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Број 4923, година CLIII

ТУШТУШ

Црна тачка у граду. Три судара недељно. Аутомобили без контроле. стр. 8

Људи, 
је ли то
могуће? » страна 3

НОВО У ГРАДУ!

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1

страна 11страна 11

Ко се сунца крије, боље да
га није – одавно не важи

ЧУВАЈТЕ ЗДРАВЉЕ ТОКОМ ВРЕЛОГ ТАЛАСА

n Нови изглед интернет
портала „Панчевац”.

n Информације 24 сата дневно,
седам дана у недељи.

n Бесплатни огласи на сајту 
за оглашиваче у листу.

УСКОРО!

стр. 6

СЕКУНД НЕПАЖЊЕ
МОЖЕ ДА КОШТА ЖИВОТА

КОМШИЈЕ БРОЈЕ УДЕСЕ И
СТРЕПЕ ОД ТРАГЕДИЈЕ – ДОКЛЕ?

ТЕМА БРОЈА

РАЗГЛЕДНИЦА

ДАВАТИ ДА БИ СЕ СТЕКЛО

стр. 7

Едукација и
електрификација
пре свега » страна 4



према националним мањинама које
живе у нашем граду. То је нешто на
шта смо заиста поносни и Панчево је
заиста мултикултуралан град који се
труди да деловањем Градске управе,
а и свих осталих институција, уважи
све заједнице које живе овде. Жели-
мо да се они осећају добро и да осете
Панчево као свој град, а оваква изло-
жба и манифестација је уприличена
управо из тог разлога, јер заједница
Словенаца у граду Панчеву постоји и
није мала и овај догађај је од значаја
и за словеначку заједницу, али и за
Град Панчево – казао је Стевановић.

Градоначелник је позвао суграђане
да погледају изложбу фотографија и
да се увере у све лепоте Словеније.

Миса на словеначком

Током „Дана Словеније” у Панчеву
квалитетним програмима промови-
сане су словеначка култура и тради-
ција. Програмом „Дани отворених
врата” и представљањем Удружења
Словенаца „Логарска долина” у неде-
љу, 27. јуна, манифестација је завр-
шена. Велики број Панчеваца имао је
прилику да се упозна са активности-
ма које спроводи Удружење, нарочи-
то у областима промовисања слове-
начке културе, историје и традиције,
као и словеначког образовања и
туризма.

Све што се пре тога догађало у пот-
пуности је оправдало очекивања чла-
нова панчевачког Удружења Слове-
наца, Панчеваца, као и гостију, којих
је било из целе Србије, али и из Сло-
веније.

Манифестација је почела 21. јуна у
Културном центру Панчева промови-
сањем књиге „Лајбах – 40 година веч-

ности”, аутора Теодора Лоренчича из
Марибора, једног од оснивача и био-
графа словеначке култне групе.
Истог дана Панчевцима је премијер-
но приказан и документарни филм о
почецима те групе и њеним првим
турнејама и концертима. Следећег
дана у Градској библиотеци промо-
висан је словеначки стручни часопис
„Словеника”, који су представили
чланови Националног савета слове-
начке националне мањине и уређи-
вачког одбора др Маја Ђукановић и
Саша Вербич. У музичком делу про-
грама представиле су се Санела Бла-
гојевић и Соња Мирковић.

У Цркви Светог Карла Боромејског
23. јуна је одржана света миса на
словеначком језику. Мису је предво-
дио Алојзиј Летоња, жупник Цркве
Светих Ћирила и Методија у Београ-
ду. Исте вечери у Народном музеју је
отворена изложба „Знаменити Сло-
венци у Србији”, аутора Марије Вау-
де, Николе Пилиповића и Биљане
Миленковић Вуковић. Централна
манифестација је одржана 24. јуна у
холу Градске управе Панчева, где је у
присуству градоначелника Алексан-
дра Стевановића, многобројних
гостију и високих званица амбасадор
Словеније у Београду Дамјан Бергант
отворио изложбу „Возом кроз Слове-
нију”.

После церемоније отварања изло-
жбе гостима је представљена мани-
фестација – гастрономски догађај
„Наши словеначки специјалитети”, о
којој су на оригиналан начин говори-
ли ученици и професори угоститељ-
ских смерова Економске школе „Паја
Маргановић”, уз помоћ словеначких
компанија „З дежеле – Цељске

меснине” и „Радгонске горице”. У
музичком делу програма наступиле
су Хелена Делић и Петра Витомиров,
чланице дуа „Фантастик”.

Следећег дана програм је био
намењен најмлађима. Професорка
биологије Јелена Јовановић одржа-
ла је занимљиво предавање о пче-
ларству, производњи меда и зашти-
ти животне средине, након чега су
најмлађи чланови Удружења
„Логарска долина” цртали цртеже
који су били инспирисани тим пре-
давањем.

У кафе-галерији „Галерија” 26.
јуна је одржано вече посвећено сло-
веначком туризму. Гостима су током
вечери били приказивани промотив-
ни туристички филмови, као и
музички спотови познатих словенач-
ких музичких састава. „Дани Слове-
није” постаће традиционална мани-
фестација, која ће се убудуће одржа-
вати и у осталим градовима јужног
Баната где живе Словенци.

Успешном организовању манифе-
стације, између осталих, допринели
су Амбасада Републике Словеније у
Београду, Влада Републике Словени-
је – Урад за Словенце в замејству ин
по свету Љубљана, Национални савет
словеначке националне мањине у
Србији, Словеначки пословни клуб
Београд, Град Панчево, КЦП, Град-
ска библиотека, Народни музеј,
Црква Светог Карла Боромејског,
Зрењанинска бискупија, Београдска
надбискупија и школе „Ђура Јак-
шић”, „Паја Маргановић” и „Јован
Бандур”. Поред локалних медија,
покровитељи су били и РТВ Словени-
је, РТС, РТ Војводине, „Моја Слове-
нија” и „Дело”. С. Трајковић

Манифестацију „Дани Словеније”,
која се одржавала у Панчеву од 21. до
27. јуна, посетило је неколико стоти-
на наших суграђанки и суграђана на
бројним локацијама у граду. Било је
књижевних вечери, филмова, изло-
жби, посета високих делегација...
Успели културно-дипломатски дога-
ђај организовало је Удружење Слове-
наца „Логарска долина” из нашег
града. У наставку је прича о томе.

Поводом одржавања културне мани-
фестације „Дани Словеније” у Панче-
ву, 24. јуна, наш град је посетио
амбасадор Републике Словеније у
Београду Његова eкселенција Дамјан
Бергант. Делегацију Амбасаде Репу-
блике Словеније дочекали су градо-
начелник Панчева Александар Сте-
вановић и чланица Градског већа
задужена за културу и омладину
Марија Јевић.

Након састанка с градоначелни-
ком амбасадор је у згради Градске
управе свечано отворио изложбу
фотографија „Возом кроз Словени-
ју”, аутора Јосипа Вебера и Блажа
Кавчића, а у оквиру програма емито-
ван је и кратaк промотивни филм о
Словенији. Свечаност су употпуниле
и ученице Музичке школе „Јован
Бандур” – тамбурашки дуо „Фанта-
стик”, који чине Петра Витомиров и
Хелена Делић. Посетиоци су могли
да уживају и у пратећем гастроном-
ском догађају и презентацији слове-
начких јела и специјалитета, које су
припремили ученици и професори
угоститељских смерова панчевачке
Економске школе „Паја Маргано-
вић”.

Мултикултуралан град

Амбасадор Словеније Њ. е. Дамјан
Бергант захвалио је организаторима
и градоначелнику Панчева на позиву
и истакао да се радује да су у Панче-
ву присутни 24 народа и народности
и да је међу њима и словеначка зајед-
ница, која се овда осећа добро и негу-
је своју културу и традицију. Напо-
менуо је да му је драго и да се Панче-
во развија и да имамо добре односе у
локалу.

– Веома сам радостан да овде има-
мо изложбу о железници, која пред-
ставља не само железничку структу-
ру него и Словенију као такву. Много
сам поносан на то што ова изложба
промовише моју земљу – рекао је
амбасадор Словеније.

Његов домаћин, градоначелник
Панчева Александар Стевановић,
рекао је да имамо част да угостимо
амбасадора Републике Словеније
захваљујући организацији нашег
суграђанина Јосипа Вебера, који је
уједно и председник Удружења Сло-
венаца у нашем граду.

– Желим да захвалим на овој посе-
ти Његовој екселенцији Дамјану Бер-
ганту. Ми смо имали кратак састанак
пре отварања изложбе на којем смо
разменили информације у вези с гра-
дом Панчевом и односом Панчева

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 2. јул 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

Гвоздена
врата

Има оних врата која чекамо да
се отворе целог живота. И све
што радимо усмерено је на то
да, када ставимо руку на кваку
и повучемо их к себи, она не
буду закључана... Када прођемо
кроз та врата, питамо се зашто
до тог тренутка нисмо могли да
закорачимо преко овог прага и
зашто нам се баш то није дало.
Некада нисмо пришли ни
довољно близу, а некада су нам
се нека друга мање важна врата
залупила испред носа. Тако да
нам више није пало на памет
ни да пробамо. Питам се коли-
ко смо пута били на „погрешној
адреси”. И како нас је мирис
залупљених врата који смо осе-
ћали док смо били приљубље-
ни уз њих натерао да кренемо
на сасвим другу страну.

Зашто куцамо предуго на
погрешна врата? А онда када
живот пресложи неке своје
коцкице свака брава је откљу-
чана и пролазимо без пробле-
ма, онако с малом стрепњом,
како је одједном све постало
лако. Али ипак не стајете јер,
докле год се врата отварају,
идете напред корак по корак и
одмичете од првобитне тачке.
Та тачка се зове „зона комфо-
ра”. Место у ком се, иако не
можете да мрднете, осећате
пријатно и безбедно. Кратко-
рочно је то добро, али гледано
на дуже стазе нема напретка.

Зашто је напредак битан?
Ако изађете из круга истих
ствари, дешаваће се нове.
Логично. Оне ће правити нове
кругове, а у њима ћете прона-
лазити друге људе, инспираци-
ју, имати нове видике... Ваш
напредак рефлектоваће се на
оне који вас посматрају и у
њима ће пробудити тежњу да се
и они крећу, да корачају с вама.
Неки ће желети и да вас зауста-
ве, али и то је сасвим у реду. То
је страх од непознатог. Докле
год не паралише, он је оправ-
дан и отвара могућност да
застанемо и да се запитамо.
Зар није лепо дозволити други-
ма да нас „заразе” вољом и сна-
гом да своје снове спроведу у
дело. Тако сазнајемо да је све
могуће. Само ако смо посегну-
ли ка правом улазу/излазу.

Ипак, не дозволите да вас
лични блесак сагори, већ вечно
одржавајте пламен и осветлите
пут онима који нису ни знали
да су живели у мраку.

Јер, када отворимо гвоздена
врата, чуда почињу да се деша-
вају...

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Мирјана Марић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ЗАВРШЕНИ „ДАНИ СЛОВЕНИЈЕ” У НАШЕМ ГРАДУ

Верност.

На Хиподрому, ових дана

Снимио: Милан Шупица

СВЕ ЛЕПОТЕ ПРИЈАТЕЉСКЕ ЗЕМЉЕ

Као што смо најавили у прошлом
броју, отворени педесетометарски
базен „понудио” се као опција гра-
ђанству за расхлађивање 28. јуна. У
базен је убачено 1.970 метара кубних
воде, па Панчевке и Панчевци, као и
сви гости нашег града, могу да га
посећују сваког дана од 10 до 18 сати.

Димензије отвореног пливачког
базена су педесет пута 21 метар, што
значи да заузима површину од 1.050
квадратних метара. Дубина му је
између 1,2 и 2,1 метра. Најплићи део
базена је насупрот улазу у комплекс,
а одатле креће косина у дужини од 25
метара, где достиже дубину од 2,1
метра, која је у следећих 25 метара
идентична, све до осам скакаоница.

Вода на панчевачком базену изу-
зетног је квалитета. Да то тако буде
увек, брине се Завод за јавно здравље
из Панчева, који врши бактериоло-
шку и хемијску контролу воде два до

три пута недељно. Треба напоменути
да је на постојећим чесмама и туше-
вима питка вода. Безбедност кори-
сника такође је на највишем нивоу: у
зависности од броја купача, од три до
седам будних и пажљивих лиценци-

раних спасилаца је
увек поред базена.
Њихов посао је и да
скрећу пажњу посе-
тиоцима на кућни
ред.

У понуди су и
велики рукометно-
-фудбалски терен
пресвучен тарта-
ном на коме може
да се игра и баскет,
као и мрежа за
одбојку. За најбоље
летње освежење у
Панчеву цене су
приступачне: једна

карта за децу до десет година кошта
105 динара, а за оне старије од те гра-
нице 150 динара. Постоји могућност
и да се купи сет карата за десет дола-
зака: за децу он стаје 800 динара, а за
одрасле 1.275 динара. С. Т.

ОТВОРЕНИ БАЗЕН ПРОРАДИО 28. ЈУНА

Чиста вода, а још и хлади

Организатор манифестације, градоначелник Панчева и амбасадор Словеније



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

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

Тако, на пример, заинте-
ресовани у Заводу „Панче-
вац” могу да ураде и кар-

диолошки преглед и све
врсте ултразвучних прегле-
да срца. За ове услуге су
ангажовани водећи струч-
њаци у тој области dr sc.
med. Слободан Томић, кар-
диолог, доктор медицин-
ских наука и магистар кар-
диологије са Института
„Дедиње”, као
и доцент dr sc.
med. Ненад
Ратковић и др
М и о д р а г
Шипчић с Вој-
номедицинске
академије.

Ендокрино-
лошке пре-
гледе обавља
др Гордана
Вељовић из
Опште болни-
це Панчево, а
колор доплер
врата, руку,
ногу и абдо-
миналне аор-
те и ултразвук
меких ткива
ради др
Ненад Марги-
тин, специјалиста радио-
логије, шеф одсека СТ
дијагностике и заменик
начелника Службе радио-
лошке дијагностике у
Општој болници Панчево.
Из Опште болнице долазе
и др Душан Стојић и др
Александра Стијаковић,
који раде прегледе дојке
(класични односно ултра-
звучни), и др Предраг
Вујић, који ради уролошке
прегледе. За прегледе из
области гинекологије заду-

жена је др Весна Новичић
Ђоновић из Дома здравља
Палилула.

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

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

У Заводу ће ускоро
почети да се спроводи и
амбулантна хирургија, а
све интервенције, као и
додатне хируршке и кон-
султативне прегледа оба-

вљаће др Горан Додевски,
специјалиста абдоминал-
не хирургије из Опште
болнице Панчево.

Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира
Завод „Панчевац”, посеб-
но онда када је неопходно

урадити пре-
гледе и анали-
зе на једном
месту и доби-
ти резултате
што пре. С
тим у вези,
треба подсети-
ти и на то да
се у Заводу,
примера ради,
све врсте
л е к а р с к и х
уверења изда-
ју за макси-
мално два
сата.
И овог месе-

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

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

АКТУЕЛНО 3
Петак, 2. јул 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

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

Због одржавања
велике атлетске трке,
у недељу, 4. јула, 
улице у центру града
биће затворене
за саобраћај

С обзиром на то да због актуел-
не епидемиолошке ситуације
Кризни штаб није ублажио мере
и није могуће организовати вели-
ке градске манифестације отво-
реног типа, Туристичка органи-
зација града Панчева одложила
је манифестацију „Дани Вајфер-
та” за крај августа.

Требало је да се манифеста-
ција „Дани Вајферта” одржи од
1. до 5. јула на више локација у
центру Панчева. Према важе-
ћим одлукама и препорукама
Кризног штаба, тренутно је могу-
ће организовати манифестаци-
је отвореног типа с највише 500
посетилаца, уз веома строге епи-
демиолошке мере.

– Жао нам је што смо били
принуђени да једну овако велику
и ван Панчева препознатљиву
манифестацију одложимо. Као
одговорна локална самоуправа не
желимо да на било који начин
кршимо прописе и препоручене
епидемиолошке мере, нити да
угрозимо било чије здравље. С
обзиром на то да је у овом тре-
нуткунемогућеобезбедитипошто-
вање строгих епидемиолошких
мера прописаних од стране Кри-
зног штаба, нити контролисати
број посетилаца на манифеста-
цији, у договору с Туристичком
организацијом града Панчева
одлучили смо да је најбоље мани-

фестацију одложити за дане када
буде одобрено организовање
масовних градских манифеста-
ција. Волели бисмо и надамо се
да ће здравствена ситуација кра-
јем августа бити много повољни-
ја и да ћемо бити у прилици да
манифестацију „Дани Вајферта”
одржимо онако како је и предви-
ђено. Слава града, Велика Госпо-
јина, још једна је прилика када
желимо да нашим суграђанима
приредимо разноврстан и богат
културно-забавни и музички про-
грам, због чега се и сам надам да
ће се епидемиолошка ситуација
поправити у довољној мери да
Кризни штаб одобри одржавање
овако великих манифестација,
као што су „Дани Вајферта” –
рекао је градоначелник Алексан-
дар Стевановић.

Будући да за спортска дешава-
ња важе другачија правила и да
је могуће одржавање уличне трке,
„Вајфертова трка”, коју органи-
зују Атлетски клуб „Панонија” и
Туристичка организација града
Панчева, биће одржана како је и
планирано, 4. јула, у 18 сати.

У оквиру „Вајфертове трке”
биће одржане трке особа са инва-
лидитетом или са отежаним кре-
тањем на 400 метара, трка пред-
школаца за дечаке и девојчице
на 100 метара, трка основаца за
први и други разред за дечаке и
девојчице на 250 метара, трка
основаца за трећи и четврти
разред за дечаке и девојчице на
300 метара, трка основаца за
пети и шести разред за дечаке и
девојчице на 400 метара и трка
основаца за седми и осми раз-

ред за дечаке и
девојчице на 800
метара. Након све-
чаног отварања
биће одржана
главна трка на
четири километра
за мушкарце и
жене и главна трка
на 10 километара
за мушкарце и
жене. Организато-
ри и спонзори
обезбедили су
вредне награде за
победнике у свим
категоријама.

„Вајфертова
трка” ће бити одр-
жана на следећој
траси: од Трга сло-
боде, Улицом вој-
водеРадомираПут-
ника, до Улице

Максима Горког, затим Улица
МаксимаГоркогдоУлицедрСве-
тислава Касапиновића, од Улице
др Светислава Касапиновића до
Жарка Зрењанина, Улица Жарка
Зрењанина до Улице др Жарка
Фогараша, од Улице др Жарка
Фогараша до Кеја Радоја Дакића,
од Кеја Радоја Дакића и Муче-
ничке улице до Игњата Барајев-
ца, од Улице Игњата Барајевца до
Улице Вука Караџића, од Вука
Караџића до Штросмајерове ули-
це, од Штросмајерове улице до
Улице Димитрија Туцовића, од
Улице Димитрија Туцовића, Ули-
цом генерала Петра Арачића, до
Трга слободе.

Током одржавања „Вајферто-
ве трке” улице на траси трке
биће затворене за саобраћај од
14 до 21 сат. Р. П.

ПРОМО

МЕЂУНАРОДНИ
ФЕСТИВАЛ ХАРМОНИКЕ

Златна дирка
Међународни фестивал хар-
монике под називом „Златна
дирка – прва хармоника Вој-
водине” биће одржан у поне-
дељак, 5. јула, у Иванову.

Поред срца фестивала –
такмичења солиста на хармо-
ници, које оцењује стручни
жири састављен од реноми-
раних музичких извођача и
педагога, саставни део фести-
вала су и семинари, стручна
предавања, концерти солиста,
оркестара и вокалних соли-
ста који изводе нумере извор-
не народне музике.

Такмичарски део фести-
вала почиње у 11, а ревијал-
ни део, с доделом награда, и
концерт Маринка Роквића у
20 сати. А. Ж.

ОД 1. ЈУЛА

У ОКРУЖЕЊУ

Укинут роминг
Роминг између Србије, Босне

и Херцеговине, Црне Горе,

Северне Македоније и Алба-

није укинут је у четвртак, 1.

јула.

То значи да су сада цене

разговора, СМС порука и

коришћења података на

мобилним мрежама у нацио-

налном саобраћају идентич-

не на територији свих наве-

дених земаља.

Мобилни оператери су

ових дана значајно снизили

и цене телефонских разго-

вора, СМС порука и кори-

шћења интернета на терито-

рији Грчке. Д. К.

ПОШТА 
УПОЗОРАВА

Чувајте се преваре
Јавно предузеће Пошта Србије
упозорило је да је детектован
нови покушај злоупотребе лого-
типа и имена Поште, којим се
грађанима путем лажних и пре-
варних СМС порука сугерише
да треба да изврше одређену
уплату ради подизања извесне
пошиљке. СМС порука садржи
линк ка страници која није у
власништву Поште. 

У Пошти кажу да никада на
овај начин нису комуницирали
с корисницима и скрећу пажњу
грађанима да не поступају на
начин како се у спорним пору-
кама тражи од њих. У случају
недоумица позовите контакт-
-центар Поште на бројеве
0700/100-300 и 011/36-07-788,
радним данима од 8 до 20 и
викендом од 8 до15 сати. Д. К.

ГРАДСКА УПРАВА
ОБАВЕШТАВА

Гасни прикључак
Градска управа Панчево оба-
вештава грађане да је јавни
позив за рефундирање дела
средстава утрошених за купо-
вину типског кућног гасног
прикључка за 2021. годину
завршен услед утрошка сред-
става намењених за ову сврху.

На јавни позив се пријави-
ло 75 грађана, власника инди-
видуалних објеката, који су у
2021. години склопили уго-
вор с Јавним предузећем
„Србијагас” и уредно предали
сву тражену документацију. У
Градској управи кажу да ће у
наредном периоду свима бити
исплаћен део средстава за
наведену намену у износу од
40.000 динара. Д. К.

НОВОСТИ О ОТИМАЧИНИ У РЕЖИЈИ КНЕЖЕВИЋА

Људи, је ли то могуће!?
Старији читаоци ових новина
сигурно се сећају чувеног
коментатора фудбалских утак-
мица Младена Делића, а посеб-
но његовог емотивног „испа-
да” на крају одлучујућег меча
између тадашње Југославије и
Бугарске у квалификацијама
за европско првенство на ста-
диону „Пољуд” у Сплиту 21.
децембра 1983. Млађи могу да
потраже снимак на „Јутјубу”.
Елем, и једној и другој репре-
зентацији била је потребна
победа, а да се завршило нере-
шено, на „Евро” би се пласи-
рао Велс. Било је 2 : 2 до самог
финиша, а онда је Делић испри-
поведао за историју:

– Нема више времена за било
шта... 45, 38. Вујовић, Вујовић!
Па, ево је шанса! Гол, гол! Људи,
па је ли то могуће!? Лудница,
шта је ово! Шта ће се ово дого-
дити! 3 : 2. Радановић, Радано-
вић... Па, је ли то могуће, људи
моји, каква срећа!!!

Ево какве то везе има с лопо-
влуком у „Панчевцу”: чинило
се да нема времена, али га је
било, као и шанси. Искоришће-
них. И јесте се догодила тешка
„лудница”. И да, све је могуће,
и да, неки људи имају среће.
Барем мисле да је имају. Али
се не презивају ни Вујовић, ни
Радановић, који су је заиста има-
ли, него – Кнежевић.

Јер, када на утврђивању чиње-
ница у неком случају дуже од
годину и по дана ради седморо
људи, а до сада су вештачењем
скупили довољно материјала да
се неко сумњичи за прибавља-
ње противправне имовинске
користи у износу од 90.000 евра,
онда не треба да чуди да ту неће
да се зауставе. Тако, у случају
отимања имовине „Панчевца”,
за шта се сумњичи бивша бла-
гајница Славица Кнежевић, има
нових детаља: истражни орга-
ни су потврдили да Славица и
њена старија ћерка Јелена Перо-
вић у власништву имају сефове
у једној панчевачкој банци. Није
то, само по себи, кривично дело.
Сеф може да отвори било ко с
личном картом и да у њему
држи било шта.

Без жеље да инсинуирамо,
треба додати да је врло могуће
да у сефовима стоје разнобојне
новчанице, пошто је истрага
против Славице Кнежевић про-

ширена: она је саслушана на
околности у вези са основаном
сумњом да је, уз „нестанак нов-
ца” 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.

С обзиром на то како се
развија проширена истрага,
тужилац ће осумњиченој и њеној
породици највероватније стави-
ти забрану располагања имови-
ном до окончања суђења. То се
односи и на сефове.

Уз ово, тужилаштво испитује
и криминалну прошлост Кне-
жевића: постоје пријаве најбли-
жих рођака против тог поро-
дичног „клана” да је, пре свих,
Славица и пре неколико деце-
нија сличне ствари „завршава-
ла” – правила је проблеме посло-
давцима, а онда кривицу за то
сваљивала на друге. Пратиће-
мо овај случај. Р. Т.

Славица Кнежевић Ф
О
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НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Било који 

специјалистички

преглед 

можете заказати

радним данима

од 7 до 14 сати 

и суботом од 

7 до 12 сати,

путем телефона 

013/21-90-900 и

013/21-90-903.

ПРОМО

МАНИФЕСТАЦИЈА „ДАНИ ВАЈФЕРТА” ОДЛОЖЕНА ЗА КРАЈ АВГУСТА

ЧЕКАЈУЋИ НЕКО БОЉЕ ВРЕМЕ



Министар Недимовић
и покрајински 
секретар Божић 
обећали помоћ 
пољопривредницима

По добијању решења
о одобрењу пројекта
пола износа подршке,
а остатак по завршетку
инвестиције

Удружење повртара и воћара у
Банатском Брестовцу и пољо-
привредно газдинство Вукаши-
на Ристића из Панчева, који је
користио подстицајне мере
Министарства пољопривреде за
набавку механизације, угостили
су прошле недеље министра
пољопривреде у Влади Републи-
ке Србије Бранислава Недимо-
вића и покрајинског секретара
који дужи исти ресор у Новом
Саду Чедомира Божића.

Недимовић је нагласио да је
важно да пољопривредници више
користе мере које обезбеђује
држава, а потом је са чланови-
ма Удружења повртара и воћа-
ра у Банатском Брестовцу 
разговарао о „три кључне теме”.

Субвенције Републике 
и Покрајине

Министар је казао да је „прва
ствар едукација коју морамо да
спроведемо са члановима Удру-
жења”, а потом додао:

– Друга ствар везана је за
организацију манифестације
„Дани паприке”. Трећа тема се
односи на електрификацију
поља, што је код повртара и
воћара најважније. Они много
новца троше на дизел-гориво,
гас за покретање пумпи, навод-
њавање… Договорио сам се с
градоначелником Александром
Стевановићем у вези с дефини-
сањем обухвата рејона и ми

ћемо дати комплетан новац, сто
одсто, за електрификацију у
Банатском Брестовцу.

Недимовић је електронским
медијима изјавио да је с повр-
тарима из Брестовца разгова-
рао и о противградној зашти-
ти. Објаснио је да је овог месе-
ца започета изградња радар-
ског центра у Самошу, који ће
покривати Банатски Брестовац
и територију Панчева. Према
речима Чедомира Божића, „Бре-
стовац ће бити брањен од гра-
да са три стране – из Долова,
Иванова и Старчева”.

Вукашин Ристић из Панче-
ва, чије су пољопривредно
газдинство посетили Недимо-
вић и Божић, рекао је да је уз
помоћ државе, односно преко
конкурса, обновио готово ком-
плетну механизацију: набавио
је три трактора, прскалице, сеја-
лице за жито и кукуруз и при-
колице. Он обрађује око 500
хектара и планира да конкури-
ше за набавку још једне сеја-
лице, чиме ће комплетирати
механизацију.

Градоначелник Панчева
Александар Стевановић рекао
је да је ова посета изузетна
прилика за пољопривреднике
да сазнају више о субвенција-

ма државе, које су, када је
овај вид привреде у питању,
велике.

Спектар прихватљивих 
инвестиција

Истовремено, јавни позив за
ИПАРД подстицаје за инвести-
ције у куповину нове механиза-
ције и опреме, као и изградњу
објеката, расписан је шести пут.
Пољопривредницима је овим
конкурсом на располагање ста-
вљено шест и по милијарди дина-
ра, што је скоро три пута више
него досад.

Како јављају агенције, конкур-
сом су обухваћени сектори меса,
млека, воћа и поврћа, одређе-
них врста житарица, индустриј-
ског биља, грожђа и јаја. Новац
из ИПАРД фонда намењен је
произвођачима који су спремни
да прилично инвестирају.

Директорка Управе за аграр-
на плаћања Биљана Петровић
овим поводом је рекла:

– Пољопривредници могу да
подносе захтеве за физичку имо-
вину, за све оно што повећава
вредност њиховог газдинства,
објекте, затим противградне мре-
же, засаде, хладњаче, за меха-
низацију, прикључне машине,
за чување житарица, а ако су у

питању сточари – за све оно што
ће им поспешити производњу.

Максималан износ за који се
може конкурисати је 700.000
евра, са 60 одсто повраћаја ако
пољопривредници имају до 40
година, а када се ради о сектору
меса, и до милион евра. И за
узгајање воћа може се конкури-
сати код овог фонда.

Стручњаци кажу да би треба-
ло да пољопривредници учеству-
ју кад су ови позиви у питању без
обзира на обимну документаци-
ју, јер ништа није неизводљиво:
широк је спектар прихватљивих
инвестиција, а сада су најактуел-
нији изградња фарми и пласте-
ника, опремање воћњака, наба-
вљање система за наводњавање,
опреме, машина… Пољопривред-
ници морају на време да крену с
припремом документације, посеб-
но ако је у питању комплексан
пројекат као што је изградња обје-
ката, како би до 10. септембра
стигли да припреме апликације.

По добијању решења о одо-
брењу пројекта требало би да
пољопривредници добију 50
одсто износа подршке на своје
наменске рачуне, а остатак по
завршетку инвестиције. Сва обја-
шњења је могуће наћи на сајту
Управе за аграрна плаћања.
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Кључеви још једног возила – овог
пута из Мечења за МКУД „Боназ
Шандор” – свечано су 28. јуна уру-
чени у Иванову. Да подсетимо, пре
месец дана из збратимљеног Боњ-
хада, локалне самоуправе Измењ,
стигло је комби возило као дона-
ција за мађарску заједницу и МКУД
„Тамаши Арон” у Војловици.

Помоћник градоначелника Пан-
чева за село и рурални развој Иван
Андрејевић приликом примопре-
даје возила је рекао:

– Желим и по други пут да
поздравим одличну сарадњу изме-
ђу два збратимљена града, Боњ-
хада из Мађарске и нашег Панче-
ва. Сарадња је резултирала дона-
цијом и другог путничког комби-
ја Месној заједници Иваново и
мађарској заједници у том месту.
Захваљујем у име града Панчева
и у име мађарске заједнице у Ива-

нову градоначелнику локалне
самоуправе Мечењ Крахун Еле-
меру, а посебно градоначелници
Боњхада Филоне Ференц Ибоји
на изузетном залагању да баш
збратимљеном граду Панчеву,
Месној заједнициИваново и мађар-
ској заједници у Иванову буде
додељено ово друго возило. Пан-
чево је покрило трошкове цари-
њења и регистрације за оба вози-
ла, хвала Граду на томе.

Андрејевић је изразио искрену
наду да ће ово возило бити дуго у
употреби и да ће служити сврси
којој је и намењено, а то је за пре-
воз деце и ученика, болесних и
старих лица, као и за потребе
МКУД-а „Боназ Шандор” у Ива-
нову и Месне заједнице Иваново
за учешће у разним културним
манифестацијама у земљи и ино-
странству.

У ТОКУ ЈЕ РАНИ ЈАВНИ УВИД

Северна индустријска зона 3 у настајању
На деведесет једном
хектару предвиђене
гринфилд инвестиције

Планом детаљне регулације
Северне индустријско-пословно-
-производне зоне 3 у Панчеву,
који је Градска управа огласила
за рани јавни увид, предвиђена
је изградња гринфилд индустри-
је, што би требало да буде пре-
тежна намена зоне, уз могућ-
ност градње и других компати-
билних објеката. Оквирна повр-
шина обухвата плана износи
деведесет један хектар.

Планирана је градња свих

врста производних и пословних
објеката који спадају у катего-
рију малих и средњих предузе-
ћа, а који неће имати негатив-
них утицаја на непосредно и
шире окружење. У оквиру повр-
шина остале намене, а између
различитих производно-послов-
них објеката, биће постављено
заштитно зеленило. Парцеле тре-
ба да буду заштићене од ветра,
прекомерног осунчања, утицаја
саобраћајног загађења…

На овом подручју тренутно
постоји неколико објеката
изграђених на парцелама које
су у приватном власништву.
На терену постоје и атарски

путеви, као и канали. Осим
објеката комуналне инфра-
структурне мреже у обухваће-

ном простору
нема других јав-
них садржаја.

За задовољење
с а о б р а ћ а ј н и х
потреба планира-
на је мрежа са
одговарајућим
капацитетима
која ће омогући-
ти безбедно, ефи-
касно и рационал-
но функциониса-
ње саобраћајног
система овог дела

насеља. Обрађивач плана је ЈП
„Урбанизам”, а рани јавни увид
трајаће наредних десет дана.

Националне мањине биле су посебно обесправљене током
пандемије јер нису имале приступ информацијама на свом
језику, а некима су била ускраћена и основна санитарна
средства. Да би информације о јавном здрављу дошле до
припадника националних мањина, треба да им буду доступ-
не и разумљиве. Међутим студија рађена прошле године је
показала да један број држава чланица (Европске уније –
прим. аут.) није на регионалним или мањинским језицима
пружао информације у вези с коронавирусом, здравствене
савете и услуге. Током пандемије додатно су биле наглаше-
не предрасуде, занемаривање и дискриминација.

(Генерална секретарка Савета Европе
Марија Пејчиновић Бурић, „Бета”, 29. јун)

* * *
Организовање масовних окупљања, попут музичких фести-
вала, на којима се не може обезбедити и контролисати одр-
жавање дистанце и употреба маске, а где је пажња присут-
них додатно умањена утицајем алкохола, на којима посто-
ји продужен контакт када дешавања трају до јутарњих сати
и настављају се у камповима, представља превелики ризик
у условима када има превише непознаница о самом виру-
су, вакцинацији и тестирању. Не можемо бити потпуно
сигурни да је сваки вакцинисани грађанин заиста и зашти-
ћен од инфекције, а за неке вакцине знамо да је и преко 20
одсто вакцинисаних незаштићено. Поред тога, питање је и
да ли свака вакцина може да спречи преношење инфекци-
је, а не само оболевање, да ли ће се јавити неки нови сој
који „заобилази” стечени имунитет и да ли је сваки нега-
тивни тест заиста и индикатор одсуства инфекције.

(Епидемиолог Предраг Ђурић, „Данас”, 30. јун)

* * *
Свако воли да је поштован и уважаван, да га се сматра
разумним, широкогрудим, отвореним, кооперативним, да
је радо виђен сусед, да је цењен члан уже и шире заједнице.
Нико не воли да га се сматра егоистом, лажовом, глупаном,
задртом протувом, насилником. Укратко, свако воли да је
вољен, нико не воли да је невољен, да је презрен, да је пари-
ја. То важи за појединца, за породицу, за народ, за државу.
И поштовање и презир стичу се делима. У животу поједи-
наца свакодневним понашањем, у животу народа и држава
унутрашњом хармонијом (или дисхармонијом), односом
према суседима и према глобалном свету... Нико није оно
што замишља да јесте, него је оно што други мисле и кажу
о њему.

(Новинар Павле Радић, портал „Аутономија”, 25. јун)

* * *
Геноцид је реч коју превише политичара са читавог спек-
тра српске политике никако не жели да изговори не схвата-
јући да је његово негирање само продужетак геноцида који
онда одређује веома негативну перцепцију Србије у свету.
Јавно исказана сагласност да се у Сребреници догодио гено-
цид олакшала би сарадњу са Бошњацима, као што би суо-
чавања са болним истинама прошлости помогла решавању
српско-албанског сукоба, смањивању тензија са Хрватском
и Црном Гором.

(Аналитичар Бошко Јакшић, „Политика”, 28. јун)

* * *
Рачуница је у суштини једноставна, иако ће у крајњем
исходишту бити папрена. Наводна мржња и завереност
света против Срба, Србије и православља је снажан фактор
хомогенизација у самоизолацији, перманентном рату про-
тив реалности и отпору сваком напретку. Та нит кривуда
кроз историју новије Србије као метастаза социјалног кан-
цера који разара друштвено ткиво.

(Писац Светислав Басара, НИН, 24. јун)

* * *
Нисам могао да останем равнодушан посматрајући чита-
ву мигрантску кризу ових година. Сматрао сам да није у
реду да се све то дешава, а да правим филм о нечему
сасвим трећем.

(Редитељ Стефан Арсенијевић, 
агенција „Танјуг”, 30. јун)

* * *
Доста сам позајмљивала из текстова Иве Андрића, између
осталог и један од назива радова је преузет од Андрића...
Мислим да је Андрић некако најтачније описао Босну, она-
ко како ја то видим и доживљавам. Мислим да се није
нешто пуно променило од тада до сада. Разлог зашто сам ја
конкретно ушла у целу ту причу јесу лични демони, због
личног идентитета, због својих личних прича кроз које сам
пролазила, које су биле врло тешке, врло комплексне, и
идеја да се некако сама са собом изборим и суочим, а онда
сам кроз то истраживање свог личног почела да истражу-
јем колективно. Тада ми је постало јасно да је то једно те
исто и да бих желела да проговорим о тим предрасудама и
разним врстама етикетирања која се дешавају.

(Бањалучка визуелна уметница
Моника Билбија Поњавић, Радио „Слободна Европа”, 19. јун)

КОНЦЕПТ ПОСЕТА ДРЖАВНИХ ФУНКЦИОНЕРА НАШЕМ ГРАДУ

ЕДУКАЦИЈА И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА ПРЕ СВЕГА

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

У одлуци о измени и допуни
одлуке о распореду и коришће-
њу средстава за подршку уна-
пређења пословне инфраструк-
туре наводи се да ће Град Пан-
чево добити 19,7 милиона дина-
ра за изградњу тротоара поред
саобраћајница у северној инду-
стријској зони.

Ради се о средствима из репу-
бличког буџета, одлуку је пот-

ВЕСТИ ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Граду 20 милиона динара 
из Републике

Још једно возило 
из Мађарске

Овде ће нићи Северна пословна зона 3

писала министарка привреде
Анђелка Атанасковић, а доку-
мент додатно укупно распоре-
ђује нешто више од милијарду
динара.



Друштвено одговорна
кампања за
бољитак заједнице

Компанија НИС наставља да пружа
подршку здравственим установама
широм Србије уручењем донације
Институту за онкологију и радиоло-
гију Србије. Донација се састоји од
финансијских средстава намењених
за набавку реагенса који се користе за
испитивања код пацијената с карци-
номом простате и око 5.000 литара
пијаће воде „Јазак”. У име компаније
НИС, донацију је проф. др Даници
Грујучић, директорки Института за
онкологију и радиологију Србије, уру-
чио Вадим Смирнов, заменик гене-
ралног директора и директор Функ-
ције за односе са државним органима
и корпоративне комуникације. Подр-
шку овој донаторској активности пру-
жили су и запослени у НИС-у, члано-
ви „Клуба волонтера”, који су учество-
вали у испоруци воде у просторије
Института за онкологију и радиоло-
гију. На овај начин компанија НИС и
њени запослени наставили су реали-
зацију низа друштвено одговорних
активности које спроводе у жељи да
допринесу развоју заједнице и уна-
пређењу услова за рад здравственог
система Србије.

У име Института за онкологију и
радиологију Србије компанији НИС
је на донацији захвалила проф. др
Даница Грујичић, директорка Инсти-
тута.

– Моје колеге које су радиле у ковид
систему, медицинске сестре, техни-
чари, сви они су заиста изнели огро-
ман напор у 2020. години, међутим

ја морам да похвалим лекаре са
Института за радиологију и онколо-
гију, јер су они преузели бригу о паци-
јентима из целе Србије. Једина уста-
нова уз нас која је радила све време
са онколошким пацијентима је Инсти-
тут за радиологију и онкологију Вој-
водине. Нажалост, нисмо могли сви-
ма да помогнемо и ово је позив да се
онкологија препозна као једна врста
системске болести и да се организа-
ција целе службе уради боље. Надам
се да ћемо то успети управо захваљу-
јући овако одговорним компанијама
које послују у Србији – навела је
Даница Грујичић.

Вадим Смирнов, заменик генерал-
ног директора НИС-а, захвалио је
медицинским радницима на пожртво-

ваности и пожелео им успешан рад и
што мање пацијената.

– Прошла година била је година
короне. Међутим, не смемо забора-
вити на то да друге болести нису
нестале. Једна од њих свакако је рак,
а људи се свакодневно боре са овом
болешћу. Иако имамо вакцину про-
тив короне, и даље немамо вакцину
против рака. Оно што имамо јесу
дивни људи који су одабрали овај
посао и да буду уз нас у најтежим
тренуцима – рекао је Смирнов.

Реализована донација једна је од мно-
гобројних акција које је компанија НИС
спровела како би подржала здравстве-
не институције у Србији. Од 2009. годи-
не у унапређење рада здравственог
система компанија је уложила више од

215 милиона динара.
Само у 2019. години
НИС је са 116,5 мили-
она динара подржао
набавку модерне
опреме за 20 устано-
ва у којима се лече
најмлађи пацијенти.
Поред тога, подршка
здравственим радни-
цима била је приори-
тет компаније током
епидемије ковида 19.
Тако је НИС, у сарад-
њи са УНИЦЕФ-ом,
поклонио 56 кисео-
ничких протокомера
болницама у Београ-
ду, као и 500 компле-
та хируршких уни-
форми за ковид бол-
ницу у Батајници и
Клинички центар
Србије. Новчаним

донацијама НИС је подржао Општу
болницу у Чачку и Институт „Торлак”
у Београду. За потребе здравствених
радника и пацијената у различитим
болницама у Србији обезбеђено је више
од 60.000 литара пијаће воде „Јазак”,
док су волонтери НИС-а учествовали у
уређењу просторија здравствених уста-
нова у 12 партнерских општина и гра-
дова. Недавно је компанија НИС дони-
рала и возило за потребе патронажне
службе Дома здравља „Др Симо Мило-
шевић” у Београду, као и 350 комплета
постељине за болничке кревете Ургент-
ног центра у Београду. У жељи да пру-
жи свој допринос очувању јавног здра-
вља, компанија НИС ће и убудуће наста-
вити да пружа подршку здравственом
систему наше земље.
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Држава урадила свој
део, на потезу
локалне самоуправе
и произвођачи

Глобални раст цена
сировина повећава
трошкове израде
прозора и врата

Влада Републике Србије потписала
је са преко 60 локалних самоуправа
уговоре о финансирању уградње енер-
гетски ефикасније столарије у дома-
ћинствима и тако испунила свој део
обећања. Сада су на потезу градови
и општине, који у наредним данима
треба да упуте позив заинтересова-
ним грађанима, али и фирмама које
ће обезбедити врата и прозоре. Међу-
тим, јавио се нови проблем – цена.
Наиме, у последњих неколико месе-
ци скочила је вредност материјала
за израду PVC и алуминијумских
прозора на светском тржишту, па је
самим тим порасла и цена готових
производа.

Српске компаније и фирме које се
баве продајом столарије наводе да
цене већ расту и да ће тако остати и у
наредном периоду, што свакако не
иде у прилог грађанима и многи су
љути због тога. Неки од њих сматрају
да се цене напумпавају како би се
извукао већи ћар. Произвођачи тврде
супротно.

Но кренимо редом.

Почело је, почело

Да подсетимо, Министарство енер-
гетике доделило je 54 милиона дина-
ра, а максималан износ средстава
по локалној самоуправи је 10 мили-
она. Сада ће градови и општине који
су ушли у овај програм расписати
наредних дана позив за избор
предузећа која ће обављати радове
на енергетској санацији стамбених
објеката и тако ће бити формирана
листа фирми које ће учествовати у
реализацији овог посла. Након тога
локалне самоуправе ће позвати гра-
ђане и на основу одобрених пријава
и фактура уплатиће средства иза-
браним предузећима.

Субвенција износи 50 одсто тро-
шкова: Влада покрива 25 одсто, а
још 25 процената општина или град,

а грађани ће моћи да се пријаве за
замену прозора и врата, изолацију
на фасадама, крововима и котлови-
ма и за замену грејних система. Кон-
кретно, за стан од 60 квадрата укуп-
ни трошкови замене столарије су
1.500 евра – 750 плаћа власник
некретнине, 375 евра покрива општи-
на на чијој је територији некретни-
на, а преосталих 375 евра покрива
Управа за енергетску ефикасност.
Градови и општине ће вршити и кон-
тролу пријава грађана изласком на
терен пре доношења одлуке о доде-
ли субвенције за енергетску ефика-
сност и након реализације радова.
Уједно, оформиће стручне тимове
који ће проверавати енергетска свој-
ства и ефикасност објекта. Према
званичним подацима, у Србији је
2019. године било више од 350.000
стамбених објеката који немају ника-
кву топлотну изолацију, али, према
незваничној статистици струке, запра-
во их је много више.

Вреди истаћи да је ово само пилот-
-пројекат, а да ће у наредном периоду

држава наставити да даје субвенције,
али тако да износ неће бити лимити-
ран на 1.500 евра, и у ту сврху обезбе-
ђено је укупно 450 милиона евра.

Нисмо ми, мајке ми

Фирме које се баве уградњом стола-
рије кажу да је због пандемије коро-
навируса све већ поскупело, а очеку-
ју и наставак раста цена невезано за
конкурс. Ове године је неколико пута
порасла цена прозора и врата, јер су
добављачи материјала подигли цене
због раста цене основних сировина
за производњу PVC и алуминијум-
ских профила на глобалном ниву.
Уједно, на тржишту готово да и нема
слободних залиха преко потребних
профила за израду столарије. 
Произвођачи тврде да раст цена нема
везе с расписаним конкурсом и да
он има везе с растом цена стакла,
метала и PVC-а.

Цене столарије се разликују од фир-
ме до фирме, али оне зависе и од
многих других критеријума – мате-
ријала, димензија, врсте затварања.

Најјефтинији су PVC прозори: за оби-
чан прозор са двоструким стаклима
у просеку треба неких 130 евра, или
од 85 до 160 евра по квадратном
метру. Цена прозора с дрвеним окви-
ром, који могу бити и до 40 одсто
скупљи од PVC прозора, износи од
100 до 180 евра. Најскупљи су ком-
биновани дрвено-алуминијумски про-
зори, који су често и дупло скупљи
од обичних PVC прозора. У те цене
треба урачунати и уградњу, а монта-
жа се наплаћује између пет и десет
евра по квадрату.

Било како било, иако поскупљује,
процењује се да ће оних неколико
милиона динара веома брзо планути
у нашем граду, јер је интересовање
Панчеваца огромно. Проблем може
да буде тај што овај посао неће имати
ко да уради, јер је већина озбиљних
панчевачких фирми које се баве изра-
дом и уградњом PVC столарије пре-
букирана (масовно су ангажоване на
градилиштима широм града) и муку
муче с добављачима јер се профили
чекају и по неколико недеља.

У СУСРЕТ ДРЖАВНИМ СУБВЕНЦИЈАМА ЗА СТОЛАРИЈУ

ИМА ПОСЛА, НЕМА МАТЕРИЈАЛА

НИС ПОДРЖАО ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ

Не смемо заборавити на друге болести

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ЕНЕРГЕТСКА

ЕФИКАСНОСТ

У Краљеву су у петак, 25. јуна,

свечано потписани уговори с

локалним самоуправама у Србији

о субвенцијама за замену столари-

је, односно за повећање енергет-

ске ефикасности. Градоначелни-

цима и председницима општина

чије су локалне самоуправе испу-

ниле све услове за почетак реали-

зације пројекта уручени су уговори

који обезбеђују 10 милиона дина-

ра државне помоћи.

Наредних дана следи наредни

корак – наставак процедуре је у

надлежности локалних самоупра-

ва, које расписују два јавна пози-

ва: за компаније и грађане. Према

плану државе, овај пројекат треба

да траје и наредне године, а укуп-

но ће бити утрошено између 400 и

500 милиона. Уједно, за месец

дана биће завршени подзаконски

акти и расписан јавни позив за

субвенције за постављање солар-

них панела.

У ВОЈВОДИНИ ПРЕКО
400 ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

Прави се нова
стратегија

У Привредној комори Војводине
одржана је конференција под нази-
вом „Управљање комуналним отпа-
дом – изазови и потенцијали”, у
организацији Савета за циркуларну
економију ПКВ-а. Циљ је био да се
јавност упозна са стратегијама и
идејама управљања комуналним
отпадом на подручју АП Војводине.
Како се могло чути на конференци-
ји, један од највећих проблема је
пораст броја дивљих депонија. Иако
је држава издвојила 75 милиона
динара за уклањање дивљих депо-
нија, њих у овом тренутку у Србији
има 2.500. На територији АП Вој-
водине постоји преко 400 дивљих
депонија.

Просечна годишња продукција
отпада на територији АП Војводине
износи око 572.000 тона, а на депо-
није се без претходне обраде одла-
же највећи део комуналног отпада.
Рециклира се три одсто комунал-
ног отпада. Према препорукама
националне стратегије управљања
отпадом, у АП Војводини је форми-
рано девет центара за регионално
управљање отпадом, а то су: Субо-
тица, Сомбор, Кикинда, Зрењанин,
Инђија, Панчево, Вршац, Нови Сад
и Сремска Митровица – наводи се у
саопштењу ПКВ-а.

ДРЖАВА УВЕЛА НОВИ
СИСТЕМ КОНТРОЛЕ

Софтвер
контролише трошење

Држава уводи нови систем који ће
пратити свих 500.000 зарада у јав-
ном сектору, а план је да се под
контролу стави исплата зарада кори-
сницима државних пара. То прак-
тично значи да ће бити контроли-
сани расходи и извршене исплате
за све запослене у јавном сектору у
реалном времену, а самим тим
отклоњена је могућност грешке у
обрачунима зарада пре њихове
исплате, као и све евентуалне злоу-
потребе.

На почетку ће се водити тачна
евиденција за 10.000 запослених у
јавном сектору који примају зараду
из буџета Србије. На пројекту под
називом „Искра” директно ће ради-
ти око 3.000 људи, а цео систем
биће увођен фазно у јавни сектор.
Практично, прве промене треба оче-
кивати у сектору рада, запошљава-
ња и социјалне политике, а затим у
секторима културе и правосуђа. У
другој фази нови обрачун зарада и
њихова боља контрола биће уведе-
ни у сектор просвете, а након тога и
у здравство.

У последњој фази пројекат ће бити
имплементиран и у јединицама
локалне самоуправе са индирект-
ним корисницима и све то биће завр-
шено у наредних годину и по дана,
односно до краја 2023. године.

Иначе, просечна зарада у јавном
сектору у марту ове године износи-
ла је 72.407 динара, што је за 5.000
више него у новембру 2020. године.

ПРОБЛЕМ ОТПАДНИХ ВОДА
У СРБИЈИ

Велика
инвестиција

У Србији ће у наредне две деценије
инвестиције у третман отпадних
вода бити око 20 милијарди евра –
закључак је Пословног форума одр-
жаног прошле недеље у Привред-
ној комори Србије.

Према речима струке, третман
отпадних и пијаћих вода је највећи
проблем који Србија има у области
животне средине. У закључку скупа
се каже да обрада отпадних вода
само у градским и општинским
колекторима за пречишћавање више
није довољна, већ је потребно да
компаније претходно третирају инду-
стријске отпадне воде.
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Чини нам се да смо лето 2021.
године дочекали са жељом да
оно буде прекретница у којој
ће живот кренути да побеђује
„нову нормалност”. Док пла-
шљиво покушавамо да пове-
жемо конце оне заборављене
нормалности, не можемо се
отети утиску да нам је једно
велико суочавање с „црном
рупом” у нашим животима
помогло да застанемо и дало
довољно времена да одлучи-
мо којим путем даље. Али,
како год да крене наше путе-
шествије у
сусрет алфа,
бета или делта
соју, искључи-
во ће од нас
зависити да ли
ћемо пристати
да будемо
у п л а ш е н е
индивидуе које
ће у другом
људском бићу
проналазити
опасност и
кривицу, или ћемо се окрену-
ти ближњима и бити подршка,
како у радости, тако и у пат-
њи. Наравно, тежак ће то бити
пут и захтеваће не само људ-
ску већ и професионалну хра-
брост.

Ако пођемо од велике и пле-
мените професије каква је
медицински радник – лекар и
медицинска сестра, готово је
немогуће разумети колико је
било потребно векова и труда
прегалаца са свих меридијана
кугле земаљске, који су утка-
ли своје знање, мукотрпан рад,
па и животе, у оно што је ова
професија данас. Она зауста-
вља процесе који воде у неми-

новну смрт и враћа оболелог у
живот. Она је у стању да сачу-
ва виталне функције мозга и
срца и да спречи инвалидност.
Медицина ће помоћи брачном
пару да добије плод своје љуба-
ви, а слепој старици с мреном
у очима да поново прогледа и
достојно живи. Нема те боле-
сти за које лекарска професи-
ја не тражи адекватне одгово-
ре или је веома близу њих. У
светлу свега овога, питамо се
има ли било ко право да ока-
ља ову професију својим
малим, бедним интересима и
да ли целокупна медицинска
наука треба да буде у сенци
било које болести, па макар то
била и пошаст с којом данас
живимо.

Једна друга велика профе-
сија, новинар – медијски рад-
ник, омогућила нам је да про-
ширимо наше видике и боље
упознамо свет у којем живимо.
Најбољи међу овим мајстори-
ма писане и изговорене речи
показали су нам да је новинар-
ство један велики истраживач-
ки рад и умеће постављања пра-
вих питања. Праве теме и пра-
ва питања доводе нас до пра-

вих одговора, а
медијска ствар-
ност постаје
блиска свету у
којем живимо.
Данас, нажа-
лост, све више
увиђамо да се
та стварност
боји претежно
тамним бојама,
а да су несреће,
болести и непо-
чинства најче-

шће теме у фокусу новинарске
професије.

Намерно изабрасмо ове две
професије како бисмо запра-
во описали зачарани круг у
којем се данас колективно
налазимо. Могли смо споме-
нути и правнике, учитеље,
социјалне раднике или поли-
тичаре и не бисмо погреши-
ли. Одговор би увек био исти:
потребан је храбар искорак и
суочавање пре свега са самим
собом и у томе нема изузета-
ка. Био би то истински пут
„колективног имунитета”,
достојанства, менталног и сва-
ког другог бла-
гостања.

Између нове и старе
„нормалности”

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Одговор би увек био
исти: потребан је 
храбар искорак и 
суочавање пре свега
са самим собом и у
томе нема изузетака.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Познато је да се алер-
гије јављају због „гре-
шке” у раду имуноло-
шког система, који
претерано реагује на
уобичајене супстанце
из наше околине,
попут прашине, живо-
тињске длаке, полена,
неких састојака из хра-
не. Те уобичајено 
безопасне супстанце
организам грешком
види као опасне, те започиње јаку имунолошку реакцију.

Ако сте испробали све антихистаминике које сте могли
наћи у апотекама и нисте имали превише среће, 
предлажемо да се окренете природи. Постоји заиста
много биљака које су одлични савезници у борби против
алергија, али две се посебно издвајају.

Црни ким је природни антихистаминик, те има противу-
пално и имуномодулаторно дејство. Уље црног кима даје
изванредне резултате код алергија, а његова дугорочна упо-
треба доводи до знатног смањења симптома алергије.

Једнако је делотворна и гљива реиши, која значајно
кочи све четири поменуте врсте алергијских реакција.
Она је показала и позитивне ефекте против астме, а
притом знатно побољшава и имуносистем. Ганодермна
киселина, још једно њено једињење, изузетно је моћна
код разних врста алергија. Гљива делује антивирусно и
антибактеријски, па може да се користи и као природни
антибиотик.

Црни ким и реиши
– страх и трепет за алергије

Лето је у пуној снази, а поред
тога што најављују високе тем-
пературе све до краја јула, 
метеоролози упозоравају и на то
да је индекс ултраљубичастог
зрачења ових дана висок, те гра-
ђанима саветују посебан опрез
приликом боравка напољу.

Стога није згорег да се присе-
тимо савета о здравом сунчању
и заштити од меланома, јер је
наука доказала да нам кожа
ништа неће заборавити нити
опростити.

Иако на нашим просторима људи
углавном верују да је таман тен
симбол атрактивности и доброг
здравља, чињеница је да таква
пребојеност коже заправо пред-
ставља знак њеног оштећења.

Излагање сунцу, било оно дуго-
трајно или пак краткотрајно, али
неумерено и интензивно, често
може изазвати негативне ефек-
те, који представљају главни фак-
тор ризика за настајање мела-
нома, али и немеланомских кар-
цинома коже.

Учесталост тумора коже, а
међу њима и меланома, у послед-
њих 30 година расте свуда у све-
ту, па упозорења стручњака да
се јаког сунца треба клонити не
би требало доживљавати као пра-
зне приче.

Статистика

У Србији се сваке године откри-
је око 650 оболелих од мелано-
ма, док приближно 300 људи
умре од овог најсмртоноснијег
рака коже. Застрашујућа је чиње-
ница да међу младима узраста
од 15 до 29 година у просеку
годишње четири
мушкарца и шест
жена оболи, док
три мушкарца и
једна жена наве-
деног узраста изгу-
би битку са овом
опаком болешћу.

Иако се Србија
налази у групи
земаља с нижим
ризиком оболева-
ња, црвени аларм
се пали због
податка да се број
оболелих од 2005.
до 2015. повећао
за чак 25 проце-
ната. Стручњаци
објашњавају да је
главни разлог
томе пре свега
неконтролисано
излагање станов-
ништва УВ зраче-
њу у претходним
деценијама.

Угрожени и млади

Према речима прим. др Светла-
не Грубор, специјалисте дерма-
тологије и венерологије у
Kабинету за дерматовенероло-
гију KБЦ Земун, порасту броја
оболелих од рака коже највише
доприноси управо повећање
ултраљубичастог зрачења услед
оштећења озонског омотача.

– Пре само тридесетак годи-
на званичан став у медицини
био је да су тумори коже тумори
старијих особа и да се јављају у

шестој или седмој деценији
живота. Међутим, малигни тумо-
ри коже се данас дијагностикују
у све млађем узрасту – понекад
чак и у раним тридесетим годи-
нама живота. Најмлађа паци-
јенткиња којој сам дијагности-
ковала базоцелуларни карцином
на кожи имала је само 22 годи-
не. Срећом радило се о локал-
ном тумору, који је оперативно
одстрањен у целини, без после-
дица – истакла је прим. др
Светланa Грубор.

Kако одабрати 
најбољу заштиту?

Полице апотека и парфимерија
препуне су различитих препа-
рата за заштиту од сунца. Док-
торка Светлана Грубор саветује
како да одаберете прави:

– Да бисмо направили пра-
вилан избор, морамо препозна-
ти свој тип коже, јер од тога
зависи јачина заштитног фак-
тора. Фототип 3 се најчешће сре-
ће на нашем поднебљу, а карак-
терише га нешто тамнија кожа,
мање осетљива на сунце, која
лако и брзо тамни. Препарат за
заштуту од сунца бирамо тако
да фактор омогући што дужу
заштиту. Дакле, ако кожа фото-
типа 1 изгори после пет минута
боравка на сунцу, заштитни фак-
тор (СПФ) 50 омогућава 50 пута

дужи боравак на сунцу пре поја-
ве опекотина. У пракси препо-
ручујемо пацијентима да не
користе мањи фактор од 30 и да
понављају мазање коже на сат
времена или СПФ 50 са обна-
вљањем на један и по до два
сата. На нашем поднебљу неоп-
ходно је штитити кожу у перио-
ду од априла до краја септем-
бра, када је висок УВ индекс.
Дакле, кожу штитимо увек, а не
само када идемо на плажу! Уко-
лико говоримо о летовању, дозво-
љено је излагање сунцу у перио-
ду до 10–10.30 и од 16.30–17
сати, уз обавезно наношење водо-
отпорног заштитног препарата.
Неизоставно се морају користи-
ти и наочаре са УВ заштитом,
шешири, заштитна одећа... Хлад
или сунцобран пружају заштиту
од сунца као СПФ 6, што значи
да се и ту може изгорети за крат-
ко време ако кожа није зашти-
ћена!

Природна заштита за кожу

Уместо скупих заштитних кре-
ма из апотеке, које неретко садр-
же и састојке који вам доносе
више штете него користи, може-
те се определити и за препарате
на биљној бази које ћете напра-
вити сами.

Алоја вера

Још од времена древних египат-
ских фараона алоја се користи
за лечење свих врста кожних
обољења. Тридесетих година про-
шлог века доказано је да гел из
листова ове биљке убрзава исце-
љење опекотина од зрачења.

Чак и ако нисте вични гајењу
биљака, алоја ће вам сигурно
успети. Гаји се у саксији, а
потребно јој је врло мало воде и
не треба јој скоро никаква нега.

Kод мањих опекотина, посе-
котина и других кожних тегоба
једноставно откините доњи лист,
расеците га уздуж, извадите жела-
тинозно месо и нанесите га на
оболело место. Можете испро-
бати и неки од бројних комер-
цијалних препарата за кожу који
садрже ову биљку.

Уље чајевца

Уље чајевца са својим природ-
ним антиинфламаторним,
антибактеријским, антимикроб-
ним и антигљивичним свој-
ствима једно је од најпопулар-
нијих природних есенцијалних
уља за негу коже.

Лековиту мешавину која ће
вам помоћи у лечењу опекоти-
на од сунца направите тако што
ћете помешати 12 капи уља чајев-
ца са 30 мл хладно цеђеног
маслиновог, сунцокретовог, суса-
мовог или кокосовог уља. Немој-
те ову комбинацију наносити на
отворене ране.

Маслиново уље и шаргарепа

Сок од шаргарепе се често кори-
сти у комерцијалним уљима за
тамњење. Ако желите да напра-
вити свој лосион за сунчање,
помешајте 120 мл маслиновог
уља, пет капи тинктуре јода и
пет капи сока од шаргарепе.

Лосион нанесите пре излага-
ња сунцу и поновите након сат
времена.

Миришљава чаролија

Можете користити и комбина-
цију природних уља за сунчање
како бисте добили тен какав
желите. Предлажемо вам ком-
бинацију по две кашичице уља
ораха, сусама и авокада, по пет
до десет капи есенцијалног уља
кокоса и ваниле и 50 мл екстра-
девичанског кокосовог уља.

У свој природни лосион може-
те додати и неколико капи екс-
тракта зеленог чаја, јер он штити
кожу од УВ зрака и опекотина.

САЧУВАЈТЕ ЗДРАВЉЕ ТОКОМ ВРЕЛОГ ТАЛАСА

КО СЕ СУНЦА КРИЈЕ, БОЉЕ 
ДА ГА НИЈЕ – ОДАВНО НЕ ВАЖИ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ОПРЕЗНО С ЛЕКОВИМА И КОЗМЕТИКОМ

ПРИРОДНИ ЛЕК ЗА ОПЕКОТИНЕ ОД СУНЦА

Имајте у виду да поједини

лекови повећавају осетљивост

на сунце, па се, ако сте на

некој терапији, пре излагања

сунцу посаветујте о томе са

својим лекаром.

Такође, током сунчања избе-

гавајте употребу дезодоранса,

козметичких препарата и пар-

фема, јер они могу изазвати

непријатну реакцију на сунце

или трајну пигментацију.

Сваком се може десити да

заспи на плажи, али последи-

це таквог опуштања могу бити

ужасне по вашу кожу. Ако вам

се икада десило да изгорите на

сунцу, знате о чему причамо.

Уколико вам се ипак омак-

не који минут сунчања више,

ево како да најбоље и најбрже

ублажите опекотине и расхла-

дите кожу. Овај рецепт ће вам

донети тренутно олакшање, а

ваша кожа ће се брзо смири-

ти, па ће и затезање проћи у

рекордном року. За ово

инстант решење потребни су

вам: шољица млека, коцкице

леда и чиста памучна тканина.

Поступак: У посуду ставите

млеко и лед, па потопите крпу

у смешу. Исцедите крпу и ста-

вите је на опекотину. Стављај-

те ове облоге све док не осетите

олакшање. Након тога кожу

можете да намажете хидра-

тантним лосионом или кремом.

Беланчевине из млека помоћи

ће кожи да се регенерише, док

ће вам лед пружити олакшање

хлађењем коже.



Србија је за само три дана дожи-
вела три трагедије – деца непли-
вачи страдала су на купалишти-
ма. Двоје деце из Фекетића уда-
вило се на „дивљем” купалишту,
док је малишан од само десет
година пронађен мртав на дну
базена код Сомбора. Посетиоци
базена и других купалишта у
великом су броју непливачи –
чак половина популације млађе
од 30 година не уме да плива
или је врло несигурна у води.

Деца млађа од шест година не
би смела буквално ни секунд да
буду у води без надзора одрасле
особе, јер је толико мало време-
на и потребно да дође до траге-
дије – упозорава Миодраг Јовић,
шеф спасилачке службе Аде
Циганлије, који додаје и да чак
половина млађих од 30 година
у Србији не уме да плива.

Као веома важну чињеницу
он истиче и то да је најчешћи
узрок проблема купање на неу-
ређеним локацијама, али и под
дејством алкохола.

Према његовим речима, чим
службе за спасавање нема, то
место није безбедно за купање и
то је прво правило које треба
имати на уму пре него што се
упустимо у авантуру.

– Свако кршење правила може
довести до настанка ризичних

ситуација. Оно што сви морају
да знају јесте да ће у таквим
ситуацијама спасиоци свакако
интервенисати, али и да свака
спасилачка интервенција пред-
ставља ризик по живот спасио-
ца и својим неодговорним пона-
шањем они не стављају на коц-
ку само свој живот, већ и онога
ко хоће да им помогне – каже
Јовић.

Деца за секунд
могу да се удаве

Он истиче да је едукација кључ,
односно основ спречавања неми-
лих ситуација у води је знање
пливања, а родитељи морају да
воде рачуна о својој деци. У сва-
ком моменту морају да знају где
су им деца, да ли су под надзо-
ром или не и да их једноставно
не пуштају на купалишта која
су неуређена.

– Не само деца, заиста нико
не треба да се купа на неуређе-
ним купалиштима, она су неу-
ређена управо због тога што не
постоји начин да се уреде, што
не постоји инфраструктура, ту
постоје бројне подводне опасно-
сти које могу да се десе, и преко
95 одсто случајева утапања у
Србији догађа се на неуређеним
купалиштима – каже он.

Како објашњава, механизам
дављења код деце је другачији,
јер деца од пет-шест година или
млађа немају одбрамбени меха-
низам као одрасли људи.

– Уколико дете падне испод
површине, а нема никог поред
њега да га одмах извуче, за трен
може бити фатално – упозорио
је Јовић.

Половина млађих од
30 година непливачи

Оно што још додатно забриња-
ва јесте и званична статистика –
чак 50 одсто становника Србије
млађих од 30 година су непли-
вачи, што је заиста огроман про-
ценат.

– Мислим да друштво треба
системски да уради нешто на
томе, да обука пливања треба да
буде ствар опште културе. Ако
сте родитељ, морате да будете

свесни да свако купалиште носи
своје ризике и да свака ситуа-
ција може увек да се деси, али
су шансе мање ако вам је дете
добар пливач – истакао је Јовић.

Врло је важна обука у плива-
њу деце школског и предшкол-

ског узраста. Како каже, то је
права ствар за превенцију, да се
што мање таквих случајева деша-
ва, јер смо нажалост сведоци да
се сваке године, поготово у овом
предсезонском периоду, велики
број деце утопи, чак и на уређе-

ним купалиштима, али се нај-
чешће дешава на неуређеним,
без надзора родитеља или неко-
га ко би могао да им помогне.

У инцидентној ситуацији може
дасезадесисвако, биопливачили
не. Најбољепливачерецимоможе

да ухвати грч, али је разлика
у томе што добри пливачи често
могу да помогну сами себи.

Постепен улазак у воду

И Ненад Стојковић, професио-
нални ронилац и инструктор

пливања из Овчар Бање, каже
да је основно начело понашања
на свим, па и на дивљим купа-
лиштима – ако се упустите у
такав ризик – адекватна при-
према за улазак у воду. Никако
се не треба купати под дејством
алкохола, каже он, а неплива-
чима се не препоручује да улазе
у воду дубље од појаса.

Период преласка из пролећа
у лето, упозорава Стојковић,
велика је опасност за купаче јер
се још нису навикли на воду.

– Никако не треба улазити
врућ у воду. Млади знају да на
купалиште дођу бициклом или
после неке активности, па онда
ускоче у воду. А температурна
разлика од 10 степени довољна
је да изазове невоље. Најбоље је
најпре неко време провести у
хладовини, а потом се лагано
поквасити по ногама, рукама,
грудима, у пределу око срца, по
врату. Затим сачекати пар мину-
та и тек онда ући у воду. То
решава 99,9 одсто проблема који
могу настати при уласку – каже
Стојковић.

Бове не стоје у
води без разлога

Важно је поштовати и бове, које
се постављају по међународним
стандардима, на дубини од 1,80
до 2,20 метара, у зависности од
конфигурације терена. Како нам
каже Јовић, оне нису ту без
разлога, већ да укажу на то докле
је безбедно пливати.

Он истиче да је купање под
дејством алкохола један од нај-
већих фактора ризика. Ако је
могуће издвојити старосну кате-
горију, тинејџери су посебно
угрожени, јер прецењују своје
могућности, а повуче их и дру-
штво. Они који знају да пливају
повуку и оне који не знају да
пливају, али крену јер их је стид
да кажу, и онда спасиоци мора-
ју да интервенишу.

Није исто у реци, 
језеру, базену...

Свако купалиште има своју врсту
опасности и своју специфичност.
Базенски услови су највећи ризик
јер је велики број купача на малом
простору. Али ту срећом има спа-
силаца. Језера и реке су незгод-
ни због смањене видљивости воде,
речне поготово, јер је текућа вода,
те носи и различите врсте отпа-
да, а стварају се и вирови. Мор-
ска због велике површине, тала-
са и разних створења која могу у
најмању руку да унесу панику
код купача. Најважније је бити
одговоран, јер се тако смањује
могућност утапања.

– Језера носе своје опасно-
сти. На самој површини воде
близу обале температура је при-
јатних 24-25 степени и купача
повуче да отплива даље. У неком
тренутку пливач се одмори и
спусти ноге, а ту је већ хладнија
вода, које може да изазове бло-
каду срца због сужавања крв-
них судова. Важно је знати да
вода 30 пута брже смањује тем-
пературу људског тела него
ваздух. Дивља купалишта на
рекама су прича с посебним
ризиком јер свака река има сво-
је ћуди и сушта је супротност
од базена. Места где су брзаци
и где се дубина нагло мења тре-
ба избегавати. Довољно је да
деца која су учила пливање на
базену уђу у неравноправну бор-
бу с водом и закаче се за стење
или грање и ето трагедије – каже
Ненад Стојковић.

ТЕМА БРОЈА
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КОЈА ПРАВИЛА ДА ПОШТУЈЕТЕ НА КУПАЛИШТИМА

СЕКУНД НЕПАЖЊЕ МОЖЕ ДА КОШТА ЖИВОТА!

КАДА БИ ТРЕБАЛО

ДА ДЕТЕ НАУЧИ ДА ПЛИВА

Многи становници Србије

нису пливачи или пливају јако

лоше. На питање када би тре-

бало да научимо дете да пли-

ва Кристина Миладиновић,

инструкторка из Удружења

спасилаца, каже да то зависи

највише од детета и његовог

узраста.

– Зависи од детета, јер су у

том узрасту интересовања и

способности различити. У

школском узрасту је довољно

зрело, али ако има мање од

12 година, чак и да зна да

плива, дете не сме да иде

само на базен.

Она каже да је пливање

део културе, али да, нажалост,

доста људи не уме да плива.

ПРАВИЛА ЗА КУПАЊЕ

НА БАЗЕНУ

1. Увек лагано ходајте, без

трчања, у области око базе-

на. Знајте да влажни подови

често могу бити јако клизави,

а падови опасни. Никако не

улазите и не скачите у базен

без надзора старијих.

2. Увек проверите или питај-

те уколико први пут улазите у

неки базен за дубину воде у

различитим тачкама, тако да

знате чиме располажете, да

ли можете да додирнете тло

или не и слично. Никада се

не правите важни, чак ни

уколико сте добар пливач.

Подржавајте своје другаре у

базену и помозите им да

достигну ваш ниво познава-

ња пливања.

3. Проверите све знакове

упозорења око и унутар базе-

на уколико постоје, како

бисте били сигурни да не

постоје одређена ограничења

и да се можете слободно пре-

пустити пливању. Никако

немојте ронити у базену по

сопственој вољи и без надзо-

ра спасиоца. Колико год ви

били добар ронилац, знајте

да никада не знате колика

гужва може бити у базену,

где можете изронити и ко вас

случајно може ударити при

изласку и ненамерно повре-

дити.

4. Увек искористите туш пре

уласка у базен како бисте

припремили своје тело на

температуру воде у базену,

или лагано улазите у воду.

Не само деца, заиста
нико не треба да се
купа на неуређеним
купалиштима.

У инцидентној
ситуацији може да
се задеси свако, био
пливач или не.

РЕЧ СТРУЧЊАКА

Не прецењујте своје способности
Кристина Миладиновић,
инструкторка из Удружења спа-
силаца, каже да постоје мере
предострожности које свако
може да предузме како би избе-
гао незгоду која може имати
трагичан исход. За Кристину,
најважније је где се купамо.

– Велики је проблем у разви-
јеној свести, пливање није само
пливање на базену, већ и одр-
жавање на површини воде.
Важно је где се купамо, видимо
да је велики број незгода на
дивљим плажама и купалишти-
ма без инфраструктуре.

Она је такође рекла да је страх
највећи непријатељ купача,
посебно оних који се прецене.

– Страх је чудо, он може дове-
сти до незгода које могу да буду
и фаталне. Најчешће људи пре-
цене своје способности, пробају
да препливају Аду Циганлију и
на половини схвате да немају
снаге ни да се одрже на повр-
шини, а камоли да пливају на
другу страну или назад.

Како притећи
некоме у помоћ

Колико времена имамо уколи-
ко неко почне да се дави, да би
могао да буде спасен, зависи од
тога ко ће му притећи у помоћ.
Инструкторка каже да су некад
пресудне секунде.

– Спасилачке службе су про-
фесионалне, ми се бавимо и
превенцијом. Да не бисмо мора-
ли да скачемо по некога, ми
смо ту и да упозоримо на време
како до инцидента не би дошло.
Када неко уђе у воду, ми већ
видимо да ли ће се снаћи и зна-
мо да имамо секунде да одреа-
гујемо.

Она је подвукла да деца не
смеју у воду без надзора роди-
теља.

– Увек апелујемо на родите-
ље, није доста да они седе на
пешкиру, а да се дете купа у
плићаку, макар имало шлаух
или мишиће. Дете потоне у
секунди, нема свест да зове упо-
моћ, довољан је тренутак за тра-
гедију. Будите поред детета у
води, увек.

Никад у воду
после јела или пића!

Трагични исходи не догађају
се само због незнања или непа-

жње, већ и због прегрејано-
сти и других фактора, каже
она.

– Немојте конзумирати
алкохол пре уласка у воду,
нити обилан оброк. Пазите и
да не идете прегрејани у хлад-
нију воду. Нема гуркања, пота-
пања, то су све мере превен-
ције. Идите на уређена купа-
лишта која имају инфраструк-
туру, она постоји ради безбед-
ности. Службе спасилаца, реда-
ра и медицинске хитне помо-
ћи су минимум да би боравак
на води био безбедан.

Она је рекла да се мора добро
водити рачуна о томе куда се
иде и с ким деца иду.

– Мора да постоји свест
о томе да се не иде на купа-
лиште без спасилаца. Роди-
тељи морају да знају да не
пуштају децу на разна места
где има воде, морају има-
ти информацију где су деца,
с ким су и умеју ли да пли-
вају.
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Недавно се на раскрсници улица Све-
тозара Милетића и Синђелићеве поно-
во догодила саобраћајна несрећа, а ова
раскрсница је, може се слободно рећи,
црна тачка у граду. Овде се догоде чак
и три судара недељно, а разне ситуаци-
је које су на ивици да прерасту у несре-
ћу свакодневна су слика и ноћна мора
станара околних кућа. Све иде до те
мере да поједини размишљају о прода-
ји некретнина.

Ми смо били на лицу места да бисмо
се уверили у истинитост ових навода и
поразговарали са станарима.

– У последњих десет година били смо
сведоци велике материјалне штете про-
узроковане удесима на овој раскрсни-
ци. Материјална штета је надокнади-
ва, али један дечко је изгубио оба кука.
Колико то вреди? То не може да се
надокнади. Возачи ће удес углавном
објаснити тиме да нису видели знак
„стоп”. О томе уопште не треба ни 
разговарати. Нешто се дешава и нешто
се мора предузети: ставити ту лежеће
полицајце или семафор – рекао нам је
Александар Вујновић, који живи у бли-
зини спорне раскрснице.

Возачи у пуној брзини без поштовања
знакова и кочења пролазе короз раскр-
сницу и то је, како кажу наши суграђа-
ни из дог дела града, највећи проблем.
Ни гране дрвећа нису поткресане, што
додатно отежава видљивост знакова.

– Постоји ту и један психолошки моме-
нат који је неизбежан: људи, када виде у
даљини зелено светло на семафору у
Улици Светог Саве, потпуно занемаре
знак „стоп” на овој раскрсници. Као про-
фесионални возач с тридесет година
искуства у теретном саобраћају сматрам
да би требало да и ова улица добије пра-
во првенства пролаза. Нешто мора да се
промени – закључује Вујновић.

Аутомобили без контроле

Поред судара, недалеко од спорне раскр-
снице било је чак и улетања аутомобила у
куће, што додатно узнемирава станаре.
Људи су уплашени за своју сигурност до

те мере да су неки од њих решили да
продају своје некретнине и да се одселе.

– Било је улетања и у куће. У једну од
њих улетео је аутомобил док је на два и
по метра одатле жена шетала и гурала
колица с бебом. Моја деца су ту одра-
сла, али мене је страх да туда и проше-
там – признаје Вујновић.

И поред тога што су станари из овог
краја писали петицију, до решења се
није дошло. Сви се надају излазу из ове
ситуације пре него што се догоди несре-
ћа у којој штета неће бити само мате-
ријалне природе.

– Пријатељ је надавно добио дирек-
тан ударац, оба аутомобила су била
тотално уништена. На срећу, људи су
добро. Али једном ће се десити ката-
строфална несрећа. Да ли је поломље-
на рука или нога неког детета вредна
овога? Недавно је била саобраћајна

несрећа, срча и пластика су стајале ту
недељу дана – додаје наш саговорник.

Три судара недељно

– Доста времена проводим на послу, али
моја ћерка прати ситуацију и само ми
каже: „Мама, три судара ове недеље”.
Нама су пре десетак дана ударили ауто-
мобил паркиран испред куће. Одбили
су се од њега и порушили чесму, па уда-
рили у дрво липе, коју су такође оштети-
ли. Комби нам се закуцао у аутомобил.
Писали смо петицију и покушавали да
нешто решимо, али ништа се није поме-
рило с мртве тачке. Једном приликом су
мерили нешто, понадали смо се да ће
поставити семафор, али то се није деси-
ло – изјавила је жена која је претрпела
штету у карамболу аутомобила.

Поред бриге за сопствени живот и
имовину, људи који живе овде су у сва-
кодневном страху јер не знају шта ће
затећи на улици када се поново зачује
прасак.

– Стравично је, овде нису сигурни
ни учесници у саобраћају, ни пешаци,
ни имовина. Овде човек жели да прода
кућу због ове ситуације која је непод-
ношљива. Једна породица се већ одсе-
лила. Стресно је, са сваким праском
ми истрчавамо из кућа да помогнемо у
нади да нико није озбиљније повређен
– потврдио је и трећи Панчевац причу
претходних саговорника и својих ком-
шија. Сузана Јанковић

С. АНТИЋМ. ЖИВАНОВ Л. ЋАКОВИЋ Ј. РОБАЛЉ. ДИМИТРИЈЕВИЋБ. ЛАХОВИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Каконајављује „Електровојводина”, због
планираних радова на електричној мре-
жи, у недељу, 4. јула, од 9 до 15 сати, без
струје ће остати више од десет села у
јужном Банату, међу којима су и панче-
вачка – Долово и Банатски Брестовац.

У понедељак, 5. јула, од 9.30 до
13.30, струје неће имати део Скро-
баре на путу за Црепају.

У „Електровојводини” кажу да
ће, ако буде временских непри-
лика, најављени радови бити отка-
зани, као и да ће у случају рани-
јег завршетка радова напајање
корисника бити укључено пре
планираног времена. Квар на мре-
жи можете пријавити на телефон
319-220.

Како се обрачунава
висина пензије?

Савест спава док 
џеп не заболи

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Ни кад би се на каквом симпозију-
му окупили сви најпаметнији свет-
ски научници, психолози, психија-
три, лекари, филозофи, социолози,
антрополози, педагози, еколози,
полицајци, ватрогасци, конобари и
сви други стручњаци за људе, за
њихов карактер и за мотиве који
покрећу њихова дела – на једно
питање сигурно нико од њих не би
имао одговор. Не би сигурно ни сви
заједно, после много већања, могли
да га смисле.

А питање је ово: зашто, о зашто

и, опет, побогу зашто људи имају
потребу да ђубре, уместо у празан
контејнер, одложе – поред њега?!
Или ће ова мистерија стећи статус
вечите или ће се нешто променити.
Па макар комунални милицајац
искакао иза сваког контејнера с бло-
ком за казне наготовс. Можда је то
чак и добра идеја. Људе које не
боли савест, увек заболи ударац по
џепу. То је неписано правило. И
треба ту предност над њима иско-
ристити, иначе ћемо се колективно
удавити у ђубрету.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КОЛИКО ЈЕ РАСПРОСТРАЊЕН ПРОБЛЕМ КОНЗУМАЦИЈЕ ДРОГЕ?

Не васпитава улица, већ породица

Нашој редакцији обратио се читалац
који крајем године стиче услов за
одлазак у старосну пензију и желео
би да зна колика би била висина њего-
ве пензије, односно на који начин се
она обрачунава. На сајту Републич-
ког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање постоји одговор на то пита-
ње, а ми га преносимо у целости.

„Висина старосне пензије одређу-
је се према оствареном пензијском
стажу и зарадама, односно основи-
цама осигурања за које је плаћен
допринос за пензијско и инвалид-
ско осигурање. Обрачун се врши ста-
вљањем у однос укупне зараде (осно-
вице) осигураника, у правилу, почев
од 1. јануара 1970. године са про-
сечном годишњом зарадом у Репу-
блици Србији за сваку календарску
годину и на тај начин израчунава
годишњи лични коефицијент, с тим
што он не може бити већи од пет.

„Збир годишњих личних коефи-
цијената се дели с периодом за који
су обрачунати и добија се лични кое-
фицијент који не може бити већи
од 3,8. Тако добијен лични коефи-
цијент се множи са укупно остваре-
ним пензијским стажем и општим
бодом који представља фиксни износ
који се усклађује на исти начин као
и пензија.

„Осигураницима женама стаж се
увећава у одређеном проценту (у
2020. години – 7%, а почев од 2021.
године за 6%). Стаж за обрачун изно-
са пензије не може износити више
од 45 година.

„Превремена старосна пензија се
одређује на исти начин као и старо-
сна пензија, с тим што се трајно
умањује за 0,34% за сваки месец

ранијег одласка у пензију. Умањење
може износити највише 20,4%.

„Инвалидска пензија се одређује
на исти начин као и старосна пен-
зија, с тим што се приликом обра-
чуна увећава и за додати стаж који
зависи од навршених година живо-
та и пола осигураника. Ако је инва-
лидност проузрокована повредом на
раду или професионалном болешћу,
пензија се обрачунава према пен-
зијском стажу од 40 година.

„Породична пензија се одређује
од старосне, односно инвалидске
пензије умрлог осигураника, одно-
сно корисника, и то у проценту који
зависи од броја чланова породице
(за једног члана 70%, за два члана –
80%, за три члана – 90%, за четири
и више чланова – 100%).

„Ако је пензија мања од најнижег
износа пензије утврђеног у складу
са законом, одређује се најнижи
износ пензије који зависи од катего-
рије осигураника који се одређује
према претежно навршеном стажу
осигурања. Кориснику пензије који
је остварио и инострану пензију при-
пада разлика до најнижег износа
пензије, ако је збир пензија мањи од
најнижег износа пензије.”

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Без струје Долово, 
Брестовац и део Скробаре

КОБНА РАСКРСНИЦА УЛИЦА СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА И СИНЂЕЛИЋЕВЕ

КОМШИЈЕ БРОЈЕ УДЕСЕ, РАЧУНАЈУ 
ШТЕТУ И СТРЕПЕ ОД ТРАГЕДИЈЕ – ДОКЛЕ?

И ОВДЕ БУДИТЕ 
ДВОСТРУКО ОПРЕЗНИ!

Поред спорне раскрнице улица

Светозара Милетића и Синђелиће-

ве, критичне тачке су и спајање

Улице Светозара Милетића с Кара-

ђорђевом и Улицом Бранка Ради-

чевића, где се такође дешава вели-

ки број незгода због непоштовања

знакова и првенства пролаза.

Сведоци смо све чешћих наслова у нови-
нама о гашењу младих живота од после-
дица конзумације наркотика. Међуна-
родни дан против злоупотребе и неза-
коните трговине дрогама обележава се
26. јуна, а тим поводом смо питали
наше суграђане колики је то проблем у
друштву и шта треба учинити како би
се он смањио.

БРАНКА ЛАХОВИЋ, 
комуниколог:

– Немам личних искустава с дрогом,
најближи чланови породице и познани-
ци нису овисници нити корисници, али
смо сви врло свесни постојања тог про-
блема у друштву. Све то зависи од поро-
дичних буџетских средстава. Родитељи
су одговорни, деца се морају контролиса-
ти, као и средства која им се дају на рас-
полагање, без обзира на то да ли је реч о
техници, новцу или нечему трећем.

ЉУБОМИР ДИМИТРИЈЕВИЋ, 
каменорезац:

– Деца су поводљива, али родитељи су
ти који морају да воде рачуна, они су
кључни. Имам седамдесет година и знам
шта деца све траже, али родитељ је тај
који мора да води рачуна о количини
новца који дете има, о томе где се оно
креће – по којим кафићима и с каквим
друштвом. Код нас је то распрострањен
проблем, проценат корисника наркоти-
ка је исувише велики.

МИЛАН ЖИВАНОВ, 
пензионер:

– Код нас је дрога заиста распростра-
њена. Људи морају да воде рачуна. Своју
децу родитељи морају да васпитавају да
им никада у животу не падне на памет
ни да пробају неку од тих забрањених
супстанци. То је јако велики проблем, и
то не од данас: траје већ годинама и
томе би већ једном требало стати на пут.
Домаће васпитање је најважније у живо-
ту, породица је најбитнија и оно што се
понесе из куће.

СТАЊА АНТИЋ, 
машински техничар у пензији:

– Решење проблема је у породици, то
јест у васпитању које се понесе од куће.
Не васпитаваулица,него родитељ. Дужност
родитеља је да прати дете, да му објасни
колико је то штетно, да му стави до знања
да не треба да користи то, да не сме да
слуша лоше друштво... То је велики про-
блем. Нема „лакше” и „теже” дроге, не
треба пробати ниједну. Навикне се човек
и на цигарете, и то је „лака” дрога.

ЛУЦИЈА ЋАКОВИЋ, 
пензионерка:

– Дрога је велики проблем у данашње
време, нарочито међу младом попула-
цијом. У овим временима они имају
врло мало активности, осим видео-игри-
ца, па им је то неки вид задовољства.
Против тога се треба борити. Јесте то

организовани криминал, видимо сва та
хапшења, али треба ту борбу додатно
појачати. Родитељи морају да обрате
више пажње на своју децу, али они су
преоптерећени борбом за живот, раде
по два посла, немају довољно времена...
Комплексно је, то је скуп проблема.
Млади немају ни организоване спорт-
ске активности. Све то много кошта, а
родитељи раде за мале паре, па не могу
ни најосновније потребе да подмире.
Припадам старијој генерацији, док смо
ми били млади, бављење спортом је
било бесплатно. Имали смо игранке,
имали смо где да се скупимо, никоме
није падало на памет да узме дрогу.
Били смо срећни без тога. Та доза среће
треба на други начин да се приушти
младима.

ЈОВАНА РОБАЛ, аналитичар заштите
животне средине:

– Све је више омладине која користи
наркотике и то је велики проблем. Томе
се некако мора стати на пут. Сматрам да
родитељ треба да контролише дете на
разне начине, можда чак и да претура
по стварима, иако то није баш у реду,
али то је ипак пубертет. Подела на „лаке”
и „тешке” дроге, по мени, не треба да
постоји, јер то што они називају „лаком”
дрогом само је увод у нешто веће. Данас
ће пробати једно, а већ сутра друго због
друштва, а све то је пут без повратка.

Сузана Јанковић



Припрема
на лицу места

Мешење теста и
развлачење кора у
складу с традицијом

Качаревачко удружење Македо-
наца „Вардар” приредило је у
недељу, 27. јуна, дванаести „Зел-
ник фест”, који је овог пута, за
разлику од прошлих година, био
ревијалног карактера.

У просторијама поменуте орга-
низације окупило се много људи,
међу којима и двадесетак углав-
ном жена које су на лицу места,
уз музику, храну и пиће, при-
премале овај старовремени спе-
цијалитет, а све је подсећало на
нека прохујала доба када су људи
живели много једноставније и
били кудикамо упућенији једни
на друге.

Главни састојак је
сезонски зелениш

Према речима председника удру-
жења „Вардар” Симе Најдовског,
у питању је жеља за очувањем
традиције.

– Идеја нам је била да тако-
звано ручно сукање пренесемо
од старијих на младе, како би и
они могли да искусе прави зел-
ник, на којем су стасавале мно-
ге генерације наших предака. За
оне који то не знају, ради се о
тесту у чијој средини се налази
фил од неког сезонских зелени-
ша, с мало јаја и сира, и то буде
пуно гвожђа и витамина. Овог
пута манифестација није била
такмичарског карактера, јер смо
схватили да је тешко оценити и
рангирати ове изузетне мајсто-
ре, а и најбитније нам је да афир-
мишемо те праве и помало забо-
рављене вредности. Тако уз сва-
ку екипу долазе млади, међу
којима и жене, које желе да
сазнају како се прави тај специ-
јалитет, па на лицу места, у току
припреме, могу да питају све
што их занима – каже први човек
удружења „Вардар”.

Поред домаћина, у догађају
су учествовали и чланови исто-
именог удружења из Вршца,
затим „Илинден” из Јабуке, као
и локални актив жена „Етно-
-кутак”, а било је и самосталних
излагача. Организатори су
обезбедили брашно, квасац, со и
воду, док су учесници по избору

доносилизељеиматеријалзафил.
– Од ујутру је почела припре-

ма. Најпре су качаревачке дома-
ћице „исукале” прве зелнике, а
нешто касније и гости, чије су
пите пекли мајстори Ратка Мла-
деновска и Радиша Радески. За
то време смењивали су се песме
и кола, које су изводили гитари-
ста и вокални солиста Драган
Станојевски, као и хармоника-
ши Васил Бојковски и Драган
Илијевски. Било је много звани-
ца, међу којима и представница
Савета македонске националне
мањине Зорица Митровић, док
је председник био оправдано
спречен. На крају су сви учесни-
ци добили благодарнице, то јест
захвалнице – истиче Најдовски.

Потом је уследила дегустаци-
ја зелника, уз пиће, а поред све-
га осталог било је и чувене раки-
је од тиквешке лозе – „жолте”
из Кавадараца. Вишак хране је
подељен онима којима је то било
најпотребније.

Најслађе је умакати
тесто у фил

Рецепт за овај препознатљиви
македонски специјалитет
разликује се од краја до краја, а
један од карактеристичнијих је
и начин на који га спрема Кача-
ревка Љиљана Најдовска, која
каже да се зелник на почетку
прави као класично кисело тесто.

– За средњу округлу тепсију
потребно је око шестсто-седам-
сто грама оштрог брашна. Уз то
иде једансвежиквасац, иакоможе
и суви, затим по кашика соли и
шећера, као и до двеста милили-
тара уља и толико млаке воде,
која се додаје по потреби, како
би се тесто лакше месило и не би
лепило за руке. Када се све то
заврши, остави се да се одмори
или да удвостручи масу. Док се
тесто „кисели”, спрема се фил,
чији су, бар у мојој кући, главни

састојци коприва или кисели
купус, иако може и празилук или
блитва, наравно зеље, па чак и
спанаћ или лишће од црвене цве-
кле. Тако на поменуту количину
иду две везе зелениша, који се
добро опере, попари се врелом
водом, не би ли мало омекшао, и
потом се исцеди и посоли. У то

се додају два јајета, један прази-
лук, три-четири кашике уља, као
и по кашика кукурузног и обич-
ног брашна. Наравно, иде и око
триста грама сира, по могућству
сувог, а ја бирам преврео крављи,
премда може и козји, али он има
јак мирис и може да „поквари”
зеље – каже ова Качаревка.

Када тесто надође, искида се
и од њега се направи пет-шест
једнаких лоптица, или јуфки, и
једна упола мања, а свака од њих
развије се оклагијом, да буде
што тања и обима до 20 центи-
метара ширег од тепсије.

– Посуду треба намазати
уљем, поставити прву кору као
чаршав да виси преко ње и
попрскати уљем. На исти начин
ставити и преостале, и то једну
преко друге, али средину оста-
вити, јер у њу иде фил. На кра-
ју се најмања јуфка стави пре-
ко свега као поклопац, који се
преклапа околним вишком, што
се савија у плетеницу. Све се то
ножем избоцка и остави до 20
минута како би квасац почео
да ради. Пече се у већ угрејаној
рерни на 200 степени, између
30 и 40 минута, све док не доби-
је ону златну боју. Када се сме-
са извади, покрије се крпом да
коре омекшају. Угођај је пот-
пун ако се сервира уз добро
кисело млеко, а најбоље је када
се, по традицији, изнесе целе
тепсија на сто, како би људи
могли да умачу коре у средину
с филом – наглашава Љиљана
Најдоски.

Ове године су мајсторске руке
направиле двадесет квалитетних
и врло укусних зелника, и то од
зеља, празилука, коприве и слат-
ког купуса, који је приредила
гошћа из Куманова, а за гурмане
је било и ништа мање сласних
баница од ручно мешених кора.

Речју, прсте да полижеш...

Петак, 2. јул 2021.
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ЈАБУЧАНИ НАСТАВЉАЈУ ДА КУВАЈУ ПОБЕДНИЧКУ РИБЉУ ЧОРБУ

„Балтазар” први и у Борчи

Изложба фотографија под
називом „Српско село” отво-
рена је у петак, 25. јуна, у гале-
рији брестовачког Дома кул-
туре, а радови су дело аутора
Драгослава Илића, који је
рођен, живи и ради у Неготи-
ну, као професионални фото-
граф. Овај уметник излаже и
објављује фотографије од 1980.
године, мајстор фотографије
је од 1992. године и награђи-
ван је у земљи и иностранству,
а досад је имао преко сто колек-
тивних изложби и издао више
књига и монографија.

У серији „Српско село” Илић
је сликао паганске и право-
славне житеље Тимочке Кра-
јине на вашарима, при раном
устајању, крај обредног хлеба,
на крштењу, на слави, на сео-
ским верским, светковинским

и празничним местима, али
највише у кућама, које су за
њега симбол људског живота.

Иако је на фотографијама
овог мајстора често све нео-
бично мирно и тихо, чак и зау-
стављено, све драматике и
карактеристике живота, које
човек исијава кроз показива-
ње снаге, бола и нежности, при-
сутне су у виду упозорења као
поруке или укор.

Брестовачки  љубитељи ове
врсте уметности и наредних
дана могу да виде ове вансе-
ријске радове.

Банатски Брестовац: Министар
пољопривреде Бранислав Неди-
мовић и покрајински секретар
Чедомир Божић састали су се
у недељу, 27. јуна, са чланови-
ма Удружења повртара и воћа-
ра „Брестовачки род”. ЈКП
„Комбрест” је завршио асфал-
тирање пијаце, а волонтери су
заливали саднице које су поса-
ђене у последње време. Изло-
жба фотографија аутора Дра-
гослава Илића из Неготина,
под називом „Српско село”,
отворена је у петак, 25. јуна, у
галерији Дома културе.

Банатско Ново Село: Оркестар
Дома културе гостовао је у субо-
ту, 26. јуна, у емисији „Теле-
клуб” на РТВ2, која се бави
румунском националном мањи-
ном, а већ 3. јула оркестар госту-
је на манифестацији „Сусрети
села Србије” у Јабуци.

Долово: Локални Актив мла-
дих, у сарадњи с Месном зајед-
ницом и Домом културе, наста-
вио је организацију летњих
журки за најмлађе Доловце.
Фудбалери су победом против
„Баната” из Дупљаје оверили
пласман у виши ранг. 

Глогоњ: Месна заједница је,
поред припрема за обележа-
вање сеоске славе Петровдан,
у сарадњи са Асоцијацијом мла-
дих „Јувенис” и комуналним
предузећем, наставила уређе-
ње излетишта Скела на Тами-
шу – постављене су нове канте
за отпатке и љуљашка за децу.

Иваново: Месне заједнице Ива-
ново и Мечењ из Мађарске пот-
писале су уговор о донаторству
комбија, који ће служити како
локалним удружењима, тако и
свим другим институцијама у
селу. Четврти Међународни
фестивалхармонике„Златнадир-
ка” – првахармоникаВојводине”
бићеодржанупонедељак, 5. јула,
у Дому културе. Такмичарски
деопочећеу11 сати, аревијални
програм у 20 сати, с доделом
награда, када ће бити одржан
концерт Маринка Роквића уз
пратњу народног оркестра под
управом Љубише Павковића.

Јабука: Манифестација „Сусре-
ти села Србије” биће одржана
у суботу, 3. јула. Запрашивање
комараца из ваздуха, с копна
и реке помогло је удружење
„Балтазар”. Удружење жена
„Златна јабука” организовало
је хуманитарну акцију „Свра-
ти на кафицу” у недељу, 27.
јуна, када је прикупљана помоћ
за лечење суграђанке Љубице
Панић. Пријаве за турнир у
малом фудбалу трајаће до 14.
јула (контакт-телефон: 064/27-
17-665), а мечеви ће почети
два дана касније.

Качарево: У току су радови на
паркинзима у Улици маршала
Тита и на гробљу. СРЦ „Језе-
ро” биће отворено за купаче од
1. јула. Удружење „Вардар” при-
редило је дванаести „Зелник
фест 2021” у недељу, 27. јуна,
у својим просторијама.

Омољица: Етно-удружење
„Жисел” гостовало је на мани-
фестацији „Видовдански дани”

у Влашкој и освојило треће
место за најуређенији штанд.

Старчево: У току је друга фаза
радова у музеју, која подразу-
мева додатно опремање посто-
јећег простора и уређење дво-
ришта. Радно време ове уста-
нове у јулу биће уторком (18–
20.30), четвртком (11–13), субо-
том (16–19.30) и недељом (15–
19 сати), уз бесплатан улаз.
За посете ван тих термина
треба позвати број телефона
063/565-752.

Месне актуелности

У БРЕСТОВЦУ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА 
ФОТОГРАФИЈА

Српско село

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ОШ „АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ” РЕАЛИЗОВАЛА ПРОЈЕКАТ УЗ ПОМОЋ НИС-а

Дигитални свет у доловачкој школи
У оквиру програма друштвене
одговорности компаније НИС
„Заједници заједно”, на конкур-
су који је спроведен 2020. годи-
не, Основна школа „Аксентије
Максимовић” из Долова подр-
жана је новцем за опремање
дигиталног кабинета за пред-
мете информатика и рачунар-
ство и дигитални свет, као и за
набавку тридесет таблета за
потребе наставе осталих пред-
мета. Захваљујући овом пројек-
ту школа и њени ученици доби-

ли су нову учионицу,
у којој ће настава бити
реализована на ква-
литетнијем нивоу,
што ће уједно допри-
нети и стварању
бољих услова за
развој IT вештина уче-
ника.

Директорка школе
Верица Стошић нагла-
сила је добар однос с
компанијом НИС и
Градом Панчевом.

– Ово је први први пут да на
овакав начин сарађујемо с ком-
панијом НИС, која тако пока-
зује изузетну друштвену одго-
ворност и спремност да помог-
не у стварању боље будућно-
сти за нашу децу и ми јој овим
путем још једном захваљује-
мо. Нова наставна средства
омогућиће нам успешно пра-
ћење промена у образовном
систему, а пре свега на пољу
дигитализације – истиче дирек-
торка.Нови кабинет за информатику

Кулинарски тим који чине чла-
нови Риболовачког клуба „Бал-
тазар” из Јабуке нижу прва места
на такмичењима у припремању
рибље чорбе. Протеклог викен-
да су били најбољи у Борчи, међу
двадесет две екипе, које су се
надметале на стадиону БСК-а, а
победнички састав стандарно су
чинили Зоран Мијалков Зоки
Лепи, Саша Андрејевић Реган,
Зоран Карафиловски Коренко,
Новица Јаначковић Курта и
Небојша Јовановић Шоне, који-
ма се у својству ложача придру-
жио Михајло Петревски Мараш.

Главни мајстор и овог пута

био је Мијалков, који није
имао тајни пред читаоцима
„Панчевца”.

– Све почиње сецкањем лука
на што ситније комадиће. Њега
треба да буде око килограм и по
на котлић од 18 литара, где се
динста заједно са по око сто гра-
ма шаргарепе и целера. Смесу
треба непрекидно мешати, а сат
времена касније због ароме уба-
цити мало уља и бибер у зрну и
налити воду. Након укувавања
од још шездесетак минута дода-
је се педесетак грама благо љуте
алеве паприке, а за пола сата ста-
вља се и риба, најбоље шаран и

смуђ, како би и она
пустила своју масно-
ћу. На крају иде
„штеловање” с мало
вегете, соли, лиму-
на, а све је заврше-
но када нестане пена
– каже Мијалков.

Он је уједно наја-
вио и такмичење
које ће 1. августа
на обали Тамиша
организовати упра-
во удружење „Бал-
тазар”, када се оче-
кује педесетак
котлића.

ДВАНАЕСТИ ПУТ У КАЧАРЕВУ ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА ПОСВЕЋЕНА МАКЕДОНСКОМ СПЕЦИЈАЛИТЕТУ

ЗЕЛНИЦИ ПРСТЕ ДА ПОЛИЖЕШ!

Двориште удружења „Вардар” врвело од гурманлука

Екипа која ниже трофеје

Ништа без суканог теста
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Милица Бојић, 

фармацеутски 

техничар

КЊИГА: Недавно сам донела
одлуку да свакодневно читам
књигу у превозу на путу до
посла. Последња коју сам про-
читала јесте „Пет језика љуба-
ви”, а написао ју је Гери Д.
Чепмен. Он наводи да се у
пракси ретко догађа да паро-
ви на почетку имају исти емо-
ционални језик, па су несу-
гласице, неразумевање и кон-
фликти нормална појава. Ако
се изражавамо само на соп-
ственом језику љубави, наше
поруке ће често бити погре-
шно интерпретиране и друга
страна неће разумети шта
желимо да јој кажемо. Дуго-
годишњи стручњак у савето-
вању брачних партнера наво-
ди кроз многобројне приме-
ре да постоји пет основних
језика љубави којима се сви
служимо. Ако ви причате
енглески, а ваш партнер кине-
ски, мала је вероватноћа да
ћете се разумети. Овде је упра-
во реч о томе. Књига је за
сваку препоруку и обавезан
члан кућне библиотеке.

МУЗИКА: Од Силване до
„Нирване”. Волим да слушам
латино музику, покреће ме
тај ритам, волим да играм.

Наравно, ту је и незаобила-
зна кафанска. Боем сам у
души. Слушам шта ми душа
тражи, буквално.

ФИЛМ: Филм ми није нека
страст. Мора да има баш добру
причу да би ми држао пажњу.
Волим да погледам добар три-
лер, а један такав је „Колум-
бијка”. Прича говори о девој-
ци чију је породицу побио
нарко-бос када је она имала
десет година. Петнаест годи-
на касније одрасла Каталеја
жели да се освети. Погледај-
те како. Желим да додам само
још један филм. У питању је
„Уметност вожње по киши”.
Прича о дивном псу Енцу,
његовом власнику рели-воза-
чу и њиховој животној пусто-
ловини. Филм ће вам изма-
мити сузе.

Пет језика љубави

изборМОЈ МОЈ

Страну
припремила 

Мирјана
Марић

У Градској библиотеци Панче-
во, 22. јуна, у оквиру манифе-
стације „Дани Словеније” одр-
жано је књижевно вече филозо-
фа и песника из Марибора Тео-
дора Лоренчича. 

Овом приликом он је причао
о неколико својих књига, а песме
је читао из збирки „О љубави” и
„Неке друге песме”. Лоренчич се
у Србију доселио 2018. године и
каже да му је то најбоља одлука у
животу и најплоднији списатељ-
ски период. Прошле године је
објавио монографију о групи „Лај-
бах”, чији је један од оснивача,
под називом „Лајбах: четрдесет
година вечности”, а у припреми
су још три збирке поезије. Од
када је написао песму о Марибо-
ру, која се налази у збирци „Неке
друге песме”, више никада није
писао на матерњем језику.

Теодор Лоренчич је рођен
1954. у Марибору. Од децембра
2018. живи и пише у Београду.
Песме је почео да пише с непу-
них седамнаест година, а био је
због њих политички осуђен.

Свој песнички првенац „О сте-
нама и љубичицама” штампао
је 1975. године. Већ 1979. иза-
шла је његова друга збирка песа-
ма, „Трансформатор”. После те
књиге нестао је са словеначке
етаблиране литерарне сцене. Из
политичких разлога нису га при-
мили у Друштво словеначких
писаца. Тако га ни данас нема
ни у једној антологији или збор-
нику песама словеначке поези-
је. То је писац којег нема, а мно-
ги га читају. Његове књиге, роман
„Анонимни” (2017) и сабране
песме „О љубави” (2017), 
распродате су за само пола годи-
не у високом тиражу. О њего-
вим књигама је у Словенији
забрањено писати и тако важи
за јединог цензурисаног књи-
жевника у Словенији.

Због политичке осуђености,
млади талентовани песник пре-
селио се на маргину друштва.
Стварао је песме за групу „Пре-
пород” (нови талас), био је члан
авангардне концептуалне групе
„Abbil dun gen Vari e te”, да би 1983.

године постао члан данас свет-
ски познате групе „Лајбах” и
авангардног покрета НСК (Neue
Slo we nische Kunst).

До 2017. године можемо га
наћи као директора различитих
предузећа, као саветника за мар-
кетинг и стратешку и кризну
комуникацију, а чак и као режи-
сера филма и рекламних спото-
ва. Био је и гостујући предавач
на Универзитету у Марибору и
његов генерални секретар, писац
новинских колумни и научних
чланака. Појављивао се и као

дизајнер и произвођач уникат-
ног намештаја, а дизајнирао је и
израдио краљевску столицу за
папу Јована Павла II.

У марту 2018. године Теодор
Лоренчич је престао да пише на
словеначком језику. Каже да му
песме и речи више „не долазе”
на словеначком, да их чује на
језику који је био у његовој мла-
дости познат као српскохрват-
ски. Због тога се 8. 9. 2018. „Бео-
градским манифестом” прогла-
сио последњим песником Југо-
славије.

ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ ЗА ЛИКОВНИ 

И ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС

Ово је моја Србија
Удружење „Лас Хентес” из
Панчева организовало је тре-
ћи ликовни и литерарни кон-
курс „Ово је моја Србија”.
Тема овогодишњег конкурса
је „Српска трпеза”. На кон-
курс су приспела сто седам-
десет три ликовна рада и три
литерарна рада из седам пан-
чевачких основних школа и
школа цртања. Највећи број
учесника конкурса определио
се да црта славску трпезу и

сва три победничка рада су
управо била посвећена тој
теми.

Прво место је освојио Милан
Брекић из ОШ „Бранко Ради-
чевић”, друго место је припа-
ло Нини Ковачевић из ОШ
„Јован Јовановић Змај”, а тре-
ће Игњату Арсићу из Школе
цртања „Чаробни свет црта-
ња”. Похвалнице и поклон-
-књиге добило је тридесет
седам учесника конкурса.

Додела награда је одржа-
на у Свечаној сали Народ-

ног музеја Панчево, 22.
јуна. За музички интерме-
цо била је и овог пута заду-
жена Школа гитаре „Гитар-
та”. Ликовни уметник Дејан
Ратковић похваљен је од
стране организатора за изу-
зетан допринос овогоди-
шњем конкурсу. Три најбо-
ља рада награђена су
дипломама, књигама и
цртежима сликара Емила
Сфере.

Први пут ове године кон-
курс је имао поткатегорију за
предшколски узраст. Из ПУ
„Дечја радост” на конкурс је
стигло шеснаест цртежа.
Награђена су три најбоља
цртежа, а остали учесници су
добили похвалнице и поклон-
-књиге. Прво место је припа-
ло Николини Жалац из врти-
ћа „Црвенкапа”, друго место
је освојила Далија Катић из
вртића „Колибри”, а треће
Данка Јездимировић из врти-
ћа „Лептирић”.

На великој сцени Дома културе у
Старчеву, 20. јуна, одржан је кон-
церт Културно-уметничког дру-
штва „Неолит”. Двочасовни кон-
церт је одржан након годину и по
дана паузе, а фолклораши су насту-
пили пред двеста педесет посети-
лаца. Програм су додатно обога-
тиле кореографијегостујућегКул-
турно-уметничкогдруштва„Абра-
шевић” из Смедеревске Паланке.

Игром „Жали, Заре, да жали-
мо” из пчињског краја, у извед-
би извођачког ансамбла, почео
је прави фолклорашки спектакл,
а одмах затим су гости предста-
вили игре из Шумадије и Помо-
равља. После њих на сцени се
појавила старија дечја група, са
играма из Кривог Вира, старом
познатом кореографијом, и
измамила велики аплауз.

У средишњем делу концерта
смењивали су се фолклораши
„Неолита” и гостујући играчи,
те редом приказали игре из Заје-

чара, Бујановца, Пирота, Бинач-
ке Мораве, женско влашко 
надигравање... Најмлађи члано-
ви КУД-а извели су игре из Пиро-
та и побрали све симпатије при-
сутних. За финални део концер-
та први ансамбл КУД-а „Нео-
лит” припремио је шаљиве игре
из Баната, а солисти су мае-
стрално изводили егзибиције и
загрејали температуру до мак-
симума. Затим се старија дечја
група представила публици игра-
ма из Лесковца, а КУД „Абра-
шевић” је извео игре из Горњег
Понишавља. На самом крају,
после одигране атрактивне 
кореографије игара из околине
Димитровграда, играчи су позва-
ни на бис и испраћени уз громо-
гласан аплауз и овације публике.

– Колико су нам услови у овој
тешкој сезони иза нас дозвоља-
вали, припремали смо се мак-
симално. Наше млађе групе раде
сјајно под руководством Уроша
Бана, а извођачки састав смо

доста подмладили, па је пуно
играча „бачено у ватру” на овом
концерту. Многи од њих су први
пут одиграли везано по три и
више кореографија, те се први
пут сусрели с брзим припрема-
ма и пресвлачењем костима иза
сцене и „хаосом” који то доноси.
С обзиром на то да су дорасли
задатку, верујем да КУД „Нео-
лит” има сјајну будућност. Захва-
љујемо публици, која је дошла у
заиста великом броју, а увек нам
је посебно драго и част када у
публици буду и чланови других
културно-уметничких друштава,
што само потврђује да је наш
„Неолит” цењен и поштован.
Дошли су људи чак из Београда
да би видели и подржали наше
уметнике. Иако нас чека још
пуно обавеза, после овог концер-
та идемо на кратку паузу, ићи
ћемо и на заслужено летовање
на Црно море, па ћемо настави-
ти припреме за фестивал „Дани
дружења”, на коме традиционал-

но одржимо концерт за нашу
верну публику – рекао је Брани-
слав Браца Живковић, уметнич-
ки руководилац КУД-а „Неолит”.

КУД „Неолит” броји око две-
ста чланова, подељених у групе:
школа фолклора, млађа дечја
група, старија дечја група, омла-
дински ансамбл, извођачки
ансамбл, народни оркестар и гру-
па за традиционално певање. У
овом друштву су својим радом и
залагањем оставили неизбрисив
траг еминентни кореографи и
стручњаци маестро Бранко Мар-
ковић, Добривоје Путник, Горан
Митровић, Дејан Милисавље-
вић, Десанка Ђорђевић, Слави-
ца Михајловић и многи други.

КУД воде Бранислав Живко-
вић, уметнички руководилац,
Павле Убовић, шеф народног
оркестра, Ана Мратинковић,
руководилац групе за 
традиционално певање, Ивана
Јокић Кељевић, секретар, и Урош
Бан, председник.

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ ТЕОДОРА ЛОРЕНЧИЧА

Неке друге песме

ЏЕЗ У БОТАНИЧКОЈ БАШТИ

На сцени и сјајни панчевачки музичари
Први џез фестивал на отвореном
у Београду биће одржан под нази-
вом „Jazz in the Gar den” на више
бина у Ботаничкој башти „Јевре-
мовац” у Београду, 3. и 4. јула.

У јединственом амбијенту зеле-
не оазе у центру града, у правој
фестивалској атмосфери, пред
публику ће изаћи најбољи џез
музичари у Србији из неколико
генерација, предвођени орке-
стром „Биг бенд РТС” (у ком сви-
ра пијаниста Иван Алексијевић),
који ће наступити са специјал-
ном гошћом певачицом и нашом
суграђанком Александром Бије-
лић и свечано затворити мани-
фестацију у недељу, 4. јула.

Током два дана посетиоци ће
имати прилику да слушају кон-

церте Васила
Хаџиманова,
култне београд-
ске групе „Fish
in Oil”, састава
„Schi me”, у којем
су најцењенији
музичари младе
г е н е р а ц и ј е ,
предвођени сак-
с о ф о н и с т о м
Луком Игњатовићем и бубња-
ром Предрагом Пеђом Милути-
новићем, пијанисту Филипа Була-
товића, који се управо вратио у
Србију после неколико година
проведених на њујоршкој џез
сцени, певачицу и композитора
Сању Марковић, чији је албум
„Ascen sion” померио границе срп-

ске џез дискографије, реноми-
рану џез певачицу Катарину
Качунковић, квинтет „Bel gra de
Funk Com bo” саксофонисте
Љубише Паунића, трио пијани-
сте Вељка Вујчића, младог тру-
бача Ивана Радивојевића, као и
београдску фјужн сензацију „Gori -
ca & The Gro o ve he adz”.

Основна идеја фестивала је да
се ова врста музике, која има
дугу и богату традицију у Срби-
ји, приближи ширем кругу слу-
шалаца у необавезној, опуште-
ној фестивалској атмосфери кон-
церата на отвореном, где ће сва-
ко моћи да се определи шта жели
да слуша и колико, будући да ће
се концерти одвијати паралелно
на две бине унутар Ботаничке
баште. За добру атмосферу поста-
раће се и плесачи из школе свин-
га, а биће ту и марширајући џез
бенд с репертоаром њуорлеан-
ског диксиленда, улични џез
музичари и све оно што ће „Jazz
in the Gar den” представити као
јединствени фестивалски дога-
ђај у Београду и Србији.

КОНЦЕРТ КУД-а „НЕОЛИТ”

НАСТУП ПОСЛЕ ДУЖЕ ПАУЗЕ
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КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ

ТРЕБА ДАВАТИ ДА БИ СЕ ОПЕТ СТЕКЛО
Како крену најаве за манифестацију
која носи назив „Дани Вајферта”, тако
се сви поново подсетимо чувеног сугра-
ђанина. Манифестација ће ипак бити
одложена за крај лета, јер су и даље на
снази мере које не дозвољавају окупља-
ње великог броја људи, али није згорег
подсетити се приче о Вајферту, осети-
ти дух прошлости и сазнати нешто о
значају ове породице.

О Вајферту

Прича Ђорђа Вајферта, једног од наји-
стакнутијих српских индустријалаца и
добротвора, почела је у Панчеву 1850.
године. Овде су били цењени, јер су
били вредни и поштени људи са изра-
женим предузетничким духом. Пиво
које су производили било је чувено по
свом квалитету. Похађао је немачку и
мађарску средњу школу, а студије је,
као и његов отац, завршио у Немачкој.
Ђорђе Вајферт је отворио пивару у Бео-
граду, руднике у Костолцу и Бору, покре-
нуо је „Сартид”, био је један од оснива-
ча Народне банке Србије и Српске трго-
винске коморе. После Првог светског
рата учествовао је у обнови Београда.
Држава је 1923. године приредила све-
чаност у његову част, на педесетогоди-
шњицу добијања држављанства, а први
део је одржан у Цркви Свете Ане, коју
је подигао за покој душе своје мајке.

Његова животна девиза је била: „Тре-
ба давати да би се опет стекло”.

Добротвор српског народа

Тешко је побројати сва научна, просвет-
на и хуманитарна удружења којима је
Вајферт био оснивач или добротвор. Као
један од највећих индустријалаца у
земљи, нашао се и међу оснивачима
„Српске народне банке”. Од 1883. до
1889. године био је вицегувернер, а гувер-
нер Народне банке био је у два наврата,
и то од 1890. до 1902. и од 1912. до
1926. године, након чега је изабран за
доживотног почасног гувернера. Стекао
је велике заслуге у одржању вредности
динара и олакшању кредитних послова
у Србији. Био је и почасни председник
Индустријске коморе, председник Нов-
чаног завода „Београдска задруга”, пред-
седник Управног одбора Самосталне
монополске управе Краљевине Србије и
председник панчевачке Пучке банке.
Знајући колико су тешке последице сва-
ког рата, основао је својим средствима
инвалидски фонд „Свети Ђорђе” с циљем
помагања и олакшавања мучног живота
српских ратних инвалида и њихове сиро-
чади. Том фонду је дао велика новчана
средства. Био је један од оснивача, пот-
председник и прочелник финансијског
одбора друштва „Свети Сава”. Такође,
био је оснивач, а касније и председник
друштва „Краљ Дечански” за збрињава-
ње и образовање глувонеме деце, на
чијем челу је остао до смрти. Један је од
највећих донатора друштва, а омогућио
је и добијање кредита за подизање згра-
де фонда на западном Врачару. У добро-
творне сврхе поклањао је имања. Бео-
градском женском друштву поклонио
је земљиште на Дедињу и дао кредитну
гаранцију за „Дом госпођа Свете Ане”.
Такође, на Дедињу је уступио, потпуно
бесплатно, земљиште за Друштво бео-
градских жена лекара, где су оне уз

помоћ жена лекара из Шкотске сазида-
ле болницу. За све време изградње бол-
нице Вајферт је друштву ставио на 
располагање свој конто код Народне бан-
ке. Финансирао је изградњу болнице за
жене и децу у Тиршовој улици у Београду.

Српској академији наука и уметно-
сти дао је велику донацију, као и гаран-
цију за кредит за изградњу зграде у
данашњој Кнез Михаиловој улици.

Помагао је и Удружења гостионича-
ра и хотелијера, Келнерски фонд и

Удружење београдских пиљара. О свом
трошку, а за свој родни град Панчево,
1924. године саградио је Римокатолич-
ку жупну цркву Свете Ане и порталну
зграду на римокатоличком гробљу.

У Глоговцу код Бора подигао је право-
славну Цркву Светог Ђорђа. Вајферт, као
један од утемељивача Бициклистичког
савеза, поклонио је плац за прву писту,
која се налазила на месту садашњег Дома
Војске Србије. Био је председник Банат-
ског ватрогасног удружења и почасни
председник Вршачког ватрогасног удру-
жења. Ратови га нису заобишли.

За време српско-турског рата од 1876.
до 1878. године истакао се на неколико
поља. Захваљујући његовим средствима,
купљене су прве батерије топова за арти-
љеријске јединице српске војске. Током
рата био је добровољац као коњаник у
редовима Народне војске, а за своје заслу-
ге одликован је Медаљом за храброст.

За време Балканског рата 1912. годи-
не, због великог недостатка хране, Вај-
ферт је лично обезбедио 60.000 векни
хлеба за помоћ становништву, док је
српској коњици послао вагон пива на
поклон. За време Првог светског рата у
емиграцији на југу Француске прику-
пљао је прилоге не само у Европи и
Америци већ и у осталим деловима
света да би пружио потребну помоћ
тада поробљеном народу и српској вој-
сци. Био је страствен колекционар.

Своју веома вредну нумизматичку
збирку, наслеђену од породице и допу-
њену за живота, од 14.000 примерака
претежно античког кованог новца,
поклонио је Народном музеју Србије и
Београдском универзитету. Музеју гра-
да Београда оставио је своју веома вред-
ну збирку слика, скица и мапа старог
Београда, које је наследио од оца. За
живота је одликован: Карађорђевом
звездом II реда, Карађорђевом звездом
III реда, Великим кордоном Светога
Саве, Орденом белог орла о врату са
звездом, Орденом Милоша Великог о
врату, Орденом таковскога крста о вра-
ту, Медаљом друштва Светога Саве,
ратним споменицама, као и Лентом
румунске звезде, која се иначе додељу-
је само крунисаним главама. Био је
проглашен почасним грађанином Пан-
чева и Књажевца. Никада није био члан
ниједне политичке странке. Године

1890. постао је масон у ложи „Демо-
кратија” у Пешти.

За великог командера Врховног саве-
та древног и Прихваћеног шкотског
реда Србије изабран је 1912. године, а
за великог мајстора Велике ложе Срба,
Хрвата и Словенаца, касније Велике
ложе Југославије, 1919. године.

Умро је 12. јануара 1937. године у
Београду у осамдесет седмој години
живота. Сахрањен је у Панчеву, у поро-
дичној гробници на римокатоличком
гробљу, крај порте коју је он сазидао.
Нажалост, није имао потомака. После
Другог светског рата његова имовина је
национализована, а данас се процењује
на 12 милијарди долара. Данас његов
лик краси новчанице Народне банке
Србије у апоенима од 1.000 динара.

Стара Вајфертова пивара

Године 1722. подигнута је најстарија
пивара у овом делу Европе, која је ујед-
но и први индустријски објекат на овим
просторима. Први власник је био Абра-
хам Кепиш. Бројни власници смењива-
ли су се све до 1847. године, када пива-
ру преузима породица Вајферт. У наред-
них сто година наступа златни век пива-
ре, и то управо захваљујући породици
Вајферт. У том периоду Пивара није
била позната само по производњи пива,
већ и по многобројним културним деша-
вањима и приредбама које су се у њој
организовале. За све Београђане тог вре-
мена права атракција била је долазак
паробродом у Панчево на пиво и пере-
це код Вајферта. Готово сто година пред-
стављала је центар привредног у кул-
турног живота града.

Пред смрт Ђорђа Вајферта Пивара
је наставила да постоји, али је по окон-
чању Другог светског рата национали-
зована. Тада мења назив и постаје Народ-
на пивара, и на овом месту је радила
до 1977. године, а потом се производ-
ња пребацује на нову локацију.

Објекат је почео да пропада, а 2005.
године један велики део горео је у вели-
ком пожару. Овај најзначајнији објекат
панчевачке индустријске архитектуре
од 1994. године налази се у приватном
закупу. Статус културног добра добио је
1991. године. Мирјана Марић

У Паризу, на вашару у Булоњској
шуми, једна девојка сусреће своју
судбину у облику пророчанства и
креће на путовање које ће је дове-
сти до висина које је мало жена
досегло и бацити у дубине у које
се мало жена усудило да зађе.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошломброју смо вас питалиод чега
бисте најрадије побегли. Књиге из „Вул-
кана” добиће аутори следећих порука:

„Да бих бежао, морам да потрчим, а с
мојих 120 килограма то је мало теже,
тако да гледам да се склоним на време
од свега од чега бих једном морао да
бежим.” 064/2012...

„Побегла бих од врућине, кад би се
нашао неки двојник Марија Касаса да
ме поведе на неко лепо шпанско море.”
064/3271...

„Лагуна” ће наградити ове одговоре
на питање шта значи мизеран брак:

„То је оно што живи супруга мог деч-
ка.” 063/2512...

„Не бих знао. Мој брак је диван. И
поздрав за моју супругу, која увек пажљи-
во чита ваш лист, па не бих ништа друго
ни рекаоо свом браку све и кад бих имао
неке замерке, а немам, мајке ми. Шифра:
’Упомоћ!’” 060/0472... Д. К.

Два читаоца који до 7. јула, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најду-
ховитији одговор на питање: „За шта
бисте се борили до победе?”, 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.

Живот некада постане толико тежак
да не видимо светлост на крају
тунела, губимо и снагу и сваку наду.
Понекад смо сами криви за то, али
често су неприлике које нас задесе
громови који немилосрдно удара-
ју без правила, реда и правде.

„Борба до 
победе” 

Срђана Крстића

„Ривалке Версаја”
Сали Кристи

Два читаоца који до 7. јула, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 поша-
љу најдуховитији одговор на пита-
ње: „Које пророчанство се вама
остварило?”, наградићемо по јед-
ном књигом. Одговоре ћемо обја-
вити 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 ЈАЕкономско-трговинска школа „Паја
Маргановић” крајем маја је одржала
„отворена врата” за новинаре, где је
представницима седме силе приказа-
ла умеће својих ученика, али и успехе
постигнуте на седамнаестом Републич-
ком такмичењу угоститељско-туристич-
ких школа Србије у Суботици.

Драгана Танасковић је освојила висо-
ко друго место у дисциплини посла-
стичарство, правећи колач који је ужи-
так за сва чула, док је Јо Шамуел, Дра-
ганин друг из разреда, освојио пето
место у дисциплини услуживање.

– Изненађена сам резултатом, али смо
га и очекивали јер смо се спремали. Могу
рећидасерад, труд, анекадаисузе, испла-
те на крају. Припремала сам чоколадну
модерну посластицу која се састоји од
чоколадне бисквит-масе, баварског крема
ичоколаднеглазуре, каоисосаодвишања
који сам правила. То је био основни део
задатка, азадекорацијусмопрофесоркаи

ја заједничким снагама смислиле
уметнички рад – рекла нам је Драгана.

Она истиче да је за квалитетан колач
потребно пуно љубави, инспирације и
вештине, као и да посебну пажњу при-

даје детаљима и, наравно, укусу.
– Изузетно сам задовољна јер смо у

конкуренцији петнаест школа из целе
Србије освојили друго место. Изгубили
смо само два бода у теоријском делу,

где је било обухваћено ком-
плетно градиво у сто педесет
питања. Задатак је био да се
направи модерна посластица
од чоколаде, такав рад захте-
ва нешто у калупу, нешто са
желатином, добили смо про-
позиције у грамажи, величи-
ни и изгледу. Декорација на
тањиру је била заједничка иде-
ја, један уметнички рад црта-
ња на тањиру девојчице, где
је колач заправо представљао
њен шешир. Урадила је пре-
диван рад и свој уметнички
дојам максимално исказала.
Драгана је на завршној годи-
ни и од ње на завршном испи-

ту очекујемо нешто једнако лепо. Она
има амбиције за даље школовање, што
ме посебно радује – рекла је Светлана
Стојшић, наставник посластичарства.

Сузана Јанковић

ВИСОКО ДРУГО МЕСТО У ПОСЛАСТИЧАРСТВУ

Успех панчевачких ученика
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Јелена Бадњевац Ристић (67)
завршила је Економски факул-
тет у Београду и студирала исто-
рију уметности, такође у Бео-
граду. Први пут се на панчевач-
кој сликарској сцени појавила
1976, на колективној изложби.
До сада је имала тридесет шест
самосталних изложби и преко
триста групних у земљи и ино-
странству. Учествовала је у број-
ним колонијама широм наше
земље и у иностранству. Неке
од колонија, као и пратеће изло-
жбе, биле су хуманитарног карак-
тера, о чему сведоче бројна при-
знања и дипломе. Члан је
СУЛУВ-а од 2013. и Удружења
ликовних уметника „Светионик”
из Панчева, и један од оснивача
овог еминентног и значајног
удружења за ликовни живот гра-
да, а и шире. Члан је и УЛУ Пан-
чева, црногорског удружења
„Уранак”, али и бројних локал-
них и интернационалних удру-
жења ликовних уметника.

Јеленина дела се налазе у мно-
гим колекцијама код нас и у све-
ту. Живи и ствара у Панчеву,
граду где почиње банатска рав-
ница, поред којег протиче тихо
и лењо једна река, на ободу нека-
дашњег Панонског мора, где је
небо широко и чисто, као што
су душе људи везаних одискона
за ову плодоносну земљу. Све је
то непресушна инспирација Јеле-
ниног стваралаштва.

ПАНЧЕВАЦ: Када сте се опре-
делили за уметнички позив и
да ли се сећате шта је било прво
што сте насликали у животу?

ЈЕЛЕНА БАДЊЕВАЦ РИСТИЋ:
Моја интересовања су увек била
широка. Не знам шта ме је више
привлачило: да ли глума, сли-
карство или архитектура. То су
била разноразна младалачка лута-
ња, жеље и хтења. Све сам хтела
одједном и ако може сада. Глума
ми је била просто опсесија, али
упркос свему ја сам непрекидно
нешто цртала, пресликавала. Све
је то било као игра, прапочеци
нечег много озбиљнијег. У тим
годинама баш и нисам имала
неку прецизну визију онога што
желим и чиме ћу се бавити. Знам
само да сам била посвећена умет-
ности, једино се касније постави-
ло питање избора. Како сам била
јединица, у то време дете стари-
јих родитеља, имала сам неку
врсту оптерећења да се морам
што пре осамосталити. Подсве-
сно сам схватала, а тако су ми и
говорили, да је бавити се уметно-
шћу нешто лепо, али не и прак-
тично. Моји родитељи су имали
сасвим другачију перцепцију
стварности и животну филозо-
фију. Они су били на земљи, а ја
у облацима. Требало је све то ста-
вити на своје место, студирати
нешто конкретно, а за сликар-
ство ће увек бити времена и про-
стора. Што је било и тачно.

• Ко је код вас препознао тале-
нат и како је текао ваш умет-
нички пут?

– Прве озбиљније кораке и
прве слике сам почела да пра-
вим још у Гимназији, под буд-
ним оком професора Стојана
Трумића. У првој години ми је
предавала Нада Оњин, ми смо
јој били прве генерације. После
тога у мој сликарски живот ула-
зи професор Трумић. Тај пери-
од, као и још пар година касније
представљају посебно поглавље
у мом животу и раду. Из тог
периода има толико прича, сце-
на, може се слободно рећи игро-
каза, о чему имам намеру нешто
да напишем, како би остао траг
о тим дивним дружењима, одла-
сцима у природу и врло 
дискретним педагошким поука-
ма. Као неки чаробњак, непри-
метно, професор би нам се при-
ближио и онако просто незаин-
тересовано прокоментарисао неке
делове слике, што је значило

похвалу, а остало непоменуто
требало би поново урадити,
исправити. То је требало разу-
мети и ми смо се разумели. Још
на часовима је приметио моја
интересовања и таленат, па смо
већ тада успоставили диван однос
ученика и професора. Давао нам
је пуну слободу у сликању, а ја
сам то умела да препознам и да
полако спроводим своје идеје,
експериментишући у широком
обиму. У то време наше велике
фирме су имале своје сликарске
секције, из којих су потекли мно-
ги панчевачки сликари, вајари...
Једна од таквих је била секција
„Азотаре”, која је имала свој Клуб
уметника и коју је водио профе-
сор Трумић. Ту у самом центру
града у њиховим просторијама
се окупљао значајан број слика-
ра, где се сликало пуном паром.

Једном годишње се излагало.
Професор и његова супруга Јеле-
на окупили су један ужи круг
сликара различитих генерација,
међу којима сам се нашла и ја.
Постали смо мала породица, при-
јатељи, који су скоро сваке неде-
ље одлазили у природу и тамо у
стварном амбијенту учили. Е, то
је било оно право што ме је
дубoко везало за природу, за отво-
рени простор, јер излазак из ате-
љеа је за сваког сликара својевр-
сна школа. Научила сам да
посматрам природу сликарским
очима. Природа је велики учи-
тељ, ту је све присутно, сва сли-
карска правила, перспектива,
планови (ближе, даље). Тада сам
заувек  заволела војвођанске
мотиве, банатску земљу, њена
пространства, небо, које у про-
леће и јесен прекрива равницу и
са облацима дочарава праву дра-
му у том непрекинутом миру
равног пејзажа.

• Шта све користите од тех-
ника и којим материјалима нај-
више волите да радите?

– То су уље на платну, карто-
ну, хартији. Мало ко зна да сам
ја у ствари почела акварелом.
За један акварел, „Поље сунцо-
крета”, добила сам награду. Тај
искључиво акварелски период
није дуго трајао. Немиран дух,
који стално тражи нове изазове,
повео ме је ка уљу, у коме сам
открила велике, али другачије
могућности, које су тада најви-
ше одговарале, а и данас одго-
варају, мом сензибилитету. Међу-
тим, прва љубав заборава нема,
тако да се последњих година
враћам акварелу, нарочито у
зимским месецима, када сам
опуштена и расположена за ту
врсту изазова. Онда конкури-
шем на изложбама акварела,
како у земљи, тако и у иностран-
ству. То су престижне изложбе,
где су конкуренција и селекција

врло јаке. Пастелу се повремено
посвећујем. Моји најлепши
пастели настали су у јесењим
колонијама у Делиблатском
песку, којих нажалост више нема.
Јесен у Пешчари је посебна. При-
рода се показује у свој својој 
раскоши, а ја тешко могу одоле-
ти ватреноцрвеним глоговима у
контрасту са жутим, наранџа-
стим и мрким бојама јесени.

• Често сликате град Панчево.
– Мотиви мојих слика су моја

околина, све што ме окружује,
оно одакле вучем корене, где сам
одрасла, где живим, радим, ства-
рам. То су били моји мотиви од
самих почетака, од одласка у
природу, лутања по околини, шет-
ње поред реке, завлачења у нај-
интимније делове мога града,
река Тамиш и Дунав, на чијим
обалама сам одрасла и упијала и

бележила сваки одсјај. Прелом-
ни догађај када сам се определи-
ла за садашње мотиве била је
изложба средином деведесетих
година у холу Дома омладине.
Изложила сам слике с мотивима
Панчева, и то Панчева из разли-
читих углова и перспектива. Пред-
ставила сам свој град у пуном
сјају и желела да и посетиоци на
исти начин виде сву лепоту места
кроз које пролазе у журби, не
гледајући његове фасаде на који-
ма је исписана историја једне
старе вароши пуне симбола и
знакова прошлих времена.

• Врло сте ангажовани у раду
са аматерима. Били сте едука-
тор инвалидима рада. Колико
вас тај сегмент испуњава?

– Последњих година сам врло
ангажована као едукатор у сли-
карским радионицама старих и
посебно инвалидних особа. Годи-
нама сам се одазивала хумани-
тарним колонијама у организа-
цији Савеза инвалида рада Покра-
јине, где сам поклањала слике и
делила с њима своја сликарска
искуства. Рад с тим људима је
био за мене изазов, а за њих ново,
непознато искуство. Пружила им
се прилика да изађу у колектив,
опробају се у нечем новом и
помере своје границе које им
различите врсте инвалидности
постављају. Почела сам с радио-
ницама у Панчеву и успех је био
просто невероватан. Људи који
су држали четкицу и цртачку
оловку само у основној школи
показали су такав напредак да
сам и ја била затечена. Они с
невероватном количином енер-
гије, љубави и посвећености раде,
сликају, да је задовољство бити с
њима у водити их у варљиви свет
боја. Мени је пуно срце кад видим
колико напора улажу и кад се
обрадују насталој слици. Негде
у себи помислим да је то можда
помало и моја заслуга. Сада сам

јако посвећена овом сегменту
свог рада. Емпатија и преноше-
ње знања и сликарског искуства
у потпуности ме испуњавају.

• Ви сте један од активних
сликара у оквиру организације
Ликовне колоније „Делиблатски
песак”. Колико вам је значило
учешће у овим колонијама?

– Колонија „Делиблатски песак”
заузима посебно место у мом умет-
ничком раду. Поводом обележа-
вања педесетогодишњице рада
присетила сам се својих почетака
у њој и дана када сам постала њен
нераскидиви део. Све је почело
2004. године, када је уследио позив,
и ето остварио се мој сан и необу-
здана жеља да ме усвоји та чуве-
на сликарска породица озбиљне
стваралачке енергије, пуне зано-
са и младалачке уметничке сна-
ге. О, како сам била радосна и
неизмерно срећна тих дана, поно-
сна, јер је то за мене била велика
част и признање. Позив је усле-
дио када сам већ била у неким
стасалим уметничким годинама,
сликарски обликована, али упр-
кос свему у мени је тињала искра
којој је био неопходан снажан
подстицај да се распламса у пуној
зрелости. Непогрешиво сам осе-
ћала да је баш та атмосфера коло-
није „Делиблатски песак” тај жеље-
ни окидач, пуна надахнућа, инспи-
ративна, изазовна, на неки луцид-
ни начин заводљива. Колонијом
сам се бавила и у организацио-
ном делу, као члан Управног одбо-
ра, једно време и Уметничког саве-
та. Једно поглавље свог живота
посветила сам раду на одржању и
њеном опстанку.

• Недавно је отворена ваша
изложба у Дому културе у Јабу-
ци и то је трећа на којој су пред-
стављене слике инспирисане
реком. Када су слике настале и
шта може да се види на њима?

– Ово је трећа изложба у низу
од децембра 2020. Била је у Дому
културе Качарево, затим у Гале-
рији Културног центра Ковин
почетком априла и сада је у Јабу-
ци. Претходне две су одржане,
али без званичног отварања и уз
поштовање свих прописаних
мера, јер је здравствена ситуа-
ција с вирусом била неповољна.
Сада се полако све смирује, вра-
ћамо се у редовне токове, али
још увек опрезно. Изложба је
била невероватно посећена, с
обзиром на то да  је постављена
у малој средини, али показало
се да и мала места имају своју
публику, љубитеље уметности,
што ме је радовало. Овај сери-
јал мојих слика је настајао током
прошле године, а највећи део у
периоду од два месеца строге
изолације. Како нам је кретање
било ограничено, а лепо време
просто мамило, ја сам се дала у
свакодневно сликање. Не знам
да ли је то била инспирација
или потреба да из себе избацим
све страхове и стрепње и да се
посветим ономе што ме држи.
То је био мој начин одбране од
непознатог зла које се обруши-
ло на нашу планету. У мислима,
виртуелно сам шетала обалом
Тамиша, сви путеви су ме води-
ли ка реци. И касније, просто
несвесно, хрлила сам к њој.
Испричала сам причу у слика-
ма и покушала да одгонетнем
урођену тајну коју вода са собом
носи и назвала је „Омаж реци”.

• На шта сте највише поносни
до сада?

– Поносна сам на свој цело-
купан рад у свим овде наведе-
ним сегментима и уметничком
опусу. Срећна сам што сам оста-
ла упорна и истрајна на свом
сликарском путу, упркос мно-
гим препрекама, кризним 
периодима, преиспитивањима,
сумњама, критикама, искуше-
њима. И сада ме понекад посе-
ти та зебња, али сам научила да
јој се обрадујем и радујем јој се.

Мирјана Марић

Дунавска улица припада тери-
торији Месне заједнице Цен-
тар. Под овим називом посто-
ји од 1982. године, а простире
се од Ибарске улице. Пре тога
се звала Содара друга нова.

Дунав (хрв. Dunav, свк. Dunaj,
укр. Дунай, рум. Dun rea, мађ.
Duna, тур. Tuna, нем. Donau,
словен. Dona va, енгл. Danu be)
јесте друга река по дужини у
Европи, након Волге. Настаје
на планини Шварцвалд у
Немачкој од својих изворишних
кракова Брег и Бригах код гра-
да Донауешингена.

Дунав је дугачак око 2.850
километара, протиче кроз неко-
лико централноевропских глав-
них градова, пре него што се
улије у Црно море кроз делту
Дунава у Румунији и Украјини.

Река протиче кроз десет
држава (тече њиховом грани-
цом): Немачку, Аустрију, Сло-
вачку, Мађарску, Хрватску,
Србију, Румунију, Бугарску,
Молдавију и Украјину.

У недељу 6. априла 1941. годи-
не, три сата пре напада немач-
ке авијације на југословенске
аеродроме, и четири и по сата
пре него што су прве бомбе
пале на Београд, преласком
немачких командоса преко
Дунава почео је Хитлеров напад
на Југославију.

За вођење ратних операци-
ја Хитлеру је од судбинске
важности било редовно снаб-

девање нафтом. Немачка сво-
је изворе није имала, а нај-
ближи су јој били они у Руму-
нији. Ова, нама суседна, земља,
у првој половини прошлог века
представљала је највећег
европског произвођача наф-
те – само у Плоештију, граду
у средишњем делу земље,
1939. године било је дванаест
великих рафинерија. Истог
дана, 23. новембра 1940. годи-
не, када је Румунија присту-
пила Тројном пакту, у Плое-
шти је стигла и немачка вој-
на мисија – једна моторизо-
вана и једна оклопна дивизи-
ја, и једна мешовита бригада,
да заједно с румунском вој-
ском, чува нафтна поља.

Транспорт ове стратешке
сировине, без које су силни
тенкови и авиони били неупо-
требљиви, био је предвиђен
Дунавом. А за пловодбу Дуна-

вом био је врло важан Сипски
канал. Дно ове реке, наиме,
било је посејано оштрим гре-
бенима који су изазивали вртло-
ге, па су за пролазак брода кроз
Ђердап подједнако важни били
његова снага и – срећа. Зато је
до 1896. године усечено уз оба-
лу седам канала укупне дужи-
не 16,9 км, од којих је највећи
био Сипски, поред села Сип.
Бродови су кроз овај канал
узводно вучени реморкером, а
доцније локомотивом која се
кретала по шинама на обал-
ском насипу.

Свесне стратешке улоге Сип-
ског канала, и Велика Брита-
нија и Немачка уочи Другог
светског рата у својим плано-
вима посветиле су му велику
пажњу. Британци су планира-
ли да га запрече, а Немци по
сваку цену, због транспорта
нафте из Румуније, да га сачу-
вају. И једни и други су крајем
1940. и почетком наредне годи-
не слали у Кладово своје коман-
досе, да извиде терен и разра-
де планове акција...

ХитлерјенападнаЈугославију
наредио 27. марта ујутру, а шест
дана касније, 2. априла, немач-
којвојнојмисијиуРумунијинаре-
ђеноједа„насвакиначинзашти-
ти пловидбу Дунавом”.

Зато су се 6. априла у два
после поноћи, четири и по сата
пре него што су прве бомбе
пале на Београд, 54 припад-
ника елитног пука „Бранден-

бург” гуменим чамцима из
румунске Оршаве пребацила
на нашу обалу Дунава, у рејон
Сипског канала. Један њихов
део продужио је ка Кладову.
Тамо је општински начелник,
руски емигрант и немачки
шпијун Леонид Чудновски
претходне вечери позвао на
пијанку и дружење са играчи-
цама официре које су били
задужени за канал. Немци су
их затекли пијане и побили.

Затим су прекинули теле-
фонску везу са Сипом, а оста-
ли командоси су без већих про-
блема заробили комплетно
обезбеђење Сипског канала,
заједно с неоштећеним
постројењем за помоћну локо-
мотивску вучу...

У овом првом немачком
нападу страдало је 26 припад-
ника југословенске војске.

М. П.

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ДУНАВСКА

Рат је почео раније

Сипски канал

Ђердап данас

НАША ГОШЋА: ЈЕЛЕНА БАДЊЕВАЦ РИСТИЋ, СЛИКАРКА

ЗАЉУБЉЕНА У СЛИКАРСТВО, 
ПРИРОДУ И ПАНЧЕВО



Далеко од тога да многи нису
похрлили на једну од најлеп-
ших дунавских плажа, познату
као „шпиц”, како би се расхла-
дили у увек свежој речној води.

И када се код Сибнице, са оне
друге „питоме” копнене стране,
укрцате у неки од чамаца који-
ма „пирати” с Беле стене прево-
зе путнике у неку другу димен-
зију, живот почиње да вам бива
драстично лакши и бољи.

То се да наслутити чим вас
запљусне та јединствена дунав-
ска свежина, а ако ни тада неком
није довољно антистрес тера-
пије, по изласку из чамца и с
првим корацима по исцелитељ-
ској белостенској песковитој
земљи потребно је само с ногу
скинути вишак пластике и пре-
пустити се том лековитим извла-
чењу свих могућих и немогу-
ћих отрова посредством нер-

вних завршетака на голим сто-
палима. Да, невероватан је осе-
ћај слободе ходати тако босо-
ног на путу ка  „шпицу”, без
обзира на то што песак на поме-
нутој „карипској” плажи зна да
буде опако врео у овако топлим
данима.

Међутим, и последњу назна-
ку проблема очистиће улазак у
тај несвакидашњи плићак, када
отрежњујуће освежавајућа стру-
ја одвуче све неспоразуме у гла-
ви. Јасно, треба бити опрезан јер
све што је лепо има и своје налич-
је, а дунавске струје за тили час
могу да казне неопрезне купаче.

На срећу, то се веома ретко
догађа, али је зато нагли прилив
среће свакидашња појава.

И када се пред сумрак враћа-
те у цивилизацију, будите сигур-
ни да сте себи продужили живот
макар за тих неколико сати...
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И док је прошле године, под
тешким ударом пандемије коро-
навируса, у најпримамљивија
прибежишта љубитеља скрови-
тих места спадала и једна од
највећих и најлепших ада на
Дунаву – Бела стена (чији је зва-
нични назив Форконтумац), ове
године је с појавом вакцине
дошло до лаганог опуштања, па
навала на поменути рајски кутак
нема ни приближно онакав
интензитет.

Иако је тај пад интересовања
за куповину вероватно разоча-
рао власнике бројних викенди-
ца које тамо зврје празне и у
великој мери руиниране, истин-
ске поштоваоце овог прелепог
речног острва и те како весели
повратак мира, у којем су неки
од њих навикли да „кулирају”
деценијама.

С доласком календарског лета и
неиздрживо врелих дана с наглим
скоковима живе у термометру,
онима којима то могућности
дозвољавају свакако је у мисли-
ма ралаксација свих чула ужи-
вањем у чарима дивље природе.

Вероватно најидеалнија дести-
нација, ако узмемо у обзир и то
да се налази у најнепосреднијој
близини, која омогућава готово
потпуни отклон од тешке свако-
дневице, свакако је дунавска ада
Форконтумац, много познатија
као Бела стена.

С друге стране, руку на срце,
то и није место за „свилене” и
претерано урбане ликове, наро-
чито не за снобове јер, поред
честих инвазија комараца и дру-
гих недостатака, тамо нема ни
струје ни воде.

С појавом вакцине пала и
тражња за викендицама

Међутим, баш те „мањкавости”
фанови Беле стене сматрају и
главним разлогом због којег она
одолева евентуалној најезди разних
новокомпонованих богаташа.

Један од оних с дужим викен-
дашким стажем на овом неопи-
сиво лепом месту с фасцинант-
ним погледом на вечно покре-
тљиви водоток друге највеће
европске реке јесте и Дејан из
Панчева. Он истиче да је при-
метан пад интересовања за купо-
вину викендица након прошло-
годишње, није претерано рећи,
експлозивне инвазије проузро-
коване првим налетом панде-

мије и свеопштим закључава-
њем које је уследило као после-
дица ванредне ситуације.

– Сви они који располажу нека-
квим вишком новца, а воле да
путују, вероватно су помислили

да ће ово с короном много дуже
да траје, па су навалили неми-
лице да купују објекте на нека-
квим ушушканим локацијама
под окриљем природе. И док су
лане у року од месец дана само у
мом најближем окружењу про-
дате три куће, сада се поново све
лагано враћа у претходно стање,
то јест у време када су годишње
једна до две викендице биле пред-
мет трговине. Притом је и даље
много објеката који се распада-
ју, будући да се од укупно око
четиристо свега пола колико-
-толико користи – каже Дејан.

Недостатак струје 
одбија снобове

А међу најпрепознатљивијим ста-
новницима Беле стене свакако
је Бранко Масникоса. Он је свим

редовним посетиоцима ове аде
добро знан као Масни, пре свега
због свог старобеоградског „шме-
кераја” и умећа прављења добре
атмосфере, па је веома често
виђен у боемском друштву, као
и у атрактивном окружењу, које
подразумева и наочите припад-
нице лепшег пола.

Он је и један од свега десетак
сталних становника ове егзотич-
не оазе, који је ни зими не напу-
шта, што значи да му је одлично
позната и ситуација када је реч о
понуди и потражњи викендица.

И Масни се слаже да је инте-
ресовање драстично опало, за
разлику од протекле године, која
је, уз седму деценију прошлог
века, представљала период нај-
веће јагме када је реч о насеља-
вању ове предивне аде.

– Сада је у току повратак на
старо стање, што значи да су цене
објеката поново пале на некада-
шњи ниво. У преводу, кућица у
не баш перфектном стању може
се наћи и за свега неколико хиља-
да евра. Подразумева се и то да
је лоцирана у унутрашњости остр-
ва, то јест даље од обале, што је
кудикамо мање атрактивно. При-
том, тамо је неупоредиво више
комараца, али је и прилично
небезбедно, јер се никад не зна
ко, поред досадних крвопија и
других инсеката, може ту да залу-
та – каже Масни.

Поред тога, на (ниску) цену
објеката на Белој стени свакако
утиче и то што је реч о острву.
То се пре свега односи на допре-
мање материјала за изградњу
или реконструкцију објеката.
Прави је подухват пребацити га
преко реке, за шта је пре свега
неопходан чамац, па је проблем
ако немате свој.

Важан фактор је и то што нема
струје неопходне, поред осталог, и
за рад мешалица и других алата.

С друге стране, као што је рече-
но, тај недостатак електричне
енергије је сасвим сигурно и оно
што чува ову аду од навале урба-
них викендаша, али и разлог због
којег су и цене тако ниске.

Премда, наравно, у ова модер-
на времена увек постоји могућ-
ност коришћења разних техноло-
шких достигнућа, попут агрегата
и, нарочито, соларних панела, што
је у нашим условима ипак још
увек доступно само мањем броју
срећника с дубљим џеповима.

Лек је ходати босоног 

Све у свему, лето је почело, а
самим тим и сезона на Белој
стени. Иако не као прошле годи-
не, јер је рецимо ни у дану који
је процењен као метеоролошки
алармантан и потенцијално један
од најтоплијих у години, није
било превише људи.

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

Пулинковићи
Ови лепотани, који неодољиво подсећа-
ју на мале пулине, пронађени су среди-
ном јуна код споменика „Стратиште” на
путу према Јабуци.

Наконштосупримилипрвудозупасте
против паразита и прву вакцину, спрем-
ни су да неком улепшају живот.

Треба истаћи да удомитељи морају да буду искључиво пунолет-
не особе које имају пристанак осталих укућана, уз потписивање
уговора о удомљавању и одговорном власништву.

Сведругеинформацијемогуседобитипозивомнателефон062/821-02-03.

Мешанкице
Нов и сигуран дом траже две жен-
кице „мешанке”, старости између
две и три године, а једна од њих,
бела, веома подсећа на џек расела.

Стерилисане су, микрочиповане
и вакцинисане против беснила, а
разигране су, привржене и веома
воле да се мазе. Нису навикле на
поводац, тако да би за њих била добра кућа с двориштем.

Ако неко жели да их удоми, може да контактира с град-
ским прихватилиштем (352-148), у којем се оне привремено
налазе.

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

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

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

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

за цео живот!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ПОПУЛАРНА ДУНАВСКА АДА ВРАЋА СЕ У НОРМАЛАН РЕЖИМ 

БЕЛА СТЕНА ПОНОВО „САМО” УТОЧИШТЕ ЉУБИТЕЉА ЕГЗОТИКЕ

КАКО ЈЕ ЛАКО СТИЋИ ДО РАЈА!

Иако бројни Панчевци увели-

ко уживају у благодетима

лепоте Беле стене, многи још

увек не знају ни где се она

налази. До ове аде, која се

званично налази у панчевач-

ком атару, долази се старим

београдским путем, тако што

се скрене неколико метара

пре рачвања на ауто-путу.

Потом треба ићи само право,

успут проћи кроз један под-

вожњак и возити све док се

не укаже обала.

Тамо чекају такозвани

линијски превозници, увек

спремни да за цену карте од

200 динара свакога пребаце

на другу страну (ту је урачу-

нат и повратак, који је могућ

до 20 сати, тако што се на

супротној страни уђе у било

који расположиви чамац).

А кад се дође на острво и

удахне неслућена количина

свежине, сви путеви (удесно)

воде ка „шпицу”, пешчаној

плажи и најатрактивнијем

месту на острву, око којег су

и многобројне кафанице.

„Шпиц” неодољиво подсећа на тропске плаже

Препознатљиви домородац Масни увек у одабраном друштву

И пси воле Белу стену

Без чамца незамислив живот на острву

Спласнула јагма за куповином викендица

Идилична оаза у којој време стоји
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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)

Како ће вам напредовати посло-
ви, зависи од вашег личног анга-
жовања. Будите упорни, ваша
амбиција даје вам ветар у леђа.
Колико искрено сте се давали сво-
ме партнеру у протеклом периоду,
толико можете очекивати да доби-
јете. Могућа прехлада.

Успешно ћете решити све пословне
заврзламе, обновити неке старе
договоре и кренути растерећени
од проблема у нове акције. Љубав-
ни живот вам је на клацкалици.
Нисте сигурни ни у своја ни у парт-
нерова осећања. Оставите одлуку
за касније. Опрез у саобраћају.

Битно је да не одлажете ниједан про-
јекат, јер оно што пропустите, нећете
моћи брзо да надокнадите. Немојте
доносити одлуке на брзину, да се
после не бисте кајали. Емотивни
живот ће вам бити пун сексуалног
набоја и страсти. Слободне Шкорпи-
је могу очекивати лепу авантуру.

У најави су пословни проблеми.
Будите мудри и покушајте да их
решите без много драме. Незадо-
вољни сте својим емотивним
животом, али то не значи да треба
да срљате у авантуру. Своје диле-
ме решите тако што ћете се осами-
ти на неко време. Проверите вид.

Пажљиво анализирајте своје
пословне планове пре него што
кренете у реализацију, јер вам је
можда нешто промакло. Партнер-
ски односи долазе у фазу великог
захлађења. Особа о којој слободни
Близанци сањају више није њихо-
ва. Могућа је вирусна инфекција.

Избегавајте да много причате о
својим плановима и успећете да
довршите све пословне пројекте.
Више контаката ће уродити пло-
дом. Интуиција вам је изражена,
па је искористите. Могуће је
познанство са особом из ино-
странства. Проблем са жучи.

Планови и послови које сте мало
запоставили поново ће бити акту-
елни. Стара пословна познанства
ће вам донети позитивне помаке.
Блага напетост у вези је само
мање искушење. Не сумњајте у
искреност партнерових осећања.
Дијета!

Налазите се у фази самодеструк-
ције, мада је ситуација боља него
што вам се чини. У изгледу је
добар посао, па га немојте пропу-
стити само зато што вам се не
свиђају сарадници. Критике парт-
нера су добронамерне, прихвати-
те их. Проблеми са стомаком.

Период пред вама је повољан за
рашчишћавање нагомиланих оба-
веза. Никако немојте размишља-
ти о узимању кредита, јер могу
настати непланирани проблеми.
Превише сте напети, а због тога
највише трпи партнер. Треба да
се добро одморите.

Јако је битно да не постанете
летаргични и незаинтересовани
за догађања око себе. Најављују
вам се велике промене у послу.
Потрудите се да их спремно доче-
кате. Мало ће вас пореметити
љубавни или чак здравствени
проблеми.

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)

Проблеми су саставни део живота,
али будите упорни, јер је поред вас
особа која вас испуњава. Наоружај-
те се стрпљењем. Није повољан
тренутак за радикалне пословне
промене, али ако искрсне могућ-
ност новог посла, добро се инфор-
мишите пре но што донесете одлуку.

Сумње које вас море у погледу
ваше пословне позиције делимич-
но су оправдане. Потребно је да
се концентришете на догађања
око себе и да усмерите енергију у
решавање проблема. Не секирај-
те се, подршка партнера је несе-
бична и потпуна. Умор.
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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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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• ТРАНСАМИНАЗЕ: AST + ALT
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• УРЕА + КРЕАТИНИН
Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 2. ДО 15. ЈУЛА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ



КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

Петак, 2. јул 2021.18

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.

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs

ВОЗИЛА

ПОНУДА

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 рено сценик,

2005, нерегистрован. По-

вољно. Тел. 062/145-57-

01. (СМС)

ПРОДАЈЕМ мерцедес А

150, 2006. годиште, пре-

шао 170.000, 2.200 евра.

065/849-71-94. (305821)

ПРОДАЈЕМ шкоду фабију

1.9 СДИ, 2005. 064/844-

43-19. (305774)

ПУТНИЧКО возило сеник,

2002. годиште, 1.870 – 59,

металик сив, регистрован

до 19. 6. 2022, цена 1.250

евра, добар. Тел.

060/431-51-67. (305701)

СТИЛО 1.2, 2002, петора

врата, фул опрема, шест

брзина, регистрован годи-

ну. 064/130-36-02.

(305746)

ДАЧИЈА логан 1.6, 2008/9,

фул опрема, атестиран

плин. 064/130-36-02. (305746)

ПУНТО 1.2, 2006, петора

врата, атесетиран плин,

прва боја.  064/130-36-02.

(305746)

МЕРЦЕДЕС А 160, 2001,

петора врата, фул опре-

ма, регистрован. 

064/587-50-24. (305746)

КУПУЈЕМ аутомобиле у

било ком стању, од л70 до

1.500 евра. 

062/193-36-05. (305593)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, ката-

лизатора и осталих мета-

ла, шлеп служба.

066/409-991, 

069/203-00-44. (305118)

БАГРЕМ исечен, 4.300, са

превозом на кућну адре-

су. 063/770-64-22 (СМС)

ПРОДАЈЕМ циркулар,

ручни циркулар, бушили-

цу, убодну тестеру, шива-

ћу машину. Тел. 347-130.

(305776)

ОГРЕВНО дрво багрем,
исечено на парче, 4.200
са превозом.
063/770-64-22 (СМС)

ХИТНО продајем: супер
квалитетан трпезаријски
сто, производња Бошњач-
ки, повољно, трака за тр-
чање, као нова и бицикл
150 евра. Власник.
063/232-757. (305787)

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

КУХИЊА са судопером и
кухињу горњи део 3 х 2, и
доњи судопера радни део
три дела. 064/137-47-89.
(305777)

РЕГАЛ, шпорет пола стру-
ја пола гас – 2 комада,
машину за шивење.
064/137-47-89. (305777)

ПРОДАЈЕМ пећи на гас,
скоро нове, веш-машину,
и канди веш-машину –
уску, скоро нову.
064/137-47-89. (305777)

ПРОДАЈЕМ нови јечам.
064/306-87-33. 305-780.
(305780)

ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет,
веш-машина, комбинова-
ни фрижидер, телевизор,
усисивач, вентилатор, на-
мештај. 063/861-82-66.
(305717)

ПРОДАЈЕМ казан за ра-
кију. 060/703-77-51.
(305724)
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ОГРЕВ

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

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

ПОТРЕБНЕ 
раднице за рад 
у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна дневница
2.100 + пријава 
+ топли оброк.
Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04
064/422-02-03

(5/305327)

TOP Ponuda

Kneza Mihaila�             

do

229 rsd,
99

289.99 -20%

39 rsd,
99

49.99 -20%

79 rsd,
99

139.99 -42%

84 rsd,
99

89.99

44 rsd,
99

49.99

89 rsd,
99

129.99 -30%

79 rsd,
99

119.99 -33%

60 rsd,
99

90.50 -32%
robna
marka

robna
marka

robna
marka

robna
marka

НА ПРОДАЈУ рамови са

прозорима, словенијалес.

Тел. 062/262-949,

013/313-716. (305759)

КОКЕ носиље, пронеле

пре три месеца, 500 дин,

вакцинисане. 063/770-47-

84. (305642)

МЕСНАТИ прасићи, ја-

гањци, свиње, могућност

клања и печења. 060/037-

11-96. (305646)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистер-

ска, преко пруге, пола

под воћем. 064/113-47-

76. (305615)

НА ПРОДАЈУ кућу у Стар-

чеву, 320 квм, 18 ари пла-

ца, два струјомера, два

водомера. Власник.

063/288-749. (305553)

У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ ви-

кендица на продају.

064/947-29-92. (305712)

ПЛАЦ 28,5 ари, повољно,

власник, 1/1. Тел.

061/102-27-46. (305714)

ПРОДАЈЕМ поткровље у

поступку легализације.

060/144-21-27. (305836)

НОВИ СУП, кућа за инве-

ститоре на 6.3 ара,

100.0000. (398), „Кров”,

060/683-10-64. (305778)

ПЛАЦ на Караули, рибар-

ска улица, 60 ари, Пеца.

060/534-68-69. (305715)

ПРОДАЈЕМ лац, 9 ари, у

грађевинској зони, на Ба-

ваништанскм путу.

066/363-454. (305734)

КУЋА на продају у Доњем

граду за инвесетиторе,

6,95 ари, договор, вла-

сник. 062/380-015.

(305749)

ИЗДАЈЕМ викендицу у

Долову, са воћњаком и

баштом. Тел. 062/262-

949, 013/313-716.

(305759)

ПРОДАЈЕМ кућу са 19

ари лаца, Банатско Ново

Селоп. 063/887-84-00.

()305663)

ПРОДАЈЕМ два хектара

земље, погодно за воћ-

њак, прве класе, близу се-

ла, Качарево. 062/693-

336. (305764)

ПРОДАЈА плацева, град-

ско грађевинско земљи-

ште, може замена једног

плаца за ауто. 064/212-

52-52. (305669)

ЗЕМЉА на продају два

ланца, Новосељански пут

уз друм, у близини „Зр-

на”. 064/443-07-07.

(305671)

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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-
КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели топ.бр. 4405 КО ПАНЧЕВО, за потребе
изградње вишепородичног стамбеног објекта са 14
стамбених јединица, спратности П+4+Пс, у Панчеву,
Цара Лазара бр.12, израђен од стране атељеа „Arc-
hi Tec” Панчево, за инвеститорa Игњовски Зорана.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-
ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-
муналне послове и саобраћај. Информације и сва
обавештења о јавној презентацији можете добити
на телефон 013/353-304, канцеларија 609, у време-
ну од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презен-
тације од 7 дана, почев од 09. 07. 2021. године.

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

ЗЕМЉА на продају, 1.4

ланца, Новосељански пут

уз друм, код скретања за

Качарево. 064/443-07-07.

(305671)

КУПУЈЕМ кућу до 30.000

евра. Исплата одмах.

064/246-05-71. (305738)

МИСА, код школе, етажа,

I спрат, трособан, 100

квм + ПК трособан, вреди

погледати, 70 квм.

069/755-286. (305639)

ПРОДАЈЕМ двособан

стан, Котеж 2, приземље,

комфоран. 064/394-65-

95. (305596)

ГАРСОЊЕРА, поткровље,

центар, поред пијаце, 42

квм, није укњижено, про-

дајем, 16.000 евра.

063/835-45-33. (305809)

КОТЕЖ, двособан, 57

квм, IV 47.000. (398),

„Кров”, 060/683-10-64.

(305778)

ПРОДАЈЕМ стан, 80 квм,

први спрат, Ружина 20,

Панчево. 065/849-71-94.

(305821)

ПРОДАЈЕМ стан 45 квм,

леп, сунчан, ЦГ. 063/875-

30-42. (305781)

СТРОГИ центар, тросо-

бан, трећи спрат, 60 квм,

комплетно реновиран,

64.000 евра. 063/801-56-

63. (305843)

СОДАРА, 40 квм, ТА, II,

двострано оријентисан.

(679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (305697)

ПРОДАЈЕМ трособан

стан, 84 квм, Стрлеиште,

без посредника, власник,

66.000 евра. 066/319-258.

(305727)

ПРОДАЈЕМ двособан стан

у Иланџи. 060/017-33-96

(СМС)

НОВОГРАДЊА, Панчево-

центар, продаја станова

од инвеститора: једноипо-

собан 38, двоипособан

62, троипособан 76.

063/823-71-79. (305726)

ДВОСОБАН, Миса, 57

квм, н. Приземље, повољ-

но, усељив одмах. „Дива

некретнине”, 064/246-05-

71. (305738)

КОТЕЖ, трособан, 78

квм, VI, 65.000. „Кров”,

063/683-10-64. (305778)

ЦЕНТАР, 32, ЦГ, ПР, са

новим намештајем. (679),

„Трем 01”, 063/836-23-83.

(305697)

КУПУЈЕМО станове и ку-

ће. Брза и сигурна испла-

та. (097), „Перфект”,

064/348-05-68. (303973)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештен

стан у центру града, 45

квм, нова градња.

063/211-115 (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан за теренце,

позвати на бр.

063/775/29-94 (СМС)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештен

стан у центру града, 45

квм, нова градња.

063/776-16-77 (СМС)

ИЗДАЈЕМ празан једносо-

бан стан, дворишни, нова

Миса. 064/458-70-60.

(305532)

ИЗДАЈЕМ собу, Маргита,

Светозара Шемића 70-а,

Панчево. 013/354-703.

(305792)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру у центру, Та пећ.

Тел. 063/705-60-09.

(305695)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-

штен стан, ЦГ, на Котежу

1, одмах усељив. 064/129-

90-66. (305713)

ИЗДАЈЕМ празан тросо-

бан стан, 82 квм, на Коте-

жу 2, Панчево. Тел.

064/564-25-64. (305820)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,

самцу, самици, нова Ми-

са, 110 евра плус депозит.

063/281-891. (305694)

ТРОСОБАН стан, строги

центар, 72 квм, две тера-

се, трећи спрат, лифт, ТА,

могућност ЦГ, подрум 12

квм, укњижен, 75.000, до-

говор. Звати после 17 са-

ти на тел. 064/119-60-06.

(305696)

ИЗДАЈЕМ, Тесла, двори-

шни стан, кућа, једносо-

бан, намештен, 130 евра.

065/405-16-74. (305711)

ИЗДАЈЕ се гарсоњера на

Дорћолу, дворишно.

064/417-68-77. 

ИЗДАЈЕМ једнособан

празан стан, Тесла, 39

квм, ЦГ, клима, 120 евра.

064/246-05-71. (305738)

ИЗДАЈЕМ једнособан

стан, полунамештен, Ко-

теж 2, у згради са ЦГ.

062/816-11-49. (305681)

ГАРСОЊЕРА, стан за из-

давање, нова Миса, бли-

зина Спортског центра.

064/908-02-67. (305670)

ИГНИС фрижидер са два

мотора, у исправном ста-

њу. Л062/301-595.

(305676)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

веш – машине, фрижиде-

ре, замрзиваче, електрич-

не шпорете. Долазим на

адресу. 064/158-44-10,

063/101-11-47. (305519)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, сатове, новац,

пенкала. 063/199-60-36,

064/488-40-22, 013/313-

458. (305674)

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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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)

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

Потребни помоћни радник

на пољопривредном газдин-

ству. Потребно знање рада

на машинама: трактор, пум-

пе, машине за сечење тра-

ве, итд. Возачка дозвола.

062/889-81-66

Компанији „Утва-Милан Премасунац” из Качарева

потребни: заваривачи, металоглодачи, 
металостругари и борверкисти.

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

D.O.O.

Потребни радници у продавници мешовите робе,

прехрана, у Крњачи – Београд.

Рад је у сменама.

Контакт телефон 063/291-818

ПРОДАЈЕМ СТАН на Котежу 2, приземље,

велика ограђена тераса са улазом, 64 квм,

екстра стан, цена повољна.

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

Ресторану „Royal”у „Авив парку”

потребни радници у кухињи,

продаји, конобар-ица

063/216-788 (7/305806)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”
ПАНЧЕВО

Р А С П И С У Ј Е

К О Н К У Р С

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ 
ПРОСТОРА – ЛОКАЛА

• Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобође-

ња бб по почетној цени од 1.000,00 динара по

метру квадратном.

• Локал бр. 9 у ламели 7, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобође-

ња бб по почетној цени од 1.000,00 динара по

метру квадратном.

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана

објављивања Конкурса.

Ближи услови Конкурса биће истакнути на оглас-

ним таблама Радне заједнице (Панчево, Димит-

рија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зе-

лене пијаце у Панчеву.

СТРОГИ центар, Кара-
ђорђева, двособан, пра-
зан стан у згради, издаје
се на дуже. Тел. 062/860-
30-66. (305658)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике, самце, студенте.
Раднички смештај. Цен-
тар. 063/502-211.
(305661)

ИЗДАЈЕМ једнособан по-
лунамештен стан, тераса,
клима, грејање, Котеж 1,
V спрат, повољно.
061/148-89-48. (305796)

ИЗДАЈЕМ стан озбиљним
особама, Јабука. 063/351-
709. (305742)

ИЗДАЈЕМ стан на дуже,
близу школа, Миса, згра-
да. 064/484-53-09.
(305653)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
приземљу на Содари, 130
евра + депозит. 061/244-
67-84. (305826)

ИЗДАЈЕМ механичарску
радионицу, локал, мага-
цин, 150 квм. 064/482-65-
53. (305438)

СОДАРА, локал-стан, 59
квм, ВП, ЦГ, 55.000.
„Кров”, л060/683-10-64.
(305778)

ИЗДАЈЕМ локал, Зелена
пијаца. Тел. 064/122-21-
56. (305825)

ИЗДАЈЕМ магацински про-
стор са двориштем, Јабука.
063/351-709. (305742)

ПРОДАЈЕМ киоск код Но-
ве поште 12 квм + мокри
чвор. 060/812-66-63.
(305649)

ИЗДАЈЕМ халу на Новосе-

љанском путу, висина ха-

ле 4 м. Шелепер прилаз.

066/303-999. (305817)

ПОТРЕБАН младић за рад

у паркинг гаражи.

064/699-66-99 (СМС)

ПОТРЕБНА жена за чи-

шћење зграда. Информа-

ције на телефон 060/604-

07-64 (СМС)

ШАНКЕР/ИЦА Страхињи-

ћа Бана 71, Београд.

060/030/05-87 (СМС)

ПОТРЕБНА девојка за рад

у шанку, ресторан „Бака-

на”. Плата 35.000.

063/426-103 (СМС)

ВУЛКАНИЗЕРСКОЈ радњи

СЗВР СРКИ потребан

радник. 062/388-109

(СМС)

ПОТРЕБАН искусан возач

са Ц категоријом за ди-

стрибуцију по Београду.

062/311-651 (СМС)

ПОТРЕБАН конобар-ица,
са или без искуства, у ре-
сторану „Банатски кутак”
у Панчеву. 060/512-59-99.
(305487)

РЕСТОРАНУ „Royal” у
Авив парку потребни рад-
ници у продаји, конобар-
ица. 063/216-788.
(305609)

ПОТРЕБНА радница са
знањем надоградње нок-
тију, са искукством, по-
жељно знање педикира,
маникира и депилације.
061/171-18-87. (305733)

БРАВАРИ, заваривачи,
монтери и физикалци по-
требни за рад у Панчеву.
Жељко. 064/978-67-78.
(305095)  

ПОТРЕБНЕ раднице у пе-

кари, почетна плата,

45.000. 062/400-123.

(305805)

ПОТРЕБНИ возачи Ц и Е

категорије, на неодређе-

но време. 060/033-56-10,

061/213-37-66. (305816)

PO CO LO CO ресторану,
због повећаног обима по-
сла потребни радници за
рад, следећег профила:
посластичари, конобари,
девојке за рад у продаји,
возачи Б категорије, рад-
ници за израду канапеа и
залога. Искуствно није
неопходно. 064/874-03-
01, 064/874-03-11.
(305766)

ПОТРЕБНА радница за
рад на бензинској пумпи.
063/775-29-92. (305753)

ШИВАРИ у Омољици по-
требно више шнајдерки,с
а и скуством и без, на ши-
вењу на индустријским
машинама. Шивара по-
стоји осамнаест година.
Плата редовна и добра.
065/210-41-52. (305643)

ПОТРЕБНА радница у пе-
кари. 062/821-47-70.
(305650)

ПОТРЕБАН конобар/ица,
ресторан „Бакана”.
065/359-26-33 (СМС)

РЕСТОРАНУ потребна ку-
варица са искуством, на
неодређено време.
062/478-394. (305844)

ПОТРЕБАН пекар и по-
сластичар. 062/404-144.
(305805)

ПОТРЕБНА радница за
рад у киоску. 064/462-12-
61. (305811)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е

категорије за вожњу жи-

тарица. 064/140-70-87.

(305810)

ПОТРЕБНА радница и во-

зач за рад у пекари.

063/320-847, 060/062-30-

33. (305813)

ПОТРЕБНА радница до
35 година у ресторану
Meng Qi-Ma ri ja. Потреб-
но искуство. 013/352-783,
позвати од 10 до 16 сати,
Понедељак-субота.
(305814)

ПОТРЕБАН радник. ДОО
„Зоки стакло”. 064/131-
72-85. (305829)

ПОТРЕБАН помоћни рад-
ник у пекари. Може и без
искуства. Тел. 064/141-
57-09. (305840)

ПОТРЕБАН радник за по-
правку и пријем дрвених
палета. 067/777-79-95,
064/106-81-11. (305841)

ПОТРЕБНИ радници за
рад на фарми пилића.
013/377-230, 064/259-96-
62. (305818)

ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ
„Голуб” хитно потребни
посластичари са иску-
ством. Тел. 060/758-03-
24. (305842)

АУТО ОТПАД „МИМА”
потребан радник за вође-
ње продаје и слагање де-
лова. Обавезна возачка Б
категорије. По могућно-
сти особа између 30 и 50
година. 063/802-26-95.
(305656)

СТОЛАР са искуством по-
требан за рад у СЗР „На-
мештај комови”, плата до
80.000 динара, па на ви-
ше. Александар. 064/128-
88-80. in fo@ ko mo vi.rs ,
www.ko mo vi.rs  
(305768)

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

ПОТРЕБАН пекар са ис-
куством, рад на бувљакку,
пекара Шумадинац.
065/533-44-13. (305831)

ПРЕДУЗЕЋЕ IZI COM из

Јабуке, тражи раднике и

раднице за рад у дрвној

индустрији. За све инфор-

мације обратити се на тел.

060/555-23-74. (305786)

ПОТРЕБНИ вредни и од-
говорни људи за поделу
флајера. 064/664-60-06.
(305627)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, гип-
сарски радови, стиропор,
бавалит фасаде. 063/865-
80-49. (305512)

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

СЕЛИДБА, превоз друге
робе. Панчево, даље. Це-
на договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (305192)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипе-
ром до 2 кубика. Лаза.
065/334-23-38. (305549)

СЕЛИДБЕ, превоз ствари,
могућност радника.
064/482-65-53. (305439)

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

КОШЕЊЕ траве триме-
ром. Зоран. 064/932-52-
86. (305405)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор.
Александар. 064/157-20-
03. (305765)

АЛУ - ПВЦ столарија, ро-

летне, комарници, вене-

цијанери, тракасте завесе.

Уграђујем, поправљам.

063/882-25-09. (305285)
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TРАЖИМО УЛИЧНЕ
ПРОДАВЦЕ НОВИНА

Ћевабџиници „Хало Лесковац”
потребан

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

(6/305327)

БЛАГАЈНА 300-830

DOO „MINESAL” из Панчева

тражи

раднике за рад 
у производњи палета

013/373-488, 063/256-360
(ф)

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС 

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ
ОДНОСА

1. Једног НАСТАВНИКА за ужу научну област
КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА

Услови:

–  Доктор медицинских наука – стоматологија, спе-
цијализација из области стоматолошке протетике
као и остали услови предвиђени Законом о високом
образовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 и
6/2020 – др. закон) и Статутом Стоматолошког Фа-
култета.

Са кандидатом изабраним у звање доцента или ван-
редног професора закључује се уговор о раду на од-
ређено време у трајању од 5 (пет) година, а са кан-
дидатом изабраним у звање редовног професора
закључује се уговор о раду на неодређено време.

2. Једног САРАДНИКА У НАСТАВИ за ужу научну
област КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА

Услови:

– Завршен стоматолошки факултет са просечном
оценом најмање осам (8), као и остали услови пред-
виђени Законом о високом образовању („Сл. Глас-
ник Републике Србије” бр. 88/2017, 27/2018 – др. за-
кон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 – др. закон) и Стату-
том Стоматолошког Факултета.

Са кандидатом изабраним у звање сарадника у на-
стави закључује се уговор о раду на одређено вре-
ме у трајању од годину дана.

Пријаве са биографијом и доказима о испуњености
услова из конкурса достављају се у року од 8 (осам)
дана од дана објављивања конкурса на адресу:
Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка Зре-
њанина бр. 179.

Све додатне информације могу се добити 
на телефон: 013/235-12-92.

СРЕДЊА ШКОЛА НОВИ ПАЗАР
У НОВОМ ПАЗАРУ

БАЈЕВИЦА ББ, НОВИ ПАЗАР

Р А С П И С У Ј Е

КОНКУРС
ЗА УПИС РЕДОВНИХ УЧЕНИКА У ПРВИ 

РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2020/21 ГОДИНУ ЗА СЛЕДЕЋА
ПОДРУЧЈА РАДА И ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ:

– КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИ-
САЊЕ: МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ 20 УЧЕНИКА,
МУЗИЧКИ САРАДНИК 20 УЧЕНИКА 

– ЕКОНМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА:
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 20 УЧЕНИКА, ЦА-
РИНСКИ ТЕХНИЧАР 20 УЧЕНИКА ,ТЕХНИ-
ЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА 20 УЧЕНИКА

– ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО: МОДЕЛАР
ОДЕЋЕ 15 УЧЕНИКА

– ГИМНАЗИЈА: ГИМНАЗИЈА ОПШТИ ТИП 15
УЧЕНИКА

– САОБРАЋАЈ: ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 20
УЧЕНИКА, ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРА-
ЋАЈА 20 УЧЕНИКА, 

– ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА: ШУМАР-
СКИ ТЕХНИЧАР 15 УЧЕНИКА.

– ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО: ЗИДАР-
ФАСАДЕР 20 УЧЕНИКА, АРМИРАЧ-БЕТОНИ-
РАЦ 20 УЧЕНИКА, ТЕСАР 20 УЧЕНИКА, АР-
ХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР 20 УЧЕНИКА,
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР 20 УЧЕНИКА,

Конкурс за упис почиње дана 02. 07. 2020. го-
дине а завршава се закључно са 16. 07.
2020.године.

Редослед кандидата за упис у средњу школу (у
даљем тексту: школа) утврђује се на основу: 

1) успеха на завршном испиту, 

2) успеха у претходном школовању, и то: 
– општег успеха од VI до VIII разреда основне

школе, 
– резултата постигнутих на такмичењима уче-

ника осмог разреда основне школе, 

3) успеха на пријемном испиту, за школе за које
се полаже пријемни испит. 

Право на рангирање ради уписа у школу стиче
кандидат који је обавио завршни испит и тиме
стекао основно образовање и васпитање.

Ученици или њихови родитељи подносе следе-
ћа документа за упис у средњу школу:

Пријаву за упис, сведочанство о завршеном ос-
новном образовању и васпитању и сведочанства
о претходно завршеним разредима основне
школе, извод из матичне књиге рођених, лекар-
ско уверење

Документа морају бити оригинал или на пропи-
сан начин оверене копије оригинала.

Пријаве на конкурс доставити секретеријату
школе, лично, или послати на адресу Бајевица
бб, 36300 Нови Пазар.

У вези осталих услова за упис у средњу школу
има се применити Правилник о упису ученика у
средњу школу („Службени гласник РС”, број
76/20 oд 21. 05. 2020).

КОНТАКТ:
ТЕЛЕФОН 020/5-100-641, +381/63-644-891,

+381/62-661-865, +381 63607870
www.ess.edu.rs

srednjaskolanp@gmail.com

СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-МЕНАЏЕРСКА ШКОЛА
Максима Горког 25, Панчево

Р А С П И С У Ј Е

КОНКУРС
ЗА УПИС РЕДОВНИХ УЧЕНИКА 

У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
ЗА ШКОЛСКУ 2020/21 ГОДИНУ
ЗА СЛЕДЕЋА ПОДРУЧЈА РАДА 

И ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ:

– ЕКОНМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА:
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 20 УЧЕНИКА, ПРАВ-
НИ ТЕХНИЧАР 20 УЧЕНИКА ,ТЕХНИЧАР ОБЕЗ-
БЕЂЕЊА 20 УЧЕНИКА

– ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ:
УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР 10 УЧЕНИКА, КУ-
ЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР 10 УЧЕНИКА, КУВАР 10
УЧЕНИКА, КОНОБАР 10 УЧЕНИКА, ПОСЛАСТИ-
ЧАР 10 УЧЕНИКА

– ГИМНАЗИЈА: ГИМНАЗИЈА ПРИРОДНО МАТЕ-
МАТИЧКИ СМЕР 15 УЧЕНИКА, ГИМНАЗИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ СМЕ-
РА ЗА УЧЕНИКЕ НАДАРЕНЕ У ИНФОРМАТИЦИ
И РАЧУНАРСТВУ 15 УЧЕНКА

Конкурс за упис почиње дана 02. 07. 2020. го-
дине а завршава се закључно са 16. 07. 2020.
године.

Редослед кандидата за упис у средњу школу (у
даљем тексту: школа) утврђује се на основу: 

1) успеха на завршном испиту, 

2) успеха у претходном школовању, и то: 
– општег успеха од VI до VIII разреда основне
школе, 
– резултата постигнутих на такмичењима уче-
ника осмог разреда основне школе, 

3) успеха на пријемном испиту, за школе за које
се полаже пријемни испит. 

Право на рангирање ради уписа у школу стиче
кандидат који је обавио завршни испит и тиме
стекао основно образовање и васпитање.

Ученици или њихови родитељи подносе следе-
ћа документа за упис у средњу школу:

Пријаву за упис, сведочанство о завршеном ос-
новном образовању и васпитању и сведочанства
о претходно завршеним разредима основне
школе, извод из матичне књиге рођених, лекар-
ско уверење

Документа морају бити оригинал или на пропи-
сан начин оверене копије оригинала.

Пријаве на конкурс доставити секретеријату
школе, лично, или послати на адресу Максима
Горког 25, Панчево

У вези осталих услова за упис у средњу школу
има се применити Правилник о упису ученика у
средњу школу („Службени гласник РС”, број
76/20 oд 21.05.2020).

КОНТАКТ: 013/352500
ekonomskomenadzerskaskola@gmail.com

www.savatekelija.edu.rs

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)

„TEHNOMARKET” DOO PANČEVO
raspisuje

KONKURS
za sledeće radno mesto:

REGIONALNI PRODAVAC

OBAVEZNI USLOVI

– SREDNJA ILI VISOKA TEHNIČKA STRUKA
(mašinstvo, građevina, arhitektura...)

– DOBRO ZNANJE ENGLESKOG JEZIKA

– VOZAČKA DOZVOLA B KATEGORIJE

– ISKUSTVO U PRODAJI

– POZNAVANJE AutoCAD I OFFICE PROGRAM-
SKOG PAKETA

Ukoliko ste zainteresovani posaljite svoj CV
sa fotografijom na e-mail ljilja@tehnomarket.com

ili se javite lično na adresu 
Skadarska 73, Pančevo

Kontakt telefon 069/847-90-03, 013/307-700

O nama saznajte više na www.tehnomarket.com

КОМБИ превоз робе, се-

лидбе. 064/243-82-85.

(305093)

СЕЛИДБЕ, превоз робе

мерцедес камионом, рад-

ници, повољно. Вук.

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

85. (305585)

ПРЕВОЗ робе и селидбе,

избацивање и одвоз шута

и непотребних ствари.

061/818-34-96. (305560)

ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке

бојлера, шпорета, инди-

катора, разводних тасбли,

инсталација. Мића,

064/310-44-88. (305690)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-

СКИ радови, глетовање,

гипс, кречење, фарбање

столарије. 061/692-23-85.

(305719)

ПРЕВОЗ кичером до 2 м³,

песак, шљунак, сејанац,

шут, цена по тури 1.500

динара. 064/141-47-39.

(305672)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:

одгушење судопере, купа-

тила, поправке, замена,

одмах. 064/495-77-59,

013/331-657. (305685)

ЧИШЋЕЊЕ у кући и лока-

ла, 200 динара сат.

065/640-80-52. (305804)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање,

фарбање столарије, брзо,

педантно и повољно.

061/641-30-36. (305688)

ИЗНОШЕЊЕ шута, чи-

шћење дворишта, брзо и

повољно. 061/641-30-36.

(305688)

ЗА НОВООТВОРЕНИ ре-

сторан „Светионик” по-

требни кувар и конобари-

це. 066/345-063. (305700)

БРАВАР-ВАРИЛАЦ: капи-

је, ограде, надстрешнице,

гараже, гелендери, оста-

ло. Злајо. 065/558-45-17.

(305707)

ФАРБАРСКО-МОЛЕРСКИ

радови, кречење, стола-

рија, фарбање радијато-

ра. 064/280-26-15.

(305699)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,

уградња, одржавање во-

де, канализације, кабине,

славина, бојлера, котли-

ћа. 063/836-84-76.

(305699)

КВАНТНА магнетна ана-

лиза целог организма, са-

вет и препорука. 063/868-

04-51. (305719)

ПОВОЉНО обављам све

врсте физичких послова,

поштено, одговорно и пе-

дантно. 061/311-97-69.

(305743)

АЛУ ПВЦ АСТОЛАРИЈА,

ролетне, венецијанери,

комарници, уграђујем,

поправљам, гуртне.

064/181-25-00. (305745)

КАМИОН кипер превоз:

шљунак, песак, сејанац,

ризла, итд, утовар, одвоз

шутас. 060/474-74-57.

(305750)

ИЗВОЂЕЊЕ свих грађе-

винских радова од теме-

ља до крова. Тел.

063/724-36-24. (305686)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушење канализације, по-

правка вентила, бојлера,

водокотлића, фина мон-

тажа, нове инсталације,

повољно. 060/411-17-16.

(305754)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ

услуге, одгушења, замена,

поправка, адаптација, но-

ва купатила. 013/377-930,

062/144-40-64. (305755)

ПРУЖАМ помоћ старим и

немоћним, вршим све

кућне послове. 066/403-

728. (305640)

ВОДОИНСТЛАТЕР: рено-

вирање купатила, поправ-

ке санитарије, славине,

одгушење канализације.

061/193-00-09. (305668)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена

поломљеног црепа, висин-

ски радови на крову.

065/535-24-56. (305720)

РАДИМО све физичке по-

слове: рушења кућа, шу-

па, бетонирања, кошење.

064/122-69-78. (305782)

КОШЕЊЕ, обарање ста-

бала, рушења, бетонира-

ња, одношење ствари.

060/035-47-40. (305782)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-

СКИ радови, повољно,

пензионери попуст. Про-

верите. 061/141-38-02,

061/345-51-00. (305784)

ШЉУНАК од 1-8 м³, пе-

сак, сејанац, ризла за на-

сипање пута. 063/472-669,

013/332-066. (305807)

ПОТРЕБАН возач за до-

ставу хране. Тел.

064/255-84-58. (305835)
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Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

ПРЕВОЗИМ кипером по-

вољно: песак, шљунак, се-

јанац, одвозим шут.

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

02-72. (305819)

СЕЛИДБЕ са помоћним

радницима или без, из-

најмљивање ауто-прико-

лице. 062/816-66-78.

(305837)

УГРАДЊА климе, поправ-

ке, допуне и сервисира-

ње, квалитетно, повољно.

Тел. 064/850-71-05.

(305839)

ТАПЕТАР који пресвлачи

намештај, са искуством,

тражи посао. 064/120-77-

64. (305830)

РАДИМ физичке послове,

шут, пелет, угаљ, истовар,

дрва, остало. 060/143-62-

10. (305834)

КОШЕЊЕ траве триме-

ром. Зоран. 064/932-52-

86. (305405)

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. (305358)

KIZ ZA – орезивање и сеча

дрвећа из камиона са

корпом, прање прозора,

чишћење олука, замена

црепа, изнајмљивање ма-

казастих платформи.

063/218-894.(304023)

KIZ ZA – рушење објеката,

утовар и одвоз шута, ис-

копи, сечење и разбијање

бетона, насипање и наби-

јање терена. 063/218-894.

(304023)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и
одвоз шута, лупање бетона
и ископ мини багерима.
064/648-24-50. (304023)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, вентила,
батерија, санитарије, све
за воду, 0-24 сата. Пензио-
нерима екстра попуст. До-
лазим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин. 

ФИРМИ DI STRI BU TION
SO LU TION DOO потреб-
ни возачи Б категорије и
помоћни радници. Звати
на 062/446-285. (305822)

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

НАЈАМ виљушкара за уто-
вар и истовар робе, теле-
хендлера до 18 м висине.
064/648-24-50. (304023)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца. Најповољнија ри-
зла у граду од 2.000 /м³.
064/648-24-50. (304023)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, поставка ламина-
таљ. 061/283-66-41,
064/390-00-87. (305665)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКО, гипсарски радови,
поставка ламината. Про-
верите. 062/816-66-78.
((305837)

KIZ ZA – продаја квали-
тетних бехатон коцки са
припремом и радом.
064/648-24-47. (304023)

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

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,
превоз камионима, рад
виљушкарима и машин-

ИЗДАЈЕМ паркинг место,
закључано, центар града,
С. Милетића, поред
„Слатке куће”. 060/350-
70-25. (305680)

ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство VI разреда
2018, и VII 2019. године,
на име Ања Ћосић, ОШ
„Јован Јовановић Змај”
(305673)

ИЗДАЈЕМ стан у Будви,

две терасе, клима, ка-

бловска, 10 минута до

плаже. Тел. 065/214-00-

49. (305494)

БАЊА ВРУЈЦИ, прелеп

смештај, 2 – 4 особе. Сло-

ба. 064/438-12-35. (305406)

СОЛИДАН смештај код

Слобе у бањи Врујци.

064/303978)

ско чишћење терена са
одвозом. 060/425-54-43.
(304023)

ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство VI разреда
2018, и VII 2019. године,
на име Ема Ћосић, ОШ
„Јован Јовановић Змај”
(305673)

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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Укуцајте ПАН (размак)

текст малог огласа до 10 речи

и све то пошаљите на број 1202

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.

26. јуна 2021. преминула је

САВЕТА ВУЧИЋ
1941–2021.

Сахрана је обављена 28. јуна 2021, на Старом

православном гробљу у Панчеву.

Породица

(87/305803)

БРАНКА АНЂЕЛКОВИЋ

Поздрављамо се од наше драге и вољене

Бранкице.

Сахрана ће се одржати у петак, у 13 сати,

на Новом гробљу.

Супруг ПРЕДРАГ и син АЛЕКСАНДАР

(93/305824)

Последњи поздрав вољеној сестри и тетки

БРАНКИЦИ

АНЂЕЛКОВИЋ

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Сестра ВЕНДИ са децом

(94/305824)

БРАНКА

АНЂЕЛКОВИЋ

Драга Бранкице, не-

ка те анђели чувају.

ДАША, ЈАСНА, 

МАРИЈА и МИЛИЦА

(91/305823)

Обавештавамо пријатеље да је наша драга и премила

ДАНИЦА НИКОЛИЋ
рођ. Јевђевић

1942–2021.

испустила своју племениту душу 28. јуна 2021. 
Сахрана је обављена 30. јуна 2021, на Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруг БЛАГОЈЕ, ћерке ЉУДМИЛА, МАРИЈА, ХРИСТИНА и ЉУБИЦА
са породицама (84/305795)

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

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

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

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

37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНИ УВИД

У Нацрт Плана детаљне регулације инфраструк-

турног комплекса за обновљиве изворе енергије

на подручју катастарских општина Банатско Но-

во Село и Долово на територији града Панчева 

и

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана

детаљне регулације инфраструктурног комплек-

са за обновљиве изворе енергије на подручју ка-

тастарских општина Банатско Ново Село и До-

лово на територији града Панчева на животну

средину

Излаже се на јавни увид Нацрт Плана детаљне регу-

лације инфраструктурног комплекса за обновљиве

изворе енергије на подручју катастарских општина

Банатско Ново Село и Долово на територији града

Панчева (у даљем тексту План) и Извештај о стра-

тешкој процени утицаја Плана детаљне регулације

инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе

енергије на подручју катастарских општина Банатско

Ново Село и Долово на територији града Панчева на

животну средину ( у даљем тексту Стратешка).

Јавни увид Плана и Стратешке, одржаће се у трајању

од 30 дана и то почев од 02. 07. 2021. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јавни

увид, у згради Градске управе Града Панчева, ул.

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

као и у канцеларији 609, сваког радног дана од

08.30 до 11.30. Све информације у вези са огласом

могу се добити путем телефона 013/353-304

План и Стратешка ће бити доступни јавности и у ди-

гиталном облику, у трајању јавног увида, на званич-

ној интернет страници града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе у току трајања јавног увида, искључиво

у писаном облику, Градској управи Града Панчева,

Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбе-

но-комуналне послове, путем писарнице Градске

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

Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу

утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског до-

кумената биће организована дана 13. 07. 2021. го-

дине у 12.30 часова, у Малој сали зграде Градске

управе Града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана

10. 08. 2021. године, са почетком у 13 сати, у Малој

сали зграде Градске управе Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одр-

жавања јавне седнице Комисије за планове, огласи-

ће се нови термин и место одржавања седнице Ко-

мисије.

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно

служење војног рока са оружјем и кандидата 

за слушаоце курса за резервне официре

На основу Одлуке о обустави обавезе служења

војног рока („Службени гласник РС”, број 95/10), чла-

на 135. ст. 4. и 5. Закона о војној, радној и материјал-

ној обавези „Службени гласник РС”, бр. 88/09 и 95/10)

и члана 3. Уредбе о начину и поступку добровољног

служења војног рока („Службени гласник РС”, број

7/11), Министарство одбране објављује

Ј А В Н И   О Г Л А С

за пријаву кандидата за добровољно

служење војног рока са оружјем 

и кандидата за слушаоце курса 

за резервне официре Војске Србије

1. Право пријављивања кандидата на добровољ-
но служење војног рока са оружјем и кандидата
за слошаоце курса за резервне официре

На добровољно служење војног рока са оружјем у
Војсци Србије могу се пријавити кандидати мушког и
женског пола који у 2021. години навршавају од 19 до
30 година живота.

Општи услови:
– да је држављанин Републике Србије;
– да није осуђен на казну малолетничког затвора или

безусловно на казну затвора због кривичног дела
(док казну не издржи или не буде пуштен на услов-
ни отпуст);

– да се не води кривични поступак због кривичног де-
ла за које се гони по службеној дужности;

– да је здравствено способан за војну службу;
– да није одслужио војни рок са оружјем и
– да има место пребивалишта на територији Репуб-

лике Србије.

Поред општих. кандидат за слушаоца курса за резерв-
не официре мора испуњавати и следеће услове:
– да има завршене основне академске студије одно-

сно основне струковне студије од значаја за Војску
Србије;

– да испуњава услове прописане за регруте који се
упућују у посебне јединице Војске Србије и

– да има позитивну безбедносну проверу.

2. Подношење пријаве и потребна документација
за пријаву кандидата за добровољно служење
војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце
курса за резервне официре Војске Србије

Пријаву кандидат подноси центру Министарства од-
бране за локалну самоуправу, према месту пребива-
лишта.

Кандидат који има боравиште у иностранству пријаву
може поднети надлежном дипломатско-конзуларном
представништву Републике Србије у иностранству.

Образац пријаве кандидат добија у центру Мини-
старства одбране за локалну самоуправу.

Кандидат који се пријавио за добровољно служење
војног рока са оружјем, дужан је да испуни образац
пријаве и приложи:
– фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал
документа на увид) и биографију.

Кандидат за слушаоца курса за резервне официре уз
пријаву прилаже и следеће доказе: уговор са Мини-
старством одбране о стипендирању, ако је био војни
стипендиста и писану сагласност за безбедносну про-
веру за упућивање у посебне јединице Војске Србије.

3. Избор кандидата за добровољно служење
војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце
курса за резервне официре у Војсци Србије

Утврђивање коначне ранг-листе кандидата врше ре-
гионални центри Министарства одбране, на основу
предлога центара Министарства одбране за локалну
самоуправу, након обављених лекарских и других
прегледа и психолошких испитивања кандидата у ов-
лашћеним војноздравственим установама.

Избор потребног броја кандидата са утврђене коначне
ранг-листе врше комисије регионалних центара Мини-
старства одбране, у складу са Планом упута кандида-
та на добровољно служење војног рока са оружјем у
центре за обуку и Планом пријема слушаоца курса за
резервне официре за одређени упутни рок.

4. Закључивање уговора

Изабрани кандидати потписују уговор са Министарст-
вом одбране, којим се уређују међусобна права и оба-
везе. који обавезно садржи почетак и завршетак доб-
ровољног служења војног рока, услове живота и рада,
новчана примања, услове прекида добровољног слу-
жења војног рока и накнаду трошкова у случају неоп -
равданог прекида добровољног служења војног рока.

Све додатне информације могу се добити у центру Ми-
нистарства одбране за локалну самоуправу у месту
пребивалишта, надлежном дипломатско-конзуларном
представништву Републике Србије у иностранству и на
сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs.

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно слу-
жење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце
курса за резервне официре Војске Србије у 2021. го-
дини је стално отворен, а рангирање кандидата ће се
вршити периодично, у складу са упутним роковима.

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на

животну средину („Службени гласник РС” број

135/04 и 36/09)

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРAДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине је  29. 06.

2021. године на основу захтева носиоца пројекта

„Десанио” доо, Церска бр. 29, Београд донео реше-

ње број: XV-07-501-75/2021 којим је утврђено да за

Пројекат складиштења неопасног отпада у количи-

ни од 2t дневно, на кат. парцели бр. 6874 к.о. Панче-

во, на територији Града Панчева, није потребна про-

цена утицаја на животну средину.

Увид у решење из претходног става може се обави-

ти у просторијама Секретаријата за заштиту живот-

не средине Градске управе Града Панчева, Панче-

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

ном од 10 до 14 сати.

На донето решење заинтересована јавност може

изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урба-

низам и заштиту животне средине, Нови Сад, у року

од 15 дана од дана  његовог објављивања, а преко

овог органа.
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ДЕЛЧЕ СТАНКОВСКИ
2. V 1959 – 26. VI 2021.

Они који су уснули, 

у вечности се пробудили...

Које смо чврсто грлили

и последњи пут пољубили...

Мада их око не види, 

срце их јасно осети.

Од милине се насмеши...

Љубав је јача од смрти!

Твоји најмилији: супруга СНЕЖАНА, син СРЂАН, 

ћерка ДИЈАНА, снаја МАРИЈА, зет МИЛОШ

и унуци НЕМАЊА, МАКСИМ и МИЛИЦА

(15/305678)

26. јуна 2021, у 83. години, преминуо је наш вољени стриц, супруг,

брат и ујак

ЂУРИЦА ВЕСИН
1939–2021.

Сахрана ће бити 29. јуна 2021. године, у 11 сати, на гробљу у Цре-

паји.

Ожалошћени: братаница СУНЧИЦА, супруга ЛЕПОСАВА,

сестра КСЕНИЈА и остала родбина и пријатељи

(6/305657)

23. јуна 2021. године изненада нас је напустио

наш драги

БРАНКО ЛАЗАРЕВИЋ
1958–2021.

Твоје је срце стало, али настављаш да живиш у

нашим срцима заувек.

Твоја породица

(9/305662)

Опраштамо се од нашег кума

АНАТОЛИЈЕ БЕЛОВИЦКИ

ТОЉА

Последњи поздрав драгом куму. Заувек

ћеш остати у нашем сећању

ЧИПЕ и ЈАСМИНА са децом

и њиховим породицама

(13/305674)

С поштовањем последњи поздрав

АНАТОЛИЈЕ БЕЛОВИЦКИ

ТОЉА
1940–2021.

Комшије у Браће Јовановић 33-е

Почивајте у миру

(17/305682)

ДЕЛЧЕ

СТАНКОВСКИ

Последњи поздрав

од пријатеља

СЛАВКА

и МИЛУНКЕ

(16/305679)

Последњи поздрав драгој сестри, тетки и заови

НАДИ ГВОЗДЕНАЦ

из Пећи

Почивај у миру добрице наша.

Брат БУДО и МИРКО са породицама

као и Мишкова породица и остала родбина

(22/305687)

С тугом у души и болом у срцу опраштамо се од

своје драге

НАДЕ ГВОЗДЕНАЦ
рођ. Радевић

1953–2021.

из Пећи

преминула 28. јуна 2021 – сахрањена 30. јуна

2021, на гробљу Котеж.

Почивај у миру племенита душо.

Супруг СЛАВКО, АЛЕКСАНДРА и ЈАСНА

са породицама, заова ВИНКА

и остала родбина и пријатељи
(21/305687)

Последњи поздрав

куму

ДЕЛЧЕ

СТАНКОВСКИ

од породице

МИТРОВИЋ

(35/305705)

ДЕЈАН ПЕТРОВ
17. II 1972 – 25. VI 2021.

Последњи поздрав Дејане. Чуваћу нашу децу.

ТАЊА
(59/305756)

ДЕЈАН ПЕТРОВ
17. II 1972 – 25. VI 2021.

Тата, прерано си нас напустио, али ћеш заувек живети

у нашим срцима.
Твоји АНА и ЛАЗАР

(60/305756)

ДЕЈАН

ПЕТРОВ

Почивај у миру

Последњи поздрав од

тече НАЛЕТА, сестре

МИРЈАНЕ, сестричине

ЕМЕ, зета ЗОРАНА,

АЛЕКСЕ и ЛЕНЕ

(75/305783)

Последњи поздрав сину, брату и стрицу

ДЕЈАНУ ПЕТРОВУ

од оца МИЛЕТА, мајке ЈОВАНКЕ

и брата ДРАГАНА са породицом
(77/305788)

Последњи поздрав

ДЕЈАНУ ПЕТРОВУ

од стрица ДРАГОСЛАВА, стрине СТАНИСЛАВЕ,

браће САШЕ и ЖЕЉКА са породицама
(78/305788)

25. јуна 2021. изнена-

да је преминуо наш

ДЕЈАН

ПЕТРОВ

Ожалошћени: стриц

ЈОВАН, стрина

РАДОЈКА и сестра

ЈЕЛЕНА МУРАР
(90/305815)

ВАСА СИМИН
1940–2021.

Наш вољени супруг, отац и деда преми-

нуо је 23. јуна, у 82. години.

Сахрана је обављена 24. јуна на гробљу у

Долову.

Ожалошћени: супруга ЉИЉАНА, 

ћерка БИЉАНА, син ДРАГАН, 

унуци ВИДА, ВЛАДА, АНЂЕЛИЈА

и МЛАДЕН и снаја ЈЕЛЕНА

(47/305729)

Последњи поздрав

ОЛГИ МАЦЕДОНАЦ

од сина АЛЕКСАНДРА, снаје БОЈАНЕ

и ЈЕЛИЦЕ, унука ОЛИВЕРЕ, ОГЊЕНА

и БОГДАНА, праунуке БОГДАНЕ, 

остале родбине и пријатеља

(86/305802)
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ОЛГА ЈАНКОВИЋ
1942–2021.

Упокојила се 20. јуна а сахрањена 22.

јуна 2021, на Старом православном

гробљу.

Вечно захвална деца

(2/305641)

Последњи поздрав

комшиници

ДУШАНКИ

РАДИЧЕВИЋ

Комшије из зграде

у Јована Рајића 15

(5/305655)

ПАНЏА

СРЕЋКО
5. V 1925 – 25. VI 2021.

Волимо те.

Твоја породица

(12/305667)

БОСИЉКА ПЕТРОВИЋ
20. X 1941 – 24. VI 2021.

Последњи поздрав од ћерке СНЕЖАНЕ, зета

АЛЕКСАНДРА, унука НАТАШЕ и КРИСТИЈАНА

и прија СМИЉЕ.

Сахрана ће се обавити 2. јула 2021, у Омољици, у

13 сати.
(23/и)

Последњи поздрав драгом колеги

ГОРАНУ ЛУКАЧУ

Колектив ЈКП „Зеленило” Панчево

(26/ф)

ГОРАН ЛУКАЧ
1966–2021.

Почивај у миру. Нека те анђели чувају.

Кумови ЛИДИЈА и ЗОЛИ
(52/305736)

Најдражи наш,

ВОЈИН ЈОВАНОВИЋ

Твој тихи одлазак, без речи, погледа и поздрава урезао је заувек

једну велику празнину у нашим срцима за коју никад више неће

бити лека.

Заувек ће болети твој одлазак, а ми ћемо чувати сећање на тебе,

радосног и насмејаног, јер такав си ти био.

Волимо те.

Супруга РАДА, ћерке ТАТЈАНА и ЖЕЉАНА и отац СЛОБОДАН

(49/305731)

24. јуна престало је да куца срце драгом брату

ВОЈИНУ ЈОВАНОВИЋУ

ВОЈКАНУ

Увек сам те волела, волимо и волећемо.

Твоје сестре МИЛИНА и ЉУБИЦА

са породицама

(19/305684)

Последњи поздрав драгом братићу

ВОЈИНУ ЈОВАНОВИЋУ ВОЈИ

Ожалошћене тетке БОРКА и МИЛКА

(20/305684)

ВОЈИН ЈОВАНОВИЋ

После изненадне смрти опраштамо се од во-

љеног зета, паше и тече.

Отишао си од нас, али у нашим срцима ћеш

увек бити ту.

Нека те анђели чувају.

Породица ЗЕЦ

(50/305732)

ОЛГА ЈАНКОВИЋ
рођ. Саузер

Последњи поздрав сестра Олги од породица ЛЕСКО и

ВУРДЕЉА.

Почивала у миру Божјем.
(33/305703)

Последњи поздрав драгом супругу, оцу, свекру и

деди

ДРАГОСЛАВУ РАНЧИЋУ
23. IX 1950 – 23. VI 2021.

Почивај у миру, нека те анђели чувају!

Од супруге ДАРЕ, синова ВЕЛИМИРА

и ДРАГАНА, снаја ЈУГОСЛАВЕ и МАРИЈАНЕ,

унука НИКОЛЕ и унуке ТИЈАНЕ
(61/305757)

Велика туга у срцу нам остаје за драгим

ДЕЛЧЕТОМ

Почивај у миру. Заборав не постоји.

Брат СТОЛЕ са породицом
(80/305790)

Последњи поздрав

ЛУКАЧ ГОРАНУ

Породица

(89/305812)

Последњи поздрав мом вољеном и никад

непрежаљеном сину

ДАРКУ ИЛИЋУ
13. XII 1976 – 25. VI 2021.

Волим те и увек ћеш живети у мојим ми-

слима.

Твоја мама ЗЛАТА

(43/305722)

Последњи поздрав нашем драгом комшији

ДАРКУ ИЛИЋУ
од његових комшија из зграде

у улици Иве Андрића 23-а
(44/305723)

Последњи поздрав

тетка МИЛЕНИ

од АНДРЕ и БАНЕТА

са породицама

(8/305660)

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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Тужна срца јављамо свим рођацима, пријатељима и познаницима да је 26. јуна 2021, 

у 70. години, после дуге и тешке болести, преминула наша вољена

ДЕСАНКА ЈОВАНЧЕВИЋ

Срећни смо што смо те имали.

Нека те сада анђели чувају.

Супруг ДУШАН, ћерка ДРАГАНА, син НЕНАД, снаја СНЕЖАНА и унуци УРОШ и САРА

(62/305758)

ДЕСАНКА ЈОВАНЧЕВИЋ

Последњи поздрав Деси од колектива „TA XI PE TROL”

(64/305761)
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ДЕСАНКА ЈОВАНЧЕВИЋ

Последњи поздрав Деси од породице ЈАЊОВИЋ

ДЕСАНКА ЈОВАНЧЕВИЋ

Заувек нас је напустила наша Деса. Била је део

„Теслиног четверца” како смо се у шали звале.

Дружиле смо се, поштовале и волеле скоро пола

века.

Недостајаћеш нам другарице.

Твоје: НАДА МАЛЕК, ЈОВАНКА КАПЕТАНОВИЋ

и МИРКА РАДОЈЕВИЋ
(32/305702)

Последњи поздрав сестри

ДЕСИ ЈОВАНЧЕВИЋ
1950–2021.

Успомену на твој осмех и ведар дух вечно ћемо

чувати.

Брат ВУКОИЦА са породицом из Долова

(66/305762)

(65/305761)

Последњи поздрав нашој драгој

ДЕСИ ЈОВАНЧЕВИЋ

Твоју племенитост и доброту памтићемо заувек...

ВЕСНА, ЛУКА и КЛИПА
(69/305771)

Прошло је четрдесет дана откад није са нама

ЈОВАНКА МИШКОВИЋ
рођ. Димитрић

Недостајеш нам много.

Синови ВЛАДА и СРЂАН са породицом, 

родитељи РАДМИЛА и НИКОЛА

и сестра ВЕРИЦА са породицом

(88/305808)

ДЕСАНКА ЈОВАНЧЕВИЋ

Последњи поздрав од ДАЧЕ са породицом

(81/305793)

С великом тугом и болом опраштамо се од

НИКОЛЕ СТОЈИЋА
2. II 1940 – 26. VI 2021.

26. јуна 2021, после краће болести, престало је да куца срце нашег

вољеног оца, деке и прадеке

Твоји најмилији: синови СИНИША и НЕНАД, снаје ЈОВАНКА и

БОРКА, унуци МАРИЈА, ДУШАН, СОФИА и СТАША и праунуци

СТЕФАН и ФИЛИП и зет БОЈАН

(82/305794)

НИКОЛА СТОЈИЋ
1940–2021.

Последњи поздрав нашем Ники

од породице ЛАЗИЋ

(83/305794)

Четрдесет дана отка-

да ниси са нама нај-

дража наша мајчице

МИРОСЛАВА

АНЂЕЛОВИЋ

МИРА

Живећеш вечно у на-

шим срцима.

Ожалошћени:

син ИВИЦА

и ћерка СОЊА

са породицама

(95/305827)

Четрдесет болних и

тешких дана откад си

ме оставила секице

моја

МИРОСЛАВА

АНЂЕЛОВИЋ

МИРА

Вољена не умире ни-

када. Волела сам те и

волећу те до краја жи-

вота, сестро једина.

Неутешна сестра

БРАНКИЦА

(97/305832)

Прошло је четрдесет
дана откад ниси с нама
моја сестро

МИРОСЛАВА

АНЂЕЛОВИЋ

МИРА
Ожалошћени брат

СТОЈАНЧЕ БОЈКОВИЋ
са породицом

(96/305828)

Четрдесет дана откад није
са нама драга сестра и тетка

МИРОСЛАВА

АНЂЕЛОВИЋ

МИРА
Никада те нећемо забора-
вити.

Браћа и сестре
са породицама

(98/305833)

С неизмерном тугом заувек смо се опростили од наше
вољене

ЈУЛИЈАНЕ БАЈИЋ
рођ. Попеску

1936–2021.

Њена доброта и пожртвованост ће нас свуда пратити. 
Заувек у срцима.

Син СТЕВАН, ћерка СВЕТЛАНА, унук ЛУКА, 

снаха КАТАРИНА и зет МИРКО

(70/305772)

Последњи поздрав драгој

ЈУЛИЈАНИ БАЈИЋ

Отишла је добра, мила и вредна особа.

Њени: ФЕРИ, МИКА, БРАНКА и ЈОВИЦА са децом
(72/305773)

Последњи поздрав

драгој

ЈУЛИЈАНИ

БАЈИЋ

Неизмерно тужни:

сестра ЛЕНКА

и зет ФЕРИ
(71/305773)

25. јуна 2021. заувек нас је напустио

ЛАЗАР ЛЕМАЈИЋ
Нека те анђели чувају.

Брат ЖИВАН са породицом
(74/305779)
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ВИНКА ПОПОВИЋ

Прошло је пет година откада ниси с

нама, али сећање на тебе никад неће

избледети.

Син ДРАГАН ПОПОВИЋ с породицом

(25/ф)

ПОМЕН

СЛАВКО МРКОЊИЋ
2016–2021.

Прошло је пет година откако ниси са нама.

Почивај у миру и нека те анђели чувају.

Супруга ВЕРИЦА, ћерка ДУЊА, 

син МИЛОШ и снаја ДАНИЈЕЛА

(28/305692)

У недељу, 4. јула 2021, у 11.30, даваћемо годи-

шњи помен мојој драгој и вољеној мајци

САВИЦИ БЛАЖЕВСКИ

У срцу туга, на гробу тишина, у дому моме ве-

лика празнина.

Ни година која пролази не успе да умањи моју

тугу. Твоја доброта, велико и праведно срце,

твоја безусловна љубав и подршка коју си ми

несебично даривала вечно остају.

С љубављу, поштовањем и захвалношћу

син СЛОБОДАН

(29/305693)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН ЈАКОВЉЕВИЋ
30. VI 1999 – 30. VI 2021.

Иако је прошло двадесетдве године откада си отишао
у вечну кућу, заборав не постоји. Почивај у миру.

(30/305695)                                                                                              Породица

СЕЋАЊЕ

БРАНКО РАНИСАВЉЕВ
2011–2021.

Као да је јуче било... а прошло је десет година.
У срцу те носе и од заборава чувају твоји најмилији

(36/305706)

СЕЋАЊЕ

БЛОНД

ЈОХАНА СТЕВАН
2019–2021. 2010–2021.

Биће увек у срцима њихових најмилијих
(38/305709)

У недељу, 4. јула, у 8.30, даваћемо четрдесетодневни
помен

ЦВИЈЕТКУ СТАНКИЋУ
Бол и туга не престају. Почивај у миру.

Твоји најмилији
(39/305710)

11. јула 2021, навршавају се две године од смрти

драге нам и незаборавне

РУЖИЦЕ Кузмановић

ИВАНКОВИЋ

Ожалошћени: супруг БОЖИДАР, 

сестра ЂУРЂЕВКА, снаја ЛЕЛА са породицама,

као и њени најмлађи љубимци – унучићи

(41/305718)

Сећање на наше драге

ПЕТРУШЕВИЋ

МАРИЈА МАКСИМ
6. VII 2020 – 6. VII 2021. 17. XI 2015 – 6. VII 2021.

Њихови најмилији

(42/305721)

Сећање на нашег драгог

АЦКА

СЕКУЛОСКОГ
6. VII 2006 – 6. VII 2021.

Остао си део наших жи-
вота и с поносом и љу-
бављу чувамо успомену
на тебе.

Твоји најмилији
(45/305725)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
3. јула 2021. навршава се десет година како сам остао без мајке

АНА БЕРАЦКА
18. VI 1936 – 3. VII 2011 – 3. VII 2021.

Дан ми је као недеља, а недеља као година без тебе мајко. За срце пуно рана треба дана да
те преболим, сањам те и видим у сну али ништа не говориш твом усамљеном сину, значи
да си много далеко од мене. Важно је да су с тобом анђели који те чувају као и мог тату. По-
чивајте у миру. Стално мисли на вас ваш син МИРКО

(56/305747)

Шест месеци бола, туге...

ЉУБИНКО НЕДЕЉКОВ
21. II 1960 – 7. I 2021.

Вољени никад не умиру док живе они који их се сећају.
Заувек у нашим срцима.
Мајка ЈЕЛИЦА, супруга ЕВИЦА и ћерке НЕНА и СУЗА

(58/305751)

3. јула 2021. навршава се тужних четрдесет дана

откада није са нама наша

МИЛЕВА КРСТИЋ БЕБА

Ти си у свим нашим сећањима храбра, достојан-

ствена и насмејана.

Успомена ће бити веза која спаја живот са тобом

и живот без тебе. Недостајеш.

НЕЛА, ВЕКА и БРАНКА са породицама
(67/305763)

13. јула биће година откако нас је напустио

ВЛАСТИМИР МАРКОВ

Ожалошћена сестра ЉУБИНА, сестрић

ВЛАДИМИР и сестричина ЈЕЛЕНА са породицама
(63/305760)

Сувишне су речи које
би осликале колико нам
недостајеш

МИЛИЦА

НОВАКОВИЋ
баба ЛИНА

1927–2017–2021.

Твоји: МИЛИНКО
и ЗОРАН
(73/305775)

СЕЋАЊЕ

МИОДРАГ ЈАКОВЉЕВ
19. III 1951 – 2. VII 2001.

Време не лечи ране већ чува успомене.

Твоје ћерке СУНЧИЦА и ЈОВАНКА са породицама
(51/305735)

У недељу, 4. јула, даћемо четрдесетодневни по-

мен нашој драгој

ВАСКИ ЈОНИЋ

од сина ЂОКЕ са породицом
(53/305739)

У недељу, 4. јула, даћемо четрдесетодневни по-

мен нашој драгој

ВАСКИ ЈОНИЋ

од ћерке ЉУБИЦЕ са породицом
(54/305740)

У недељу, 4, јула даћемо четрдесетодневни по-

мен нашој драгој

ВАСКИ ЈОНИЋ

од ћерке ЈУЛЕ са породицом
(55/305741)

2. јула навршава се четрдесет дана откако се угасила
наша вољена

ЗВЕЗДАНА
Вечно тугују: мајка МИЛКА, син ЗОРАН, 

сестра СЛАВИЦА и зет БОРИВОЈЕ
(85/305799)

БОРИСЛАВА

БОРКОВИЋ

Прошло је четрдесет

дана откако нас је

напустила наша дра-

га Боба.

ДАША са децом
(92/305823)
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2. јула 2021. навршавају се две године от-

када није с нама наш драги отац и таст

СТЕВО КНЕЖЕВИЋ
2. VII 2019 – 2. VII 2021.

Прошле су две године туге и бола, а сећа-

ње на тебе и твоју доброту живи и живеће

вечно јер имаш нас који те чувамо од за-

борава.

Твоја ћерка ЉИЉА-СТАНИСЛАВА

и зет ДУШАН

(1/305439)

СЕЋАЊЕ

1996–2021.

ДРАГУТИН

НИКОЛИЋ

Време пролази а љу-

бав и сећање на тебе

никада неће.

Супруга

ДРАГОСЛАВА,

син МИЛОВАН

и ћерка ГОРДАНА

са породицама

(3/305644)

ДОБРОСАВА

ЈОВАНОВИЋ
1933–2012.

Девет година је про-

шло како ниси са на-

ма.

Ожалошћени: 

син СЛОБОДАН

ЈОВАНОВИЋ

са породицом, 

ћерка ЉИЉАНА

БРАНКОВИЋ

са породицом

и прија НАТАЛИЈА
(4/305646

6. јула 2021. године навршиће се тридесетдевет година од трагичне смрти

моје ћерке јединице и једанаест година од смрти супруге

ОЛГИЦЕ КАРБУНАР БРАНКЕ КАРБУНАР
1958–1982. 1939–2010.

Не постоји време које са собом доноси заборав.

Увек у мислима, никад незаборављене и вечно вољене.

Отац и супруг МИЛАН
(7/3056658)

СЕЋАЊЕ

ДРАГО ЛАЗАРЕВИЋ
1938 – 5. VII 2009 – 2021.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на

тебе.

Твоја ћерка НЕНА и унука МАКА

(10/305656)

ПОМЕН

ДРАГО ЛАЗАРЕВИЋ
1938 – 5. VII 2009 – 2021.

Успомену на тебе чувамо дубоко у нашим срцима.

С љубављу и поштовањем супруга МАРИЦА, 

син НИКОЛА, снајка МАРИНА, унук ЛУКА

и ИСКРА и скоро рођен унук РЕЉА
(11/305656)

Године тешке и болне без моје деце

АНКИЋ

СЛАВКО БОБА
1996–2021. 2003–2021.

(14/305677)                      Неутешна мајка МИЛЕНА са унукама

2. јула 2021. навршава

се дугих пет година без

тебе, душо моја

МАРКО

КОСОВАЦ

Знам да те анђели чувају.

Твоја тетка, 

ИВАН и ПЕРА
(18/305623)

ОЛГИЦА

КАРБУНАР
1958–1982.

Остала је туга и пра-

знина, сећање на за-

једничке дане, при-

че, љубав и подршку

коју си пружала.

Ујак БОЖА

са породицом

(24/305689)

5. јула 2021. обележавамо годину дана од

смрти наше

НЕВЕНКЕ КЕНДЕРЕШКИ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији

(27/205691)

СЕЋАЊЕ

РАДЕ ДАМЊАНОВИЋ

Успомену на тебе чувају твоја браћа са породи-

цама
(31/305698)

5. јула навршава се шеснаест година откако није

са нама наш

РАДИВОЈЕ ДАМЊАНОВИЋ РАДЕ
1945–2005.

Недостајеш... за све.

Твоји: НАДА, ТАЊА, ЛЕЛА, ЗОРАН, 

ФИЛИП, ЕМА и УНА
(37/305708)

У суботу, 3. јула, у 10 сати, даваћемо годишњи

помен мојој мајци

ДЕСАНКИ РАНЧИЋ
1924–2020.

Син СТЕВАН са породицом

(34/305704)

СЕЋАЊЕ

ЈЕЛЕНА Н. ФАРКАШ
2003–2021.

Њени најмилији
(46/305728)

У недељу, 4. јула 2021.
године, у 11 сати, на Но-
вом гробљу у Панчеву,
одржаћемо четрдесето-
дневни помен нашој су-
прузи и мајци

БОРИСЛАВИ

БОРКОВИЋ

Породица БОРКОВИЋ
(57/305748)

3. јула навршава се пет година откако нас је на-

пустио наш вољени

ДУШАН ВУКОЈЕВИЋ
2016–2021.

Много је лепих успомена да те вечно с љубављу

и поносом памтимо.

Твоје: супруга ДРАГИЦА

и ћерка ЈЕЛЕНА са породицом

(68/305767)

Прошло је петнаест го-
дина откако није са на-
ма наш

МИЛАН

ВУЈОВИЋ

Увек ћеш бити у нашим

срцима.
Син МИЉАН

са породицом
(76/305787)

Четири године су про-
шле...

АЛЕКСАНДАР

ЂЕРФИ АЦА
1975–2017.

С љубављу и поносом чу-
вамо успомену на тебе.

Твоја сестра ОЉА
са породицом

(79/305789)

7. јула 2021. навршавају се три године од

смрти наше

ГРОЗДАНЕ НАКОМЧИЋ
Дани и године пролазе а ниједан без сећа-

ња на тебе.

Почивај у миру и нек те анђели чувају у

царству небеском.

Твоји најмилији: супруг СЛОБОДАН, 

син МИЋА, ћерка ЈАСМИНА, унуке, 

праунуци, снајка и зетови

(40/305716)

У суботу, 3. јула 2021, у 10 сати, даваћемо че-

трдесетодневни помен вољеном супругу, тати

и деди

ЂОРЂУ ПЕТРОВИЋУ

Воле те твоји: супруга ЂУКА, 

ћерке ОЉА и ЈАЦА са породицама

(48/305730)



Триатлонцима Тамиша
трофеји са свих
надметања на
којима учествују

Добра организација
јубиларног такмичења

Триатлон клуб Тамиш био је у
недељу, 27. јуна, домаћин и орга-
низатор трке „Панчевачки аква-
тлон”, која је ове године одржа-
на десети пут. Акватлон је дисци-
плина триатлона, која се састо-
ји од једног километра пливања
и пет километара трчања.

Међу шездесет такмичара из
целе Србије најбржи су били
Миона Бошковић из Сремске
Митровице и Данко Владимир
из Новог Сада. Од домаћих три-
атлонаца најбољи пласман су
остварили Марјан Лукић, који
је заузео друго место у апсо-
лутној конкуренцији и прво
место у категорији такмичара
старијих од 40 година, затим
Војин Давидовић (победник у
групи кадета) и Богдан Јелача,
који је тријумфовао у надме-
тању јуниора, а у апсолутној
конкуренцији заслужио брон-
зано одличје.

Душан Стојадиновић је осво-

јио најсјајније одличје у својој
групи, а сребрне медаље су заслу-
жили: Петра Бирка, Милица
Зарић, Милош Мартинчевић,
Алекса Кежић, Лука Глигорић и
Петар Переги. Бронзама су се
окитили: Данило Симоновић,
Стефан Бирка, Иван Тешић и
Слободан Станчул.

Недавно је Ада Циганлија
била место окупљања триатло-
наца из Србије и региона (уче-
ствовао је велики број такми-
чара из Македоније и БиХ), који
су се такмичили на дистанца-
ма спринт-триатлона (750 мета-
ра пливања, 20 километара
вожње бицикла и пет киломе-

тара трчања). Из ТК-а Тамиш
је наступио двадесет један
триатлонац у свим узрасним
категоријама.

Најуспешнији су били Богдан
Јелача и Стефан Бирка. Обоји-
ца су освојили прво место у сво-
јим категоријама, јуниорској и
кадетској, с тим што се Јелача
попео на подијум и у апсолут-
ној конкуренцији. Завршио је
као трећепласирани, иза такми-
чара из Македоније и БиХ.

Лука Глигорић, Војин Дави-
довић и Владислава Милчић
окитили су се сребрним меда-
љама, док је Алекса Кежић осво-
јио бронзано одличје.
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ДЕСЕТИ ПАНЧЕВАЧКИ АКВАТЛОН

ПЛИВАЈУ, ТРЧЕ И ВОЗЕ – ЗА МЕДАЉУ!

ЏУДО-ТУРНИР У ШИПОВУ

ЧЕТА МАЛА, АЛИ ОДАБРАНА

ЏУДИСТИ ТАМИША НА ЗАСЛУЖЕНОМ ОДМОРУ

ПРОЛЕЋЕ ЗА ПОНОС И ПАМЋЕЊЕ
У маниру озбиљних друштвено-
-спортских организација које воде
рачуна о сваком свом члану, у
суботу, 26. јуна, Џудо клуб Тамиш
је интерним турниром ставио
тачку на прву полусезону у свом
постојању. Учествовала су деца
која су се овог пролећа први пут
сусрела са џудом, па је овај тур-
нир био прва права прилика да
покажу стечено знање.

Такмичење је организовано
тако да је свако дете имало по
три-четири борбе, а на крају су
сви добили медаље и дипломе,
јер сви они и јесу победници.
Почетком јесени већина ових
такмичара изаћи ће на турнире
које организује Џудо савез Срби-
је, уколико ситуација с корона-
вирусом то буде дозволила.

Треба напоменути да су бор-
ци ЏК-а Тамиш у овој полусезо-

ни освојили две државне меда-
ље и пет одличја на првенстви-
ма Војводине, а одлични су били
и на школским шампионатима,
на којима су зарадили чак једа-
наест вредних трофеја.

– Феноменалном организаци-
јом овог турнира завршили смо
успешну полусезону. Уз друже-
ње, борбе и победе испратили
смо мале џудисте на одмор. За
њих је ово сјајно искуство и при-
лика да виде како ће изгледати
такмичарска сезона, која ће поче-
ти у септембру – готово углас
кажу тренери ЏК-а Тамиш.

Овај спортски колектив посто-
ји од 1. марта, а за тако кратко
време талентовани малишани су
освојили чак 18 медаља на зва-
ничним првенствима Војводине
и Србије (четири златне, пет сре-
брних и девет бронзаних), а са

два турнира у иностранству доне-
ли су невероватних 36 трофеја!

– Управа клуба и тренери чине
све како би наши такмичари
били задовољни, а они то узвра-
ћају сјајним резултатима. Тру-
димо се да организујемо и зајед-
ничке тренинге са осталим клу-
бовима, како бисмо децу одр-
жали у форми. Наш циљ и миси-
ја јесте да ове малишане изве-
демо на прави пут, да их макар
мало склонимо од рачунара,

мобилних телефона и осталих
ствари које чине савремени вид
комуникација, а ако неко од њих
покаже прави таленат, ту смо да
га испратимо и да од таквог бор-
ца направимо правог шампио-
на – рекао је први човек Џудо
клуба Тамиш Ненад Новаковић.

За само четири месеца посто-
јања овај спортски колектив скре-
нуо је на себе пажњу јавности у
Србији. Не каже наш народ уза-
луд: „Добар глас далеко се чује...”

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

БАНАТСКИ БИКОВИ У ФИНАЛУ
На Градском стадиону у Вршцу
у недељу, 27. јуна, одиграна је
утакмица полуфинала Спорт клуб
прве лиге Србије у америчком
фудбалу између Банатских бико-
ва и Дивљих вепрова из Крагу-
јевца, екипе која је и актуелни
шампион наше земље. После
много узбуђења победу су изво-
јевали „бикови”, који су славили
с резултатом 26:24 и тако се пла-
сирали у финале плеј-офа, у ком
ће се борити за титулу првака.

Утакмицу су тачдауном отво-
рили Крагујевчани, али нападач-
ка линија банатског тима одмах
је узвратила трик-акцијом. Кво-
тербек Андреј Тасић уручио је
лопту тркачу Кигану Лоренсу,
који је, уместо да потрчи, бацио
лопту свом брату Џејкобу Лорен-
су, а овај је потом постигао први
тачдаун за „бикове”.

На почетку друге четвртине
Крагујевчани су поново повели,
и то шутом за три поена, али пред
крај првог полувремена Банаћа-
нипрелазеувођствокада јеАндреј
Тасић пронашао сигурног хвата-
ча Џејкоба Лоренса за 14:10.

После паузе, у другом полу-

времену први напад су имали
„бикови”, који су то искори-
стили да повећају своје вођ-
ство новим тачдауном. А у
главним улогама опет су били

Тасић и Џејкоб
Лоренс. Крагујев-
чани су успели да
припрете, да сма-
ње резултатски
заостатак, али пред
крај треће четвр-
тине репрезентати-
вац Србије квотер-
бек Младен Златић
сјајно је пронашао
Милана Николића,
па су „бикови”
повели са 26:17.

Ушло се у саму завршницу и
осећала се тензија са обе стра-
не.

Одлучујући моменат на утак-
мици догодио се пред крај

четврте четвртине. Тим из Кра-
гујевца је трик-акцијом поку-
шао да збуни одбрану „бико-
ва”, али то је спречио најбољи
играч у овом сусрету, Џејкоб
Лоренс, који је пресекао једну
бачену лопту и тако ставио тач-
ку на ову утакмицу и на резул-
тат – 26:24.

Банатским биковима сада
предстоји најважнија утакми-
ца у сезони, борба за титулу
шампиона Србије. Они ће се у
финалу састати са екипом Вуко-
ва из Београда. Самим прола-
ском у финале тим из Баната
је стекао право да се следеће
сезоне такмичи и у међународ-
ној лиги. 

ВЕЛИКИ СПОРТСКИ ДОГАЂАЈ У ГРАДУ

ЦЕО ВЕК НА ШАХОВСКОЈ ТАБЛИ
Протекле недеље у нашем гра-
ду је одржан спортски, кул-
турни и шаховски догађај од
посебног значаја, а односио се
на стогодишњицу непрекид-
ног и успешног рада Шах клу-
ба „Светозар Глигорић Глига”
из нашег града.

Податак да је овај колектив
формиран годину дана пре
оснивања Шаховског савеза
Југославије (14. августа 1921.
у Цељу) говори о значају јуби-
леја и о чињеници да у нашем
граду имамо спортско удруже-
ње старо читав век, што није-
дан шаховски клуб на нашим
просторима није остварио.
Осим тога, 2021. године клуб
из нашег града обележава 100
година од још једног величан-
ственог догађаја, а то је да је

пре једног века одржана прва
шаховска партија са живим
фигурама.

Све то је било разлог да се
одржи међународни шаховски
турнир на највишем нивоу –
интермајсторски турнир посве-
ћен успесима клуба и сећању
на Светозара Глигорића.

Турнир је окупио 10 профе-
сионалаца, велемајстора, интер-
националних и ФИДЕ мајсто-
ра, а част да први пут игра про-
тив најјачих добио је и млади
Марко Милановић, вишестру-
ки кадетски првак Србије, који
је био и једини Панчевац у
овом елитном саставу.

Играло се девет партија по
Бергеровом систему, свако про-
тив сваког, једна до две парти-
је дневно, по најдужем стан-
дард темпу у коме свака пар-

тија траје по неколико сати.
После седам дана исцрпљу-

јућих борби за пехаре, награ-
де, титуле и ФИДЕ поене,
током којих су љубитељи шаха
могли и уживо, а и преко
интернета да прате резултате,
са седам поена из девет пар-
тија победио је ФИДЕ мајстор
Милош Милошевић, који је
тиме освојио и последњу, тре-
ћу норму за титулу интерна-
ционалног мајстора шаха. Дру-
го место, с 5,5 поена, подели-
ли су познати велемајстор
Горан Тодоровић, женски
интернационални мајстор
Шарма Иша из Индије, као и
интернационални мајстор Јор-
дан Иванов из Бугарске. Сја-
јан је био и Марко Милано-
вић, који је тек напунио 13

година. Играо је изванредно и
храбро и с пет поена био непо-
ражен на целом турниру. Осим
тога, освојио је огромних 40
поена, највише од свих, што
ће му много значити на путу
ка међународној титули ФИДЕ
мајстора шаха.

Када имамо у виду врхун-
ске услове за игру и организа-
цију на највишем нивоу (сва-
ки учесник је награђен при-
годним поклоном од стране
организатора), не чуди што је
турнир добио највишу оцену
од свих такмичара, судија и
гостију. Генерални покровите-
љи такмичења били су Покра-
јински секретаријат за спорт и
омладину и Град Панчево, а
директор турнира је био Мила-
дин Митровић, међународни
шаховски организатор.

Џудо клубу Динамо указана
је велика част позивом Џудо
савеза Републике Српске и
града Шипова да присуствује
отварању објекта „Стеван Мар-
ковић” за борилачке спорто-
ве на извору реке Пливе.

– Част указана ЏК-у Дина-
мо на најбољи начин је пока-
зала да је наш рад у клубу, у
Србији и у граду Панчеву
поштован и ван граница наше
земље – кратко је прокомен-
тарисао тренер панчевачких
џудиста Љубомир Станишић.

На турниру је наступило
240 такмичара из 20 клубо-
ва. Динамо се представио са
шест бораца пионирског узра-
ста, који су остварили фено-

меналан резултата, освојив-
ши шест медаља. Овакав
резултат су поздравили сви
гости, на челу с председни-
ком општине Шипово, који
је предложио чешће контак-
те и сарадњу између клубова
и у будућности.

Златне медаље су освоји-
ли: Филип Ћирић, Дивна
Милановић, Ленка Станко-
вић, Гаврило Бошковић и
Милош Божић, а сребром се
окитио Никола Митић.

Пиониркама Динама је
додељен и пехар за најуспе-
шнију екипу, а две чланице
клуба из нашег града прогла-
шене су за најквалитетније
такмичарке.



Летње првенство Војводине у
пливању одржано је прошлог
викенда у нашем граду.

У суботу, 26. јуна, сезону пли-
вања на отвореном базену у
Панчеву имали су част да отво-
ре пионири и кадети. У конку-
ренцији 205 такмичара из
шеснаест клубова ПК Динамо
се представио са седамнаест
својих пливача.

Најуспешнија је била Дани-
ца Константинов, која је осво-
јила сребрне медаље на 100 м
леђно и 200 м мешовито, док
је у трци на 100 м краул трећа
стигла на циљ. Срна Милути-
новић је освојила сребро у
дисциплини 100 м делфин, а
одличје истог сјаја припало је
и штафети на 4 x 50 м мешо-
вито, коју су чиниле: Даница
Константинов, Олга Гаврило-
вић, Срна Милутиновић и Маг-
далена Пантић. У штафети
кадеткиња, у истој дисципли-
ни, Динаму је припала бронза,
а пливале су: Андреа Пољак,
Нина Чича, Марта Константи-
нов и Катарина Периз.

У недељу, 27. јуна, освануо
је још један тропски летњи дан,

а на мегдан су изашли такми-
чари у јуниорској и апсолутној
конкуренцији.

Штафета Динама у саставу:
Ива Врањеш, Андреа Нађ, Јеле-
на Врховац и Дагмар Хусарик
освојила је друго место у дисци-
плини 4 x 100 м мешовито.

Блистала је Андреа Нађ, која
је освојила златне медаље у
тркама на 50, 100 и 200 мета-
ра прсно. Дагмар Хусарик је
зарадила сребрна одличја на
50 м делфин, 50 и 100 м леђно
и 200 м мешовито, а сребром
су се окитили и Јелена Врхо-
вац (200 м делфин) и Петар
Петровић (100 м леђно).
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На првом окупљању
Железничара 
тридесет играча

Пуном паром 
од самог старта

Спортски центар „Младост”
поново је обојен у бело-плаво.
Дом фудбалера Железничара
опет је испуњен новом, позитив-
ном енергијом, а љубитељи нај-
важније споредне ствари на све-
ту у Панчеву надају се и – побед-
ничком.

У понедељак, 28. јуна, баш на
Видовдан, панчевачка „дизел-
ка”, најбољи и најпопуларнији
фудбалски колектив са ових про-
стора, кренула је у нову сезону.
На првом окупљању било је три-
десет играча, а у опреми Желе-
зничара на траву „зелене оазе”
покрај Пескане истрчали су: Мар-
ко Кнежевић, Младен Живко-
вић, Бојан Трипковић, Лазар
Марковић, Предраг Станимиро-
вић, Душан Плавшић, Јордан
Јовановић, Лука Петровић, Дани-
ло Ковачевић, Милош Савано-
вић, Предраг Сикимић, Дими-
трије Томовић, Жарко Марко-
вић, Брана Илић, Игор Зоњић,
Радош Протић, Милан Томић,
Петар Станић, Георгије Јанку-
лов, Вукашин Јовковић, Слобо-
дан Богојевић, Алекса и Филип
Санадер, Петар Малишић,
Андреј Боснић, Алексеј Петро-
вић, Андреј Кожул, Урош Кне-
жевић, Марко Андић и Јан
Јонаш.

Амбиције много веће

Под руководством шефа струч-
ног штаба Драгана Аничића и
његових сарадника Зорана Сто-
јановића, Владимира Божића и
Мила Ђуровића, момци су запо-
чели припреме за нови поход
кроз фудбалску Србију.

– Пре свега хоћу да вам поже-
лим добро здравље и успешне
припреме. Испред управе клуба
обећавам да ћемо учинити све
да ваша једина брига буде терен.
Да на тренинге долазите са осме-
хом, али и да уморни одлазите с
њих. Очекује нас врло тешка и
исцрпљујућа сезона. Наш првен-
ствени циље јесте да у сваку
утакмицу уђемо са жељом да
победимо, без обзира на име
противника. Сигуран сам да, уко-
лико припреме будемо обавили
како треба, нећемо имати про-
блема у првенству – рекао је

први човек Железничара Зоран
Наунковић у првом обраћању
играчима.

Кроз напорне тренинге и при-
премне утакмице момци ће поку-
шати да се наметну стручном
штабу и изборе за место прво-
тимаца.

– Добро смо се одморили и
спремно дочекујемо нове иза-
зове. Отишао је један број игра-
ча, али има и нових лица, љуби-
тељима фудбала познатих и са
суперлигашких терена. Прикљу-
чили смо и неколико младих
момака, па ћемо током при-
премног периода видети ко ће
успети да се наметне за први
тим. Првих четрнаест дана ради-
ћемо у Панчеву, а потом следи
одлазак у Словенију. Одиграће-
мо и довољан број контролних

утакмица до старта шампиона-
та. Амбиције су нам ове године
много веће. Најпре желимо да
од Железничара створимо ста-
билног прволигаша, а уколико
успемо, покушаћемо и да кон-
куришемо за пласман у елиту.
Панчево мора да има суперли-
гаша и ја желим да овај клуб
буде упамћен и по томе што је
исписао нову фудбалску исто-
рију у граду на обали Тамиша.
Да ли ћемо у својим намерама
успети већ ове сезоне, видеће-
мо, али знам да хоћемо да се
надигравамо са сваким и да се
на терену ми питамо. Предстоји
нам жесток, свакодневни рад, у
теретани и на терену, и тако док
не попадамо у несвест – са осме-
хом на лицу завршио је прво
овосезонско излагање за јавност
Драган Аничић.

Оно што је љубитељима спор-
та у нашем граду најважније
јесте чињеница да је Железни-

чар сачувао костур екипе из про-
шле сезоне, а да је већ присти-
гло неколико правих појачања,
момака са искуством играња и у
Суперлиги. Уговори су истекли
Милану Зорици, Љубомиру Сте-
вановићу и Александру Мирко-
ву, а с Луком Стојановићем је
уговор споразумно раскинут.

Појачања за високе домете

Људи који предводе Фудбалски
клуб Железничар још једном су
показали да и те како знају свој
посао.

После Бране Илића и Жарка
Марковића представљена су још
три велика појачања за нови
прволигашки јуриш. Нови чла-
нови Железничара постали су
проверени штопер Игор Зоњић,
леви бек Радош Протић и гол-

ман Младен Живковић. Сва тро-
јица су стигли из суперлигашких
екипа.

– Јако ми је драго што сам у
Панчеву. Железничар је клуб са
именом и традицијом, с добром
инфраструктуром. Све је одлич-
но организовано. „Жеља” има
одличан стручни штаб и праве
људе који га воде. Верујем да
ћемо сви заједно успети да оства-
римо циљеве који се пред нас
намећу, јер у овом клубу све
функционише на најбољи начин.
Имам богато искуство играња у
нашим прволигашким и супер-
лигашким клубовима, а четири
године сам провео у Азији, где
је квалитет фудбала врло висок.
Такође, знам и како се улази у
елиту, јер сам четири пута ула-
зио из друге у прву лигу. Позна-
јем већину момака, с некима
сам и играо, тако да неће бити
никаквих проблема са адапта-
цијом. Сигуран сам да ћемо сви

заједно допринети да Железни-
чар буде још препознатљивији
бренд српског фудбала – рекао
је Игор Зоњић.

Овај стамени штопер је кари-
јеру градио у Партизану, Теле-
оптику, Младости из Лучана,
никшићкој Сутјесци, Раду и Ази-
ји, а у Панчево је стигао из кру-
шевачког Напретка.

Такође из елитног ранга, из
града под Багдалом, у „Жељу” је
стигао и Игоров клупски друг,
искусни голман Младен Жив-
ковић.

Младен је сениорску карије-
ру започео у тиму ВГСК-а из
Великог Градишта, а играо је и
у: пожаревачком Инону, Слози
из Петровца на Млави, Смеде-
реву, Доњем Срему, бугарском
Черноморецу, Синђелићу, Новом

Пазару, Радничком из Ниша,
Раду, лучанској Младости, Мачви
из Шапца и Напретку из Кру-
шевца.

Право појачање биће и Радош
Протић, проверени леви бек који
има пребогато и међународно и
суперлигашко фудбалско иску-
ство.

Радош је почео у Раду, а насту-
пао је и за: Телеоптик, Леотар
из Требиња, Мачву, Јагодину,
украјинску Олександрију, Нови
Пазар, Сарајево, Младост из
Лучана и мађарску Кишварду, а
у Железничар је дошао из супер-
лигашке екипе Инђије.

Први контролни сусрет Желе-
зничар ће имати 10. јула, а два
дана касније експедиција „дизел-
ке” преселиће се у Словенију,
где ће одиграти четири утакми-
це. Почетак новог шампионата
у Првој лиги заказан је за 7.
август, када ће „Жеља” гостова-
ти у Жаркову.

ПОКРАЈИНСКО ПРВЕНСТВО У ПЛИВАЊУ

МЕДАЉЕ ИСКОВАНЕ У ПАНЧЕВУ

ВЕЛИКИ УСПЕХ НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

АНДРЕЈ ДРУГИ У ЕВРОПИ
Андреј Добричан, наш осмо-
годишњи суграђанин и члан
Шах клуба „Аљехин”, освојио
је сребрну медаљу на Европ-
ском купу.

У Петровцу на Мору, у Црној
Гори, 26. јуна је завршен Инди-
видуални европски школски

шаховски куп 2021. Такмиче-
ње се одвијало по комбинова-
ном систему и састојало се из
турнира по класичном темпу,
рапид турнира и блиц турнира.

На турниру у класичном тем-
пу Андреј је заузео шесто место,

на рапид турниру је освојио
бронзану медаљу, а на блиц
турниру је играо без пораза, у
13 партија освојио је 12,5 пое-
на и заузео прво место!

У укупном пласману Андреј
Добричан је био други и заслу-
жио сребрну медаљу. Андреј

се такмичио у групи кадета до
девет година, а међу против-
ницима је имао и ривале из
Русије, Украјине, Албаније...

Ово је један од највећих успе-
ха српских шахиста на европ-
ским такмичењима!

Стране припремио

Александар
Живковић

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

„ДИЗЕЛКА” СТАРТОВАЛА НА ВИДОВДАН
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ШАХОВСКИ КУТАК



И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Врти, вештице
Ух, кад се дохватиш зала што ничу ниоткуд, а ту су.

    Стављаш прст на чело.

    Трљаш слепоочнице.

    Окрећеш кругове, помислиш да је ствар у цикличности.

    Ти ђаволи, те злице, вештице...

    Лете око тебе, ипак, не у круговима.

    Чињеница је да су те обузели.

    И не одлазе, чак ни кад им кажеш марш...

Полупани промашај
Имаш проблем – стално су ти у глави те омашке, промашаји.

    Не можеш да се фокусираш.

    Пре свега на оно што би требало да те погура унапред.

    Јер те... ради прошлост.

    А цимаш се и у вези с будућношћу због тога што је било.

    Уместо да си ту и сад, да полупаш те промашаје.

    Да радиш паметно.

    Што не знамо ни ти, а ни ја – џаба чекаш рецепт.

До пута белих облака
Срећом, постоје моменти у којима се добро намонтираш.

    Поздравиш се са омашкама и вештицама.

    Пожелиш им несрећан пут.

    Да више никог никада као тебе не дохвате.

    Иако знаш да могу увек да ти се врате.

    Брига те је, идеш путем белих облака.

    Држиш курс, не скрећеш.

    А онда те тамо опали светлост и желиш само да жмуриш.

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

а неко се тек спрема за одлазак из града.

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

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

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

фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена. 

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

17. септембра – награда је ваша.

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

Наградни конкурс
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Наташа, Уроше
и Славице,
честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће

стизати на вашу адресу.

                      Редакција

Велики поздрав свим читаоцима „Панчевца” шаљемос прелепе туре по Босни и Херцеговини. На слици –врело реке Босне.           Наташа и Урош Филиповић

Залазак сунца у прелепом Валданосу.

Поздрав редакцији и читаоцима „Панчевца”

из прелепог Улциња.     Славица Јаношевић


