
Град
Награда

за најбоље
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цена 40 динара

Здравље
Тровање храном

у летњим месецима
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Записи

Јонел Лазар: 

Живот посвећен

стварању

» страна 12

Фото-репортажа

Рајска оаза звана

„Јабуков цвет”
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Стрељаштво

Панчевачки стрелци 

на добром путу

» страна 31
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ТЕПИХТЕПИХ

Нови широк коловоз и нови тротоари, бициклистичка стаза целом
дужином, зелене површине, паркинг-места... и нов одвод за отпадне воде
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Мај нејм из Ћирић, 
Јован Ћирић

» страна 3

Кнежевићи имају
сефове у банци

» страна 3

НОВО У ГРАДУ!

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1

страна 11страна 11

Пала ограничења, остају
само маске у затвореном

ОДЛУКА КРИЗНОГ ШТАБА

n Нови изглед интернет
портала „Панчевац”.

n Информације 24 сата дневно,
седам дана у недељи.

n Бесплатни огласи на сајту 
за оглашиваче у листу.

УСКОРО!
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СВЕ ТАЈНЕ ЗАКОНА О
ЈАВНОМ РЕДУ И МИРУ

УЛИЦА ЦАРА ЛАЗАРА УСКОРО
ДОБИЈА ПОТПУНО НОВ ИЗГЛЕД

ЗБОГ ЧЕГА МОЖЕТЕ БИТИ КАЖЊЕНИ

НАШИ СУГРАЂАНИ 

Цвећарство – лек за душу
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њом нових сливника: станарима вода
више неће улазити у дворишта, а то ће
поправити и квалитет њихових објека-
та. Њен став је да су овако велики
инфраструктурни пројекти магнет и
за инвеститоре и економски развој, па
се очекује да ће реконструкција
допринети и подизању привреде у
овом делу града.

Реконструкција улице вршиће се
целом њеном дужином, од Улице вој-
воде Радомира Путника до Првомајске
улице, што је тачно 1.410 метара.

– Најважнија је безбедност учесника

у саобраћају. У Улици цара Лазара
налази се и ОШ „Бранко Радичевић”, а
безбедност деце нам је приоритет. Дуж
целе улице биће постављена потпуно
нова саобраћајна сигнализација. Нама
Панчевцима је јако важно да задржи-
мо ширину наших шорова. Биће изра-
ђен нови коловоз ширине шест метара
за двосмерни саобраћај. Уз то, након
реконструкције улица ће имати 126
нових колских прикључака ка постоје-
ћим објектима ширине три метра. Све
оне који воле шетњу и вожњу бици-
клом обрадоваће чињеница да ће бити

изграђена и нова пешачко-бицикли-
стичка стаза с обе стране улице, дужи-
не 2.820 метара и ширине три метра,
од којих ће два метра заузимати
тротоар, а стаза за бицикле метар –
наводи градска менаџерка.

Биће решен и проблем паркинг-
простора: према плану реконструкци-
је, предвиђено је да се ураде 552 пар-
кинг-места, од којих ће 51 место бити
за особе са инвалидитетом. Маја Вит-
ман додаје:

– Ми Панчевци, поред тога што
волимо простране улице, волимо и
зеленило. Урадићемо 8.412 квадрат-
них метара травњака, биће посађено
350 нових стабала и 4.797 ниских
четинара и украсног растиња. Изврши-
ћемо и реконструкцију јавног осветље-
ња на целом потезу улице. Биће поста-
вљено нових 45 стубова јавног осве-
тљења са савременом LED расветом.
Такође, заменићемо старе азбестно-
-цементне цеви фекалне канализације
новим цевима у дужини од 1.089 мета-
ра и поставићемо потпуно нове, у
дужини од 321 метра.

Маја Витман закључује да је пла-
нирано да се ради у две фазе, како би
свима који користе Улицу цара Лаза-
ра било омогућено безбедно и, оно-
лико колико је то могуће, неометано
кретање. С. Трајковић

У претходним бројевима новина писа-
ли смо о највећим овогодишњим
инфраструктурним пројектима у
нашем граду. Било је речи о потпуној
реконструкцији фискултурне сале у
Гимназији „Урош Предић”, о великим
радовима на уређењу панчевачке про-
менаде на тамишком кеју и о трећој
фази реконструкције Градског парка.
Ове недеље, уз помоћ градске мена-
џерке Маје Витман, представићемо
вам будући изглед Улице цара Лазара.

Ко год из центра града пешице крене
ка Стрелишту, користи неку од вари-
јанти, као што су улице Максима Гор-
ког и Цара Душана или она кроз
Народну башту, а „за избегавање” је
Улица цара Лазара. Јасно је и зашто: ту
су уски, „полупани” тротоари пуни
рупа, баре и блато кад год падне киша,
аутомобили паркирани „једни преко
других”, мало јавног осветљења… Исти
случај је и с возачима – нема потребе
ризиковати исправност свог возила
тако што ћете прећи преко разлоканог
асфалта у Улици цара Лазара, кад
постоје бар три боље опције.

Наравно, у овој дугој улици, која
спаја градски центар са обилазницом,
тј. Првомајском улицом – живе људи.
А у улицу ништа није улагано четири
деценије. Градска менаџерка Маја
Витман каже да ће се цео посао рекон-
струкције Улице цара Лазара протег-
нути кроз две календарске године, ову
и следећу, јер је тако предвиђено и
финансирање, али да сами радови
неће трајати дуже од годину дана.

– Улица цара Лазара остала је једна
од ретких у ужем центру града која
још није реконструисана. У прилично
лошем је стању, девастирана и орону-
ла, па ћемо убрзо започети прву фазу
радова, која ће бити завршена до кра-
ја године. Сигурна сам да ће на самом
крају реконструкције, средином сле-
деће године, ово бити једна од најлеп-
ших улица у Панчеву, а град ће доби-
ти адекватну везу између центра и
обилазнице. Цео посао реконструкци-
је је плод одличне сарадње града Пан-
чева са свим државним институција-
ма, уз подршку председника Алексан-
дра Вучића. Изузетно смо поносни,
срећни и захвални због тога што је
Управа за капитална улагања АП Вој-
водине препознала и подржала овај
пројекат, који ће суфинансирати –
прича Маја Витман.

Она каже да је вредност извођачког
пројекта око 300 милиона динара.
Објашњава:

– У 2021. години преко конкурса АП
Војводине и Управе за капитална ула-
гања обезбеђено је 110 милиона дина-
ра, а Панчево ће учествовати са
75.618.980 динара. Планирано је да у
наредној години учешће Покрајине и
Града буде по 50 одсто. Нестрпљиви
смо да кренемо с реализацијом.

Према речима градске менаџерке,
једна од најважнијих и првих промена
што ће суграђани који живе у овој ули-
ци осетити јесте решавање питања
одвођења атмосферских вода, уград-
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Без фудбала
у земљи
спорта?!

Величанствено је бити Србин
данас у свету! У спортском, под-
разумева се...

О Нолетовом освојеном
„Ролан Гаросу” и деветнаестом
гренд слему сувишно је и говори-
ти, а ништа мање речи не треба
трошити ни када су у питању
MVP подвизи наших кошаркаша
– Џокер (Никола Јокић) најкори-
снији је играч најпрестижније
планетарне (НБА) лиге, а Васа
Мицић исто је учинио у најјачем
такмичењу на Старом континен-
ту. Узгред, чак је и Тео (Милош
Теодосић) поменути успех извео
у финалу италијанског плеј-офа.

Међутим, када се говори о
спорту, у нашој земљи прва асо-
цијација ипак је фудбал. А ту нам
је скоро па „мрка капа”... Иако је
у пуном јеку Европско првенство,
на тој смотри од „орлова” нема
ни трага, ни перца. Нажалост, не
треба ни подсећати да су још јед-
ном у низу остали без тако еми-
нентног такмичења (на којем
сада игра пола Старог континен-
та, па чак и дојучерашњи „амате-
ри” – браћа Македонци), тако
што су јесенас изгубили од Шко-
та. Просечних Шкота... Боље
речено, успели су да изгубе од,
показало се, упадљиво нејаке
екипе, јер су „кариране сукњице”
у првом колу глатко изгубиле од
тек нешто бољих Чеха.

Добро, навикли смо да наших
„перјаница” нема тамо где би по
квалитету ипак морало да их
буде, али зашто смо ми, лојални
грађани ове државе, ускраћени
за тако занимљиву спортску
представу?! Заправо, то важи за
нас што плаћамо претплату за
РТС, који није успео да обезбеди
преносе утакмица Европског
првенства?! Шта је ту зашкри-
пало – новац, (не)способност
или нешто треће, и не треба пре-
више да нас интересује, битно је
да више од пола Србије то не
може да гледа путем својих ТВ
пријемника.

Ако већ Јавни сервис није
обезбедио преносе, још једном
се поставља питање зашто нам
онда није пружена прилика да у
утакмицама уживамо макар на
неком другом каналу, попут
оних неупоредиво малобројни-
јих који су прикачени за поједи-
не „инкриминисане”?! И, ето,
због неких „виших” разлога,
бројни поклоници најважније
споредне ствари на свету ускра-
ћени су за велемајсторске поте-
зе највећих спортских звезда
данашњице.

Ито, каошто јенапочеткурече-
но, у земљи врхунског спорта...

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Јордан Филиповић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

КАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ РЕКОНСТРУИСАНА УЛИЦА ЦАРА ЛАЗАРА

Колона радости.

У центру града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

ПАНЧЕВЦИ ВОЛЕ ШИРОКЕ И ЗЕЛЕНЕ ШОРОВЕ

Награђено двадесет
четворо средњошколаца
из Панчева

Др Драгољуб Цуцић: 
„Задовољство је моје”

Најталентованији и највреднији учени-
ци из нашег града, који су учествовали
на неколико такмичења овог пролећа,
као и њихови ментори, окупили су се у
великој сали зграде Градске управе
како би им свечано биле уручене специ-
јалне награде и дипломе. Домаћин овог
сусрета наших младих бриљантних
суграђанки и суграђана био је др Драго-
љуб Цуцић, руководилац Регионалног
центра за таленте „Михајло Пупин”.

Он је најпре рекао да су наши учени-
ци освојили много диплома, као и
првих, других и трећих места на 63.
државном такмичењу талентованих
ученика средњих школа у истраживач-
ким радовима по научним дисципли-
нама, које је 30. маја одржано у Гимна-
зији „Урош Предић”, те да је сасвим
природно да се сви окупе и да се
„похвале својим успесима”.

Татјана Божић, чланица Градског
већа задужена за образовање, обраћа-
јући се деци, казала је да су они оно
најбоље што Панчево има, да су понос
града, те да је само учешће на тако
великом такмичењу победа, а да је
бити победник на њему огроман успех.
Она је ученицима честитала на вели-
ком успеху и додала да ће им Град
пригодно, новчаним средствима,
узвратити на Дан града.

Др Драгољуб Цуцић је поручио деци

да овим дипломама треба да, слобод-
но, конкуришу за „Доситејеву награ-
ду”, као и за стипендије за даровите
ученике. Потом је почео да их поимен-
це прозива, а Татјана Божић им је уру-
чивала дипломе.

Прво је позвао Милицу Чучковић да
дође до бине, јер је освојила другу
награду на националној географској
олимпијади, као и многе друге, а Пан-
чевац који је желео да остане анони-
ман имао је жељу да посебно награди
некога ко је успешан из географије.
Дипломе су затим добили основци
који су били успешни на такмичењу у
Чачку: Наталија Митић, Ивона Ратко-
вић и Наталија и Ленка Гавриловић.

Потом су се пред другарима покло-
нили успешни панчевачки средњо-
школци, који похађају градске обра-
зовне установе, али и оне у другим гра-
довима. То су: Филип Милтеновић,
Огњен Петров, Наталија Чакован, Иси-
дора Мајкић, Милица Гагић, Лука

Ђурђевић, Ива Вранић, Андреј Почуча,
Павле Шормаз, Дуња Бркић, Анаста-
сија Тошић, Миона Митрески, Снежа-
на Вуковић, Ђурђија Ђорђевић, Анђела
Станковић, Татјана Флора, Софија
Вељановски, Јована Величковић, Весе-
лин Врачар, Зорана Трипковић, Ана
Орловић, Стефан Илић, Добрица Бан-
ковић, Теодора Ђорђевић, Никола
Демјаненко и Јарослав Весели.

Цуцић је обраћање ученицима и мен-
торима завршио емотивним речима:
„Задовољство је моје”. Дружење је завр-
шено заједничким фотографисањем.

На такмичењу у Гимназији „Урош
Предић” учествовало је 145 ученика из
целе Србије, који су се надметали у 12
основних научних дисциплина. Награ-
ђено је двадесет четворо ученика из
Панчева, који су освојили шест првих,
дванаест других и шест трећих награ-
да, а специјалну диплому за изванред-
но урађен и одбрањен рад добило је
двадесет двоје ученика. С. Т.

СВЕЧАНО УРУЧЕНЕ ДИПЛОМЕ НАЈБОЉИМ УЧЕНИЦИМА

Разиграна бриљантна младост у повоју

Будући изглед Улице цара Лазара
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Влада Србије на предлог чла-
нова Кризног штаба за сузби-
јање заразне болести ковид 19
донела је одлуку о попуштању
противепидемијских мера.

Члан Кризног штаба Зоран
Гојковић, покрајински секре-
тар за здравство, рекао је да је
закључено да је епидемиоло-
шка ситуација у Србији тре-
нутно стабилна и да дуже вре-
ме имамо стагнацију и један
број новозаражених који је кон-
стантан.

Пре свега, међутим, треба
имати на уму да je на снази
остала мера ношења маски у
затвореном простору.

Кризни штаб је зато Влади
препоручио релаксацију мера

у следећим областима:
1. Све малопродајне радње

моћи ће да раде без ограниче-
ња. Угоститељски објекти на
отвореном моћи ће да раде без
забрана, а у затвореном до један
сат после поноћи, уз поштова-
ње свих противепидемијских
мера. Дозвољена је и музика у
тим објектима.

2. Дозвољено је присуство
публике на стадионима и свим
спортским догађајима. Капа-
цитет отворених објеката је до
50 одсто, а у затвореним про-
сторима до 30 одсто.

3. Омогућено је окупљање у
затвореном и на отвореном про-
стору до 500 људи. Дозвољава
се и организовање свадби уз
поштовање мера које је про-

писао Градски завод за јавно
здравље.

4. Сви који планирају било
какву врсту окупљања где је
предвиђено више од 500 посе-
тилаца не могу то да раде без
сагласности Кризног штаба.

5. Такође, дозвољене су про-
славе матурских свечаности
уз услов да у затвореном про-
стору не може бити више од
500 људи. Матурску прославу
за осмаке и свршене средњо-
школце школа може да орга-
низује у школи или у устано-
вама из области културе и спо-
рта, у договору с јединицом
локалне самоуправе – наводе
у Министарству просвете.
Велики матуранти могу да
славе и у ресторанима, уз

сагласност родитеља или ста-
ратеља.

6. Биће дозвољена органи-
зација рекреативних настава и
екскурзија. У препорукама се
наводи да екскурзије ученика
завршних разреда средњих
школа не смеју бити организо-
ване у иностранству, већ само
на територији Србије. Пре пан-
демије они су могли да иду
преко границе.

У среду, 16. јуна, Европска
унија је одлучила да Србију
стави на листу земаља које су
безбедне за путовања. Листа се
заснива на низу епидемиоло-
шких критеријума, укључују-
ћи и степен вакцинације, а с
последњим ажурирањем на њој
се налази 15 земаља. Р. П.

ПОПУШТАЊЕ МЕРА

ОДОБРЕНЕ МАТУРЕ И СЛАВЉА, 
ДОЗВОЉЕНАПУБЛИКАНАСТАДИОНИМА…

ВОЗАЧИ, ОПРЕЗ!

Појачана контрола 
Припадници Управе саобра-
ћајне полиције најавили су
да ће од среде 16. јуна до
уторка 22. јуна на територи-
ји целе Србије спроводити
акцију појачане контроле сао-
браћаја. Акција ће бити усме-
рена на откривање прекрша-
ја управљања возилом под
дејством алкохола и психо-
активних супстанци.

У МУП-у најављују да ће 19.
јуна, први пут бити реализова-
на и акција под називом „Alco -
hol and Drugs Marat hon”, када
ће током 24 сата непрекидно
бити ангажовани сви располо-
живи уређаји за откривање при-
суства алкохола и психоактив-
них супстанци. Д. К.

ДАНИ КЊИГЕ

Сећање на Мирка Ковача
Од 21. до 23. јуна у Старчеву ће
бити одржани „Старчевачки дани
књиге”, која је ове године посве-
ћена писцу Мирку Ковачу.

Отварање ће бити у поне-
дељак, 21. јуна, у 12 сати, у
галерији „Боем”. Библиотека
ће ове године симболично
понети назив „Мирко Ковач”.
Од 18 сати у малој сали Дома
културе биће одржан песнич-
ки караван „Песници о Мир-
ку Ковачу”, а од 20 сати на
платоу Дома културе биће
одржано књижевно вече, када
ће Милисав Савић предста-
вити своју књигу „Пепео,
пена, шапат”.

У уторак, 22. јуна од 12 до 15
сати, на Тргу Миркa Ковачa биће
приређен базар књига. М. М.

ВЕЛИКИ ТУРНИР

Успомена на Глигу
У четвртак, 17. јуна, у нашем
граду je отворен велики шахов-
ски турнир, који ће трајати седам
дана. У просторијама ШК-а „Све-
тозар Глигорић Глига” десет про-
фесионалаца бориће се за ФИДЕ
рејтинг, поене и титуле.

Овим турниром, који носи
назив „Сећање на Глигу”, обе-
лежава се и велики јубилеј –
сто година непрекидног и успе-
шног рада панчевачког клуба.

Мечеви ће се одигравати сваког
другогдана. Једини Панчевац који
ће се наћи у елитном друштву
велемајстора и интермајстора
јесте млади Марко Милановић,
вишеструки шампион Србије за
млађе категорије и члан сени-
орске екипе ШК-а „Светозар
Глигорић Глига”. А. Ж.

ОДБОЈКА

Турнир пријатељства
У суботу, 19. јуна, у Банат-
ском Новом Селу биће одр-
жано спортско надметање, у
склопу обележавања сеоске
славе – Духова.

Одбојкашки клуб БНС
организоваће међународни
турнир за девојчице под нази-
вом „Турнир пријатељства”.
Учествоваће екипе из Шап-
ца, Бајине Баште и Јајца, као
и комбиновани тим који ће
чинити младе играчице одбој-
кашких клубова БНС и Одбој-
ка 013 из Панчева.

Организатори су припреми-
ли поклоне за најбоље, а не
треба сумњати да ће девојчице
дати све од себе како би при-
казале што боље игре. А. Ж.

СВЕ ВИШЕ СВЕДОЧЕЊА О ЋИРИНОЈ „ВЕШТИНИ”

Мај нејм из Ћирић, Јован Ћирић
Медији „отварају” грађане: у
последња два месеца редакцији
„Панчевца”, као и новинарима
лично, јавља се све већи број
људи, клијената адвоката криви-
чара Јована Ћирића, како би
поделили с нама своја непријат-
на искуства с њим. Неки од њих
су огорчени, други се осећају
повређено, трећи преварено, а
постоје и дивне индивидуе које
се стиде уместо њега. Наравно,
сви смо ми различити, па један,
већи број особа што су нам извор
информација спреман је да и на
суду, под заклетвом, понови све
што је нама испричао, а има и
оних који би да остану аноним-
ни: јесте Ћирић, како би његове
колеге рекле, неспособан адво-
кат, али суд је суд, куд ћеш на
адвоката, па још кривичара.

Ипак, судећи по мизерном
броју случајева који му је пове-
рен од почетка ове године, Пан-
чевке и Панчевци знају да је
Ћирина канцеларија за избега-
вање. Мали је ово град, све се
чује. Рецимо, да јеЋирин„манир”
да обећа експресно вађење осум-

њиченог за неко дело из притво-
ра, да за ту „услугу” од најбли-
жих тој особи која ће „сутра да
изађе из притвора” узме евро-
пејски кеш, а да осумњичени
оседи док не види светло дана.

Не грицка нокте до крви Ћира,
већњеговклијенткојимудапове-
рење да га заступа, а овај усред
процеса промени страну; онако
суптилно, као, нема више доказа,
рачуна да су сви глупи и не кон-
тају да је „намазан” с друге стра-
не. Све је мање „глупих”, добро је.

А шта рећи за неколико отво-
рених сведочења дама, за шта
треба да заиста буду храбре, да
кад се саме појаве у његовом
„офису”, Ћира глуми неодољи-
вог заводника Бонда, Џејм...,
овај Ћирића, Јована Ћирића, и
понуди „компензацију” у фазо-

ну „остави паре у торби, седи
ми у крило”. Ма, Бонд то не
ради, лоше је ово поређење,
Бонд је светски шмекер, а Ћира
је... Допуните реченицу.

Његова адвокатска инкомпе-
тенција је јасна, али је необично
даЋиранереагујенаовепосведо-
чененаписеоњему. Па, тобисва-
ко урадио! Биће да и он сматра да
истину не може да победи новим
лажима против „Панчевца”.

Чињеница да неће да разго-
вара за новине с нама га не або-
лира. Своје прилике, једностав-
но, не користи. Ћирићева дрскост
и безобразлук, што су лоша иску-
ства странака и мушког и жен-
ског пола које су се с њим сусре-
тале у „офису”, терају га да не
скреће с пута. Само напред...
Суд је мерило. Р. П.

Јован Ћирић

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

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

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

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

гинекологије задужена је др
Весна Новичић Ђоновић из
Дома здравља Палилула.

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

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

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

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

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

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

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

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

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
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ПРОМО

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

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

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

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

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

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

На утврђивању чињеница у
случају Славице Кнежевић дуже
од годину и по дана ради сед-
моро људи, а до сада су
вештачењем скупили довољно
материјала да се она осумњи-
чи за прибављање противправ-
не имовинске користи у изно-
су од 90.000 евра. И то није
све... Тако, у случају отимања
имовине „Панчевца”, за шта се
сумњичи бивша благајница Сла-
вица Кнежевић, има нових дета-
ља: истражни органи су потвр-
дили да Славица и њена старија
ћерка Јелена Перовић у власни-
штву имају сефове у једној пан-
чевачкој банци.

Није то, да се разумемо, кри-
вично дело. Сеф може да отвори
било ко с личном картом и да у
њему држи било шта, на пример
личне драгоцености попут фото-

графија или видео-снимака. Или
шкољке с летовања на егзотич-
ним острвима, што ће пре бити
у случају Кнежевића.

С обзиром на то да је за кри-
вично дело злоупотреба положа-
ја одговорног лица запрећена
казна затвора од две до десет
година и да постоји могућност да
је осумњичена Славица Кнеже-
вић против фирме у којој је ради-
ла и против државе тако посту-
пала и дуже од деценије, могуће
је да ће надлежно тужилаштво
изменитиквалификацију,спотен-
цијалном запрећеном казном до
петнаест година затвора.

Зато вештаци тренутно у пут-
ничким агенцијама утврђују
колико су Кнежевићи у послед-
њих неколико година платили
за неколико десетина викенд-
путовања по иностранству, као

и за летовања на местима где
има лепих шкољки. Авионски
превоз и хотели вештацима не
би били необични да не стоји
чињеница да су Славица и Вла-
димир Кнежевић са средњом
стручном спремом радили у Пан-
чеву, на адекватно плаћеним
радним местима, тј. у висини
месечне потрошачке корпе.

Да ли су само разнобојне шкољ-

ке у сефовима, биће познато када
почне главни претрес на суду.

Без жеље да инсинуирамо, тре-
ба додати да је врло могуће да
поред сувенира у сефовима сто-
је и разнобојне новчанице, пошто
је истрага против Славице Кне-
жевић проширена: она је 27. маја
саслушана на околности у вези
са основаном сумњом да је, уз
„нестанак новца” из благајне
нашег листа, крива и за паушал-
ну и незакониту продају огла-
сног простора у новинама, као и
за несавесну продају самог „Пан-
чевца” преко колпортера.

С обзиром на то како се раз-
вија проширена истрага, тужи-
лац ће осумњиченој и њеној
породици највероватније стави-
ти забрану располагања имови-
ном до окончања суђења. То се
односи и на сефове. Р. П.

КНЕЖЕВИЋИ ПО ИНОСТРАНСТВУ СКУПЉАЛИ ШКОЉКЕ?

Кад су „Пинк Пантери” мале маце
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Допринос развоју
локалних заједница
уз изградњу односа
међусобног поверења

НИС досад финансирао
145 значајних
пројеката у Панчеву

У Палати Србије, 10. јуна, све-
чано су потписани меморанду-
ми о сарадњи и размењени спо-
разуми о сарадњи у оквиру про-
грама „Заједници заједно 2021”
између НИС „Гаспром њефта”,
ресорних министарстава и локал-
них самоуправа на чијој тери-
торији компанија послује. Мемо-
рандуме којима се дефинишу
области улагања компаније НИС
у склопу програма реализације
еколошких пројеката потписа-
ли су Кирил Тјурдењев, генерал-
ни директор НИС-а а. д. Нови
Сад, Зорана Михајловић, пот-
председница Владе Републике
Србије и министарка енергети-
ке и рударства, и Ирена Вујо-
вић, министарка заштите живот-
не средине у Влади Републике
Србије.

У име града Панчева свеча-
ности су присуствовали замени-
ца градоначелника Драгана
Купрешанин, народни посланик
Марко Младеновић, чланица
Градског већа Катарина Бањаи
и помоћница градоначелника
Александра Ђурић.

Зелени градови

Програм „Заједници заједно”
компаније НИС „Гаспром њефт”
покренут је 2009. године у духу
корпоративне друштвене одго-
ворности компаније с циљеви-
ма развојa јаких и стабилних
партнерских односа са институ-
цијама и грађанима у локалним
заједницама у којима послује,
као и унапређења квалитета
живота становништва кроз пре-
познавање локалних потреба и
допринос развоју локалних зајед-
ница уз изградњу односа међу-
собног поверења и лојалности.

У сарадњи с ресорним мини-
старствима Републике Србије,
компанија је донела одлуку да у
2021. години средства опреде-
љена за реализацију пројеката у
оквиру програма „Заједници
заједно”, у износу од 107,5 мили-
она динара, усмери на област
заштите животне средине.

Циљ циклуса програма „Зајед-
ници заједно” 2021. године јесте
да реализује пројекте у 12 гра-
дова и општина у Србији, воде-

ћи се националним приорите-
тима смањења загађења ваздуха
и уређења јавних парковских
површина на иновативан еко-
лошки начин.

Унапређење животне средине
је од суштинског значаја за
развој и очување здравог дру-
штва и природног окружења.
Савремени начин живота у вели-
кој мери је допринео дисбалан-
су између урбаног и природног,
те је неопходно активно делова-
ње на пољу поновног успоста-
вљања равнотеже за живот у
складу с природом. Показатељи
којима се мери заштита живот-
ног окружења укључују ниво зага-
ђења и емисију угљен-диокси-
да, потрошњу енергије, потро-
шњу и квалитет воде, количину
отпада и стопу рециклаже, као
и однос простор–зеленило, што
је од изузетног значаја за пости-

зање крајњег циља, а то су гра-
дови по мери становника – зеле-
ни градови.

Потписивањем споразума о
сарадњи између НИС-а и 12
локалнихзаједницауједнојепочео
овогодишњи конкурс „Заједници
заједно”. О избору пројеката одлу-
чиваће комисија састављена од
представника компаније НИС,
локалних самоуправа, Министар-
ства заштите животне средине и
Министарства рударства и енер-
гетике. Сви услови и пропозици-
је јавног конкурса, који траје до
5. јула, могу се наћи на сајту .

Иновативна еколошка решења

На свечаности у Београду Кирил
Тјурдењев, генерални директор
НИС-а, рекао је да НИС, као јед-
на од највећих компанија у Срби-
ји, настоји да буде пример дру-
гима по успешном развоју бизни-
са, али и по ефикасној заштити
животне средине.

– Од 2009. године у еколошке
пројекте уложили смо готово 120
милиона евра. Али наше инве-
стиције у ту област су вишеструко
веће, јер све наше капиталне про-
јекте реализујемо с намером да
унапредимозаштитуживотнесре-
дине. Данас, с нашим пријатељи-
ма из Владе Србије и локалних
заједница, настављамо овај важан
посао – настављамо да улепша-
вамо Србију. И радићемо на томе
сваког дана, упркос изазовном
времену. На тај начин испуњава-
мо своју визију и свој мото – да

будућностпретварамоудело. Хва-
ла вам што ћете бити с нама на
том путу – навео је Тјурдењев.

Поводом овог догађаја у глав-
ном граду, заменица градона-
челника Панчева Драгана Купре-
шанин је рекла:

– Желим овом приликом да
захвалим компанији НИС
„Гаспром њефт”, с којом кроз
програм „Заједници заједно”
сарађујемо од 2009. године и
која је до сада финансирала 145
пројеката од изузетног значаја
за град Панчево. Прошле годи-
не је 11 школа с територије Пан-
чева добило средства за унапре-
ђење безбедносно-информаци-
оних система и дигитализацију
наставног процеса у образовним
установама. Кроз ову подршку
компанија показује одговоран
однос према локалној заједни-
ци и висок степен друштвено
одговорног пословања, а Град
Панчево да је добар и поуздан
партнер и домаћин и да има
одличну сарадњу са свим ком-
панијама и инвеститорима који
послују у граду. Веома нам је
драго да се сарадња наставља и
у 2021. години, упркос тешкој
години за нама и пословању у
условима пандемије, и то с
Министарством рударства и
енергетике и Министарством
заштите животне средине.

Драгана Купрешанин је обја-
снила да ће ове године бити
финансирани пројекти у области
заштитеживотнесрединесциљем
обезбеђивања предуслова за сма-
њење загађења и повећање енер-
гетске ефикасности. Пројекти се
бирају у оквиру јавног конкурса,
а укупан износ новца за финан-
сирањепројекатаовегодинеизно-
си 14 милиона динара.

Настојећи да стекне обухват-
нији увид у приоритетне потре-
бе установа у дефинисаним гра-
довима и општинама, компани-
ја НИС је током априла ове годи-
не спровела анкету о стању и
потребама локалних заједница
и установа у области смањења
загађења, енергетске ефикасно-
сти и уређења јавних зелених
површина. Анкета је показала
да установе оцењују заштиту
животне средине као изузетно
важну област за своје функцио-
нисање. У складу с тим, истичу
да су улагања неопходна, а да су
највеће потребе у домену енер-
гетске ефикасности, посебно
замене столарије и осветљења.

Веома важним сматрају и уво-
ђење иновативних еколошких
решења, попут панела за напа-
јање соларном енергијом.

4 ДРУШТВО
Петак, 18. јун 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВО НАГРАДИЛО НАЈБОЉЕ СТУДЕНТЕ

Суво злато града – просек најмање девет
Најбољим студентима града
Панчева током школовања и
образовања у школској 2020/21.
години, 11. јуна, у згради Град-
ске управе, награде за постиг-
нуте резултате уручиле су Татја-
на Божић, чланица Градског
већа задужена за образовање, и
Марија Јевић, која се у локал-
ној влади бави ресором култу-
ре и омладине. Овом свечаном
чину присуствовао је и др Дра-
гољуб Цуцић, директор Регио-
налног центра за таленте
„Михајло Пупин”, који је у
сарадњи с Канцеларијом за мла-
де града Панчева креирао и
објавио јавни позив за доделу
награда најбољим студенткиња-
ма и студентима града.

Ради се о академцима који су
ове школске године први пут
уписали завршну годину студи-
ја на факултетима чији је осни-
вач Република Србија, и то у
четворогодишњем и дужем тра-
јању студија, односно у другом
степену студија по болоњском
систему школовања. Услови за
пријаву академских грађанки и
грађана био је и да су током
свих година студирања имали

просечну оцену најмање девет,
као и да су држављани Репу-
блике Србије с пребивалиштем
у Панчеву.

Награђено је двадесет шесто-
ро студената. Лауреати су: Бојан
Тановић, Алекса Матић, Борис
Цвитак, Владимир Станишић,
Марта Бошњак, Дејана Тасић,
Александар Милошевић, Луција
Данилов, Ивана Станоевски,
Милица Колоски, Ања Алексић,
Стефан Ђорђевић, Дуња Глави-
нић, Даша Михаиловић, Кристи-
на Малечкар, Симона Ћорић,
Тане Лакетић, Андријана Миле-
тић, Марко Шушњар, Екатарина
Џигурски, Даница Зечевић, Анђе-
ла Вучендић, Дејана Маљковић,

Зорана Јанковић, Михајло Мла-
деновић и Софија Стојановић.

Честитамо!
Татјана Божић је испред Гра-

да Панчева поздравила најбоље
међу најбољима и честитала им
на оствареном успеху. Она је
овом приликом рекла:

– Град годинама уназад ства-
ра повољну пословну климу како
би студенти након завршетка
факултета са овако великим успе-
хом и знањем могли да се послов-
но остваре у свом граду. Нада-
мо се да смо једним малим делом
допринели том њиховом успе-
ху. Захваљујући раду Канцела-
рије за младе и Регионалног цен-
тра за таленте можемо да пра-

тимо студенте, ученике и њихо-
ва постигнућа, али и да сагледа-
мо њихове потребе. Овом при-
ликом честитам и родитељима,
наставницима и менторима. Ми
смо увек ту за вас.

Сваки награђени студент
понаособ од града је добио
награду у висини од 30.000
динара, што значи да је Панче-
во за ову намену издвојило укуп-
но 780.000 динара.

Од 2009. године НИС
је у оквиру програма
„Заједници заједно”
у развој локалних
заједница уложио око
1,4 милијарде динара
и реализовао више
од 1.000 пројеката.

Надам се да ће ово друштво имати снаге, мада све
мање има потенцијала да може да направи тај пре-
врат, да се у наредном периоду коначно реши тог
погубног национализма који од краја осамдесетих једе
ово друштво, државу, нацију. Надам се да ће се људи, у
већини, дозвати памети, да ће размишљати шире и да
ће се вратити некој нормалности, јер овај национали-
зам и тај шовинизам, ксенофобија која је наметнута
од краја осамдесетих, која је букнула у најгорем обли-
ку током деведесетих, која се и до дан-данас одржава
као доминантни дискурс у јавном простору, требало
би једном да замре и да коначно дођемо у неко боље
друштво. Не губим наду и верујем да још увек, мада
смо танки, има потенцијала који може да промени и
да Србију окрене ка бољем правцу.

(Новинар Жељко Бодрожић, „Данас”, 13. јун)

* * *
Морамо да схватимо да смо са уметношћу сви ми бога-
тији. А тога колико уз уметност постајемо богатији
нарочито би требало да буду свесни Министарство кул-
туре и власт. Данас испада да смо ми уметници препу-
штени себи, сами морамо да гурамо ствари, бивамо
принуђени да пролазимо кроз оркан, иако је неопход-
но и природно да у томе имамо помоћ.

(Редитељ и професор ФДУ 
Дарко Бајић, портал „Нова.рс”, 13. јун)

* * *
Овде су на делу нечисте силе против сеоске идиле.
Царска бара више неће бити Царска, биће само бара.
Беле чапље биће обучене у црно. Немојте после да се
жалите кад вам деца буду пребацивала и освртала се
на ваш кукавичлук, што сте им оставили овакав живот.
Будите досадни, јер само тако можете нешто да про-
мените.

(Музичар Зоран Костић Цане, „Бета”, 13. јун)

* * *
Насиље се ставља у културно-забавни контекст, као и
читав низ вређања, омаловажавања. Жене су предста-
вљене као сексуални објекти. Као друштво немамо
одговор на то, па не изненађује што се такво понашање
шири. Ако се нешто дешава пет пута и не кажњава,
онда не можемо рећи откуд ово сада. Институције би
морале да реагују. Неопходна нам је примена постоје-
ћег закона, али је питање да ли постоји воља. Ако се
нешто понавља, потребан нам је притисак јавности,
професионалци који се овиме баве морају да реагују.

(Активисткиња „Аутономног женског центра” 
Ведрана Лацмановић, Н1, 14. јун)

* * *
Искуство рада на „Њузу” ме је давно научило да не
постоји лаж у коју неки људи неће поверовати, погото-
во ако је та лаж лепо упакована и ако на први поглед
звучи као да би могла да буде истина. Годинама слу-
шамо како је реалност често луђа од „Њуза” и заиста је
тако.

(Новинар Марко Дражић, „Данас”, 12. јун)

* * *
Неко ме је одавно убедио да је најважнија драма 20.
века Бекетова „Чекајући Годоа”. Ја сам поверовао због
монолога који један од ликова изговара, а почиње
реченицом: „Да ли сам ја спавао, док су други пати-
ли”. И можда је то основно питање и у овом веку које
постављамо сви ми себи у одређеном тренутку у живо-
ту.

(Глумац Тихомир Станић, портал „Нова.рс”, 10. јун)

* * *
Та глава Новака Ђоковића. Људи моји, после оваквог
финала не може се рационално анализирати. Не може,
јер ни меч није био рационалан, није одлучен у фор-
хендима и бекхендима, већ је одлучен у глави. Тој
„лудој” глави Новака Ђоковића. Можда нисам норма-
лан, али знам да нису ни многи од вас, па могу да вам
кажем – умало се нисам онесвестио кад је промашио
онај волеј на 15 : 0 у последњем гему. Е, толико човека
спорт може да увуче и да учини да заборави све друго,
важније и веће. А поготово то уме Ђоковић. Није се
још бура у желуцу стишала од петка и Надала, а Новак
решава поново да нас посади у свој рингишпил – још
једна суманута вожња са вртлогом емоција, урлицима
по згради и милионима размењених порука са слич-
ним фанатицима. Нерве нико не може да нам врати,
али надокнадио је Новак тамо где је важније, надокна-
дио је у души.

(Новинар Саша Озмо, портал „Спорт клуб”, 13. јун)
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Високи званичници Србије
и Русије посетили чедо
нафтног гиганта

Без улагања у знање
нема будућности

Потпредседница Владе Републике Срби-
је и министарка рударства и енергети-
ке Зорана Михајловић, градоначелник
Новог Сада Милош Вучевић, амбаса-
дор Руске Федерације у Републици
Србији Александар Боцан-Харченко и
покрајински секретар за енергетику,
грађевинарство и саобраћај Огњен Бје-
лић недавно су посетили Научно-тех-
нолошки центар (НТЦ) компаније НИС
у Новом Саду.

Гости су се упознали са основним
правцима делатности НТЦ-а, који пру-
жа научно-технолошку подршку у свим
фазама истраживања и производње
нафте и гаса и спроводи дигитализа-
цију и развој иновација, уз континуи-
рано улагање у образовање и развој
нових знања и компетенција запосле-
них у НТЦ-у. Гостима су представље-
ни најважнији пројекти Центра, а упо-
знати су и с плановима када је реч о
развоју IT инфраструктуре, новим про-
јектима у области информационих тех-
нологија, као и инвестицијама НИС-а
у образовни систем. У оквиру посете
гости су обишли и лабораторију за при-
јем геолошких узорака која послује у
оквиру НТЦ-а, а имали су и прилику
да упознају младе стипендисте НИС-а
који своје прве професионалне кораке
праве управо у домаћој највећој нафт-
ној компанији.

Испред свог времена

Министарка Зорана Михајловић иста-
кла је у свом поздравном говору да, од
када је именована за министарку рудар-
ства и енергетике, у октобру 2020. годи-
не, није била толико поносна као сада,

јер енергетика и рударство нису само
истраживање и производња енергије и
енергената, већ пре свега знање, које
доносе млади људи који добијају сти-
пендије, који се враћају у Србију и
стварају вредност која се извози и ван
граница Србије. Додала је да, уколико
желимо као држава да будемо успе-
шни и имамо привредни раст, морамо
да улажемо у знање, али и заштиту
животне средине, што је показано и
прошле године, пуштањем у рад постро-
јења „Дубока прерада”, чиме је посла-
та важна порука да нема развоја енер-
гетике без заштите животне средине.
Михајловићева је такође истакла да су
односи Србије и Руске Федерације и
пријатељство двају народа и двојице
председника, и заједнички пројекти,
али и нераскидиве везе које се виде у
тешким и кризним ситуацијама.

Кирил Тјурдењев, генерални дирек-
тор НИС-а, навео је да су улагања у
науку и знање један од приоритета у
пословању НИС-а.

– Модернизација процеса и, пре све-
га, дигитализација налазе се међу кључ-
ним принципима наше стратегије. Да
бисмо остварили циљеве, да бисмо
ишли не само у корак с временом већ
и испред времена, улажемо у знање и
науку, у младе стручњаке, који та нова
знања доносе у нашу компанију. Сара-
ђујемо са школама и факултетима, сти-
пендирамо младе талентоване људе, а
онда их са задовољством дочекујемо
као колеге – изјавио је Тјурдењев при-
ликом посете високих званичника Срби-
је и Руске Федерације просторијама
научног центра у власништву НИС-а.

– Био сам у току са активностима
НИС-а, али морам да кажем да сам
више него изненађен и пун поноса због
начина рада ове компаније. НИС покла-
ња велику пажњу људима и знању, што
сматрам и најбитнијим. Улагање у област
образовања, научну сферу и обуке за
запослене показује да НИС „Гаспром-
њефт” мисли не само на свој развој већ

и на развој целе Србије. Задовољан сам
што је НИС успео да обједини у својој
делатности најважније сфере наше сарад-
ње – енергетику, науку и образовање.
Желим вам пуно успеха, захваљујем
нашим српским партнерима и желим
нам свима успешан наставак сарадње и
развијања наших билатералних односа
– изјавио је амбасадор Руске Федера-
ције у Србији Александар Боцан-Хар-
ченко.

Оду, па се врате

Градоначелник Новог Сада Милош
Вучевић рекао је да је Научно-техно-
лошки центар својеврсна фабрика зна-
ња, иновација, креативности, храбро-
сти и идеалног српско-руског споја:

– Посебно сам импресиониран, а
имао сам једном прилику, захваљују-
ћи компанији НИС, да угостим део
студената постдипломских студија који
су после српских факултета одлазили
на руске факултете и универзитете, а
оно што је најлепше у целој причи
јесте то да су се враћали у Србију. Вра-
ћали су се да раде, да стварају нова
добра и нове вредности и да Нафтна

индустрија као део ове заједнице, дру-
штва и државе буде још развијенија
компанија, на задовољство руске стра-
не, државе и грађана Србијe – навео је
Вучевић.

Како кажу у овој компанији, узимају-
ћи у обзир да високе технологије нису
одрживе без улагања у образовање, нау-
ку и младе, НИС континуирано улаже у
развој образовне инфраструктуре у Срби-
ји. Поред тога, руско-српски нафтни
гигант сарађује с бројним домаћим и
страним образовним и научним инсти-
туцијама и годинама стипендира тален-
товане ученике и студенте у оквиру про-
грама „Енергија знања”, чији је циљ,
између осталог, улагање у развој висо-
кообразованог кадра за потребе компа-
није. Тренутно је у Научно-технолошком
центру НИС-а преко овог програма запо-
слено 14 стипендиста НИС-а.

Да подсетимо, НИС је у протеклих
пет година запослио више од 100 мла-
дих висококвалификованих стручња-
ка у овом центру, док је у истом пери-
оду уложено више од 10,2 милиона
евра у развој информационих техно-
логија у НТЦ-у.

ДРУШТВО
Петак, 18. јун 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Привреда и грађани траже
разговор с државом

За непореске намете
дајемо 150 милијарди
годишње

Сваком се бар једном десило да је пла-
тио некакаву таксу а да нема појма
зашто то чини и да она није иста у
свим локалним срединама – негде је
иста такса већа, а негде мања. Градо-
ви и држава на тај начин убирају новац,
а неретко ове накнаде немају везе с
логиком – на пример, одводњавање
земљишта у градовима. Наиме, ових
дана на наплату долази ова такса и
многи се питају чему она када плаћа-
мо комуналну таксу локалној заједни-
ци. У нашем граду већина канала у
насељеним местима је затрпана и
кишница из дворишта одлази у кана-
лизацију, а не у каналску инфраструк-
туру, која се наведеном таксом одр-
жава.

Према незваничним истраживањи-
ма НАЛЕД-а, само на републичком
нивоу пописано је готово 1.200 непо-
реских дажбина за које се годишње
издвоји скоро 150 милијарди динара.
Републичке непореске дажбине про-
писане су у готово 500 закона и подза-
конских аката, а слично је и на нивоу
градова и општина, јер су локални
намети прописани у више од 400 одлу-
ка. Због недоследне примене методо-
логије за обрачун, уочене су значајне
разлике у износима дажбина између
локалних самоуправа.

Због тога у овој организацији сма-
трају да је потребно успоставити јавни
регистар свих непореских дажбина,
који ће обезбедити транспарентност,
будући да се сад не зна ни ко све про-
писује дажбине, ни које дажбине, нити
колико их наплаћује и да ли је то
оправдано.

Регистар је приоритет

Идеја НАЛЕД-а је да јавни регистар
буде децентрализован, то јест да сва-

ки орган који прописује неку таксу
или накнаду има приступ том реги-
стру и да буде дужан да у регистар
унесе сваку од тих такса које је про-
писао, као услов да може да наплаћу-
је те дажбине. На тај начин би се
обезбедила транспарентност свих непо-
реских намета који се наплаћују у
Србији, а регистар би увек био ажу-
ран. Држава оклева с покретањем
толиког посла, али у Влади Републи-
ке Србије истичу да је чињеница да
грађани и привреда плаћају бројне
таксе и накнаде потпуно неоправда-
но. Реч је о парафискалним намети-
ма, односно скривеном порезу. На
пример, све енергетске накнаде, накна-
де за унапређење животне средине,
за унапређење енергетске ефикасно-
сти, за резерве нафте. Неретко се
дешава да се за исту услугу наплаћује
и републичка административна так-
са и локална такса.

Како би се уредила ова област,
НАЛЕД је јуну покренуо кампању
„Месец парафискала – ослободимо
се сувишних дажбина” и позвао гра-
ђане и привреду да на сајтовима jpd.rs
и parafiskali.rs номинују таксе, накна-
де и друге непореске дажбине које
их највише оптерећују и за које сма-
трају да су превисоке или да се дупло
плаћају. Кампању су покренули
„Партнер солушн”, КПМГ, НАЛЕД и
Институт „Михајло Пупин”, у окви-
ру Пројекта за реформу непореских
прихода, који финансира Америчка
агенција за међународни развој
(USAID).

Предвиђено је да се током кам-
пање одрже три округла стола, с
привредом, пословним удружењи-
ма, локалним самоуправама и дру-
гим заинтересованим странама, на
којима ће бити представљене ана-
лизе о републичким и локалним

непореским дажбина-
ма, као и иницијатива
за уређење непореских
дажбина у области
заштите животне сре-
дине. Округли столови
биће прилика за диску-
сију и прикупљање
предлога за реформу
система непореских
прихода у Србији.

Дијалогом ка решењу

Идеја је да се покрене
дијалог о унапређењу
система наплате непо-
реских дажбина, а
реформа у овој области
неопходна је како би
привреда и грађани зна-
ли које намете и зашто
плаћају и како би
Министарство финан-
сија имало бољу кон-
тролу над приходима
које по овом основу
остварују корисници
јавних средстава и како
утврђују висину такса и
накнада, али и да би се
смањио број сувишних

дажбина које називамо парафиска-
лима – интегрисањем сродних или
укидањем дуплих намета за исту
услугу.

Анализом је утврђено да за исти
захтев у једном месту треба издво-
јити 20 динара, а у другом чак 300.
Уз то, неретко се дешава да се исте
радње унутар једне локалне самоу-
праве наплаћују различито. При-
мера ради, за уверење које се кори-
сти у земљи наплаћује се такса од
500 динара, а уколико се исти тај
документ издаје за употребу у ино-
странству, услуга кошта двоструко
више.

Струка сматра да је важно про-
писати адекватну методологију за
утврђивање висине дажбина, да
висина одговара стварним трошко-
вима пружања услуге и да се тако
обезбеди да се оне наплаћују пра-
вично и уједначено.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ
САМОУПРАВАМА

Новац за документацију
Председник Покрајинске владе
Игор Мировић уручио је недавно
представницима 12 локалних само-
управа уговоре о финансирању и
суфинансирању израде пројектно-
-техничке документације за про-
јекте у области управљања кому-
налним отпадним водама, вредне
50 милиона динара.

Реч је о конкурсу Покрајинског
секретаријата за урбанизам и зашти-
ту животне средине – пројектима из
области заштите животне средине и
одрживог развоја – за изградњу систе-
ма за третман комуналних отпад-
них вода, за пречистаче комунал-
них отпадних вода и потребну инфра-
структуру и за пројекте канализа-
ционе мреже и пратеће опреме.

Како тврде надлежни, у плану је
да АП Војводина обезбеди 1,2 мили-
јарде динара за заштиту животне
средине, најпре у успостављању
стандарда више енергетске ефика-
сности и замени постројења на чвр-
ста горива у јавним објектима на
територији Војводине. Уговоре о
изради пројектно-техничке доку-
ментације добили су градови Зре-
њанин, Вршац и Кикинда и општи-
не Ковин, Оџаци, Бечеј, Пећинци,
Житиште, Бачка Топола, Ириг, Бач-
ки Петровац и Темерин.

МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА
ВАЗДУХА

Обезбеђена средства
за заводе

Министарство заштите животне
средине потписало је уговоре с
представницима 17 завода за јав-
но здравље и института, на основу
којих ће им доделити 25,5 милио-
на динара за потребе праћења ква-
литета ваздуха у 2021. години.

Како стоји у саопштењу, унапре-
ђење квалитета ваздуха у Србији
један је од главних приоритета поме-
нутог министарства, а у том смислу
важну улогу има државна мрежа
мониторинга квалитета ваздуха. Циљ
мерења је да се утврди какав је тренд
у променама квалитета ваздуха и
зато су добијени подаци од завода и
института драгоцени.

Да подсетимо, заводи и инсти-
тути контролишу квалитет вазду-
ха на укупно 37 мерних места, у
оквиру државне мреже мониторин-
га која је успостављена Уредбом о
утврђивању програма контроле ква-
литета ваздуха. Међу потписници-
ма је и панчевачки Завод за јавно
здравље.

ПРОГРАМ „ЗА ЗЕЛЕНИЈЕ
ШКОЛЕ У ВОЈВОДИНИ”

Протокол о сарадњи
Протокол о сарадњи у реализаци-
ји програма „За чистије и зелени-
је школе у Војводини” потписан
је прошле недеље у Скупштини
АП Војводине. Ове године га је
потписало девет партнера: шест
секретаријата Покрајинске владе
(ПС за образовање, прописе, упра-
ву и националне мањине – нацио-
налне заједнице; ПС за урбанизам
и заштиту животне средине; ПС
за енергетику, грађевинарство и
саобраћај; ПС за пољопривреду,
водопривреду и шумарство; ПС за
привреду и туризам и ПС за спорт
и омладину), Град Нови Сад, ЈП
„Војводинашуме” и Покрет гора-
на Војводине.

Да подсетимо, циљ програма под
називом „За чистије и зеленије
школе у Војводини” јесте подиза-
ње свести и личне одговорности за
бригу о животној средини у ва-
спитно-образовним установама и
локалним заједницама на терито-
рији АП Војводине. Поред тога, он
доприноси томе да деца и учени-
ци буду препознати као кључни
чиниоци промена и као снага будућ-
ности у области животне средине
и одрживог развоја.

НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИ ЦЕНТАР НИС-а

Ризница иновација, технологија и кадра за будућност

УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА

ДА ТАКСЕ БУДУ ЈАВНЕ



Петак, 18. јун 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ЗДРАВЉЕ

Када би се временске при-
лике описивале дијагноза-
ма уписаним у медицинске
протоколе наше службе,
онда би топле, сунчане дане
свакако обележиле повреде
коже, меких ткива и згло-
бова, неизбежне алергије и
уједи крпеља. Разлози су
јасни – појачане активно-
сти на отвореном, исцрпље-
ност и недостатак пажње
чине нас подложнима
разним траумама. Добре су
околности да велик број тих
повреда може бити трети-
ран у кућним условима уз
поштовање мера које ће ума-
њити опасност од инфекци-
је и неких других компли-
кација.

Заустављање
крварења је
кључна мера
прве помоћи
када су у пита-
њу расекотине,
убодне ране,
огуљотине и
раздеротине.
О б и м н и ј е
повреде које су
захватиле веће
крвне судове
носе опасност
од наглог
искрварења и
појаве шока
који може
имати фаталне последице.
Због тога не смемо оклевати
с директним притиском на
рану чистом тканином или
газом и подизањем екстреми-
тета уколико су повређене
руке или ноге. Трауматизова-
на особа треба да заузме седе-
ћи или лежећи положај како
не би дошло до губитка све-
сти и компликација. Прити-

сак на рану, њено прекрива-
ње и имобилизација спреча-
вају накнадну инфекцију и
обилније крварење. Ово су
мере до доласка стручне меди-
цинске помоћи и оне ће сма-
њити компликације, а убрза-
ти опоравак пацијента.

Када су у питању мање
повреде коже, оно што не
смемо применити код
већих повреда овде је
дозвољено. Дакле, рану
можемо испрати већом
количином течне воде, а
прљавштину и страна тела
која су у њој присутна
можемо одстранити пинце-
том претходно стерилиса-
ном у алкохолу. Јод и
хидроген би требало избе-
гавати због иритације коже.
И овде примењујемо већ
наведене мере за зауста-
вљање крварења, а оно које
траје дуже од двадесет
минута је важно упозоре-
ње да се треба обратити
лекару. Једнако упозорење
представљају дубоке расе-
котине и убодне ране чија
озбиљност не може добро
да се процени.

Циљеви лечења мањих
повреда су избегавање
инфекције и несметано зара-
стање рана. Примена анти-
биотске масти умањује опа-
сност од инфекције и пре-

к о м е р н о г
с т в а р а њ а
ожиљка. Мање
огреботине и
огуљотине не
би требало
прекривати, а
покривањем и
п р е в и ј а њ е м
расекотина и
о д е р о т и н а
у м а њ у ј е м о
м о г у ћ н о с т
с е к у н д а р н е
инфекције. На
располагању
су нам и вео-
ма корисне

стерилне лепљиве трачице
којима могу да се прибли-
же ивице мањих рана. Ово
је практично за делове тела
на којима се кожа више 
растеже. Знаци инфекције
ране су њено отицање, црве-
нило, топлота, појачан бол
и секреција. То су важни
показатељи да је неопходна
помоћ лекара.

Замке лета

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Током лета грађани
најчешће траже
помоћ лекара 
због повреда коже,
меких ткива 
и зглобова, 
али и неизбежних
алергија и уједа
крпеља.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Уместо скупих
заштитних крема из
апотеке, које нерет-
ко садрже и састојке
који вам доносе више
штете него користи,
можете се определи-
ти и за препарате на биљној бази које ћете направити сами.

Још од времена древних египатских фараона, алоја вера се
користи за лечење свих врста кожних обољења. Тридесетих
година прошлог века доказано је да гел из листова ове биљке
убрзава исцељење опекотина од зрачења. Чак и ако нисте
вични гајењу биљака, алоја ће вам сигурно успети. Гаји се у
саксији и потребно јој је врло мало воде и скоро никаква нега.

Kод мањих опекотина, посекотина и других кожних
тегоба једноставно откините доњи лист, расеците га уздуж,
извадите желатинозно месо и нанесите га на оболело место.
Можете испробати и неки од бројних комерцијалних пре-
парата за кожу који садрже ову биљку.

Сок од шаргарепе се често користи у комерцијалним
уљима за тамњење. Ако желите да направити свој лосион
за сунчање, помешајте 120 мл маслиновог уља, пет капи
тинктуре јода и пет капи сока од шаргарепе. Лосион нане-
сите пре излагања сунцу и поновите након сат времена.

Можете користити и комбинацију природних уља за
сунчање како бисте добили тен какав желите. Предлажемо
вам да помешате по две кашичице уља ораха, сусама и
авокада, по 5–10 капи есенцијалног уља кокоса и ваниле и
50 мл екстрадевичанског кокосовог уља. У свој природни
лосион можете додати и пар капи екстракта зеленог чаја,
јер он штити кожу од УВ зрака и опекотина.

Природна
заштита од сунца

Од свих замки које вам може
поставити лето, највише мука
би вам могло донети трова-
ње храном. У храни се нерет-
ко крију различита оку неви-
дљива створења која би радо
населила ваш пробавни тракт
и направила вам пакао од
живота.

Ова зла армија обожава лет-
ње врућине, када је најброј-
нија и најспремнија за напад
на вас. Довољно је да не обра-
тите довољно пажње на хиги-
јену или на термичку обраду
намирница и ето белаја! Само
неколико непажљиво одабра-
них залогаја могло би вас
коштати здравља. Ево на шта
посебно треба обратити
пажњу.

– Најчешћи узрочници тро-
вања храном су норовируси,
ешерихија коли, салмонела,
клостридија, кампилобактер,
стафилокок и листерија. Лето
је годишње доба које посеб-
но погодује тровању храном
због тога што се вируси и
бактерије брзо размножава-
ју на високим температура-
ма, али и због недостатка
воде за адекватно прање хра-
не и посуђа, као и неодгова-
рајућих услова за чување хра-
не у природи. Извори заразе
су неопрано воће и поврће,
млечни производи који се
праве од свежег млека као
што су јогурт и мекани сире-
ви, затим јаја, млевено 
месо, деликатес и сушени 
производи од меса, поготово
ако се они држе у близини
сировог меса. Контаминаци-
ја може настати при тран-
спорту хране, на местима
њеног складиштења и чува-
ња, као и приликом самог
процеса припреме оброка –
објашњава др Мирослав Теп-
шић из панчевачке Службе
хитне помоћи.

Он додаје и то да је избор
стафилококне заразе најче-
шће човек који, иако здрав,
носи стафилококне бактерије
у носу и на кожи.

Хигијена 
пре свега

– Уколико се не води довољ-
но рачуна о хигијени руку,
најчешће се контаминира
управо храна, која се припре-
ма рукама. На собној темпе-
ратури ове бактерије се брзо
размножавају и производе ток-
син одговоран за симптоме
акутног тровања храном. Док
термичка обрада уништава
бактерију, токсин опстаје и на
високим температурама. Још
већи проблем је што храна
заражена стафилококним ток-
сином не мења мирис и укус.
Ту су честа тровања буреком
и сладоледом – истиче Теп-
шић.

Најчешћи извор заразе сал-
монелом, наводи овај лекар,
јесу домаће животиње, док се
на свежем воћу и поврћу често
могу затећи листерија и норо-
вируси.

Мере 
превенције

Да бисмо се заштитили од
заразе, Тепшић саветује да
храну термички обрадимо на
температури већој од 70 сте-
пени и да се потрудимо да
период до њене конзумације
буде што краћи.

– Уколико храну не послу-
жите одмах, држите је у фри-
жидеру на температури испод
осам степени. Сирово воће и
поврће треба добро опрати.
Важно правило је да храну
која треба да се припрема
печењем или кувањем, као
што су месо, јаја, млеко и

млечни производи, не треба
мешати с храном која се кон-
зумира у сировом облику. То
се односи и на употребу даски
за сечење и осталог прибора
преко којег се могу пренети

узрочници заразе – напоми-
ње Тепшић.

Симптоми тровања

На срећу, већина пацијената
која се отрује храном има бла-
жу клиничку слику која се
обично спонтано повлачи.
Само у ретким ситуацијама је
потребно болничко лечење са
интензивном надокнадом теч-
ности и електролита.

– Симптоми тровања су муч-
нина, повраћање, болови у сто-
маку с грчевима, учестале про-
ливасте столице, главобоља,
повишена телесна температу-
ра, малаксалост. Они могу да

се јаве већ тридесет минута
после узимања контаминиране
хране, али и после три дана.
Тежа клиничка слика се мани-
фестује дехидратацијом са сувим
устима, сувим језиком који је

обложен белим наслагама, там-
нијом мокраћом и убрзаним
радом срца. Терапија је симп-
томатска, надокнадом течности
и електролита. Пробиотицима
се регулише цревна флора, те
они скраћују трајање болести и
излучивање узрочника путем
столице. Лаганија исхрана се
саветује неколико дана, одно-
сно до престанка симптома
болести и неколико дана након
тога. Антибиотици се користе у
ретким случајевима код пада
имунитета. Њихова употреба
може продужити клиничку сли-
ку и излучивање бактерија –
наводи др Мирослав Тепшић.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ОПРЕЗНО С ПОДГРЕВАЊЕМ

Приликом подгревања је вео-

ма важно повести рачуна о

врсти хране која се подгрева,

али и о самом процесу загрева-

ња намирница које су термич-

ки већ обрађене. С једне

стране, нека јела је добро под-

гревати. Наиме, након подгре-

вања сарме ствара се

субјективни осећај да је она

укуснија.

Ни подгрејане махунарке,

попут пасуља, нису изузетак

кад је о добром укусу реч.

Међутим, код свег махунастог

поврћа, без обзира на то да ли

је реч о грашку, боранији или

пасуљу, важи правило да оно

треба што боље да се прокува,

како би се избегло тровање

узроковано лектинима.

С друге стране, постоје

намирнице које никако није

добро подгревати. Ево списка.

• Печурке. Најбезбедније је

не подгревати их – у супрот-

ном, због промена у њиховом

протеинском саставу, оне могу

довести до дигестивних смет-

њи које су праћене дијарејом,

тежином у стомаку, грчевима

и гасовима. Поновним загре-

вањем мењају се и сензорне

особине ове намирнице – про-

мене у ароми, текстури и

изгледу.

• Јаја. Због

тога што понов-

ним загрева-

њем постају

токсична, савет

је да се избегне

њихово подгре-

вање. Ово се

односи и на јела

која у свом саста-

ву садрже јаја.

• Kромпир. Kромпир и јела

с кромпиром најбоље је поје-

сти свеже припремљене. Сто-

мак тешко подноси подгрејан

кромпир, те је боље јести и

хладан него га подгревати.

• Месо. Слично као и у слу-

чају печурака, подгревањем

меса долази до промена у

садржају протеина. Ипак, уко-

лико одлучите да подгрејете

пилетину или парче шницле,

водите рачуна о томе да то не

буде на прејакој температури, а

било би пожељно и да се комад

меса исецка на парчиће. Деље-

ње на мање комаде посебно је

важно ако се месо подгрева у

микроталасној пећници, јер

увек постоји могућност да тала-

си не прођу равномерно кроз

све делове месног одреска.

• Зелено лиснато поврће.

Подгрејани спанаћ често дово-

ди до пробавних сметњи,

тешко се вари, а може да узро-

кује и дијареју. Притом, загре-

вањем долази до промене

његове боје и укуса, те он

постаје бљутав. Исто важи и за

блитву. Осим тога, сматра се да

подгревањем зеленог лиснатог

поврћа настају такозвани

нитрозоамини – једињења која

имају канцерогени ефекат.

• Чорбе и супе. Пре подгре-

вања потребно је из супе или

чорбе извадити комаде меса

или поврће, нарочито целер,

који није пожељно подгревати.

Уколико је супа због резанаца

доста густа, треба је разблажи-

ти с мало

воде, али

се онда

она мора

оставити

да про-

кључа.

• Риба. Савет је да се не

подгрева. Термооксидацијом

масти из рибе настаје низ про-

извода од којих нека имају

токсичне особине. Стога, речну

или морску рибу боље је јести

хладну него је подгревати.

• Тестенина. Употреба

микроталасне пећнице није се

показала као ефикасна за под-

гревање тестенине. Стога ова

јела подгревајте у тигању с

мало уља од коштица грожђа,

које ћете додати по потреби.

• Јела с млечним производи-

ма. Неопходан је посебан опрез

када је о овим јелима реч, јер

протеини, масти и шећери из

млека трпе низ промена током

подгревања, те могу изазвати

стомачне тегобе, а формирају се

и токсична једињења, која,

наравно, имају штетни ефекат

по здравље људи.

ТОПЛИ ДАНИ ПОЗИВАЈУ НА ОПРЕЗ

ХРАНА ЈЕ ДОБАР СЛУГА СВЕ ДОК ЈЕ
ПАЖЉИВО ПРИПРЕМАТЕ



Ако гледате у шољу
или у пасуљ, пазите
да не угледате казну
од 50.000 динара

И до 30.000 динара
за лош тајминг за 
свирање фрулице

Свађање на улици
само за оне с 
дубљим џепом

Уочи и током новогодишњих и
божићних празника много се
причало о томе колико је бесми-
слена и опасна употреба петар-
ди, ватромета и других врста
пиротехнике помоћу којих мно-
ги наши суграђани покушавају
да свету демонстрирају своје пра-
знично расположење.

Наравно, у дискусијама на ту
тему нико не заборави да се позо-
ве и на Закон о јавном реду и
миру, усвојен 2016, а допуњен и
измењен 2018. године. Међу-
тим, тамо петарде нису једина
тема. Напротив! Проверите да
ли знате шта се све у овом доку-
менту сматра прекршајем.
Можда сте неки од чланова и
несвесно прекршили?

На Закон о јавном реду и миру
надлежни се најчешће позивају
управо када је реч о пиротехни-
ци, па тако већ напамет знамо
да казне за паљење пиротехнич-
ких производа износе од 50.000
до 100.000 динара, а уместо тога
можете бити осуђени и на рад у
јавном интересу у трајању од 40
до 120 сати.

Пуцање из ватреног и другог
оружја или имитације оружја
„кошта” још више: од 100.000 до
150.000 динара. Уместо новчане
казне, може вам бити изречена

и казна затвора у трајању од 30
до 60 дана. Уколико било који
од наведених прекршаја изврши
група од три и више лица – сви
иду у затвор на 30 до 60 дана.

Да не буде изненађења

Но ако вам случајно падне на
ум да отворите текст Закона о
јавном реду и миру како бисте
се детаљније информисали о
теми, открићете тамо многе дру-
ге занимљиве ствари за које
можда до сада никад нисте ни
чули.

Знате ли, на пример, колика
је казна ако вас надлежни орган
ухвати да се коцкате? Јесте ли
икада чули да можете бити
кажњени и са 30.000 динара ако
нарушавате јавни ред и мир сви-
рајући на музичком интрумен-
ту? Можда би требало да раз-

мислите двапут да ли ћете дете
натерати да поново до изнемо-
глости вежба извођење нумере
„Разгранала грана јоргована” на
фрулици у време кад кућни ред
налаже тишину у згради.

Да ли вам је познато да вам
вика и свађа на улици може
избити од пет до двадесет „црве-
них” из новчаника? Ако свађа
пак доведе до туче, највећи уда-
рац добићете по џепу, а можда
и по части и достојанству, јер се
на крају таквог пута налази –
затвор. Изненађени сте? Онда је
ово прави текст за вас. Да не
буде после да нисте знали, тим
пре што вас непознавање зако-
на не ослобађа казне.

Дефиниције

Задржимо се само кратко, тек
онолико колико је неопходно за

даље разумевање, на дефиници-
јама. У самом тексту Закона сто-
ји да прекршаји против јавног
реда и мира обухватају „против-
правна дела којима се на јавном
месту угрожава или нарушава јав-
ни ред и мир, ствара узнемирење
или угрожава сигурност грађана,
омета кретање грађана на јавним
местима или остваривање њихо-
вих права и слобода, вређа морал,
угрожава општа сигурност имо-
вине, вређају или ометају слу-
жбена лица или се на други начин
нарушава јавни ред и мир”.

Статистике казују да прекр-
шаји против јавног реда и мира
заузимају значајно место у струк-
тури свих врста кажњивих пре-
кршаја у нашој земљи. Ево нај-
интересантнијих чланова зако-
на који се односе на такве пре-
ступе. Драгана Кожан

ТЕМА БРОЈА
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СПОПАДАЈУ ВАС СУМЊИВИ ПРОДАВЦИ

ЧЕСТИТКИ? СПОМЕНИТЕ ИМ ОВО!

Уколико и вас пресрећу наср-

тљиви улични продавци

хуманитарних честитки или

„волонтери” који прикупљају

новац на чудан начин, вукући

вас за рукав, спречавајући

вам пролаз и смарајући вас

јефтиним комплиментима и

сумњивим причама, слобод-

но позовите полицију да про-

вери о чему се ту заиста ради.

Наиме, Закон изричито

налаже да се добровољни

прилози могу прикупљати

искључиво посредством

хуманитарних и других удру-

жења, која су дужна да најка-

сније осам дана раније о томе

обавесте надлежну организа-

циону јединицу МУП-а. У про-

тивном добровољни прилози

се не могу прикупљати.

Особу која вас спопада

можете подсетити и на то да

ће онај ко прикупља добро-

вољне прилоге без обавешта-

вања надлежног органа, или

у току прикупљања добро-

вољних прилога угрози спо-

којство грађана или наруши

јавни ред и мир, бити санкци-

онисан новчаном казном од

10.000 до 50.000 динара

или радом у јавном интересу

од 40 до 120 сати.

Онај ко наведене прекрша-

је изврши у групи од три и

више лица или за прикупља-

ње добровољних прилога

користи децу или малолетне

особе – казниће се новчаном

казном од 50.000 до

150.000 динара или казном

затвора од 30 до 60 дана.

Ако нешто од наведеног чине

правна лица, казне постају

вишеструко веће: од 250.000

до 1.000.000 динара.

ВИКАО ИЛИ СВИРАО, ЛОШЕ ТИ СЕ ПИШЕ

Члан 7. Закона о јавном

реду и миру каже да ће онај

ко свађом или виком нару-

шава јавни ред и мир или

узнемирава грађане бити

дужан да плати новчану

казну од 5.000 до 20.000

динара. Уколико то чини

извођењем музичких и дру-

гих садржаја, коришћењем

музичких инструмената,

радио и телевизијских при-

јемника и других звучних

уређаја, као и механичких

извора буке и звучних сиг-

нала (мотора, сирена и сл.)

– може очекивати казну од

5.000 до 30.000 динара.

Уколико појединац извр-

ши неки од наведених пре-

кршаја с неколико пријате-

ља, или тачније – у групи од

три и више лица, казна ће

бити знатно виша: од

20.000 до 50.000 динара.

АКО НИСТЕ ФИНИ, ИДЕТЕ У ЗАТВОР

Kо непристојним,

дрским или безобзир-

ним понашањем нару-

шава јавни ред и мир

или угрожава имовину

или вређа морал грађа-

на, казниће се новча-

ном казном од 10.000

до 150.000 динара или

радом у јавном интере-

су од 80 до 360 сати.

И у овом случају

казна је строжа ако се

све ово чини у групи од

три или више лица.

Овакве изгреднике

очекује рад у јавном

интересу од 240 до

360 сати или казна

затвора од 30 до 60

дана.

ВРЕЂАЊЕ И НАСИЉЕ СЕ НЕ ТОЛЕРИШУ

За особе које вређањем,

вршењем насиља или прет-

њама упућеним другима

нарушавају јавни ред и мир

закон предвиђа новчане

казне од 20.000 до 100.000

динара или казну затвора

од 10 до 30 дана. Закон

непристојно, дрско, безоб-

зирно понашање дефинише

као „понашање лица или

предузимање радњи на јав-

ном месту којима се угрожа-

ва сигурност грађана или

нарушава јавни ред и мир,

вређа морал грађана или

уништава или оштећује имо-

вина”.

Изазивачи туча или уче-

сници у њима добиће ударац

и по џепу: казна износи

50.000 до 150.000 динара,

а може се преиначити и у

казну затвора од 30 до 60

дана. У случају да је прекр-

шај начинила група од три

или више лица – они своју

казну затвора у трајању од

30 до 60 дана неће моћи да

замене новчаном.

ПРОСЈАЧЕЊЕ – СКУПА РАБОТА

Kазне за појединце који про-

сјачењем угрожавају спокој-

ство грађана или нарушавају

јавни ред и мир крећу се од

5.000 до 10.000 динара, а

друга опција је затвор у тра-

јању до 30 дана.

За групе од најмање три

лица затворска казна траје

исто, а новчана износи од

10.000 до 30.000 динара.

ЗАШТО СУ ТАПКАРОШИ ТИХИ

Особе које неовлашћено нуде,

продају или препродају ула-

знице за културне, спортске

или друге приредбе и манифе-

стације обично то чине врло

дискретно будући да знају шта

их чека ако у тим недозвоље-

ним радњама буду ухваћене.

Казне предвиђене за ове

прекршаје крећу се од

минималних 10.000 динара

за појединце до максимал-

но два милиона динара за

правна лица.

БОЉЕ ЈЕ ЈЕСТИ ПАСУЉ 

НЕГО ГЛЕДАТИ У ЊЕГА

Ако врачаре, предсказива-

чи судбине, тумачи снова и

сличне врсте обмањивача

наивних грађана лоше

предвиде где ће налетети

на органе јавног реда и

мира, мораће да се одрек-

ну дела своје зараде како

би платили казну у износу

од најмање 10.000, а нај-

више 50.000 динара.

Може им запасти и од 40

до 120 сати неког истински

друштвено корисног рада.

Стога, боље им је да поглед

одмах усмере у садашњост,

уместо да базају по магло-

витој будућности.

ЗАШТИТНЕ МЕРЕ

Поред наведених казни,

закон предвиђа да се почи-

ниоцима прекршаја може

изрећи и нека од заштитних

мера. То су: одузимање

предмета, обавезно лечења

зависника од алкохола и

других психоактивних суп-

станци, обавезно психија-

тријско лечење и забрана

приступа оштећеном, објек-

тима или месту извршења

прекршаја.

Имовинска корист приба-

вљена вршењем прекршаја

се одузима.

КО С ПРОСТИТУТКОМ СПАВА, 

С КАЗНОМ СЕ БУДИ

Бављење најстаријим

занатом је у нашој држа-

ви одувек било неле-

гално, а закон каже

да сте једнако криви

ако се одајете про-

ституцији, кори-

стите услуге

„краљица тро-

тоара” или уступате просто-

рије ради проституције.

Казне за све ове

прекршаје су или нов-

чане – од 50.000 до

150.000 динара,

или затворске –

од 30 до 60

дана.

ВРЕЂАЊЕ И ОМЕТАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА

Онај ко увреди службено лице

надлежних органа у вршењу

службене дужности, казниће се

новчаном казном од 50.000 до

150.000 динара или казном

затвора од 30 до 60 дана.

С друге стране, ометање

службеног лица у вршењу

службене дужности не класи-

фикује се као прекршај, већ

као кривично дело, па ће онај

ко прети да ће напасти, поку-

ша да нападне или нападне

или на други начин омета слу-

жбено лице у вршењу дужно-

сти бити кажњен затвором од

шест месеци до две године.

Ако дотични приликом извр-

шења тог дела прети употребом

оружја, маши се за оружје или

службеном лицу нанесе лаку

телесну повреду, казниће се

затвором од једне до пет годи-

на. У случају потезања или упо-

требе оружја или наношења

тешке телесне повреде, изгред-

ник ће у затвору провести од

три до десет година.

И ПРЕ НЕГО ШТО БАЦИТЕ КОЦКУ, 

ИЗГУБИЛИ СТЕ

Ако се коцкате, позивате

другу особу на коцку, уступа-

те просторије за коцкање

или организујете овакве

„игре”, у старту сте на вели-

ком губитку на много начина.

Ми ћемо споменути само

онај који је наведен у закону

– новчана казна за такве рад-

ње креће се од 50.000 до

150.000 динара (за правна

лица од пола милиона до два

милиона динара), а може вам

бити досуђен и рад у јавном

интересу од 120 до 360 сати.

Постоје и горе варијанте:

онај ко се коцка с малолет-

ним лицем или на други

начин омогућава коцкање

малолетнику „освојиће” 

бесплатан смештај у затвору

у трајању од 30 до 60 дана.

СТУДИРАМО ЗАКОН О ЈАВНОМ РЕДУ И МИРУ

ШТА СВЕ У СРБИЈИ НЕ СМЕТЕ АКО НЕ ЖЕЛИТЕ ДА ВАС КАЗНЕ
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Већи део наше земље у петак, 11. јуна,
погодило је велико невреме праћено
градом. Према прогнозама Републич-
ког хидрометеоролошког завода, на
подручју Србије време ће и до краја
месеца бити променљиво, облачно и
нестабилно, с појавом краткотрајне
кише, пљускова и грмљавине.

Опасност за време олуја прети од
веома јаких ветрова и обилних падави-
на, удара грома и могућег града. Буду-
ћи да се баш такве непогоде очекују у
Србији и да их није могуће предвидети
дугорочном прогнозом, било би добро
да испратите савете за понашање у овим
ситуацијама које је издао Сектор за
ванредне ситуације МУП-а.

Веома моћним олујно-градоносним
облацима који су крајем прошле неде-
ље захватили већи део Србије, према
наводима Југослава Николића, дирек-
тора Републичког хидрометеоролошког
завода, потенцијално је било угрожено
више од 1,1 милион хектара обрадиве
површине.

Николић је за „Танјуг” изјавио да је
систем одбране од града дејствовао у
пуном капацитету, те је 11. јуна до
поподневних сати испаљено 838 раке-
та. Дејствовало је осам радарских цен-
тара, и то Букуља, Бешњаја, Петровац
на Млави, Ужице, Сјеница, Kрушевац,
Kукавица и Фрушка гора, који су раке-
те испаљивали преко мреже од 112 лан-
сирних станица. Упркос томе, у мно-
гим деловима Србије забелело се од
града. Посебно катаклизмично било је
у пријепољском селу Горње Бабине, где
је гром убио две стеоне краве у дома-
ћинству породице Томашевић.

Како се заштитити

Из Сектора за ванредне ситуације
Министарства унутрашњих послова
напомињу да је за време јаких олуја
потребно предузети одређене мере како
бисте смањили могућност повреде или
настанка материјалне штете.

Уколико сте у затвореном простору,
обезбедите прозоре и спољна врата и
све објекте који могу да одлете услед
јаког ветра или обилне кише. Затвори-
те сва унутрашња врата. Избегавајте
контакт с кухињским и купатилским
славинама, радијаторима и другим

металним предметима, будући да су
добри проводници.

Избегавајте високо дрвеће

Уколико сте на отвореном, склоните се
од било каквих високих структура (јар-
бола, стубова, торњева) и имајте у виду
да је сигурно растојање једнако висини
структуре. Избегавајте високе конструк-
ције, ограде, телефонске каблове и елек-
тричне водове. Покушајте да пронађе-
те заклон у згради или у аутомобилу, а

ако то није могуће, седите на земљу.
Избегните стајање у близини зграда или
аутомобила у које не можете да уђете
као у заклон.

Уколико сте у шуми, заштитите се
испод грана ниског дрвећа. Никада
немојте стајати испод високог дрвећа
на отвореном простору. Избегавајте гра-
ницу између шуме и отвореног просто-
ра, боље уђите у шуму. Избегавајте отво-
рена поља, врхове брда и планина, оба-
ле, јаркове или друга влажна места. Не
прелазите преко воде и не пливајте.

Што даље од метала

Немојте држати кишобран или друге
металне проводне предмете у рукама
(штапове за голф, штапове за пецање и
слично).

Избегавајте да будете у близини метал-
них објеката, бицикала, опреме за кам-
повање и слично. Немојте стајати усправ-
но, чучните или се макар сагните, не
додирујући земљу рукама, а ако сте у
групи, држите растојање од пет метара
између себе.

Предузмите све што је неопходно
пре него што олуја захвати ваше
подручје. Упамтите, сва поменута пра-
вила за повећање сигурности могу само
умањити ризик од потенцијалне штете
и губитака. Атмосферска пражњења су
опасна, непредвидљива и сигурност
никада није апсолутно загарантована.

Лепо време и све више температуре
маме нас да изађемо из куће и сло-
бодно време проводимо у природи.
Сунчеви зраци су нам и те како бит-
ни за стварање витамина Д, неопход-
ног за раст костију, зуба и правилан
рад мишића. С друге стране, преко-
мерно излагање сунцу може оштети-
ти кожу.

Питали смо наше суграђане колико
се излажу сунцу и да ли знају да напра-
ве баланс и искористе најбоље из при-
роде.

ВЕРА ВЕЊИЦ, 
благајница:

– Ја знам да је сунчање здраво и
пожељно. Покушавам да избегнем оно
сунце у подне, које је штетно и прејако.
Добро је због здравља боравити на сун-
цу. Треба човек да измери и избалан-
сира шта је здраво, а шта није. Имам
ритам када одем на море: у седам сати
идем на плажу и остајем до десет –
пола једанаест, онда се спрема ручак,
кафенише се и после четири поново на
плажу. Покушавам да сунце искори-
стим најбоље што је могуће.

БОЈАНА ЂАКОВИЋ, 
адвокат:

– Трудим се да се не излажем преви-
ше сунцу, зато што имам проблема-
тичну кожу, имам доста пега. Гледам
да будем што мање на сунцу, а што
више напољу због ваздуха и витамина
Д. Избегавам штетне зраке.

РУЖИЦА РАДУЉ, 
економиста:

– Настојим да избегавам јако сунце у
периоду од једанаест до пет. Имам јако
осетљиву кожу, па водим рачуна о томе
да будем „у добрим односима” са сун-
цем, да не изгорим. Користим увек
неки препарат и не излажем се директ-
но никада. Знам да седим у хладу због
витамина Д, који је изузетно битан.

ДАНИЛО МИЛЕТИЋ, 
пензионер:

– Волим сунце, не избегавам га. Доста
времена сам проводио на сунцу, годи-
нама сам радио на дизалици, па сам
био изложен и води и сунцу и прела-
мању од поцинкованих лимова и ста-
кла. На мене сунце није лоше утицало,

то јест – ако и јесте, ја за то не знам.
Сада када сам у пензији практикујем
да проводим напољу по три-четири сата
дневно, у Народној башти и на кеју.

НИКОЛА МАЛЕНОВИЋ, 
ученик:

– Баш доста се излажем сунцу, јер сам
спортиста, тренирам фудбал. Препору-
чио бих да се у пролећним данима људи
излажу сунцу, а да у летњим месецима
избегавају да бораве на отвореном у пери-
оду од један до четири по подне. На пла-
жи треба користити неке креме са зашти-
том, како бисмо избегли црвенило коже
и опекотине.

ЗОРАН ДОЈЧИНОВИЋ, 
пензионер:

– Из здравствених разлога не смем
много да се излажем сунцу. Једино мало
прошетам по граду. Треба бити на сунцу
због витамина Д. Раније сам обожавао
сунце. Моја генерација је одрастала у
другачијем времену него данашњи мла-
ди, мада примећујем да деца воле да се
играју напољу током сунчаних дана.

Сузана Јанковић

Д. МИЛЕТИЋР. РАДУЉ Н. МАЛЕНОВИЋ З. ДОЈЧИНОВИЋБ. ЂАКОВИЋВ. ВЕЊИЦ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на електрич-
ној мрежи, у петак, 18. јуна, од 8.30
до 10 сати, без струје ће остати део
Улице Стевана Шупљикца од броја
149 до броја 159 и део Улице Иве
Kурјачког преко пруге ка војсци.

Истог дана, од 10.30 до 12 сати,
искључења су планирана у делу
Kнићанинове улице од Улице Стева-
на Шупљикца до Улице Славка Бок-
шана, у целој Улици Славка Бокша-
на, у делу Улице Светозара Шемића
од С. Шупљикца до Ј. Безуљевића и у
Kикиндској улици број 23, 25 и 27.

У понедељак, 21. јуна, од 8.30 до
10 сати, на напајање електричном
енергијом не треба да рачунају сви
они који живе у следећим улицама:
Моше Пијаде од Kарађорђеве до
Синђелићеве; Светог Саве од Моше
Пијаде до Стевице Јовановића
(непарна страна), Светог Саве од
Моше Пијаде до Светозара Милети-

ћа (парна страна) и Светог Саве 60а.
У понедељак, од 10.30 до 12 сати,

струје неће имати становници сле-
дећих улица: Kарађорђева – парна
страна од броја 58 до 78 и непарна
од броја 49а до 73; Стевице Јовано-
вића – парна од броја 2 до 28 и
непарна од броја 1 до 33; Моше
Пијаде – парна од броја 28 до 40 и
непарна од броја 29 до 43; Светог
Саве – парна страна од броја 56 до
72а и непарна од броја 79 до 87;
Матије Гупца од броја 32а до 50.

За исти дан, од 12.30 до 14 сати,
искључења су планирана у делу
Kарађорђеве улице од Моше Пијаде
до Светозара Милетића и у делу Ули-
це Светозара Милетића од
Kарађорђеве до Улице Светог Саве.

У уторак, 22. јуна, од 9 до 13.30,
струје неће имати цело Иваново и
цела Омољица.

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

Колико ће нас коштати
бесплатан роминг?

Срам нас било!

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Ово је једна од оних фотографија
пред којима се занеми. Занеми се
пред величанственошћу природе. Пред
питомим Тамишем у коме се огледа
небо. Пред зеленилом које лечи.

Ипак, пре свега – занемимо пред

оним што је у првом плану на овом
снимку. Занемимо од срамоте. Глу-
по би и било рећи било шта. Јер то
смо ми, без шминке, без филтера,
без лицемерја и лажног моралиса-
ња. Гола истина. Ово смо ми.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КОЛИКО СЕ ИЗЛАЖЕТЕ СУНЧЕВИМ ЗРАЦИМА?

Битно је наћи баланс

Као што је најављивано у више навра-
та последњих месеци, потрошња мину-
та, порука и гигабајта од 1. јула обра-
чунаваће се исто као у националном
саобраћају у целој зони Западног Бал-
кана. То је за медије пре неколико
дана потврдио и Дејан Турк, генерал-
ни директор А1 за Србију и Словенију.
Ипак, обратите пажњу када идете у
иностранство, јер није све баш 
бесплатно као што се на први поглед чини.

– Прво потрошите оно што имате у
пакету, а после тога вам се наплаћује
по ценама које важе у националном
саобраћају, као да сте у Србији – обја-
снио је Турк како ће функционисати
ствари с минутима и порукама.

Међутим, са интернетом је ситуаци-
ја нешто другачија. Предвиђено је да
се одређена количина података троши
без надокнаде, а када пређете тај лимит,
оператер ће имати право да вам напла-
ти услуге преноса података, али опет

по ценама у националном саобраћају.
Такође, биће неких увећања за износ
накнаде за услугу роминга.

– Препорука је да се корисници,
пре него што пођу на пут, боље упо-
знају са својим пакетом односно садр-
жајем пакета и тарифом и онда неће
бити изненађења. Ако имате одгова-
рајућу тарифу, неће бити никаквог
увећања. Ако изађете из тарифе, доби-
ћете већи рачун, али то никако неће
бити увећање од неколико нула, како
се некима дешавало до сада – преци-
зирао је Турк за РТС.

Он је упозорио на то да изненађења
може бити у Грчкој, јер ту још није
постигнут договор, мада се на томе
ради. Очекује се да грчки партнер
снизи цене роминга, али то се још
није догодило, па се корисницима
препоручује да пазе на потрошњу.

Kада је реч о преносу података, уки-
дање роминга односи се на fair usa ge,
то јест умерену потрошњу. Такав дого-
вор имају и оператери у ЕУ: ни тамо
се у ромингу подаци не троше по
ценама као код куће, посебно ако
намеравате да гледате серије и утак-
мице у високој резолуцији на интер-
нету. За такве ствари Дејан Турк пре-
поручује да узмете посебну картицу
локалног оператера.

Што се тиче рада на даљину, ако он
не укључује много видео-снимака и
пребацивање огромних фајлова, и у
ромингу ће вам довољан бити пакет
који иначе користите за поруке, меј-
лове и уобичајене фајлове.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Без струје више делова града,
цело Иваново и цела Омољица

ВОДИЧ ЗА ПОНАШАЊЕ ТОКОМ НЕПОГОДА

ПОШТУЈТЕ „БОНТОН” ОЛУЈЕ
ДА ШТЕТА БУДЕ МАЊА

Препорука је да се 
корисници, пре него што
пођу на пут, боље упознају 
са својим пакетом 
односно садржајем пакета
и тарифом и онда неће
бити изненађења.

АКО ВАС НЕВРЕМЕ
УХВАТИ У АУТОМОБИЛУ

У случају да се олуја догоди док

сте у колима, из Сектора за ван-

редне ситуације МУП-а саветују да

урадите следеће:

• зауставите аутомобил поред

пута даље од електроводова и дрве-

ћа које може пасти на аутомобил;

• останите у аутомобилу и упа-

лите позициона светла док не про-

ђе олуја;

• затворите прозоре и не доди-

рујте металне предмете у аутомо-

билу;

• избегавајте поплављене путеве.



Приказани огледи на
пољима пшенице и
нови препарати

Озими усеви ипак нису
пострадали

Већ дуги низ година у ово време
одржава се „Дан поља стрних
жита, уљане репице и заштите
биља”, како би ратари могли да
добију што више важних инфор-
мација на једном месту.

Тако је било и у уторак, 15. јуна,
кадасепоновоокупиовеликиброј
стручњака, пољопривредника и
добављача на огледним пољима
Пољопривредно-саветодавне слу-
жбе Институт „Тамиш”, чија је
директорка Зорица Репац и отво-
рила овај догађај.

– Ова година била је крајње
неизвесна, због мраза, суше, па
кише, а надамо се да ћемо избе-
ћиградоноснеоблаке. Ипак, захва-
љујући изузетној сарадњи свих
важних фактора – од надлежних
министарстава и секретаријата до
сарадника који су даноноћно бде-
ли над усевима, као и њиховом
несебичном дељењу искустава,
успели смо да нашим произвођа-
чима примакнемо све оно што је
најбоље како би свака производ-
на година била што берићетнија
– рекла је директорка.

Помоћник покрајинског секре-
тара за пољопривреду Младен
Петреш поздравио је окупљене и

пренео поруку да ће секретаријат
увек бити подршка, како директ-
но произвођачима, тако и струч-
ним службама, које преносе зна-
ња с науке на пољопривреднике.

Руководилац сектора савето-
давства Института „Тамиш”, Маја
Судимац, најавила је само део
огледа, јер је остатак предвиђен
за јесењи „Дан поља”.

– Поред макроогледа на пољи-
ма пшенице, заштитари су прика-
залихербициднеогледеусоји, сун-
цокрету, шећерној репи и кукуру-
зу, када су на делу виђени и нови
препарати, то јест њихова ефика-
сност – истакла је Маја Судимац.

Жетва ће бити на време?

Стручни саветник за ратарство
Богдан Гаралејић водио је макро-
оглед на пољима пшенице.

– Оно што је обележило ового-
дишњу производњу била је изу-
зетно добра јесен, која је дала
добре услове за обраду земљишта,
сетву, раст и развој биљака, наро-
чито оних које су биле посејане
током октобра. Иако су страдале
одмразасрединомфебруара, када
јеизгубљенаодређеналиснамаса,
пшеница је ипак сада у периоду
вегетације који задовољава. Стога
не би требало ни да жетва касни
и мислим да ће усеви постепено
сазревати, а не нагло, када услед
високих температура може доћи
до прекомерног губитка влаге –
каже Гаралејић.

Он је на поље „Макрооглед”,
парцелу од око двеста шездесет

метара квадратних, повео и пред-
ставнике семенских кућа, селек-
ционара и дистрибутера, гду су
сви могли да погледају каракте-
ристикеокодеведесетсортивећи-
ном озиме пшенице, као и три-
тикала, јечма, ражи...

– Имали смо велики број огле-
да спроведених на пролеће. С
некима смо мало каснили, али
захваљујући повољним времен-
ским приликама и количинама
кише све је уједначено никло.
Урађена је и заштита на време,
баш због евентуалних нежељених
ефеката тих изражених падави-
на, које изазивају појаву болести
и корова. Имали смо и оштеће-
ња на појединим парцелама, пре
свега због мраза, што је узроко-
вало губитак лисне масе, али то
је надокнађено ђубрењем, тач-
није додавањем азота. Много тога
зависи и од сорти и њихове гене-
тике, па неке нису реаговале на
губитак лисне масе, док су оне
које имају израженију особину
јаровости, односно могу да се
сеју у пролеће, мало више стра-
дале. Тако смо имали сорте од
којих је једна биљка била жута,
друга зелена, али сада, када се
погледају, изгледају идентично.
Притом, с губитком лишћа нису
изгубљени ни стабло ни принос.
Иако су спољне температуре
ишле и до – 14, у земљишту, на
дубини од пет центиметара, тем-
пература није падала испод – 1,
па чвор бокорења није измрзао
и биљке су сачуване. Међутим,

ситуација је мало лошија код
оних који су садили плиће, до
два центиметра, иако је идеална
дубина око четири – истиче саве-
тодавац.

Пољопривредници
задовољни виђеним

Поред огледа, на „Дану поља”
представљене су и многе хемиј-
скеизаштитарскекуће, пасуброј-
ни пољопривредници могли да
виде много тога интересантног.

Једанодпроизвођачакојигоди-
нама долазе јесте и Доловац Дра-
ган Ђурђев.

– Драго ми је што је ова држав-
на установа очувала лепу тради-
цију. Овде се увек могу видети
занимљивесортекукуруза, пахер-
бицидни огледи и огледи пшени-
це, који мене највише занимају,
јер тако нешто не могу да урадим
на својој њиви, а помаже ми при-
ликом одлуке шта ћу следеће
године да посејем. Видео сам и
апсолутно нов препарат „вибала”
против широколисних корова у
сунцокрету, за које досад нисмо
имали решења – каже Ђурђев.

ЊеговколегаизСтарчеваЈован
Петровић такође долази редовно
на „Дан поља”, пре свега да би на
лицу места видео како се који
препарат понаша или како реагу-
ју различите сорте у комбинаци-
ји с различитим ђубривима.

И он, попут многих других
пољопривредника, подвлачи да
им је ово окупљање веома кори-
сно...

Петак, 18. јун 2021.
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ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

„ДАН ПОЉА” ВЕОМА КОРИСТАН ЗА РАТАРЕ

У АКТУЕЛНОМ ИЗДАЊУ „СТАРЧЕВАЧКИХ НОВИНА”

Неки нови темељи...

Брестовачка слава Спасовдан
обележена је у четвртак, 10.
јуна, а све је почело литургијом
у Цркви Вазнесења господњег
пред великим бројем верника.

Поподневни програм на
платоу испред Дома културе
отворен је матурским плесом
двадесет петоро свршених
осмака ОШ „Олга Петров”.
Притом је свако од њих добио
јединствене „најдипломе”, које
је наставница српског језика
Ружица Чуљаковски сачини-
ла на основу коментара деце,
издвојивши карактеристичне
појединости и особине, па су
тако изабрани: најпаметнији,
најомиљенији, најинформа-
тичар, најтремарош... Након
тога је свирао Тамбурашки
оркестар „Неолит” из Стар-
чева, а потом је певач Мла-

ден Цветановић приредио
солистички концерт, који је,
нажалост, прекинула киша.

Такмичење у гађању глине-
них голубова одржано је у неде-
љу, 13. јуна, на стрелишту на
Поњавици, у организацији
Удружења ловаца „Стрела”, а
победила је друга брестовачка
екипа, испред прве поставе села
домаћина и Старчеваца. Поје-
диначно је најбољи био Слав-
ко Васиљевић из Панчева, који
такође пуца за Брестовчане,
испред Старчевца Томислава
Брозине и Чедомира Плејића
из Новог Села.

Банатски Брестовац: Сеоска
слава Спасовдан обележена
је у четвртак, 10. јуна, број-
ним програмима, а три дана
касније на Поњавици је одр-
жано такмичење у гађању
глинених голубова. ЈКП
„Комбрест” је започео асфал-
тирање пијаце.

Банатско Ново Село: Завр-
шени су радови на споља-
шњости зграде Месне зајед-
нице, а још увек траје заме-
на уличне расвете LED сија-
лицама. Сеоска слава Духо-
ви биће обележена бројним
програмима између 19. и 21.
јуна.

Долово: Удружења винара и
пчелара представила су се
на Сајму домаћег туризма у
Београду. Уметничка група
„Доловци по опредељењу”
ових дана снима на више
локација у селу видео-спо-
тове за песме „Вино из Доло-
ва” и „Пролећни бехари”.

Глогоњ: По налогу Месне
заједнице постављен је сеник
у парку на дечјем играли-

шту и посађено украсно цве-
ће испред зграде поменуте
установе, као и у центру пар-
ка, поред волијере, а ове
недеље почиње уређење пута
ка излетишту Скела.

Иваново: Теку припреме за
четврти Међународни
фестивал хармонике „Злат-

на дирка” – „Прва хармони-
ка Војводине”, који ће бити
одржан 5. јула.

Јабука: По одлуци Култур-
но-просветне организације
Србије, Јабука је и званич-
но изабрана за домаћина
манифестације „Сусрети
села Србије”, која ће бити
одржана 3. јула. Захваљују-
ћи Градској управи Панче-
во, на згради Месне зајед-
нице замењена је дотрајала
столарија. Изложба слика
Јелене Бадњевац Ристић, под
називом „Омаж реци”, отво-
рена је у четвртак, 17. јуна,
у Дому културе.

Качарево: Санирана је тешка
ситуација на сеоској депо-
нији изазвана злонамерним
паљењем великих наноса
смећа, а ватрену стихију су
савладали радници локал-
ног комуналног предузећа,
уз помоћ Града, булдожера
ДТД-а и возила ватрогасне
службе.  Удружење „Вардар”
за 27. јун припрема десети
„Зелник фест 2021”.

Омољица: Завршена је изра-
да стаза у парку, а ускоро
ће бити постављен парков-
ски мобилијар. При крају су
радови на фасади зграде
полиције и Црвеног крста.

Старчево: Почели су радо-
ви на рехабилитацији коло-
воза у Улици Вељка Влахо-
вића. Радно време музеја у
јуну је уторком и четвртком
од 13 до 15 сати, а недељом
два сата дуже, уз бесплатан
улаз. За посете ван тог вре-
мена треба позвати број
телефона 063/56-57-52. Фол-
клораши из КУД-а „Неолит”,
заједно с гостима из КУД-а
„Абрашевић” из Смедерев-
ске Паланке, приредиће кон-
церт у недељу, 20. јуна, у 18
сати, на великој сцени Дома
културе, а у тој установи,
између 21. и 23. јуна, биће
уприличени трећи „Старче-
вачки дани књиге”, посве-
ћени лику и делу Мирка
Ковача.

Месне актуелности

ОБЕЛЕЖЕНА БРЕСТОВАЧКА СЛАВА

Матуранти плесом
„зачинили” Спасовдан

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Majски или 330. број јединог
„преживелог” штампаног меди-
ја у панчевачким насељеним
местима отворен је фотографи-
јама с традиционалног пролећ-
ног уређења, а наредне стране,
поред осталог, доносе информа-
ције о освештавању темеља новог
храма, као и о посетама градо-
начелника и чланице Градског
већа ускршњем базару и локал-
ном вртићу.

Чланица Градског већа заду-
жена за пољопривреду, село и
рурални развој Владислава Мак-
симовић у великом интервјуу

наглашава да никако неће бити
дозвољена узурпација земљишта.
Гост „Кафенисања у ’Ђерму’”
Радован Милошевић, радник на
чуварници број два, смештеној у
близини дунавске плаже Миље,
наглашава да људима треба да је
здравље на првом месту, док „лице
с насловнице” Љиљана Зарић,
председница Удружења жена
„Неолит”, позива све суграђанке
које имају времена, воље и жеље
да заједно чувају традицију.

Анкетирани грађани (мушког
рода) на питање шта мисле о
формирању суперлиге богатих

клубова листом су одговорили
да се не слажу с тим.

Настављена је и рубрика „Стар-
чевачким шором”, у којој је о
прошлим временима говорио
хармоникаш Никола Петровић.
У „Старчевачким браздама” Дра-
ган Теофиловић је причао на
који начин узгаја јагоде, док је у
„Култиватору” објављен други
део сторије о манастиру Војло-
вица, а представила се и тинеј-
џерка Мајда Старчев.

Нису изостале ни стране о шко-
ли, спорту, извиђаштву, као ни
рубрика „Цртице из прошлости”.

НАРЕДНИХ ДАНА У НОВОМ СЕЛУ

Богат програм за Духове
И Новосељани ће идућег
викенда обележити своју сла-
ву – Духове.

Тим поводом су Месна
заједница и друге институци-
је и организације припреми-
ле веома богат програм, који
стартује у суботу, 19. јуна, у
10 сати, тениским такмиче-

њем на терену у Пролетерској
19, а сат касније у спортској
хали почеће и турнир у одбој-
ци. Биће отворена и стална
поставка у Дому културе, у
којем је за 19 сати заказано и
отварање изложбе слика
Милорада Божиновића.

Сутрадан, у 10 сати, на фуд-

балском терену одржаће се
турнир у балотама, а нешто
касније биће настављена и
надметања у одбојци и тени-
су. Изложба локалног удру-
жења жена почиње у 17 сати
у просторијама у Месној зајед-
ници, а два сата касније на
платоу у центру села пред-

ставиће се све фолклорашке
групе.

Последњег дана, у понеде-
љак, 21. јуна, у подне, на
вашаришту почиње „Фијаке-
ријада”, док у 16 сати креће
и шаховски турнир у просто-
ријама Шах клуба „Бора
Ивков”.

Ученици осмог разредa добили и „најдипломе”

Имало је шта да се научи
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Иван 

Карафиловски, 

сликар

ФИЛМ: У последње време радо
гледам филмове који су сни-
мљени по истинитој причи.
Има их доста, али бих издво-
јио „Dark Waters”. Фантастич-
на прича о адвокату који кре-
ће у судски процес с великим
компанијама које складиште
отрован отпад у близини једне
фарме. Инспирисан је ствар-
ним догађајима и судским спо-
ром који је трајао годинама.
„Тамне воде” говоре о фасци-
нантној истрајности, одважно-
сти, али и храбрости. Оној хра-
брости која одређује нас и наше
животе. Последице те храбро-
сти јесу дела која чинимо не
ради аплауза или пажње дру-
гих, него наших моралних и
људских уверења која нас и
приморавају на ту исту хра-
брост. Одлучивши да први пут
брани обичног, малог човека,
а не корпорације, Роб излази
из своје зоне комфора и креће
на пут којим се ређе иде. Запра-
во, он почиње да „плива узвод-

но”, верујући да ће доћи до
циља…

МУЗИКА: Код мене је све
периодично, тако да на одре-
ђено време мењам музику и
жанр који слушам док радим,
те с тим у вези сада је на репер-
тоару Андреа Бочели. Такође
радо слушам класичну музи-
ку, која изузетно прија уху док
радим у свом атељеу.

КЊИГА: Већи део онога што
читам везан је за уметност и
сликарство пре свега. Послед-
ње што сам прочитао и препо-
ручио бих свима јесте аутоби-
ографска књига Михајла Пупи-
на „Са пашњака до научења-
ка”. Награђена је престижном
Пулицерововом наградом. У
питању је прича о српском
пастиру из малог села Идвора
који је постао један од претеча
ере телекомуникација.

Одпашњака до научењака

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

Почетак јуна 2021. године
сигурно ћемо памтити по томе
да је живот какав смо раније
знали полако почео да се вра-
ћа. Ипак, претходна година нас
је научила да стварно више не
знамо шта носи дан, а шта ноћ,
и нико не може са сигурношћу
да тврди да ће ово потрајати.
Оно што је приметно, где год
да се окренемо, јесте колико
су људи жељни радости, музи-
ке и дружења, и како сви мак-
симално црпе позитивну енер-
гију из свега што се око њих
дешава.

„Класик фест” одржан је у
Панчеву десети пут, у периоду
од 10. до 13. јуна, а овог пута
дочекан је веома нестрпљиво
и испраћен с пуним срцем сва-
ког посетиоца.

Четири сјајна концерта одр-
жана су на две локације. Фести-
вал је отворен величанственим
концертом у Римокатоличкој
цркви Св. Карла Боромејског,
где су наступили „Гудачи Св.
Ђорђа” и Балканска камерна
академија, а друге вечери, у
дворани Културног центра, сја-
јан концерт уприличили су вио-
линиста Стефан Миленковић,
кларинетиста Огњен Поповић
и пијанисткиња Лидија Бизјак.

Наредне вечери, опет у Римо-
католичкој цркви Св. Карла
Боромејског, свирали су Сте-
фан Миленковић (виолина),
Боштјан Липовшек (хорна),
Огњен Поповић (кларинет),
Ненад Јанковић (фагот), Нема-
ња Живановић (виола), Мила-
дин Баталовић (виола), Срђан
Сретеновић (виолончело) и
Слободан Герић (контрабас).
Поводом наступа на „Класик
фесту” Стефан Миленковић је
рекао: „За мене је ово најлеп-
ши, најсуптилнији, а можда и
најатрактивнији облик музи-
цирања за публику. То је сама

срж музике – камерна музика.
Састав је најчешће такав да
видите како се ствара музика,
из прве руке. То је и за нас и за
публику најлепши вид кому-
ницирања.”

Последње вечери, у дворани
Културног центра, одржан је
концерт Ансамбла Балканске
камерне академије, с дириген-
том Александром Којићем на
челу, под називом „Симфо рок
– рок хитови двадесетог века”.
Мало је рећи да је овај кон-
церт изазвао опште одушевље-
ње публике. Хитови „Easy
Lover”, „Afri ca”, „Hold the Line”,

„Swe et Child o’ Mine”, „Bohe -
mian Rhap sody”, „We Are the
Cham pi ons”... одзвањали су дво-
раном, а публика се једва суздр-
жала да остане на седиштима.
Након изласка на бис изведе-
на је поново нумера „Bad Love”
Ерика Клептона, али тада су
сви били на ногама. Са ансам-
блом је наступио и панчевач-
ки музичар Бане Глуваков, ког
су Панчевци поздравили вели-
ким аплаузом.

О утисицима с фестивала
уметнички директор, кларине-
тиста Огњен Поповић, рекао је:

– We are the cham pi ons! Тако
се осећам! Остварили смо вели-
ку победу класичне музике и
уметности у нашем граду. Пози-
тивне вибрације и енергија свих
посетилаца и учесника фести-
вала никада није била јача.
Никада нисам видео толико
срећних лица. За мене довољна
мотивација да ускоро кренем с
плановима за следећи „Класик
фест”. Можда већ и данас... –
рекао је он видно задовољан.

Колико је само мало потреб-
но људима да буду срећни, дока-
зао је и овај фестивал. Музика
оплемењује и чини нас радосним
и хвала јој јер је вратила нашим
суграђанима осмех на лице.

КУЛТУРНА МАНИФЕСТАЦИЈА

Дани Словеније
у Панчеву

Од 21. до 26. јуна у Панчеву
ће бити одржана културна
манифестација под називом
„Дани Словеније”.

Уколико епидемиолошке
мере буду дозвољавале, орга-
низатор програма Удружење
Словенаца „Логарска долина”
из Панчева планира да реали-
зује програме током седам дана,
у сарадњи са Амбасадом Репу-
блике Словеније у Београду,
„Урадом за Словенце в замеј-
ству ин по свету” из Љубљане,
Националним саветом слове-
начке националне мањине у
Србији, Словеначким послов-
ним клубом из Београда, Упра-
вом града Панчева, Културним
центром Панчева, панчевач-
ком Градском библиотеком,
панчевачким Народним музе-
јом, Црквом Светог Карла Боро-
мејског из Панчева, Зрењанин-
ском бискупијом, Београдском
надбискупијом, Основном шко-
лом „Ђура Јакшић”, Економ-
ском школом из Панчева и
Музичком школом „Јован Бан-
дур” из Панчева.

У понедељак, 21. јуна, од
17.30, у фоајеу Културног цен-
тра Панчева биће одржана про-
моција књиге „Лајбах: 40 годи-
на вечности” аутора Теодора
Лоренчича. Поред аутора, о
књизи ће говорити наши позна-
ти новинари и књижевни и рок
критичари. У дворани ће у 18.30
бити приказан документарни
филм „Музика је временска
уметност: ЛП филм Лајбах”
редитеља Игора Зупеа. Филм
траје 52 минута, а улаз је сло-
бодан. У уторак, 22. јуна, од 20
сати, у Градској библиотеци
Панчево, у оквиру „Вечери сло-
веначке културе” биће пред-
стављен словеначки стручни
часопис „Словеника” и одржа-
но вече словеначке поезије.
Часопис „Словеника” ће пред-
ставити чланови уређивачког
одбора, а гост вечери ће бити
Теодор Лоренчич, филозоф и
песник из Марибора. У среду,
23. јуна, у Цркви Светог Карла
Боромејског у Панчеву, од 18
сати, одржаће се света миса
захвалница на словеначком

језику, а у 19.30 у Народном
музеју биће отворена изложба
„Знаменити Словенци у Срби-
ји” аутора Марије Вауде и
Николе Пилиповића. У четвр-
так, 24. јуна, у 12 сати, у холу
Градске управе биће предста-
вљена изложба фотографија
„Возом кроз Словенију” ауто-
ра Јосипа Вебера, уз промоци-
ју традиционалне манифеста-
ције „Наши словеначки спе-
цијалитети” (презентација сло-
веначких јела и посластица
које ће спремити ученици и
професори угоститељског сме-
ра Економске школе у Панче-
ву, који имају дугогодишњу
сарадњу са Удружењем Слове-
наца „Логарска долина” и Био-
техничком школом из Птуја).
Институт „Тамиш” Панчево у
петак, 25. јуна, од 14 сати, одр-
жаће радионицу за децу „Здра-
ве намирнице – здрав живот”
и предавање о заштити намир-
ница и правилној употреби у
исхрани.

У суботу, 26. јуна, од 21 сат,
у Кафеу „Галерија”  биће одр-
жан свечани пријем за члано-
ве и симпатизере Удружења
„Логарска долина”, где ће се
промовисати словеначки тури-
зам. Последњег дана манифе-
стације, у 18 сати, Удружење
Словенаца „Логарска долина”
имаће „Дан отворених врата”,
када ће представити рад и
активности Удружења: Дечје
секције, Секције за туризам и
путовања и Секције жена.

У Народном музеју Панчево у
четвртак, 10. јуна, отворена је
изложба радова насталих у
педесет другој Ликовној коло-
нији „Делиблатски песак”, која
је одржана 2020. године у изме-
њеном режиму. Због ограни-
чених услова које је наметну-
ла епидемиолошка ситуација,
колонија је трајала само један
дан и у њој је учествовало
седамнаест уметника из Пан-
чева. То су  Лариса Ацков
Палић, Јелена Бадњевац
Ристић, Нада Денић, Зоран
Деранић, Слађана Динић Ђор-
ђевић, Гордана Ђурађевић, Ђерђ
Ереш, Милан Јакшић, Јелена
Лалић, Ивана Маркез Фили-
повић, Нада Оњин Жужић,
Милован Панић, Дејан Ратко-
вић, Будо Славковић, Марија
Станојловић, Александар Ста-
нојев и Милосав Урошевић.

На отварању су говорили пред-
седник Културно-просветне
заједнице Борислав Врањеш,
директор Народног музеја
Мирослав Бирцлин, историчар
уметности Миле Игњатовић и
чланица Градског већа задуже-
на за културу Марија Јевић.

– С једне стране ми је жао
што ја овде стојим, а с друге
стране сам и срећан. Жао ми је
што нема господина Стојана
Бошкова, који је ово дуго радио
пре мене, а опет сам срећан јер
сам имао прилику да од њега
научим овај занат и наставим
његовим стопама. Претходна
година је била тешка у сваком
смислу. Борили смо се с коро-
ном, али и с другим потешко-
ћама које су угрожавале култу-
ру. Ипак, имали смо среће да је
Градска управа, на челу са гра-

доначелником и чланицом Град-
ског већа задуженом за култу-
ру, имала слуха и да су нам
помогли да одржимо педесет
другу ликовну колонију барем
на један дан. То је веома важно
јер је на тај начин она настави-
ла свој континуитет и живот –
рекао је Борислав Врањеш.

Миле Игњатовић је присут-
нима представио кратак пре-
глед рада Ликовне колоније
„Делиблатски песак”.

– Крај седме и осма деценија
за панчевачку уметничку сцену
постао је нарочито важан, јер је
то време настанка Ликовне коло-
није „Делиблатски песак”, јед-
не од најстаријих и најутицај-
нијих градских ликовних мани-

фестација у Републици Србији.
Било је то време актуелности
„обнове слике” и указивања на
најзначајније појаве у домену
уметничких пракса „прошире-
них актуелности” плурализма
постмодерне и неокспресиони-
зма, што се манифестовало у
смислу изразито индивидуал-
них, често субјективних одгово-
ра на одређене идеје, програме
и појаве. Може се констатовати
да заједничка линија сликарске
праксе и током наредних деце-
нија јесте чињеница да су умет-
ници српског и војвођанског
уметничког простора релатив-
но правовремено прихватали
ликовне концепте који су у датом
времену били најактуелнији на

европском и на макро плану
светске уметничке збиље... –
објаснио је Игњатовић.

Чланица Градског већа заду-
жена за културу Марија Јевић
подсетила је још једном на то
колико се Стојан Бошков борио
за одржавање континуитета ове
манифестације.

– Ликовна колонија је педе-
сет две године стециште умет-
ника. Културно-просветна зајед-
ница баштини преко хиљаду и
триста слика, цртежа и скулп-
тура, а то не само да говори о
њеном значају већ и о једном
великом благу које град Пан-
чево има – истакла је она.

Изложба ће бити отворена
до 30. јуна.

ОДРЖАН ДЕСЕТИ „КЛАСИК ФЕСТ”

Победа класичне музике и уметности

ЗА НАЈБРЖЕ ЧИТАОЦЕ

Делимо карте за „Поетски кабаре ’Иво Андрић’”
На сцени Културног центра Пан-
чева у недељу, 20. јуна, у 19.30,
биће изведен „Поетски кабаре
’Иво Андрић’”. Играју: Вјера
Мујовић, Александар Срећко-
вић Кубура и Раде Радивојевић.

Идеја је да се у овом поет-
ском кабареу Иво Андрић пред-
стави као песник, човек који је
волео музику и који је дубоко
промишљао о свету, народу,
политици, држави и култури,
старости и младости, љубави и
смрти…

Два најбржа читаоца који се
јаве у петак, 18. јуна, у 11 сати,
добиће две карте за представу
„Поетски кабаре ’Иво Андрић’”,
које ће моћи да преузму на биле-
тарници Културног центра пре
саме представе.

Правило за слање СМС-а је сле-
деће: укуцајте КО (размак) пред-
става (размак) име и презиме и
пошаљите на 1201. Бруто цена
СМС-а износи 39,48 динара у Вип
мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи 38,64 динара у мтс мрежи.

„ДЕЛИБЛАТСКИ ПЕСАК” У МУЗЕЈУ

ДЕЛА ПАНЧЕВАЧКИХ УМЕТНИКА
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ПАНЧЕВЦИ КОЈИ УЗГАЈАЈУ ЦВЕЋЕ

ЛЕК ЗА ДУШУ, РАЈ ЗА ОЧИ
Важно је да при обављању свакоднев-
ног посла имамо воље да учимо и
напредујемо. Некада оно што волимо
остане на нивоу хобија, али уме и да
из те фазе прерасте у уносан посао.

Под првим пролећним сунцем наша
дворишта се зашарене од цвећа. Ништа
лепше него кад видите како оно пред
вама расте и буја и улепшава сваки
делић овог нашег света.

Чиста љубав

Слађана Јовић (50) почела је да се

бави узгајањем цве-
ћа пре пет година и у
почетку је то било у
много мањем обиму
него данас, из хобија,
односно из чисте љубави
према цвећу.

– У овом послу се стално дешавају
неке нове ствари и изненађења, нарав-
но лепа. Сваког дана се појави нека
нова боја, коју и не очекујете... Често
кажем да је цвеће лек за душу. Јесте
тежак посао, поготово ако радите сами,
али ништа није тешко ако се воли –
прича Слађана.

Она сматра да свако може да гаји
цвеће, којем је потребно само мало
љубави и пажње. А оно својом лепо-
том све враћа најмање двоструко.
Наравно, у гајењу цвећа од помоћи су
и савети оних који имају искуства у
овом послу.

– Од пролећа крећем с виолама,
неко их зове „дан и ноћ”, и са зумбу-
лима. Затим долази сезонско цвеће:
бегоније, лепи јова, мушкатле, газа-
нија... Има и мини-каранфила, а нађе
се и понека саксија собног цвећа. Тре-
нутно су у цвату „дупли пркос” и „грч-
ки пркос” – објашњава.

Овај посао чини срећним онога ко
се њиме бави, а уједно и доста смиру-
је.

– Често посејем семена која неко-
ме не би успела, па и саму себе изне-
надим резултатима. Скоро сам посе-
јала лијандер и никао је одлично –
каже са осмехом Слађана.

Лепота цвећа

Бојана Мандић (35) пореклом је из

Београда, а сада живи у Долову са
својом породицом. По струци је опти-
чар, а цвећем је почела да се бави из
хобија пре седам година. Заволела га
је јер јој се допада да буде окружена
лепотом цвећа.

– Ако сте вредни и радни и волите
посао с цвећем, успех је загаранто-
ван. Узгајам доста врста баштенског
цвећа, највише мушкатле, петуније,
бегоније, неколико врста висећих пету-
нија, сурфинија... Углавном је то сезон-
ско цвеће које свако од нас воли –

прича.
У овом послу ужи-

ва и воли све што је
везано за њега, а једи-
ни изазов су јој нове
врсте цвећа.

Породична 
традиција

Ненад Симјановски
(50) завршио је Елек-
тротехничку школу
„Никола Тесла”, а
овим послом се бави
двадесет пет година.
Наследио га је од
родитеља, који су
1970. године почели
да гаје воће, поврће и
лековито биље.

– Ово не може да
ради онај ко то не
воли. Узгајам око два-
десет пет дворишних
врста и пет собних
сорти. То су фикус,
бенџамин, драцена,
пахира, орхидеје,
више врста алоја..., а

од баштенског „петло-
ве кресте”, чуваркућа,

„дан и ноћ”, лепа ката,
драгољуб, винка, кадифа...

– прича он.
Рад с цвећем га чини опу-

штеним и смиреним, а ужива када
све озелени и замирише. Проблеме
могу да створе нестабилно време и
нагле промене температуре, јер биљ-
ке не воле осцилације и мразеве.

– Нега је различита и зависи од
сорте до сорте. Углавном, собном цве-
ћу треба поклонити више пажње

него баштенском, али је зато собно
вишегодишње, а баштенско углавном
сезонско. Мора се водити рачуна о
заливању, прехрани и болестима. Сва-
ка биљка изискује много љубави, неге,
али и знања – закључује Ненад.

Осмех задовољних купаца

Тања Крстић (36) рођена је у Моста-
ру, а сада живи у Панчеву. Удата је и
има троје деце. Бавила се фитнесом
и освојила прво место на Светском
првенству у Пољској 2008. године, а у

Гарди Војске Србије ради-
ла је десет година.

Цвећарством се
бави последњих

пет и по годи-
на.

– Радећи у
Војсци, пуно
времена сам
губила на пре-

воз. Нисам сти-
зала да се посве-

тим деци и поро-
дици, тако да сам

изабрала ову професију

јер ми она све то омогућује. Прво смо
имали расадник на газдинству у
Малом Зворнику, а од пре годину и
по дана он се налази у Панчеву, на
старој Миси, у Банијској улици. Цве-
ће волим и успева ми. То је један од
главних разлога зашто се бавим овим.
Уживам у лепоти цвећа – прича Тања.

Каже да је невероватан осећај када
посматрате како нечему дајете живот,
гајите га од семена, гледате како кли-
ја, ниче и израста у биљку и даје вам
сву лепоту коју поседује.

– Потребно је пуно љубави и стр-
пљења за то, али се и исплати на крају,
више кроз лепоту него кроз матери-
јалну добит, јер су цене код произво-
ђача већ годинама исте – објашњава.

Каже да цвеће сваком може да успе
ако од продавца добије добра упут-
ства о томе како да га негује и какви
му услови одговарају.

– Узгајам мушка-
тле, и то слове-

начке, које
код нас зову
калиопе…
З а т и м
дипладе-
није, бего-
није, ске-
волу, „дан

и ноћ”, али-
сум, који се

зове и медови-
на, као и бакопе
и на јесен, нарав-
но, хризантеме,
затим зачине... За
следећу годину
планирамо још
неке врсте једно-
годишњих и
вишегодишњих
врста за двори-
шта, баште и тера-
се – каже она.
У свом послу нај-

више воли слобо-
ду и то што може

да се посвети и породици колико
жели. Веома јој је битна и подршка
коју добија од супруга.

– Мало је напорно ускладити све,
али уз помоћ супруга, деце и брата
некако стигнем. Данас се брзо живи,
па некада морате ставити обавезе око

деце – школу и спорт
– испред свега оста-
лог, али опет стижем
и да се бавим цве-
ћем, јер нема ничег
лепшег од уживања
у лепоти коју нам
даје природа и лепој
башти, тераси и
осмеху задовољних
купаца – прича.

У узгој цвећа ула-
же се доста новца.
Временски услови
много утичу, брине
се о грејању и боле-
стима биљака, које
се годинама мењају,
па се мора пратити
њихов развој.

– Многи данас пре-
продају цвеће, не
баве се производњом,
и на тај начин угро-
жавају нашу прода-
ју. Такође, продајно
место на пијаци у
нашем граду није
уређено. Цвећари се
гурају на тесном про-
стору, а на другој

страни има произвођача који поседу-
ју по четири или пет места. Било би
лепо када би град помогао да се пија-
ца преуреди како би најлепши део,
где је цвеће, био сређен. Тако би и
нама као произвођачима било лак-
ше, а и купцима да не трче на пет
страна – закључује Тања.

Право место

Драгослава Барајевац (54) бави се
производњом цвећа петнаестак годи-
на. Почела је из хобија, који се пре-
творио у љубав, а онда и у посао.

– То је веома захтеван посао, ми
производимо петнаестак врста про-
лећног и јесењег цвећа. Да би успело,
потребна је љубав пре свега, онда
добар супстрат, нега, редовно залива-
ње и погодно место – прича Драго-
слава.

Посла има од јутра до вечери. Сад-
њу углавном започињу сами у јануа-
ру, а касније помажу пријатељи, поро-
дица и сезонски радници.

– Све је у пластеницима, који се,
када је хладно време, греју. Некада
буде добра година и све се прода, а
некада не. Али купујемо нова семена
и идемо даље. Једино мушкатле могу
да опстану преко зиме – објашњава.

Њено омиљено цвеће су бегоније,
лепи јова, сурфиније, мушкатле... У
њиховом послу специфично је то да
се у току године не ради све време,
већ између сезона има мало и одмо-
ра. Највише посла има око производ-
ње пролећних садница.

– Иако изискује доста рада и труда,
када уђем у пластеник и видим да је
све успело, да је процветало, осетим
неизмерно задовољство. Онда забо-
равим и оно устајање три пута у току
ноћи од јануара до марта, када стал-
но контролишемо температуру у пла-
стеницима – објашњава.

Највише брине да ли ће све засађе-
но успети. Каже да је веома тешко
произвести цвеће, да оно буде лепо и
да траје.

– Купцима дајемо савете како да
најбоље брину о свом цвећу. Верујте
ми, потребно је посветити му само
мало пажње и резултати ће бити одмах
видљиви, а уживање у прелепо сређе-
ним двориштима је загарантовано –
закључује. Мирјана Марић

Ово је истинита прича о дечаку
који никада није престао да чека
свог оца. И када је пропутовао свет
и стигао до најудаљенијих тачака
на земаљској кугли, наставио је да
тражи делиће слагалице који су
недостајали како би очева слика
била целовита….

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
ког фудбалера ви памтите и зашто.
Књиге из „Вулкана” добиће аутори
следећих порука:

„Мог течу. Није био познат, играо
је на сеоском игралишту, али је
волео фудбал и био добар човек.
Нажалост, преселио се на неко боље
место...” 064/0903...

„Нико од нас неће заборавити
Марадону! Волео бих да прочитам
и неку књигу о његовом животу.”
064/4129...

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање колико је ваша про-
шлост била бурна:

„Ожиљци на мом срцу најбоље
сведоче о томе. Срећа па их нико
не види...” 063/1012..

„Прошлост је била мирна, али је
зато садашњост далеко бурнија него
што бих волео. Није ми лако, веруј-
те.” 063/2106... Д. К.

Два читаоца који до 23. јуна, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу
најдуховитији одговор на питање:
„Шта тренутно највише желите?”,
наградићемо по једном књигом. Одго-
воре ћемо објавити у наредном броју.

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

ОктавМуре зарађује на женским жеља-
ма. Његова робна кућа у Паризу је рај
за чула. Свилу, парфеме, хаљине, дам-
ске рукавице, шешире, веш, прибор за
шивење, тепихе и скупоцени наме-
штај, другим речима све што једна
жена године 1883. може да пожели,
Октав Муре продаје.

„Код ’Женског
раја’” 

Емила Золе

„Животи за
изнајмљивање”
Душана Микље

Два читаоца који до 23. јуна, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 поша-
љу најдуховитији одговор на пита-
ње: „Кога ви чекате?”, наградиће-
мо по једном књигом. Одговоре
ћемо објавити у наредном броју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Слађана Јовић

Бојана Мандић

Ненад Симјановски 

Тања Крстић

Драгослава Барајевац
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Јонел Лазар (68) један је од нај-
бољих столара и дуборезаца на
нашим просторима. За ово зани-
мање завршио је занат, а своје
знање и вештине је усавршавао
у Швајцарској. Иза себе има мно-
штво радова и рестаурација, за
које се само може рећи да су
дела врхунског мајстора.

ПАНЧЕВАЦ: Када сте се опре-
делили баш за ово занимање?

ЈОНЕЛ ЛАЗАР: Почео сам да
учим столарски занат од мајсто-
ра Обрада Јовановића у Банат-
ском Новом Селу, као ученик
шегрт. Ту је био и Мита Лиге-
зан. Њих двојица су учили од
Фридриха Ленгермана у Кача-
реву. Тај посебан стил који су
они усвојили имамо и дан-данас
сви ми који смо код њих ишли
на занат. Дешавало се да, када
радимо заједно, само се погле-
дамо и знамо шта треба да се
уради. Неко остави алат, други
узме и настави. То је један посе-
бан ниво професионализма који
стекнеш од добрих учитеља.

Када сам био млад, један ком-
шија ми је рекао да ја не узи-
мам дрво у руке као остали људи,
већ га с посебном пажњом посма-
трам, окрећем, потпуно друга-
чије од других. Ја сам одувек
волео да радим на стругу. Док
сам био шегрт, један човек из
Банатског Новог Села позвао ме
је да му офарбам прозоре, за
шта сам у замену добио од њега
струг. То је једноставно било суд-
бински. Тај струг из 1866. годи-
не имам и данас, само сам га
унапредио електромотором.

Мајстор код ког сам учио гово-
рио ми је да би требало да се
држим прозора и врата, али ја
сам увек имао жељу да нешто
ново пробам, па сам стално носио
даске кући и мало-помало уса-
вршавао своје вештине. Струг
који сам тада добио био је пра-
ви дар од Бога. И сада знам
дефинитивно да је тако требало
да буде јер, када сам га угледао,
никада сретнији у животу нисам
био. Попео сам се на таван на
ком се налазио и видео сав алат
и одмах сам знао да је тај посао
за мене, да мени такав алат при-
пада и да је то оно чиме би тре-
бало да се бавим.

• Како је текао ваш професи-
онални пут?

– У почетку сам радио прозо-
ре и врата, али ми то није било
при срцу. Запослио сам се у
„Утви” као авио-моделар, али
након четири године тадашњи
пословођа ме је убедио да напу-
стим посао и отворим своју ради-
оницу. То сам урадио, али сам
након пар година отишао у Швај-
царску на усавршавање. То ми
је много значило. Међутим, када
сам стекао неко искуство, поже-
лео сам да се вратим кући и
будем свој човек. Да међу сво-
јим народом радим и стварам.

По повратку сам радио степе-
ништа, намештај, а онда сам
упознао архитекте Димитрија
Маринковића и Дејана Мило-
сављевића из манастира Војло-
вица, који су ми понудули да
радим ствари које ће заувек оста-
вити траг. А то је рестаурација
цркава и манастира. Почео сам
прво у том манастиру, радио сам
трон, онда је то био манастир у
Сланцима, где сам провео три
месеца. Само повремено сам
долазио кући. По завршетку тог
посла телефон је почео да зво-
ни. Један од стручњака који се
бави рестаурацијом, а ког у том
тренутку нисам познавао, Дра-
ган Аџић, препоручио ме је да
радим на реновирању цркве у
Црепаји: седишта, стасидије, тро-
нове, иконостас, где је недоста-
јао дуборез… И тако је све кре-
нуло. Уследила је црква у Кача-
реву, где сам радио врата у дубо-
резу, прозоре, тронове, иконо-

целивач. Затим православна
црква у Старчеву, црква у Узди-
ну, Иланџи и обе цркве у Банат-
ском Новом Селу. У овом послу
доста сарађујем с конзерватори-
ма и рестаураторима, од којих
добијам професионалне савете.

• Није само занат био дово-
љан, вероватно сте се с даром за
уметности и родили?

– Још у основној школи сам
волео да цртам. Касније сам због
посла правио скице и цртеже и,
ко год би ушао у моју радиони-
цу, није могао да поверује да сам
их ја урадио. Није било могућ-
ности за неко уметничко шко-
ловање, али је тај таленат увек
био у мени. Кроз рестаурације
човек стално учи, увек је потреб-
на нека нова вештина и некада
ни сами нисте свесни колико
ствари можете сопственим рука-
ма да урадите. Ја често у причи
с разним стручњацима кажем:
ја бих могао сада поново на занат,
да учим од неког новог мајсто-
ра. Свако ради другачије и од
сваког може нешто ново да се
научи. На пример, када сам био
у Швајцарској, деца мајстора код
ког сам учио ишла су код другог
учитеља, а не код свог оца. Упо-
знаш више система, техника, а
то у послу много значи.

• Шта сте научили у Швајцар-
ској за шта не бисте имали при-
лике овде?

– У том граду је био развијен
туризам и после неколико годи-
на из хотела се избацивало све
старо и радило ново. Држава је
то финансирала, јер су сматрали
да туристи неће да се враћају ако
је све исто, већ су стално ренови-
рали. Ми смо радили барове,
рецепције, спаваће собе, шанко-
ве. То је било огромно искуство.
Код нас је тада била другачија
ситуација, али сада више није
тако. Угоститељски објекти по
Београду могу да парирају енте-
ријерима из Цириха, Париза…

• Да ли млади данас имају
воље да уче овај занат?

– Има их, али све мање и
мање. Не само када је столар-
ски занат у питању. Они који

пробају, не улазе у материју као
што смо ми и не труде се много
да украду занат. Имао сам јед-
ног ученика, који је и после рад-
ног времена радио у мојој ради-
оници. Пуштао сам га и успут
стално усмеравао. Јер и овде
мора све полако као у спорту,
корак по корак. Деси се с вре-
мена на време да се појави неко
ко заиста има жељу да научи
овај посао.

• Радите доста различитих
ствари, и класичне столарске
послове, дуборез, рестаурацију…

– Када за месец дана радим
више различитих ствари, а онда
хоћу да се посветим рестаура-
цији, треба ми пар дана да се
умирим и вратим у садашњи
тренутак и радим посао потпу-
но посвећено. Треба и доста чита-
ња и учења када радимо нешто
ново и непознато. Оно што уме
да буде изазов јесте то што се
тешко процењује обим посла, јер
су оштећења на сваком комаду
намештаја различита. Некада
сам рад вреди више него неки
комад. Потребно је радити спо-
ро јер, што се спорије ради, то је
квалитетније. За старе комаде
треба да се тражи старо дрво,
увек мора да личи скоро сто
одсто на оно што је било пре.

• Шта је најстарије што сте
рестаурирали?

– Мислим да је била виолина
из периода средине деветнаестог
века. Ту сам мењао неку даску
испод резонаторске кутије. Цркве
у Старчеву и Црепаји су веома
старе, а у Уздину је сам почетак
деветнаестог века. Тамо су ико-
настас и иконе радили Констан-
тин Данил, Урош Предић…

• Шта је специфично када се
ради рестаурација за цркву?

– Човек треба да живи у томе,
да верује и поштује. Тај рад оста-
је вечно. Ова врста посла се уву-
че под кожу и сада не могу без
цркве. Морам барем неки комад
да имам код себе из цркве, јер
то радим с великом вољом и ела-
ном. Једном ми се десило да сам
радио иконоцеливач и некако
сам се осетио као да немам сна-

ге да то завршим, а онда сам
неким чудом добио снагу и ура-
дио то у планираном року. Можда
је чудно, али има нечег посеб-
ног у томе када радите за неки
виши циљ. Радити за цркву није
посао, већ нешто много више. С
друге стране, у цркви влада мир,
што је за овај посао веома важно.

• У ком делу посла највише
уживате?

– Раније сам јако волео да
фарбам. Сада се бавим и ими-
тацијом мермера на дрвету и то
ми се јако допада. Уживам да
сакупљам пањеве у природи, да
их мало средим и чувам. Можда
ће једног дана бити и нека изло-
жба од тога. Они су као необич-
не скулптуре. И дрво винове лозе
је веома занимљиво када се суши.

• Да ли прихватате све посло-
ве или је нешто и немогуће ура-
дити?

– Не одбијам ништа. За оно
што не знам имам могућност
да учим. Узимам некада баш
оно што други не могу. Није-
дан посао ми није тежак, нека-
да само људи умеју да буду
тешки. Ја увек волим да се кон-
султујем и чујем туђе мишље-
ње, јер не видимо сви ствари
на исти начин. Неки људи су
ми рекли да је моја величина у
томе што могу да се спустим
испод свог нивоа. Мени је заи-
ста најважније да константно
учим и усавршавам свој занат.
Уметност је занимљива и што
више људи из различитих обла-
сти знате, можете много да
сазнате и то примените у свом
раду.

• На шта сте највише поносни
до сада?

– На оно што сам радио у
црквама и манастирима. Мона-
си брижљиво чувају све и јако
цене оно што ми радимо. Додат-
ни понос ми је што то буквално
остаје заувек.

• Шта је данас популарно ради-
ти од дрвета?

– Сада сам доста посвећен
раду у црквама. Раније су се
више радиле кухиње, степени-
шта, намештај, али времена су
се променила. Деси се с време-
на на време да урадим нешто
занимљиво, а то су, на пример,
била два кибицфенстера у Банат-
ском Новом Селу. Ето, то је још
нешто на шта сам поносан. Иако
је обична кућа у питању, и то ће
остати много година, а најавили
су да можда желе и остале да
направе у том стилу. Данас људи,
нажалост, имају мање новца за
овакве радове.

• Какви су вам даљи планови?
– Искрено, највише бих волео

да радим у некој столарској ради-
оници при манастиру, каква је
она у Ковиљу поред Новог Сада.
Да у миру, с великом љубављу,
стварам. Мирјана Марић

Улица Вељка Петровића при-
пада територији Месне зајед-
нице Стрелиште. Под овим
називом постоји од 1980.
године, а простире се од Боре
Станковића до Стевана
Мокрањца.
Знаменит српски песник и
приповедач Вељко Петровић
(1884–1967), рођени Сомбо-
рац, прешао је 1911. годи-
не, као 27-годишњи младић,
из Аустроугарске у Србију.
Привучен похвалама својој
родољубивој поезији из пера
„громовника” српске књи-
жевне критике Јован Скер-
лића, Вељко Петровић се у
Београд доселио (тачније
пребегао) пред почетак бал-
канских ратова, из којих је
слао редовне извештаје за
либерални новосадски „Бра-
ник”. У време Првог свет-
ског рата Вељко Петровић
се повлачио са српском вој-
ском преко Албаније, после
чега је био именован за деле-
гата српске краљевске вла-
де у Женеви.

Из пера Борислава
Михајловића Михиза,
а по непосредном
причању самог
Вељка Петрови-
ћа, забележена
је занимљива и
ш а р м а н т н а
прича о њего-
вом пребегу у
Србију.

„Објавио
млади Вељ-
ко Петровић
књигу родо-
љ у б и в и х
песама и у
п р в е н а ч к о ј
треми склонио
се код свог оца,
игумана у Круше-
долу. По васцели
летњи дан чека
поштара да донесе ново-
садске листове и карловач-
ко ’Бранково коло’. Једно
преподне, прошао већ
поштар и опет ништа, Вељ-
ко у воћњаку, када од мана-
стира трчи из све снаге мато-
ри Никанор, праши се за
њим, ландара у трку летња
платнена мантија и бела
коса, све петама у тур уда-
ра, а у руци му – жуте кори-
це.

Поштар, магарац, замет-
нуо у торби најважније, па
се поврно. Узима Вељко
Петровић ’Српски књижев-
ни гласник’, дрхте му руке,
а Никанор, од старачке аст-
ме и трка до даха не мож да
дође, а ипак кликће:

– Има, Вељко, има… Он!…
Он сам!

Огласио се значи Громов-
ник. Младог песника пресе-
че наслов ’Обнова српске
родољубиве поезије’ и под

чланком потпис првог пера
Србије. Јован Скерлић уво-
дио је Вељка Петровића у
књижевност на велика врата.

– Не знате ви, Михизе, шта
је за Србе тога времена зна-
чио Скерлић. Никада, ни пре
ни после њега, један крити-
чар, ма шта критичар, ни
један живи писац није имао
толики углед и такав глас у

нашем народу. Четрнаесте,
док је он умирао од панкре-
аса, тресао се у грозници
Београд, дрхтала је цела
Србија. Као оно кад је Руси-
ма умирао Пушкин.

Скерлићев моћан глас је
и дозвао Вељка Петровића у
Србију.

Узбудљиво, напето време
пред Први балкански рат и
нова звезда српске пречан-
ске литературе, осећа да му
је место тамо преко Саве, у
престоници Србије која се
управо спрема да најзад и
заувек пресече чвор источ-
ног питања и баци Турке у
Азију из које су и дошли.
Аустро-Угарска и правна и
кварна држава. Полиција
познатом српском национа-
листи одбија да изда пасош
за Србију, али му неће ништа
учинити док нешто не пре-
дузме. Песник своју намеру
да емигрира не крије, не таје
ни пријатељи, ни поклони-
ци, и приређују му опроштај-
не вечере од Пеште, па све

јужније у Сомбору и
Новом Саду. Тако,

све уз патриотске
здравице и поли-

цијску присмо-
тру, сиђе Вељ-
ко и до Зему-
на. Ту ће
сутра сести
на дампшиф
што саобра-
ћа на лини-
ји Земун –
П а н ч е в о ,
д о т и ч у ћ и
успут у тран-
зиту и Бео-
град, и поку-

шати да иско-
чи са брода и

ускочи, као пре
једног века Доси-

теј, ’у слободну срп-
ску земљу’.

Зна то и полиција,
а знају и земунски Срби, и
обе стране се спремају за
сутрашње намеравано бек-
ство, једна страна да га спре-
чи, друга да га омогући. Сто-
га се на брод уз песника укр-
цава и старчић, полицијски
агент у цивилу и девојачки
подмладак ’Кола српских
сестара’. Оне, као случајно,
баш те вечери имају заказан
концерт свога хора у Панче-
ву. Брод само што не при-
стане под Калемегдан, кад
девојке нагло направише
полукруг пред силазним
мостом, гурнуше у њега
песника и раздвојише га од
дотле неодвојивог агента.
Мучи се старчић да пребе-
глицу ухвати за пеш од капу-
та и заустави га, девојке га
ометају, а бркати српски сре-
довечни жандармеријски
наредник додаде високом
младићу руку и извуче га на

савско пристаниште. Дуну
бродска сирена, девојачки
хор на палуби маше мара-
мицама и победоносно пева
’Ој Србијо, мила мати’, а
покуњен агент сручио се
немоћно на клупу и паро-
брод продужи за Панчево…”

(Фотографија и текст преу-
зети са сајта „Равноплов”)

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ВЕЉКА ПЕТРОВИЋА

Како је песник
пребегао у Србију

НАШ ГОСТ: ЈОНЕЛ ЛАЗАР, ДУБОРЕЗАЦ, СТОЛАР И РЕСТАУРАТОР

ЖИВОТ ПОСВЕЋЕН СТВАРАЊУ 
ЗА СВА ВРЕМЕНА

Вељко Петровић
у младости

Манастир Крушедол кад је у њему Вељков отац
Ђорђе (Герасим) Петровић био архимандрит



останеш и зими, али овде су при-
колице, чија је намена била да
се крећу, претворене у стацио-
нар – прича Татић.

Међутим, те приколице су
годинама трулиле, па је у јед-
ном моменту управа донела одлу-
ку да у кампу може да се догра-
ђује, али само од природног мате-
ријала. Међутим, ни то неки не
поштују...

– Када је реч о тоалету, ми
овде имамо „мокри чвор”, али
су неки људи дозволили себи да
копају септичке јаме, што је апсо-
лутно незамисливо и недопусти-
во, јер техничка вода коју ми
користимо постаје контамини-
рана од тих фекалија. Тако смо
дошли дотле да стоји истакнуто
обавештење да ова вода више
није за пиће. Бунар је одавно
прављен; копан је на сто педе-
сет метара и реновиран двапут.
Та вода је била добра и многи су

се њоме снабдевали, а сада то
више није могуће. Једноставно,
ми морамо да водимо рачуна о
себи, али када се ради за добро-
бит кампа и када се нешто покре-
не на ту тему, многи то не разу-
меју или схватају превише лич-
но – закључује Славко.

Ипак, уз све те муке, тако
карактеристичне за свакодневи-
цу на овим просторима, овде се
лепо и опуштено живи, а „Јабу-
ков цвет” је познат и по једном
– слободно се може рећи – пра-
вом рекордеру у крепкости. Реч
је о деда Шанету, човеку који
ове године пуни сто година, а по
свим показатељима он би могао
да ужива у животу још веома
дуго, будући да је запањујуће
виталан и у сваком погледу апсо-
лутно самоодржив.

Можда му је у томе на неки
начин допринело и то што живи
у оваквом рају на земљи.
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На мање од десет километара
од Брестовца лежи један од
дунавских рукаваца. Док вода
убрзано протиче између „чвр-
стог копна” и предивне егзотич-
не аде, и сам поглед на то фасци-
нантно дело природне креације
довољан је да одагна све стресо-
ве које доноси живот у урбаној
свакодневици.

То добро знају и многобројни
житељи оближњег викенд-насе-
ља под називом „Јабуков цвет”,
као и сви они који проводе лепе
дане у истоименом кампу.

Ова јединствена творевина
постоји на том месту још од
1978. године, а основао ју је слав-
ни глумац Мића Татић.

Љубитељи истинске релаксаци-
је у природи у нашем окружењу
заиста имају широк избор. Јед-
на од опција свакако је и пут на
југ, тачније на неки од рукаваца
који истичу из друге највеће
европске реке.

Овај такозвани Дунавац нала-
зи се надомак Брестовца, а појас
око њега познат је као „Јабуков
цвет”.

Нема јабука, али има цвета

А до тамо се стиже тако што се,
након уласка у Брестовац, непо-
средно пре самог центра тог села,
скрене десно на месту где посто-
ји упадљив путоказ за „Јабуков
цвет”. Након проласка кроз неко-
лико брестовачких улица наиђе
се на Парк природе Поњавица.
Када се пређе свеже реконстру-
исан мостић преко тог предив-
ног водотока, настави се, за дана-
шње прилике, необичним путем,
сачињеним од квадратних бетон-
ских сегмената, кроз атаре још
неких пет-шест километара, све
док се с десне стране не укаже
тужна слика једне пропале план-
таже јабука. И то не било које,
него оне с које су се годинама
Панчевци снабдевали овом попу-
ларном здравом воћком. Многи
памте да се у то време говорило:
идемо у Брестовац на јабуке.

Значи, некада је на том месту
све врвело од људи, пре свега од
берача, с обзиром на то да је
увек постојала могућност да сва-
ко ко то жели, за мање новца,
сам себи набере одговарајућу
количину воћа. Нажалост, сада
све то аветињски зјапи...

Насупрот томе, ако више нема
јабука, за утеху макар има јабу-
ковог цвета. То је заправо назив
за једно дивно мирно и опуште-
но место где се на први поглед
види колико је створено за људ-
ско уживање. Реч је о укусно
наслаганим симпатичним камп-
-приколицама, претвореним у
кућице, у којима ове лепе топле
дане проводе махом пензионе-
ри, иако има представника свих
генерација...

Домар брине о изгледу кампа

О камп-насељу „Јабуков цвет”
стара се домар, чији је број теле-
фона истакнут на самој главној
капији. Он се зове Раде Станко-
вић, из оближње је Плочице и у
овој насеобини проводи све дане
изузев понедељка, када је слобо-
дан. Први објекат који се указује
управо је кућица у којој станује
поменути домар, а друштво му у
свакомтренуткуправи једандобар
пас који се одазива на име Црни.

Иначе, Раде је овде прилично
нов, ради тек два месеца, али то

му не смета да у потпуности
ужива у свом послу.

– Сезона почиње 1. марта и
траје до новембра, а моја главна
обавеза је да косим траву, које
има у огромним количинама.
Камп је подељен на пет улица и
ја их сређујем, док кампери бри-
ну о свом најближем окружењу.
У моје надлежности спада и пар-
кинг, као и појас поред жице.
Чистим и „мокри чвор” и мењам
сијалице на јавној расвети. Ина-
че, цео плац је на површини од
пет пута пет километара. Има
много кућица, а људи живе у
лаганом ритму. Капија се затва-
ра у 22 сата, када је нека врста
повечерја, па не би требало да
након тога буде буке. Реч је већи-
ном о Београђанима, премда има
и Панчеваца. Мислим да су ста-
новници овог насеља задовољ-
ни мојим ангажманом, а ја сам,
може се рећи, одушевљен овим
послом – пријављен сам, плата
је солидна, али најлепше од све-

га је то што сам ту где сам. И ту
ћу, надам се, да дочекам пензи-
ју – каже Раде.

Мића Татић повукао ногу

Њега као домара заправо анга-
жује Кампинг клуб Београд, а
све је почело када је тада мла-
ђани Славко Татић, дошао ова-
мо са оцем,  чувеним глумцем
Мићом, који се прославио по
многим улогама, пре свега у деч-
јим емисијама, попут оне која
се звала „На слово, на слово”.

– Отац и ја смо овамо дошли
још 1978. године, јер у Београду

нисмо успели да нађемо аде-
кватну локацију за камп. Овде
се указало згодно место, на којем
је некад био ПИК „Тамиш”, као
и база „Хидротехнике”, која је
радила утврде по околини. И
већ следеће године почело је
досељавање, а људима се веома
допало овде, па су неки од нас
остали и до данашњег дана. Ина-
че, то су била предивна време-
на, с много више опуштености
и дружења. Нарочито се око оца
окупљала велика весела екипа
колега и другара. Долазили су
други глумци, попут Миленка
Павлова или Мирослава Жужи-
ћа. Тако је било све док није
умро 1991. године, када почињу
тешке године. Тада је било такво
време, а сада је неко друго, мно-
го отуђеније. Има ту старих кам-
пера, с којима се дружимо, али
није то више као некад – каже
Славко.

Међутим, упркос рајској при-
роди, и овде изгледа постоји и
друга страна медаље, а пробле-
ми се очигледно очитују када је
реч о вођењу насеља.

– Лично нисам задовољан
радом управе, нарочито оне која
је владала до 2016. године. Тада
је било много турбуленција у

вези са утајама и проневером
новца, као и маратонским суд-
ским процесима, па је на крају
много тога и камп морао да пла-
ћа, а то су заправо паре свих нас
овде. Ми смо удружење грађана
и покрива нас закон по којем се
водимо, али је тужно да кампе-
ри не могу то да схвате. Немамо
ни нормалан статут, јер је доса-
дашњи био потпуно неадекватан
и омогућавао појединцима разна
замешетаљства, а ја сам се тру-
дио да људима објасним колико
је важно да имамо и поштујемо
правна акта. Нажалост, све то
веома споро и тешко допире до
људи – прича овај кампер.

Као свугде, има и проблема

Наравно, он не спори да овде има
и много тога лепог, али да би
човек могао да ужива, неке ства-
ри морају да буду доведене у ред.

– Од малих ногу сам учио да
поштујем природу и мени не
смета кртица која копа, јер ја
сам дошао на њену територију,
што опет многи не схватају и
покушавају да је затру на све
начине. То кажем сликовито, а
односи се заправо на то да кам-
перство овде заправо никада и
није ухватило корене. Када су
људи шездесетих година почели
да зидају викендице, неко их је
изједначавао с камперима, што
нема везе. Ево, недалеко одавде
направљено је насеље и, када смо
ми дошли, била је само једна
викендица, коју је саградио Сава
Коларски из Панчева, док их је
сада око триста. Али викендаш
је једно, а кампер нешто сасвим
друго. У викендици можеш да

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.

Душица
Мешанка настала од теријера и
пудле, старости око две године,
тражи удомитеље након што је
стерилисана, микрочипована и
вакцинисана против беснила.

Душица је умиљата и воли
друштво како људи, тако и дру-
гих паса. Тренутно се налази у
градском прихватилишту (352-
148), где чека шансу за бољи
живот.

Мала породица
Ови мали чупави враголани у потра-
зи су за новим домом. Стари су око
два месеца и већ самостално једу, а
веома су живахни и здрави. Већ сва-
ко има свој карактер: разиграни су и
навикнути на људе.

Удомљено маче може да буде дове-
зено до вас ако живите негде у граду
или можете да дођете по њега, а све
друге информације могу се добити
на контакт-телефон 060/059-57-57.

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

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

     Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или ште-
не, расног или мешанца, или је животињу изгубио, треба-
ло би да позове градско прихватилиште на 013/352-148.

     На овај начин свако може да пронађе верног пријатеља
за цео живот!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ИДИЛА НА ДУНАВЦУ

Недалеко од „Јабуковог цвета”

је и прелеп дунавски рукавац,

који се налази на свега неко-

лико стотина метара одатле,

чим се пређе насип.

То је и рај за пецароше, а

у последње две године овде

ради и угоститељски обје-

кат, у којем је могуће нару-

чити веома укусне рибље

специјалитете.

Све се то савршено укла-

па у идилу у овом обиљу

природе.

НЕБРУШЕНА ЛЕПОТА У ОКОЛИНИ ДУНАВЦА НАДОМАК БРЕСТОВЦА 

РАЈСКА ОАЗА ЗВАНА „ЈАБУКОВ ЦВЕТ”

Клуб кампера и љубитеља природе

Ред приколица, па ред зеленила

Славко Татић (са супругом) у
„Јабуковом цвету” је од оснивања

Kутак за опуштајући тренутак

Домар Раде



14
Петак, 18. јун 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

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)

Ове недеље очекујте мање про-
блеме са организацијом. Доноси-
ћете изненадне и неоуобичајене
одлуке. Наизглед немогуће ствари
добиће свој епилог. Ако немате
идеју шта бисте са својим живо-
том, ових дана ће вам се отворити
нови видици.

Овај период искористите за креа-
тивно деловање. Идеје које вам
се дуго мотају по глави сада ће
коначно доћи на реализацију.
Битно је да своје снове и планове
сачувате за себе. Ово је прави
тренутак да сами себи скројите
капу по сопственој мери.

Посветите се себи максимално.
Хтели ви то или не, многе скривене
ствари ће изаћи на површину. Ако
имате неку тајну, сачувајте је само
за себе. Промене у финансијама
вам следе и битно је да реагујете
брзо, јер се нова прилика неће ука-
зати скоро, поготово не тако добра.

Суочаваћете се са стварношћу и
бићете приморани да почнете да
решавате нагомилане проблеме у
свом интимном животу. То на тре-
нутке може добити димензије
неког психолошког трилера, али у
исто време ћете научити да будете
мекши и мање тврдоглави.

На вашу срећу, дани пред вама ће
вам донети велику подршку пријате-
ља, а у исто време ће се показати и
ко вам ради иза леђа. Неколико
срећних момената ће вам омогућити
да се добро и брзо реорганизујете и
напокон кренете у смеру који ће вас
повести ка циљу којем тежите.

Немојте се изненадити ако ускоро
будете видели себе другим очима.
Тражите задовољство у себи,
решите се нагомиланог терета.
Посветите слободно време себи и,
ако никако другачије, отпутујте
некуд бар у мислима, уз неки
филм или добру књигу.

Ако ће неко мењати живот из коре-
на, то сте ви, поготово ако је реч о
пољу финансија и секса. Шта вам
је приоритет, одлучите сами. Ако
сте сами, следи вам познанство, а
Јарчеви који су у вези натераће
партнера да полуди од љубоморе.
Стиже позамашна количина новца.

Следи вам велико спремање вас
самих. На који начин ћете обави-
ти тај велики и важан посао, зави-
си од вас. У овом тренутку ника-
ква подршка вам неће бити од
велике помоћи. У сопствену душу
морате заронити сами и спалити
мостове који не воде никуда.

Планирајте да се посветите себи и
партнеру и обновите свој љубавни
пламен. Срећа напокон куца на
ваша врата. Преконтролишите своје
здравље. Новац који већ дуже време
очекујете напокон ће стићи и решиће
вас гомиле проблема. Направите јед-
но велико пословно спремање.

Ова седмица ће за вас проћи рела-
тивно мирно и без великих емотив-
них потреса. Разговарајте с парт-
нером, решите несугласице или
једноставно, ако не иде, крените
даље сами. На све што вам се буде
дешавало, гледаћете много смире-
није. Мања финансијска криза.

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)

Ове седмице ћете се осећати умор-
но и бићете емотивно празни. Схва-
тићете да сте полагали превише
наде у везу која је недавно почела.
Посветите се себи и слушајте своју
интуицију. Добро израчунајте с
колико новца располажете да не
бисте упали у финансијску кризу.

Време је да на људе престанете да
гледате као на добронамерне. Јед-
ноставно, поставите их на своје
место, како стварно заслужују.
Какве год вести да вам стигну, чак
и ако изгледају страшно у првом
тренутку, знајте да је то прилика да
напокон све решите у своју корист.
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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, 



ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs16 Петак, 18. јун 2021.

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 

• ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ИНФЛАМАЦИЈЕ: CRP
+ седиментација Цена: 560 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• УРЕА + КРЕАТИНИН
Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 18. ЈУНА ДО 1. ЈУЛА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ
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ВОЗИЛА

ПОНУДА

JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ОГРЕВ

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

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушени вреоци 12.800

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 12.800

Угаљ станари 9.900

Костолац 7.700

ОГРЕВНО ДРВО на рате, ЋУМУР за роштиљ,

сува ПОТПАЛА и букова цепаница у врећи.

ПОТПАЛА ДРВО ЋУМУР.

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

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

(чиста буковина)

ФИЈАТ панда, 1,3, 2009.

годиште,  2.350 евра.

063/111-12-54 (СМС)

ПРОДАЈЕМ југо скалу 55,

2002. годиште. Тел.

061/721-11-92. (305382)

ПРОДАЈЕМ шкоду фабиа,

1.9 СДИ, 2005, регистро-

ван. Тел. 064/844-43-19.

(305419)

ПЕЖО 206, 2005, 1.4,

бензинац, беспрекоран,

регистрован, клима, цена

по договору. 062/180-47-

42. (305213)

ПРОДАЈЕМ голф 2,

1990,1.6, југо корал ин,

2006, плин. 064/169-68-

54. (305260)

ПРОДАЈЕМ мерцедес А

150, прешао 120.000, ку-

пљен у Србији, 2.500

евра. 065/849-71-94.

(305373)

ПОВОЉНО продајем фи-

јат уно,1989. годиште, у

возном стању, регистро-

ван до октобра. 063/272-

526. (305356)

ОПЕЛ КОРСА, 1.0, 2004,

металик плава, клима,

серво, абс, власник.

064/856-60-65. (305360)

ГРАНДЕ ПУНТО, 1.4,

2005/2006, троје врата,

фул опрема. 064/130-36-

02. (305366)

ДАЧИЈА ЛОГАН, 1.6,

2008/2009, фул опрема,

прва боја, атестиран

плин. 064/130-36-02.

(305366)

ПРОДАЈЕМ опел мериву,

1.7, 2005. годиште.

063/325-972. (305308)

ПУНТО 1.2 евешион,

2011, пет врата, фул

опрема. 064/130-36-02.

(305366) 

ФИАТ СТИЛО, 1.2, 2002,

пет врата, фул опрема,

прва боја, шест брзина.

064/130-36-02. (305366)

ФИАТ ЛИНЕА, 1.4, 2011,

купљена нова, фул опре-

ма, атестиран плин.

064/587-50-24. (305366)  

КУПУЈЕМ возила у било

ком стању од 70 до 1.800

евра. 062/193-36-05.

(305056)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, ката-

лизатора и осталих мета-

ла, шлеп служба.

066/409-991, 069/203-00-

44. (305118)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-

куп слупаних и неисправ-

них. 060/078-47-89,

063/778-47-89. (305358)

ОГРЕВНО дрво багрем

исечено, цена 4.500, са

превозом. 062147-93-51

(СМС)

ОГРЕВНО дрво, багрем,

исечено, на парче, цена

4.500 динара. 063/770-

64-22 (СМС)

НА ПРОДАЈУ прасићи,

јагњад и овце. Новосе-

љански пут 175, Мића.

064/303-28-68. (305430)

ПРОДАЈЕМ две веш-ма-

шине марке горење и mil -

le. 063/158-27-50.

(305407)

НА ПРОДАЈУ камена коц-

ка и камени ивичњаци.

062/977-08-90. (305375)

ПРОДАЈЕМ лежај, сто и

столице, шпорет – пола

бутан, нов лонац.

066/888-22-89. (305384)

ПРОДАЈЕМ чамац метал-
ни, бојлер нов 60 л, пре-
крупач, дрвени прозор са
шалонима. 013/373-510.
(305381)

САМАЧКИ кревет, орман
са ципеларником, столо-
ви, столице, полуугаона
гарнитура, душек.
063/861-82-66. (305305)

ПРОДАЈЕМ приколицу
„Змај”, 7 т, у одличном
стању. Циклон Морава
приколицу, шпартач, би-
цикле. 060/805-06-61.
(305204)

КОМБИНОВАНИ фрижи-
дер, уљани радијатор,
уградна рерна, телевизор,
усисивач, вентилатор.
063/861-82-66. (305305)

ПРОДАЈЕМ лимарске ма-
шине апипонг 2 м, апи-
понг универзални 1 м.
063/305-217. (305250)

ПРОДАЈЕМ бутик венча-
ница у центру града. Кри-
стина. 063/865-80-38.
(305280)

ПРОДАЈЕМ АПН ГС старе
таблице, алфа плинска
пећ повољно, као ново.
063/160-27-09. (305303)

ШВАЈЦАРСКУ судо-маши-
ну електролукс, нову про-
дајем за две особе или
мања. Пинг понг сто,
стране марке. 063/751-
07-79. (305363)

КРЕВЕТИ, орман, витри-

на, комода, ТА пећи, лу-

стери, столице, теписи.

064/206-30-24. (305309)

ПРОДАЈЕМ електрични

шпорет и машину за су-

шење веша. Биса.

060/323-91-46. (305368)

ПРОДАЈЕМ јагњад и ја-
рад. 064/611-37-09.
(305262)

СТО и шест столица, ел.
шпорет, машина за суђе и
брачна соба. 065/227-77-
17. (305353)

ПРОДАЈЕМ судопере и

остале кухињске елемен-

те. Судопера 3.000, нова.

063/773-45-97. (305350)

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

КУПУЈЕМ веш-машине
1.000 динара, замрзиваче
1.000 динара, мале фри-
жидере 500 динара, ел.
шпорете 500 динара.
060/521-93-40. (305240)

КУПУЈЕМ сатове, пенкала,
значке, плоче, фотоапара-
те и остале ситне антикви-
тете. 066/354-412. (305415) 

ПРОДАЈЕМ кућу, три ста-

на, 8 ари плаца. Горњи

град. 063/829-89-48.

(304845)

У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ ви-

кендица на продају.

064/947-29-92. (305079)



Петак, 18. јун 2021. ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 19

Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски

преглед и полагање прве помоћи



СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА
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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)

ПЕЦАРА, Јабука, 96 ари.

Тел. 064/366-13-87.

(305190)

КУЋА у Старчеву на про-

дају 91 квм + 75 квм у из-

градњи, 8 ари плац. Тро-

фазна струја, вода и ка-

нализација. 063/829-83-

18. (304330)

ПРОДАЈЕМ кућу у Панче-

ву, насеље Топола, цена

по договору. 060/510-67-

87. (304492)

ПРОДАЈЕМ кућу, нова

Миса, договор. 063/163-

80-77. (304491)

ЦЕНТАР, 158 квм, 6.5

ари, укњижено, одмах

усељива. Цена договор.

Тел. 060/768-68-60, Аген-

ција „Тера”, Ђорђевић.

(305394)

ПЛАЦ Стрелиште, 3 ара,

власник, Јоакима Вујића,

20.000 евра. 063/267-456.

(304541)

КУЋА на продају у Војло-

вици. Петефи Шандора

51. 064/921-23-32, Панче-

во. (305425)

НОВА МИСА, четворо-

собна, приземна, 160 квм

+ поткровље, 5 ари,

72.000. „Премиер”,

063/800-44-30. (305403)

ПЛАЦ 28,5  ари, повољно,

власник, 1/1. Тел.

061/102-27-46. (305393)

КУЋА, Кајмакчаланска,

ПР + ПК, 250 квм, укњи-

жена, 6 ари, 65.000. (67),

„Милка М ”, 063/744-28-

66. (305431)

НОВОСЕЉАНСКИ, плац

13 ари, 16.000. (67),

„Милка М ”, 063/744-28-

66. (305431)

ПРОДАЈЕМ грађевински

плац 5 до 10 ари, 1.800

евра ар, Власинска.

060/370-70-90. (305220)

ПРОДАЈЕМ викендицу у

омољачки атар, легализо-

вана. 063/436-918.

(305286)

ЗЕМЉА 1.4 ланаца на

продају, Новосељански

пут, на раскрсници за Ка-

чарево. 064/443-07-07.

(305249)

ЗЕМЉА 2 ланаца на про-

дају, Новосељански пут уз

друм код Зрна. 064/443-

07-07. (305249)

БАВАНИШТАНСКИ пут,

грађевинско земљиште,

57 ари са кућом, 119.000.

„АМК некретнине”.

061/262-08-44. (305335)

ПРОДАЈЕМ викендицу,

бања Врујци, 71 квм, ле-

гализована, 7 ари плаца.

069/396-16-90. (305300)

ПРОДАЈЕМ њиву у Бава-

ништу, 6.5 ланаца.

069/722-320. (305325)

Стрелиште, плац 68 ари,

ширина 20 метара, одли-

чан за парцелисање.

063/369-846. (305332) 

СТРЕЛИШТЕ, грађевин-

ски плац, 90 ари, 4.500

ар, (398), „Кров”.

060/551-64-50. (р/4920)

МАРГИТА, плац за инве-

ститоре, 6,32 ара, близи-

на новог Супа, 100.000

евра, (398), „Кров”.

060/551-64-50. (305354)

ПРОДАЈА парцелисаних

плацева, градско грађе-

винско земљиште.

064/212-52-52. (305226)

НОВОГРАДЊА, Панчево-

центар, продаја станова

од инвеститора: једноипо-

собан 38, двоипособан

62, троипособан 76.

063/823-71-79. (305164)

ШИРИ ЦЕНТАР, I, 60 квм,

ЕГ, новоградња, укњиже-

на, 62.000. (67), „Милка

М ”, 063/744-28-66.

(305431)

ЦАРА ДУШАНА, једносо-

бан, приземље, 39 квм, из

откупа, 26.000. (67),

„Милка М ”, 063/744-28-

66. (305431)

САМАЧКИ, II, 17 квм, ЦГ,

сређена, празна, 19.000.

(67), „Милка М ”,

063/744-28-66. (305431)

КОТЕЖ 2,  почетак, двои-

пособан, V, 60 квм, сре-

ђен, 60.000.  (67), „Милка

М ”, 063/744-28-66.

(305431)

ТЕСЛА, двоипособан, 68,

III, ЦГ, фул, 72.000. (67),

„Милка М ”, 063/744-28-

66. (305431)

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 ча-

сова на тел. 064/119-60-

06. (305259)

ПРОДАЈЕМ стан, 80 квм,
први спрат, Ружина 20,
Панчево. 065/849-71-94.
(305373)  

ЦЕНТАР, трособан, одли-
чан, I, 70.000, ЕГ, 78.000,
(353), „Премиер”.
063/800-44-30. (305403)

КУПОВИНА гарсоњера,

једнособних, двособних

станова. Исплата одмах.

„АМК некретнине.

061/262-08-44. (305335)

ДОБРА цена. Максима

Горког, улични део, једно-

собан, само 15.900. „АМК

некретнине”. 061/262-08-

44. (305335)

КОТЕЖ 2, трособан, 80

квм, VI, 65.000, (398),

„Кров”. 060/683-10-64.

(р/4920)

ПРОДАЈЕМ стан на Сода-

ри, 60 квм, двоипособан,

трећи спрат, власник.

066/341-241. (305378)

СТАН, 35 + 15 квм, нова

Миса, други спрат, наме-

штен, продајем. Хитно.

Сређен. 069/196-69-02,

062/283-143. (305395)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву,

стара Миса. 063/207-819.

(305301)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-

штен стан, Котеж 2.

064/330-88-38. (305315)

ИЗДАЈЕМ полу намеште-

ну гарсоњеру. Цара Лаза-

ра 110. 061/615-80-80.

(305236)

ИЗДАЈЕМ стан, Маргита,

Светозара Шемића 70 а.

26000 Панчево. 013/354-

703. (305241)

ИЗДАЈЕМ мању дворишну

кућу, центар, радницима,

депозит. 061/182-37-90.

(305261)

СОДАРА, трособан, рено-

виран, III, 68 квм, ЦГ,

65.000, (353), „Премиер”.

063/800-44-30. (305403)

ПОВОЉНО н. Миса, дво-

собан, ниско приземље,

усељив, 53 квм, (470),

„Дива некретнине.

064/246-05-71. (305287)

ГАРСОЊЕРА, центар, по-

ред пијаце, 42 квм, пот-

кровље, није укњижена,

16.000 евра. Тел.

063/835-45-33. (305388)

ДУПЛЕКС 70 + 7 квм,

надградња, трособан

49.000 евра. (470), „Дива

некретнине. 064/246-05-

71. (305287)

КУПУЈЕМО станове и ку-

ће. Брза и сигурна испла-

та. (097), „Перфект”,

064/348-05-68. (303973)

Агенцији „Милка М” по-

требне некретнине, све

локације, куће, станови.

(67), „Милка М ”,

063/744-28-66. (305431)

ИЗДАЈЕМ једнособан

стaн, Тесла, намештен,

етажно грејање, одличан.

063/173-64-93.

(305044/р-4920)

ИЗДАЈЕМ полунамештену

гарсоњеру од 35 квм у

Ослобођења 36. Цена 200

евра, 3 месеца унапред,

депозит 250 евра, уговор

на мин. 6 месеци.

064/414-24-73. (305367)

ДВОРИШНА намештена

гарсоњера, 24 квм са гре-

јањем, соба, кухиња, ку-

патило, интернет.

065/865-66-70. (305202)

ДВОРИШНИ намештен,

једнособан стан + гарсо-

њера дворишна намеште-

на, грејање. Стрелиште.

064/218-83-45. 

(305355)

ИЗДАЈЕМ двоипособан

стан у новијој згради у ул.

И. Курјачког. 063/409-

407. (305278)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,

комплетно намештен, на

Котежу 1. 063/377-345.

(305281)
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1

Malizia, više vrsta 1l

,
Gel za tuširanje 

rsd139

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

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

Ћевабџиница „Хало Лесковац”

Тел. 064/422-02-03
(2/299242)

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)

Ресторану „Royal”у „Авив парку”

потребни радници у кухињи, продаји,

конобар-ица, спремачица

063/216-788 (4/305311)

• Уређивање и
одржавање 
околине

• одржавање
објеката

• чишћење и 
сакупљање 
отпада

„Екологично”

060/320-12-21

(3
/3

0
5

2
9

5
)

Sfinga-pro doo Панчево

потребни службеници обезбеђења са лиценцом 

за сменски рад на објекту у Панчеву.

Тел. 060/500-90-45, 060/500-90-18
(7/305396)

Компанији „Утва-Милан Премасунац” из Качарева

потребни: заваривачи, металоглодачи, 

металостругари и борверкисти.

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

ИЗДАЈЕМ стан за теренце,

позвати на 063/775-29-94

(СМС)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Бе-

ограду, на Дорћолу. Тел.

064/417-68-77. (305156)

ИЗДАЈЕМ самцу наме-

штену собу, употреба ку-

хиње и купатила.

013/321-408. (305284)

ИЗДАЈЕМ нов једнособан

намештен стан у центру.

060/355-35-08. (305289)

ИЗДАЈЕМ једнособан,

празан, дворишни стан,

нова Миса. 064/458-70-

60. (305293)

СТАН 40 квм, намештен,

центар, грејање, клима.

063/776-16-77. (305316)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-

нике, самце, студенте.

Раднички смештај. Цен-

тар. 063/502-211.

(305320)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, цен-

тар града. 064/156-95-30.

(305216)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-

нике, цела кућа, у центру

града, комплет опремље-

на. 062/321-270. (305372)

ЈЕДНОСОБАН намештен

дворишни стан за издава-

ње. 061/175-00-15,

064/145-47-48. (305379)

ИЗДАЈЕМ собу са зајед-

ничком употребом кухи-

ње и купатила. 060/031-

07-26. (305385)

ИЗДАЈЕМ два локала,

центар Јабуке, површине

25 квадрата сваки.

064/579-16-15. (305374)

ИЗДАЈЕМ две пословне

просторије у Његошевој

улици. 064/140-65-99.

(305290)

ПРОДАЈЕМ киоск код Но-

ве поште, 12 квм + мокри

чвор. 060/812-66-63.

(305209)

ЛОКАЛ за издавање, Не-

мањина 8, 25 квм.

069/789-524, 063/160-27-

09. (305303)

ИЗДАЈЕМ лукс локал у
центру, 36 квм, код Елек-
тротехничке школе. Од 18
до 20 сати. 063/751-07-
79. (305363)

ИЗДАЈЕМ локал, 20 квм,
Милоша Обреновића 7 а,
преко пута Дома здравља.
Тел. 066/333-171.
(305244)

ИЗДАЈЕМ локал, Његоше-
ва 2, 65 квм, два излога.
065/334-32-80. (305314)

ИЗДАЈЕМ локал од 90 квм
код аутобуске станице.
063/278-421. (305321)

ИЗДАЈЕМ магацинске
просторе са посебним
двориштем. Јабука.
063/351-709. (305329)

ИЗДАЈЕМ локале, 110
квм, 40 квм и канцелариј-
ски простор, Звезда, Сте-
вана Шупљикца 88.
063/278-250. (305397)

ИЗДАЈЕМ локал на зеле-
ној пијаци. 064/122-21-
56. (305428)

ИЗДАЈЕМ локал у строгом
центру Панчева, Сокаче,
30 квм. 063/812-42-83.
(305421)

КОМБИ превоз робе, се-

лидбе. 064/243-82-85.

(305093)

ПОТРЕБНЕ раднице за

рад у кухињи на роштиљу

„Идеал”. 063/855-65-56,

063/133-14-63. (304671)

БРАВАРИ, заваривачи,

монтери и физикалци по-

требни за рад у Панчеву.

Жељко. 064/978-67-78.

(305095)     

ПОТРЕБНА продавачица

у пекари. 

pe ka ra smi lja nic@mts.rs 

064/217-48-56. (305002)

ПОТРЕБНЕ раднице за

рад у маркету „Идеал” на

Стрелишту. 063/106-02-

84, 013/333-160. (304671)

ПОТРЕБАН мајстор за

производњу пецива.

064/973-60-66. (304851)

ПОТРЕБНА помоћна рад-

ница у кухињи – ресто-

ран. 062/806-02-58.

(305265)    

ПОТРЕБНА девојка за

разношење кафе на бу-

вљаку. УР „Код Владе

005”. 064/132-98-12.

(305222)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-

требни пица мајстори,

радници за палачинке и

возачи. 062/339-279.

(304710)

ПОТРЕБНА жена за рад у

киоску са кокицама.

065/577-17-25. (305282)

ПОТРЕБНИ радници за

брање малина у Ариљу.

Стан и храна обезбеђени.

061/200-15-32, 060/501-

27-75. (305249)

PO CO LO CO ресторану

потребно особље за рад.

Пекар, посластичар, во-

зач, девојка за рад у про-

даји. 064/874-03-01.

(305294)

ЕСТЕТИК студио „Перла”

тражи радницу за педи-

кир и маникир. 065/344-

54-66, 013/344-546.

(305389)

CAF FE FLA MIN GO тражи

девојку за рад са иску-

ством. 069/364-10-04.

(305387)

ПОТРЕБАН радник ДОО

„Зоки стакло”. 064/131-

72-85. (305288)

ПОТРЕБАН возач за рад у

пекари. Звати радним да-

нима од 8 до 16 сати.

063/660-438. (305424)

ПОТРЕБАН помоћни рад-

ник у пекари. Звати рад-

ним данима од 8 до 16

сати. 063/660-438.

(305424)

ПОТРЕБНА продавачица

за рад у пекари. Звати

радним данима од 8 до

16 сати. 063/660-438.

(305424)

ПОТРЕБАН магационер.

Звати радним данима од

8 до 16 сати. 063/660-

438. (305424)

ПОТРЕБНА радница за

рад у киоску. 064/462-12-

61. (305423)

ПОТРЕБНА радница. Вој-

воде Петра Бојовића 11.

061/689-51-76. (305422)

СЕНДВИЧАРА „Буба” по-

требни касир, кувар и

радница на роштиљу.

063/248-599. (305409)

ПОТРЕБАН пекар и рад-

ница у пекари „Bo o na se -

ra”. 062/404-144.

(305414)

ПОТРЕБАН радник за

продавницу – трафику.

Звати од 12 до 18 сати.

Данијела. 063/550-166.

(305416)

ПОТРЕБНИ вредни и од-

говорни људи за поделу

флајера. 060/664-60-06.

(305429)

ШЉУНАК песак сејанац

одвоз шута малим кипе-

ром, до два кубика

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

338. (СМС)

ШЉУНАК од 1 до 8 м³,

песак, сејанац, ризла за

насипање.063/472-669,

013/332-066. (305328)   

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке

бојлера, шпорета, инди-

катора, разводних табли,

инсталација. Мића.

064/310-44-88. (304981)

СЕЛИДБА, превоз друге

робе. Панчево, даље. Це-

на договор. 013/366-843,

063/193-22-29. (305192)

КОСИМ траву, коров,

дворишта, воћњаке. По-

вољно. Зоран. 061/683-

67-48. (304728)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,

реновирање кровова, сти-

ропор, бавалит, фасаде.

063/865-80-49. (304972)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,

сејанца, утовар и одвоз

шута кипером до 2 м³.

064/505-62-44. (304928)

ФАРБАРСКО молерски

радови, глетовање, крече-

ње, столарија, фарбање

радијатора. 064/280-26-

15. (304735)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,

уградња, одржавање во-

де, канализације, кабине,

славина, бојлера, котли-

ћа. 063/836-84-76.

(304735)

МОЛЕРСКО/ФАСАДЕР-

СКИ послови, гипс, кера-

мика, пензионери попуст.

Проверите. 061-141-38-

02, 061/345-51-00.

(304670)

МОЛЕРСКЕ услуге, глето-

вање, кречење, фарбање

столарије. Александар.

062/186-89-49. (304867)
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СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ТРАЖИ

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

Здравствене услуге и помоћ у кући,

одржавање личне хигијене, припрема

оброка, хигијена простора, третман

физиотерапеута. 062/144-66-94. 
(304367)

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР, ре-

новирање купатила, сани-

тарије, поправке санита-

рије, одгушење канализа-

ције. 061/193-00-09.

(305229)

МОЛЕРСКО гипсарски

радови, брзо, педантно,

повољно. 065/523-02-73.

(305411)

ТАПЕТАР који пресвлачи

намештај са искуством

тражи посао. 064/120-77-

64. (305205)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена

поломљеног црепа, висин-

ски радови на крову.

065/535-24-56. (305230)

УСЛУЖНО репаратурно
заваривање делова од
алуминијума, заваривање
серија мањих делова.
063/164-60-45. (305345)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења објекта,
шупа, бетонирања, однос
ствари. 064/122-69-78.
(305267)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушење канализације,
адаптације купатила, сер-
вис, повољно. 060/411-
17-16. (305361)

НАЈПОВОЉНИЈЕ кошење

тримером и косилицом.

063/828-57-75. (305344)

ПОМОЋ у кући 200 дина-

ра сат. 065/640-80-52.

(305398)

КОШЕЊЕ траве, обарање

стабала, рушења кућа, зи-

дова, бетона, ископи.

060/035-47-40. (305267)

БЕТОНИРАЊА дворишта,

рушења кућа, шупа, иско-

пи, одношење ствари итд.

064/122-69-78. (305267)

КЛИМЕ, монтажа, сервис,

антибактеријско прање.

„Фриго Матић”. 060/521-

93-40. (305240)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инста-

лације, табле, бојлере, ин-

дикаторе, белу технику.

060/521-93-40. (305240)

МАЈСТОР Лале кречи и

поставља тапете. 060/500-

30-91. (305253)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге + хаусмајстор.

Александар. 064/157-20-

03. (305254)

УГРАДЊА климе сервиси-

рање и поправка, квали-

тетно и повољно.

064/850-71-05. (305427)

ЧИСТИМ шупе, подруме,

вршим превоз, радим мо-

лерај, купујем гвожђе,

продајем цеви за скелу.

061/182-05-65. (305277)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ

оштећених када. 064/354-

08-09. (305274)

БРАВАРСКО заваривачки

радови, ограде, капије,

тенде, столови, висински

радови. 060/667-26-66.

(305275)

КЛИМА сервис, монтажа,

чишћење. 065/305-73-92.

(305340)

АЛУ - ПВЦ столарија, ро-

летне, комарници, вене-

цијанери, тракасте завесе.

Уграђујем, поправљам.

063/882-25-09. (305285)

ХАУСМАЈСТОР Црнотра-

вац врши све поправке у

вашем стану и дворишту.

063/828-57-75. (305344)

ШЉУНАК, песак, сејанац,

одвоз шута малим кипе-

ром до 2 кубика. Лаза.

065/334-23-38. (305418)

МОЛЕРСКО фарбарски

радови и обрада шпалет-

ни. 065/842-84-29,

063/842-84-29. (305232)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-

шњим искуством квали-

тетно, педантно, повољно.

064/252-51-75, 062/153-

37-06. (305362)

НЕГОВАТЕЉИЦА, чување

старих особа, одржавање

личне хигијене, припрема

оброка. 061/188-64-01.

(305404)

ШЕТАМ псе мале и сред-

ње величине, пола сата

200 динара, сат 300 дина-

ра. 062/341-033. (305401)

РАДИМ физичке послове,

пелет, угаљ, утовар исто-

вар, рушење, остало.

060/143-62-10. (305426)

КОШЕЊЕ траве триме-

ром. Зоран. 064/932-52-

86. (305405)

ЕЛЕКТРИЧАР поправка,

израда инсталација, бој-

лера, ТА пећи, најјефти-

није у граду. 066/354-412.

(305415)

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)

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 – рушење објеката,

утовар и одвоз шута, ис-

копи, сечење и разбијање

бетона, насипање и наби-

јање терена. 063/218-894.

(304023)

СЕЛИДБЕ, превоз, могућ-

ност радника, браварски

радови. 064/482-65-53.

(303076)

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

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

KIZ ZA – орезивање и сеча

дрвећа из камиона са

корпом, прање прозора,

чишћење олука, замена

црепа, изнајмљивање ма-

казастих платформи.

063/218-894.(304023)

ПРЕВОЗИМ кипером до

четири кукбика повољно:

песак, шљунак, сејанац,

туцаник, утовар, одвоз

шута. 064/354-69-94,

063/754-02-72. (305292)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,

сејанца. Најповољнија ри-

зла у граду од 2.000 /м³.

064/648-24-50. (304023)

МОЛЕРСКО фасадерски,

гипсарски радови, поста-

вљање ламината. Прове-

рите. 062/816-66-78.

(305322)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,

мерцедес камионом, рад-

ници, повољно. Вук.

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

85. (304571)   

ВЕШ МАШИНЕ, фрижи-

дере, замрзиваче, климе,

бојлере, шпорете, попра-

вљамо квалитетно са га-

ранцијом. „Фриготехник”.

064/122-68-05. 

(305242)

КЛИМЕ свих типова и

произвођача, сервисира-

мо, поправљамо и уграђу-

јемо са овереном гаран-

цијом. „Фриготехник”.

064/122-68-05. 

(305242)
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Оба ве шта ва мо 
ко ри сни ке

на ших услу га 
да на це не 

огла са 
и чи ту ља 

одо бра ва мо 
по пуст свим 

рад ним да ни ма
осим сре дом.

ПОПУСТ

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 10. Закона о процени утицаја

на животну средину („Службени гласник РС”

бр.135/04 и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је носилац пројекта, „Десанио” доо, Церска бр.

29, Београд, поднео захтев за одлучивање о по-

треби процене утицаја на животну средину Пројек-

та привременог складиштења неопасног отпада

на кат. парцели бр. 6874 к.о. Панчево, на терито-

рији Града Панчева. 

Увид у податке и документацију из захтева носио-

ца пројекта може се извршити у просторијама Сек-

ретаријата за заштиту животне средине Градске

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

соба 617 у периоду од 18. до 28. јуна 2021. године

радним даном од 10 до 14 сати.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наве-

деном року достави мишљење у вези са поднетим

захтевом.

Magacioner izlagač 

Grad Pančevo, Zemun

Radno vreme Puno radno vreme

Opis posla

• Prijem robe sa vođenjem potrebne dokumentacije

• Blagovremeno isticanje deklaracija i cena u MPO

• Pravilno održavanje postojeće robe u magacinu i u

MPO

• Usluživanje potrošača u MPO

• Poštovanje i sprovođenje standarda i procedura

HACCP-a

• Održavanje magacinskog prostora i prostora MPO

Znanje i veštine

• Minimum III stepen stručne spreme

Radno iskustvo

• Poželjno minimum 1 god. radnog iskustva

Nudimo

Za sve zaposlene koji žive u Pančevu, a žele da rade

u Zemunu obezbeđen je organizovan prevoz Pan -

čevo–Zemun, Zemun–Pančevo.

Ako ste raspoloženi za nove poslovne izazove, timski

rad i usavršavanje u poslu, onda je ovo pravi posao

za vas!

Kasir

Opis posla

• Obavljanje aktivnosti u vezi sa naplatom robe na fis-

kalnim kasama gotovinski, čekovima i drugim in-

strumentima plaćanja

• Komuniciranje sa potrošačima u cilju pružanja infor-

macija o proizvodima i samom objektu, upućivanje na

poslovođu objekta u slučaju eventualnih reklamacija

• Pakovanje robe potrošačima na kasi

• Posluživanje potrošača željenom robom

• Rad na odeljenju, izlaganje robe, praćenje rokova i

isticanje cena

Znanje i veštine

• Minimum III stepen stručne spreme

• Poznavanje rada na kasi

Radno iskustvo

• Iskustvo na istim ili sličnim poslovima

Profil kandidata

• Dobra komunikacijska sposobnost

• Sposobnost prilagođavanja različitim ljudima i za-

htevima posla

• Spremnost na tačno, odgovorno i blagovremeno

obavljanje radnih dužnosti

Nudimo

Za sve zaposlene koji žive u Pančevu, a žele da rade

u Zemunu obezbeđen je organizovan prevoz Pan -

čevo–Zemun, Zemun–Pančevo.

Ako ste raspoloženi za nove poslovne izazove, timski

rad i usavršavanje u poslu, onda je ovo pravi posao

za vas!

SCB d.o.o. vodeća kompanija za prodaju i distribuciju

ka HoReCa sektoru na teritoriji Beograda, koja us-

pešno posluje preko 20 godina sa sedištem u

Beogradu,  Bulevar despota Stefana 115.

*Lokacija magacina ispod Pančevačkog mosta*

Poziva sve zainteresovane da se prijave na oglas za

poslove:

1. MAGACIONER

OPIS POSLA: prima i izdaje robu i ambalažu iz

magacina; vrši slaganje, sortiranje i pakovanje

robe, ambalaže i paleta; vrši popis robe; izrađuje

izveštaje po nalogu Rukovodioca skladištenja

USLOVI ZA KANDIDATE: minimum II ili III SSS,

da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi pos-

tupak. 

2. VOZAČ – DOSTAVLJAČ

OPIS POSLA: Prevoz robe prema definisanim ru-

tama; koordinira pri utovaru/istovaru robe po moć -

niku; vodi računa o dokumentaciji koja prati robu

USLOVI ZA KANDIDATE: Minimum III SSS, poz-

navanje grada, vozačka dozvola C ili B kategorije,

da nije krivično osuđivan i da se protiv njega ne

vodi postupak. 

3. POMOĆNIK U RAZVOZU 

OPIS POSLA: Vrši utovar i istovar robe po lokali-

ma; utovar kombija; vodi računa o dokumentaciji

koja prati robu;

USLOVI ZA KANDIDATE: Minimum III SSS, da ni-

je osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak

Prijave slati na posao@scb.rs
SMS prijave 064/824-25-72 (za poziciju pod 1.)

SMS prijave 064/824-25-54 (za pozicije pod 2. 3.)

Последњи поздрав

СТОЈАНКИ МОМЧИЛОВИЋ
6. VI 1941 – 2021.

од сина ИГОРА, снаје ДАНИЈЕЛЕ, унуке ТАРЕ

(95/305364
и остале родбине

16. јуна 2021, у 87. години, преминула је

наша драга

СМИЉА РАДУЛОВИЋ
1934–2021.

Њени најмилији: син ИВИЦА, 

снаја РАДМИЛА, унуци МИЛАН

и МИЛЕНА, снаја МИЛИЦА

и праунука СОФИЈА

(116/305432)

Последњи поздрав драгој супрузи, мајци,

баки и прабаки

МИЛОСАВИ ЂОКИЋ
1940–2021.

Хвала ти за сваки топли загрљај, лепу реч,

благи осмех и за сву бескрајну љубав коју

си нам пружала.

Почивај у миру и нека те анђели чувају.

Твоји најмилији

(114/305420)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

СТАНИСЛАВУ

Породица БУБАЛО

(104/305380)

Последњи поздрав

ПЕТРУ

ВЕЛИЧКОВСКОМ

ПЕРИ

од пријатеља

МИЛЕТА и ДАРКА

из Панчева
(84/305346)

Ћевабџиници „Хало Лесковац”

потребан

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

(6/305327)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и

одвоз шута, лупање бето-

на и ископ мини багери-

ма. 064/648-24-50. (304023)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушење купатила, канали-

зације, водоводне адапта-

ције, замена вирбли, вен-

тила, батерија, санитари-

је, све за воду, 0-24 сата.

Пензионерима екстра по-

пуст. Долазим одмах.

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

89, Јовичин. (305386)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,

превоз камионима, рад

виљушкарима и машин-

ско чишћење терена са

одвозом. 060/425-54-43.

(304023)

ТЕПИХ сервис „Путник”

дубинско прање тепиха и

намештаја. 013/302-820,

064/129-63-79. (305413)        

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комар-

ници, венецијанери, све

завесе, тенде, хармо-вра-

та, роло-заштита.

063/816-20-98. (305333)

МОМАК, 1975, неоже-

њен, инвалидски пензио-

нер, упознао би девојку

ради брака.064/520-62-98

(СМС)

УСТУПАМ гробно место

на старом православном

гробљу. 060/648-56-55.

(305338)

ТРАЖИМ слободну жену

за брак и одлазак у Не-

мачку, хитно. 061/234-66-

49. (305208)

ОГЛАШАВАМ неважећим

сведочанство на име Ни-

колина Пендић, ОШ „Јо-

ван Јовановић Змај”,

19/20, за седми разред.

(305227)

ОГЛАШАВАМ неважећим

сведочснтво на име Со-

фија Блажић за 5, 6 и 7.

разред Основне школе

„Јован Јовановић Змај”.

(305228)

ИЗДАЈЕМ апартмане у

Врњачкој бањи. Контакт:

Ђурђина, 063/812-06-89.

(ф)

ДИВЧИБАРЕ, центар,

апартмани и студио.

066/884-05-25, 064/145-

53-36. (305408)

БАЊА ВРУЈЦИ, прелеп

смештај, 2 – 4 особе. Сло-

ба. 064/438-12-35.

(305406)

ИЗДАЈЕМ апартмане на

мору, Котор – Доброта.

069/172-75-43. (305238)
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5. јуна 2021. напустила нас је наша драга

РУЖИЦА КОВАЧЕВИЋ
1928–2021.

Хвала ти за сву љубав и доброту коју си

нам пружила.

Син ВАСА и ћерка СМИЉА

са породицама

(4/305210)

Последњи поздрав нашој драгој колегиници

ЉИЉАНИ РИСТИЋ

Много је лепих успомена на наше дружење у

„Брациној” школи . Остаћеш вечно у нашим

срцима.

НАТА ЂУРИЧИН, ЈОВАНКА ГРГИЋ, ЗОРКА

УГРЕНОВИЋ, САША НИКОЛАЈЕВИЋ, БОБА

СПАСКОВСКА, ДРАГАН ЦЕЛИН, ПИШПЕЦКИ

МАРТИН, БОШКО МИЛЕТИЋ, ЈАКОБ ДЕЖЕ,

ДРАГОЉУБ ПЕТКОВИЋ, ШАНТА ГАШПАР и

МИЛИЦА ОЛЋАН

(15/305221)

Последњи поздрав мајци

МИЛКИ МИЛАНОВ
1938–2021.

Воли те син МИЛОШ
(21/305233)

Последњи поздрав

тетки

МИЛКИ

МИЛАНОВ

СТЕВА ЈОВАНОВИЋ

са породицом

(22/205233)

Напустио нас је наш отац, деда и таст

МИЛОШ ЖИВКОВИЋ
4. III 1940 – 10. VI 2021.

Живећеш дуго у срцима твојих најмилијих: ЉУБИЦЕ, 

СНЕЖАНЕ, СРЂАНА, ДРАГАНА, БОЈАНА, БОЈАНЕ, ДЕЈАНЕ, 

ПЕТРА, ИВАНЕ, АЛЕКСАНДРА, ЈОВАНЕ и МИЛОША

(27/305239)

КАТА УРОШЕВ
1936–2021.

Сахрана је обављена 15. јуна 2021. на католичком гробљу у Панчеву.

Последњи поздрав баки од РАДЕНКА са породицом

(29/305245)

Последњи поздрав

КЕТИ

од ЈОКЕ

(30/305245)

Последњи поздрав нашем драгом тати,

деди и свекру

КОСТИ КАЛЕСКОВИЋУ
1936–2021.

од сина МИОДРАГА, ћерке НАТАШЕ,

унука ЛАЗАРА и снаје БРАНКИЦЕ

(34/305251)

Последњи поздрав нашем драгом

КОСТИ КАЛЕСКОВИЋУ

од брата ПЕТРА, ПЕЦЕ и ГОЦЕ

(31/305246)

Преселио се у вечност наш супруг, тата и деда

СТАНИСЛАВ ГЛАВИЧ
1944–2021.

Испраћај за кремацију ће бити 17. јуна 2021, у 10 сати, из капеле

на Новом гробљу.

Захвални што су га имали, тужни што су га изгубили

његови најмилији

(56/305297)

Драгој тетка Љиљи последњи поздрав

ЉИЉА РИСТИЋ
Остаћеш вечно у мом сећању.

БИЉАНА ОЛЋАН са породицом
(66/305317)

Драгој

АНЂИ

последњи поздрав од комшија у Моравској 6.

(64/305312)

АНЂЕЛИЈА ШОРБАН
1952–2021.

Почивај у миру драга жено моја мила.

Последњи поздрав од супруга ИГЊАТА и деце

ДРАГАНЕ, ЗОЛТАНА и ЈАНОША са породицама

(79/305342)

АНЂЕЛИЈА ШОРБАН

Почивај у миру мајко моја мила.

Последњи поздрав мами и баки од ћерке

ДРАГАНЕ, зета АЛЕКСАНДРА и унучади

СТЕФАНА и МАРИЕ

(80/305342)

Последњи поздрав

КОСТИ КАЛЕСКОВИЋУ КОЛЕТУ

од ПЕРИНЕ тазбине

(88/305349)

КАТА

УРОШЕВ

Последњи поздрав

од станара

у Гундулићевој 4

(107/305394)

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



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 18. јун 2021. 25

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наш

драги

ИЛИЈА ШЕЛМИЋ
дипл. инж. технологије у пензији

преминуо 10. јуна 2021, а сахрањен 14. јуна

2021, у 12 сати, на Новом гробљу у Панчеву.

Супруга МАРИЈА, син ДРАГАН, унуци

МИЛИЦА и ЂОРЂЕ, снаја ЉИЉА, брат

МИЛОШ са породицом, родбина и пријатељи.

Остаћеш упамћен као поштен, стручан и нада-

све принципијелан човек
(7/305214)

10. јуна 2021, тихо у свом дому, преминуо је

мој супруг

ИЛИЈА ШЕЛМИЋ
Само велике љубави рађају осећај бескрајне

среће и радости, али и дају снагу да се прежи-

ве животне туге, болести и боли. 

Томиславе, чувала сам ту љубав четрдесет годи-

на. Нека неостварене жеље и очекивања неста-

ну у забораву, ти си отишао задовољан и испу-

њен, буди спокојан у Божјем миру а ја остајем

сама са сећањем и успоменама на лепе дане.

Супруга МАРИЈА СТАНОЈЕВИЋ

(8/305214)

10. јуна 2021. преминула је наша драга мајка, ташта и бака

РОДНА ПЕШЕВСКИ
1938–2021.

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на њу.

Њени најмилији

(38/305256)

10. јуна 2021. године напустила нас је наша дра-

га сестра

РОДНА ПЕШЕВСКИ
1938–2021.

Заувек у нашим срцима и мислима.

Твоје сестре: МИЛЕВА, ЦАКА, ВЕНА, 

ВЕРА и НАДА

(39/305257)

Последњи поздрав

РОДНИ ПЕШЕВСКИ

Поштована пријо, збогом.

Дуга борба са болешћу је трајала годинама, као

и највећи непријатељ људи, самоћа.

Почивај у миру.

Породица ЈАКОВЉЕВИЋ

(37/305255)

Последњи поздрав поштованом комшији

ИЛИЈИ ШЕЛМИЋУ

СЗ Кеј Радоја Дакића 5
(60/305304)

Последњи поздрав брату

ИЛИЈИ ШЕЛМИЋУ

од брата МИЛОША и снајке АНЕ

и њихове фамилије

(68/305319)

Последњи поздрав

ИЛИЈИ ШЕЛМИЋУ

од сина ДРАГАНА, унука ЂОРЂА, унуке МИЛИЦЕ

и снаје ЉИЉАНЕ
(71/305326)

Последњи поздрав стрини

РОДНИ ПЕШЕВСКИ

ЗОРАН ПЕШЕВСКИ с породицом

(82/ф)

С неизмерном тугом и болом опраштамо

се од супруга, оца и деде, који је преми-

нуо изненада у 65. години

ПЕТАР ВЕЛИЧКОВСКИ
1956–2021.

Његови најмилији: супруга СТАНА, ћерке

ЈАДРАНКА и СЛАЂАНА, зетови ДЕЈАН и

БОБАН и унуци АНДРИЈАНА, АЛЕКСАН-

ДАР, УРОШ, ДАНИЈЕЛ и АНДРЕЈ и много-

бројна родбина и пријатељи

(83/305346)

Последњи поздрав

комшији

ПЕТРУ

ВЕЛИЧКОВСКОМ

од комшија МОЈСЕВ,

МИТРЕВСКИ

и ПАВЛОВИЋ

(32/305247)

Последњи поздрав

брату

ПЕРИ

од брата БОЦЕТА

(85/305346)

Последњи поздрав нина

ВИДИ СУБОТИЋ

Синовац КОСТА СУБОТИЋ са породицом

(111/305410)

После кратке и тешке болести преминула је

наша

ВИДОСАВА СУБОТИЋ
1933–2021.

Наша вољена преминула је 15. јуна, али ће зау-

век живети у нашим срцима.

Ожалошћени: син и унук са фамилијом
(112/305412)

11. јуна 2021. године преминуо је наш вољени

МИЛЕНКО БАЛТИЋ
13. II 1939 – 11. VI 2021.

С љубављу и захвалношћу

породице БУРИЋ и БАЛТИЋ

(76/305337)

Последњи поздрав

нашем драгом

супругу, оцу, 

деди и прадеди

ВЛАДИМИРУ

СЕКУЛОВСКОМ
1932–2021.

Супруга ВАСИЛИЈА,

син ЉУБОМИР, 

унука МАРИЈА

и праунука САРА

(105/305383)

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

одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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14. јуна 2021.  напустио нас је

ДРАГИША СТЕВОВИЋ

у 69. години, после дуге и тешке болести.

Неутешни: супруга БОЈА, ћерка ЉИЉАНА

и син ДУШАН са породицама

(41/305263)

Последњи поздрав

Мој Гиго, 

веровала сам да ћеш успети да и даље

гледаш своје унуке како расту, али напу-

стио си нас и оставио велику тугу.

Ћерка ЉИЉА, зет НИКОЛА

и унуци САЊА и ЂОРЂЕ

(42/305263)

Последњи поздрав

ДРАГИШИ СТЕВОВИЋУ

најбољем тати и деди.

Оставио си велику празнину и тугу у на-

шим срцима.

Син ДУШАН, снаја СОФИЈА

и унук МАКСИМ

(43/305263)

Последњи поздрав

милом брату

МИШИ

од ПРЕДЕ

са породицом

(44/305264)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ КРКАЈЛИЋУ

Био си мој брат, ослонац, стена, несебичан, је-

динствен, био си мој Гаги.

Неутешна сестра ДРАГАНА, зет ЈАНКО

и сестрић АЛЕКСАНДАР са породицом

(48/305272)

Последњи поздрав мом драгом сину

ДРАГАНУ

Поносан сам што си ми био син.

Остајеш увек у мом срцу.

Почивај у миру.

Твој тужни отац МЛАДЕН

(49/305273)

Последњи поздрав

КРКИЈУ

од колега ЗОКИЈА, МРКИЈА, МИКИЈА, 

БОЈАНА, КОЛЕТА, МИЛАНА и СИМЕ

(52/305279)

ЗАХВАЛНИЦА

Захваљујемо се свим пријатељима што сте

поделили бол са нама и присуствовали ис-

праћају на вечни починак нашег вољеног и

никад незаборављеног Драгана.

Захвална породица

(50/305273)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ КРКАЈЛИЋУ

од комшија у улици Војводе Петра Бојовића 16

(6/305212)

Последњи поздрав

КРКИЈУ

од породице

(24/305235)
МИЛУТИНОВ

Последњи поздрав

ДРАГИШИ СТЕВОВИЋУ

од прија АНКЕ

(72/305330)

Последњи поздрав

брату и ујаку

ДРАГИШИ

СТЕВОВИЋУ

Твоја доброта и пле-

менитост остаће зау-

век у нашим срцима.

Нека те анђели чува-

ју.

Твоја сестра

ДРАГИЦА

и сестричина ВЕСНА

(69/305324)

Последњи поздрав

брату и ујаку

ДРАГИШИ

СТЕВОВИЋУ

Нисмо могли да те

сачувамо од смрти

али чуваћемо те од

заборава.

Сестра ДУШАНКА

са породицом

(70/3052324)

СЕЋАЊЕ

ЈОВАН

НИКОЛОВСКИ

Време пролази, сећа-

ње на мог брата и ту-

га остаје заувек.

Сестра НАДА

и зет АЦА
(26/305238)

Последњи поздрав

ЖИВИ

ЂУРИШИЋУ
човеку великог срца и
широког осмеха.
Хвала ти за дивне тренут-
ке проведене са тобом.

Брат ВАСА КОВАЧЕВИЋ
са породицом

(25/305237)

Последњи поздрав

МИРОСЛАВУ

МАРУНИЋУ

МИЋИ

од кума СТЕВЕ

и ЉУБИЦЕ

(81/305343)

14. јуна, у 81. години, преминула је наша

драга

ИЛИНКА ВУКСИЋ

Чуваћемо те од заборава.

Твоји синови и ћерке са породицама

(113/305417)

БРАНКА ТРУБАРАЦ
1956–2021.

После кратке и тешке болести, наша вољена

преминула је 9. јуна 2021, а сахрањена 12. јуна

2021, на гробљу у Војловици.

Њени најмилији: ЗОРАН и МИРКО

(18/305224)

Последњи поздрав

комшиници

РАДМИЛИ

ТАСИЋ

од комшија

у Ослобођења 27

(106/305390)
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СЕЋАЊЕ

ЛОЗА

ЋОСИЋ
24. VI 2011 – 24. VI 2021.

Супруг НИКОЛА

са породицом

(11/305215)

СЕЋАЊЕ

ЛОЗА

ЋОСИЋ
24. VI 2011 – 24. VI 2021.

НАТАША

са породицом

(9/305215)

СЕЋАЊЕ

ЛОЗА

ЋОСИЋ
24. VI 2011 – 24. VI 2021.

Унука ДУЊА

(10/305215)

СЕЋАЊЕ

МИЛАН Дане
МАРКЕЗ

1979–1998.

Време пролази а ти си
вечно у нашим срцима.

Отац ДАНЕ, 
брат СТЕВАН

и сестра ИВАНА
(62/305307)

Навршава се пола го-

дине откада смо те

изгубили

РАДМИЛА

СИМИЋ

Супруг ЖИВКО

и ћерке СНЕЖАНА

и ГОРДАНА
(67/305318)

Осам година прође,

ти ми сине не дође

ЖАРКО

КОСТАДИНОВИЋ

У срцу те носи твоја

мајка ВЕРА
(92/305359)

ЖАРКО

КОСТАДИНОВИЋ

Постоји љубав коју

смрт не прекида и ту-

га коју време не ле-

чи.

Сестра ЦАЦА

са породицом
(93/305359)

ЖАРКО

КОСТАДИНОВИЋ

Вечно ћеш бити у на-

шим срцима и мисли-

ма.

Твоја сестра

ОЛГИЦА с децом

(94/305359)

18. јуна 2021. навршава
се четрдесет дана од
смрти мога брата

БОГОСАВА

МИНИЋА

Неутешни брат
ДОБРИВОЈЕ

са породицом

(47/305271)

Пола године је већ како није са нама наша

драга и вољена супруга, мајка и бака

РАДМИЛА ЦИВРИЋ

Ожалошћени: супруг ТОМИСЛАВ, 

ћерка САЊА, унуци ТАМАРА и ВИКТОР, 

родбина и пријатељи

(98/305370)

Најтужније четири го-

 дине туге, боли и пра-

знине

ДРАГАНА

КРАЛ
2017–2021.

Дацо сине, анђели те

сада чувају, а ми смо

те закључали у сво-

јим срцима да будеш

заувек поред нас.

Твоји најмилији

(46/305270)

Навршава се годину дана откада нас је напу-

стио наш драги

ИЛИЈА МИЛУТИНОВ

Твоји најмилији: супруга СЛАВИЦА, син

ВЛАДИМИР и ћерка ИЛИНКА са породицом

(57/305298)

20. јуна навршава се четрдесет дана откако нас

је напустила наша

ПЕТРА ЗАВРШЕК

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Сестричина МАЈА, сестре ЗОРИЦА, ЉИЉА

и АНИЦА, браћа БЛАГОЈА и СТАМЕН

и зет МИРОСЛАВ са породицама

(101/305371)

19. јуна 2021. навршавају се четири године отка-

ко си отишао

АЛЕКСАНДАР СТАНИМИРОВИЋ

САША

Ожалошћени: отац ЗОРАН, мајка МИЛЕНА, син

ВУК, браћа ГОРАН и МИЛОШ

Увек у срцу.
(3/305207)

16. јуна 2021. навршава се годину дана откада није са
нама

ЕВИЦА МАРАВИЋ
1930–2020.

Заувек те чувамо у нашим срцима.
(108/305392)

                                                                           Твоји најмилији

ДЕСИМИР

НИКОЛИЋ
22. VI 2016 – 22. VI 2021.

Године пролазе, пра-
знина не. Био си наш
ослонац,, подршка и хе-
рој. Заувек живиш у на-
шим срцима.

Твоја породица
(109/305400)

САВА ВУРДЕЉА БАТА

Како време пролази све више нам недостајеш...

Твој син ДУЛЕ и унук МИЛОШ
(110/305402)

21. јуна 2021. навршава се пет година от-

како није са нама наш супруг, тата и деда

АНЂЕЛКО

МИЛОСАВЉЕВИЋ

Супруга ВИДА, деца ДАНЕ, ДУШИЦА и

ДЕЈАН, зет ЖЕЉКО, снајке ЉИЉАНА и

БРАНКИЦА, унуци АНЂЕЛА, ЈЕЛИСАВЕТА,

БОГДАН, МИХАИЛО и МИЛА

(17/305223)

Последњи поздрав

ЈОЗЕФУ СПИШЈАКУ
1945–2021.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Почивај у миру.

Супруга ЛИДА, ћерке МАРЈЕНА и МАГДАЛЕНА

и син МИХАЛ, зетови ЗОРАН, ЈУРАЈ и ДАРКО, снајка ЕВА,

унуци МИРОСЛАВ, МАРИНА, МАГДАЛЕНА, БОРИС, 

MIC HA E LA, праунуци СТРАХИЊА и СТЕФАН

(77/305339)

Последњи поздрав нашем драгом

ЈОЗЕФУ

од брата ЈАНА са децом и њиховим породицама

(87/305348)

Брате мој

ЈОЗЕФЕ

Живећеш и даље у срцу твог брата МИШЕ

и снаје НЕЛИ
(96/305365)

Последњи поздрав зету и течи

ЈОЗЕФУ СПИШЈАКУ

од породица ЧАНЧАРЕВИЋ и ВРАЧЕВИЋ

(102/305376)

Последњи поздрав драгом колеги

КРКИЈУ

од колектива ЕД Панчево

(115/ф)
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19. јуна 2021. навршава се четрдесет дана од

смрти нашег вољеног

РАНКА БОЖИЋА

Поносни смо што смо те имали а бескрајно ту-

жни и неутешни што смо те изгубили.

Воли те твоја породица

(1/305168)

17. јуна 2021. навршава се осам тужних

година откада нас је прерано напустила

наша мила

АЛЕКСАНДРА ВАРГА

САЊА

Сећање на тебе и наша љубав никада се

угасити неће.

Твоји најмилији: сестра МАРИЈА, 

мама ЉИЉАНА и баба РАДА

(14/305219)

19. јуна дајемо четрдесет тужних дана

ЉИЉАНИ ВУКОСАВЉЕВИЋ
1963–2021.

Неутешна мајка МАРИЈА и сестра ЈАСМИНА

(19/305225) са породицом

Шестомесечни помен дајемо 19. јуна 2021. го-

дине, у 11 сати

ДАРКО БУДАЛИЋ

Сећање на тебе не бледи. Заувек ћеш живети у

нашим срцима.

Много нам недостајеш.

Твоји најмилији

(23/305234)

Тужно сећање на наше најмилије

ПАВЛОВИЋ

ЂУРА НАДА МИЛАН
22. VI 2017. 21. III 2019. 8. XII 2017.

МИРА, МИЛАН и МИЛИЦА ПЕТРОВИЋ

(33/305248)

СЕЋАЊЕ

СТЕВАН

ЖЕБЕЉАН
22. VI 2011 – 22. VI 2021.

Десет година је про-

шло, а ми још увек

чекамо да се појавиш

насмејан, са шалом.

БРАНКА и БЕБА

(36/305252)

19. јуна 2021, у 10.30, на православном гро-

бљу у Старчеву даваћемо четрдесетодневни

парастос мојој

ЉИЉАНИ

Њен супруг, ћерка, син, мајка, 

сестра и остала родбина

(45/305268)

У суботу, 19. јуна 2021. године дајемо трогодишњи помен вољеном

МИРУ АДАМОВИЋУ
2018–2021.

Недостају нам твој осмех, оптимизам, доброта, снага, љубав, то-

плина...

Јако је тешко без тебе...

Вечно ћеш живети у нашим срцима.

Твоји најмилији

(59/305302)

РАНКО БОЖИЋ
4. V 1942 – 10. V 2021.

Брате наш,

прошло је тужних четрдесет дана откада си нас напустио.

Волимо те и мислимо на тебе!

Брат МИЛАДИН, сестре САРА, ДАРА, МАРА и СТАНА са породицама
(73/305331)

СЕЋАЊЕ

Прошло је осам неутешних и најтужнијих го-

дина, са великом празнином и вечном тугом у

срцу, и сузом у оку

АЛЕКСАНДРА ВАРГА
16. VI 1994 – 17. VI 2013.

Дан за даном, година за годином пролазе, а бол

и туга су све већи и већи, не пролазе.

Тако нам недостаје твој осмех и чврст загрљај,

драга наша Сањице, никад непрежаљена душо.

Твоји вољени: баба, деда, тата, МАРИЦА, тета и

сестра МАЈА
(74/305334)

ЖИВА

МИЛОВАНОВ
20. XII 2020 – 20. VI 2021.

Тужних пола година без
тебе.
Недостајеш нам, а ми
ћемо те у свом болу чу-
вати од заборава.

Твоји најмилији
(86/305347)

18. јуна 2021. навр-

шавају се три године

нашем драгом

ВУЈАДИНУ

СМИЛЕСКОМ
1936–2018.

Недостајеш нам.

Твоји: супруга

ЛИМБИЈА,

син СТАНКО и снаја

СУНА са породицом

и ћерка ВЕРА

са породицом

(90/305352)

СЕЋАЊЕ

РАДЕНКА

ДРАГОВИЋ
22. VI 2007 – 22. VI 2021.

Никада те нећемо за-

боравити.

Ћерка БРАНКА

и унука БЕБА
(35/305252)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА В. ЋУРЧИН
1943–2010.

У нашим си срцима и мислима заувек.

Твоји најмилији
(97/305369)

Прошле су две годи-

не откада нас је на-

пустила наша

МИРЈАНА

МИЛЕУСНИЋ

Заувек ћемо да те

памтимо.

Тетке ЗОРИЦА, 

ЉИЉА и АНИЦА,

ујаци БЛАГОЈА

и СТАМЕН

са породицама

(99/305371)

Две године су про-

шле а туга за тобом

не пролази

МИРЈАНА

МИЛЕУСНИЋ

Недостајеш нам.

Сестра МАЈА

и супруг МИРОСЛАВ

са породицама

(100/305371)

Сећање на наше драге родитеље

ЛАЗАРОВ

ДОМНИКА ЛАЗАР
4. IV 2008 – 4. IV 2021. 22. VI 2012 – 22. VI 2021.

С љубављу, поштовањем и захвалношћу чувамо

успомену на наше родитеље

Кћерке КОРНЕЛИЈА и СНЕЖАНА са породицама

(75/305336)

Сећање на драге родитеље

МЕДАН

МАКСА СТАНКА
воскар и лицидер рођ. Пејић

1994–2021. 2004–2021.

С поносом успомене на њих чувају њихо-

ве ћерке МИРЈАНА и ЗОРА с породицама

(89/305351)
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ЗОРИЦА

ГРУЈОСКИ

Тужних годину дана

без тебе...

Брат НЕБОЈША, 

снаја НАТАША,

МАРКО и МИЛАН

(2/305203)

Хтео те је живот а смрт никада. 

И после шест месеци исто, ти си за нас жив.

Наш тата

ЧЕДОМИР ЗЕБИЋ
професор

Његови најмилији

(5/305211)

И после дугих двадесет
пет година бол и туга за
тобом драги наш Гора-
не је иста

ГОРАН КОЈИЋ
1975–1996.

Увек ћеш живети у ср-
цима најмилијих

(12/305217

Жалимо и тугујемо за
нашим драгим унуком

ГОРАНОМ

КОЈИЋЕМ
1975–1996.

Увек ће те носити у ср-
цу деда СТЕВА и баба
СТОЈАНКА

(13/305217)

Навршава се осамнаест го-
дина откада није са нама
моја најдража мама

РИСКА
МИТИЋ

2003–2021.

Мој добри анђеле, тамо где
је љубав, мудрост и доброта,
заборав не постоји.

С љубављу: ТАЊА, БОЈАНА,
ПЕРА и МИКИ

(16/и)

Прошло је дванаест година

НЕНАД Ђ. КОНЧАР
2009–2021.

Стално присутан и вољен.

Недостајеш нам.

Твоја ВЕРА и синови ЂОРЂЕ

и АЛЕКСАНДАР с породицама

(20/305231)

Сећање на нашег драгог и вољеног

РОДОЉУБА СТОШИЋА

РАДЕТА
1952–2007.

С љубављу његови: УРОШ, ФИЛИП, 

СЛАВИЦА, мајка МИЛЕВА, НЕВЕНА

и МАРИЈАНА

(28/305243)

Прошло је пет годи-

на откад није са нама

наш вољени

ВИДОСАВ

ЂОРЂЕВИЋ
1975–2016.

Много недостајеш. 

У срцу те носе твоја

мама ВИДОСАВА, 

сестра ИВАНА

и сестрић СТЕФАН

(40/305258)

10. маја 2021. године преминуо је

БОГОСАВ МИНИЋ БОКЧЕ

Почивај у миру.

ВЕРИЦА и деца

(51/305276)

ЗОРА ПЕРА

ЋОСИЋ ЋОСИЋ
2010–2020. 2010–2020.

Као да је јуче било...а прошло је десет година.

Ћерке ЈАДРАНКА и ЈОВАНКА са породицама

(53/305283)

Нашој драгој мами, супрузи и баки...

СЛАВКИ СИМОВИЋ
2019–2021.

Већ две године покушавамо да живимо без тебе,

ништа није исто, нити ће бити.

Неизмерно недостаје у сваком дану твоја добро-

та и осмех... Волимо Вас...

Твоја породица

(54/305291)

Време пролази а ја те

још увек ишчекујем

СЛАВКА

СИМОВИЋ
16. VI 2019 – 16. VI 2021.

Туга не пролази, са-

мо се човек навикне

да је носи.

Воле те

УРОШЕВИЋИ

и УРОШЕВИ

(55/305291)

23. јуна 2021.  навршава се девет година откад

није с нама наша драга мама и бака

РОКСАНДА МИШИЋ РОСА

Много нам недостајеш!

Твоји најмилији: син ЖИВОРАД, ћерка БОЈКА,

унуци ДУШАН, МИЛАН и МИЛУТИН и остала

родбина

(58/305299)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ДРАГАН ИВАНЧЕВИЋ
17. јуна 2021. године навршава се тужних десет година
откако ниси с нама. Недостајеш...

Твоји најмилији
(61/305306)

ЗА СЕЋАЊЕ
Лела, била си ми другарица и снајка.
Моје срце и кућа пуни су успомена на Тебе. Не могу Те заборавити.
Остали су без Тебе у великом болу: твој унук НИКОЛА, син СЛОБОДАН и
снајка ДИЈАНА које си много волела.
Отишла си твојој мами Ковиљки у вечност. Почивајте у миру и нека Вам је
лака ова наша банатска земља

ЈЕЛЕНА ГАВРИЛОВ
1940–2021.

НАДЕЖДА НИКОЛАЈЕВИЋ ЈАНКОВИЋ, РАЈКО ЈАНКОВИЋ са породицом,

ДЕЈАН НИКОЛАЈЕВИЋ са породицом и ВЛАДИМИР НИКОЛАЈЕВИЋ са

породицом
(63/305310)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 19.

јуна 2021. године, у 11 сати, на Новом гробљу,

давати полугодишњи помен нашем драгом

ЗЛАТИБОРУ ТОДОРОВИЋУ

Твоји најмилији

(65/305313)

С тугом у срцу и поносом у души сећамо се наших драгих

БОГДАНОВИЋ

МИЛЕНКО ДАНИЦА

Породица
(78/305341)

25. јуна 2021. навр-

шава се шест месеци

како си заспала

ГОРДАНА

ПАВЛОВИЋ

Причамо о теби, тад

успомене навиру и

опет смо заједно бар

у једном трену.

ВЕСНА, ГОРАН, 

СТЕФАН и НЕМАЊА

(91/305357)

ГОРДАНА ПАВЛОВИЋ

Твој брат ће те увек памтити по најбољем.

ГАНЕ

(103/305377)

БЛАГАЈНА

013/300-830



У Спортском центру „Ахилеј” у
Земуну у суботу, 12. јуна, одржано
је Првенство Србије у MMA бор-
бама, у конкуренцији пионира,
кадета и јуниора, као и такмиче-
ње за сениоре у Ц-класи, којима
су то били дебитантски мечеви.

Клуб из нашег града, ММА
академија Панчево, представио
се са шест младих бораца, који-
ма су ово били први мечеви, и
остварио половичан успех.

Такмичење је отворио јуниор
Михајло Цветковић у категори-
ји до 66 кг. Он је сигурним баца-
њима и доминацијом у партеру
остварио своју прву победу и
пласманом у полуфинале обез-
бедио медаљу. У наредном мечу
је поражен, али освајање брон-
заног одличја може се сматрати
успехом, поготову због чињени-
це да је био знатно млађи од
својих противника. Вук Класне-
тић је наступио у полуфиналу, а
након доброг старта меча изгу-
био је полугом на руци пред крај
друге рунде. У категорији сени-
ора дебитаната до 77 кг Петар
Ђорђевић је после убедљиво
добијене прве рунде изгубио свој
меч прекидом у другој рунди.

Јован Рача се надметао у групи
сениора дебитаната до 66 кг, али
је судијском одлуком изгубио
меч од много искуснијег рива-
ла. Последњи је наступио Филип
Радека у категорији сениора до
70 кг. Након тешког и исцрпљу-
јућег меча, добрих погодака на
ногама и доминацијe у партеру,
успео је да тријумфује над одлич-

ним противником из зрењанин-
ског Пролетера.

Петнаестогодишњи Андреја
Станишић надметао се у групи
кадета до 70 кг, али је после две
рунде веома добре борбе ипак
заустављен у четвртфиналу.

Такмичаре су предводили тре-
нери Марко и Милан Радаковић.

– Имајући у виду да су момци-

маовобилипрвимечеви, резултат
је задовољавајући. Мислим да смо
поставили добре темеље за даље
наступе и да од ових сјајних бора-
цатектребаочекивативеликеуспе-
хе – рекао је Марко Радаковић.

Члановима ММА академије
Панчево већ 20. јуна предстоје
мечевиуоквирудругогколаММА
лиге Србије за борце А и Б класе.

Позната имена у
Управном одбору

Сарадња с
мађарским
Сегедином

Од свог настанка Рукометна ака-
демија Динамо из нашег града
негује другачије погледе, бар
када је будућност спорта у игри
с „лепљивом лоптом” у питању.
Посвећени раду с најмлађим
категоријама у рукомету, људи
који воде РА Динамо желе да
мисле на будућност, да
„производе” нове таленте који
би у догледно време представља-
ли окосницу српског рукомета.

Ипак, ништа се не може ура-
дити преко ноћи. За све је потреб-
но време и стрпљење. Иако су се
недавно панчевачки „рукометни
академци” окитили титулом шам-
пиона државе, ту се амбициозни
планови овог спортског колек-
тива нису завршили. Напротив.
Због тога је изабрано ново руко-
водство, које Рукометну акаде-
мију Динамо треба да учини још
јачом. Председник је некадашњи

репрезентативац наше земље
Никола Манојловић, а поред њега
Управни одбор чине и: Растко
Стојковић, Ненад Вучковић и
Дејан Перић, такође људи који
су прославили српски рукомет
освајањем медаља на највећим
светским такмичењима, као и
некадашње истакнуте судије Мар-
тон Фабијан и Владимир Нико-
лић, те Никола Стаменов, Игор
Кнежевић, Борче Величковски и
двојац који ће представљати РК
Динамо: Бранислав Ристић и
Војислав Младеновић.

Да је Рукометна академија
Динамо на правом путу, говори
и податак да су људи из тог спорт-
ског колектива гостовали у мађар-
ском граду Сегедину, где су се
састали са челницима једног од
најбољих и најорганизованијих
клубова у Европи – Сегеда.

– Мислим да бољи почетак
нисмо могли да имамо. Велика
је част и задовољство сарађива-
ти с таквом рукометном орга-
низацијом као што је ова у Сеге-
дину. Прва импресија јесте сам
пријем и добродошлица коју су
нам приредили сви људи који
су се нашли у просторијама клу-
ба, а посебно челници академи-

је у Сегедину и, наравно, наш
Владан Јордовић. Показали су
величину, издвојивши време да
нас угосте, иако су били заоку-
пљени организацијом око про-
славе титуле. На тај начин су
исказали поштовање према Руко-
метној академији Динамо. Тако
се то ради у великим клубови-
ма. Одмах по завршетку наше
презентације рекли су нам да
можемо да рачунамо на дуго-
рочну сарадњу. Препознали су
здраву спортску причу, као и да
су пријатно изненађени пројек-
том Рукометна академија Дина-
мо.То ми је било довољно да
знам да смо на правом путу.
Једва чекам прву заједничку
акцију и радујем се тој причи.
Најбитније је то што имамо исти
интерес, а то је здрав развој деце
кроз рукомет – рекао је спорт-
ски директор Рукометне акаде-
мије Динамо Ненад Вучковић.

Задовољство посетом у Сеге-
дину није крио ни Аким Комне-
нић, доскорашњи први тренер
панчевачких „жуто-црних”, а
сада шеф стручног штаба у Руко-
метној академији Динамо.

– С обзиром на то да пратим
рад Академије МОЛ, која функ-

ционише у оквиру клуба ПИК
Сегед, и наравно рад мог пријате-
ља и колеге Владана Јордовића,
који је у академији на позицији
директора за спортска питања, а
који нам је и обезбедио контакт и
организоваосастанак, изузетносам
задовољанпостигнутимдоговори-
ма и сарадњом. Имаћемо прили-
ку да пратимо стручан рад у ака-
демији, као и у сениорској екипи,
коју предводе Пастор и Марко
Кривокапић, а то ће бити одлична
прилика за размену искустава.
НашитренерићеодлазитиуСеге-
дин, а њихови долазити у Панче-
во. За нашу децу је значајно и то
штоћемоћидаучествујунањихо-
вим тренинзима, турнирима и у
камповима и да тако стичу неоп-
ходно међународно искуство. По
моделу великих европских акаде-
мија,хватамополакокоракижели-
мо да наш стручни рад достигне
највиши ниво, како би деца могла
да се развијају на најбољи могући
начин – додао је Комненић.

Рукометна академија Динамо
је на добром путу. Ако је судити
по оној народној да се по јутру
дан познаје, онда ни за будућ-
ност панчевачког рукомета не
треба бринути.

СПОРТ
Петак, 18. јун 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Талентовани млади борци Џудо
клуба Тамиш освајају трофеје
на свим такмичењима на који-
ма учествују. Иако бране боје
најмлађег клуба у нашем граду,
њихова већ богата ризница тро-
феја увећава се из недеље у неде-
љу. Није важно да ли су у пита-
њу државни шампионати или
међународни турнири, клинци
из Тамиша полако али сигурно
стасавају у праве шампионе.

Изванредни резултати мла-
дих Панчеваца и Панчевки нису
прошли неопажено ни у најви-
шим џудо-круговима Србије.
Тако је на адресу ЏК-а Тамиш
стигао позив да се такмичар
Петар Новаковић одазове на
припреме кадетске репрезента-
ције Србије. Иако још увек пио-
нир, најстручнији људи српског
џуда проценили су да Петар
може да помогне својим стари-
јим друговима из репрезента-
ције Србије како би се што боље
припремили за предстојеће тур-
нире у оквиру еврокупова, али
и за Првенство Европе.

Припреме су одржане у олим-

пијском кампу Србије у Кара-
ташу, поред Кладова. Тренира-
ње с најбољим младим борци-
ма које Србија тренутно има
свакако ће бити од велике кори-
сти Петру Новаковићу. Он је
већ доказао свој таленат осва-
јањем медаља на државним
шампионатима, па не треба сум-
њати да ће искуство из Карата-
ша искористити како би уна-
предио свој џудо. Такође, треба
веровати да је ово само први од
многих позива из националног
тима који ће бити упућивани
такмичарима Џудо клуба
Тамиш.

Предах између тренинга у
Караташу наши репрезентатив-
ци су искористили и за гледање
меча Александра Кукоља, који
је на Светском првенству у
Будимпешти освојио сребрну
медаљу. Кадетској репрезента-
цији Србије ускоро предстоји
Еврокуп у Поречу, после којег
ће селектор Давид Радуловић
одредити и екипу за кадетско
Европско првенство, које ће бити
одржано у августу у Литванији.

С ПРИПРЕМА КАДЕТСКЕ ЏУДО

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ

ПЕТАР МЕЂУ ОДАБРАНИМА У СРБИЈИ

РУКОМЕТНА АКАДЕМИЈА ДИНАМО РАДИ ПУНОМ ПАРОМ

СТВАРАЊЕ НЕЧЕГА НОВОГ И ДРУГАЧИЈЕГ...

ПЛИВАЧКИ МИТИНГ У ВАЉЕВУ

ПУНА ТОРБА МЕДАЉА

На традиционалном митин-
гу „Петница куп”, који је одр-
жан прошлог викенда у Ваље-
ву, заблистали су пливачи и
пливачице панчевачког Дина-
ма, који су освојили чак 24
медаље.

Дагмар Хусарик је тријум-
фовала у тркама на 200 м мешо-
вито, 200 м краул и 50 м леђ-
но, док је у надметању на 50 м
делфин друга стигла на циљ.
Андреа Нађ је освојила три сре-
брне медаље. Друга је стигла
на циљ у тркама на 50 м прсно,
50 м краул и 100 м прсно. Нина
Чича је била трећа на 100 м
прсно, док је Даница Констан-
тинов зарадила сребро на 100
леђно и бронзу на дупло кра-
ћој деоници истим стилом. Тео-

дора Варга је била трећа на 50
м делфин, а Срна Милутино-
вић је тријумфовала у тркама
на 50 и 100 м делфин.

Виктор Нађ је заслужио сре-
бро на 100 м леђно, а Стефан
Милтеновић бронзу на 400 м
краул. Мартин Ћирковић је
био други на 200 м мешовито
и трећи на 50 м прсно. Михај-
ло Мандарић је заслужио сре-
бро на 100 прсно, а у трци на
50 м истим стилом трећи је
стигао на циљ. Илија Пушеља
је на 100 м прсно био други, а
на дупло краћој деоници
истим стилом трећи. Милу-
тин Јоцић је зарадио сребрна
одличја на 50 м леђно и 50 м
делфин, док се на 50 м краул
окитио бронзом.

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У ММА БОРБАМА

ЗАПАЖЕНИ ДЕБИТАНТСКИ НАСТУПИ

СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ

МАРКО У ВЕЛИКОМ ФИНАЛУ
Спортске игре младих, најве-
ћа манифестација аматерског
спорта у нашем региону, од ове
године има измењен систем
такмичења, јер је смањен број
квалификационих турнира који
одређују учеснике државног
финала.

Наш град је сврстан у
подручје које обухвата цео

београдски реjон и целу Вој-
водину, што значи да је кон-
куренција била изузетна. Ква-
лификациони турнир је одр-
жан протекле недеље у Новом
Саду, а такмичари су били
подељени у две групе. Пан-
чевац Марко Милановић,
један од најмлађих у стари-
јој класи, са 6,5 поена из

седам партија, освојио је прво
место.

Тако ће Марко учествовати
у државном финалу које се
ускоро одржава у Београду, где
требa да овери „улазницу” за
пут у Сплит на међународно
финале, када ће, као и неколи-
ко година раније, представља-
ти Србију и Панчево.



Качарево слави. После две
године фудбалери Јединства
Стевић поново су се пласира-
ли у Прву јужнобанатску лигу.
Поред играча и стручног шта-
ба, један од најзаслужнијих за
овај успех свакако је и пред-
седник клуба Ненад Шаренац.
Сам, уз подршку неколико нај-
искренијих пријатеља клуба,
успео је да врати победнички
дух у екипу. Овај резултат још
више добија на значају ако се
зна да су га остварили играчи
који живе у свом селу, јер мно-
ги други клубови у овом рангу
такмичења доводе и плаћају
играче из других места.

Качаревци су до јужнобанат-

ске елите стигли кроз бараж
мечеве с Доловом. У првом
сусрету је било 1:1, а прошле
недеље Јединство Стевић је на
свом терену било врло убедљи-
во – 3:0. Два гола је постигао
Бојан Илић, а тачку је ставио
Дејан Балножан у финишу утак-
мице. Био је то знак да почне
велико славље и на терену, али
и на трибинама. Праву карне-
валску атмосферу направили
су качаревачки малишани, који
су папирним тракама препла-
вили терен, а све је зачињено
звуцима трубача.

Екипу су предводили трене-
ри Симо Чучак и Слободан
Анђеловић, а победу у мечу

против Долова изборили су:
Милош Лазовић, Стефан Мом-
чиловић, Вук Живаљевић, Дра-
ган Кљајић, Иван Пешовски,
Дејан Балножан, Предраг Оку-
ка, Стефан Пешовски, Бојан

Илић, Стефан Атанасов и Нема-
ња Младеновић. Своју прили-
ку су на клупи чекали: Матија
Додевски, Јован Ангеловски,
Душан Шаша, Миљан Крстев-
ски и Ђорђе Величковић.

ФУДБАЛСКО СЛАВЉЕ У КАЧАРЕВУ

ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ У ВИШЕМ РАНГУ

Деценијама уназад, када се
спомене Старчево, прва асо-
цијација је одбојка. Наравно,
и клуб Борац. Овај спортски
колектив је одавно своје име,
али и име свог места вели-
ким словима утиснуо у мапу
наше земље. Падала су сво-
јевремено пред Борцем и нај-
већа имена југословенске игре
преко мреже...

Времена су се потом мало
променила, имао је клуб из
Старчева успоне и падове, а
сада може да се поноси новом
генерацијом младих одбојка-
ша, који ће, сасвим сигурно,
наставити да проносе славу
свог места.

Прошлог викенда у Зрења-
нину је одржано Првенство
Србије за претпионире, а
самим пласманом на ово
велико такмичење млади

одбојкаши Борца остварили
су велики успех. То надмета-
ње с најбољима у Србији још
више добија на значају ако

се зна да је екипа Борца на
окупу свега годину дана...

Неки нови старчевачки
клинци су за три дана оди-

грали пет утакмица, стекли
велико искуство, али и пока-
зали да за будућност игре пре-
ко мреже не треба бринути.

Младе одбојкаше Борца
предводе некадашњи асови
овог клуба Ратко Танев и Вла-
димир Ковачевић, а екипу
чине: Страхиња Танев, Мар-
ко Ковачевић, Душан Влахо-
вић, Војкан Луковић, Данило
Марковић, Немања Јовић,
Борислав Јевремовић, Михај-
ло Стевановић, Стефан Танев,
Вељко Луковић, Лука Јовано-
вић, Лука Курчубић и Богдан
Здравковић.

Најбољима на такмичењу у
Зрењанину медаље и пехаре
је уручио Петар Богуновић,
председник Одбојкашког
савеза Војводине и потпред-
седник Одбојкашког савеза
Србије.

СПОРТ
Петак, 18. јун 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Фудбал

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

бараж

Долово: ДОЛОВО – БАНАТ (ДУПЉАЈА)

недеља, 17.30

Б. Црква: БАНАТ–ДОЛОВО

четвртак, 24. јун

Прошлонедељни
резултати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – С. ТАМИШ 3:3

Б. Црква: БАК–СЛОГА 4:0

Алибунар: БУДУЋНОСТ–ПОТПОРАЊ 4:0

Падина: ДОЛИНА–ПОЛЕТ 2:2

Иваново: СТРЕЛА – ПАРТИЗАН (Г) 4:2

Баранда: РАДНИЧКИ – СПАРТАК 1911 0:3

Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – БАНАТ (И) 2:3

Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА – ПАРТИЗАН (У) 2:1

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

бараж

Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – ДОЛОВО 3:0

Шесточлана екипа
прошетала кроз
Нови Сад

Следи државни
шампионат

Нови Сад је недавно био цен-
тар стрељачког спорта у
нашој покрајини. Наиме, у
Српској Атини је одржано
Првенство Војводине у гађа-
њу малокалибарским оруж-
јем по А-програму, а конку-
ренција је као и увек била
веома јака. Ипак, у надмета-
њу с најбољима, шесторо так-
мичара Стрељачке дружине
„Панчево 1813” постигло је
одличне резултате.

Алекса Ракоњац се надме-
тао у конкуренцији сениора
и, иако знатно млађи од сво-
јих ривала, још једном пока-
зао да заузима сам врх овог
спорта у нашој земљи. Осво-
јио је сребрну медаљу у тро-
ставу 3 x 40 гађајући из мало-
калибарске пушке, а погодио
је 1.129 кругова. У лежећем
ставу – 60 метака, погодивши
599,9 кругова, заслужио је
бронзано одличје такође у над-
метању са сениорима. Са 1.113
погођених кругова у конку-
ренцији јуниора пласирао се
на четврто место.

Теодора Кондић и Ива
Ракоњац надметале су се у
групи јуниорки. Теодора је
била четврта с 1.092 круга у
троставу 3 x 40 метака у гађа-
њу из малокалибарске пушке,
док се Ива Ракоњац пласира-
ла на шесто место, погодив-
ши 1.061 круг.

Екипа Стрељачке дружине
„Панчево 1813” која се над-
метала у гађању из малока-
либарског пиштоља по сло-
бодном избору била је једина
комплетна на такмичењу, па

је тако освојила шампионске
титуле и у јуниорској и у сени-
орској конкуренцији.

Велимир Нинковић је осво-
јио златну медаљу у надмета-
њу јуниора, с резултатом од 459
кругова. Стефан Кешишјан је
зарадио сребрно одличје, тако-
ђе с погођених 459 кругова, док
је Марко Нинковић заслужио
бронзу са 410 кругова. Ови деча-
ци су се надметали и у сениор-
ској конкуренцији. Стефан
Кешишјан се пласирао на четвр-
то место (485 кругова), Вели-
мир Нинковић је био пети (471),
а Марко Нинковић шести сени-
ор (467 кругова).

Сви су се пласирали и на
првенства Србије у конкурен-
цији јуниора и сениора, која
се одржавају посебно, такође
у Новом Саду.

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Se1

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У ГАЂАЊУ МАЛОКАЛИБАРСКИМ ОРУЖЈЕМ

ПАНЧЕВАЧКИ СТРЕЛЦИ НА ДОБРОМ ПУТУ

Стране припремио

Александар
Живковић

БОКС СЕ ВРАТИО
У ГРАД

Наши млади суграђани, чла-
нови Бокс клуба Професиона-
лац, које предводи тренер Звон-
ко Димитријевић, настављају

да нижу успехе и освајају меда-
ље на свим такмичењима на
којима учествују.

Прошлог викенда у главном
граду je одржано првенство клу-
бова који се такмиче у Бео-
градској боксерској лиги, а тим
из Панчева је за ово прести-
жно надметање пријавио чак
једанаест својих чланова: jедну
девојчицу и десет дечака. Као
и увек, успех је био фантасти-
чан. „Звонкове бебе” домини-
рале су и овог пута.

Пионир Марко Зубовић три-
јумфовао je у категорији до 35
кг, а златне медаље су освоји-
ли и кадети Страхиња Самар-
џић у групи бораца до 48 кг и
Урош Поповић у категорији до
42 кг. Сребрно одличје је заслу-
жио кадет Стефан Новаков, који
се надметао у групи боксера до
40 кг.

Браво, дечаци!

ДВЕ БРОНЗЕ
ЗА ТАМИШ

У организацији Атлетског саве-
за Војводине, у недељу, 13. јуна,
у Сремској Митровици је одр-
жанопојединачнопрвенствонаше
покрајине у атлетици за млађе
пионире (деца до 16 година).

Учествовало је неколико сто-
тина такмичара из готово свих
војвођанских клубова, а Атлет-
ски клуб Тамиш, предвођен
тренером Зораном Коцићем,
представио се с троје атлети-
чара. И овог пута остварен је
веома запажен успех, а овај
спортски колектив је богатији
за две медаље.

Најмлађа учесница финал-
не трке на 1.500 метара, Вања
Главинић, успела је да освоји
бронзану медаљу. Треба напо-
менути да је ово уједно била и
прва првенствена трка на којој
је она учествовала. У мушкој
конкуренцији, у трци на 2.000
метара, Србислав Главинић је
сјајно тактички истрчао врло
захтевну дисциплину и у вели-
кој борби успео да освоји брон-
зано одличје.

Емилија Јелесијевић је уче-
ствовала у дисциплини баца-
ње диска, али за свега неколи-
ко центиметара није успела да
уђе у велико финале.

Идућег викенда атлетичар-
ке и атлетичари Тамиша уче-
ствоваће на државном првен-
ству у атлетици за старије пио-
нире, које ће такође бити одр-
жано у Сремској Митровици.

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ ЗА НАЈМЛАЂЕ ОДБОЈКАШЕ

НЕКИ НОВИ СТАРЧЕВАЧКИ КЛИНЦИ...

ТРОФЕЈ
БЕОГРАДА

Међународни атлетски митинг
„Трофеј Београда” одржан је
на стадиону Војне академије у
главном граду у недељу, 13.
јуна. У изузетно јакој конку-
ренцији чланови АК-а Динамо
освојили су две медаље.

Страхиња Стевшић је други
стигао на циљ у надметању на
800 м. Он је све време био на
водећој позицији, иако је изу-
зетно снажан ветар био његов
највећи противник. Трку је
изгубио у самом финишу. Овог
пута је морао да пружи руку
сналажљивијем и бољем так-
мичару.

Сања Марић, иако пионир-
ка, успела je поново да дође
до сребрне медаље у једној
изузетно узбудљивој трци на
800 м, у којој је истрчала
одлично време од 2,13 мину-
та и само делић секунде ју је
делио од победе. Сања је тре-
нутно фокусирана на Првен-
ство Србије за пионире, на ком
ће наступити у две дисципли-
не, а тренер Љупчо Цветкоски
очекује медаље у обе трке.
Одличан наступ у трци на 800
м имао је и Андреја Божанић,
који је на циљ стигао као пето-
пласирани.

На Првенству Србије за мла-
ђе пионире Динамо су пред-
стављале Ксенија Мркела у
трци на 800 м и Миљана Тодо-
ровић на 200 м. Оне су још
увек у пионирској атлетској
школи и од њих се тек очекују
прави резултати.
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Јесте пројекција
Мислиш да си нешто посебно.

    Па, можда и ниси.

    Могуће је да гледаш сопствени филм о себи.

    Онда измасираш слепоочнице и размислиш.

    Јок, стварно сам специјална сорта, кажеш.

    Није опсена, знам за своју различитост.

    Ко је не види – пројектује стварност, апсолвираш.

    Мада, и опсервација може да буде пројекција.

Труд с грешком
Знаш да дајеш све од себе.

    Марљивост ти је врлина.

    Нема приче: кад радиш, не застајкујеш.

    А шта рећи о твојој упорности...

    Исто што и о продуктивности:

    нема такве машине!

    Фали, ипак, ту нека ситница, постоји некаква грешка.

    Хм, све што показујеш, треба неко и да примети.

Кад видиш и чујеш
Свеже мисли, потпуно нове, неотпаковане.

    То је музика за уши.

    Чврст темељ на коме стојиш.

    Милина за очи, таква да зажмуриш.

    А шта раде остала чула?

    Констатују да постоји горак укус на непцима.

    Додирују празнине у теби и око тебе.

    Мирише ли све то на могућност да имаш и оно шесто...

µМ. Шупица?С. Трајковић

Одличан резултат нашег
младог суграђанина

Ближи се још један
атлетски спектакл
у режији „панонаца”

У Сремској Митровици је у суботу,
12. јуна, одржано Првенство Србије у
атлетици за млађе пионире. На том
престижном надметању Атлетски клуб
Панонија из нашег града представио
се са четири такмичара и опет скре-
нуо пажњу на себе.

Занимљиво је било у трци на 800
метара. Иако су се надметали с три
године старијим ривалима на стази,
личне рекорде су остварили Игњат
Папић и Петар Секуловић, којима је
ово први наступ на првенствима држа-
ве.

У дисциплини спортско ходање на
стази дужине 1.000 метара наступи-
ли су брат и сестра Мирков. Валенти-
на Мирков се пласирала на пето место,
али овај успех још више добија на
значају ако се зна да се надметала са
две године старијим атлетичаркама.
Титулу првака Србије освојио је Вла-
димир Мирков, па је новом победом
доказао да је један од најперспектив-
нијих брзоходача у нашој земљи. Вла-
димир је уз савете свог тренера Саше
Стојиловића тактички одрадио трку,
тако да се већ након 200 метара одво-
јио од групе и задао жесток ритам.
Притом је трку завршио с новим лич-
ним рекордом, који сада износи
5:26,08, и то без иједне опомене или
техничке грешке, што говори о томе
какву технику овај дечак поседује.

Поред изврсних резултата својих
атлетичара, АК Панонија се од дру-
гих клубова издваја и по сјајним
идејама и одличним организација-

ма правих атлетских спектакла. Сви
љубитељи „краљице спортова” уско-
ро могу очекивати још један истин-
ски празник атлетике у режији овог
клуба...

Атлетски клуб Панонија позива
све суграђанке и суграђане на вели-
ку „Вајфертову уличну трку”, која
ће бити одржана 4. јула, од 18 сати.

„Панонци” обећавају велики спек-
такл, с бројним наградама, у тркама
на четири и десет километара. Они
најбржи на 10.000 метара заслужиће
вредне новчане награде, док ће побед-
ници на краћој дистанци на поклон
добити бицикле фирме „Vene ra Bike”.
Организатори претпостављају да ће
најмасовније бити дечје трке, у који-
ма ће се опробати предшколци и
основци, али и трка особа са инвали-
дитетом и отежаним кретањем. Део
средстава са ове манифестације АК
Панонија ће уплатити у хуманитарне
сврхе. А. Живковић

НОВОСТИ ИЗ ПАНЧЕВАЧКЕ ПАНОНИЈЕ

ВЛАДИМИР МИРКОВ ПРВАК СРБИЈЕ

Зани мљив спорт ски дога ђај оди грао се
недав но у нашем гра ду. Иде ја роди те ља да
сво јој деци напра ве фуд бал ски терен на
лива ди поред ЕТШ „Паја Мар га но вић” пре -
ра сла је у дога ђај који је на јед ном месту
оку пио цео град.

Све је поче ло на ини ци ја ти ву Деја на
Ковач ког, поста вље на су два гола, испле -
те не су мре же, поко ше на је тра ва... Деца су
брзо оку пи ра ла сво је ново игра ли ште, а
вест о евен ту ал ном тур ни ру про ши ри ла се
гра дом брзи ном муње. Тако се на вели ком
дру же њу оку пи ло десе так тимо ва које су
чини ли наши нај мла ђи сугра ђа ни, али и
седам тимо ва из седам град ских месних
зајед ни ца са „одра слим” игра чи ма.

Све је било као на неком пра вом и вели -
ком так ми че њу. Тур нир је отво рен уз хим ну
„Боже прав де”, а цере мо ни ји отва ра ња при -
су ство ва ли су и пан че вач ки про сла вље ни
фуд ба ле ри Небој ша Петро вић Мара до на,
Петар Дивић, Душан Белић и Петар Ста нић.

Иако је резул тат био у дру гом пла ну, на
деч јем тур ни ру је побе ди ла еки па Теле та -
би са, док су у так ми че њу одра слих нај у -
спе шни ји били фуд ба ле ри с Тесле, који ће
сле де ће годи не бити орга ни за то ри овог
тур ни ра.

– Дра го нам је да смо успе ли да вра ти мо
клин це на терен, али и да оку пи мо ком ши -
је и орга ни зу је мо поро дич но дру же ње.

Желео бих да захва лим нашем Деки ју, чију
смо иде ју мало раз ра ди ли и с дру га ри ма
реа ли зо ва ли за крат ко вре ме. Хва ла и врхун -
ским мај сто ри ма фуд ба ла Пеци Диви ћу,
Дуле ту Кон до ру и Мара до ни на томе што
су сво јим при су ством и актив ним уче шћем
уве ли ча ли дога ђај. Тако ђе, хва ла свим еки -
па ма уче сни ца ма, спон зо ри ма и људи ма
из МЗ Котеж на помо ћи, као и пан че вач кој
поли ци ји и Гора ну из Хит не помо ћи који је
цео дан про вео с нама. Наш тур нир је
испра тио и РТС, а спе ци ја лан гост био је и
наш при ја тељ Томас, нека да шњи вођа нави -
ја ча немач ког Боху ма – рекао је пред сед -
ник Удру же ња добрих људи „Огњи ште”
Слав ко Радој чић, који је актив но уче ство -
вао у орга ни за ци ји овог дога ђа ја.

Тур нир је имао и хума ни тар ни карак -
тер, јер су при ку пља на сред ства за Мана -
стир Све те Пет ке код Пара ћи на. А. Ж.

Да се игра с јајастом лоптом на вели-
ка врата вратила у Панчево, још јед-
ном су потврдили и најмлађи рагбисти
Динама 1954. Популарни „дивљи вепри-
ћи”, дечаци до дванаест година, осво-
јили су Куп Србије, а до вредног пеха-
ра стигли су на финалном турниру,
који је одигран прошлог викенда у
Вршцу.

Петлићи Динама 1954 у великом
финалу савладали су Црвену звезду са
40:15, а пре тога је оружје пред распо-
ложеном четом из Панчева морао да
положи и домаћи Вршац (55:5). Мла-
де рагбисте су до тријумфа предводи-
ли тренери Никола Татић и Никола
Адвигов.

– Ово нам је трећа узастопна титула.
Велика награда за уложен труд стигла

је на крају сезоне, што нам
даје огроман подстицај да иде-
мо даље и градимо омладин-
ску школу Динама 1954 –
рекао је Никола Татић.

Истог дана кадети Динама
1954 имали су мање среће. У
неизвесном финалу изгубили
су од београдског Рада са 14:7.

– Радићемо више и надок-
надићемо изгубљено већ на
старту следеће полусезоне –
додао је тренер кадетске селек-
ције клуба из нашег града Вла-
димир Амбруш.

О рагбију се у Панчеву више не шапу-
ће... А. Ж.

ДОГА ЂАЈ КОЈИ ВРА ЋА ВЕРУ У ЉУДЕ

КОМ ШИ ЈЕ ОКУ ПИ ЛЕ ЦЕО ГРАД

ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ

„ДИВЉИ ВЕПРИЋИ” НАЈБОЉИ У СРБИЈИ


