад једном разбијеш јаје, не можеш га
поново саставити. Свака промена повећава ентропију. Мета-
форички потенцијал тог закона приметили су наравно и
други књижевници, па се тако и мени учинило да тај наслов
добро потцртава главну тему романа – колико мало треба да
се распадну везе, бракови, пријатељства, чак и кад је на први
поглед све у реду... Људи, и кад наизглед разумеју, нису спо-
собни живети слободно и размишљати својом главом.

(Писац Драго Гламузина, портал „Прометеј”, 4. јун)

* * *
Подаци о епидемиолошкој ситуацији последњих недеља су
оптимистични. То је добрим делом резултат вакцинације,
али објективни показатељи говоре да је у Србији тек нешто
више од 30 одсто вакцинисаних људи. С обзиром на то да се
колективни имунитет постиже са 70-80 одсто заштићених,
то значи да смо далеко од колективног имунитета. Нарав-
но, том броју од 30 одсто треба додати број оболелих, али
све кад саберете, долазимо до 40 одсто.

(Епидемиолог Верица Илић, Н1, 2. јун)

* * *
Свет више не може да се смири, не може да се врати назад,
нити може да се врати природи. С једне стране, имате људе
који се боре за заштиту природе и иду у природу, а с друге
стране, кад се врате кући, обузму их црне мисли и царство
лудости. Данас је присутан један успон безначајности, дру-
штва спектакла. Човек не долази до суштине, бави се повр-
шним стварима и ситним задовољствима. Не могу да схва-
тим да је човек, који је створио многе величанствене ствари,
постао тако наиван. У ствари, постао је глуп. Човек је толи-
ко ушао у пролазност да више уопште не зна шта значи бити
стабилан. Више не зна шта су стубови, шта су основе дру-
штва, природе, морала, уметности… Просто, све је распли-
нуто и дошло је до тога да је човек постао симбол зла.

(Писац и издавач Бранко Кукић, портал „Нова.рс”, 5. јун)

* * *
Постулат је да је филм, иако је „скупа” грана културне инду-
стрије, и те како исплатив, јер доприноси увећању запосле-
ности становништва, као и БДП-а, а да је пиратерија исто
што и крађа… Када се основне ствари савладају, онда може-
мо очекивати да ће тако не само нове генерације које стаса-
вају већ и они који данас доносе одлуке у домену културе
бити далеко одговорнији и свеснији значаја филма.

(Продуценткиња Дарја Бајић Божовић, „Данас”, 1. јун)

КОНЦЕПТ

СТИЖE НОВAЦ ИЗ ПОКРАЈИНЕ

Нови атарски путеви у
три села

Град Панчево је аплицирао на
покрајинском конкурсу за изград-
њу атарских путева и отресишта.
Владислава Максимовић, чла-
ница Градског већа задужена за
пољопривреду, село и рурални
развој, тим поводом је рекла:

– Град Панчево и Секретари-
јат за пољопривреду, село и рурал-
ни развој конкурисали су сa 40
милиона динара сопствених сред-
става, а од Покрајине смо доби-
ли 20 милиона. Расписали смо
јавну набавку и радиће се атар-
ски путеви у три катастарске
општине: у Јабуци, Банатском
Новом Селу и Долову. Постоје и
преговори за следећу годину. Ми
смо у обавези да до краја године
изведемо радове на терену. Током
разговора с панчевачким рата-
рима увидели смо да је неоп-
ходно извести и два отресишта
– на излазу ка Баваништу и ка
Банатском Новом Селу, пошто

је на тим местима већи промет,
односно пољопривредници тамо
излазе на велике саобраћајнице.
И то ћемо решити ако буде било
додатних средстава.

Према њеним речима, град је
претходних година много уло-
жио у атарске путеве. Владисла-
ва Максимовић додаје да је град-
ска власт, ако се има у виду
државни програм развоја пољо-
привреде, у законској обавези да
одређена средства издваја и за
атарске путеве, а Панчево је ове
године издвојило додатних десет
милиона. У овом контексту пут-
на инфраструктура је битна, јер
град тако може да рачуна на
нове ветрозаштитне појасеве и
каналску мрежу.

Претходне године је, уз помоћ
Покрајине, направљено око девет
километара атарских путева у
катастарским општинама Омо-
љица и Банатски Брестовац.

ВЕЋНИК И УДРУЖЕЊЕ У АКЦИЈИ

Хуманитарци на делу
Друштво за помоћ ментално
недовољно развијеним особа-
ма града Панчева угостило је
прошле недеље Миленка Чуч-
ковића, члана Градског већа
задуженог за рад, запошљава-
ње и социјалну политику. На
„домаћем терену” биле су пред-
седница друштва Сања Бели и
председница Савета за родну
равноправност локалног пар-
ламента Ивана Росић. Том при-
ликом, испред просторија Дру-
штва, Чучковић је изјавио:

– Град Панчево је одговорна
локална самоуправа и за потре-
бе овог друштва прошле годи-
не смо издвојили 300.000 дина-
ра. Осим тога, данас смо уру-
чили и донацију и желим да
захвалим предузетнику Зора-
ну Марковићу, предузећу „Алу
мил 013”, као и „Српској Спар-
ти”, која је обезбедила помоћ
деци и особљу у виду разних
врста намирница и хигијен-
ских средстава. Данас је сре-

ђен један део улаза, ограда која
је била у лошем стању, а
предузеће које сам поменуо
донираће два прозора.

Зоран Рајачић, председник
удружења љубитеља спорта
„Српска Спарта”, рекао је да је
ово једна у низу акција удру-
жења и додао:

– Функционишемо већ 15
година и све време се бавимо
хуманитарним радом, као и орга-
низацијом културних и тради-
ционалних манифестација.
Данас смо удружењу које нам је
изузетно драго донирали намир-
нице и неопходна средства за
хигијену. Свака оваква акција
даје нам подстрек да се још боље
организујемо у будућности.

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ДВА НОВА „ПАМЕТНА” СТАЈАЛИШТА



Безбедно радно окружење
и здравље запослених,
сарадника и потрошача
били су приоритети

Непрекидна и
сигурна производња

КомпанијаНИСјеобјавилаједанаестиуза-
стопни „Извештај о одрживом развоју”.
У овом документу, који је објављен на
НИС-овом корпоративном сајту, јавност
је на свеобухватан и транспарентан начин
обавештена о активностима компаније
током 2020. године на пољу развоја
пословања, улагања у друштвено одго-
ворне пројекте, заштиту животне сре-
дине, здравље и безбедност на раду, као
и у развој људских ресурса.

У години коју је обележила пандеми-
ја ковида 19 приоритети НИС-а били су
безбедно радно окружење и здравље запо-
слених, сарадника и потрошача. Поред
тога, НИС и запослени у компанији иска-
зали су хуманост на делу и подржали
заједницу у изазовним тренуцима уло-
живши више од 290 милиона динара у
друштвено одговорне пројекте. Између
осталог, НИС је у 2020. години обезбе-
дио 270 тона авио-горива за хуманитар-
не летове „Ер Србије”, 56 кисеоничких
протокомера за београдске болнице и
500 комплета хируршких униформи за
медицинске раднике, док су запослени

– чланови Клуба волонтера НИС-а реа-
лизовали више од 2.000 волонтерских
сати у различитим хуманитарним акци-
јама подршке суграђанима.

Кирил Тјурдењев, генерални дирек-
тор НИС-а, оценио је у уводној речи
Извештаја о одрживом развоју да се
пословање у 2020. години одвијало у
изузетно сложеним околностима и да је
утолико значајније да је и у прошлој
години компанија пружила свој допри-
нос остварењу циљева одрживог развоја.

– Приоритет за НИС у 2020. години
било је очување здравља наших запо-
слених, сарадника и потрошача. У то
смо уложили значајне логистичке напо-
ре, с обзиром на број наших пословних
локација и ангажованих колега, као и

разноврсност бизнис процеса који се
свакодневно одвијају. Успех у реализа-
цији овог циља омогућио нам је да испу-
нимо и свој други приоритет, а то је да
обезбедимо непрекидну и безбедну про-
изводњу, прераду и дистрибуцију наф-
те и нафтних деривата. Упркос број-
ним изазовима успели смо да очувамо
стабилно снабдевање тржишта у Срби-
ји и другим државама у којима послује
НИС група и на тај начин допринесемо
борби у сузбијању епидемије и њених
последица – истакао је Тјурдењев.

Капитални пројекти

У извештају се, између осталог, наво-
ди да је НИС, упркос кризи, у 2020.
години реализовао значајне капи-

талне пројекте, међу којима се издва-
ја почетак рада постројења за дубо-
ку прераду у Рафинерији нафте Пан-
чево, у које је уложено више од 300
милиона евра. Овај пројекат уједно
носи и бројне позитивне еколошке
ефекте, пре свих смањење емисија
сумпор-диоксида и прашкастих мате-
рија. НИС је наставио и модерниза-
цију малопродајне мреже, те је у
прошлој години у Србији, Босни и
Херцеговини и Румунији у рад
пуштено укупно 14 бензинских ста-
ница. Такође, НИС је наставио да
развија своје дигиталне пројекте и
први у Србији омогућио плаћање за
гориво на бензинским станицама без
одласка на платно место, путем
мобилне апликације „Dri ve.Go”.
Дигитални портфолио компаније
има више од 110 пројеката, а про-
цес дигитализације НИС види као
шансу за лакше остваривање стра-
тешких циљева компаније.

Настављена је и реализација про-
јеката за заштиту животне средине у
свим сегментима бизниса, за шта је
у 2020. години издвојено више од
200 милиона динара. Истовремено
је спроведен и опсежан програм за
повећање енергетске ефикасности,
чији су резултат уштеде у вредности
од 291 милиона динара. Поред тога,
НИС је у веома изазовној години
остварио напредак и у области
безбедности на раду – индикатор

повреда са изгубљеним данима (LTIF)
смањен је осам одсто у поређењу са
2019. годином.

Подршка заједници

У прошлој години НИС је дао нови
допринос развоју људских ресурса. У
комплексним околностима организо-
вано je више од 2.300 обука, у којима
је учествовало преко 3.300 полазника.
У години која је донела глобалну деста-
билизацију тржишта рада НИС је у
истраживању специјализованог порта-
ла „Инфостуд”, у ком је учествовало
више од 10.000 грађана, изабран за
најпожељнијег послодавца у Србији.

Такође, НИС је наставио развој парт-
нерских односа с локалним заједница-
ма широм Србије. Поред подршке у
отклањању последица епидемије, НИС
је у сарадњи с Министарством просве-
те, науке и технолошког развоја и Мини-
старством унутрашњих послова Репу-
блике Србије уложио 114,5 милиона
динара у дигитализацију наставног про-
цеса и унапређење безбедности у шко-
лама широм Србије. Подршка заједни-
ци остаје један од приоритета НИС-а и
у наредном периоду.

ДРУШТВО
Петак, 11. јун 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

5

Навршени средњошколци увелико
се спремају за упис на факултете.
Иако је питање које студије уписа-
ти оно што их највише мучи ових
дана, ту је и неизоставна ставка –
буџет који ће морати да издвоје за
своје школовање. Универзитет у Бео-
граду објавио је конкурс за упис
потенцијалних бруцоша, као и листе
с бројем места. Одлуком Владе кори-
говаће се квоте за буџет, а прија-
вљивање кандидата почиње 23. јуна.

Како је изјавио професор Петар
Булат, проректор Универзитета у
Београду, чека се одлука Владе,
међутим договорено је све око цена
и оне ће бити готово идентичне као
прошле године.

– Ове године планирамо да упи-
шемо 366 студијских програма, зна-
чи говоримо и о интегрисаним ака-
демским, мастер и докторским сту-
дијама. Укупно, то је 27.368 студе-
ната – рекао је Булат и додао да ће
се потрудити да што више уписа
буде урађено електронским путем
како се факултети не би оптерећи-
вали великим присуством људи и
подсетио да Универзитет у Београ-
ду нуди мноштво занимљивих про-
грама, те да верује да студенти могу
наћи оно што их интересује.

Међу младима је и ове године
највеће интересовање за студије које
школују IT стручњаке, као и меди-
цинске науке.

Где има највише места, 
који факултети су најскупљи, 
а који најјефтинији?

Када је о Универзитету у Београду
реч, ове године највише места биће
на Филолошком факултету, који ће
моћи да упише 1.413 студената, а
затим следи Правни, са 1.400 сло-
бодних места. После њега највише
места има Економски факултет, који
ће у 2021. години моћи да упише
чак 990 студената.

Епитет најскупљих студија 2021.
ипак неће понети Архитектонски
факултет са 240.000 динара. Већ
две године заредом на првом месту
је ЕТФ, где ће за програм софтер-
ско инжењерство бити потребно
издвојити чак 243.500 динара. Шко-
ларина од 7.000 евра биће потребна
за упис студија сестринства на Меди-
цинском факултету, док ће за сту-
дије на енглеском Стоматолошки
факултет тражити 5.000 евра, а фар-
мација 3.500 евра.

Технички факултет у Бору, који
припада Београдском универзите-
ту, имаће најјефтинију школари-

ну, која је иста као и прошле годи-
не – 50.000 динара. Само 7.000
динара више биће потребно за упис
Рударско-геолошког факултета са
седиштем у главном граду, а ништа
више неће бити потребно ни за
упис на Физички факултет – 60.000
динара.

Термини уписа
и пријемних испита

Први уписни рок за пријављивање
кандидата трајаће од 23. до 26. јуна.
Кандидати ће истакнуте листе моћи
да виде најкасније 26. јуна. Полага-
ње пријемних испита одвијаће се
од 28. јуна до 2. јула према распо-
реду, док ће резултати бити обја-
вљени најкасније 5. јула до 16 сати.
Упис кандидата мора бити завршен
до 16. јула до краја дана.

Други уписни рок биће организо-
ван 2. и 3. септембра, док ће се
полагање пријемног одвијати 6. и
7. тог месеца. Прелиминарна ранг-
-листа изаћи ће најкасније 8. сеп-
тембра до 12 сати. Истиче се да се
упис кандидата мора завршити до
краја дана 16. септембра.

ДЕТАЉАН ЦЕНОВНИК НА ФАКУЛТЕТИМА У БЕОГРАДУ ЗА ОНЕ КОЈИ НИСУ НА БУЏЕТУ

ГОДИНА СТУДИЈА КОШТА ОД 50.000 ДО 243.500 ДИНАРА

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ЛИСТА ФАКУЛТЕТА И ШКОЛАРИНА

Архитектонски факултет уписује 240

студената, од којих 80 треба да плати

школарину од 240.000 динара.

Биолошки факултет уписује 230 сту-

дената, а њих 70 ће самофинансира-

ње плаћати 80.000 динара.

Географски факултет уписује 250 сту-

дената, док ће њих 110 самофинан-

сирање плаћати 86.000 динара.

Грађевински факултет уписује 420

студената, док ће њих 120 самофи-

нансирање плаћати 100.000 динара.

Економски факултет уписује 990 студе-

ната, од којих ће њих 380 самофинан-

сирање плаћати 92.000/121.000 – у

зависности од успешности студирања.

ЕТФ уписује 720 студента, док ће њих

290 самофинансирање плаћати

108.000 електротехнику и рачунар-

ство и 243.500 динара софтверско

инжењерство.

Математички факултет уписује 435 сту-

дената, док ће 105 студената за смер

математика, астрономија и физика

самофинансирање плаћати 135.000, а

за информатику 141.000 динара.

Машински факултет уписује 620 сту-

дената, док ће њих 100 самофинан-

сирање плаћати 72.000 динара за

машинско инжењерство и 180.000

динара за информационе технологи-

је у машинству.

Медицински факултет уписује 500

студената за докторе медицине, док

ће самофинансирање плаћати

126.600 динара.

Пољопривредни факултет уписује 790

студената, док ће њих 140 самофи-

нансирање плаћати 90.000 динара.

Правни факултет уписује 1.400 сту-

дената, док ће самофинансирање

плаћати њих 800, и то у износу од

99.000 динара.

Православни богословски факултет

уписује 230 студената, док ће њих 80

самофинансирање плаћати 105.000

динара.

Рударско-геолошки факултет уписује

316 студената, док 71 студент само-

финансирање плаћа 57.000 динара.

Саобраћајни факултет уписује 350

студената, док њих 50 самофинанси-

рање плаћа 108.000 динара.

Стоматолошки факултет уписује 218

студената, а њих 24 самофинансира-

ње плаћа 180.000 динара, док ће

студије на енглеском коштати 5.000

евра.

Технички факултет у Бору уписује 240

студената, док ће њих 40 самофинан-

сирање плаћати 50.000 динара.

Технолошко-металуршки факултет упи-

сује 360 студената, док ће њих 45 само-

финансирање плаћати 66.000 динара.

Учитељски факултет уписује 300 сту-

дената, док ће њих 125 самофинан-

сирање плаћати 102.000 динара.

Факултет безбедности уписује 390

студената, док ће њих 240 самофи-

нансирање плаћати 118.200 динара.

Факултет ветеринарске медицине

уписује 156 студената, док ће њих

шест самофинансирање плаћати

120.000 динара.

Факултет за специјалну едукацију и

рехабилитацију уписује 280 студена-

та, док ће њих 100 самофинансира-

ње плаћати 84.000 динара.

ФОН уписује 820 студената, док ће

њих 435 самофинансирање плаћати

138.000 динара и 156.000 за студи-

је на даљину.

ФПН уписује 500 студената, док ће

њих 350 самофинансирање плаћати

од 100.000 до 110.000 динара.

Факултет спорта и физичког васпита-

ња уписује 160 студената, од којих ће

њих 10 самофинансирање плаћати

148.500 динара.

Факултет за безбедност уписује 390

студената, док ће њих 240 самофи-

нансирање плаћати 118.200 динара.

Фармацеутски факултет уписује

247 студената, док ће њих 47 само-

финансирање плаћати 145.000

динара, а на енглеском језику

3.500 евра.

Физички факултет уписује 155 студе-

ната, док ће њих 15 самофинансира-

ње плаћати 60.000 динара.

Филозофски факултет уписује 705

студената, док ће њих 67 самофинан-

сирање плаћати 118.538 динара.

Филолошки факултет уписује 1.413

студената, док ће њих 594 самофи-

нансирање плаћати 119.000 динара.

Хемијски факултет уписује 185 студе-

ната, док ће њих 15 самофинансира-

ње плаћати 102.000 динара.

Шумарски факултет уписује 340 сту-

дената, док ће 101 студент самофи-

нансирање плаћати 72.000 динара.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Изазови у пословању у доба короне
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Додати живот годинама

ХРАНА ЗА ДУШУ

Драги моји, научили смо да
обележавамо значајне живот-
не догађаје везујући их за пери-
од када су се догодили. Упра-
во због тога
имамо рођенда-
не, годишњице,
помене... Нека-
ко се заокружи-
вањем циклуса
годишњих доба
стварају конту-
ре будућих
успомена.

Трошење вре-
менског низа
доводи до пре-
ласка из нестр-
пљивости и
„једвачекања”
још једне годи-
не, рођендана,
путовања... у
време које
мудрост испуњава полаганим
заустављањем безглаве јурња-
ве. Скоро неприметно се са
чекања прелази у период када
смо „у годинама”. Сустижу се
све дочекане и недочекане,
прошле и будуће године, спа-
јајући се у једино што је оста-
ло – у сада. Kада се „уђе у
године”, време успори таман
толико да уморне ноге могу
да га прате. Неприметно се
мења рутина којој су претход-
не године дале убрзање и заме-
њује се мирноћом из које се
посматра узбурканост свако-
дневице. Временска дистанца
постаје за многе превелика јер,
кад сте „у годинама”, све је
теже вратити се у стварност
најдражих и пустити их у сво-
је сада. Неразумевање онога
што се догађа многима који
већ одавно назиру крај свог
временског низа повећава раз-
даљину и продубљује јаз изме-
ђу оних који су се до јуче 

разумели. Љубав се „облачи”
у бригу и стрепњу и постаје
непрепознатљива. Године бри-
шу значај сатима, тако да оста-
је само понеки тренутак испу-
њен пажњом и речима драгих
лица, које су препознатљиве
толико да их је скоро немогу-
ће послати у заборав – заувек.

Додавањем година живот-
ном низу постаје све израже-
нија и јача мудрост, која сада
стоји на темељима искуства.
Препознавањем и неговањем
сопствене мудрости свака осо-
ба „у годинама” постаје непро-
цењив дар, који постаје непре-
сушан извор путоказа за мно-
ге који су кренули истим путем.

Да бисмо могли да приме-
нимо мудрост старијих, тре-

ба да се издиг-
немо до њихо-
ве суштине. То
можемо само
на један начин:
ако успоримо
помахнитали
точак свакодне-
вице и научи-
мо да слушамо.
Стрпљење је
једина стаза
којом стижемо
до наших дра-
гих којима су
године исцрта-
ле мапу прожи-
вљеног на лицу.
Kада с разуме-
вањем улазимо

у њихова срца, усамљеност
постаје подношљивија, лак-
ше се поднесе време које про-
ђе до следеће најважније ства-
ри у њиховом животу – до
још једног заједничког тре-
нутка. Бескрајним разумева-
њем постижемо да се живот
додаје годинама, помажемо
смислу да проструји кроз јед-
ноличне дане и способнији
смо да препознамо мудрост.

Kада приметимо да нам је
лоше од окретања у месту на
сопственој животној вртешци,
време је да потражимо мир и
сигурност у неким очима које
крију љубав и мудрост нани-
заних година. Заокупљени оба-
везама, роковима, годишњи-
цама..., не видимо истину коју
нам време ојачава и све чешће
подмеће на пут, а то је да неиз-
бежно стижемо „у године”,
када нам стечена мудрост
не значи ништа ако немамо с
ким да је поделимо.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Препознавањем и
неговањем сопствене
мудрости свака 
особа „у годинама”
постаје непроцењив
дар, који постаје
непресушан извор
путоказа за многе
који су кренули
истим путем.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Око 10 одсто људи једном у животу
осети бол у пети, чему је најчешћи
узрок петни трн. Убрајамо га у синдро-
ме пренапрезања стопала, а у његовој
позадини је поремећај биомеханике
стопала. Један од важних симптома је
изражен јутарњи бол у пети, уз осећај
затезања након устајања из кревета.

Бол се смањује након неколико кора-
ка, да би се поновно појавио након
дужег ходања или стајања. Због тога
особа почиње да шепа и присиљена је
да одмори стопало због немогућности
нормалног ходања.

Масажа пете ледом је један од начина на које се може
ублажити бол. Осећај хладноће може да олакша или чак
потпуно уклони бол, бар на неко време. Ову методу про-
бајте да радите неколико пута на дан по 10 до 15 минута, у
зависности од тога колико можете да издржите.

Ако је бол у пети толико јак да просто сузе крећу, један од
начина да га ублажите јесте и облога од кромпира. Узмите
један кромпир, добро га оперите и нарендајте заједно с
љуском. Добијену смесу ставите у газу, наместите је на бол-
но место и причврстите, па умотајте најлонском кесом и
обујте чарапе. Облогу можете држати цео дан, а сутрадан
ставите нову. Третман може да траје од седам до десет дана.

Постоји још једна „чаробна” комбинација за смањивање
болова у пети. Та комбинација се састоји од меда и соли.
Мед и со помешајте у једнаким пропорцијама. Kашом
намажите болно место и, исто као и у претходном рецепту,
умотајте најлонском кесом, али не заборавите чарапе.

С доласком лепог времена све
је више људи на излетиштима и
у парковима. Kао и сваког про-
лећа до сада, савет лекара је да
се чувамо уједа крпеља.

Опрез се посебно препоручу-
је зато што из године у годину
расте број крпеља који нам могу
пренети бактерију борелију и
лајмску болест.

Крпељи својим убодом могу да
пренесу на човека читав спек-
тар болести врло чудних нази-
ва: лајмску болест, крпељски
менингоенцефалитис, кримско-
конгоанску хеморагијску гро-
зницу, ерлихиозу, бруцелозу и
лептоспирозу. На срећу, нису
сви крпељи заражени микроор-
ганизмима који су патогени за
човека.

Према речима др Мирослава
Тепшића из панчевачке Службе
хитне медицинске помоћи, крпе-
љи су присутни од раног проле-
ћа до касне јесени, а најактив-
нији су у мају и јуну. Ипак, није
сваки ујед опасан: да би клице с
крпеља прешле у тело човека,
потребан је бар 48-часовни кон-
такт. Али не искушавајте судби-
ну, што пре потражите помоћ.
Или, још боље, слушајте савете
стручњака.

Златна правила

– Избегавајте станишта крпеља:
високу траву, бујно зеленило пар-
кова, ливаде и шуме. Током
боравка у природи користите
средства против убода инсека-
та. Носите светлу одећу која
покрива руке и ноге, а по поврат-
ку кући прегледајте кожу, одећу
и кућне љубимце. Уколико је
дошло до уједа, јавите се лекару
у прва 24 сата. Немојте ставља-
ти никаква хемијска средства,
попут етра, алкохола или бен-
зина, и немојте покушавати да

самостално вадите крпеља, јер
се притиском и гњечењем места
убода крпељ може раскомада-
ти, а рилица ће отићи још дубље.

У свакој здравственој установи
обучено особље ће крпеља изва-
дити у целости, уз дезинфекци-
ју места интервенције. Иначе,

од крпељског менингоенцефа-
литиса можемо се заштитити
вакцином – објаснио је Тепшић.

Убодно место крпеља који има

лајмску болест изгледа другачи-
је. У случају да је крпељ зара-
жен бактеријом и да је она ушла
у ваш организам, појављује се
карактеристичан црвени печат,
који се шири концентрично, тако
да се тада треба свакако обрати-
ти лекару. То се лечи одређе-
ним антибиотицима, али се могу
јавити компликације.

Досадан као – крпељ

Када би вас неко питао колико
је врста крпеља до сада описа-
но, тешко да бисте дали и при-
ближно тачан одговор. А он гла-
си: девет стотина!

Ови инсекти паразитирају на
сисарима, птицама, гмизавцима,
водоземцима и пчелама. Они не
траже активно свог домаћина,
него га овај покупи при проласку.
Кад му се неко приближи, крпељ
се хвата за тело и проналази погод-
но место за сисање крви. Ови
паразити су најактивнији у про-
леће и у јесен, док су за време
хладних дана потпуно пасивни.

Шта је лајмска болест

Лајмска болест је мултисистем-
ско обољење изазвано спирохе-
том борелија бургдорфери, коју
на човека преноси крпељ сво-
јим убодом.

Kлиничка слика лајмске боре-
лиозе, њен ток и проценат ком-
пликација знатно варирају, што
зависи од много фактора. Основ-
ни симптом првог стадијума обо-
љења је црвенило на кожи на
месту убода крпеља, које се шири
у концентричним круговима, а
у центру бледи. Промене се могу
јавити и на другим деловима
тела и често су праћене општим
знацима инфекције, као што су
повишена телесна температура,
главобоља, болови у врату, гро-
зница, језа, малаксалост, мишић-
но-коштани болови, оток регио-
налних лимфних жлезда итд.

Други и трећи стадијум мани-
фестују се појавом артритиса, кар-
диолошких и/или неуролошких
симптома, а настају код нелече-
не и непрепознате болести.

ЧУВАЈТЕ СЕ БОЛЕСТИ КОЈЕ ДОНОСЕ КРПЕЉИ

КАД ВАМ СЕ НЕЗВАНИ ГОСТИ УВУКУ
ПОД КОЖУ И НАПИЈУ ВАМ СЕ КРВИ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ПРИРОДНИ ИНСЕКТИЦИДИ

Уколико нисте присталица

хемијских производа за расте-

ривање инсеката, испробајте

природне алтернативе.

Босиљак. Индуси и Африкан-

ци растерују инсекте тако што

тело трљају листовима босиљка.

Чини се да знају шта раде.

Етарска уља агрума. Агруми

садрже супстанцу која растеру-

је инсекте. Растворите неколи-

ко капи етарског уља у

маслиновом или рицинусовом

уљу и намажите се. Инсекте ће

успешно одбити и уље лаванде.

Етарска уља четинара.

Kрпељи не воле мирис чети-

нара, па је њихово етерично

уље савршен избор. Помешај-

те и неколико капи јојобе или

било којег другог уља и нане-

сите на изложене делове тела

пре изласка у природу. Поред

етеричног уља четинара,

можете користити и уље лиму-

на, еукалиптуса, лимунове

траве, нане, босиљка или

лаванде. Ако имате код куће

лаванду, уберите је и ставите

у свој џеп, можете натрљати

руке и одећу њоме, јер њен

мирис одбија крпеље.

Бело сирће. Ни мирис сир-

ћета се не свиђа крпељима.

Нанесите бело сирће на вату и

намажите њиме изложене

делове тела. То је такође

начин да се лети ослободите

од досадних инсеката. Бело

сирће је одличан избор уместо

омекшивача. Додајте малу

количину у машину за прање

веша. Неутрално је и на одећи

не оставља мирис, али ће вас

сигурно бранити од крпеља.

Далматински бухач. Бухач је

биљка која се у Далмацији већ

вековима користи против крпе-

ља. Садржи природни инсекти-

цид. Садили су га у близини

усева, као заштиту од инсеката

који нападају биљке. Ако нисте

из Далмације, а желите да

негујете ову биљку, заштитите

је од хладноће и узгајајте у

затвореном простору. Произ-

вод од свеже биљке ставите у

алкохол и оставите на собној

температури у мраку од три до

четири недеље. Затим га про-

цедите и ставите у тамну боцу.

Природни производи су

идеални, посебно за осетљиву

и надражену кожу. Једини

недостатак ових производа је

у томе што се они морају често

наносити на тело, на свака два

до четири сата. Да бисте рас-

терали инсекте, на тераси, у

дворишту или дуж ивица

баште посадите чичак, мацину

траву, лаванду и матичњак.

НАРОДНИ ЛЕКОВИ ЗА УЈЕДЕ И УБОДЕ

Лекари углавном против ује-

да и убода инсеката препору-

чују хладне облоге и средства

за умирење болова. Природа

такође нуди прегршт решења.

Невен. Травари тврде да

цвет невена утрљан у убодено

место представља одличан

лек против бола и отока.

Можете га применити и ако

вас убоде пчела.

Бели и црни лук. Ово повр-

ће користите у исхрани и као

облоге које треба нанети

директно на места блиског

сусрета са инсектима. Иначе,

љуска црног лука извор је

антиалергијске супстанце

кверцетин, која је посебно

добра за отклањање упала.

Када кувате супу, убаците лук

с љуском и извадите је пред

само служење оброка. Љуска

ће током кувања ослободити

кверцетин у јело.

Боквица. Ова биљка се

користи широм планете у слу-

чају убода инсеката. Оперите

листове боквице и ставите их

као облогу на проблематично

место или се само истрљајте

листовима.

ЗАШТИТА ЗА ЉУБИМЦЕ

Ако желите да заштитите пса

или мачку од бува и крпеља,

пре него што у апотеци олак-

шате новчаник, покушајте да

проблем решите помоћу сигур-

ног и природног лека који

можете направити сами.

Преспите 250 мл јабуковог

сирћета у спреј-боцу. Сипајте

полако да се сирће не проспе.

Додајте око 110 мл топле

воде, пола кашичице соли и

пола кашичице соде бикарбо-

не. Затворите поклопац боце и

лагано протресите. Немојте

трести снажно јер се може

десити да боца експлодира.

Ишчеткајте добро

љубимца прво

адекватном чет-

ком, а затим

чешљем за буве.

Нанесите спрејом

мешавину преко

пса, почев од

репа, па ка пред-

њем делу. Око

лица и ушију

мешавину утрљајте рукама,

пазећи да смеса не допре до

очију пса.

Природна решења
за петни трн

Крпељи су присутни
од раног пролећа до
касне јесени, 
а најактивнији су 
у мају и јуну.



Детаљан водич за то
где, како и по којој
цени уживати на мору

Ове године свуда нова
правила понашања

Већина грађана Србије прошле
године због пандемије коронави-
руса није имала прилику да се
брчнеуморуиуживаутакожеље-
ним чарима песка, сунца и тала-
са. Ове сезоне туристичке земље
које су посебно примамљиве
нашим грађанима, попут Грчке,
Турске, ЕгиптаиЦрнеГоре, реши-
ле су да отворе врата туристима,
па наши суграђани већ увелико
размишљају о томе која је најбо-
ља опција за летовање.

Иако се ситуација с корона-
вирусом у већем делу света
смирује, коју год дестинацију
да изаберете, летовање ће се
нешто разликовати од оних
претходних година. У свим
земљама на снази су одређене
мере, које углавном подразу-
мевају растојање између сто-
лова и лежаљки од најмање два
метра, као и коришћење
заштитних маски у затвореним
објектима, попут продавница,
музеја, фризерских салона, као
и у јавном превозу.

Ипак, добра вест је да у Грч-
кој, Турској, Египту и Црној Гори,
за које су наши људи традицио-
нално највише заинтересовани,
маске нису обавезне на отворе-
ним просторима и на плажама.

Цене смештаја и хране у овим
земљама нису се битније мења-
ле у поређењу с претходним
годинама, па тако четворочлана
породица – двоје одраслих и
двоје деце од око 10 година –
ако иду аутобусом, усред сезо-
не, у јулу, могу летовати у Грч-
кој за око 600 евра. У Црној Гори
у хотелу могу наћи смештај за
око 500 евра укупно, а сами иза-
брати да ли ће ићи својим коли-
ма, аутобусом, возом или авио-
ном.

Египат и Турска су, због ави-
онског превоза, увек нешто ску-
пље дестинације, али већина
аранжмана подразумева концепт
„ол инклузив”, па након плаћа-
ња око 1.800 евра за четворо-
члану породицу углавном више
немате веће трошкове.

Да ли ћете изабрати мирисе
гироса и звуке сиртакија, ужи-
вати на прелепом Јадрану или
се опити фантастичним оријен-
талним зачинима и културом,
зависи од вас, а ми вам доноси-
мо детаљан водич где, како и по
којој цени можете ове године
уживати на мору. Р. П.

ТЕМА БРОЈА
Петак, 11. јун 2021.
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ТЕМА СВИХ ТЕМА: ЛЕТОВАЊЕ

У ГРЧКУ И СА 600, У ЕГИПТУ „ОЛ ИНКЛУЗИВ” ЗА 1.800 ЕВРА!

УСЛОВИ ЗА УЛАЗАК

ГРЧКА

– Авионом или преко

два друмска прела-

за: Промахонас,

између Грчке и

Бугарске (радно време 00–

24), и Евзони, између Грчке и

Северне Македоније (радно

време 07–23 сата).

– Обавезна ПЛФ пријава

(Pas sen ger Loca tor Form) најма-

ње 24 сата пре уласка у Грчку

и презентовање кода који се

добије преко ове пријаве, линк

је: https://tra vel.gov .gr/.

– Потребна је једна од сле-

дећих потврда:

* Потврда о вакцинацији –

поред личних података, треба

да садржи тип примљене

вакцине и број доза. Неоп-

ходно је да прође 14 дана од

последње примљене дозе.

Потврда мора бити двојезич-

на, име и презиме на њој тре-

ба да се подударају са оним у

пасошу.

* Негативан ПЦР тест не

старији од 72 сата (за децу до

пет година старости није

потребан).

* Потврда да сте прележа-

ли ковид 19 (на енглеском

језику).

* Позитиван ПЦР тест

(издат у периоду 2–9 месеци

пре доласка у Грчку).

– Путници на граничном

прелазу у Грчкој могу бити

методом случајног узорка

тестирани брзим тестом.

– Ако је резултат позити-

ван, путници се смештају у

карантинске хотеле, где ће

бити тестирани ПЦР тестом

како би потврдили почетну

дијагнозу.

– Путници ће провести нај-

мање 10 дана у карантину,

чије трошкове сноси грчка

држава.

ТУРСКА

– Потребна је једна од

следећих потврда:

* Потврда о вакци-

нацији, издата од стра-

не надлежног органа Србије.

Деца до 18 година, у пратњи

вакцинисаног одраслог члана

породице, могу да уђу без

ПЦР теста и карантина.

* Потврда да сте прележа-

ли ковид 19, издата од стране

надлежног органа Србије.

* Негативан ПЦР тест, не

старији од 72 сата. Тест је

потребан за сву децу старију

од шест година.

– За туристе који долазе

друмским превозом, а нису

вакцинисани и немају негати-

ван ПЦР тест, обавезан је

карантин на пријављеној

адреси боравка.

– Седмог дана карантина

особа се тестира и, ако је

резултат негативан, карантин

се прекида.

– У року од 72 сата пре

доласка у Турску неопходно је

електронски се регистровати

путем линка: https://regi -

ster.health.gov.tr/.

– Током регистрације доде-

љује се такозвани HES код,

који представља електронски

вид праћења здравственог

стања путника.

– HES код је неопходан за

улазак у све тржне центре,

ресторане, државне установе

и друге објекте.

– Сви путници су дужни да

га при уласку у Турску покажу

у штампаној или електронској

форми.

ЕГИПАТ

– За све држављане

Србије старије од

шест година неопхо-

дан је негативан ПЦР

тест не старији од 72 сата пре

чекирања за авион.

– ПЦР тест се може уради-

ти и на аеродрому у Хургади,

где кошта 30 долара.

– Туристима који чекају

резултате теста хотели најче-

шће дозвољавају да се крећу

по хотелу с маском.

– Држављани Србије при

уласку у Египат морају плати-

ти визу, која кошта 25 долара

на аеродрому.

– Виза се може извадити и

у амбасади у Београду, где

кошта 12 долара, али је због

термина потребно да се с про-

цедуром крене барем три

недеље пре пута.

ЦРНА ГОРА

– Држављани Србије

могу ући у Црну Гору

без поседовања

негативног ПЦР теста

преко свих граничних прелаза.

– Морају се поштовати

здравствене мере, у складу

са здравственим упозорењем

Института за јавно здравље

Црне Горе.

– Здравствено упозорење

доступно је на свим граничним

прелазима и објављује се на

интернет страници Министар-

ства здравља и Института за

јавно здравље Црне Горе.

МЕРЕ НА СНАЗИ

ГРЧКА

– У ресторанима и

кафићима свуда

постоје средства за

дезинфекцију.

– Растојање међу столови-

ма у објектима и међу

лежаљкама.

– У ресторанима и кафи-

ћима конобари носе маске,

гости нису у обавези.

– Туристи који се возе

бродом у затвореном делу

носе маске, ако су на отворе-

ном, не морају.

– Радно време угоститељ-

ских објеката је до 24 сата, а

у хотелима нема шведског

стола, већ особље сипа храну.

ТУРСКА

– У ресторанима и

баровима јеобавезно

растојање између

столова од два метра.

– Растојање између сунцо-

брана јечетириметра, арастоја-

њеизмеђулежаљкидваметра.

– У објектима где је

предвиђена исхрана по прин-

ципу самопослуживања биће

постављене заштитне барије-

ре, а особље ће сервирати.

– Мини-клубови за децу

радиће са огранченим капаци-

тетимаилинећерадитиуопште.

– Особље је у обавези да

носи маске.

ЕГИПАТ

– Учестала дезинфек-

ција хотела и свих

површина у хотелу.

– Гостима се про-

верава температура прили-

ком сваког уласка у хотел.

– Лежаљке су распоређене

на удаљености од два метра.

– Столови су постављени

на размаку од два метра, с

размаком од једног метра

између људи за истим сто-

лом. Максималан број људи

за столом је шест.

– Шведски сто није дозво-

љен, већ се храна послужује,

а сви запослени су у обавези

да носе маске.

ЦРНА ГОРА

– Гостинисууобавези

да носе маске у кругу

хотела, а ни на јав-

ним отвореним мести-

ма, али је препоручљиво.

– Маске се носе у затворе-

ним објектима, као што су

тржни центри, музеји, фри-

зерски салони, јавни превоз...

– Није дозвољено седети

за барским шанком и пити

пиће, већ се пиће узима без

дужег задржавања.

– Минимална физичка

дистанца међу столовима у

угоститељским објектима и

међулежаљкама једваметра.

– За све туристе који

током боравка у Црној Гори

оболе од ковида 19 Влада

Црне Горе ће сносити тро-

шкове болничког лечења.

* Обавезно је ношење

заштитних маски на аеро-

дрому, током трајања лета у

авиону, као и у превозном

средству на трансферу на

дестинацији.

** Ни у једној од ових

земаља не постоји обавеза

ношења маски на плажама.

ПРЕПОРУКЕ И САВЕТИ

ГРЧКА

– Резервишите аранжман раније,

јер ћете наћи бољи смештај по

повољнијој цени.

– Нађите таверне где локалци

једу – храна је јефтинија, а често и уку-

снија.

– Истражите околину места у којем сте

одсели, Грчка обилује скривеним драгу-

љима, рушевинама, увалама, малим

острвима и мирним селима.

– Организујте пут до Атине како бисте

што боље упознали историју ове величан-

ствене земље.

ТУРСКА

– Обиђите локалне ресторане,

базаре и традиционалне хамаме.

– Испијање турске кафе или

чаја су важни ритуали, а у скоро

сваком граду могу се наћи специјализо-

вани кафићи који уз кафу нуде и прори-

цање будућности из шољице.

– Турска храна је изузетно разноврсна

и важи за једну од најбољих у свету.

Пробајте што више различитих специја-

литета.

ЕГИПАТ

– У продавницама и сувенирницама

обично се може плаћати и у еврима, али

по неповољном курсу, па је боље плаћа-

ти у доларима или египатским фунтама.

– Бакшиш се очекује увек и свуда.

– Ако користите такси, цену договарајте пре

вожње.

– Интернет је у хотелима често доступан

само око рецепције, али интернет картице

можете купити на аеродрому и код мобилног

оператера.

– Обавезно се опремите маскама за роњење,

јер је Црвено море пребогато шареним рибица-

ма, шкољкама и фантастичним коралима.

ЦРНА ГОРА

– У Подгорици, Цетињу, Никшићу и

другим градовима који не излазе на

море цене у ресторанима и кафићи-

ма много су повољније.

– Ако сте дошли колима, обиђите што више

места, Црна Гора има прелепе и разноврсне

плаже на малој удаљености.

– Одвојте један дан да обиђете неки од пре-

лепих националних паркова, као што су Дур-

митор и Ловћен.

Цене хране и лежаљки

ГРЧКА

Кафа 2–4 евра

Домаће пиво 2,5–5 евра

Газирани сок 1–3 евра

Гирос 2,5–3,5 евра

Лежаљке 5–20 евра

ТУРСКА

Кафа 1–2 евра

Домаће пиво 1,5–3 евра

Газирани сок 0,5–2 евра

Кебаб 1–4 евра

Лежаљке 2,5–10 евра

ЕГИПАТ

Кафа 1–2,5 евра

Домаће пиво 1,5–2,5 евра

Газирани сок 1–3 евра

Кебаб 1–3 евра

Лежаљке Углавном се не наплаћују

ЦРНА ГОРА

Кафа 1–2,5 евра

Домаће пиво 1–4 евра

Газирани сок 1,2–2,5 евра

Пљескавица 1,5–5 евра

Лежаљке 5–10 евра
* Цена за две лежаљке и сунцобран. Хоте-

ли на својим плажама гостима обично не

наплаћују лежаљке, а у многим кафићима

су уз конзумацију пића лежаљке бесплатне.

Цене аранжмана у јулу

Земља Цена

Грчка (аутобус,
апартман)

600–1.000
евра

Грчка (авион,
апартман)

1.500–
3.000 евра

Турска
(авион, хотел)

1.990–
4.000 евра

Египат
(авион, хотел)

1.800–
3.500 евра

Црна Гора
(сопствени
превоз, хотел)

540–1.500
евра

* Аранжман са 10 ноћења,
за четворочлану породицу.

Цена литра бензина

Земља Цена

Грчка
1,40–1,70

евра

Турска
0,58–0,74

евра

Египат 0,3–0,5 евра

Црна Гора
1,13–1,34

евра
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Стрелиште спада у већа насеља на тери-
торији града Панчева, а његови жите-
љи православне вероисповести неко-
лико година су исказивали потребу за
својом црквом, истичући да су од посто-
јећих храмова СПЦ одвојени пругом и
регионалним путем.

Ових дана њихова жеља се остварује:
на раскрсници Михаила Петровића
Аласа и Јована Павловића градиће се
Црква Светих жена мироносица.

– Српска православна црква уступила
је Граду део земљишта поред Храма
Светог Саве на Миси, а у замену је
добила плац на Стрелишту, где ће бити
изграђена црква – рекао нам је свеште-
ник парохије Бојан Кошанин.

Нови храм ће имати површину од
500 квадратних метара. Купола ће
бити висока 22, а звоник 36,5 метара.
На месту где је планирана његова град-
ња сада се налазе монтажно здање
површине 90 квадрата, дрвени зво-
ник, палионица за свеће, чајна кухи-
ња, тоалети и чесма.

– Ово овде је монтажни храм, можда
мало специфичан по облику када се
погледа споља, али као што и сами
видите, када се уђе, јасно је да је то
заправо црква. Ту су иконе и иконостас
који још није потпуно завршен. Ту је
све што је потребно да би могла да се
врши служба. Храм је отворен свако-
дневно, литургија се служи од 8 сати
радним данима и од 9 недељом и пра-
зником, а поподневна служба је од 18
сати. То је место где ће се народ оку-
пљати док се црква не сагради – обја-
снио нам је свештеник Кошанин.

Симболичан почетак

Редовна богослужења су почела пре
Ускрса, али први пут су се овде верни-
ци окупили још на Бадње вече. Жите-
љи Стрелишта дошли су на празан плац
да запале бадњак.

– Иако је уочи Божића падала киша,
баш се велики број људи окупио тада.
С богослужењима смо почели од Вели-
ког четвртка, 29. априла, а овде смо
прославили и славу цркве, која је ове
године падала 16. маја. Служили су

епископ банатски госпо-
дин Никанор и умиро-
вљени епископ канадски
господин Георгије. Оку-
пили су се бројни све-
штеници и много наро-
да, црква је била мала
да прими све који су
дошли – прича парох
Кошанин.

Прилози добродошли

Засад не постоји одређе-
ни датум када би треба-
ло да почне градња цркве
на Стрелишту, нити је
планиран рок за заврше-
так радова. Тренутно је у
току припрема докумен-
тације и чекају се дозво-
ле, а када се то оконча,
почеће зидање.

– Прилози грађана су
добродошли. Имамо већ
велики број донатора и
њихова имена објављује-
мо на сајту цркве и упи-
сујемо у донаторску књи-
гу. Људи заиста пуно пома-
жу, све ово што је сагра-
ђено, урађено је од при-
лога грађана. Неко је
помогао физичким радом,
неко материјалом, а неко
новчаним прилогом. Биће

потребно више прилога за изградњу
великог храма и ко жели, може да се
укључи и помогне – рекао је овај све-
штеник.

Поред њега, у овом храму служе и
свештеници Милун Павловић и Вла-
димир Петковић. С. Јанковић

Нови храм имаће површину
од 500 квадратних метара.
Купола ће бити висока 22,
а звоник 36,5 метара.

Несреће попут пожара, саобраћајних
незгода и падова могу се десити свако-
ме и у сваком тренутку, а када се десе,
од пресудног значаја је крв. Добровољ-
ни даваоци крви су велики хероји, који
помажу здравственим радницима у бор-
би за спасавање живота. Давалац може
бити свака здрава особа која се осећа
спремном да неком помогне.

Четрнаестог јуна се обележава Свет-
ски дан добровољних давалаца крви.
Тим поводом смо посетили Црвени крст
Панчевo, где се сваке среде акцијама
добровољног давалаштва одазове зна-
чајан број наших хуманих суграђана.
Они су нам испричали своја искуства и
објаснили зашто је важно бити дава-
лац, показавши још једном да хуманост
не познаје границе.

МИЛЕНА БЕРОЊА, 
доктор медицине из Завода за 
трансфузију крви Војводине:

– Јако је битно да се људи у што већем
броју одазивају и дају крв, јер ми, нажа-
лост, имамо велики број пацијената који-
ма је терапија крвљу једини вид лечења
и не може се ничим надоместити. То су
онколошки пацијенти, хематолошко-
онколошки пацијенти, пацијенти који
се лече на хирургији... Такође, ту су
несрећне околности: пожари, саобраћај-
не незгоде, повреде..., за које ми у датом

моменту морамо да имамо крв. Боље је
да крв чека пацијента него да пацијент
чека крв. Једном датом јединицом крви
могу се спасти три живота. Потребне су
нам све крвне групе, а посебно даваоци
с негативним РХ фактором. Код особа
које редовно дају крв долази до стиму-
лације стварања крвних зрнаца брже
него код других, па су самим тим особе
које дају крв здравије.

НЕНАД АНДРИЋ, 
биотехнолог:

– Жеља да постанем давалац крви
јавила ми се у детињству. Отац, који је
био добровољни давалац, добијао је знач-
ке у знак захвалности за дату крв. Када
сам га запиткивао шта је то, одговорио
би ми да те значке представљају мали
знак пажње за једно велико дело – спа-
савање живота. Желећи да и ја будем
као мој отац, с навршених осамнаест
година сам први пут дао крв, а до данас
сам то учинио 52 пута. Добитник сам
бронзане плакете, а највећа награда ми
је сазнање да сам некоме спасао живот.
Многи људи нису свесни да наших десет
минута и кап крви некоме значи све.

АНЂЕЛИЈА ТАСИЋ, 
студенткиња:

– Нажалост, мој отац је преминуо од
леукемије. Пре смрти, док се лечио,

користио је пуно крви. Та чињеница ми
је била покретач да ја то сада на неки
начин вратим и помогнем неком дру-
гом коме је помоћ потребна као што је
била тати. Кап крви заиста значи живот.

ЗОРАН ТОМОВИЋ, 
приватник:

– Жеља ми је била још од средње
школе да дам крв, али прво давање крви
ми је било на летовању у Црној Гори,
када смо кишни дан искористили да
будемо хумани. Сада сам стигао до
деветнаестог давања.

НАТАЛИЈА КОСАРА, 
наставник хемије:

– Све је кренуло у Кини. Док сам
живела тамо, била сам добровољни дава-
лац. Након тога дала сам још три пута
код нас и наставићу.

ОГЊЕН РАКИЏИЋ,
дипломирани правник:

– Одувек сам желео да будем добро-
вољни давалац. Први пут сам покушао да
дам крв са седамнаест година, али нисам
могао без присуства родитеља. Када сам
напунио осамнаест, дао сам крв први пут.
Сматрам да је то један хумани чин и да
свако треба да буде давалац, јер се тим
гестом спасавају животи других људи. Ја
сам крв дао 22 пута. Сузана Јанковић

З. ТОМОВИЋА. ТАСИЋ Н. КОСАРА О. РАКИЏИЋН. АНДРИЋМ. БЕРОЊА

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на елек-
тричној мрежи, у петак, 11. јуна, од
8 до 11 сати, без струје ће остати
Улица K. Абрашевића 10, 11, 12, 13,
14, 15 и улице Синише Станковића
и Драгомира Kрањчевића.

Истог дана, од 11.30 до 13.30, стру-
је неће имати део Улице Ј. Вујића
од В. Влаховића до С. Сремца, С.
Сремца 70–96 (од С. Станковића до
Ј. Вујића), И. Андрића 56, Раванич-
ка улица, цела 6. нова улица и део
Улице K. Трифковића од С. Христи-
ћа до С. Сремца.

У петак, од 14 до 16 сати, на напа-
јање електричном енергијом не треба
да рачунају Панчевци који живе на
следећим адресама: М. Држића 7, 7а,
7б, 7ц, 7д, 7е и 10; K. Трифковића 16,
16а и 16б; Ј. Вујића 11–33а; K. Рацина
11–19 и 12–18; цела Улица З. Петро-
вић и Улица И. Андрића 23а и 24а.

У понедељак, 14. јуна, од 8.30 до 10
сати, струје неће имати следеће ули-
це: Војводе Р. Путника – парна стра-
на од броја 20 до М. Требињца, Војво-
де Р. Путника 25–33, Цара Душана од
Војводе Р. Путника до 6. октобра и Др
Светислава Kасапиновића од Цара
Душана до М. Требињца, а од 10.30
до 12 сати: Улица др Светислава
Kасапиновића 20–24 и 13–31, Цара
Лазара 2–24 и 1–19, 6. октобра 1,
„Панскенер” и вртић „Kекец”. Од 12.30
до 14 сати искључења су планирана
за Улицу др Жарка Фогараша 31, 33,
35, 37а, 37б, 37ц, 37д и 24, улази 1–5.

У уторак, 15. јуна, од 8.30 до 10
сати, струје неће имати део Улице
М. Горког од Војводе Радомира Пут-
ника до Др Жарка Фогараша, Улица
војводе Радомира Путника (парна
страна) од М. Горког до Завода за
запошљавање и Улица војводе Радо-
мира Путника од зграде Суда до
Kарађорђеве.

Истог дана, од 10.30 до 12 сати,
искључења су планирана у делу Ули-
це др Жарка Фогараша од Жарка
Зрењанина до Цара Лазара, као и на
парној страни Улице М. Горког од
Др Жарка Фогараша до Б. Ановића.

У уторак од 12.30 до 14 сати стру-
је неће бити у делу Улице др Свети-
слава Kасапиновића од Ж. Зрења-
нина до М. Топаловића, у целој Ули-
ци М. Топаловића, у делу Улице вој-

воде Радомира Путника 2–6 (парна
страна) и на броју 3, у Улици Народ-
ног фронта 1, 3, 5, у делу Улице Ж.
Зрењанина од Р. Путника до броја 7
(непарна страна) и од броја 2 до
месаре „Плави Дунав”.

У среду, 16. јуна, од 8.30 до 10
сати, без струје ће остати део Улице
Ж. Зрењанина од Др Жарка Фогара-
ша до месаре „Плави Дунав” и од
Др Жарка Фогараша до броја 7; од
10.30 до 12 сати Улица Ж. Зрењани-
на 16б,18а, 18б, 18ц, 18д, 20, 22 и
22а, део улице Др Жарка Фогараша
од броја 16 до броја 26 и од броја 9
до броја 13, а од 12.30 до 14 сати:
Улица др Ж. Фогараша бр. 3 и 5,
Улица др Светислава Kасапиновића
2 и 4; део Улице П. Бојовића од Др
Жарка Фогараша до „Снежане” (пар-
на страна) и од Др Жарка Фогараша
до Др Светислава Kасапиновића
(непарна страна) и Kеј Р. Дакића 1.

У четвртак, 17. јуна, од 9 до 10
сати, искључења су у плану на сле-
дећим адресама: Kеј Р. Дакића 3–
15, Др Жарка Фогараша 2–14 и цела
Мала улица, а од 11.30 до 13.30 у
делу Улице Ж. Зрењанина од броја
24 ка Улици војводе Р. Путника, у
делу Улице др Жарка Фогараша од
Ж. Зрењанина до П. Бојовића и у
делу Улице П. Бојовића од броја 19
до Др Жарка Фогараша.

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

Можете ли одустати 
од робе наручене на 

презентацији?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ЗАШТО ЈЕ ВАЖНО БИТИ ДОБРОВОЉНИ ДАВАЛАЦ КРВИ?

Интернационални хероји

Нашој редакцији обратила се ћерка
једне наше суграђанке, која је зашла у
седму деценију живота, и пожалила се
на следећи проблем.

„Мама је без мог знања отишла у
један ресторан на презентацију нека-
квих душека и јастука. Уз вечеру и пиће
слаткоречиви продавци су је обрлати-
ли и убедили је да потпише поруџбе-
ницу (уговор), односно да купи душек
по цени за коју бисте могли да набави-
те бар три душека просечног квалитета
у регуларној продавници. Ми смо у
шоку и јако смо љути, наравно не на
маму, већ на овакве продавце.
Занима нас да ли имамо право да
откажемо наруџбину и шта може-
мо да урадимо да бисмо се прав-
но заштитили.”

Одговор на ово питање стиже
из Сектора за заштиту потрошача

Министарства трговине, туризма и теле-
комуникација. Преносимо га у цело-
сти.

„Приликом куповине робе ван послов-
них просторија трговца (разне презен-
тације у ресторанима) или од трговач-
ких путника који су се појавили на
вашим вратима имате право да у року
од 14 дана од када сте потписали поруџ-
беницу (уговор) изјавите да одустајете
од куповине без навођења разлога (!) и
плаћања пенала (!) за одустанак (нпр.
30% од вредности робе).”

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Без струје више делова града

ЦРКВА НАМ ЈЕ
НЕДОСТАЈАЛА

– Баш ми је драго што ће овде

бити црква. Сваки град, свако

село, свако насеље имају своју

цркву око које се људи окупљају,

а Стрелиште је велико и то је оно

што је недостајало. Лепо се осе-

ћам поводом тога, лепо ми је

када звона зазвоне – у разговору

с новинарком „Панчевца” није

крила радост Марица Андрић,

која живи у близини цркве.

НОВИ ХРАМ НА ВИДИКУ

СТРЕЛИШТЕ ДОБИЈА
ПРАВОСЛАВНУ ЦРКВУ



Нова црна тврда 
подлога у многим
улицама

Радови у јужним
насељеним местима
изведени крајем 
прошле и почетком
ове године

С прошлогодишњим почетком
реализације јавно-приватног
партнерства, то јест споразума
измећу Града Панчева и заин-
тересованих инвеститора, кре-
нули су масовни радови и у
насељеним местима.

То се највише одразило на
развој сеоске инфраструктуре,
па је свугде нешто урађено, а
пре свега је инвестирано у
асфалтирање улица.

У прошлом броју „Панчевца”
било је речи о томе како то
изгледа у такозваним северним
панчевачким селима, док ће се
актуелни бавити ситуацијом у
јужним насељеним местима –
Брестовцу, Иванову, Омољици
и Старчеву.

Брестовац

Када је реч о Брестовцу, ове
године су асфалтиране четири
улице: Иве Лоле Рибара, у дужи-
ни од 300 метара, затим Вука
Kараџића (550), Kутина 2
(1.100) и Поњавичка (300).

Претходно је пројекте 
обезбедила Месна заједница,

чији први човек Драган Мири-
чић каже да су их у међувре-
мену градске службе усклади-
ле с новим прописима.

– Ако говоримо о свеукупној
ситуацији у погледу путне
инфраструктуре у нашем селу,
морам да истакнем да је од
укупно око деветнаест хиљада
метара коловоза на улицама
тренутно асфалтирано око две
трећине. Треба рећи да је до
2015. године тај број износио
свега шест хиљада и деветсто
метара, да бисмо, рецимо, нај-
пре рехабилитовали Улицу 1.
маја, у дужини од хиљаду и
триста метара, а у последњих
шест година асфалтирано је
нешто мање од шест хиљада
метара. Толико нам отприли-
ке још преостаје да урадимо,
можда неколико стотина мета-
ра дуже. План је да наставимо
у истом ритму, а приоритети
су улице Жарка Зрењанина,
Бориса Kидрича, Ратка Павло-
вића и Рифата Бурџевића –
најављује Миричић.

Иваново

У протеклом периоду у Ивано-
ву је урађено око два киломе-
тра и четиристо метара коло-
воза, а према речима првог
човека тамошње Месне зајед-
нице, Јошке Дудуја, реч је о
седам неасфалтираних улица,
па сада практично остаје само
још једна.

У питању су Пролетерска, у
дужини од 350 метара; делови
Матије Гупца – од 29. новем-

бра до Доже Ђерђа (200 мета-
ра) и од Доже Ђерђа до Насип-
ске (180 метара), затим Војво-
ђанска – од 7. јула до Петефи
Шандора, као и део Улице Иве
Лоле Рибара, у дужини од 700
метара, и део Насипске (150)
који је повезује са Улицом
Матије Гупца.

– Након свега набројаног оста-
је нам само још Насипска ули-
ца, у дужини од 1.400 метара.
Она је тренутно под гребаним
асфалтом и у њој има ударних
рупа, али не можемо да је ради-
мо пре него што туда прође
канализација. Надамо се и да
ће у догледно време бити рекон-
струисан пут којим саобраћа
аутобус, то јест делови улица
Доже Ђерђа, Б. Кидрича, 29.
новембра и 7. јула, што би кроз
редовно одржавање требало да
уради Град – наводи Дудуј.

Омољица

Посредством јавно-приватног
партнерства, уговореног про-
шле године, у Омољици је твр-
дом подлогом на бази биту-
мена недавно пресвучен коло-
воз у улицама Жикице Јова-
новића Шпанца, Пролетерској,
Јосифа Панчића, Десанке
Максимовића, Авалској и
Задружној.

Према речима председника
Савета Месне заједнице Омо-
љица, Душана Лукића, укупнa
дужинa тог новопостављеног
асфалта у просеку је сто педе-
сет до двеста метара по улици.

– Почетак пројекта јавно-

-приватног партнерства пока-
зао је да се добро ради. Будући
да се кренуло од асфалтирања,
надамо се његовом наставку и
очекујемо да ће у наредне две
године све улице у Омољици
бити покривене поменутом чвр-
стом подлогом. Још увек има-
мо седамнаест неасфалтира-
них улица, али је већином реч
о кратким и споредним, што
представља мање од тридесет
одсто од укупне путне мреже.
У плану је да у наредном пери-
оду урадимо још десетак, али
још увек нисмо одлучили које
ће то улице бити. С друге стра-
не, и неке постојеће коловозе
већ одавно чека озбиљна рекон-
струкција, јер су дуго у употре-
би, а годинама нису одржава-
ни – каже Лукић.

Старчево

Место у којем су све улице до
последње прекривене асфал-
том јесте Старчево, а према
речима председника тамошњег
Савета, Петра Андрејића, на
делу је реконструкција оних
дотрајалих.

– Трудили смо се да равно-
мерно распоредимо послове по
насељима. Тако смо крајем про-
шле године већ санирали путе-
ве у Улици кестенова, Пролет-
њој, Војвођанској, Виноград-
ској, као и у делу Баштенске. У
наредном периоду требало би
да буду рехабилитовани коло-
вози у Улици Вељка Влахови-
ћа и делу Партизанске – рекао
је Андрејић.

Петак, 11. јун 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

9СЕЛО

КАКО ТЕЧЕ УРЕЂЕЊЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У СЕЛИМА (2)

АСФАЛТИРАЊЕ ИДЕ ПУНОМ ПАРОМ

ДВОЈЕЗИЧНА ПРЕДСТАВА НАСТАЛА НА ИНИЦИЈАТИВУ САВЕТА МАКЕДОНАЦА

„Ветар у тапетама” кренуо из панчевачких села

Удружење жена „Етно-кутак”
приредило је пети пут мани-
фестацију „Етно-дан” у неде-
љу, 6. јуна, на платоу у центру
Качарева. Том приликом су се
окупили бројни излагачи, а сво-
је рукотворине су на маштови-
то украшеним штандовима
изнеле представнице петнае-
стак удружења с територије
Панчева, као и из Опова, Цре-
паје, Овче…

Председница „Етно-кутка”
Зора Чубрић презадовољна је
одзивом и атмосфером.

– Колико чујем, учесницима
и посетиоцима се такође све ово
прилично допало, иако нам је
киша мало скратила изложбу.
Свако се представио како најбо-
ље уме, а ми смо, рецимо, изло-

жиле старинске ситне колаче и
пецива, као и торбе које хеклају
и шију поједине наше чланице.
Морам да истакнем и да су
„Волонтери” из Kачарева има-
ли свој штанд, на којем су саку-
пљали помоћ за оне којима је то
потребно, тако што су продава-
ли нову гардеробу коју су доби-
ли као донацију. Удружење
„Чепом до осмеха” није могло
да пошаље своје представнике,
али смо поставили кутију и при-
купили више од три џака чепо-
ва – наводи Зора Чубрић.

Банатски Брестовац: Требало
је да сеоска слава Спасовдан
буде обележена у четвртак, 10.
јуна, бројним програмима,
почев од литургије у Храму
Вазнесења Господњег, преко
матурског плеса ученика ОШ
„Олга Петров”, до концерта
тамбурашког оркестра „Нео-
лит” из Старчева и наступа
певача Младена Цветановића,
на платоу испред Дома култу-
ре. Такмичење у гађању гли-
нених голубова биће одржано
у недељу, 13. јуна, у 9 сати, на
локалном стрелишту.

Банатско Ново Село: У току
су завршни радови на споља-
шњости зграде Месне зајед-
нице, као и комплетна заме-
на уличне расвете LED сија-
лицама. Трају припреме за
обележавање сеоске славе
Силазак Светог духа на апо-
столе – Духови, а програми
ће бити одржани између 20.
и 22. јуна.

Долово: Поводом обележава-
ња Светског дана заштите
животне средине, у суботу, 5.
јуна, волонтери Месне зајед-
нице су, заједно с председни-
ком Драгославом Глигорије-
вим и члановима Савета МЗ,
поред кошења траве и одр-
жавања зелених површина,
посадили цвеће у центру села
на тргу и на платоу испред
Месне заједнице. Доловачки
фудбалери су се пласирали у
виши ранг победом над Гло-
гоњцима. 

Глогоњ: Месна заједница је
поставила нову вртешку у пар-
ку на дечјем игралишту, као
и сеник на истом месту. У
току су радови на санацији
капеле. Ревакцинација гра-
ђана обављена је у среду, 8.
јуна, у локалној амбуланти.
Фудбалери су завршили ово-
годишње такмичење поразом
од 3 : 1 у Долову. 

Иваново: По налогу Месне
заједнице трају радови на изра-
ди тротоара од бехатон плоча
код школе и католичке цркве.

Јабука:Третирањекомарацаоба-
вљено је у уторак, 8. јуна, и то и
с копна и с реке, а уништавана

је и амброзија на територији
села. Удружење грађана „Тамиш
у Јабуци” планира да ове неде-
ље направи еко-терен за фуд-
бал на песку уз помоћ љубите-
ља спорта и природе и пријате-
ља Месне заједнице. Радови на
замени LED расвете још увек су
у току. Аутобус за вакцинацију
је у понедељак, 7. јуна, свратио
испред амбуланте, а одзив гра-
ђана био је одличан.

Качарево: Удружење жена
„Етно-кутак” приредило је пети
пут манифестацију „Етно-дан”
у недељу, 6. јуна, на платоу у
центру села, уз учешће петна-
ест удружења из града и око-
лине. У току су монтирање
уличног LED осветљења и радо-
ви на изради тротоара у Улици
Народног фронта.

Омољица: Ревакцинација гра-
ђана вакцинама „Фајзер” и
„Синофарм” организована је у
недељу, 6. јуна, у локалној амбу-
ланти. Трају радови у парку,
као и на згради милиције и
Црвеног крста.

Старчево: Месна заједница при-
ступа конципирању овогоди-
шњих „Дана дружења”, а кому-
нално предузеће коси траву и
поправља и употпуњује игра-
лишта. Радно време музеја у
јуну биће уторком и четвртком
од 13 до 15 сати, а недељом
два сата дуже, уз бесплатан улаз.
За посете ван тог времена тре-
ба позвати број телефона
063/56-57-52. Tурнир у оријен-
тирингу организoвала је шко-
ла, уз помоћ извиђача, у поне-
дељак, 7. јуна, а учествовало је
тридесетак екипа.

Месне актуелности

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Пре извесног врмена почело
је извођење прве двојезичне
представе (на македонском и
српском језику), под називом
„Ветар у тапетама” / „Ветер
во тапетите”, чија је преми-
јера уприличена у јабучком
Дому културе. Потом је изве-
дена и у Качареву, Глогоњу,
као и на сцени „Раша Плао-
вић” у београдском Народ-
ном позоришту, када је отво-
рила манифестацију „Дани
македонске културе”, а тек
следе Нови Сад, Суботица,
Сомбор...

Представа је настала по тек-
сту београдског глумца маке-
донског порекла Зорана Митро-
вића, који и игра главну ролу,
заједно с колегом Немањом
Симићем.

Протагонисти радње су Маке-
донац и Србин који се налазе у
Немачкој, где заједно лепе тапе-
те и практично муче исту муку.
Свако прича на свом језику,
али се понекад и у том смислу

мешају, што симболично гово-
ри о блискости двају народа.
Иако преовлађује хумор, пред-
става је препуна и трагичних
елемената и креће се од смеха
до туге.

Ово дело, које су подржали
Фондација за отворено дру-
штво и Министарство култу-
ре Републике Србије, настало
је на иницијативу Форума
младих Македонаца и под
покровитељством Национал-
ног савета македонске наци-
оналне заједнице у Републи-
ци Србији, чији председник
Борче Величковски истиче да
је ово још једна чињеница у
прилог потреби да се оснује
завод или центар за културу
поменуте заједнице.

– Што се завода тиче, иако
испуњавамо све услове, већ пет
година смо на чекању код Вла-
де Војводине, па би требало да
ускоро о томе разговарамо с
председником Мировићем.
Исто важи и када је у питању

центар, који би отворила Репу-
блика Македонија, али ни то
се из неког разлога још увек не
догађа. Ова представа је то
поново актуализовала, јер је

комплетна продукција иници-
јатива наше заједнице, када
смо, поред свих елемената,
показали и театарски капаци-
тет – наводи Величковски.

Детаљ с јабучке премијере

Даме представиле свој труд

Кад су машине брујале у Иванову

„ЕТНО-ДАН” ПЕТИ ПУТ У КАЧАРЕВУ

Рукотворине за све укусе
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Милан Радосављев, 

репер и текстописац

ФИЛМ: „Blow” (2001), у којем
глуме Џони Деп и Пенелопе
Круз, једноставно не може бити
лош. Ради се о истинитој при-
чи човека који је проживео у
буквалном смислу све. За емо-
тивце као што сам ја овај филм
биће велика борба не пустити
сузу или не насмејати се. Ста-
рији људи говоре да ће у живо-
ту бити пуно успона и падова
и да је најбитније подићи се и
покушати поново. Овај филм
је чист доказ и показатељ да се
човек непрестано бори, пре све-
га са самим собом, као и да
искрена љубав није илузија.
Бићу скроман па ћу рећи да је
ремек-дело какво вреди погле-
дати. П. С. Џорџ Јанг.

МУЗИКА: Албум „Wiped Out”
(2015) бенда „The Neig hbo ur -
hood”. Ова америчка rock/r’n’b
група освојила је моје срце још
давне 2012. године, када су
избацили свој први хит сингл
по имену „Swe a ter Weat her”.
Од тада су непрестано радили
на себи, а мене све више оду-
шевљавали. Овај албум је за
уши свих нас који воле, воле-
ли су или ће тек волети. На
прво слушање јасно се чује оно
што је мени јако битно, а то је
истина и искреност. Анђеоски
глас Џесија Радерфорда, кад
склопим очи, води ме до зами-

шљеног града у којем сви има-
мо исти циљ, а то је да љубав
не престане. Албум као што је
овај чини лош дан добрим, а
добар дан најбољим.

Албум „Life After Death”
(1997) извођача Бигија Смол-
са. С обзиром на то да се бавим
реп музиком, сматрам себе
компетентним да кажем коју
реч о овом албуму. Изашао је
годину дана пре мог рођења, а
не постоји дан у којем не
пустим бар једну песму. То је
само доказ да нешто што је
добро време не може прегази-
ти. Свака рима је јединствена,
јасна и снажна животна пору-
ка. Овај албум је скуп свих
дешавања која су многи осе-
тили на својој кожи. Нешто
што се мора поменути је неза-
мењив flow ове музичке иконе
који је једноставно немогуће
копирати. Лакоћа с којом он
прелази с теме на тему, изно-
си мишљења и пробија све
барикаде оставља ме без даха.
Није битна боја коже, религи-
ја или земља из које си, овај
албум је чист пример да смо
сви ми једнаки. П. С. Легенде
не умиру!

Легенде не умиру

МОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

НАГРАДА НИКОЛИ ДРАГАШУ

За менторски 
посвећен рад

Никола Драгаш, панчевачки
карикатуриста и илустратор,
добитник је награде „Љубиша
Дивљак” за менторство на 
овогодишњем деветом Бијеналу
дечјег израза – БУДИ, који орга-
низује Културни центар Панчева.

Награда му је уручена у
петак, 4. јуна, на БУДИ бини, у
тржном центру „Биг” у Панче-
ву. Велику подршку су му пру-
жили родитељи и деца која
похађају ликовну секцију
„Чаробни свет цртања”, где уз
стручно вођење Николе Дра-
гаша стичу вештине и технике
из области стрипа, илустраци-
је и карикатуре.

– Указана ми је велика част
када сам добио награду која
носи име човека који је цео
свој живот посветио деци и
раду с њима. Мало је познато
да сам ја своју прву званичну
радионицу цртања одржао баш
на БУДИ-ју, у јуну 2012. годи-
не, с децом из хора „Звончи-
ћи” – било их је педесет и то
ми је било право ватрено
крштење. Ову награду посве-
ћујем свој деци која су до сада
похађала моје радионице црта-
ња – рекао је Драгаш.

Љубиша Дивљак (1951–2010)
био је један од најбољих бео-
градских учитеља и организатор
манифестације „Змајада” „Читуљ-
кове” школе. Радио је у београд-
ским основним школама „Доси-
теј Обрадовић” и „Милан Ђ.

Милићевић”. Био је познат и по
првом уџбенику за „Чуваре при-
роде” и сајту www.sve znam.com .

Никола Драгаш (39) рођен је
у Панчеву, где и данас живи.
Дипломирао је 2004. године на
Вишој политехничкој школи у
Београду, на смеру за графич-
ки дизајн. Запослен је у ЈП-у

„Пошта Србије”. Члан је УЛУ-
ПУДС-а, Удружења карикату-
риста Србије (FECO) и УЛУ
„Светионик”. Бави се карика-
туром, дечјом илустрацијом,
стрипом и графичким дизај-
ном. Илуструје дечје књиге и
уџбенике. Своје илустрације и
карикатуре објављује у листо-
вима: „Вечерње новости”, „Поли-
тика”, „Јеж”, „Илустрована поли-
тика”, „Невен”, „Енигматика”,
„Разбибрига”. Редован је уче-
сник домаћих и међународних
салона и изложби карикатуре.

У кафеу „Галерија” у Панчеву
до 15. јуна биће отворена изло-
жба илустрованих филмских
плаката Стевана Алексића, визу-
елног уметника, сценографа и
професора на Факултету савре-
мених уметности.

ПАНЧЕВАЦ: У Панчеву је тре-
нутно у току изложба ваших
радова, тачније филмских пла-
ката, у кафеу „Галерија”. Чини
се да је ово место можда веома
добро решење, јер посетиоци
имају прилику да се загледају и
подсете неких својих омиљених
филмова, илустрованих на дру-
гачији начин. Колико је место
излагања важно за целокупан
дојам?

СТЕВАН АЛЕКСИЋ: Веома
сам захвалан Граду Панчеву, као
и фестивалу БУДИ на позиву и
прилици да своје радове прика-
жем у кафеу „Галерија”. Одмах
ми се допао сам назив места –
„Галерија”. Иако простор није
класичан излагачки, има репу-
тацију као један од веома атрак-
тивних у Панчеву, где уметни-
ци често презентују своје креа-
ције. Место где аутори приказу-
ју своја дела и те како је важно,
ради употпуњавања доживљаја.
Онолико колико то може да
помогне радовима, толико може
и да одмогне. Визуелни утисак
је на првом месту сваком озбиљ-
ном уметнику који се бави сли-
ком, цртежом, илустрацијом,
скулптуром. О филму се увек
најслађе дискутује уз кафу, пиће
и цигарету, и зато сматрам да је
кафе „Галерија” пун погодак, као
кутак у коме ће житељи Панче-
ва неко време уживати у мојим
илустрованим плакатима култ-
них домаћих филмова. Лежер-
но, у пријатној атмосфери, без
икакве уштогљености, уз тиху
музику, песме из неких позна-
тих остварења, посетиоци ће свој
поглед засигурно усмеравати на
илустрације стандардног фор-
мата за плакат (70 х 50 цм), пре-
познајући велике глумце и глу-
мице југословенске кинемато-
графије и своје омиљене фил-
мове који су добили ново рухо.

• Који је први филм за који
сте илустровали плакат?

– Први плакат који сам илу-
стровао јесте за чувену телеви-
зијску серију „Полицајац са Петло-
вог брда”. Дан након што је вели-
ки глумац Љубиша Смоки Самар-
џић преминуо, те 2017. године,
осетио сам потребу да, у знак
захвалности за све што нам је
оставио у аманет кроз маестрал-
не улоге, укажем поштовање,
дубок наклон, тако што ћу креи-
рати визуал на коме ћу га прика-
зати као чувеног полицајца Бошка
Симића. Та Смокијева улога је за
моју генерацију остала једна од
највољенијих на малим екрани-
ма у једном већ давном времену.
Убрзо је уследио и плакат за
„Националну класу” Горана Мар-
ковића, на коме сам нацртао Гагу
Николића као Флојда и незабо-
равног тркачког „фићу”. Затим
су почеле да се нижу илустраци-
је, те је до данас настало више од
шездесет плаката.

• Како ви долазите до решења
да представите нешто што је сви-
ма нама већ добро познато, а
опет да добије потпуно неку нову
димензију?

– Свакако да до решења не
долазим брзо, већ је ту доста
корака. За почетак морам да
погледам филм за који креирам
плакат. Без обзира на то да ли
одређени филм знам напамет,
потребно је да га сагледам на
другачији начин, тако што ћу
издвојити сцене – кадрове који
су карактеристични, за које је
публика везана. Важни су при-
зори на којима глумци имају
специфичну мимику лица, она-
кву какву памтимо када поме-
немо име датог остварења. Чим
прикупим неопходне фрејмове,
који служе као инспирација и
референца, почињем да скици-
рам композицију плаката, која
је кључна. Када поставим повр-
шину и када сам задовољан како
скице карактера комуницирају
међусобно и у односу на про-
стор, на сегмент предвиђен за
наслов, тада почиње детаљно
исцртавање, а на крају је коло-

рисање. Мој алат чине дигитал-
на табла и оловка. Читав процес
траје око две недеље. Морам
напоменути да дуги низ година
пратим светске илустраторе
филмских плаката; поједини су
ми велики узори још од најра-
нијег детињства. У својој колек-
цији поседујем преко две хиља-
де оригиналних југословенских
плаката за стране и домаће фил-
мове, који су ми одвајкада инспи-
рација у послу. Мој циљ од почет-
ка пројекта јесте да све што сам
научио годинама анализирају-
ћи радове великана, попут Друа
Струзана, Џона Алвина, Боба
Пика и Пола Шипера, приме-
ним илуструјући плакате дома-
ћих филмова, на начин на који
су они чинили седамдесетих и
златних осамдесетих година про-
шлог века, када је плакат био

засебна уметничка дисциплина,
мамио гледаоце у биоскопске
сале, чинио глумце колосалним,
претварајући их у иконе.

• Често се у вашим интервјуи-
ма помиње југоносталгија. Шта
је то везано за тај период што
вас посебно инспирише?

– Ја сам велики југоносталги-
чар. Рођен сам у једној големој
и лепој земљи која одавно не
постоји. Срећан сам што сам
имао прилику да најлепше детињ-
ство проведем у СФР Југослави-
ји. Претпоследња сам генераци-
ја пионира. У то доба, до распа-
да државе, били смо безбрижни,
ушушкани, улога породице била
је на првом месту. Имали смо
изузетно квалитетан образовни
систем, телевизијски, школски
програм у оквиру кога је велики
део садржаја био посвећен нама
– ондашњој деци. Дете је било
центар света и на сваком кораку
држава се кроз културно-забав-

ни садржај трудила да оно пора-
сте у доброг и паметног човека,
да што више научи кроз емисије
у којима су велики умови, писци,
песници и глумци давали све од
себе како би нас заинтересовали
за теме из свих области живота,
природе и уређеног друштва. Мој
креативни, уметнички рад јесте
омаж том дивном, неповратном
времену, осамдесетим година-
ма, које су у сваком смислу биле
посебне, магичне, које су изне-
дриле култне филмове, серије,
музику, свуда у свету, па и у
државама бивше Југе. Било је то
плодоносно тло. Инспирацију
црпим кроз временски портал,
сваки час завирујући у прошлост,
која је за мене неисцрпна.

• Зашто је вама лично важно
да се бавите овом тематиком?

– Као неком ко се професио-

нално бави филмом, било је
сасвим природно да уз сцено-
графију, која изискује креатив-
ност првенствено на папиру кроз
бесомучно цртање простора, на
ред дођу и карактери кроз филм-
ски плакат. Волим да кажем за
себе да сам мултипрактик, јер
ме филм занима у свим фазама,
волим све његове сфере, те сам
се још за време студија на Факул-
тету примењених уметности
почео занимати и за режију, глу-
му, монтажу, снимање кратких
видео-форми, па и филмски пла-
кат. Све је повезано и чини један
креативни воз с мноштвом сјај-
них вагона. Такође, сматрао сам
да је потребно да се ухватим уко-
штац са оживљавањем филмског
плаката, враћајући му стари сјај
традиционално илустрацијом.
Важно је да негујемо, одржава-
мо сећања на јединствена дома-
ћа филмска остварења која завре-
ђују сваку пажњу.

• Шта можемо видети у вашим
илустрацијама што можда до
сада нисмо имали прилике?

– Оно што је најважније, јесте
да својим радом инспиришем
младе, оне који не знају много
о прошлим временима, који нису
свесни какав је живот живела
моја генерација и који не позна-
ју довољно југословенски филм.
Добио сам доста потврда које
говоре да се млади људи, када
угледају моје илустроване пла-
кате, одмах одлучују за потрагу
за одређеним филмом на интер-
нету. Добијају велику жељу да
погледају те старе домаће фил-
мове, јер им плакат пробуди
интересовање. Некада давно, у
време када су ти филмови наста-
јали, најчешће су оригинални
плакати били веома штури,
скромни, груби и непривлачни
колажи, што је још један од раз-
лога зашто сам се одлучио да
их обучем у ново одело, да их
исполирам како би засијали и
пружили руку новој публици
данас. На мојим илустрацијама
првенствено се види искрена
љубав према филму, поштова-
ње према глумачким громада-
ма, од којих многих нажалост
више нема на великом платну,
али живе и даље у нашим срци-
ма и живеће заувек. Настављам
мисију одавања почасти и одр-
жавања сећања на добра стара
времена и индивидуе које су га
обележиле.

ПРОМОЦИЈА КЊИГА ПАНЧЕВАЧКИХ АУТОРА

Живела поезија
У Градској библиотеци Панче-
во, 1. jуна, одржана је промо-
ција књига песама панчевач-
ких аутора које су објављене у
издању Центра за афирмацију
стваралаштва „Поетикум”.

Пред, за услове пандемије,
бројном публиком представље-
не су књиге „Несите легенде” и
„Шарада” Ненада Обрадовића,
„Прахом по земљи” Драгосла-
ва Лацковића, „Гвоздена вра-

та” Мирјане Марић и „Аргона-
ути” Бориса Нада.

На догађају су о ауторима и
њиховој поезији говорили уред-
ници Александар Марић и
Иван Новчић, који су изрази-
ли велико задовољство што се
међу издањима њихове куће
нашао значајан број песника
из Панчева, а аутори су пред
својим суграђанима читали
своје стихове.

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: СТЕВАН АЛЕКСИЋ, СЦЕНОГРАФ И ПРОФЕСОР

ИСКРЕНА ЉУБАВ ПРЕМА ФИЛМУ

У суботу, 12. јуна, на летњој позорници у Барутани биће

одржан концерт Џенана Лончаревића. С њим ће као подр-

шка наступити панчевачки ди-џеј Вулетин.

Карте у претпродаји могу се купити у кафеу „Кула” по цени

од 600 динара, док ће на концерту бити 700. Резервације и

информације на телефон 069/12-14-214. 

ВЕЛИКИ КОНЦЕРТ

Почеле свирке на отвореном

избор
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МУЗИЧКИ ПРОДУЦЕНТИ

ЧАРОБЊАЦИ ЗВУКА
Обично на концерту, или док слушамо
неки музички диск, не размишљамо о
томе ко стоји иза савршеног звука. А
иза те савршености је много знања и
много сати студијског рада.

Људски фактор

Стефан Гаћеша (32) бави се музичком
продукцијом од 2009. године. Дипломи-
рао је на смеру за аудио и видео техноло-
гије на ВИСЕР-у. Радио је на бројним
фестивалима и сарађивао с многим бен-
довима као стални тонац на турнејама и
концертима широм Европе. Од 2017.
ради и као шеф технике у Дому омлади-

не Панчево. Свира гитару у бенду „Ran -
dom” и бас-гитару у бенду „Bri gand”.

– Заљубио сам се у гитару и брзо напра-
вио свој први бенд, али сам се на концер-
тима наслушао много лошег звука!  Кад
је неко у простору где сам чуо тридесет
ужасних свирки најзад направио сјајан
звук, схватио сам да то може да зависи и
од људског фактора. Музичари некада
не знају, а некад просто и не желе да се
потруде. Није то само до опреме... Тада
сам почео страствено да се занимам и за
„живи” звук и за студијску аудио-про-
дукцију. Моја клиначка идеја била је:
желим да направим најбољи могући звук
овде у мом граду, јер када би свирке пре-
стале да звуче као бука, посећивало би
их више људи и више би их у њима ужи-
вало! – прича нам Стефан.

Данас, каже он, једна особа мора бити
и продуцент и сниматељ и монтажер и
микс-инжењер и мастеринг инжењер и
педагог и сервисер инструмената, па и
музичар. А посао музичког продуцента
подразумева специфично радно време.

– Некад ћу снимати бенд у десет ују-
тру, некад у осам увече, некад миксати
у подне, а некад мастеровати у глуво
доба ноћи. После тога пар недеља неће
бити ничега, а онда ћу бити на тридесе-
тодневној турнеји по Европи с бендом с
другог континента, после чега ћу има-
ти подешавање неког разгласа две ули-
це даље од моје куће – каже он.

Уживање у сваком тренутку

Милан Бјелица (34) дипломирао је
музичку продукцију на Академији умет-
ности 2012. године. Продуцент је албу-
ма „Еуфорија” групе „Буч Кесиди”. Био
је продуцент и на албуму „Празан про-
стор међу нама који може и да не посто-
ји” групе „Репетитор”. Тренутно ради
на новим албумима група „Љубичице”,
„Ive Lorenz”, „Stray Dogg”, „Егрет” и „Буч
Кесиди” и „Ивица”.

– Као мали случајно сам наишао на
синтисајзер „касио” на неком летовању.
Нисам ништа знао тада, наравно, али
сам осетио то „нешто” – прича Милан.

У свом послу се труди да извуче макси-
мум из сваког уметника или уметнице.

– Није важно да ли се нешто ради да
би се продало или за циљ има непрофит-

но уметничко изражавање – увек се иде
до границе, а најчешће и прекоње. Волим
процес стварања. Волим и кад замишљам
како нешто треба да испадне и звучи
иако се ништа још није снимило, а волим
и технички део посла, који подразумева
веома детаљно слушање појединачних
тонова, удараца, звучних фреквенција...
Уживам све време – објашњава он.

Нема радног времена, али је ту стал-
но размишљање о послу кроз идеје, меј-
лове, позиве, предлоге, понуде, финан-
сије, уговарање, снимања, пробе, угово-
ре, састанке с дизајнерима, програме-
рима, директорима, музичарима, тех-
ничарима, издавачима, адвокатима...

Једини проблем у раду који може да
утиче на крајњи исход јесу нестручни и
непрофесионални људи, каже.

Крокодил и љубичице

Петар Стевановић (28) дипломирао је
трубу на Музичкој академији у Београду,
у класи професора Младена Ђорђевића.
Један је од оснивача и главних аутора
музике у бенду „Љубичице”. Активан је
као сниматељ и продуцент у студију „Кро-
кодил” у Панчеву од 2012. године. Тре-
нутно ради и као професор трубе у Музич-
кој школи „Јован Бандур” у Панчеву.

– Мој старији брат је студирао музич-
ку продукцију, а током његовог студи-
рања и ја сам повремено долазио у кон-
такт с том облашћу. Међутим, прво пра-
во искуство с миксом музике и уопште
целим продукцијским ланцем доживео
сам током прављења првог албума гру-
пе „Љубичице” – прича Петар.

Његов посао некада подразумева
постављање микрофона, а некада више-
месечни рад с музичарима.

– Посао је динамичан и дешавају се
разне непредвиђене ситуације, од тога
да краном убацујемо четиристо кило-
грама тежак сто за микс кроз прозор
студија на првом спрату, до тога да смо
летос заједно с Луком из бенда „Буч
Кесиди” правили робота за прецизно
постављање микрофона. Уживам сваки
пут када имам прилику да учествујем у
добром пројекту и сарађујем с квалитет-
ним и посвећеним људима, и када имам
прилику да учим нове ствари. Тада углав-
ном будем поносан и на производ рада,
без обзира на то за који део посла сам ја
био задужен – објашњава он.

Веома занимљив део посла је ствара-
ње јасне заједничке визије са уметни-
цима и сарадницима.

– Неопходно је имати план и форми-
рати што јасније референце како не
бисмо сасвим залутали. Такође, у сту-
дију нема места за сујету, а музичари-
ма није увек лако да је превазиђу и
донесу одлуке које су добре за песму.
Успети у свему томе је један од главних
изазова продуцента – каже.

Студио „Крокодил” је до сада радио с
великим бројем већ остварених и успе-
шних музичара. Ипак, њихов апсолут-
ни фокус је на развоју сцене, раду с
младима и подршци новим ауторима и
извођачима. Активно се бави издава-

штвом, а покренули су и фонд за суб-
венцију и помоћ у реализацији проје-
ката класичне музике.

Креирање целине

Софија Јованов Гвозденовић је дизајнер
звука. Своје знање из ове области стекла

је на Факултету драмских уметности у
Београду, на смеру за снимање и дизајн
звука. Након дипломирања је радила на
више дугометражних филмова као мон-
тажер звука („Поред мене”, „Живот је
труба”, „Имена вишње”, „Игла испод
прага”, „The books of knji ge: Случајеви
правде”, „The Rift”).
Један је од оснивача
студија „Звук”, који се
бави обрадом звука за
дигиталне медије.
Последњих пар годи-
на специјализовала се
за обраду звука за под-
касте, као и за под-
каст менаџмент.

– Музика је била
нешто чиме сам се
спорадично бавила
целог живота, али кад
сам сазнала за студије
дизајна звука, схвати-
ла сам да ту постоји много занимљивих
области и да је то нешто што бих могла
да радим са уживањем. Ја се бавим обра-
дом комплетног звука, а то обухвата
обраду дијалога, звучних ефеката и дода-
вање музике – прича Софија.

Највише ужива у склапању свих
елемената у целину. Ово је нарочито
изражено код филмских пројеката,

јер звук на врло
специфичан и
суптилан начин
може да доприне-
се наративу.

– Овај посао спа-
ја креативне и тех-
ничке вештине.
Код захтевнијих
пројеката потреб-
но је познавање
драматургије зву-
ка – објашњава.

Сматра да је
потребно доста
ангажмана око
промоције сопстве-
ног рада, али и
п р о н а л а ж е њ а

начина за то како своје услуге адекват-
но наплатити.

– То је нешто што нас нико кроз фор-
мално образовање није учио, а веома је
битно – закључује Софија.

Глад за знањем

Слободан Рековић (31) почео је да пока-
зује интересовање за музику у најра-
нијем детињству.

– Старијем брату и мени је у Дубаи-
ју, на повратку са службеног пута из
Кине 1990. године, отац на поклон
купио малу клавијатуру „касио”.
Мислим да је то била прва
љубав. Почетком тинејџер-
ског доба почео сам с дру-
гарима да истражујем
хип-хоп културу и ства-
рам реп музику. Ту се
родила друга љубав, а
2005. године сам као
волонтер почео да
радим на Радио Панче-
ву, у омладинској емисији
„Импровизација”, и то је
била прекретница што се тиче
мог животног усмерења. Био
сам јако гладан знања из
области звука – прича Сло-
бодан.

Он се бави многим дисциплинама
које се тичу звука, класичним студиј-
ским радом (озвучавање и снимање
инструмената), музичком продукцијом,
аудио-инжењерингом, композицијом,
класичним дизајном звука, дизајном
звука за синтисајзере, ритам-машине и
семплере. Такође свира клавир, синти-
сајзере и перкусивне инструменте.

– Рекао бих да у сваком од сегмената
уживам подједнако јер мислим да сва-
ки од њих има својих дражи и они 
различито утичу на мене и ниво допа-
мина у мом организму. Неки сегменти
захтевају више физичког рада, док неки
од њих захтевају много времена прове-
деног у столици, испред рачунара, па је
добро направити баланс између њих.
Посао у овој области захтева доста рада
на себи, константну едукацију о новим
технологијама и изучавање нових мето-
да и приступа, с обзиром на то да се у
овом тренутку свет у технолошком сми-
слу развија вртоглавом брзином, а срж
обраде звука је заснована како на ана-
логним, тако и на дигиталним техно-
логијама – објашњава.

Слободан најчешће сарађује с клијен-
тима из иностранства, а тренутна стална
сарадња коју има јесте са екипом људи
из панчевачког студија „Cohe si ve”, у ком
сада ради. Тренутно припрема терен за
сарадњу са америчким хип-хоп проду-
центом из Северне Каролине.

Емоција као покретач

Давид Ереш (34) завршио је мастер-
-студије на ФМУ у Београду на одсеку
за кларинет. Након студија је радио
као професор музичке културе и уса-
вршавао саксофон и музичку продук-
цију. После ангажмана у Музичкој
школи „Јован Бандур” покреће „Cohe -
si ve Stu dio”, а пар година касније почи-
ње да наступа са својим бендом на
прекоокеанским бродовима. Стално
је запослен у Полицијском оркестру.

– Највише уживам у свирању, а посеб-
но када свирам да бих забавио друге.
Волим све што има добру енергију, јер
и сам могу да се забавим, а онда некако
по инерцији успем да забавим и људе
око себе – прича Давид.

Његов основни покретач у послу је
емоција.

– Музиком могу увек да се бавим, јер
ме чини племенитијим и уживам у сва-
ком процесу, без обзира на то да ли се
ради о свирању или продукцији. Посто-
ји она фраза „ако радиш оно што волиш,
нећеш радити ни дан у животу”. Помало
је излизана, али је потпуно тачна! Једи-
ни проблем понекад умеју да буду рана
буђења или недостатак сна – објашњава.

У овом послу потребно је добро
организовати време и људе с којима
се сарађује.

– Велики је изазов одабрати прави-
лан маркетиншки приступ у послу,

с обзиром на то да постоје кон-
венционалне методе, али и
нови стандарди, у виду дру-
штвених мрежа, па и „герил-
ски приступ”, када имам огра-

ничен буџет. То је јед-
на од ствари којима
бих у будућности

посветио више
времена и
покушао бих
да је унапре-
дим – закљу-

чује.
Најчешће сара-

ђује са Слобода-
ном Рековићем и

мултиинструмента-
листом Немањом Малу-
шићем. Основна делат-
ност им је компонова-
ње музике, „прављење
битова”, снимање вока-
ла и инструмената.

Мирјана Марић

Захваљујући подршци породице, чији
су чланови и сами били велики љуби-
тељи фудбала, овај играч, уз много рада
и труда, успео је да постане један од
најбољих играча света, чије дриблинге
помно прате милиони гледалаца.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
када је за вас све изгубљено. Књи-
ге из „Вулкана” добиће аутори сле-
дећих порука:

„Кад прочитам све књиге, а нову
ми још нико није поклонио.”
063/3112...

„Никад. Док сам жив, не преда-
јем се!” 064/2219...

„Лагуна” ће наградити ове
одговоре на питање ко су за вас
легенде:

„Па, има она група са оним згод-
ним певачем раскошног гласа. Они
ми први падају на памет.”
062/0777..

„Мени је легенда био онај лик
Мау-Мау што се шетао по граду са
оним бубњем, добошем, шта ли је,
и каубојским шеширом. Већ годи-
нама се питам где је тај човек. Зна
ли неко?” 063/3010... Д. К.

Два читаоца који до 16. јуна, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најду-
ховитији одговор на питање: „Колико
је ваша прошлост била бурна?”, награ-
дићемо по једном књигом. 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.

Зима је 1455. године. У студеној
Силађијевој тамници, рањен и оне-
моћао, чами осамдесетогодишњи
деспот Ђурађ Бранковић. Док чека
да се за њега прикупи откуп, пре-
бира по својој бурној прошлости.

„Ђурђевим 
стопама” 

Љиљане Шарац

Најбољи 
фудбалери света:

Азар

Два читаоца који до 16. јуна, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 поша-
љу најдуховитији одговор на пита-
ње: „Ког фудбалера ви памтите и
зашто?”, наградићемо по једном
књигом. 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

Милан Бјелица

Стефан Гаћеша

Софија Јованов

Слободан Рековић 

Петар Стевановић

Давид Ереш
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Гордана Влајић (62) српска је
књижевница која пише за децу
и одрасле. Дипломирала је нови-
нарство на Факултету политич-
ких наука у Београду и специја-
лизирала односе с јавношћу при
ЈИН институту, у класи проф.
Ван дер Маидена из Холандије.
Дела су јој превођена на пољ-
ски, енглески, македонски,
мађарски, арапски, португалски,
француски, румунски, израел-
ски и словеначки језик. Про-
грамска је уредница Матице исе-
љеника и Срба у региону и уред-
ница поезије у издавачкој кући
„Арте” из Београда. Са проф. др
Горданом Пешаковић и нови-
нарком Тањом Шикић иници-
јаторка је пројекта „Београдски
читач”, који афирмише читање
и књижевност. Скулптуре мла-
дих београдских вајара до сада
су постављене у Београду (Чубур-
ски парк), Панчеву (Градска
библиотека) и Каселберију (Град-
ски парк, Орландо). Покретач
је и уредница дечјег часописа
„Екопедија”, који се бави очува-
њем животне средине. Чланица
је Удружења књижевника Срби-
је, Друштва књижевника Војво-
дине, „Менсе” и НУНС-а.

ПАНЧЕВАЦ: Када сте заправо
почели да пишете, сећате ли се
својих почетака? Шта је прво
чега се сећате што је указивало
на то да ћете поћи тим путем?

ГОРДАНА ВЛАЈИЋ: Из сећа-
ња најпре провирује бака. И спо-
кој који осећам док ми прича
приче. У њеном сам крилу, она
седи уз „смедеревац”, мирише
на погачу и свеже помузено мле-
ко. Удишем је и слушам. Потом,
мајка и отац. Мама која вазда
купује књиге и тата који довла-
чи енциклопедије. Затим учи-
тељица Соња Дураћ. Њене похва-
ле за моје течно читање, које
сам, иначе, савладала пре пете
године уз маму, „Микијев алма-
нах” и „Политикин забавник”.
Сперанса Илијевић. Изванред-
на наставница српског. Касније
Јелена Журић, која је данас уред-
ница у Издавачкој кући „Едука”
и коју сам, током студентских
дана и касније, уживала да слу-
шам док ми препричава прочи-
тане књиге и животописе писа-
ца. Има раскошно знање и диван
дар за нарацију. Затим се сећам
прве посете нашој библиотеци.
Одвела ме је мама. Тумарање
уздужним и попречним „улица-
ма” књига учинило ме је реше-
ном да са читањем морам поче-
ти одмах. И данас ме обузимају
туга и беспомоћност на поми-
сао колико књига никада нећу
прочитати, до колико садржаја
никада нећу стићи, шта је све
дивно посејано међу корицама
и чека светлост наших очију. Да
никне. Иначе, библиотека се тада
налазила на месту данашњег
Народног музеја у Панчеву, а
директор је био Ђорђе Влајић,
књижевник, сликар и мој буду-
ћи свекар. Путеви господњи су
чудесни.

• Пишете поезију, прозу и књи-
ге за децу. Колико се ови жан-
рови разликују и шта волите код
сваког понаособ?

–  Писац треба да је врхунски
описмењени истраживач који ће
„резултате свог истраживачког
рада” по себи, у себи и око себе
преточити у књижевно дело, које,
да би било уметнички вредно,
треба да носи макар зрно
„поправке” за читаоца. А поправ-
ка су доброта и лепота. За децу
писати је мисионарска делат-
ност. Дечје књиге траже изрази-
ту тимску одговорност. Одговор-
ност писца, лектора, дизајнера,
уредника, издавача. Све што је
намењено деци треба да је или
васпитно-забавно, или васпит-
но-образовно, васпитно-шарено,
васпитно-распевано, јер из књи-

га деца „упијају” своје сутрашње
понашање, мишљења, естетику...
Када изостане одговорност било
кога у „ланцу производње” књи-
га за децу, догађају се неверо-
ватне „ствари”.

• Паралелно сте се кроз кари-
јеру бавили и заштитом животне
средине кроз своје професионал-
не ангажмане. Када се отворио
овај пут и како је он изгледао?

– До пре четрнаест година
радила сам у адвертајзинг аген-
цијама у Београду и тада сам
закључила да је дошло време да
стечено искуство и контакте
усмерим ка професионалном
ангажовању које ће донети бољи-
так мом граду, наравно у доме-
ну моје професије. С нама, кан-
дидатима за посао за који смо
конкурисали, поред још неко-
лико привредника из Панчева,
разговарао је и Јовица Божић,
власник и директор више успе-
шних компанија, међу којима
је и „БиС Рециклажни центар” у
Омољици. Након завршеног 
разговора с комисијом Јовица
ми је, онако отворен и срдачан,
рекао: „Хајде ти дођи да радиш
у маркетингу моје фирме”. Тако
сам и урадила. И срећна сам
што јесам. Све што се уради на
пољу заштите животне средине
је сврсисходно, мерљиво и испла-
тиво. И тако сам се бесповратно
заљубила у екологију. Све што
сам касније примењивала раде-
ћи у Секретаријату за заштиту
животне средине у панчевачкој
Градској управи – научила сам
пре свега у „БиС Рециклажном

центру”. Јовица Божић је мудар,
храбар и инвентиван. С повере-
њем је прихватао моје предлоге
с циљем еколошког описмења-
вања деце и одраслих. Подели-
ли смо јавно мњење на циљне
групе и развили стратегију. Први
у земљи смо урадили музички
спот у погонима „Рециклажног
центра”, и то са Секом Алексић,
тадашњом фолк хит-мејкерком.
Број прегледа је показао да је
тај „потез” био исплативији него
стереотипни медијски апели за
одлагање електронског и елек-
тричног отпада, што је делат-
ност „БиС Рециклажног центра”.
Притом, садржај песме и режи-
ја нису деградирали компаниј-
ску мисију. Паралелно са овом
акцијом урадили смо и спот у
„Секопаку”, где је поруку о пра-
вилном одлагању амбалажног
отпада, певајући арију из опере
„Кармен”, послала Александра
Ангелов, примадона Опере
Народног позоришта у Београ-
ду. И да не набрајам даље.

• Тиме сте се бавили у оквиру
институције и кроз часопис „Еко-
педија”. Каква је реакција деце
на овај часопис и колико је важно
радити с њима на тему очувања
животне средине?

– Часопис „Екопедија” јесте
моја иницијатива и идеја, али је
„прогледао” пре седам година
захваљујући слуху Секретарија-
та за заштиту животне средине
при Градској управи Панчева.
Суштина је била, а и данас је, да
се часопис намењен заштити
животне средине деци „прода-
је” по цени од пет ЕКО-а, одно-
сно по цени од пет комада било
ког амбалажног отпада. Учени-
ци основних школа, којима се
овај часопис пласира – наравно
уз сагласност надлежног мини-
старства – амбалажни отпад
доносе у школу и одлажу га у
наменске контејнере. Школа
након тога отпад предаје јавном
комуналном предузећу, које шко-
ли плаћа по килограму прику-
пљене количине према утврђе-
ном ценовнику. На овај начин
се деца у нижим разредима
основних школа, којима је наме-
њен часопис, уче правилном
одлагању и селекцији амбала-
жног отпада и бенефитима реци-
клаже. Уједно, новцем прику-
пљеним на овај начин распола-
жу онако како одлуче на ђач-
ком парламенту или другачије.

Ђаци воле овај часопис, а кроз
њихово еколошко описмењава-
ње колатерално се еколошки
описмењавају и родитељи, који
заједно с децом „густирају” часо-
пис. Сарадници и гости часопи-
са су тзв. opi nion lea ders – креа-
тори мишљења јавног мњења,
али и деца. За „Екопедију” су
„часну еколошку реч” дали: Раша
Попов, Љубивоје Ршумовић,
Миња Субота, Мића Јакшић,
Леонтина, Јелица Грегановић...
Поред тога, наравно, часопис
обилује многим занимљивим
рубрикама и има своју „Фејсбук”
страну, тако да је интерактив-
ност и присутна и континуира-
на. Недавно је објављен нови
број у издању ковачичког удру-
жења ЕПОК, а захваљујући ошти-
ни Ковачица и Ветропарку Кова-
чица.

• Тренутно су најављене две
ваше нове књиге. О чему је реч и
када се очекује њихов излазак?

– Реч је о књизи „Позив на
бис”, која је намењена деци и
младима и чије се објављивање
очекује ускоро, у издању „Пче-
лице”. Иначе, то је први пут да
ми је издавач наручио рукопис.
Кроз више прича, написала сам
биографију наше чувене глуми-
це Жанке Стокић, а за едицију
„Знамените Српкиње из пера
књижевница за децу”. Уживала
сам у писању, као и у сарадњи
са овим издавачем. Друга књига
је „Окрени се ка мени”, драма
коју, по идеји моје старије ћер-
ке, исписујемо заједно дуже од
деценије. У међувремену је, у
форми сценарија, текст добио
неколико признања, тако да ћемо
можда и да се предомислимо и
уместо књиге урадимо – позо-
ришну представу.

• Шта највише волите у Пан-
чеву?

– Мој Горњи град и парохиј-
ску Преображенску цркву, за коју
је иконостас урадио Урош Пре-
дић; моју Гимназију, у којој су
се школовали или предавали:
Исидора Секулић, Пупин, Пре-
дић, Црњански, Бандур, Глого-
вац... Волим Тамиш. Живети уз
реку, језеро... воду, то је приви-
легија. Пескану, по којој сам
некада клизала и на коју бих
волела, да је могуће и да је уре-
ђена, да водим и своје унуке.
„Секин салаш”. Имати пријате-
ље, па још на таквом месту!
Велика радост. Народну башту.
Библиотеку и скулптуру „Чита-
ча”, постављену с леве стране
улаза, која је „дете” пројекта који
траје већ близу деценије, а запо-
чела сам га са др Горданом
Пешаковић, професорком која
живи и ради у Сарасоти (Фло-
рида, САД), и Тањом Шикић,
новинарком ЈС РТС-а. Волим
Сунчани сат. Стару пивару. Њего-
шеву улицу. Много волим свој
град. Боле ме непланска град-
ња, кич и неестетика. Али дуже
од 750 година живи овај град.
Листопадност је, као што и сама
реч каже – пролазна.

• Колико је овај град утицао
на ваш професионални развој?

– Неприкосновено. Ево, недав-
но сам позвана да учествујем на
„Данима проте Васе”, тако да ћу
18. јуна у порти Успенске цркве
представити „Заистинску српску
бајку”, књигу с којом сам, про-
мовишући је, обишла пола све-
та. Биће то прилика и да нај-
млађи Панчевци виде истоиме-
ни игроказ, који је подржала
Издавачка кућа „Клет”.

• На шта сте највише поносни
до сада?

– На своју децу и унука. Јасно,
нисам (само ја) заслужна, али
јесам поносна. Како би рекли
последњи старци манастира
Оптина, захваљујем на свему
молећи за храброст, веру, стр-
пљење и опроштај.

Мирјана Марић

Трг Петра Првог налази се у
центру града. Под овим нази-
вом постоји од 1993. године,
а носио је исто име и у пери-
оду од 1920. до 1941. и од
1944. до 1946.

Кроз историју се звао Вели-
ки трг, Главни трг, Франц
Јозефов трг, Трг Адолфа
Хитлера, Трг ослобођења, па
Трг Бориса Кидрича до 1993.

Петар Велики Ослободилац
(1844–1921) био је српски
краљ. Унук Карађорђев, а син
кнеза Александра Карађорђе-
вића, школовао се у Београ-
ду, затим у Женеви до 1862.
године, када је прешао у Париз
и завршио војну школу у Сен-
-Сиру, а потом као потпоруч-
ник и вишу војну школу у
Мецу (1867). За време фран-
цуско-пруског рата учество-
вао је у неколико битака на
страни Француске.

Под именом Петар Мрко-
њић учествовао је током 1875.
и до маја 1876. године у босан-

ско-херцеговачком устанку
против Турака, са четом од
око 200 бораца. Фебруара
1883. отишао је у Црну Гору,
где се оженио ћерком црно-
горског кнеза Николе. На
Цетињу је живео с породи-
цом до женине смрти 1890.
године, а тада се преселио у
Женеву и остао тамо до 1903.
После убиства краља Алек-
сандра Обреновића, 15. јуна
1903. постао је краљ Србије.
Увео је парламентарну устав-
ну монархију. Под притиском
кругова из „Црне руке”, 22.
јуна 1914. повлачи се с вла-
сти, објашњавајући то боле-
шћу, и преноси вршење кра-
љевске власти на престоло-
наследника Александра.

За време Првог светског
рата, пошто је с највећим
тешкоћама прешао преко
Албаније, живео је у избегли-
штву у Грчкој до јула 1919.

За његове владавине кул-
тура и наука доживеле су „срп-
ски златни век”, а сам је оста-
вио „Ратни дневник 1914-15”.

Умро је у Београду.
Његово учешће под псеу-

донимом Петар Мркоњић у
устанку у Босни и Херцего-
вини, названом Невесињска
пушка, општепознато је.
Међутим, шира јавност мало
је упозната с тим како је
принц узео тај псеудоним.

Предратна „Политика” је
1935. године ексклузивно сво-

јим читаоцима открила ову
тајну.

„За време ратовања на Кор-
дуну, седамдесетих година
прошлог века, краљ Петар
Велики Ослободилац имао је
много неприлика од стране
аустријских власти које су га
гониле. Захваљујући нацио-
налној свести Срба и Хрвата
– нарочито многим поверљи-
вим људима у Глини, Петри-
њи, Сиску, Цапрагу, Костај-
ници и Дубици – многоброј-
не жандармеријске патроле,
полицијски агенти и конфи-
денти безуспешно су крста-
рили Кордуном, јер нису
могли да пронађу српског
принца. Његово друго име,
Петар Мркоњић, допринело
је много да принц Петар не
падне шака тадашњим вла-
стима. Међутим, данас се
мало зна како је Блаженопо-
чивши краљ Петар Ослобо-
дилац узео име Петар Мрко-
њић.

„Једном прилико састао се
принц Петар са устаницима
у кући Ђуре Урице, бившег
аустријског официра који је
из политичких разлога био
лишен чина. Устаници су се
договарали о преношењу
оружја и муниције у логор у
Погледићу код Глине. После
састанка, кад су се устаници
разишли, принц је остао још
неко време у разговору са уку-
ћанима. Ту се налазила и јед-
на домаћинова рођака, која
је узгред рекла да гост – она
није познавала принца – нео-
бично личи на њиховог сугра-
ђанина Петра Мркоњића,
гостионичара. Кад су се и
остали присутни сложили с
тиме, принц их је замолио да
га убудуће називају Петар
Мркоњић.

„Глински гостионичар
Петар Мркоњић, разуме се,
није имао ништа против тога,
већ је шта више принцу Петру
дао и своје исправе, да му се
нађу при руци.

„Војвода Петар Мркоњић
за време свог четовања често
је свраћао и одседао у кући
која је сада својина гђе Видо-
саве Лишчић. За успомену на
та времена, иницијативом
тадашњег председника општи-
не, Костајница је пре неко-
лико година поставила на ову
кућу мермерну спомен пло-
чу.”

(„Политика”, 18. 5. 1935)

Писац треба да је
врхунски описмењени
истраживач који ће
„резултате свог 
истраживачког рада”
по себи, у себи и око
себе преточити у 
књижевно дело, које,
да би било уметнички
вредно, треба да носи
макар зрно 
„поправке” за читаоца.

Петар Карађорђевић

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ТРГ КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ

И краљ и хајдук
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ПИСАТИ ЗА ДЕЦУ ЈЕ 
МИСИОНАРСКА ДЕЛАТНОСТ



ковиље, ђурђевак, висибабе,
шафран... Што се тиче фауне,
практично су, осим медведа,
присутне све европске дивље
животиње, чак и вук – наводи
Глумац.

Он каже да ова организаци-
ја не може и не жели да утиче
на то у шта ће се та дивна
дестинација претворити, иако
се искрено и добронамерно
сви одреда надају да ће све
остати у складу с природним
начелима.

– Засад, колико видим, сви
уживају у тим позитивним
ефектима и ревносно поштују
сва правила боравка у приро-
ди. Још једном ћу да истакнем
да ћемо се ми, чланови Пла-
нинарског друштва „Јеленак”,
својим примером и свим сила-
ма трудити да тако остане, као
недавно када смо освежили све
стазе, у чему је учествовало око
сто волонтера, који дају глав-
ни печат свему томе – закљу-
чује овај природњак.
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Још један бисер природе у нашем
најближем окружењу дат нам је
на свега педесетак километара
од нашег града. Реч је о области
око Школско-рекреативног цен-
тра „Чардак”, која се налази неда-
леко од села Делиблата у цен-
тралном делу Пешчаре.

Овај богомдани драгуљ запра-
во је крајолик покривен мешо-
витим шумама, ливадама и дру-
гом нетакнутом природом и пра-
во је место да се да’не душом. С
тим у вези, у поменутом ком-
плексу људима су на располага-
њу ресторан, павиљони за сме-
штај и разни спортски терени.

Ту су и обележене пешачке
стазе, за шта је заслужно панче-
вачко Планинарско друштво
„Јеленак”.

У последње време, нарочито
након појаве коронавируса, „Чар-
дак” је, без сумње, постао цен-
трална туристичка дестинација
у региону.

Оно што највише привлачи
људе овој изузетној локацији, која
је саставни део Делиблатске
пешчаре, вероватно је то што могу
безбрижно да бораве у природи.

А то им омогућава седам уред-
но обележених пешачких стаза
с јасно видљивим маркацијама,
па је тамо немогуће изгубити се.

„Јеленак” вратио бисеру сјај

За то је заслужно управо панче-
вачкоПланинарскодруштво„Јеле-
нак”, чији чланови годинама раде
на томе да ово дивно место доби-
је сјај који му свакако припада.

Према речима Милана Глум-
ца, секретара поменуте органи-
зације и једног од највећих заљу-
бљеника у тај бисер природе,
сваке недеље тамо се сада оку-
пља толики број људи да то нео-
дољиво подсећа на манифеста-
цију под називом „У бојама руја”,
у оквиру које се у том зеленилу
нађе преко хиљаду људи.

– Гужва је огромна, нарочи-
то викендом, када нема места
на паркингу и аутомобили се
могу видети дуж целог пута,
што нам говори да смо уради-

ли праву ствар. То је препо-
знао и сам центар „Чардак”, па
се цео тај простор веома педант-
но одржава, а и ресторан, који
је годинама углавном таворио,
сада ради пуном паром, док
постоји и могућност да се пре-
ноћи у тамошњим павиљони-
ма. Што се нас из „Јеленка”
тиче, ми немамо никакву мате-
ријалну корист од тога, нити
нас је тако нешто икада и инте-

ресовало. Наш циљ је био
искључиво да покажемо алтру-
изам, то јест љубав према људи-
ма, као и према природи, јер
нам је у фокусу заиста човек,
нарочито сада када владају неке
друге „законитости”, попут
себичности и егоизма – говори
Глумац.

Мирно место
за децу и одрасле

„Чардак” је насеље које је гра-
ђено крајем седамдесетих
година прошлог века за потре-
бе учесника у радним акција-
ма, да би потом био претво-
рен у школско-рекреативни
центар за децу, која су тамо
изводила наставу у природи.

Након последњих оружаних

сукоба, деведесетих година про-
шлог века, то место је постало
боравиште за прогнане из ратом
захваћених подручја, а у то вре-
ме је, нажалост, комплекс вео-
ма и девастиран. Када су га избе-
глице напустиле, „Чардак” је
лагано враћан у првобитну функ-
цију, па последњих година све

више ђака борави у овој лепоти.
– Било је и идеја да се тамо

сместе мигранти. Међутим,
грађани и Општина Ковин
жустро су протестовали и јасно
указали да је то последње место
које треба користити за такве
намене. Када смо схватили да
ће све то остати у актуелном
облику, и ми смо веома брзо
одреаговали, па смо се ове
године потрудили да поново
обновимо све постојеће стазе,
то јест да заменимо маркаци-
је, путоказе и стубове, а дода-
ли смо још једну, седму трасу.
Важно је истаћи да свако ко

пожели да шета било којом од
њих, може у сваком моменту
да рачуна да не може да залу-
та, јер ће му увек у видокругу
бити нека ознака. Поред тога,
постоје и панои на којима су
истакнуте важне чињенице у
вези са „Чардаком” и Дели-
блатском пешчаром – истиче
секретар планинарског дру-
штва.

Чувати богатство
флоре и фауне

А када је реч о природним одли-
кама, њихов значај је тешко
описати речима, јер је прак-
тично немерљив.

– Зато смо и нашу ударну
манифестацију „У бојама руја”
управо засновали на једној од
најлепших пешчарских биља-
ка, а и сада смо акцију отвара-
ња нове „Брацине стазе” назва-
ли „Кад цвета багрем”, за коју
се надамо да ће тек постати
препознатљива. И друге наше
активности посветили смо
аутентичним представницима
пешчарске флоре, као што су
гороцвет и божур, а ту си и

Не ку пуј – удо ми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац”
организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке неде-
ље 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.

Стафордица
Женка америчког стафорда тражи
нови дом, након што је стерилисана,
микрочипована и вакцинисана про-
тив беснила.

Она се привремено налази у град-
ском прихватилишту (352-148) у Пан-
чеву, где нестрпљиво чека удомитеље.
Стабилна је и добра према људима.

Многи се распитују у вези са удомља-
вањима ове расе, па треба пожурити и
што пре позвати наведени број телефона.

Маче сироче
Ова маца је стара око три недеље,
али се већ понаша као велика –
уме чак и посип да користи, иако
још увек једе на шприц, а убрзо ће
прећи на самостално храњење.

Мајка јој је убијена и хитно јој
је потребан дом, а сигурно ће бити
прави зврк када одрасте и некоме
ће изузетно улепшати живот.

Друге информације се могу
добити позивом на телефон
063/729-15-36.

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 ште-
не, расног или мешанца, или је животињу изгубио, треба-
ло 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

БРАЦИНА СТАЗА

Последње што је ПД „Јеленак”

урадио јесте наставак израде

„Брацине стазе”, која је званич-

но отворена у недељу, 6. јуна,

па ће сада и она, као и претход-

них шест, бити кружног облика

и имаће укупно тринаест кило-

метара – ићи ће до атрактивне

локације Врела.

Милан Глумац истиче да је

ова траса склоњена са свих

шумских путева, као и да прати

крајолик у којем су испреплете-

не области под четинарима и

ливадама, а ту су и багремове,

тополове и мешовите шуме. На

њој има много хладовине и гото-

во је сигурно да ће посетиоцима

пружити немерљиво задовољ-

ство.

– Братислав Браца Стојано-

вић, који нас је, нажалост, напу-

стио прошле године, свакако је

ово заслужио. Превасходно као

диван човек, а потом и као

велики љубитељ Пешчаре.

Раније је био познат и као нају-

спешнији директор панчевачке

пиваре и као веома добар спор-

тиста, то јест маратонац. Годи-

нама је био наш члан и уживао

у планинарењу, нарочито у

Пешчари, а креирао је и полити-

ку „Јеленка”. Зато је и заслужио

овако леп природни споменик –

каже Глумац.

ДИВНА ПРИРОДЊАЧКА ЛОКАЦИЈА У ДЕЛИБЛАТСКОЈ ПЕШЧАРИ 

ЧАРДАК – НЕ НА НЕБУ, НЕГО ЧВРСТО НА ЗЕМЉИ

У БОЈАМА РУЈА

Планинарско друштво „Јеле-

нак” нада се да ће, за разлику

од прошле године, моћи да

организује најважнију манифе-

стацију, под називом „У бојама

руја”, и то у устаљеном терми-

ну, почетком октобра.

– Ту су и друге акције које

приређујемо током целе годи-

не, а нарочито у лето, попут

одласка на интересантна

места у земљи и окружењу,

као што су Проклетије, а у

најави су Стара Планина у

Бугарској и одлазак у Слове-

нију. Све то под условом да

режим кретања буде слобо-

дан. У супротном, пребациће-

мо се на неке друге локације.

У последње време видно је

увећан број чланова, на преко

двеста, па и за њих имамо

интересантне туре. Углавном

су то једнодневне акције, када

су аутобуси дупке пуни – каже

Глумац.

Сви који желе да се учлане

могу доћи у просторије у Дому

омладине, сваког четвртка

између 19 и 20.30.

Све је више и организованих посета

Добро дошли у царство природе!

Поглед који плени

Гужва на паркингу нарочито викендом
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

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

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Спремни сте да се упустите у
велики пословни подухват. Имате
подршку партнера и сарадника.
Могуће је потписивање уговора за
посао који ће трајно обезбедити
вашу будућност. Односи у вези су
складни.

Знате да ко располаже информа-
цијама, он све држи у својим
рукама. Направите добру органи-
зацију, да не дођете у ситуацију
да потрошите више од предвиђе-
ног. Вас је немогуће не волети.

Пред вама је недеља која би се
најбоље описала једном речју –
стампедо. Пустите људе да прича-
ју, а ви радите своје и изаћи ћете
као победник. Проблеме у при-
ватном животу никако не реша-
вајте ове седмице.

Немојте да вас обесхрабри баха-
тост једног Овна или Шкорпије,
они све раде на буку. Заузмите
чврст став, али будите спремни и
на компромисе. Новац вам при-
стиже. Дајте машти на вољу и
пустите да вас живот понесе.

Урадите оно што од вас нико не
очекује, ћутите, држите све у тај-
ности и поштедите себе онога што
највише мрзите: критика. Делује-
те збуњено, али то је само маска,
ви уживате када је све замршено.

Ова недеља ће вас подићи до
неба у пословном свету. Мало
више ћете трошити, али има се –
може се. Нећете остати сами ни
приватно, партнер вас обожава, а
слободни упознају врло занимљи-
ву особу.

Већ дуго имате идеју која вас не
напушта. Задржите то још мало у
тајности, да се други не би китили
вашим перјем. Мучи вас про-
шлост, просто вам не да мира.
Попричајте и решите се већ јед-
ном тог терета на срцу.

Пријатељ или пословни сарадник
с којим сте некада сарађивали
прискаче вам у помоћ. Зарађива-
ћете где год да се окренете.
Познанство с доминантном осо-
бом може од вас направити
пудлицу.

Коначно морате донети одлуку
о томе шта и како даље. Многе
Рибе имају понуду да се трајно
преселе у другу државу и раде
посао који воле. Партнер ће
вам пружити незаборавне тре-
нутке.

ДСве проблеме који настану у
послу или контактима са сарадни-
цима решавајте дипломатски, а
посебно избегавајте сукобе са
Овновима. Ова недеља је као
створена да урадите нешто кон-
кретно од свог приватног живота.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Помало сте себични, егоистични,
а опет тако романтични, једном
речју – конфузни. Посебно је
добар период за Ракове који сара-
ђују са странцима или раде посло-
ве повезане с путовањем.

Смели сте, одважни и храбри да
се упустите у директну борбу за
руководеће место. Храбро
напред! Подршка пријатеља и
партнера чини вас још јачим у
овом тренутку. Контролишите
крвни притисак.
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски

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

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага



ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 17Петак, 11. јун 2021.

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• 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 + МОКРАЋНА КИСЕЛИНА
Цена: 300 динара

АКЦИЈE ОД 4. ДО 17. ЈУНА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ
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ВОЗИЛА

ПОНУДА

JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

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)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ до-

некле цео меган 1, собни

сто, витрину, огледало.

060/143-62-10. (305105)

ТОЈОТА yaris 1.0, 1999,

плин, одлично стање.

064/247-97-83. (305195)

ПРОДАЈЕМ мерцедес

А150, 2006. г. прешао

120.000, 2.700 евра.

065/849-71-94. (305167)

ПОВОЉНО добар пежо

206/04, регистрован до 14.

јануара 2022. 064/489-40-

36. (305171)

ПУНТО 2001, дизел, реги-

строван, проблем глава.,

360 евра. 061/216-62-99.

(305184)

ПРОДАЈЕМ југо корал 65

и, 2003. годиште. 060/525-

00-37. (304988)

ПРОДАЈЕМ рено твинго,
1997. годиште, регистро-
ван до августа, у одлич-
ном стању. 063/253-466.
(304984)

ПУНТО дизел, 1.3, мулти-
џет, 2003. годиште, 3 В,
клима, серво,  одличан.
064/142-55-93. (305014)

КОРСА 1.0, 3 В, клима,
серво, АБС, гаражирана,
одллична, власник.
064/856-60-65. (305014) 

ПРОДАЈЕМ опел мериву,

2005. годиште, 1.7.

063/325-972. (305058)

СТИЛО, 1.2, 2002, пет вра-

та, шест брзина, фул опре-

ма,у првој боји. 064/130-

36-02. (305134)

ДАЧИЈА логан, 1.6,

2008/2009, атестиран

плин, фул опрема, прва

боја. 064/130-36-02.

(305134)

ШКОДА роомстер, 1.2,

2008/2009, 126.000 км,

атестиран плин, фул опре-

ма. 064/130-36-02.

(305134)

ГРАНДЕ пунто, 1.4, 2006,

троје врата, фул опрема.

064/130-36-02. (305134)

ПУНТО, 1.2, 8 В, 2006, пет

врата, 160.000 км, атести-

ран плин. 064/130-36-02 

ПУНТО, 1.2, 8 В, 2011, пет

врата, сва опрема.

064/130-36-02. (305134)

КУПУЈЕМ возила у било

ком стању од 70 до 1.800

евра. 062/193-36-05.

(305056)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, катали-

затора и осталих метала,

шлеп служба. 066/409-

991, 069/203-00-44.

(305118)

ИЗДАЈЕМ гаражу у призе-

мљу, Конструкторове ко-

лективне гараже, Котеж 2.

063/122-55-22.

(305021)

ПРОДАЈЕМ гаражу у јав-

ној гаражи на Котежу 2,

1.700 евра, фиксно.

064/421-62-41. (305021)

ЛЕД, ЛЦД откуп слупаних

и неисправних. 060/078-

47-89, 063/778-47-89.

(304958) 

ПЕЖО 206, 2005, 1.4, бен-

зинац, изванредно стање,

клима, регистрован до

2022, потпуно исправан.

062/180-47-42. (305141)

ОГРЕВНО дрво, багрем,

буква, цер, храст. Цена по

договору. 064/366-61-78,

065/437-94-14. (302780)

ПРОЛЕЋНА акција дрвета,

превоз, сеча и истовар

гратис 4.500 динара.

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

49-61. (302779)

УГРАДНА рерна, комбино-

вани фрижидер, уљани ра-

дијатор, усисивач, телеви-

зор, вентилатор. 063/(861-

82-66. (305084)

ПРОДАЈЕМ металну огра-

ду са клизном капијом, ал.

прозора 160 х 150, 130 х

2,50. 066/310-029.

(305090)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињске елементе,

судопера, 3.000, нова.

063/773-45-97. (305101)

СТОЛОВИ, столице, судо-

пера, самачки кревет, ор-

ман с ципеларником, фо-

теље, душек. 063/861-82-

66. (305084)

ТА пећи, кревете, комоде,

витрине, тепихе, орман,

лустере, висећу судоперу,

столице. 064/206-30-24.

(304979)

ПРОДАЈЕМ прекрупач,

мали метални чамац, др-

вени прозор, нов бојлер 60

л, зидни сат. 013/373-510.

(305042)

ПРОДАЈЕМ шублер меба

до 400 мм и 500 мм, ми-

крометар за рупе од 80 до

90 мм, шелне за зидарске

скеле. 063/807-50-65.

(305135)

ПРОДАЈЕМ два различита
кауча, мало коришћена,
сачувана, витриница са
огледалом за предсобље.
064/224-61-31. 
(305131)

СТОЛАРИЈА половна, али

очувана (собна и улазна

врата, двокрилни и једно-

крилни прозори), заста-

кљени, ролетне. 062/113-

20-28. (305017)

ПЕТ ГУМА са фелнама
155/80, Р 13, летње. Фелне
су за опела. 064/273-60-
62. (305139)

МЕТАЛНУ капију и метал-
на гаражна врата, прода-
јем повољно. 062/113-20-
28. (305017)

ПРОДАЈЕМ мини плински
шпорет, рерна на струју,
судопере, вунени тепих.
060/555-41-29. (305031)

ЦРЕП Кикинда 272, летву,
даску и тучану каду про-
дајем. 062/113-20-28.
(305017)

ПРОДАЈЕМ младу мангу-
лицу. 065/459-90-14.
(305067)

ПРОДАЈЕМ јарад, козји
сир, млеко, сурутку. Стар-
чево. 065/688-86-30.
(305007)

ПРОДАЈЕМ лежај, орман,
шпорет пола бутан, пе-
шкири нови, лонац већи
нови, чаше нове. 066/888-
22-89. (305177)

РАЗНИ половни намештај
на продају. 063/832-51-
28. (305155)

ПРОДАЈЕ се ливадско се-
но, 120 динара бала.
062/240-643. (305173)

НА ПРОДАЈУ прасићи,
јагњад, овце. Мића. Ново-
сељански пут 178.
064/303-28-68. (305197)
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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, 
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ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА
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КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsПетак, 11. јун 2021.20

Ekskluzivni 

NOVI luksuzni 

stanovi

 u srcu

grada

 92.5 m2

useljivi od 

04. Jula 2021.

radeizgradnja@gmail.com

Miloš 0631545819

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

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

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

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

Stan 2 112,40 m²
Stan 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)

ПРОДАЈА новог намешта-

ја. Столице од 1.800, сто-

лови 4.500, лежајеви од

15.300. 060/600-14-52.

(305015)

ПРОДАЈЕМ веш машине

две марке Миле и Горење.

063/158-27-50. (305163)

ПРОДАЈЕМ покућство, ре-

гал, гарнитуру, предсобље,

трпезарију, шпорет, фри-

жидер. 065/318-19-69,

066/344-033. (305194)       

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш машине, електричне
шпорете, телевизоре. Дола-
зим на адресу. 064/158-44-
10, 063/101-11-47. (304533)

КУПУЈЕМО гвожђе, акук-
мулаторе, обојене метале,
веш-машине, замрзиваче,
све остало. 061/206-26-24.
(305188)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, про-
хром, веш-машине, замр-
зиваче, долазим. 061/321-
77-93. (305188)

КУПУЈЕМ сатове, плоче,
фотоапарате и ситне анти-
квитете. 066/354-412. (305179)

КУПУЈЕМ белу технику,

веш-машине, 1.000 дина-

ра. Фрижидери, замрзива-

чи 1.000, мали фрижидери

– 500, ел. Шпорети 500.

060/521-93-40. (305035)

КУПУЈЕМ перје, старински

намештај, слике,с атове,

стари новац, играчке, гво-

жђе, старо покућство.

335-930, 063/705-18-18.

(305116)

ПЕЦАРА, Јабука, 96 ари.

Тел. 064/366-13-87. (305190)

НОВА МИСА, четворособ-
на приземна, 160 квм +
поткровље, 5 ари, 70.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (304951/р-
4919)

ПРОДАЈЕМ 2 хектара, зе-
мље у комаду, близу села
и погодно за воћњак, I
класа. Качарево. 062/693-
336. (304783)

ПРОДАЈЕМ 2,5 ланаца зе-
мље у Качареву за 15.000
евра „Дом ученика”.
062/882-23-60. (304755)

ПРОДАЈЕМ кућу, три ста-
на, 8 ари плаца. Горњи
град. 063/829-89-48.
(304845)

НА ПРОДАЈУ три јутра об-
радиве земље у Старче-
вачком атару, Ђурђевац –
близу Баваништанског пу-
та. 2,5 јутра у Веровцу и
15 ари градског грађевин-
ског земљишта у Старчеву.
власник све три парцеле
1/1. Обратити се на теле-
фон: 065/278-20-85.
(304821)

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

КУЋА у Старчеву на про-

дају 91 квм + 75 квм у из-

градњи, 8 ари плац. Тро-

фазна струја, вода и кана-

лизација. 063/829-83-18.

(304330)

ПРОДАЈЕМ кућу, нова

Миса, договор. 063/163-

80-77. (304491)

ПЛАЦ Стрелиште, 3 ара,

власник, Јоакима Вујића,

20.000 евра. 063/267-456.

(304541)

МАКСИМА ГОРКОГ, по-

вољно, улични део 31 квм,

подрум, паркинг, могућ-

ност поткровља, 15.900.

АМК некретнине,

061/262-08-44. (305133)

КУЋА на продају Дожа

Ђерђа 75, Иваново, 90

квм, плац 15 ари, цена

38.000 евра. 064/180-33-

93. (304978)

У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ ви-

кендица на продају.

064/947-29-92. (305079)

ПРОДАЈЕМ 5 ари плаца,

Старчево. 063/843-55-78.

(305109)

ТОП понуда, Баваништан-

ски пут, 57 ари, са кућом,

119.000. АМК некретнине,

061/262-08-44. (305133)

НА ПРОДАЈУ ккућа, у

Старчеву, три стамбене је-

динице. 064/203-04-24.

(305149)

ГРАЂЕВИНСКИ плацеви за

хале, Јабучки, Новосељан-

сми пут. АМК некретнине,

061/262-08-44. (305133)

ГОРЊИ град, повољно, за

инвеститоре, 6,2 ара,

100.000. АМК некретнине,

061/262-08-44. (305133)

ПРОДАЈЕМ кућу, 160 квм,

центар пет ми ута, вла-

сник, 1/1. 063/777-87-77.

(305128=

ПРОДАЈЕМ кућу на Стре-

лишту и грађевински плац

на Баваништанском путу.

066/363-454. (305047)

КУЋА, два стана, плац 6.4

ара, фронт 7,75 м, Котеж

1, 49.000 евра. 063/367-

228. (305052)

ПРОДАЈЕМ грађевинско

земљиште, 40 ари у север-

ној зони са викендицом.

Тел. 062/176-49-00.

(305077)

ПРОДАЈА плацева, град-

ско грађевинско земљи-

ште. 064/212-52-52.

(305066)

КУЋА, Кајмакчаланска,

нова, ПР + 1, укњижена,

250 квм, 6 ари,

68.000.(67), „Милка М ”,

063/744-28-66. (305186)

НОВА кућа код Алибуна-

ра, 82 квм, објекти, 9.500

евра. Акција. 061/216-62-

99. (305184)

КУЋА бања Врујци, 60

квм, 6 ари, продајем, ме-

њам. 011/274-80-67.

(305003) 

ТРОСОБАН стан, строги

центар, 72 квм, две тера-

се, трећи спрат, лифт, ТА,

могућност ЦГ, 75.000 до-

говор. Звати после 17 сати

на тел. 064/119-60-06.

(305029)

КУПОВИНА, продаја, про-

цена некретнина. АМК не-

кретнине, Његошева 12.

061/262-08-44. л(305133)

ПРОДАЈЕМ стан, двори-

шни, укњижен, ук циглани,

цена 12.000 вра. 064/968-

63-81, 013/366-990.

(305145)

КОТЕЖ 2, трособан, 80

квм, VI, 65.000. (398),

„Кров”, 060/551-64-50.

(305129)

САМАЧКИ, гарсоњера, 17

квм, ЦГ, II, укњижена,

комплет сређена, 19.000.

(67), „Милка М ”,

063/744-28-66. 

(305186)

УЛИЧНИ део, стан из отку-

па, 1/1, 39 квм, једносо-

бан, сређен, 26.000. (67),

„Милка М ”, 063/744-28-

66. (305186)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипосо-

бан, IV, sre đen, 38 kvm,

37.000. (67), „Милка М ”,

063/744-28-66. (305186)

КОТЕЖ 2, V, ЦГ, двосо-

бан, 60 квм, 60.000 евра.

(67), „Милка М ”,

063/744-28-66. (305186)

ШИРИ центар, I, 60 квм,

двоипособан, тераса, ЕГ,

нов, 60.000. (67), „Милка

М ”, 063/744-28-66.

(305186)

МИСА, трособан, поткро-

вље, 74, нов, сређен,

45.000. (67), „Милка М ”,

063/744-28-66. (305186)

ПРОДАЈЕМ стан, 80 квм, у

Ружиној 20, I спрат, Пан-

чево. 065/849-71-94.

(305167)

ПРОДАЈЕМ станове, ново-

градња, на Златибору, од

37 и 47 квм. Тел. 063/356-

404. (305151)

ПЛАЦ 28.5 ари, власник,

1/1, пола под воћем. ел.

064/248-95-28. (305170)

ПРОДАЈЕМ трособну дво-

ришну кућу у Војловици.

064/212-32-94. (304968)

СОДАРА, трособан, III, 68

квм, ЦГ, реновиран,

65.000. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (304951/р-

4919)

СОДАРА, једнособан, 35

квм, VI II, ЦГ, 34.000.

(353), „Премиер”,

063/800-44-30. (305166)

МЕЊАМ једнособан, Ко-

теж 1 за гарсоњеру на Ко-

тежу. 061/164-53-41.

(304991)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,

60 квм, Котеж 2, 1/1, вла-

сник. 064/495-48-63.

(304911)

ГАРСОЊЕРА, центаср, по-

ред пијаце, 42 квм, пот-

кровље, није укњижена,

16.000 евра. Тел. 063/835-

45-33. (305122)

ДВОСОБАН, нова Миса,

ниско приземље, 53 квм,

тераса, 30.000 евра. (470),

„Дива”, 064/246-05-71.

(305082)

ЈЕДНОСОБАН, 37 квм, те-

раса, IV спрат, ТА, добар,

34.000 евра, Содара.

(470), „Дива”, 064/246-05-

71. (305082)

КУПУЈЕМО гарсоњере,

једнособне, двособне ста-

нове. Позовите нас. АМК

некретнине, Његошева 12.

061/262-08-44. (305133)

СТАН, 35 + 15 квм, нова

Миса, други спрат, наме-

штен, продајем. Хитно.

Сређен. 069/196-69-02.

(305024)

ЦЕНТАР, 32 квм, ЦГ, ПР,

са новим намештајем.

063/836-23-83. „Трем 01”.

(305034)

СОДАРА, 37 квм, ТА, II,

квалитетна зграда, дво-

страно оријентисан,

40.000. 063/836-23-83.

„Трем 01”. (305034)

НОВОГРАДЊА, Панчево-

центар, продаја станова

од инвеститора: једноипо-

собан 38, двоипособан 62,

троипособан 76. 063/823-

71-79. (305164)

КУПУЈЕМ стан на Тесли са

централним грејањем до

30.000 евра. Без посред-

ника. 063/324-288.

(304999)

КУПУЈЕМО станове и куће.

Брза и сигурна исплата.

(097), „Перфект”,

064/348-05-68. (303973)

КУПУЈЕМ станове, куће,

исплата одмах.  063/836-

23-83. „Трем 01”. (305034)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”

потребне некретнине, све

локације, брза реализаци-

ја. (67), 063/744-28-66.

(305186)

ИЗДАЈЕМ празан двори-

шни једнособан стан, нова

Миса. 064/458-70-60.

(304987)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,

намештен, ЦГ,Котеж 1.

013/315-297, 062/377-345.

(304992)

ИЗДАЈЕМ двоипособан

комфоран комплетно на-

мештен стан у строгом

центру града. ЦГ, први

спрат, клима. 064/856-62-

16. (304977)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у

строгом центру, 24 квм,

ново, 135 евра. 069/113-

00-73. (304970)

ИЗДАЈЕМ собу са зајед-

ничком употребом кухиње

и купатила. 060/031-07-

26. (304960)

ИЗДАЈЕМ комфоран стан,

засебан улаз. Јабука.

063/351-709. (305001)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-

бан стан. Стрелиште.

063/762-22-01, 064/215-

18-39. (305004) 

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Бе-

ограду, на Дорћолу. Тел.

064/417-68-77. (305156)
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ПОТРЕБАН ВОЗАЧ за доставу
и снабдевање ћевабџиници

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

(4/301480)

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

Салон „BEAUTYLINE BILJA”

ДАЈЕ ВАУЧЕР 30%
ако клијент доведе два пријатеља.

Нудимо јако повољне услуге: маникира,

педикира, депилације и третмане за

мршављење. 061/187‐86‐86. 
(10/305176)

ПОТРЕБНИ РАДНИЦИ за рад на

висини, монтажу и лимарске радове.

DM Mont group. 069/480-59-39. 
(304734)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру, одмах усељива,

центар, wi&fi, паркинг, по-

вољно. 060/691-88-23.

(305182)

ИЗДАЈЕМО у Панчеву, без

накнаде, једнособан, на-

мештен, комфоран стан са

баштом, воћњак, 0д 27

ари. Обавеза корисника

стана је да одржава хиги-

јену објекта, дворишта и

косење траве. Контакт тел.

013/351-178, радним да-

ном од 8 до 15 сати.

(305147)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-

мештен стан, на дужи пе-

риод. Ул. Моше Пијаде 1-

а/1. 063/208-344.

(3051579

ИЗДАЈЕ се празан двосо-

банс тан на Содари. Тел.

063/801-06-28. (305137)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,

42 квм, код старог „бувља-

ка”. 063/222-373.

(305200)

ЈЕДНОИПОСОБАН наме-

штен стан, за издавање,

намештен, центар.

064/170-67-87.  (305150)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-

собанс тан, 60 квм, Котеж

2. 064/330-88-38.

(305120)

ИЗДАЈЕМ комплетно на-

метшену гарсоњеру у цен-

тру. 063/144-95-61.

(305072)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,

празан, има кухињске еле-

менте, ЦГ, II спрат, Котеж

1, Панчево, на дуже вре-

ме. 060/051-07-25.

(305074)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике

и самце. 064/305-73-01.

(305049)

ИЗДАЈЕМ у центру ком-

плетно намештен стан,

усељив. 065/344-85-77.

(305055)

БЕСПЛАТНО становање

станарки у Иванову.

064/372-94-71. (305054)

ИЗДАЕЈМО трособан ком-

плетно опремљен стан, ЦГ,

клима, лифт, кабловска +

интернет, у строгом цен-

тру, 330 евра. Тел.

063/708-55-66. (305110)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен

стан у центру за једну осо-

бу. 063/617-190. (305106)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-

нике, самце, студенте.

Раднички смештај. Цен-

тар. 063/502-211.

(305020)

ИЗДАЈЕМ дворишну мању

кућу, центар, намештено,

радницима, депозит.

061/182-37-90. (305040)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-

штен стан, на Тесли, код

Авива, грејање, клима у

обе собе, тераса, I  спрат.

Тел. 064/120-03-48.

(305102)

ИЗДАЈЕМ једнособан стна,

Тесла, намештен, етажно

грејање, одличан.

063/173-64-03. (305044)

ИЗДАЈЕМ пословно мага-
цински простор са посеб-
ним двориштем. Јабука.
063/351-709. (304940/р-
4919)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеле-
ној пијаци, на главном пу-
ту. 064/122-21-56.
305187)

ПРОДАЈЕМ бутик венча-
ница са локалом или без.
Кристина. 063/865-80-38.
(304959)

ИЗДАЈЕМ пословно, мага-
цински простор са посеб-
ним двориштем. Јабука.
063/351-709. (304940/р)

ИЗДАЈЕМ локал од 90 квм

код аутобуске станице.

063/278-421. (304865)

ИЗДАЈЕМ локал, 40 квм,

Браће Јовановића 47, са

могућим проширењем.

064/866-24-95. (304998)

ИЗДАЈЕМ локал у строгом

центру Панчева, Сокаче

од 30 квм. 063/812-42-83.

(305193)

СОДАРА, локал 59 квм,

ВП, у згради, ЦГ, 55.000.

„Кров”. 060/683-10-64.

(305129)

ИЗДАЈЕМ – продајем ло-

кал на зеленој пијаци.

061/320-15-24. (305180)  

ПОТРЕБАН радник/ца за

рад на бувљаку. Тел.

064/110-39-72 (СМС)

ПОТРЕБНИ мајстори за

израду и уградњу ПВЦ и

АЛУ столарије. 063/249-

432. (304414)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад

у маркету „Идеал” на

Стрелишту. 063/106-02-

84, 013/333-160. (304671)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад

у кухињи на роштиљу

„Идеал”. 063/855-65-56,

063/133-14-63. (304671)

„DI STRI BU TION SO LU -

TION” Панчево потребни

радници и возачи Б кате-

горије. 062/446-285.

(304961)

ЕДУКАТИВНИ центар „Го-

га” проширује свој тим.

Уколико сте добар фризер,

козметичар, нудимо вам

могућност добре зараде и

константног усавршавања.

065/445-04-15, 013/332-

222. (305006)

ПОТРЕБАН грађевински

инжењер и техничар.

063/246-509. (305010)

ПОТРЕБНА продавачица у

пекари. 

pe ka ra smi lja nic@mts.rs

064/217-48-56. (305002)

РОШТИЉЏИНИЦИ „код

Тому Лесковчанина” по-

требне раднице за рад у

кухињи и на роштиљу.

065/900-50-08. (305191)

ТРАЖИ се продавачица за

рад у пекари. Звати рад-

ним данима од 08 до 16

сати. 063/660-438.

(305165)

ТРАЖИ се помоћни рад-

ник у пекари. Звати рад-

ним данима од 08 до 16

сати. 063/660-438.

(305165)

ТРАЖИ се возач. Звати

радним данима од 08 до

16 сати. 063/660-438.

(305165)

ПОТРЕБАН радник у про-

изводњи. 064/969-75-22.

(304747)

ПОТРЕБНА радница за

рад у киоску. 064/462-12-

61. (305178)

СТОЛАР са искуством по-

требан за израду и монта-

жу плочастог намештаја.

СЗР намештај „Комови”.

Александар. 064/128-88-

80. (305159)  

РЕСТОРАНУ „Коноба 32”

потребан пица мајстор са

искуством. Позвати изме-

ђу 16 и 20 сати. 062/880-

59-99. (305145)

РЕСТОРАНУ „Коноба 32”

потребан кувар – кувари-

ца са искуством. Позвати

између 16 и 20 сати.

062/880-59-99. (305145)

РЕСТОРАНУ „Коноба 32”

потребан шанкер са иску-

ством. Позвати између 16

и 20 сати. 062/880-59-99.

(305145)

РЕСТОРАНУ „Коноба 32”

потребан конобар са иску-

ством рада у ресторану.

Позвати између 16 и 20

сати. 062/880-59-99.

(305145)

САЛОНУ намештаја потре-

бан монтажер са иску-

ством. 013/410-180,

060/645-91-45. (305100)

ПОТРЕБАН пекар и рад-

ница. 062/404-144.

(305087)

БРАВАРИ, заваривачи,

монтери и физикалци по-

требни за рад у Панчеву.

Жељко. 064/978-67-78.

(305095)     

ГОЛУБ такси тражи возаче

таксија. Неопходни усло-

ви: завршена средња сао-

браћајна школа, пет годи-

на искуства на пословима

возача или поседовање Ц

категорије са било којом

средњом школом.

064/863-13-76. (305063)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-

требни пица мајстори,

радници за палачинке и

возачи. 062/339-279.

(304710)

ТРАФИЦИ Метро Стрела

потребан радник или рад-

ница. Одлични услови.

060/311-11-33. (304877)

РЕСТОРАН. Потребан

радник за рад у кухињи.

064/361-02-63. (304757)

ПОТРЕБАН мајстор за

производњу пецива.

064/973-60-66. (304851)

ДОМУ за стара лица по-

требна лмедицинска се-

стра са искуством и него-

ватељица са искуством. За

све додатне информације

позвати 065/333-33-00.

(ф)

ПОТРЕБНА куварица са

искуством на неодређено

време. 062/478-394.

(305183)

ПЕКАРИ потребан омоћни

рдник и спремачица.

065/555-94-44, звати од

15 до 19 сати. (305199)

ШЉУНАК песак сејанац

одвоз шута малим кипе-

ром, до два кубика

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

338. (СМС)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,

сејанца, утовар и одвоз

шута кипером до 2 м³.

064/505-62-44. (304928)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради

одгушење судопере, купа-

тила, поправке, замене,

одмах. 064/495-77-59,

013-331-657. (304994)

ЕЛЕКТРИЧАР поправка,

израда инсталација, бојле-

ра, ТА пећи, најјефтиније

у граду. 066/354-412.

(305179)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке

бојлера, шпорета, индика-

тора, разводних табли, ин-

сталација. Мића. 064/310-

44-88. (304981)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,

реновирање кровова, сти-

ропор, бавалит, фасаде.

063/865-80-49. (304972)

КОСИМ траву, коров, дво-

ришта, воћњаке. Повољно.

Зоран. 061/683-67-48.

(304728)
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ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Леков-
Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

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

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

Потребни помоћни радник

на пољопривредном газдин-

ству. Потребно знање рада

на машинама: трактор, пум-

пе, машине за сечење тра-

ве, итд. Возачка дозвола.

062/889-81-66

D.O.O.

Потребни радници у продавници мешовите робе,

прехрана, у Крњачи – Београд.

Рад је у сменама.

Контакт телефон 063/291-818

ПОТРЕБАН РАДНИК за цепање

и паковање огревног дрвета. 

Могућност добре зараде и сталног запослења.

Моб. 061/383-80-00
(5/305059)

Ресторану „Royal”у „Авив парку”

потребни радници

• у продаји, • кухињи, и • спремачица

063/216-788 (9/305089)

ПОТРЕБАН

РАДНИК

за рад у складишту

060/613-80-58,

Desanio
(2/304962)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

ЧИСТИМО таване, подру-

ме, радимо све послове.

061/321-77-93. (305188)

ИЗВОЂЕЊЕ свих грађе-

винских радова од темеља

до крова. 063/724-36-24.

(304982)

РАДИМ изолацију равних

кровова, тераса, купатила.

062/235-839, 013/345-874.

(305162)

ШЉУНАК, песак, сејанац,

одвоз шута малим кипе-

ром до два кубика. Лаза.

065/334-23-38. (305154)

КЛИМА сервис, допуна,

уградња. Најповољније.

064/850-71-05. (305185)

ПОВОЉНО обављам све

врсте физичких послова

поштено, одговорно, пе-

дантно. 061/311-97-69.

(305107)

ХАУСМАЈСТОР црнотра-

вац врши све поправке у

вашем стану и дворишту.

063/828-57-75. (305115)

ВОДОИНСТАЛАТЕР одгу-

шења канализације, нове

инсталације, адаптације,

поправке водокотлића,

вентила, славина, фина

монтажа. Повољно.

060/411-17-16. (305169)

НАЈПОВОЉНИЈЕ кошење

тримером и косилицом.

063/828-57-75. (305115)

АЛУ и ПВЦ столарија, ко-

марници, венецијанери,

ролетне, уграђујем, попра-

вљам, гуртне. 064/181-25-

00. (305121)

ЧИСТИМО таване, подру-

ме, старе шупе. 061/631-

51-46. (305096)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,

гипс. Повољно. Пензионе-

рима попуст. 064/284-29-

35. (305083)

РАДИМО све физичке по-

слове: рушења, кућа, шу-

па, бетона, кошење итд.

064/122-69-78. (305086)

КОШЕЊЕ траве, корова,

обарање стабала, чишће-

ње подрума, рушење, бе-

тонирања. 064/122-69-78.

(305086)

ШЉУНАК од 1 до 8 м³, пе-

сак, сејанац, ризла за на-

сипање.063/472-669,

013/332-066. (305117)   

БЕТОНИРАЊЕ дворишта,

ископи, рушења кућа, шу-

па, одношење ствари итд.

060/035-47-40. (305086)

ЧИСТИМО таван, подру-

ме, старе шупе. 061/206-

26-24. (305096)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена

поломљеног црепа, висин-

ски радови на крову.

065/535-24-56. (305064)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: рено-

вирање купатила, поправ-

ке санитарије, славине,

одгушење канализације.

061/193-00-09. (305068)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ

услуге одгушења, замена

делова, адаптације, нова

купатила. 013/377-930,

062/144-40-64. (305075)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге + хаусмајстор.

Александар. 064/157-20-

03. (305050)

МОЛЕРАЈ, фасаде, стола-
рија, гипс, обраде око
прозора, комплетне адап-
тације. 063/893-39-94.
(305062)

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

МОЛЕРСКО фарбарски
радови и обрада шпалет-
ни. 065/842-84-29,
063/842-84-29. (305032)

ЕЛЕКТРИЧАР, инсталаци-
је, бојлери, индикатори
табле и све остале ел. по-
правке. 060/521-93-40.
(305035)

БРАВАР – ВАРИОЦ капи-

је, ограде, надстрешнице,

гараже, гелендери, остало.

Злајо. 065/558-45-17.

(305027)

КЛИМЕ: монтаже, сервис,

антибактеријско прање,

овера гаранције. „Фриго

Матић”. 060/521-93-40.

(305035)

СЕЛИДБА, превоз друге

робе. Панчево, даље. Цена

договор. 013/366-843,

063/193-22-29. (305192)

ФАРБАРСКО молерски

радови, глетовање, крече-

ње, столарија, фарбање

радијатора. 064/280-26-

15. (304735)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ

радови, брзо, педантно,

повољно. 065/523-02-73.

(305098)

МОЛЕРСКЕ услуге, глето-

вање, кречење, фарбање

столарије. Александар.

062/186-89-49. (304866)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,

уградња, одржавање воде,

канализације, кабине, сла-

вина, бојлера, котлића.

063/836-84-76. (304735)

НЕГОВАТЕЉИЦА. Чувам

старије, од 8 до 18 часова.

060/421-05-91. (304518)

МОЛЕРСКО/ФАСАДЕР-

СКИ послови, гипс, кера-

мика, пензионери попуст.

Проверите. 061-141-38-02,

061/345-51-00. (304670)

KIZ ZA – орезивање и сеча

дрвећа из камиона са кор-

пом, прање прозора, чи-

шћење олука, замена цре-

па, изнајмљивање маказа-

стих платформи. 063/218-

894.(304023)

KIZ ZA – рушење објеката,

утовар и одвоз шута, иско-

пи, сечење и разбијање бе-

тона, насипање и набија-

ње терена. 063/218-894.

(304023)

KIZ ZA – превоз шљунка,

песка, сејанца и ризле.

Услуге виљушкарима носи-

вости и до 10 тона.

063/218-894. (304023)

KIZ ZA – продаја квалитет-

них бехатон коцки са при-

премом и радом. 064/648-

24-47. (304023)

ТВ сервис „Тесла електро-

ник”, бесплатан превоз и

преглед, ул. Јована Рајића

1, код поште на Тесли.

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

47-89. (305113)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комарни-

ци, венецијанери, све за-

весе, тенде, хармо-врата,

роло-заштита. 063/816-20-

98. (305094)

ТЕПИХ сервис Путник. Ду-

бинско прање тепиха и на-

мештаја. 013/302-820,

064/129-63-79. (305189)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и

одвоз шута, лупање бетона

и ископ мини багерима.

064/648-24-50. (304023)

КЛИМЕ свих типова и

произвођача, сервисира-

мо, поправљамо и уграђу-

јемо са овереном гаранци-

јом. „Фриготехник”.

064/122-68-05. (305132)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење купатила, канализа-

ције, водоводне адаптаци-

је, замена вирбли, венти-

ла, батерија, санитарије,

све за воду, 0-24 сата.

Пензионерима екстра по-

пуст. Долазим одмах.

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

89, Јовичин. (305022)

НАЈАМ виљушкара за уто-

вар и истовар робе, теле-

хендлера до 18 м висине.

064/648-24-50. (304023)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,

превоз камионима, рад

виљушкарима и машинско

чишћење терена са одво-

зом. 060/425-54-43.

(304023)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,

сејанца. Најповољнија ри-

зла у граду од 2.000 /м³.

064/648-24-50. (304023)

МОЛЕРСКО фарбарски

радови. 064/317-10-05.

(305104)

Аутоцентру „Рајин” из Банатског Новог

Села потребан радник на линији тех-

ничког прегледа, са или без радног ис-

куства. Потребна диплома машинског

техничара или саобраћајног техничара

или техничара друмског саобраћаја или

аутомеханичара. 

За остале информације позвати 069/600-667

или доћи лично.
(ф)

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ТРАЖИ

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

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

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

цени утицаја на животну средину („Службени глас-

ник РС”, бр. 135/04 и 36/09) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о неприступању изради 

студије о процени утицаја  на животну средину

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, дана 04. 06. 2021. године, донео

је решење о неприступању изради студије о проце-

ни утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Рекон-

струкција TС 400/220/110 kV „Панчево 2”, на к.п. бр.

13242/2 КО Панчево, носиоца пројекта ЕМС АД Бео-

град, Улица Кнеза Милоша бр. 11, Београд.

Решење о неприступању изради Студије о процени

утицаја на животну средину за предметни пројекат

може се добити на увид радним данима од 10 до 14 у

просторијама Покрајинског секретаријата за урбани-

зам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пу-

пина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39).

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на до-

нето решење у року од 15 дана од дана објављива-

ња овог обавештења.

ОШ „Жарко Зрењанин”,Банатско Ново Село

Оглас за дистрибуцију ужине

Позивају се понуђачи који се баве производњом и

дистрибуцијом оброка да доставе понуде за дистри-

буцију ђачке ужине у школској 2021/2022. Дистрибу-

тер мора поштовати стандарде у производњи и ди-

стрибуцији хране.

Уз понуду  доставити: Решење о регистрацији; По-

тврда суда да није изречена мера забране обавља-

ња делатности (не старије од 6 месеци), Уверење

Пореске управе да су измирене доспеле пореске

обавезе (не старије од 6 месеци); Асортиман ужине

и цену; Начин дистрибуције; Услове за пословно-

техничку сарадњу. Школа посредује у дистрибуцији

ужине а родитељи ће средства  уплаћивати директ-

но на рачун дистрибутера.

Упутство за формирање понуде може се преузети у

року од 3 дана од дана објављивања Огласа.

Понуде слати у затвореној коверти са назнаком „По-

нуда за дистрибуцију ужине”, на адресу ОШ Жарко

Зрењанин“ Банатско Ново Село, ул. М. Тита бр.75.

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана истека

рока за преузимање упутства. Разматрање понуда и

доношење одлуке о избору понуђача одржаће се у

просторијама школе најкасније у року од 8 дана од

дана истека рока за њихово подношење. Непотпуне

и неблаговремене понуде се неће разматрати. До-

датне информације о условима пословно-техничке

сарадње могу се добити сваког радног дана на тел.

013/615-003, у периоду од 9 до 12 сати.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

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

цени утицаја на животну средину („Службени глас-

ник РС”, бр. 135/04 и 36/09) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање 

о потреби израде студије о процени утицаја 

на животну средину

Носилац пројекта Инослав Пешић предузетник, Ули-
ца Милентија Поповића бр. 76, Власотинце, поднео
је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја
на животну средину пројекта Експлоатација опекар-
ске глине на лежишту „Скробара – Јабука 2” Панче-
во, на катастарским парцелама бр. 4806/3 и 4906/1
КО Јабука СО Панчево. 

Подаци и документација из захтева носиоца пројекта
могу се добити на увид у просторијама Покрајинског
секретаријата за урбанизам и заштиту животне сре-
дине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (при-
земље, канцеларија бр. 39), на телефон 
021/487-46-90 или на упит на адресу
olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs и
natasa.knezevic@vojvodina.gov.rs.

Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана
објављивања овог обавештења, могу доставити
своје мишљење у писаној форми на адресу Секре-
таријата.

ЦЕНТРАЛА 301-150,  БЛАГАЈНА 300-830

ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке

на ших услу га 

да на це не 

огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.

ПОПУСТ

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

Ћевабџиница „Хало Лесковац”

Тел. 064/422-02-03
(2/299242)

ВЕШ МАШИНЕ, фрижиде-

ре, замрзиваче, климе,

бојлере, шпорете, попра-

вљамо квалитетно са га-

ранцијом. „Фриготехник”.

064/122-68-05. (305132)

ПРОФЕСИОНАЛНО сече-

ње, поткресивање дрвећа

из камиона до 30 м виси-

не. 064/648-24-

50.(304023)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,

мерцедес камионом, рад-

ници, повољно. Вук.

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

85. (304571)   

ПРЕВОЗ робе и селидбе.

Изравњавање и одвоз шу-

та и непотребних ствари.

Повољно. 061/818-34-96.

(304280)

РАДИМО зидање, бетони-

рање, оправка старих но-

вих кровова. 013/664-491,

063/162-53-89. (304279)

СЕЛИДБЕ, превоз, могућ-

ност радника, браварски

радови. 064/482-65-53.

(303076)

ПОВОЉНО превозим ки-

пером, песак, шљунак, се-

јанац, утовар, одвоз шута.

064/354-69-94. (305174)

ПРЕВОЗИМ мањим кипе-

ром повољно. Грађевин-

ски материјал, утовар, од-

воз шута. 063/754-02-72.

(305174)

МОЛЕРСКО фасадерски

радови, гипс, ламинат, и

керамика. Проверите.

062/816-66-78. (305092)

МОЛЕРСКО фарбарски

радови, поставка ламина-

та. 061/283-66-41,

064/390-00-87. (305104)

ЧУВАМ старија лица, до-

животно издржавање, у

замену кућа или стан.

061/104-95-38. (305188)

СОЛИДАН смештај код

Слобе у бањи Врујци.

064/438-12-35. (303978)

БАЊА ВРУЈЦИ: будите пр-

ви у новом скроз опре-

мљеном апартману.

061/132-54-21. (304983)

ЧЕДОМИР СТОЈКОВСКИ
1936–2021.

Сахрана је обављена 9. јуна, у Качареву.

Ожалошћени: син БРАНКО, снаја МИЛКА

и унуци БОЈАНА и НИКОЛА
(104/305160)

ЧЕДОМИР

СТОЈКОВСКИ
1936–2021.

Ожалошћена ћерка

ЗОРИЦА

са породицом

(105/305160)

30. маја 2021. преминуо је наш драги отац

МИЛАДИН ГВОЗДЕНОВИЋ
1945–2021.

Заувек ћемо те чувати у нашим срцима.

Нека те анђели чувају!

Ћерка ЉИЉАНА, зет ЗОРАН, унуци ДУШАН

и МИЛАДИН и унука МАРИЈАНА
(109/305181)

30. маја 2021. године после тешке болести преми-

нуо је наш вољени отац

МИЛАДИН ГВОЗДЕНОВИЋ
1945–2021.

Чували смо те и волели до последњег часа. Нека те

сада чувају анђели а ми ћемо те заувек волети!

Син ДРАЖЕ, снајка СВЕТЛАНА

и унуци АЛЕКСАНДАР и СТЕФАН
(110/305181)

Последњи поздрав
драгом

НАИДОВСКИ

КОСТАДИНУ

КОЛЕТУ

од тете НИКОЛИНКЕ,
сестре ВЕРИЦЕ и

ВИОЛЕТЕ са породицама
(10/304989)

Последњи поздрав

драгом

КОЛЕТУ

Чуваћемо успомене.

МИЛИЦА, СМИЉА

и БИЉАНА

са породицом

(84/305126)

21. маја 2021. преминуо је мој вољени супруг

НИКОЛА Богдан ПАВЛИЦА
1933–2021.

Твоја љубав, снага и понос остају заувек.

Почивај у миру.

Супруга МИЛЕНА

(40/305038)

У суботу, 5. јуна 2021. напустио нас је

СТОЈЧА ПЕТКОВСКИ
1954–2021.

Последњи поздрав брату.
ВЛАДА са породицом

(107/305172)

СЕЋАЊЕ

ЉУБИША ВИЦКОВ
12. VI 2015 – 12. VI 2021.

Заувек у нашим мислима.

Твоји: МИЛКА, САША, ВУК и ДРАГАНА
(7/304980)

Сећање на драге родитеље

ЈАЊИЋ

БЛАГОЈЕ МИЛЕНА
10. VI 1998 –2021. 17. VI 2014 – 2021.

С љубављу и поштовањем ћерка СНЕЖАНА са породицом
(53/305060)

Укуцајте ПАН (размак)

текст малог огласа до 10 речи

и све то пошаљите на број 1202

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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МИЛЕНКО ВЕЛИЧКОВИЋ
1951–2021.

Последњи поздрав најбољем деди.

Недостајеш ми, пуно те волим и никада

те нећу заборавити.

Твој унук ДУШАН

(50/305057)

После кратке и тешке болести преминуо је наш

МИЛЕНКО ВЕЛИЧКОВИЋ
1951–2021.

Заувек у срцима и мислима.

С љубављу и поштовањем твоја породица

(49/305057)

Последњи поздрав

МИЛЕНКУ ВЕЛИЧКОВИЋУ

од ЈУЛИЈЕ и СЛАВИШЕ
(18/305004)

Последњи поздрав нашем драгом комшији

МИЛЕНКУ ВЕЛИЧКОВИЋУ
из Качарева

ВАЛЕРИЈА, ИВАНА и СРЕТЕН РАЈКОВИЋ
(35/305033)

Са љубављу и тугом опраштамо се од нашег омиљеног
комшије

МИЛЕНКА ВЕЛИЧКОВИЋА
из Качарева

Породица МАТОВИЋ: МИЛИЦА, МАТКЕ и МИЈАТ МИЋКО
(36/305033)

МИЛЕНКО ВЕЛИЧКОВИЋ
1951–2021.

Памтићемо те по добром и чувати од заборава.

Твоји: МАРКО и АЊА

(51/305057)

Последњи поздрав нашем драгом

МИЛЕНКУ

Заувек ћемо те чувати у нашим срцима.

Твоји: унуци ДАНИЦА и ДУШАН, ћерка

ОЛИВЕРА, зет НОВИЦА и пријатељ СТЕВА

(52/305057)

Последњи поздрав вољеном зету и течи

МИЛЕНКУ

ВЕЛИЧКОВИЋУ

У миру почивај.

ЊЕГОШ, МАЦА, ВУКАШИН и ЈЕЛЕНА

(63/305078)

Последњи поздрав вољеном оцу и супругу

БОРИ СИМАНИЋУ

Заувек ћеш остати у нашем сећању и срцима.

Син ТОМИСЛАВ и супруга РАДА

(21/305009)

Последњи поздрав

БОРИ СИМАНИЋУ

од брата НЕБОЈШЕ са породицом

(22/305009)

Последњи поздрав дра-

гом брату

БОРИ

СИМАНИЋУ

од сестре ОЛГЕ, 

зета НЕДЕЉКА, 

АЛЕКСАНДРА, ДУШИЦЕ,

НАТАШЕ и ЈОВАНЕ
(37/305036)

Последњи поздрав

стрицу

БОРИ

СИМАНИЋУ

од породица

СИМАНИЋ, 

СПИШЈАК

и КОВАЧЕВИЋ
(38/305036)

С тугом и болом

опраштамо се од ду-

гогодишњег пријате-

ља и колеге

БОРЕ

СИМАНИЋА

Успомену на твој лик

и доброту вечно ће-

мо чувати.

Колеге техничке

и остала службе

Опште болнице

Панчево
(42/305043)

Последњи поздрав

БОРИ

од пријатеља из кафанице

„Срећна фамилија”

(87/305136)

Последњи поздрав

ЖИВКИ ПЕТРОВИЋ

Вољеној Живки: ГОЦА, НЕНА, МИЛКА, НЕНА,

РАДА и ДУЊА
(24/305013)

Мама

ЖИВКА ПЕТРОВИЋ
Знам, отишла си тамо где је твоја љубав.

Волим те!
МИРА са породицом

(31/305026)

Последњи поздрав нашој драгој

ЖИВКИ ПЕТРОВИЋ
1946–2021.

Бол за тобом је превелика а туга за тобом вечна.

Ожалошћени: син МИРКО и ћерка МИРЈАНА

са породицама

(32/305026)

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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6. јуна ове године преминула је моја најдража и највећа љубав

ЉИЉАНА РИСТИЋ
Након трогодишњег забављања и љубави крунисали смо сретним, готово

идеалним шездесетшестогодишњим браком.

Пружили смо једном другом све што смо могли, знали и умели, да бисмо

обоје били срећни и задовољни.

Поносио сам се што си ми била примерена супруга и животни сапутник,

лепотице и љубави моја. Нема тих речи, које ми могу ублажити бол и ту-

гу, коју ћу без тебе осећати док сам жив.

Хвала ти за дивне дане и године и за неизмерну љубав коју си ми пружила. 

Почивај у миру. Опрости ми ако сам ишта грешио. Тебе ће се сећати ге-

нерације које си водила у школи „Браца Петров” и памтити као учитеља,

професора и руководиоца школе, по строгости, дисциплини и правично-

сти. Без тебе мој даљи живот губи сваки смисао.

Чекај ме ускоро ћемо се срести и бити опет заједно. Љуби те бескрајно и

заувек твој вољени ИВИЦА РИСТИЋ

(26/305018)

ЉИЉА

РИСТИЋ

С поштовањем

последњи поздрав

од ЖИВЕ РАДИЋА

и супруге ЕСТИ

(28/305023)

Последњи поздрав драгој пријатељици

ЉИЉАНИ РИСТИЋ

Тужни ЂУРА и СНЕЖА

(43/305045)

Последњи поздрав
драгој

ЉИЉИ

РИСТИЋ
Била си ми драг и
искрен пријатељ.
Остаћеш ми у лепом се-
ћању.

МАРЈАНА

(45/305048)

Последњи поздрав

МЛАДЕНКИ ПЕШИЋ

од братанца САШЕ, снајке МАРИНЕ

и унука ЂОРЂА
(61/3050739

Последњи поздрав

комшиници

МЛАДЕНКИ

од комшија

у Марина Држића 10

(66/305088)

МЛАДЕНКА

ПЕШИЋ

Последњи поздрав

нашој баба Цици

од унука РЕЉЕ

и РАДОША са мамом

и татом

(85/305127)

Последњи поздрав нашој дугогодишњој, оданој

и искреној пријатељици

ЉИЉАНИ РИСТИЋ

Недостајаћеш нам због лепих, скоро свакоднев-

них разговора, дружења, летовања и путовања.

Твој лик неће избледети у срцима твоје мајке

ДОБРИЛЕ, ИЛИНКЕ и ЉИЉАНЕ ДРАГОЈЕРАЦ
(92/305143)

Рекао си ми да је време чуда, а ја кажем

да је смак света!

МИРОСЛАВ МАРУНИЋ

МИЋА

Ти си мој херој, ти си мој Бог!

Личком делији, унука МАРИНА

(90/305142)

Прерано је отишао, достојанствено и го-

сподски, наш највољенији тата, таст и деда

МИРОСЛАВ МАРУНИЋ

МИЋА
1949–2021.

Остаће заувек у нашим срцима.

Ћерка МИЛИЦА, млади газда СЛАЂАН

и унука МАРИНА

(91/305132)

Последњи поздрав супругу и оцу

ЖИВИ ЂУРИШИЋУ
1956–2021.

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Супруга ЈАСМИНА, ћерке ИВАНА

и СЛАВИЦА са породицама

(93/305144)

Последњи поздрав брату и ујаку

ЖИВИ ЂУРИШИЋУ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Сестра ИВАНКА, зет БОЖО са децом

и њиховим породицама

(94/305144)

Последњи поздрав

ЖИВИ

ЂУРИШИЋУ

од СТРИКЕРОВИХ

из Старчева

(95/305144)

Последњи поздрав

стрицу и деверу

ЖИВИ

ЂУРИШИЋУ

од СНЕЖЕ и МАРЕ

(96/305144)

Последњи поздрав

ЖИВИ

ЂУРИШИЋУ

од породице

ПОТКОЊАК

(97/305144)

Последњи поздрав

ЖИВИ

ЂУРИШИЋУ

од комшије ЉУБЕ

са породицом

(98/305144)

Последњи поздрав

ЉИЉАНИ Бранков РИСТИЋ

Остајеш у нашим сећањима и успоменама.

Искрено саучешће Ивици, супругу покојнице.

СЛОБОДАНКА РОКСИЋ, ЗОРИЦА ПЕТРОВИЋ,

КОВИЉКА МАРЧЕТА, ЖИВА МИТРОВ, НИКОЛА

БРЗОВАН, ДУШКО ДИМИТРИЋ и МИЛАДИН

СТАНИМИРОВИЋ
(101/305153)

Последње збогом

ЖИВКИ ПЕТРОВИЋ
рођ. Весић

Збогом сејо. Човече.
Твоје КОВА и СНЕЖА

(30/305026)

БЛАГАЈНА

013/300-830

Драгом комшији

НИКОЛИ

ЋОСЕВУ

Последњи поздрав

од породица ИЛИЈЕВ,

АЛЕКСИЋ и ТОШИЋ

Почивај у миру

(100/305152)

Последњи поздрав драгој

ЈОВАНКИ МИШКОВИЋ
1956–2021.

Била си у свему дивна, таква ћеш и даље остати

у мом срцу. 

Никада те нећу заборавити.

Тетка ЈУЛКА

(1/304966)
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У суботу, 12. јуна 2021. године дајемо шестомесечни помен нашем

вољеном

ИВАНУ БЕУТУРИ
1948–2020.

Недостају нам твој осмех, оптимизам, снага и љубав.

Јако је тешко без тебе...

Вечно ћеш живети у нашим срцима.

Твоја супруга СЕЈА, ћерка СЛАЂАНА, син ГОРАН, снаја БИЉАНА

и унуци ТИЈАНА и АЛЕКСАНДАР
(62/305’076)

ШЕСТ МЕСЕЦИ

ИВАН БЕУТУРА
1948–2021.

Отишао си тихо изненада.

Сећање свакодневно.

Сестра ЈЕЛЕНА и сестричина ЛЕНА

са породицом
(41/305041)

Сећање на драге родитеље

МАКСИМОВИЋ

КАТИЦА СТЕВАН
1927–2013. 1924–1998.

Били сте дивни родитељи...

Заувек нам недостајете.

ГОГИЦА са породицом
(75/305108)

Прошло је четири године откада са нама није наш драги

ЂОКА ДИМИТРИЋ
1947–2017.

Са поносом те помињемо сваког дана.

(56/305069)
                                                                             Твоји најмилији

СЕЋАЊЕ

ИЛИЈА ВУКМИРОВИЋ ИКА
2007–2021.

С љубављу и поштовањем чуваћемо те од забо-

рава.

Твоји најмилији

(80/305123)

ХИЛДА

ФУТИЋ
15. VI 2019 – 15. VI 2021.

Нека те у тишини

вечног мира прати

моја љубав јача од за-

борава.

Твоја СНЕЖА
(83/305125)

У суботу, 12. јуна, у 11 сати, дајемо годишњи помен

нашем драгом

МИОДРАГУ МАКСИМОВИЋУ

Година прође, али бол је јак као првог дана.

Ожалошћени: супруга ЗЛАТА, син ЗЛАТКО, 

ћерке МАЈА и СОЊА, мајка ТЕРЕЗА, 

брат ЗОРАН и унуци ЈОВАНА, АЛЕКСА и ЛЕНА

(86/305130)

СЕЋАЊЕ

ВУЧКОВИЋ

МИЛА МИХАЈЛО
2006–2021. 2020–2021.

С љубављу и поштовањем.

Ваши: ДРАГА, ДРАГАН, НЕМАЊА, 

ДРАГАНА, САВО и ПАВЛЕ
(89/305140)

Нашој драгој

РУЖИЦИ ЧАКАЛИЋ
даваћемо годишњи помен, 13. јуна 2021. године, са по-
четком у 11 сати, на Старом православном гробљу.

(88/305138)
                                                                             Њени најмилији

Тужно сећање на вољеног братанца

ДЕЈАНА МАЈЕРА
2014–2021.

Душо и лепото теткина, оставио си дожи-

вотну бол коју године не умањују, само

нас подсећају колико је још живота било

пред тобом.

Много недостајеш, док сам жива бићеш у

мом болном сећању.

Твоја тетка АНИЦА са породицом
(111/305/196)

Последњи поздрав свом најдражем пријатељу и куму

ДРАГАНУ КРКАЈЛИЋУ

од породице ПЕЈАТОВИЋ

(112/305198)

С тугом у души и болом у срцу опраштамо

се од нашег најдражег оца и мужа

ДРАГАНА

Вечно ћемо те чувати у срцу.

Ћерке ИВАНА, ЈЕЛЕНА и АНАСТАСИЈА

и супруга АЛЕКСАНДРА

Сахрана је на гробљу у Војловици, 11. јуна

2021. године, у 15 сати.

(113/305201)

Драги наш зете

ДРАГАНЕ

Заувек ћемо те волети и памтити.

МИЛА, МИРЈАНА и АЛЕКСАНДАР
(114/305201)

Последњи поздрав нашем најдражем зету

ДРАГАНУ

МИЛОВАН и СНЕЖАНА

(115/305201)

Наша драга супруга, мајка и бака

МИЛАНА МАРКОВИЋ ЦИЦА

изненада нас је напустила.

Вечно ћеш остати у нашим срцима.

Празнину коју си оставила ништа не може да по-

пуни.

Увек ћемо те волети.

Твоји најмилији

(73/305103)

Наша драга снаха

МИЛАНА

МАРКОВИЋ

ЦИЦА

изненада је отишла и

оставила нас у дубо-

кој тузи.

Почивај у миру, а ми

ћемо с љубављу чува-

ти заједничке успо-

мене.

АНИКА, РАЛЕ,

АЛЕКСА, МАРИНА,

ДУДА и ДАНА
(74/305103)

Обавештавамо родбину и пријатеље да 17. јуна,

у 11 сати, на Новом гробљу, дајемо четрдесето-

дневни помен нашем драгом

БРАНКУ

Супруга ЉУБИЦА, син ЗОРАН, снаја ЈЕЛЕНА

и унуке МИЛИЦА и МАЈА и остала родбина

(108/305175)
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У суботу, 12. јуна 2021, у 11 сати, на Старом православном гробљу

обележићемо годину дана од смрти наше драге маме

ЉИЉАНЕ ВУЈИЋ
Волимо те...

Твоји: САША и САНДРА са породицама
(54/305061

Прошло је шест месеци откако нас је напустила наша

др СТАМЕНКА ЛУКОВИЋ

КАНАЧКИ

Твоји најмилији

(65/305085)

НИКОЛА ЦВЕТКОВИЋ

Све мислим да ћеш доћи,

однекуд да се створиш

али нема те, заспао си.

Ниси отишао, нећеш ни отићи јер живиш у мом срцу и мислима.

Много недостајеш.

Са љубављу супруга МЕЛАНИЈА

(69/305099)

Четрдесетодневни помен драгом супругу

НИКОЛИ ЦВЕТКОВИЋУ
1942–2021.

одржаће се 12. јуна 2021, у 11 сати, на Старом православном

гробљу.

Позивам родбину, кумове, пријатеље и комшије да нам се

придруже.

Са љубављу и поштовањем супруга МЕЛАНИЈА

(70/305099)

Четрдесетодневни помен

НИКОЛА ЦВЕТКОВИЋ

Живот је тренутак, а сећања вечна.

Заслужио си наше вечно поштовање, љу-

бав и сећање.

Снаја МАРА и братанице СНЕЖАНА

и САНДРА са породицама

(71/305099)

Четрдесетодневни помен драгом течи

НИКОЛИ ЦВЕТКОВИЋУ

Почивај у миру.

Породица КОСТИЋ

(72/305099)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА
ЦВЕТКОВИЋ

Са поштовањем ЗОРИЦА

(20/305008)

СЕЋАЊЕ

САВА

ТОМИН
10. VI 2001 – 10. VI 2021.

Године лете, време про-
лази...
Знам да посматраш све
моје борбе.

Ћерка ИВАНА
(76/305111)

СЕЋАЊЕ

МИЛКОВСКИ

САВКА ЈОВАН
2004–2021. 2012–2021.

Тужно је без вас.

ЈАГОДА и ЉУБАН са породицом

(14/304997)

СЕЋАЊЕ
Десет година

ПРЕДРАГ

ПРЕМЧЕВСКИ

ПЕЂА
1972–2021.

Успомене на све што је
лепо чувају твоји најми-
лији

(64/305080)

Десетогодишњи помен , 15. јуна 2021

СЛАВКИ СТОЈЧЕВСКИ
1933–2011.

Сећамо те се са љубављу и поштовањем.

(67/305091)
                                                                             Твоји најмилији

Вољена наша

ВЕРА ТУРНИЋ
15. VI 2016 – 15. VI 2021.

Недостајеш, у нашим срцима те чувамо и волимо неиз-
мерно.

(68/305097)
                            Ћерке ОЉА и НАДА са породицама

У суботу, 12. јуна 2021. навршава се година од

смрти Љубише

ЉУБИША МИЛОЈКОВИЋ
1943–2021.

Парастос ће се одржати у суботу, у 10 сати, на

Новом гробљу.

Ожалошћена супруга ГОРДАНА, ћерке САНДРА

и САЊА и унук АЛЕКСАНДАР
(4/304974)

АЛЕКСА

СТОЈЧЕСКИ
4. VI 2011 – 4. VI 2021.

Заувек ће те волети и
чувати од заборава тво-
ја ћерка МИРЈАНА и зет
ПЕРА, унучад СЛОБО-
ДАН и МИРОСЛАВ са
породицама

(81/305124)

СЕЋАЊЕ

АЛЕКСА

СТОЈЧЕСКИ
4. VI 2011 – 4. VI 2021.

Прошло је десет година
откада ниси са нама,
бол и туга не престају.
Никада те неће забора-
вити супруга СПАСЕНА

(82/305124)

Сећање на драге родитеље

ЂЕРФИ

СМИЉА АНДРИШ
1952–2017. 1952–2005.

Док наша срца куцају бићете са нама.

Воле вас ЈАСА и МАЈА са породицама

(78/305114)

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

У суботу, 12. јуна, у

10.30, на Новом гро-

бљу, даваћемо ше-

стомесечни помен

нашем драгом

МИЛОРАДУ

ВУЈАНОВИЋУ

ЖУЋИ

Време пролази, успо-

мене остају.

Твоји најмилији

(27/305019)
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МИЛОРАД НИКИЋ МИЋА
1991–2015.

Постоје тренутци кад нас обузме тишина, кад

мислимо да си отишао. А ти си се само сакрио у

нашим срцима.

Ти си заиста међу људима и уживаш када видиш

туђу срећу.

Почивај у миру.

(3/304973)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА

ЖИВАНОВ
1932–2013–2021.

Породица

МИЛКОВСКИ

(8/304985)

ДАНИЈЕЛА

МИЛИВОЈЕВИЋ
14. VI 2011 – 14. VI 2021.

Десет година тужних је прошло, и бол за

тобом је све већи.

И сваки дан све тежи. Недостајеш пуно. 

Волим те највише на свету.

Твоја мама

(12/304993)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

БОГОЉУБ СИМИЋ
15. VII 1941 – 14. VI 2019.

Породица
(23/305012)

СЕЋАЊЕ

ЈОВАН НИКОЛОВСКИ
2007–2021.

Време пролази, сећање и туга никада.

(25/305016)
                                          Супруга НАДА и син ИСИДОР

СЕЋАЊЕ

на моје родитеље и брата

БОГАТИНОВИЋ

ЧЕДОМИР КРСТАНА ЗАРИЈА

ЗАРЕ
1975–2021. 2005–2021. 2017–2021.

Ваша ћерка и сестра ОЛИВЕРА ВУКЛИШЕВИЋ

са породицом
(33/305028)

Шест месеци откако није са нама

ГОРДАНА ЈОКОВИЋ
1933–2020.

Твоји најмилији

(44/305046)

17. јуна биће шест тужних месе-

ци од смрти вољеног оца

ВЕСЕЛИНА

СТОИЛКОВСКОГ
1930–2020.

24. јуна навршиће се једанаест

година од смрти вољене мајке

ДРАГИЊЕ

СТОИЛКОВСКИ
рођ. Кркобабић

1931–2010.

Чувам вас у свом срцу.

Ваша ћерка ТАЊА са породицом

(46/305051)

У суботу, 12. јуна дајемо четрдесетодневни

помен нашој драгој мајци и баки

ЗОРИ МИЛАНКОВ

Син МИРОСЛАВ и унук ДЕЈАН

(47/305053)

У суботу, 12. јуна дајемо четрдесетодневни

помен нашој драгој мајци, баби и ташти

ЗОРИ МИЛАНКОВ

Ћерка СЛАВИЦА, унуке ДРАГАНА

и ТИЈАНА и зет ТИХОМИР

(48/305053)

12. јуна је годину дана откако нас је напустио

наш драги

ЈАНЕ ДОДЕВСКИ

Са поносом те помињемо, са тугом живимо. Чу-

вамо те у нашим срцима као што си ти нас волео

и чувао. Волимо те заувек.

Твоји: супруга МИЦА, син СИНИША

и ћерка НАТАША са породицама
(39/305037)

Четрдесет дана нема мајке, свекрве, баке

и прабаке

КАТАРИНЕ МАЛЕНОВ

КАЈЕ

Помен ће се одржати 12. јуна 2021, у 11

сати, на Старом православном гробљу.

Породица БРАДИЋ

(55/305065)

13. јуна навршава се годину дана откако није с

нама наша

ГОРА ДОНЧОВСКИ
1949–2020.

Ожалошћени: супруг МИЛОСАВ, синови

ДЕЈАН и СИНИША, снаја СЛАЂАНА и унук ВУК

(60/305071)

ЈАНЕ

ДОДЕВСКИ

Време пролази а туга

и бол не пролазе.

Твоја сестра СТОЈНА

са породицом

(102/305-158)

ЈАНЕ

ДОДЕВСКИ

Време пролази а бол

из срца не пролази.

Твој брат ТОМИСЛАВ

са породицом

(103/305158)

Мајко, не пролази ту-

га за тобом

МИЛИЦА

СОКОЛА

Твоји: МАРГИТА,

БОШКО, ДРАГАНА,

СВЕТЛАНА

и СОФИЈА
(99/305148)

СЕЋАЊЕ

ЈАНО АНА ЕВА

ЂУРИЧЕК ЂУРИЧЕК ЈАГОДИЋ
рођ. Ђуричек

1925–2001. 1931–2003. 1959–2007.

Ваша ћерка и сестра АНА са породицом

(106/305161)
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12. јуна 2021. године даваћемо шестомесечни помен

нашој драгој

МИЛИЦИ МИХАЈЛОВИЋ

С љубављу породица: деца, унуци и супруг

(2/304969)

14. јуна навршава се тринаесет година без наше вољене

ИВАНКЕ РАДОГОСТИЋ
Вечна захвалност за бескрајну подршку и неизмерну
љубав.

Син са породицом
(5/304975)

7. јуна 2021. навршава се годину дана откако

ниси са нама

АНА МИЈАЈЛОВИЋ
1958–2020.

Заувек те чувамо у нашим срцима.

Твоји најмилији

(6/304976)

11. јуна 2021. навршава се девет тужних година

откада није са нама наша вољена

ТАТЈАНА КУКОЛЕЧА ТАЊА
2012–2021.

Много је лепих успомена да те вечно с љубављу

и поносом памтимо.

Твоји најмилији: ПЕЦА и УРОШ

(9/304986)

Прошла је година откада није са нама на-

ша драга кума

ЗОРИЦА ГРУЈОСКИ

Никада те нећемо заборавити.

Твоји кумови ЈОСИПОВИЋИ

(11/304990)

ДРАГИЦА

САВКОВИЋ
1955–2020.

15. јуна овај свет си на-
пустила мирно и досто-
јанствено, а бол и туга
не пролазе.
У срцу те носимо и чу-
вамо.

Твоји најмилији
(13/304996)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 12. јуна 2021. године,

у 11 сати, на Католичом гробљу, давати полугодишњи помен нашем

драгом

ЖЕЉКУ ШМИГИЋУ
рођеном 23. јуна 1972.

Неутешни, твоји најмилији: мајка МИЛЕВА, отац БОЖИДАР, 

супруга НАТАША, син ЛАЗАР, ћерке ЈАНА и ИВОНА, ташта ЉИЉА-

НА, сестра ГОРАНА, ЦАЦА, чичини АНДРИЈАНА и ЧАКИ, БОЖИ-

ДАР и ТИЈАНА, МИЛОШ и МАРИЈА и дедини МИХАИЛО и ПАВЛЕ

(15/305000)

Пола године туге и бола откако није са нама, а сваки секунд нам

бесконачно недостаје наш Таја

ЖЕЉКО ШМИГИЋ
рођен 23. јуна 1972.

Боли празнина која никада неће бити попуњена и коју је својим

прераним одласком оставио, боли јер нам недостаје све оно што је

он био за нас, наша Љубав, наш Понос, наша Снага, наш Узор, наш

Заштитник и наш Живот.

С љубављу и поносом: супруга НАТАША, син ЛАЗАР, ћерке ЈАНА и

ИВОНА и ташта ЉИЉАНА
(17/305000)

СЕЋАЊЕ

17. јуна 2021. године навршава се деветнаест

година туге откако није са нама, наш драги

ПЕТАР КРЧАДИНАЦ
1950–2002.

Године пролазе, али бол и празнина заувек

остају. По добру га памтимо, с поносом поми-

њемо и од заборава чувамо.

Супруга ЉИЉАНА, син МИЛОРАД, 

ћерка НАТАША и унуци НЕМАЊА, 

ИВОНА, ЛАЗАР и ЈАНА

(16/305000)

14. јуна биће шест месеци од смрти

РАТОМИРА ЦВЕТКОВИЋА

Супруга МИЛИЦА, ћерка ТАЊА и син ДЕЈАН

(19/305005)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ВЕЛИЧКОВИЋ

ДУШАН ДРАГИЦА
1939–2012. 1943–2020.

Поносни смо што смо вас имали.

ЗОРАН, БОБАН и ИВАНА

(29/305025)

Прошло је шест

месеци

МИЛИЦА

СОКОЛА

Син МАЋАШ, 

снаја ДРАГИЦА

и унук БОРИС

(34/305030)

Прошло је четрдесет дана откада није са нама

наш отац, деда и прадеда

БОГОЉУБ КАРАНФИЛОВСКИ

ЉУБЕ
1930–2021.

Хвала ти за све. Недостајеш много...

Твоје ћерке СТОЈАНКА и МИРА са породицама

(77/305112)

Последњи поздрав драгом супругу

СЛАВКУ СЕРАФИМОВСКОМ
рођ. 1952–2021.

Никада незаборављен остаће у срцу његове

супруге ЈАГОДЕ

У уторак, 15. јуна, биће четрдесет дана откако га

нема.

(57/305070)

Последњи поздрав

СЛАВКУ

СЕРАФИМОВСКОМ

од сина ГОРАНА,

снаје РАДМИЛЕ

и унуке АНЂЕЛЕ

и унука ЛУКЕ

(58/305070)

Последњи поздрав

СЛАВКУ

СЕРАФИМОВСКОМ

од ћерке ДИЈАНЕ,

зета ЖАРКА, унуке

НИНЕ и унука ЛАЗЕ

(59/305070

Братанцу мом

ЖЕЉКУ ШМИГИЋУ

Шест месеци је прошло да се не будим и не ле-

жем без помисли на тебе.

Недостајеш ми Жељо моја

Тетка РАДА

(79/305119)

БЛАГАЈНА

013/300-830



Опстанак у 
дебитантској
прволигашкој сезони
велики је успех

Амбиције увек 
највише

Када су наши старији суграђа-
ни, без икакве дилеме велики
заљубљеници у најважнију спо-
редну ствар на свету, далеке 1947.
године основали Фудбалски клуб
Железничар, вероватно нису
могли ни да претпоставе коли-
ко далеко њихова „дизелка” може
да догура. А досегла је далеко...
И не жели да се заустави.

Популарни „Жеља” је деце-
нијама био клуб који окупља
панчевачку младеж и углавном
је таворио у нижим фудбалским
лигама јужног Баната, али је нај-
важније да никада није одуста-
јао. Преживљавао је и тешке тре-
нутке, али није поклекао...

Преломни тренутак у више од
седам деценија дугој историји
овог спортског колектива дого-
дио се такође не тако скоро, пре
десет година (2011), када су у
клуб дошли садашњи председ-
ник Зоран Наунковић и дирек-
тор Ненад Бојковић. Нешто
касније двојици успешних спорт-
ских радника прикључио се и
Предраг Санадер и „дизелка” је
добила потребно убрзање.

Нова енергија, велика љубав
према фудбалу и клубу, али и
храброст и смелост челних људи
да се ухвате укоштац и с најве-
ћим проблемима препородили
су Железничар. Наши суграђа-
ни су засукали рукаве и без ика-
кве подршке кренули у поду-
хват. Имали су идеју, имали су
циљ... Панчевачка „дизелка” је
кренула из Друге јужнобанатске
лиге, а све дугогодишње непре-
мостиве препреке почеле су да
се руше... Већ 2015. године
„Жеља” је постао и српсколи-
гаш, а прошлог лета је дотакао
и фудбалско сазвежђе наше
земље. После двадесетак сушних
година Панчево је добило прво-
лигаша. Наравно, био је то Желе-
зничар, ново спортско чудо са
обала Тамиша.

Оно што су многи желели, а
нису остварили, што су обећавали
а нису испунили, „Жеља” јесте.
Иако годинама без помоћи из
градске касе, „дизелка” је тут-
њала војвођанским теренима, с
нескривеном жељом и чврсто
верујући да ће на гостовања ићи
и ауто-путевима. Карактер
победника, али и неоспорно зна-
ње и људски квалитети наших
суграђана који предводе сада и
најуспешнији фудбалски колек-
тив у целом јужном Банату гово-
рили су само једно – успеће. И

успели су, наравно! Они и не
знају другачије. Створили су
клуб за поштовање, озбиљан
спортски колектив, дали су му
нови живот и шансу да постане
још већи. Мај 2020. године оста-
ће златним словима уписан у
спортској историји нашег гра-
да. Железничар је тада постао
прволигаш.

Иако је у професионалне фуд-
балске воде Србије ушао захва-
љујући заслугама на терену, као
првопласирани из свог ранга,
Железничар је био суочен с
новим изазовима. По одлуци
ФСС-а, а због пандемије коро-
навируса, ушао је у проширену
лигу, у коју су убачени клубови
који то на терену нису заслужи-
ли, а онда је сазнао и да ће, уко-
лико жели да опстане у Првој
лиги, морати да буде пласиран
међу првих десет екипа, јер ће у
такмичењу од осамнаест тимо-
ва чак осам отићи у нижи ранг...

Мисија је изгледала као гото-
во немогућа, јер сваки дебитант
који се нађе у борби са „ајкула-
ма” обично унапред бива пре-
цртан. Или му се дају минимал-
не шансе да „преживи”. Многи
би одустали и без борбе, али не
и „Жеља”. Није „Жеља” одуста-
јао ни после релативно слабије

јесење полусезоне, када је зау-
зимао место „испод црте”. Напро-
тив, изашао је јачи за ново иску-
ство, а онда је Зоран Наунковић
заједно са својим сарадницима
опет направио корак испред свих.
Одрађен је одличан посао у зим-
ском прелазном року и храбро
је најављен опстанак.

На место шефа стручног шта-
ба дошао је Драган Аничић, тре-
нер с богатим искуством и у
вођењу суперлигашких екипа.
Заједно с њим опрему Железни-
чара задужили су и тренери
Зоран Стојановић, Владимир
Божић и Мило Ђуровић. А о
каквим је стручњацима реч и
колико искусним, најбоље ћете
сазнати уколико њихова имена
укуцате на „Википедији”. То су
биографије за свако поштовање.

Оснажен је и играчки кадар и
„дизелка” је била спремна за
велику, напорну и неизвесну
трку. За трку опстанка.

Фудбалско пролеће 2011.
почело је с минималним пора-
зом у Панчеву од сада већ новог
суперлигаша, Радничког из Кра-
гујевца. Али већ у наредној рун-
ди Железничар је направио
„брејк”, донео бодове из Жар-
кова (0:1) и ушао у победничку
серију. Уследила је идентична
победа над чачанским Борцем,
па тријумф у Земуну (0:2) и још
један вредан минималац – про-
тив Лознице, на свом терену.
Ни два узастопна пораза, од
Колубаре у Лазаревцу (3:1) и
Трајала у Панчеву (1:2), нису
пољуљала самопоуздање у редо-
вима „дизелке”. Бод освојен у
Добановцима (1:1 у мечу про-
тив Будућности), па убедљив
тријумф над Јагодином (5:2) и
победа над врањанским Дина-
мом (2:0) у „зеленој оази” покрај
Пескане вратили су „Жељу” на
прволигашки пут. Несрећан
пораз у последњем минуту у
Власотинцу (2:1) свима је тешко
пао, али је тешко извојевана
победа над Слогом из Краљева
(1:0) опет унела мир пред нај-
важније дуеле. Раднички је у

Сремској Митровици извојевао
победу од 2:0, Графичар је изву-
као реми у Панчеву (1:1), а онда
је уследио најважнији тријумф
Железничара. Онај који је одре-
дио и решио питање прволига-
ша. „Дизелка” је у Београду с
3:1 савладала ИМТ и тако реши-
ла питање опстанка. У претпо-
следњем колу Раднички из
Пирота је изненадио у Панчеву
(0:1), а Кабел је потом у Новом
Саду победио са 2:0. Били су то
порази који не боле, јер све је
било одлучено.

Колико је велики успех Желе-
зничар остварио, колико је Пан-
чево добило, још је јасније када
се види с ким ће се тим из нашег
града надметати у новој сезони
(Јавор, Рад, Инђија, Мачва, Зла-
тибор, Бачка...), али и када се

зна који су све клубови (и гра-
дови) напустили прволигашко
друштво (Јагодина, Борац из
Чачка, Динамо из Врања, пирот-
ски Раднички, Земун, Слога из
Краљева, Дубочица из Лесковца
и крушевачки Трајал).

Нови спортски хероји Панче-
ва, они који су овог пролећа
носили бело-плави дрес, јесу:
Марко Кнежевић, Дамјан Кне-
жевић, Георгије Јанкулов, Душан
Плавшић, Лука Петровић, Лука
Стојановић, Данило Ковачевић,
Милан Зорица, Јордан Јовано-
вић, Лазар Марковић, Предраг
Станимировић, Бојан Трипко-
вић, Љубомир Стевановић,
Милош Савановић, Петар Ста-
нић, Вукашин Јовковић, Алек-
сандар Мирков, Марко Кона-
тар, Милош Михајлов, Милан
Томић, Димитрије Томовић,
Предраг Сикимић и Стефан
Радивојевић.

Јунаци су били и они иза кули-
са, они који се не виде, а који су
много важни за успех. Поред
већ поменутих Зорана Наунко-
вића, Ненада Бојковића и Пре-
драга Санадера, то је „Жељин”
медицински тим који су чини-
ли Ивона Јапунџа, Николај Шаре
и Драган Милановић. Велики
посао је завршио и секретар

Горан Михајлов, али снагу тима
који је био (и остао) понос Мисе,
а сада је постао и понос целог
града, па и региона, свакако чине
и они прави пријатељи клуба,
који су ту од самог почетка. Они
који су пратили како се „Жељин”
барјак вије од Баранде до Прве
лиге Србије.

Велико браво за све. За све
оне који су макар делић себе
уткали у велики успех. Браво за
све навијаче и оне искрене сим-
патизере који су момцима мно-
го недостајали ове сезоне, али
чија је безрезервна подршка и
те како била присутна.

Панчево је на великој фуд-
балској мапи Србије захваљују-
ћи Железничару. „Дизелка”
наставља да тутњи. И не мисли
да се заустави.
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Сјајне вести за све љубитеље
спорта у нашем граду стижу и
из стонотениских кругова. На
Првенству Србије за кадете и
кадеткиње СТК Панчево је
представљала Јелена Стефано-
вић, која и ове године постиже
изванредне резултате. У дублу
са Саром Радак, чланицом
Паноније из Новог Сада, Јеле-
на је заслужила најсјајније
одличје и тако поновила успех
из периода када се такмичила
као млађа кадеткиња. И пре
две године је у дублу са Саром
освојила прво место на Првен-
ству Србије.

У појединачној конкурен-
цији Јелена је била трећа и
сада се на ранг-листи Сто-
нотениског савеза налази на
трећем месту. Крајем јуна
Јелена ће наступити на тур-
ниру на коме ће се надмета-
ти дванаест најбољих кадет-
киња у држави. Успехом на
овом такмичењу Стефанови-
ћева би обезбедила место у

кадетској репрезентацији
наше земље.

У Првој лиги Србије стоно-
тенисери СТК-а Панчево успе-
шно су завршили такмичење
пласманом на осмо место, тако
да ће се и следеће године над-
метати у прволигашком дру-
штву. Успех су остварили:
Немања Марић, Зоран Кара-
кашевић, Огњен Стошић и Вла-
димир Јовичић. У наредној
сезони екипа ће играти без
Огњена Стошића, који је пре-
шао у екипу Бачке Паланке, а
у СТК Панчево је дошао Кри-
стијан Далеа, некадашњи кадет-
ски и јуниорски репрезентати-
вац Србије. Циљ стонотенисе-
ра у наредној сезони јесте да
опстану у Првој лиги.

Подмлађена женска екипа
клуба из нашег града није успе-
ла да избори опстанак у Првој
лиги Србије. У наредној сезони
такмичиће се у друголигашком
друштву, али покушаће експре-
сно да се врати у виши ранг.

СЕДАМДЕСЕТ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ КАСНИЈЕ...

ЖЕЛЕЗНИЧАР – СПОРТСКИ БРЕНД ПАНЧЕВА

ЈОШ ЈЕДАН ЛЕП ДОГАЂАЈ У ОРГАНИЗАЦИЈИ

ЏУДО КЛУБА ТАМИШ

НА ПУТУ СТВАРАЊА ШАМПИОНА...

Џудо клуб Тамиш из недеље у
недељу помера границе. Набо-
ље, наравно... Овај млади спорт-
ски колектив је за кратко вре-
ме својом одличном организа-
цијом и резултатима скренуо
пажњу на себе и, уколико наста-
ви овим темпом, не треба сум-
њати да ће постати прави расад-
ник шампиона.

У суботу, 5. јуна, ЏК Тамиш
је, сада већ традиционално,
организовао заједнички тре-
нинг с пријатељским клубови-
ма Црвеном звездом, Трудбе-
ником–Кортегом из Београда,
Џунсом из Новог Сада и Џудо
клубом Панчево. Тренингу је
присуствовало педесетак так-
мичара, који су били подеље-
ни у две групе како би вежба-
ње било што ефикасније. Тре-
нинг су водили један од нај-
трофејнијих српских тренера
Андрија Ђуришић из Црвене
звезде, као и тренери ЏК-а

Тамиш Алекса Стојадинов и
Иван Остојић.

Овај скуп су својим прису-
ством увеличали и тренер ЏК-а
Панчево Марко Атанасов и
најбоља млада џудисткиња у
Европи Андреа Стојадинов.
После исцрпљујућег радног
дана у сали управа ЏК-а
Тамиш обезбедила је ручак и
освежење за све учеснике овог
јавног тренинга (такмичаре,
тренере, родитеље...). Овакве
спортске догађаје Џудо клуб
Тамиш планира да организује
и убудуће, како би млади так-
мичари што спремније доче-
кали наредне турнире и јесе-
њи део сезоне.

Већ 19. и 20. јуна чланови
ЏК-а Тамиш учествоваће на
међународном турниру у Добо-
ју, а по завршетку такмичења
сви такмичари и тренери посе-
тиће и авантура-парк у том
босанскохерцеговачком граду.

СТОНОТЕНИСКЕ АКТУЕЛНОСТИ

ЈЕЛЕНА МЕЂУ НАЈБОЉИМА
У СРБИЈИ



На појединачном Првенству
Србије у боксу, које је одржано у
Лазаревцу, БК Професионалац
из нашег града представљало је
чак једанаест младих бораца.

Кадеткиња Тара Рикановић
(категорија до 47 кг) освојила
је сребрно одличје. Пионир
Марко Зубовић (до 35 кг) оки-
тио се бронзом, а сребрну меда-
љу је заслужио и пионир Петар
Самарџић (до 39 кг). Кадети
Стефан Новаков (до 37 кг),
Феликс Антић (до 59 кг) и
Ленокс Антић (до 57 кг) оки-
тили су се бронзаним одличји-
ма. Страхиња Самарџић у
кадетској конкуренцији (до 46
кг) и Стефан Папић у групи

јуниора (до 47 кг) постали су
вицешампиони Србије, а нај-
сјајније одличје зарадио је јуни-
ор Марко Калуђеров (катего-

рија до 52 кг). Иако су се одлич-
но борили, овог пута су без тро-
феја остали Урош Поповић и
Милош Ђорђевић.

Овај успех још више добија на
значају ако се зна да БК Профе-
сионалац ради у отежаним усло-
вима, без потребних справа и
реквизита, са свега три термина
недељно у Машинској школи. И
поред тога, „племенита вешти-
на” се полако враћа у Панчево,
захваљујући овој талентованој
деци и пре свега Звонимиру
Димитријевићу, тренеру који даје
све од себе да од њих направи
будуће велике шампионе.

Да би Панчево поново поста-
ло град бокса, овом тренеру и
овој деци треба дати макси-
малну подршку. Зашто БК Про-
фесионалац у скорије време не
би постао и суперлигаш?

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У БОКСУ

ШАМПИОНСКА ГЕНЕРАЦИЈА ПРОФЕСИОНАЛЦА
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Фудбал

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – С. ТАМИШ

Б. Црква: БАК–СЛОГА

Алибунар: БУДУЋНОСТ–ПОТПОРАЊ

Падина: ДОЛИНА–ПОЛЕТ

Иваново: СТРЕЛА – ПАРТИЗАН (Г)

Баранда: РАДНИЧКИ – СПАРТАК 1911

Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – БАНАТ

Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА – ПАРТИЗАН (У)

Све утакмице су у недељу, од 17.30.

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

бараж

Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – ДОЛОВО

недеља, 17.30

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – СЛОГА 39:33

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабука: ЈАБУКА–АПАТИН 29:32

Б. Јарак: МЛАДОСТ ТСК – ДОЛОВО 3 4:34

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ДИНАМО 1945 – РАДНИЧКИ (З) 4:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Старчево: БОРАЦ – ОМЛАДИНАЦ ФАМ 3:0

Омољица: МЛАДОСТ–КРАЈИНА 8:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Уљма: ПАРТИЗАН–ЈУГОСЛАВИЈА 2:3

Иланџа: БАНАТ–ХАЈДУЧИЦА 2:2

Дебељача: СПАРТАК 1911 – Ц. ЗВЕЗДА 1:1

Гај: ПАРТИЗАН–РАДНИЧКИ 5:0

Идвор: ПОЛЕТ–СТРЕЛА 3:0

Потпорањ: ПОТПОРАЊ–ДОЛИНА 1:4

Б. Н. Село: СЛОГА–БУДУЋНОСТ 2:2

С. Тамиш: С. ТАМИШ – БАК 1:1

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

бараж

Долово: ДОЛОВО – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ 1:1

Победа и за крај

Још једна
успешна сезона

Женски рукометни клуб Панче-
во начео је и своју четврту деце-
нију... Било је успона и падова,
лепих и оних другачијих трену-
така, али овај спортски колек-
тив је одувек био понос свог гра-
да. Још од давних деведесетих,
када је био пионирски шампи-
он Југославије. Времена су се
мењала, долазили су и неки
тешки дани за спорт уопште,
али популарни ЖРК никада није
одустајао. Прошло је кроз овај
клуб много сјајних играчица и
добрих тренера и сви они оста-
вили су свој неизбрисив траг у
сада већ богатој историји.

И тек окончана сезона у Супер
Б лиги може се сматрати веома
успешном. Светлана Ничевски
и тренер Марко Крстић офор-
мили су сјајну групу девојака,
која је баш на сваком мечу оста-
вљала срце на терену и изгарала
за боје клуба. Победе су се ређа-
ле у низу, било је, наравно, као
и у сваком спортском колекти-
ву, и неких непланираних губи-
така бодова, али ЖРК Панчево
је испунио своју мисију. Остао
је свој, а пласманом на четврто
место и добрим резултатима
млађих категорија показао је да
женски рукомет у нашем граду
има будућност.

Завеса је спуштена на још
једну успешну сезону утакми-
цом последњег кола, која је оди-
грана у Хали спортова на Стре-
лишту. У нашем граду је госто-
вала Слога из Петровца на Мла-
ви, али овај меч није имао резул-
татску важност, јер је коначан
пласман екипа био познат и
пре последње рунде. Ипак,

девојке које предводи тренер
Марко Крстић показале су и у
овом сусрету да су праве. Игра-
ле су на високом нивоу и оства-
риле још једну сигурну победу:
ЖРК Панчево – Слога 39:33
(17:15).

Гошће су колико-толико
парирале само до средине
првог полувремена, до петна-
естог минута, а онда су Алек-
сандра Васић и њене другари-
це додале гас. Марија Митрић
је ефектним поготком изјед-
начила на 6:6, а притом изну-
дила и искључење гостујуће
играчице. Сјајни „плејмејкер”
Даринка Петронијевић наста-
вила је ниску погодака, рази-
грало се и најбоље крило првен-
ства Валентина Божиновић,
сјајне тренутке имала је и Тија-
на Симић, поентирала је и Тео-
дора Станојевић... Слога није

више имала ни снаге ни моћи
да заустави расположену еки-
пу из нашег града.

Ни друго полувреме није доне-
ло битније промене. Панчевке
су играле максимално озбиљно
до самог краја и ниједном нису
дозволиле гошћама да угрозе
њихову победу. Тачку на овај
меч ставила је Тијана Симић, са
два узастопна поготка у послед-
њим тренуцима утакмице.

Каква атмосфера влада у табо-
ру овог клуба, можда најбоље
одсликава објава капитена Алек-
сандре Васић на „Фејсбуку”.

„Патетику никада нисам воле-
ла и зато ћу се трудити да ме
емоције не преплаве. Хвала вам
за ове прелепе три године. Срећ-
на сам и захвална што сам има-
ла прилику да будем део једног
оваквог колектива и да будем
капитен! Упознала сам дивне

девојке и стекла пријатељства за
цео живот. Нажалост, дошао је
крај дружењу на терену, али не
и дружењу. Хвала девојкама,
Цеци, Марку и Дарку на свему”,
написала је Александра Васић.

Панчево је последњи меч оди-
грало у саставу: Милица Илић,
Анастасија Грговски, Тијана
Симић (седам голова), Теодора
Станојевић (два), Марија Митрић
(једанаест), Анастазија Јамбру-
шић, Даринка Петронијевић
(седам), Ана Лончар, Ива Гру-
јић (четири), Ивона Пешић (три),
Александра Васић и Валентина
Божиновић (пет голова).

Тим из нашег града ове сезо-
не може да се поноси и двема
појединачним наградама. Вален-
тина Божиновић је била наје-
фикаснија, док је Даринка Петро-
нијевић проглашена за најбољу
играчицу на шампионату.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

8

7

6

5

4

3

2

1

A B C D E F G H

Fossum

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Dg7

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Стране припремио
Александар

Живковић

ВЕЛИКА
ПОБЕДА!

Прошлог викенда, у прелепом
амбијенту на Палићком језе-
ру, у организацији Атлетског
савеза Србије и Маратон клу-
ба с Палића, одржано је држав-
но првенство у ултрамарато-
ну, најзахтевнијој атлетској
дисциплини.

На такмичењу су учествова-
ли сви најбољи ултрамаратон-
ци у земљи, али и гости из ино-
странства. Било је троје так-
мичара који су на претходном
светском првенству у Францу-
ској били међу 20 најбољих
ултрамаратонаца.

Члан АК-а Динамо Михал
Шуља у тако јакој конкурен-
цији освојио је прво место на
Првенству Србије у трци на 24
сата, али и у апсолутној кон-
куренцији. Истрчао је укупно
215 километара! Овим резул-
татом је остварио и норму за
светско првенство у ултрама-
ратону, које треба да се одржи
крајем септембра у Букурешту.

Невероватан напор је био
постићи овакав резултат по
изузетно топлом времену, јер
је топлота највећи противник
ултрамаратонаца. Ипак, Шуља
је у изузетној форми. Побеђи-
вао је у оквиру припремног
периода за ово такмичење у
јаким тркама на 100 км у Сло-
вачкој, где тренутно живи, али
је и у маратонској трци оства-
рио одличан резултат од два
сата и 43 минута.

На прошлонедељном надме-
тању на Палићу, све до осам-
наестог сата трчања, државни
рекорд је био известан, али је
претходни топао дан узео свој
данак, па је Шуља непланира-
но морао да промени ритам
трчања како би победио у апсо-
лутној категорији и није могао
да поправи рекорд који је ина-
че у његовом власништву.

РОДА
КУП

На међународном турниру
„Рода куп” у Београду, у изу-
зетно јакој конкуренцији, кара-
тисти Младости освојили су
четири медаље.

Највреднији трофеј зарадио
је Новак Николић, сребром се
окитила Милица Драгичевић,
а бронзе су заслужили Миља-
на Романов и ката-тим нада у
борбама (Николић, браћа
Милутиновић и Јаворац).

Боје клуба су бранили и Ката-
рина Петровић и Нађа Штрбац.

Сара Жунић је отпутовала
на Тару, у камп репрезентаци-
је Србије.

У Банатском Брестовцу, на
терену ФК-а Будућност, про-
шлог викенда је настављено
првенство у Суперлиги Србије
у америчком фудбалу, а екипа
Банатских бикова савладала је
Пастуве из Пожаревца са 48:7.

Да ће Банаћани изаћи као
победници из овог дуела, могло
се наслутити већ у другој четвр-
тини, при резултату 34:7. У овој
утакмици акценат је био на
игри трчањем, пошто су сви
тачдауни ишли по земљи. Нај-
бољи играч је био тркач Киган
Лоренс, који је постигао три
тачдауна, а одличну партију је
пружио и његов брат Џејкоб
Лоренс, који је постигао два
тачдауна – један враћањем
шута, а други када га је у енд-
зони пронашао квотербек Мла-
ден Златић, који се вратио на
терен после три утакмице про-
пуштене због повреде.

Поред њих, поентирали су и
повратник у тим Лука Шкорић
и млади Бојан Николић, који
је тачдаун постигао после дугог
трчања од 80 јарди. На терен
се овог викенда вратио и капи-
тен дефанзивне линије Нико-
ла Вуксановић, који је због
повреде колена морао да пау-
зира две утакмице.

Банатски бикови сада имају
скор од четири победе и једног
пораза и налазе се на другом
месту на табели. Идућег викенда
неће бити на такмичарском иску-
шењу, а затим, у последњем колу
регуларног дела такмичења, госту-
ју тренутном шампиону државе,
екипи Дивљих вепрова из Кра-
гујевца. Ова утакмица ће за обе
екипе бити проба пре најважни-
јих искушења, пошто ће се исти
дуел поновити и у полуфиналу
плеј-офа, које ће бити недељу
дана после ове утакмице.

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

БАНАТСКИ БИКОВИ
УКРОТИЛИ ПАСТУВЕ

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ЖРК ПАНЧЕВО – КЛУБ КОЈИ ОБЕЋАВА

НЕНАД БОСНИЋ НОВИ ПРЕДСЕДНИК

Дошло је и до промена у

руководству Банатских бико-

ва.

Уместо дугогодишњег првог

човека и легенде клуба Мила-

на Кузманова, на место пред-

седника је изабран млади

Ненад Боснић. Кузманов ће

надаље бити члан Управног

одбора клуба, а генерални

секретар остаје Јелена Вамо-

вић.

АНДРИЈАНА У
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ

Чланица ЏК-а Јединство из
Качарева Андријана Кртенић
од 5. до 15. јуна борави у Кара-
ташу, на припремама с кадет-
ском репрезентацијом Србије,
која ће учествовати на Европ-
ском шампионату у Риги од 17.
до 19. августа.

У овом клубу очекују да позив
за национални тим добије и
Растко Анђеловић, а прилику
да се наметне селектору има-
ће на Европском јуниорском
купу, који се одржава 19. и 20.
јуна у Сарајеву.
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Сучељавање
Миришем промену, каже један коњ другом.

    Ја је не видим, одговара други коњ првом.

    Ћаскају коњи међу собом:

    треба ми времена, светла ионако нема;

    морам да телефонирам, да чујем шта мислим.

    Ради шта мораш, али купи их – преко њих ће продавац.

    Нећу, овде коњи испадоше лоши – купац објашњава.

    Људи су марва на продају.

Маса
Ништа лепше него кад си у гомили.

    Јер памти маса неке твоје заслуге за ваш скуп...

    Нормално, чуло се лајање из твојих уста.

    А гомила те гласно подржавала.

    Чији се лавеж јасније чује?

    Твој. Можда, ако хваташ само своју резонанцу.

    Биће да си само невидљиво створење у гомили сличних.

    Униформно. Мада, могуће је и да имаш боље мишљење о себи.

Обртај
Имам ли права на то да се жалим...

    Слушао сам Радио Луксембург и обртао плоче.

    Пун наде дочекивао сваку могућност да ми буде боље.

    Трудио се да је искористим.

    Ма, ко ме... Мази.

    Ослониш се, па схватиш да си пао.

    И онда тражиш кривце због тога.

    Небулоза. Окрени плочу, дај јој своје обртаје. Диши.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Одлучивали
делићи секунде

Злато и две бронзе

Сада више нема никакве дилеме – Пан-
чево има нову спортску звезду. Момка
о коме ће се тек писати и причати. То
је атлетичар Стефан Михајлов, наш
млади суграђанин, који у дресу бео-
градске Црвене звезде помера границе
у најатрактивнијој и најтежој атлетској
дисциплини – спринту.

Прошлог викенда у Краљеву је одр-
жано Првенство Србије за сениоре и
сениорке. Дакле, све оно најбоље што
српска атлетика тренутно има окупило
се у граду на Ибру. Првог дана такми-
чења виђене су сјајне трке у обе конку-
ренције, а иако дебитант на највећој
сцени, иако много млађи од својих
ривала, Стефан Михајлов се храбро и
одважно упустио у жестоку борбу с
фаворитима.

Стефан је у маниру најискуснијих
спринтера исконтролисао трку у ква-
лификацијама на 100 метара и осво-
јио прво место у својој групи. У кон-
куренцији од 22 сениора осам најбр-
жих нашло се у финалу. Као најмлађи
сениор Стефан Михајлов је феноме-
нално истрчао финале и на циљ сти-
гао трећи, поставивши нов лични
рекорд од 10,57 секунди. Колико је
финале било узбудљиво, говори чиње-
ница да су сва три првопласирана так-
мичара трчала испод 10,60 секунди,
што је историјски подвиг за српски
спринт, јер атлетски сладокусци гото-
во да не памте финале у којем су осва-
јачи медаља истрчали ову деоницу за
мање од 10,60 секунди. А о сјају меда-
ља одлучивали су „трептаји ока”...
Првопласирани је био Алекса Кијано-
вић из БАК-а (10,51 секунда), сребром
се окитио његов клупски друг Михај-
ло Мандић (10,55 секунди), а као нај-
бржи у Црвеној звезди Стефан је осво-
јио бронзу (10,57 секунди).

Ако се зна податак да Стефан трени-
ра атлетику само пет година и да је

знатно млађи од својих
највећих ривала, онда
не треба сумњати да ће
Панчево у најскорије
време добити и најбр-
жег Србина. Браво, мом-
чино! Али све честитке
заслужује и тренер Мир-
јана Стојановић.

Стефан је у Краљеву,
заједно са својом еки-
пом, освојио и златну
медаљу у штафети на 4
x 100 метара, а поред
њега тим Црвене звезде
чинили су и Немања
Булајић, Филип Иштва-
новић и Миодраг Тре-
совић.

И то није било све од
овог феноменалног мом-
ка. Бриљантан наступ на
овом шампионату Сте-
фан је заокружио осва-
јањем бронзане медаље
у трци на 200 метара.

Злато и две бронзе за
Стефана Михајлова на
најјачем такмичењу у
Србији. Па, свака част,
мајсторе! А. Живковић

СЈАЈАН УСПЕХ НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

СТЕФАН МИХАЈЛОВ – МОМАК 
О КОМЕ ЋЕ БРУЈАТИ СРБИЈА

Одлична организација
такмичења

Златни Стефан, 
Богдан и Марјан

Недеља, 6. јун, бар када је спорт у пита-
њу, у Панчеву је протекла у знаку триа-
тлона. Тог дана је ТК Тамиш, 28. пут,
организовао трку спринт-триатлона, која
је ове године била и првенство државе,
због чега су се на стази појавили најбо-
љи триатлонци и триатлонке које Срби-
ја тренутно има.

Организација је и овог пута била бес-
прекорна, а постигнути су и сјајни резул-
тати. Победници и прваци државе поста-
ли су – тачније одбранили су тај назив
од прошле године – Лана Гавриловић

из Сремске Митровице и Огњен Стоја-
новић из Новог Сада. Запажени су били,
наравно, и чланови домаћег клуба, а
поред великог броја трофеја, ТК Тамиш
може да се поноси и чињеницом да је
имао најбројнију екипу на овом прести-
жном надметању. Шампиони државе

постали су кадет Стефан Бирка, јуниор
Богдан Јелача и ветеран Марјан Лукић.

Поред њих, медаље за Тамиш освоји-
ли су и пионир Петар Савић (бронза),
млађа кадеткиња Милица Зарић (сре-
бро), кадет Алекса Кежић (сребро), јуни-
ор Лука Глигорић (сребро) и јуниор

Марко Глигорић (бронза), док је
Петар Ивачковић заслужио брон-
зу у конкуренцији такмичара од
21 до 30 година, а одличје истог
сјаја освојио је и Петар Переги у
групи триатлонаца од 31 до 40
година.

Сезона се наставља трком
спринт-триатлона 12. јуна, а ТК
Тамиш позива све љубитеље овог
спорта да буду и 27. јуна на тами-
шком кеју, где ће бити организо-
ван десети „Панчевачки аква-
тлон”.

После великог успеха Слободана Бите-
вића на Европском првенству, овог
викенда је на програму најзначајније
такмичење за најбоље каратисте у Срби-
ји.

Од 11. до 13. јуна у Паризу се одржа-
ва квалификациони турнир за одлазак
на Олимпијске игре, а КК Динамо ће
имати ту част да ће двоје његових так-
мичара покушати да се избори за „визу”
за Токио. Слободан Битевић ће насту-
пити у категорији преко 75 кг, а млада
Марина Радичевић у категорији преко
61 кг. У свакој категорији има преко 70
такмичара и само освајачи првих трију
места из сваке категорије стећи ће пра-
во да се нађу у Токију. Велику помоћ
чланови Динама имаће и од тренера
Предрага Стојадинова.

Карате ће се први пут наћи међу
олимпијским спортовима и ово је једин-
ствена прилика за наше суграђане да
испуне сан сваког спортисте.

На такмичењу „Рода куп” Динамо се
представио са седам такмичара, а брон-
зом се окитио Лука Доброта. Добро су
се борили и: Јелена Вучковић, Мартина
Пузић, Теодора Гагић, Наталија Игић,
Вук Воркапић и Лазар Николић.

У кампу перспективних такмичара
Карате савеза Војводине из Динама су
боравили Тара Ђурђевић, Матеја Сте-
панов и Александра Здешић, а већ од
10. до 16. јуна на Тари се одржавају
припреме репрезентације Србије, на
којима ће боје Динама бранити Алек-
сандар Здешић, Дарко Спасковски и
Никола Ивановић.

КАРАТЕ АКТУЕЛНОСТИ

БОБА И МАРИНА ИДУ ПО „ВИЗУ”

СРЕБРО ЗА МИЛАНУ

Да су Панчевци тре-

нутно у врху српског

спринта, потврдила

је наша суграђанка

Милана Тирнанић,

такође чланица

Црвене звезде.

Она је на држав-

ном шампионату у

Краљеву у трци на

100 метара освоји-

ла сребрно одличје,

с временом 11,46

секунди.

ПАНЧЕВАЧКИ ТРИАТЛОН, 28. ПУТ

ТАМИШ „ОДБРАНИО” ПРИМАТ


