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Постоји могућност да се купи сет карата за десет долазака 
О квалитету воде брине Завод за јавно здравље
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Чувајте кожу: 
УВ индекс врло висок

ЗАШТИТИТЕ СЕ ОД СУНЦА

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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О квалитету воде брине
Завод за јавно здравље

Постоји могућност да
се купи сет карата
за десет долазака

Омиљено место у граду највећег броја
Панчевки и Панчеваца у врелим летњим
данима – отворени педесетометарски
базен – отвара се за грађанство у понеде-
љак, 28. јануара. Како нам је рекао Пре-
драг Стојадинов, директор ЈКП-а „Мла-
дост”, која се између осталог бави и одр-
жавањем базена и свим осталим ствари-
ма у вези с њим, базен је напуњен водом
и спреман је за летњу сезону.

Слика коју смо видели пошто је у
базен убачено 1.970 метара кубних
воде, колика му је запремина, била је
идилична: небо се огледало у мирној
води, а плава боја је доминирала. Једи-
но што недостаје јесу купачи. Они ће
моћи да се расхлађују, као што реко-
смо, од 28. јуна па све до последњег
лепог сунчаног дана у овој години.
Током наступајућег викенда у базену
ће пливати само најмлађи – ПК „Дина-
мо” организује турнир за пионире,
кадете и омладинце, па ће грађани
жељни купања у суботу и у недељу, 26.
и 27. јуна, моћи да пливају у затворе-
ном базену. А онда стиже најбоља лет-
ња градска понуда: отворени базен ће
Панчевке и Панчевци и сви гости
нашег града моћи да посећују сваког
дана од 10 до 18 сати.

Иначе, димензије отвореног пли-
вачког базена су педесет пута 21
метар, што значи да заузима површи-
ну од 1.050 квадратних метара. Дуби-
на му је између 1,2 и 2,1 метра. Нај-
плићи део базена је насупрот улазу у

комплекс, а одатле креће косина у
дужини од 25 метара, где достиже
дубину од 2,1 метра, која је у следе-
ћих 25 метара идентична, све до осам
скакаоница.

Отворени базен је изграђен 1969.
године, а 1985. године је реконструи-

сан, када му је уграђено филтерско
постројење. Општепознато је да је вода
на панчевачком базену изузетног ква-
литета. Да то тако буде увек, брине се
Завод за јавно здравље из Панчева,
који врши бактериолошку и хемијску
контролу воде два до три пута недељ-
но. Треба напоменути да је на постоје-
ћим чесмама и тушевима вода за пиће.
Тоалети су увек били пристојни, па
нема разлога да сумњамо да ће сада
бити другачије.

Оно што је купачима и свима остали-
ма који воде рачуна и о најмањим дета-
љимавеомаважнојестебезбедносткори-
сника. И ту је све као под конац: у зави-
сности од броја купача, од три до седам
будних и пажљивих лиценцираних спа-
силаца увек је поред базена. Њихов посао

је и да скрећу пажњу посетиоцима на
кућни ред, који мора да се поштује.

У понуди ће као и увек бити кафе-бар
с хладним и топлим напицима, сладо-
леди, кокице, слатке занимације... За
оне који би да калорије скидају и ван
воде припремљени су велики рукомет-
но-фудбалски терен пресвучен тарта-
ном на коме може да се игра и баскет,
као и мрежа за одбојку.

А за најбоље летње освежење цене су
приступачне: једна карта за децу до
десет година кошта 105 динара, а за оне
старије од те границе 150 динара.
Постоји могућност и да се купи сет
карата за десет долазака: за децу он ста-
је 800 динара, а за одрасле 1.275 динара.

Лето је стигло. Базен је отворен. Хај-
демо на купање! С. Трајковић
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’Оће неко
на баскет?

Ових дана сви причају о Николи
Јокићу. Пратили спорт или не,
немогуће је да нисте чули бар
нешто о најбољем играчу НБА
лиге. Но на страну сад резултати
и репрезентација... има једна
прича у вези с Николом која је
многе од нас далеко јаче
п(р)отресла. Видели сте веро-
ватно скриншот оног његовог
поста с „Фејса” од пре десет
година, онај где пита „’Оће неко
на баскет?” И уз тај пост његова
фотка из тих дана: буцмасти
клинац који делује повучено и
сасвим „обично”. Дефинитивно
се не би рекло да је у то време
био главна фаца у школи...

А сећате ли се ко је био попула-
ран у вашем одељењу? Шта је тим
клинцима дало улазницу у свет
популарних? Према анкети коју
смо ми извршили, најпопуларни-
ји ликови били су или лепи или су
имали богате родитеље, најчешће
оба. У преводу – статус школског
малог бога нису зарадили, већ су
га добили гратис, такорећи по
рођењу, заједно с лепотом или
новцем. Колико је само било бол-
но бити непопуларан у то време...
Ако имате школску децу, знате да
је и сада све исто.

Имао је о овој теми шта да
каже овде већ помињани омиље-
ни српски психотерапеут дана-
шњице др Владимир Ђурић. Он
истиче да су пред непопуларни-
ма два могућа пута.

„Непопуларност у периоду
одрастања може бити смртоно-
сни отров уколико дозволимо да
нас зарази... и убеди да не ваља-
мо уопште као људи... или мала
нуклеарна електрана у нашим
грудима уколико је схватимо на
прави начин и дозволимо јој да
нас мотивише да се јако труди-
мо... да учимо и тренирамо... да
се излажемо нашим страхови-
ма... да подижемо лествицу... да
стичемо вештине и да растемо...
дан по дан... изазов по изазов...”

И управо зато је, поентира
Ђурић, божански праведно да с
времена на време успе неко ко
није све добио на тацни, неко
попут Николе, чисто због нас
осталих сасвим просечних и
обичних, као мотивација да се
још више трудимо и верујемо да
ће једног дана бити боље, јер –
добра стартна позиција не значи
много када је маратон у питању.

Није ли ово лекција која би
морала да уђе у уџбенике из
којих уче сва наша деца? Ако се
слажете, испричајте ову причу
свом клинцу. Можда ће једног
дана и он постати људина као
Никола Јокић. Ако ништа, биће
бар корак ближе томе да буде
само људина. Мало ли је?

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Драгана Кожан

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ОД 28. ЈУНА ПОНОВО РАДИ ОТВОРЕНИ БАЗЕН

Пловидба.

На Тамишу, ових дана

Снимила: Драгана Кожан

ЗА ОСВЕЖАВАЈУЋЕ ЛЕТОВАЊЕ У ГРАДУ

Ускоро ће га „окупирати” купачи: отворени базен са свеже напуњеном водом

Подсекретарка Покрајинског секрета-
ријата за спорт и омладину Аранка
Биндер, заједно са својим стручним
тимом, одржала је прошле недеље у
згради Градске управе четврти радни
састанак у оквиру пројекта „Унапреди-
мо спорт у Војводини” на тему „Функ-
ционисање спорта на локалном нивоу”.
Састанку су присуствовали Слободан
Битевић и Дејан Перић, председник и
секретар Спортског савеза Панчева,
Биљана Миоч из Секретаријата за јавне
службе и социјална питања Градске
управе, као и представници општина
Ковин, Ковачица и Опово.

Циљ пројекта је да се локалним
самоуправама и спортским савезима
представе механизми подршке покра-
јинских и републичких институција и
какве су могућности да се ти ресурси
искористе на најбољи могући начин
како би се услови за спорт подигли на
виши ниво.

Планирано је да се реализује укупно
једанаест радних састанака. На сваком
од њих биће заступљено од три до пет
локалних самоуправа, које ће за ту
прилику делегирати своје представни-
ке из редова чланова већа задужених

за спорт, те пред-
седника и гене-
ралних секретара
општинских или
градских спорт-
ских савеза.

Постоји више-
струка корист од
реализације овог
пројекта за све
његове учеснике.
То су: едукација и
размена искустава,
дефинисање прио-
ритета и правци
даљег деловања,
квалитетније вер-

тикално и хоризонтално институцио-
нално повезивање свих чинилаца
система спорта у АП Војводини, покре-
тање нових развојних програма, анали-
за стања спорта у АП Војводини, као и
израда нових база података С. Т.

ПРОЈЕКАТ „УНАПРЕДИМО СПОРТ У ВОЈВОДИНИ”

Покретање нових развојних програма

Велико интересовање
панчевачке публике за
култни словеначки састав

У фоајеу Културног центра Панчева у
понедељак, 21. јуна, одржана је промо-
ција књиге Теодора Лоренчича „Лајбах
– 40 година вечности”. Уз аутора, на
промоцији су говорили новинар и
публициста и главни организатор
манифестације „Дани Словеније” у
Панчеву Јосип Вебер, новинар и писац
Иван Ивачковић и новинар и рок кри-
тичар Петар Јањатовић.

Вебер је на почетку рекао да је ова
промоција на један симболичан начин
била својеврсни допринос обележава-
њу светског Дана музике, који се у Пан-
чеву организује сваке године, и да је то
најава да ће ускоро култни „Лајбах”
вероватно одржати концерт у нашем
граду. Ивачковић је подвукао да је нова
књига о „Лајбаху” важно издање, јер
говори о периоду групе који је до сада

био веома мало истражен и познат јав-
ности, и додао да је у Србији издава-
штво о рок групама и музичарима у
последње време „танко” и да је свака
оваква књига значајна и да представља
освежење на нашем тржишту.

Јањатовић је казао да је књига ура-
ђена веома квалитетно, да су у њој
објављење ретке фотографије из раног
периода деловања култне словеначке

групе и да представља
веома значајан доку-
мент о једном времену
у којем је рад не само
музичара већ и осталих
уметника био веома
тежак и под великим
надзором и цензуром
тадашњих власти.

Аутор књиге Теодор
Лоренчич, филозоф и
песник из Марибора,
испричао је неколико
догодовштина из сво-
јих млађих дана, одно-
сно из седамдесетих

година прошлог века, када је због сво-
јих бунтовних изјава и песама, још као
малолетник, био политички осуђен.
Рад с „Лајбахом” почетком осамдесе-
тих био му је веома важан, јер је упра-
во са члановима групе успео да на један
посебан начин представи своје идеје и
своју уметност. Истакао је и да су у
књизи објављене ретке фотографије о
деловању групе које до сада нигде нису

биле објављиване, а чије је негатив
филмове игром случаја пронашао
после више од 35 година.

Лоренчич је рекао да су за објављи-
вање књиге заинтересовани многи
издавачи из неколико европских зема-
ља и да су преговори у току. Посебно је
подвукао да је он својим манифестом,
који је објавио септембра 2018. године
у Београду, себе прогласио последњим
песником Југославије и да однедавно
живи и ради у главном граду Србије.

Након промоције књиге публика је
имала прилику да погледа докумен-
тарни филм „LP Lai bach (музика је
временска уметност)” редитеља Игора
Зупеа, који је на један занимљив и ори-
гиналан начин приказао почетке рада
овог ванвременског музичког састава.

На крају је Вебер захвалио учесни-
цима програма, публици, а посебно
Културном центру Панчева на госто-
примству, најавивши и остале програ-
ме који ће у оквиру манифестације
„Дани Словеније” бити одржани до
недеље, 27. јуна. С. Т.

У зависности од броја
купача, од три до седам
будних и пажљивих
лиценцираних спасилаца
увек је поред базена.

У ОКВИРУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ДАНИ СЛОВЕНИЈЕ”

Промовисана књига „Лајбах – 40 година вечности”



АКТУЕЛНО 3
Петак, 25. јун 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

И поред проблема са
аутомобилом, освојени
вредни бодови

Наредно надметање
крајем јула у Белгији

Надметањем у Холандији про-
шлог викенда је настављен европ-
ски TCR шампионат, а наш сугра-
ђанин Душан Борковић заузео
је трећу позицију у првој трци
на стази „Зандворт” и први пут
се ове године попео на постоље.

Возач НИС Петрол тима, у
сарадњи са Com toyoy рејсинг
тимом, после квалификација у
којима је обезбедио трећу старт-
ну позицију у првој трци и осам
нових бодова, извезао је одлич-
ну трку, коју је завршио на тре-
ћем месту. Тако је Борковић
после првог тркачког дана у
Холандији имао нових 38 бодо-
ва, а у генералном пласману
заузимао је девето место, са 86
поена.

– Срећан сам због освојеног
постоља наравно, али сам сигу-
ран да сам могао и боље да није
било ових техничких потешко-
ћа које сам имао. Засад оства-
рујем свој зацртани циљ да у
свакој трци освајам бодове и
имам што бољу позицију у гене-
ралном пласману и наравно да
представљам своју Србију у
лепом светлу широм Европе –
рекао је Душан после прве трке.

Српски ас је другу трку завр-
шио на четвртом месту, осво-
јивши нових 27 поена, а у гене-
ралном пласману је „скочио” на
седму позицију са 113 бодова
укупно.

На основу инверзног старта,
Борковић је у другој трци, изу-
зетно узбудљивој, али и пуној
инцидената, стартовао као осми.
Сигурносни аутомобил је на ста-

зи био већ у другом кругу, када
су се после инцидента који је
изазвао Коронел ван стазе нашли
Гаврилов и Јелмини. Коронел је
чак два пута имао инцидент и с
нашим возачем. Одмах после
рестарта трке Борковић је пре-
стигао Тауфика, а у једанаестом
кругу и Бенанија, након чега се
нашао на петој позицији. Већ
тада је било јасно да се Борко-
вић неће ту зауставити, а права
мајсторија је уследила када је
обишао Француза Клареа. Иако
се српски ас попео на постоље у
Холандији и демонстрирао сјај-
ну вожњу и у другој трци, оста-
ла је доза незадовољства због
техничких проблема са аутомо-
билом, које је наш возач имао
од почетка сезоне. Борковићу је
током прве трке проблем пра-
вио мењач, а током тренинга на

„Зандворту” пукла му је и полу-
осовина.

– Ово је једна од ретких стаза
с кривинама под нагибом. Био
је велики изазов научити је, адап-
тирати ауто и вожњу за њу у само
једном дану теста, и све то с
пуцањем полуосовине, што ми
је додатно одузело време од тести-
рања. Упркос томе био сам тре-
ћи у квалификацијама и не могу
да будем незадовољан. Мој клуп-
ски колега Коронел живи на 20
минута од стазе и зна да је прође
и у сну; једно место иза њега у
квалификацијама је велики успех.
Проблем постоји на колима, кон-
кретно с мењачем и пребацива-
њем у вишу брзину. Инжењери
су јако напорно радили и успели
да уклоне квар до друге трке.
Овакве ствари се дешавају и када
је ауто нов и неке ствари није

једноставно уочити ни уз помоћ
телеметрије, механичара и врхун-
ских инжењера. Овим путем бих
похвалио мој тим и захвалио му
на напорном раду од почетка
сезоне. Такође, хвала свим мојим
фановима у Србији и свим парт-
нерима. Видимо се у Белгији –
додао је Борковић после трећег
тркачког викенда у Холандији у
оквиру TCR Европа шампиона-
та.

Возач НИС Петрол тима је
овог викенда освојио највише
бодова од свих ривала. Иако тре-
нутно заузима седму позицију,
бодовна разлика међу возачима
је веома мала и наш ас се нада
пробоју у првих пет већ током
следећег викенда. Нова рунда
такмичења Борковића чека 30.
јула на стази „Спа Франкошамп”
у Белгији. А. Живковић

ЕВРОПСКИ TCR ШАМПИОНАТ

БОРКОВИЋ НА ПОСТОЉУ У ХОЛАНДИЈИ

ОРГАНИЗАТОРИ
ПОТВРДИЛИ

Карневал
2. и 3. јула

Деветнаести интернационал-
ни панчевачки карневал одр-
жаће се у петак и суботу, 2.
и 3. јула, у организацији
Удружења „Пријатељи Пан-
чева”.

Међународна карневалска
поворка биће приређена у
суботу, 3. јула, од 19.30, на
обезбеђеној траси улица у
оквиру тржног центра „Биг”.
Организатори су најавили
два велика концерта у поме-
нутом тржном центру: у петак
у 21 сат наступиће Милица
Павловић, а у суботу у 21.30
Харис Џиновић. Пратећи
програм панчевачког карне-
вала реализоваће се на 12
локација у граду. Д. К.

КАРАТЕ ТУРНИР 
У ПАРИЗУ

Без Олимпијских 
игара

Прошлог викенда у Паризу je
одржан завршни квалифика-
циони карате турнир за Олим-
пијске игре у Токију.

После великог успеха
Слободaна Битевића на Европ-
ском првенству, а с обзиром на
његово велико искуство, посто-
јала је нада и реална шанса да
он избори „визу” за Јапан. У
изузетно јакој конкуренцији од
преко 70 такмичара Боба је,
нажалост, изгубио у првом колу
од грчког борца.

Марина Радичевић, други
представник КК-а „Динамо”,
наступила је у категорији пре-
ко 61 кг и у првом колу изгуби-
ла од противнице из Италије

А. Ж.

ПРОМОЦИЈА
КЊИГЕ

Севају брисе
банатске

Промоција нове књиге „Севају
брисе банатске” ауторке Горда-
не Бајкалазине Јованов из Само-
ша биће одржана у четвртак, 24.
јуна, у 19 сати, у Свечаној сали
Народног музеја Панчево.

Књига се на аутентичан начин
бави историјом овог комада нао-
ружања, које је Банаћанима, тј.
Лалама од давнина било готово
као продужетак руке, а Лале су
је користиле на разне начине –
од сечења сланине до обрачуна
на вашарима и у бирцузима. 

Поред ауторке, о књизи ће
говорити и етнолог Никола Вла-
јић, сликар Милан Јакшић и
публициста и писац Шимон
Ђармати. М. М.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ИЗ НСЗ-а

На биро идите
лично

Национална служба за запо-
шљавање обавештава кори-
снике својих услуга, незапо-
слене и послодавце, да ће се,
у складу са Уредбом Владе о
ублажавању епидемиолошких
мера, редовно јављање неза-
послених лица, као и инди-
видуални разговори с незапо-
сленима, обављати искључи-
во непосредно, уз лично при-
суство тражиоца запослења.

Притом ће на снази остати
обавеза поштовања свих важе-
ћих епидемиолошких мера,
као што су ношење заштит-
них маски и одржавање физич-
ке дистанце. НСЗ ће настави-
ти да нормално реализује и
све друге активности. Д. К.

НА ВИШЕМ СУДУ У БЕОГРАДУ

Одбачен део Ћирине тужбе против „Панчевца”
Прошле недеље текст на овом
месту завршили смо мишље-
њем панчевачких адвоката да
је адвокатска инкомпетенција
њиховог колеге Јована Ћири-
ћа јасна, али да је необично
да Ћира не реагује на све посве-
дочене написе о њему у нашем
листу. Чињеница да неће да
разговара за новине с нама га
не аболира. Ћирићева дрскост
и безобразлук, што су лоша
искуства странака и мушког и
женског пола које су се с њим
сусретале у „офису”, терају га
да не скреће с пута. Додали
смо да је суд мерило.

И, истог дана стигао нам је
Записник о главној расправи
која је вођена у Вишем суду у
Београду по једној од бројних
Ћирићевих тужби. Суд је донео

решење у коме стоји да је тужба
у једном делу непотпуна, због
чега су испуњени услови за
одбачај тужбе у том делу. Кон-
статовано је и да је тужилац
Ћирић, пошто су му искусни-

ји и компетентнији људи из
правосуђа све објаснили, уви-
део свој пропуст, па је тужбу у
том делу сам повукао. Узроч-
но-последично одрекао се пра-
ва на изјављивање жалбе.

Инкомпетенција, ма, Ћири-
но незнање на делу!

Иначе, настављају да нам се
јављају бивши клијенти адво-
ката кривичара Јована Ћири-
ћа, како би поделили с нама
своја непријатна искуства с
њим. Неки од њих су огорче-
ни, други се осећају повређе-
но, трећи преварено, а постоје
и дивне индивидуе које се сти-
де уместо њега. Судећи по
мизерном броју случајева који
су му поверени од почетка ове
године, Панчевке и Панчевци
знају да је Ћирина канцелари-

ја за избегавање. Било је и
неколико отворених сведоче-
ња дама, за шта треба да заи-
ста буду храбре, да кад се саме
појаве у његовом „офису”, Јован
Ћирић нуди „компензацију” у
фазону „остави паре у торби,
седи ми у крило”.

Већи број особа што су нам
извор информација спреман
је да и на суду, под заклетвом,
понови све што је нама испри-
чао. Ради се о његовим бив-
шим клијентима из Владими-
ровца, Ковачице и Панчева.

У очају због вишка времена,
Ћира непрестано пише нове
тужбе против „Панчевца”. Већ
две су прошле неславно по
њега, а шта ће бити са оста-
лим, благовремено ћемо вам
јавити. Р. Т.

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

кардиолошки преглед и
све врсте ултразвучних
прегледа срца. За ове
услуге су ангажовани
водећи стручњаци у тој
области dr sc. med. Сло-
бодан Томић, кардиолог,
доктор медицинских нау-
ка и магистар кардиоло-
гије са Института „Деди-
ње”, као и доцент dr sc.
med. Ненад Ратковић и
др Миодраг Шипчић с
Војномедицинске акаде-
мије.

Е н д о к р и -
нолошке пре-
гледе обавља
др Гордана
Вељовић из
Опште бол-
нице Панче-
во, а колор
доплер врата,
руку, ногу и
абдоминалне
аорте и
у л т р а з в у к
меких ткива
ради др
Ненад Мар-
гитин, специ-
јалиста ради-
ологије, шеф
одсека СТ
дијагностике
и заменик
н а ч е л н и к а
Службе радиолошке дијаг-
ностике у Општој болни-
ци Панчево. Из Опште
болнице долазе и др
Душан Стојић и др Алек-
сандра Стијаковић, који
раде прегледе дојке (кла-
сични односно ултразвуч-
ни), и др Предраг Вујић,
који ради уролошке пре-
гледе. За прегледе из обла-

сти гинекологије задуже-
на 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 нео-
пходно урадити 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
л е к а р с к и х
уверења изда-
ју за макси-
мално два
сата.
И овог месе-

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

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

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Било који 

специјалистички

преглед 

можете заказати

радним данима

од 7 до 14 сати 

и суботом од 
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ПРОМО

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

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



Стамбено збрињавање
најзначајнији аспект
трајне интеграције

Сећање на људе који
су били приморани да
напусте своје домове

Новоизграђену стамбену зграду у
насељу Стрелиште, у Улици Ради-
воја Кораћа, у коју би ускоро тре-
бало да се усели 40 породица,
поводомМеђународногданаизбе-
глица – 20. јуна, обишли су заме-
ница градоначелника Драгана
КупрешаниничланГрадскогвећа
за рад, запошљавање и социјална
питања Миленко Чучковић.

Драгана Купрешанин је нај-
пре истакла да је „Међународни
дан избеглица дан посвећен скре-
тању пажње на положај избе-
глица како у свету, тако и код
нас”, а онда је додала:

– Ми се данас присећамо оних
који су услед рата морали да
напусте своје домове и да се
одрекну оног живота који су до
тада живели. Град Панчево интен-
зивно помаже избеглим, расеље-
ним и прогнаним лицима од
самог почетка ратних дејстава: у
почетку у виду ургентног сме-
штаја, доделе пакета хране, реги-
страције и прибављања потреб-
не документације. Током година
најзначајнији аспект трајне инте-
грације избеглица у Републици
Србији, а тако и у нашем граду,
огледао се пре свега у стамбеном
збрињавању ових лица кроз доде-
лу пакета грађевинског матери-
јала за индивидуалну градњу и
за адаптацију стамбених једини-
ца, потом кроз откуп сеоских
домаћинстава, доделу монтажних
кућа, али и изградњу стамбених
јединица у сарадњи с Комесари-
јатом за избеглице и миграције
Републике Србије, УНХЦР-ом и
другим донаторима.

Она је изнела податке да су
до 2021. године за избегла, интер-
но расељена и прогнана лица

обезбеђена 282 пакета грађевин-
ског материјала, откупљено је
77 сеоских кућа, додељено 26
монтажних кућа и изграђено 245
стамбених јединица.

– Током 2021. године очекује
се усељење у девет стамбених
јединица у Глогоњу и 40 стамбе-
них јединица у насељу Стрели-
ште. Током 2022. године очекује
се завршетак и усељење у нових
36 стамбених јединица за избе-
гла лица. Град Панчево је за све

ове године у сарадњи с бројним
донаторима успео да збрине 630
породица интерно расељених и
избеглих лица – рекла је заме-
ница градоначелника.

Миленко Чучковић се надо-
везао овим речима:

– На Међународни дан избе-
глица можемо да кажемо да се
Град Панчево активно укључио
у збрињавање свих људи који су
у претходном периоду дошли у
наш град. У Панчево је дошло
12.000 избеглица из Босне и Хер-
цеговине и Хрватске, као и 1.600
расељених лица с Косова и Мето-
хије. Град је предузео много мера
за помоћ овим људима. У окви-
ру Регионалног стамбеног про-
грама за збрињавање избеглица
збринули смо приличан број
породица. Град Панчево је пот-
писао уговор с 15 корисника за
откуп сеоских домаћинстава.
Збринуто је и преосталих 14 који
су остали „испод црте” – успели
смо да се изборимо да и они
добију средства за откуп сеоских
домаћинстава. Осим тога, у току
је и конкурс за пакете грађевин-
ског материјала. То су пакети у
износу од 550.000 динара, тако
да ће у наредних неколико месе-
ци и то бити решено. Уз то, кан-
целарија председника Србије

Александра Вучића активно се
укључила у решавање проблема
што смо имали са италијанском
донацијом, која се односи на
зграду у Вељка Влаховића 56 и у
вези је са откупом тих станова.
У неком наредном периоду ти
станови ће бити откупљени на
задовољство избеглица.

Члан Градског већа је казао и
да ће људи који ће живети у 40
станова у новоизграђеном објекту
на Стрелишту у првих шест месе-
ци плаћати закуп, а након тога ће
на основу Закона о избеглицама
моћи да их и откупе за 50 одсто
од реалне вредности. У овим слу-
чајевима донатори су пре свега
европске земље које су се укључи-
леудонаторскуконференцијупре-
коРегионалногстамбеногпрогра-
ма за збрињавање избеглица.

Да подсетимо, Генерална скуп-
штина Уједињених нација је 2000.
године усвојила резолуцију којом
је Афрички дан избеглица 20.
јун прогласила за Међународни
дан избеглица. Он се обележава
у знак сећања на оне људе који
су били приморани да услед рато-
ва, због страха од прогона, наси-
ља и конфликта, напусте своје
домове, али и као подршка они-
ма што се и данас суочавају са
сличним проблемима.
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Жеља је да знање и
истрајност примене 
у свом граду

На крају школске 2020/2021.
године 61 матурант средњих
школа заслужио је диплому „Вук
Караџић”, а њих девет има и
статус ученика генерације. За
резултате постигнуте на такми-
чењима похвалу „Ученик гене-
рације” добило је 12 матурана-
та. За све вуковце Град Панчево
је традиционално организовао
свечаност, која је одржана 21.
јуна у Музичкој школи „Јован
Бандур”, где су им уручене
дипломе и новчане награде. У
музичком делу програма уче-
ствовали су фантастични уче-
ници, као и професори школе
домаћина.

Најпре се најбољим средњо-
школцима у граду обратила Дра-
гана Купрешанин, заменица гра-
доначелника Панчева:

– Драги матуранти, у име Гра-
да Панчева и у своје лично име
желим да вам честитам на нај-
већем средњошколском успеху.
Ви сте понос својих родитеља,
професора, али и свих нас. Град
је богатији за шездесет једног
вуковца. Ми желимо да ви сво-
је знање и истрајност примени-
те овде, у свом граду. Град ради
на томе да створи услове да се
сви ви лично и професионално
остварите у Панчеву. Подршка
локалне самоуправе вама не
завршава се сада и овде. Биће-
мо уз вас и док студирате и
стручно се усавршавате. Желим
вам много успеха у даљем раду
и уопште у животу и надам се

да ћемо се ускоро опет видети
на додели награда за најбоље
студенте.

Заменица градоначелника је
потом заједно с Татјаном Божић,
чланицом Градског већа која је
задужена за образовање, доде-
лила вуковцима појединачне
новчане награде у висини од
12.000 динара, за шта је из буџе-

та Града издвојено укупно
720.000 динара. Град Панчево
је издвојио и око 100.000 дина-
ра за куповину поклон-књига за
награђене матуранте, које су
подељене на завршним свеча-
ностима у њиховим школама.

Иначе, највише вуковаца дола-
зи из Гимназије „Урош Предић”,
а потом из СШ „Паја Маргано-
вић”, ЕТШ „Никола Тесла”,
Машинске школе Панчево, ТШ
„23. мај”, ШОСО „Мара Ман-
дић”, МШ „Стевица Јовановић”,
Математичке гимназије у Бео-

граду, МШ „Јован Бандур”, ПШ
„Јосиф Панчић” и БШ „Дими-
трије Парлић”.

Диплому „Вук Караџић” заслу-
жили су: Катарина Ристић, Анђе-
ла Тисевски, Исидора Радоса-
вљевић, Анастасија Стајић, Јеле-
на Дангубић, Катарина Стојади-
нов, Веселин Врачар, Јована Мла-
деновић, Јелена Мрђа, Рената

Живојин, Ивана Јеврић, Мила
Јовићевић, Маша Косановић,
Филип Милтеновић, Теодора
Радовић, Наталија Чакован,
Милица Јерковић, Александра
Луковац, Дуња Панић, Милица
Стојић, Теодор Јаковљевић,
Милован Крнић, Милош Марин-
ковић, Марко Младеновски, Јеле-
на Јотић, Светлана Ракић, Јеле-
на Родић, Александра Мирко-
вић, Емилија Станојевић, Нико-
лина Мик, Сашка Петковић,
Милица Траилов, Драгана Лалић,
Страхиња Ергарац, Немања

Божић, Каја Угреновић, Алекса
Влашки, Анастасија Спасић, Јаро-
слав Весели, Огњен Ристовски,
Јован Тегелтија, Миљана Иван-
ковић, Марија Ракиџић, Ивана
Косанић, Јана Марек, Ненад
Васиљчин, Анастасија Миленко-
вић, Милица Станковски, Миа
Лазић, Исидора Живојиновић,
Драгана Танасковић, Јелена

Пејић, Јована Гаић, Сара Павло-
вић, Емина Даути, Новак Трај-
чић, Владимир Војнак, Роберт
Балинт, Анастасија Јоцев, Огњен
Петров и Никола Цинцовић.

Добитници награда су овај
догађај овековечили на крају
заједничком фотографијом.

Драгана Купрешанин:
„Присећамо се оних
који су услед рата
морали да се одрекну
оног живота који су
до тада живели, 
а Град Панчево
интензивно помаже
избеглим, расељеним
и прогнаним лицима
од самог почетка
ратних дејстава”.

Човек је прво почео да црта. Тада и није речима могао да
опише шта мисли. Ја сам још у фази пећинског човека,
ја цртам. То је најједноставнији начин да се порука пре-
несе. То није нимало лако. Могу вам рећи да ме је јако
обрадовао један ваш суграђанин који ми је донео вечерас
књигу мађарског писца коју сам ја у раној младости јако
волео. То је књига о једном дечаку чији је мото био
„Бићу добар све до смрти”. То је на мене оставило сна-
жан траг и ја сам то узео за свој мото. Важан је за мене и
за мој став о животу да се тако понашам.

(Карикатуриста Предраг Кораксић Коракс, 
„Данас”, 21. јун)

* * *
Почетак просјачења на улици данас је званично промо-
ција моје „Runa way фондације”, која као главни циљ има
афирмисање уметности и културе. Стање је у тим обла-
стима толико лоше да сам се одлучио да, као просјак,
изађем на улицу и покажем да је важно борити се за пра-
ве вредности. Према уметницима се нико не опходи она-
ко како би требало. Имам прилику да се мој глас чује, па
сам онда овде у име свих уметника, али и просветних
радника. Ја сам асистент на Архитектонском факултету,
на коме сам пре неки дан докторирао, и сад ми се чини
да имам још већу друштвену одговорност да се борим за
овакве ствари. Хоћу да покажем и да је плата просветних
радника, од васпитача до редовних професора, недовољ-
на за обављање таквих функција. Није ни чудо што је
овде све у суноврату, ако чистачи улица имају већу плату
од асистената на факултету.

(Улични уметник и архитекта 
Андреј Јосифовски Пијаниста, 

портал „Нова.рс”, 21. јун)

* * *

Још нисмо ваљано побројали и ожалили све жртве тра-
гичног ратног сукоба у којем се у мору крви и рушевина
распала некадашња Југославија, а неки већ предано раде
на припреми новог. Много тога личи на почетак деведе-
сетих, само у новом контексту и са новим – старим игра-
чима. Када картографи на овим просторима ступе на
сцену, знак је да је ђаво однео шалу.

(Директор Центра за регионализам 
Александар Попов, НИН, 17. јун)

* * *
„Хајди” је светски класик за децу, преведен на преко 50
језика, вероватно са преко 30 екранизација, који никада
није игран код нас. „Хајди” је јако нежна прича о девој-
чици која рано остаје без родитеља и као млада осети да
живот некада уме да буде страшно груб и тежак, да нас
стави у ситуације које делују нерешиво у тренутку. Међу-
тим, Хајди у свему види нешто лепо. Баш о том њеном
квалитету сам правила представу јер свако ко дође у
додир са Хајди, бива промењен. Она уме да додирне сва-
чије срце. У питању је прича о лепоти једне младе и сна-
жне душе, као и лепоти природе, која је велика и несе-
бична утешитељка, али и о снази пријатељства које дово-
ди до тога да се чуда догађају.

(Редитељка Ђурђа Тешић,
„Данас”, 16. јун)

* * *
То је чист облик дискриминације. Добили смо од неко-
лико људи који су нам се јавили на друштвеним мрежа-
ма да постоји та напомена на сајту – „Хотел не прихвата
резервације које укључују боравак само две особе мушког
пола у соби” – што је било потпуно банално и запрепа-
шћујуће за нас. Знамо да постоје данас десетине држава
које криминализују хомосексуалност, које неблагонакло-
но гледају на ЛГБТ заједницу. Јако је фрустрирајуће да
се овакве ствари виде и ово је само један, можда чак и
миноран пример, колико смо ми као ЛГБТ људи нерав-
ноправни у односу на хетеро парове или стрејт људе. Оно
што се подразумева код других, ми очигледно морамо да
нагласимо или очигледно неке хотеле морамо да заоби-
лазимо. На такве случајеве у Србији заиста до сада нисмо
наишли, нити нам се ико јавио да је имао непријатност
такве врсте.

(Члан невладиног удружења „Да се зна” 
Стефан Шпаравало, Радио „Слободна Европа”, 17. јун)

* * *
Ми смо увек, што се тиче Европе, добро стајали, имали
су утисак да ми истински радимо и ја мислим да би нас
до сада разбуцали како год, али то не раде или зато што
нас Европа доживљава као озбиљну институцију или због
тога што уопште не читају наше извештаје.

(In memo ri am – чланица Савета за борбу 
против корупције Јелисавета Василић, 

портал „Истиномер”, 5. јануар 2021. године)

КОНЦЕПТ ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ИЗБЕГЛИЦА

НОВИХ 40 СТАНОВА НА СТРЕЛИШТУ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

ПАНЧЕВО НАГРАДИЛО СВОЈЕ ВУКОВЦЕ

Понос родитеља, професора и свих суграђана
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Пријемни испити
полагани уз примену
епидемиолошких мера

Довољно места за све
заинтересоване основце

Осмаци су ове недеље
полагали пријемне
испите за упис у средње
стручне школе

Матуранти панчевачких основних
школа полагали су ове недеље завр-
шни испит из српског односно матер-
њег језика и математике и решавали
комбиновани тест из природних и
друштвених наука. Среда, 23. јун, дан
је када су будући средњошколци ради-
ли тест из српског језика, наредног,
24. јуна, полагали су математику, а у
петак, 25. јуна, комбиновани тест.

Полагање завршног испита, због
актуелне епидемије коронавируса, и
ове године је обављено по измење-
ним правилима. У учионицама је било
највише деветоро ђака, клупе су мора-
ле бити удаљене два метра, а дежур-
ни наставници су носили маске. Тесто-
ви су рађени под идентификационим
кодом, како би се избегле злоупотре-
бе. Наиме, сваки ученик је добио кар-
тицу са именом и презименом, име-
ном школе, округа и именом родите-
ља. Такође, пет налепница са иденти-
фикационим кодом – за ђачку књи-
жицу, тест из математике, као и за
тест српског и комбиновани тест. Код
ће служити за прегледање тестова.

Ђаци су урадили своје и сада следи
прегледање тестова и бодовање ура-
ђеног.

Бодовање и ранг-листа

У Конкурсу за упис ученика у први
разред средње школе у Србији за школ-
ску 2020/2021. годину објављен је пре-
глед свих образовних профила, по
подручјима рада и трајању образова-
ња, као и број места у средњим струч-
ним школама и гимназијама чији је
оснивач Србија, аутономна покраји-
на или јединица локалне самоупра-

ве. Такође, у Конкурсу је објављен
календар уписних активности, тако
да родитељи и будући средњошколци
могу лако да се снађу и испуне зацр-
тане рокове.

Када је реч о бодовању, на основу
успеха на завршном испиту ученик
може да освоји највише 40 бодова,
односно највише по 13 бодова на тесту
из српског/матерњег језика и мате-
матике и 14 бодова на комбинованом
тесту. Као и сваке године, рачунари у
централном оперативном систему
Министарства просвете аутоматски
ће рангирати ученике за читаву Срби-

ју. Кандидати ће, према укупном бро-
ју бодова оствареном по свим основа-
ма које се вреднују за упис у једин-
ствену ранг-листу, заузети одређено
место. Бодовни салдо се утврђује на
основу успеха у основној школи, бро-
ја бодова на квалификационим испи-
тима из матерњег језика, математике
и комбинованог теста и учешћа на
државним и међународним такмиче-
њима.

Листа жеља

Привремене резултате завршног испи-
та основне школе ће објавити 27. јуна
до 10 сати. Уколико имају жалбе на
резултате завршног испита, ученици
их могу поднети у основним школа-
ма 27. јуна од 10 до 16 сати. Пријем и
решавање жалби ученика на резулта-
те завршног испита у окружним коми-
сијама обављаће се од 28. јуна од 16
сати до 29. јуна до 16 сати. Коначни
резултати завршног испита биће обја-
вљени 2. јула, а наредног дана почи-
ње подношење листе жеље и оне се
подносе или онлајн или директно
школама – рок је 4. јул до 15 сати.
Листа жеља садржи шифру ученика,

назив и место школе, шифру и назив
образовног профила и тип или смер
средње школе или гимназије. Надле-
жни апелују на кандидате и њихове
родитеље да пажљиво попуњавају листе
како би се избегле евентуалне грешке
и саветују им да одабир школа ускла-
де с резултатима пријемног и могућ-
ностима детета.

Листе жеља биће објављене 7. јула,
када ученици могу да провере тач-
ност листе, а објављивање званичне
листе жеља биће 9. јула до 12 сати.

Званичне резултате расподеле кан-
дидата по средњим школама и обра-
зовним профилима односно по сме-
ровима гимназија објављује матична
основна школа 11. јула до 8 сати. Кан-
дидати који су распоређени за упис у
средњу школу обављају упис у сред-
њу школу у коју су распоређени 12. и
13. јула од 8 до 15 сати. Вреди истаћи
да право на рангирање ради уписа у
гимназију и стручну школу у четво-
рогодишњем трајању стиче ученик
који је остварио укупно најмање 50
бодова по основу успеха на завршном
испиту и општег успеха од шестог до
осмог разреда основне школе.

УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 2021. ГОДИНЕ

ЂАЦИ ПОКАЗАЛИ ШТА ЗНАЈУ, СЛЕДИ РАНГИРАЊЕ

НИС је издвојио средства за унапређење
животне средине у срединама у којима
послује и недавно је потписан споразум
с локалним самоуправама у оквиру про-
грама „Заједници заједно”, а један од
потписника је и наш град. О томе коли-
ко су одрживи развој и заштита живот-
не средине важни за руско-српског гиган-
та говорио је Михаил Рјазанов, ХСЕ
директор НИС-а, задужен за безбедност
и здравље на раду и заштиту животне
средине, у интервјуу за „Енергију Бал-
кана”, поводом Светског дана заштите
животне средине, који је обележен 5.
јуна. Преносимо најзанимљивије дело-
ве разговора.

– Нафта и нафтни деривати су и даље
веома корисни и најчешће коришћени
енергенти, док је у данашњем енергет-
ском миксу неопходан баланс између
зелене и конвенционалне енергетике.
Зелена енергетика је тренд на светском
нивоу и ми у НИС-у, као и било која
друга енергетска компанија, то прати-
мо и спремни смо да пружимо свој
допринос заустављању климатских про-
мена. Основне делатности НИС-а
нераскидиво су повезане с природом јер
су нафта и гас које НИС вади дар при-
роде, на чијем коришћењу човек већ
скоро два века заснива развој – не само
привредни већ човечанства уопште. Сто-
га је заштита животне средине један од
приоритета пословања НИС-а. Компа-
нија је сада на прекретници. Без обзира
на то што је бизнис стратегија НИС-а и
раније обухватала ХСЕ, сада формули-
шемо један кровни документ – Страте-
гију заштите животне средине, која ће
бити део бизнис стратегије НИС-а. У
њој ће, практично, бити постављени
циљеви у области смањења емисија гасо-
ва са ефектом стаклене баште. Ова стра-
тегија ће дефинитивно утицати на наше
пословање. У наредном периоду доћи
ће до интензивирања пројеката из обла-

сти енергетске ефикасности, из области
обновљивих извора енергије, малих елек-
трана, утискивања CO2, развоја пилот-
пројеката, све је то нова фаза у развоју
НИС-а – рекао је Михаил Рјазанов.

Према његовим речима, у оквиру ове
стратегије биће дефинисан велики број
мера и могућности за смањење разли-
читих врста емисија, првенствено еми-
сија гасова са ефектом стаклене баште.
Основни циљеви из области заштите
животне средине усмерени су на пошто-
вање свих прописа који се односе на
ваздух, воду и земљи-
ште, што мање гене-
рисање, већи степен
рециклаже и збриња-
вање насталог отпа-
да, реализацијумони-
торинга стања живот-
не средине у пропи-
саном обиму и дина-
мици, а посебно очу-
вање биодиверзитета
у подручјима у који-
ма НИС послује.

– Међутим, већсмо
доста урадили по
овомпитању. Напри-
мер, већ сада радимо
„утискивање” CO2 у наша исцрпљена
лежишта с циљем смањења емисије, тј.
спречавањаемисијауатмосферу, иподи-
зања производње. Ове мере се не приме-
њују још на свим нафтним пољима, али
већ смо освојили технологију и сада про-
цењујемо исплативост проширења овог
пројекта на више нафтних поља. Када
будемо пустили у рад ТЕ–ТО Панчево, то
ће, такође, допринети смањењу емисија,
јер ће ова термоелектрана–топлана, у
коју ће бити уложено око 180 милиона
евра, трошити само природни гас. Засад
разматрамо и пројекат садње дрвећа по
Србији, како бисмо и на тај начин ели-
минисали део ефеката штетних емисија

– истакао је он и додао да НИС, када је
реч о заштити животне средине, ради у
два смера.

– Најпре, НИС инвестира у чисто еко-
лошке пројекте, где немамо никаквих
ефеката ни на финансијске, ни на наше
производне показатеље. Друго, улажемо
у производне пројекте, који поред финан-
сијског имају значајан утицај на побољ-
шање еколошких показатеља. У чисто
еколошке пројекте НИС је од 2009. годи-
не уложио око 120 милиона евра. Поред
тога, циљ НИС-а је и да сви бизнис про-

јекти које реализујемо доносе позитив-
не ефекте на заштиту животне средине.
Сваки пројекат у производњи разматра-
мо и кроз еколошке ефекте. Једностав-
но, унапређујући своју производњу, ми
напредујемо и у заштити животне сре-
дине. Најбољи пример за то је пројекат
„Дубока прерада”, који смо пустили у
рад 2020. године, а који је вредан више
од 300 милиона евра. Улагање у „Дубоку
прераду”, поред ефеката на саму
производњу течних горива, има и велике
еколошке бенефите кроз смањење емиси-
ја штетних гасова – закључио је Рјазанов.

Да подсетимо, НИС је у зеленој енер-
гетској транзицији у свој портфолио

поред нафтног бизниса уписао циљеве
који се заснивају на „зеленим”, обно-
вљивим изворима енергије. О тој теми
он каже:

– Током 2012. године, у складу са стра-
тегијом трансформације НИС-а из нафт-
некомпанијеуенергетскихолдинг, поче-
ли смо са ширењем пословања у области
електрокогенерације. Од 2013. године
реализујемо програм когенерације и до
садасмонаосамлокацијауСрбијиизгра-
дили мале електране, у којима се од кап-
тажног гаса, који се раније спаљивао на
бакљама – због лошег квалитета, сада
производи топлотна и електрична енер-
гија. У Румунији смо, такође, започели
саексперименталномпроизводњомелек-
тричне енергије из гаса на бушотини
Жомбољ. Електричну енергију произве-
дену на том постројењу користимо за
сопствене потребе на самој бушотини, а
остатак продајемо на румунском тржи-
шту. У плану је изградња нових електра-
на. ТЕ–ТО Панчево је наш највећи и нај-
важнији пројекат у области електроенер-
гетике у овом тренутку. Електрану гра-
димо у сарадњи с руском компанијом
„Гаспром енергохолдинг”, а пуштање у
рад ТЕ–ТО Панчево очекује се током ове
године. Електрана ће као енергент кори-
ститиприроднигас, апроизводићетоплот-
ну енергију за потребе Рафинерије наф-
те Панчево. Уз то, производиће и елек-
тричну енергију, која ће бити усмерена у
електроенергетски систем Србије.

На крају је Михаил Рјазанов побро-
јао низ пројеката с директним и инди-
ректним еколошким ефектом и, како је
истакао, најзначајнија и највећа улага-
ња била су у Рафинерији нафте Панче-
во. Најавио је да су средњорочним пла-
ном улагања од 2021. до 2023. године
на нивоу целог НИС-а планирана ула-
гања у износу од 1,5 милиона евра –
само у пројекте с директним еколо-
шким ефектом.

МИХАИЛ РЈАЗАНОВ, ХСЕ ДИРЕКТОР НИС-а, ЗАДУЖЕН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

НИС поставља високе еколошке стандарде

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
У СРБИЈИ

Стара градња, 
нови проблеми

У наредним данима општине и
градови у Србији позваће грађане
да се пријаве уколико желе да им
држава субвенционише замену сто-
ларије, постављање изолације, сре-
ђивање фасаде или крова. Зани-
мљиво је да су се управо ових дана
појавили резултати истраживања
„Национална типологија стамбе-
них зграда Србије – за објекте гра-
ђене до 2012. године”, који пока-
зују да је у периоду од 1946. до
1970. у Србији изграђено 39 одсто
од укупног броја стамбених згра-
да, а у периоду од 1970. до 1980.
изграђено је 24 одсто стамбених
објеката.

Због тога и не треба да чуди
податак да у нашој земљи око 85
одсто стамбених зграда нема
никакву топлинску изолацију, а
да остале немају задовољавајућу
изолацију, нити столарију с
нискоемисионим стаклом и окви-
ром који испуњавају данашње
услове енергетске ефикасности.
Разлог томе је одсуство регула-
тиве у време највеће изградње
стамбеног фонда Србије која би
прописала начин градње и оба-
везу у складу са енергетском ефи-
касношћу, као и неминован про-
ток времена и застаревање угра-
ђених прозора и врата.

План је да се у наредне три годи-
не, уз инвестицију државе вредну
450 милиона евра, ова слика про-
мени.

САРАДЊА ПРИВРЕДЕ
И ШКОЛСТВА

Рафинерци посетили
Техничку школу

Инжењери Рафинерије нафте
Панчево посетили су ђаке Тех-
ничке школе „23. мај” и том при-
ликом одржали неколико кори-
сних предавања првој генераци-
ји новог образовног профила:
техничар за прераду нафте и
гаса. Садашњи трећаци у тој пан-
чевачкој средњој стручној шко-
ли по завршетку школовања
моћи ће да се запосле у
НИС-овим погонима, а они нај-
бољи имаће прилику да буду и сти-
пендирани за даље школовање.

Да подсетимо, пре три године
НИС је изразио потребу за одре-
ђеним бројем специјализованог
кадра и подржао Техничку шко-
лу у идеји да се у тој школи
отвори смер за прераду нафте и
гаса.

ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПОРЕЗА
НА ДОХОДАК

Да млади стручњаци
остану

Држава је најавила нове мере за
ослобађање од пореза, које ће
допринети већем запошљавању
младих и њиховом останку у
земљи. План је да се укине обаве-
за плаћања годишњег пореза на
доходак за млађе од 40 година
који једном годишње плаћају сви
који имају зараду већу од просе-
ка, али и трогодишње ослобађање
од плаћања пореза и доприноса у
износу од 70 одсто на зараде запо-
слених који први пут улазе на
тржиште рада, а који остварују
зараду у висини најмање просеч-
не плате, и то код послодавца који
током те три године не смањује
број радника.

Такође, најављено је ослобађа-
ње 70 одсто пореза и доприноса на
зараде запослених који раде на
пројектима истраживања и разво-
ја. Како кажу надлежни, крајњи
циљ је да се запосли што више
младих и да добију прилику да уче
кроз посао.

ВИШЕ МЕСТА

НЕГО ЂАКА

Ове године осми разред је заврши-

ло 1.188 ученика и они ће имати

прилику да конкуришу за 1.664

места у панчевачким средњим шко-

лама – 34 профила четворогоди-

шњег смера (1.274 места) и 16

профила трогодишњег смера (390

места).
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Када ће се огледало
осмехнути?

ХРАНА ЗА ДУШУ

Драги моји, живот какав живи-
мо сада одраз је онога што
мислимо, осећамо, у шта веру-
јемо, како се понашамо, шта
гледамо, кога
слушамо, шта
читамо... Да ли
нам се свиђа оно
што видимо
када се осврне-
мо око себе? Да
ли нам посао
п р е д с т а в љ а
задовољство? Да
ли живимо или
преживљавамо?
Да ли кривимо
ситуације, кри-
зе, светске моћ-
нике, владу, директоре, роди-
теље? Да ли непрестано оче-
кујемо да се нешто деси, да
буде или више не буде, да доби-
јемо или да изгубимо, да поч-
не или да се заврши?

Да ли стварно мислите да ће
се начин живота променити
ако се нешто тамо „напољу”
деси? Да ли је реално очекива-
ти да се неко други негде насме-
ши да би се наш одраз у огле-
далу осмехнуо? Када ћемо угле-
дати свој искрени осмех, зави-

си искључиво од нас! Да бисмо
из живота уклонили све што
нас „жуља”, нервира, боли, све
што немамо, морамо и све што
„кипи” – треба почети са укла-
њањем свега тога из нас самих.
Свака особа која „једе живце”,
свака реч која „уједа”, свако
„недопустиво” понашање пре-
познати су зато што постоје у
нама, а ми одбијамо то да при-
хватимо. Упорним понављањем
(ТВ програмирањем) свега што
не волимо и што нас „жуља”
заправо дајемо томе на важно-
сти. Не бавимо се собом, него
унедоглед вртимо исти про-
грам, неко чак и до појаве
физичких симптома. Другима
дајемо моћ да изазову у нама
бол, патњу, незадовољство, бес...

Видимо несре-
ће, глад, свађе,
препуцавања,
убијања... Тако
је јер бирамо да
нам живот буде
одраз туђих про-
грама и кукамо
како нисмо,
немамо, или
смо превише
или премало...
Неки толико
верно живе туђе
животе да им

њихов пролази а да га нису ни
свесни. Ако не живимо своје
снове, онда већ увелико ради-
мо на остварењу туђих. Нема
треће могућности. Да ли пре-
познајемо незадовољну, зане-
марену и несрећну особу која
нам узврати поглед из огледа-
ла? Као што смо храну за тело
поделили на здраву и нездра-
ву, тако и храна за душу може
да буде покретачка и деструк-
тивна. Како хранимо дух и тело,
најбоље видимо по (не)задо-
вољству које избија када погле-
дамо себе у очи.

Све чешће срећем људе који
имају велику жељу да проме-
не јеловник, да раде на томе
шта ће њихово (животно) огле-
дало показати. Храну која при-
ја души бирамо сами. Резул-
тат је код свакога исти – жеља
за правом храном се јако уве-
ћава, узимамо је у све већим
количинама, никада се не заси-
тимо и све боље изгледамо.
Одраз у огледалу постаје све
насмејанији. Избор је, као и
увек, на вама – вреди покуша-
ти, зар не?

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Како хранимо дух 
и тело, најбоље
видимо по 
(не)задовољству
које избија када
погледамо 
себе у очи.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Kурје очи су
проблем с
којим се
бори већина
о д р а с л и х
особа. Извр-
стан лек је
чуваркућа.
Сок из листо-
ва ове биљке
користио се
током исто-
рије за лече-
ње рана и против иритација и опекотина на кожи, те с
лакоћом решава проблем болних и тврдих курјих очију.

Откините комадић листа, довољан да прекрије жеље-
но место. Огулите спољашњи површински слој листа
(кожица се лако гули). Огуљени комадић ставите на
курје око или жуљ, те га фиксирајте фластером. Терапи-
ју започните одмах ујутро, а фластер носите током целог
дана. Наставите с третманом неколико дана и курје очи
ће потпуно нестати.

Лек за курје око је и рицинусово уље. Накапајте мало
рицинусовог уља на курје око и лагано га утрљајте. Пона-
вљајте поступак, све док рицинусово уље не омекша
курје око – да оно само испадне.

Бели лук се такође добро показао као лек за курје око.
Потребно је пресећи један чен белог лука и пресечени
део прислонити на курје око или жуљ. Поступак пона-
вљајте неколико вечери заредом, док не видите побољ-
шање.

Чиме лечити
курје око?

Лето нам је стигло и сезона
купања је и званично почела.
Оваквим данима сви се раду-
јемо, али на опрез не смемо
заборавити, јер месеци пред
нама доносе велике врућине, а
самим тим и значајан ризик
по здравље.

Да бисмо заштитили орга-
низам и споља и изнутра, нису
нам довољне само креме са
заштитним фактором, шеши-
ри и мараме. Много тога зави-
си и од намирница које уноси-
мо у свој организам. Нутрици-
онисткиња Анита Алтеров има
за вас неколико важних савета
у вези са исхраном током лета,
а припремила вам је и предлог
дневног менија који ће вам
бити одличан оријентир при
осмишљавању јеловника током
најтоплијег годишњег доба.

Анита Алтеров, иначе Панчев-
ка с дугогодишњим искуством
у области здраве исхране, која
је недавно отворила и свој
нутриционистички студио у
Београду, на почетку приче
поделила је с нама основне
„заповести” којих се треба при-
државати приликом осмишља-
вања садржаја летње трпезе.

– Лети је организму потреб-
но више воћа и поврћа, бога-
тих витаминима, минералима,
влакнима и водом. Храну би
требало конзумирати у што све-
жијем стању, сирову или крат-
ко термички обрађену. Наш
организам током врелих дана
губи више течности. Недоста-
так енергије често је последи-
ца дехидратације, услед које се
јавља осећај поспаности. Због
тога је потребно надокнадити
резерве течности. Посебну
пажњу треба обратити прили-
ком куповине намирница, наро-
чито меса и јаја, јер због висо-
ких температура долази брже
до развоја бактерија, а самим
тим је и повећан број стомач-
них инфекција. Такође, намир-
нице треба добро опрати и чува-
ти на адекватној температури,
како  би остале квалитетне и
спремне за конзумирање – наве-
ла је ова нутриционисткиња.

Моћ антиоксиданата

У данима када је индекс УВ
зрачења готово редовно изнад
здраве границе, поред заштит-
них крема, потребна нам је и
заштита – изнутра. Њу нам
обезбеђују витамини, минера-
ли и антиоксиданти, који шти-
те кожу од опасног зрачења,
спречавају њена запаљења,
додатно је хране и одржавају
влажност. Анита Алтеров вам
овом приликом открива упра-
во које су то намирнице које
ће вам помоћи да максимално
уживате у лету и да пуцате од
енергије и здравља.

– Као што је већ речено, за
време лета морамо другачије
да се хранимо, због темпера-
тура које достижу и 40 степе-
ни. На нашем менију би тре-
бало да се нађе лагана храна,
која организму даје енергију.
Стручњаци препоручују чешће
и мање оброке и унос довољно
течности, пре свега воде. Исхра-
на треба да буде богата воћем,
поврћем и рибом. Да бисте уне-
ли већу количину ових намир-
ница, правите воћне салате,
салате од поврћа које ћете обо-
гатити језграстим воћем и
семенкама и цедите сокове од
воћа и поврћа – саветује Анита
Алтеров.

Војска која вас чува изнутра

Кожа, наш највећи орган, прва
је на удару штетних сунчевих
зрака. Услед њиховог дејства
стварају се слободни радикали
који је оштећују. Но, природа
је за овај проблем понудила

решење. Деловање слободних
радикала спречавају антиокси-
данти тако што их везују за
себе и тиме јачају наш одбрам-
бени механизам.

Анита Алтеров наводи да
су најзначајнији антиок-
сиданти каротеноиди,
витамин Ц, витамин Е,
селен, цинк, феноли и
друга хемијска једиње-
ња. Ево њеног објашње-
ња како нас ова „војска”
штити и у којим намирни-
цама се крије.

Бета каротен

Бета каротен је један од нај-
значајнијих антиоксиданата,
који штити кожу од УВ зрака.
То је провитамин витамина А,
који се у јетри човека под деј-
ством ензима каротиназе пре-
твара у витамин А, изузетно
значајан за правилан раст свих
ткива, има велику улогу у бор-
би против инфекција и неоп-
ходан је за правилно обнавља-
ње епидерма.

Бета каротен се налази у
црвеним, жутим, наранџастим
и зеленим намирницама. У
зеленом лиснатом поврћу је
везан за хлорофил и има га
највише у најзеленијим листо-
вима, садрже га блитва, спа-
наћ, кељ, броколи… Остало воће
и поврће богато овом супстан-
цом су брескве, кајсије, диња,
манго, папаја, наранџе, лимун,
грејп, паприка, шаргарепа.

Витамини Ц и Е

Витамин Ц има улогу у произ-
водњи колагена. Дневне потре-
бе за овим витамином су 

70–100 мг. То је довољно да би
се осигурао добар имунитет.
Има га у намирницама биљног
порекла, паприци, зељастом
биљу, купусу, карфиолу, бро-
колију, цитрусима.

Витамин Е делује као моћан
антиоксиданс, помаже у ства-
рању колагена и отклањању бора,
а налази се у језграстом воћу,
семенкама и биљним уљима.

Селен

Селен је минерал који штити
кожу од оштећења изазваних
дејством сунчевих зрака.
Намирнице богате овим мине-
ралом су морска риба, бели
лук, јаја, житарице.

Најбогатији селеном је бра-
зилски орах. Довољно је да поје-
дете два комада дневно да бисте
задовољили потребе организма
за овим минералом.

Омега 3 масне киселине 

Омега 3 масне киселине су посеб-
но значајне због тога што имају
антиинфламаторни ефекат, то
јест спречавају запаљење коже.

Осим тога, оне утичу на ела-
стичност и влажност коже, што
значи да услед недостатка ових
киселина кожа постаје сува.
Добри извори су ланено уље,
рибље уље, туна, лосос, сарди-
не, ораси и лешници.

Вода

Што су више спољашње тем-
пературе, потребан нам је и
већи унос течности. Уколико
слабо пијете воду, онда би добар
избор био ароматизована вода,
која је јако популарна овог лета.

Направите је од комада воћа,
поврћа и зачина које волите и кон-
зумирајте у току дана. То ће вам
бити и добра замена за вештачке и
газиране сокове, који су препуни
шећера и разних адитива и који
гоје. За разлику од њих, аромати-
зована вода чисти тело од токсина.

Повећан унос течности се саве-
тује и особама које често кори-
сте соларијум, који јако исушује
кожу, тако да оне морају да пију
више воде како би повратиле
њену влажност и еластичност.

ПРИПРЕМИТЕ ОРГАНИЗАМ ЗА ВРУЋИНЕ

РЕЦИ МИ ШТА ЈЕДЕШ И РЕЋИ ЋУ ТИ
КАКВО ЋЕ ТИ БИТИ ЛЕТО

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ПРИМЕР ДНЕВНОГ МЕНИЈА

Анита Алтеров вам препоручу-

је да се током лета придржава-

те режима прехране заснованог

на овој шеми. Количину намир-

ница можете прилагодити свом

укусу.

Одмах након устајања треба

направити цеђен сок од две

поморанџе и пола лимуна и

нарендати комадић ђумбира.

Доручак – оброк салата: пола

краставца, пола парадајза, јед-

на жута паприка, једно кувано

јаје и 50 г младог сира. Све

зачинити ланеним уљем и све-

жим босиљком. Уз овај оброк

дозвољено је појести и једну до

две кришке неког здравијег

хлеба (ражани, хељдин, овсе-

ни, од проклијалих зрна пше-

нице…).

Ужина – воћна салата: једна

бресква, једна кришка диње и

шака малина. Зачинити ситно

сецканим бадемима и бразил-

ским орахом.

Ручак: чорба од броколија,

печена риба преливена маслино-

вим уљем и лимуновим соком,

спанаћ као прилоги свежа сала-

та (једнамања шаргарепа, четвр-

тина целера и четвртина цвекле).

Салату зачинити ланеним уљем,

лимуновим соком и свежим пер-

шуном, као и белим луком, ако

волите.

Ужина – воћни шејк: једна

банана, две-три кајсије, шака

спанаћа, може и пола чаше

јогурта. Све ставити у блендер

и добро измиксати, па засла-

дити медом или циметом.

Вечера: салата с пилетином и

семенкама – зелена салата, јед-

на мања шаргарепа, пола пара-

дајза, једнацрвена паприка, бело

месо и једна супена кашика

семенкибундеве. Салату зачини-

ти ланеним уљем, лимуновим

соком и свежим зачинима.

Воду пити пола сата пре

оброка. Ако попијете по

чашу воде пре сваког обро-

ка, унећете најмање један

литар ове драгоцене и орга-

низму преко потребне теч-

ности.

Оваквом исхраном ћете

знатно побољшати квалитет и

стање вашег организма,

првенствено стање коже, спре-

чићете појаву запаљења коже

и смањићете утицај штетних УВ

зрака. Свакако користите кре-

ме са заштитним фактором.

Што се тиче суплемената,

можете их користити уколико

храном не уносите довољно

нутријената, али се пре тога поса-

ветујте са стручњаком, јер они

некад могу да изазову више ште-

те него користи.



Нема више батина у васпита-
вању деце у Србији, каже нови
закон о породици и правима
детета, штавише сваки мали-
шан ће имати право да прија-
ви родитеље ако га туку.

Закон који треба да буде усво-
јен крајем године јасно ће да
прописује потпуну физичку
забрану кажњавања деце, уз пра-
во сваког детета да пријави роди-
теље центру за социјални рад.

Како ће то изгледати у прак-
си, остаје да се види, јер на
папиру имамо и сасвим добар
закон који штити жене од наси-
ља, али опет пречесто бројимо
жртве које су страдале од сво-
јих мужева, партнера или
момака. План је, како кажу у
Министарству за бригу о поро-
дици и демографију, да радна
група за расправу о закону при-
преми нацрт закона како би
ушао у скупштинску процеду-
ру. Усвајање се очекује крајем
трећег односно почетком четвр-
тог квартала ове године.

– Дете које родитељи повре-
мено дисциплинују батинама
моћи ће то да пријави центру
за социјални рад, школи, а
школа ће опет да се обрати
центру за социјални рад. Ако
казне нису превише учестале
и превише интензивне да има-
ју карактер злостављања, цен-
тар за социјални рад ће упути-
ти родитеље у саветовалиште
за породицу или у специјали-
зовану установу која се бави
медијацијом породичних одно-
са – рекла је Милка Милова-
новић Минић, државна секре-
тарка у Министарству за бри-
гу о породици и демографију.

Два нивоа контроле

Само у случајевима када то
физичко дисциплиновање има
карактер физичког злоставља-
ња центар је дужан да покрене
поступак лишења родитељског
права пред судом. То је крајња
мера заштите права детета.

Нове законске одредбе, међу-
тим, не значе, објашњава Мил-
ка Миловановић Минић, да
дете сме да ради шта хоће.
Министарство ради на припре-
ми стручњака у образовном
систему и систему социјалне
и здравствене заштите који ће
бити обучени да препознају
различите ситуације. Инфор-
мације о злостављању неће се
узимати здраво за готово, већ
ће се пажљиво испитивати.

Како ће се доказивати бати-
не и да ли је ударац по гузи
злостављање? Психолози кажу
да повремено „дисциплинско”
пљескање по гузи или ћушка,
што је многим родитељима
нормално и прихватљиво, јесте
насиље.

У Министарству кажу да ће
се процедуре још разрађивати
и да ће се кроз кампање грађа-
ни едуковати о томе шта је
физичко насиље. Јако је важно

развијати нулту толеранцију
чак и на „ћушкице” и лупкања
по гузи. Уколико се „ћушки-
ца”, шамар или гурање сматра
озбиљним физичким насиљем

када партнер или партнерка
то ради свом партнеру у зајед-
ници, зашто се то исто не би
сматрало озбиљним физичким
насиљем и када је у питању

однос родитељ–дете, пита се
Николина Милосављевић, деч-
ји психолог и психотерапеут.

Она каже да је најава овог
закона одлична вест.

– Искрено се надам да ће се
коначно отворено разговарати
о томе зашто кажњавање, било
физичко, било психичко, дово-
ди до великих проблема код
деце, а касније и одраслих, у
различитим сферама живота.
Поготово доводи до потешко-
ћа у регулацији емоција, наро-
чито беса. Ово су такође ула-
зна врата за све родитеље да
размисле о досадашњем при-
ступу свом детету, као и шанса
да се покрену у смеру едука-
ције када је васпитање у пита-
њу – каже Николина Милоса-
вљевић.

Не васпитава се страхом

Родитељи су, како додаје, веко-
вима васпитавали децу застра-
шивањем и тај облик васпита-
вања се преноси из генераци-
је у генерацију. Међутим,
истраживања и студије које
почињу интензивно да се раде
од деведесетих година про-
шлог века показале су да се
људски род суочио с многим
грешкама које правимо пре-
ма деци, било у породици, било
у образовним и педагошким
институцијама.

– Ипак, и ово поље науке
се тек развија и различити
научници долазе некада до
различитих закључака. Кроз
разговор с родитељима који

долазе на саветовање код мене
схватила сам да они, а реч је
о млађим паровима, користе
физичку казну онда када се
осећају беспомоћно и када не
знају шта да раде у одређе-
ном тренутку. И онда изабе-
ру оно што су, можда, кори-
стили њихови родитељи.
Углавном, одлука да се дете
физички казни полази из
неких родитељских страхова,
као што је, на пример, да се
дете не повреди, да се не
разболи или да не постане
размажено. Наравно, постоји
одређен проценат родитеља
који физичку силу користе
ради стварања страхопошто-
вања код детета, али у нови-
јим генерацијама све је мање
таквих родитеља. Мислим да
је потребно, пре свега роди-
тељима, објаснити шта је ауто-
ритет у данашњем свету. То
није особа које се дете боји,
већ особа коју дете следи. У
нашој земљи телесно кажња-
вање деце до сада није било
експлицитно забрањено, осим
у школском окружењу и соци-

јалним институцијама – каза-
ла је Николина Милосавље-
вић.

Свако треће дете
трпи насиље

Последње истраживање
УНИЦЕФ-а показало је да у
Србији свако треће дете трпи
психолошко, а свако шесто дете
физичко кажњавање. Анкета је
показала поражавајуће резул-
тате – више од 30 одсто испи-
таника не сматра да током вас-
питања никада не би требало
ударити дете. Важно је нагла-
сити, каже се у делу истражи-
вања, да психолошка агресија
може да има веома озбиљне
негативне последице по дете, а
поједини стручњаци сматрају
да може да буде и штетнија од
батина. Насилне методе пси-
хичког дисциплиновања, прет-
ње и застрашивања имају низ
негативних когнитивних ути-
цаја.

– Деца у раном узрасту лако
усвајају моделе комуникације
и решавања сукоба и ти моде-
ли остају с њима током живо-
та. Управо тако се преносе обра-
сци насилног понашања међу
генерацијама. Насиље је уни-
верзална појава која може да
се манифестује у било којој
породици без обзира на њен
статус и присутно је у свим
земљама, од најбогатијих до
најсиромашнијих – рекла је
Дејана Константинова, дирек-
торка Канцеларије УНИЦЕФ-а
у Србији.

У испитивању УНИЦЕФ-а
рађеном крајем прошле годи-
не учествовало је 1.186 роди-
теља који су у тренутку разго-
вора имали децу старости до
18 година. Више од две трећи-
не њих било је психолошки
агресивно према детету барем
једном током претходне годи-
не. Два најчешћа разлога су:
дете је било непослушно (22
одсто) и дете је било у опасној
ситуацији (23 одсто).

Готово половина родитеља
одговорила је да су дете тукли
први пут када је имало између
две до три године, док чак 63
одсто њих тврди да су неки облик
физичке агресије као начин
дисциплиновања детета учини-
ли барем једном током детето-
вог живота. С друге стране, ако
је за утеху, чак 93 одсто родите-
ља сматра да батинање деце није
добро за њихов развој.

Само мали број родитеља (три
одсто у последњих годину дана и
два одсто за цео живот детета)
користио је теже облике физич-
ког насиља. Веома тешке, екс-
тремне облике физичког наси-
ља, као што је ударање детета
изнова и изнова из све снаге: хва-
тање детета за врат и дављење,
намерно изазивање опекотина
код детета, претња детету ножем
или пиштољем, признало је мање
од два одсто родитеља – каже се
у истраживању. Р. П.

ТЕМА БРОЈА
Петак, 25. јун 2021.
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УВОДИ СЕ НОВИ ЗАКОН! АКО ИХ УДАРИТЕ, МОГУ ДА ВАС ПРИЈАВЕ

РОДИТЕЉИ, ВИШЕ НЕ СМЕТЕ ДА БИЈЕТЕ ДЕЦУ!

ШТА СЕ КРИЈЕ ИЗА ЗАКОНА

Бриге родитеља у вези с тим

шта стоји иза измена ових

закона односе се највише на

пробијање граница колико

држава може да задире у

породичне односе, али и

могућих злоупотреба

Психолог Весна Ненадић

сматра да где год постоји неко

правило или закон, могуће су

и његове злоупотребе.

– Оне се могу избећи ставља-

њем фокуса на оно шта је све

могуће учинити у друштву да до

самог физичког кажњавања не

дође, да деца не буду ни зло-

стављана ни занемаривана, а

не толико причом о казнама и

доказивању починиоца. Веома

је важно да деци као друштво

пружимо добре моделе пона-

шања (почев од себе, преко

средине у којој се крећу, до

медија), да недвосмислено про-

мовишемо кажњавање нега-

тивних облика понашања, и то

пропорционално штети коју ти

облици наносе у друштву –

каже Весна Ненадић.

Како већина страхује од

казне уколико прекорачи

законске мере, мање њих

очекује од државе и друштва

да им омогући најбоље могуће

услове да се остваре као

родитељи утицањем на сма-

њење стопе сиромаштва,

бољих и мање стресних усло-

ва за рад или унапређење

школског система.

Када је реч о могућим казна-

ма, она сматра да етикетирање

и ширење несигурности међу

родитељима, који сада често

себи постављају питање да ли су

довољно компетентни у својој

родитељској улози, јесте једна

од последица доношења овог

закона, чак и претходних рас-

права у медијима о овом закону.

– Такође, постоји велика

бојазан међу људима данас да

је овај закон спремљен да би се

оправдало одузимање деце од

родитеља, и то пре свега од

људи слабијег економског ста-

туса. Држава би можда на нај-

бољи начин отклонила сумње о

новом грађанском закону код

једног дела јавности уколико би

спроводила упоредо и сет мера

које би утицале на побољшање

економског статуса породица с

децом. На пример, бољом

заштитом трудница и породи-

ља у свим доменима, посебно у

вези с радним статусом, дава-

њем већих повластица за децу

у области образовања и здрав-

ствене заштите, значајнијим и

ширим учешћем у стипендира-

њу деце која се баве спортским

и културним активностима –

подсећа Весна Ненадић.

– Самом забраном телесног

кажњавања неће се постићи

неопходна промена у ставови-

ма и пракси. Потребно је свео-

бухватно подизање свести о

праву детета на заштиту и о

законима који ће одражавати

то право. Савремени начин

живљења, стрес, незапосле-

ност и проблеми на послу, а

изнад свега вредносни системи

који збуњују и који не дају јасне

смернице доводе до тога да

родитељи реагују спонтано и

исхитрено и повређују своју

децу, истовремено повређујући

себе и ускраћујући себи ужива-

ње у родитељству. Учимо децу

да не смеју да чине и трпе

насиље у школи, на улици, па

како је онда дошло до тога да је

нормално да трпе насиље у

сопственој породици? Какву ми

поруку тиме деци шаљемо? –

пита Јелена Пауновић, мена-

џерка пројекта „Права детета у

политикама и пракси”, који је

спроведен у сарадњи са орга-

низацијом „Save the Chil dren

Inter na ti o nal”.

С обзиром на то да деца нај-

више усвајају модел понашања

који виде код куће, када роди-

тељ прибегава насиљу у својим

односима с дететом, он показу-

је да је у реду да га повређују

људи који га воле и даје детету

опасну лекцију како је то добар

начин за решавање сукоба.

Увођењем експлицитне забра-

не телесног кажњавања деце

утицало би се на питање где је

граница у наношењу васпитног

бола, али остаје дилема зашто

се и сама држава доживљава

као насилник. Р. П.

У Србији свако
треће дете трпи
психолошко, а свако
шесто дете физичко
кажњавање.
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Лето je у овај део света стигло у понеде-
љак, 21. јуна, у 5 сати и 32 минута, и
одмах нам показало да се неће шалити.
Иза нас је типична врела недеља, каквих
ће, судећи по дугорочним прогнозама,
бити још много током јула и августа.

Као и обично, током врелих дана
сунчаница није једино чега се треба
пазити: УВ индекс скочио је на сам врх
опасне скале и одатле, како се чини,
неће ни силазити. На нама је да се
заштитимо. Ево и како.

Судећи по прогнози за наредне дане, у
Панчеву ће индекс ултраљубичастог зра-
чења бити врло висок: до краја јуна
износиће 8, а од 1. јула попеће се на
девети подељак скале и ту ће се задр-
жати барем током идућег викенда, а
вероватно и дуже.

Када су вредности УВ индекса 8, 9 и
10, то значи да је опасност од штетног
сунчевог зрачења врло изражена и да
треба предузети посебне мере заштите.

Добар слуга, лош господар

Ултраљубичасто зрачење је неопходно
нашем организму у процесу стварања
витамина Д, који има значајну улогу у
развоју костију и зуба, стварању ћелија
крви и јачању имунитета.

Међутим, за те потребе не треба нам
више од 15 минута сунчања дневно. Ако
претерамо, долази до трајних оштећења
коже, која не нестају чак ни када опеко-
тина избледи. Са сваким наредним про-
дуженим сунчањем на том месту се већ
ослабљени локални имунитет и генетски
материјал коже још више уништавају.

Прекомерна изложеност ултраљуби-
частим зрацима може довести до рака
коже, оштећења ока (првенствено до ката-

ракте), слабљења имунитета, као и до
превременог старења коже. Ултраљуби-
часто зрачење је посебно опасно за децу
и адолесценте, јер може да буде узрок
тешких обољења коже касније у животу.

Меланом главна претња

У Србији се сваке године открије око 650
оболелих од меланома, док приближно
300 људи умре од овог најсмртоноснијег
рака коже. Застрашујућа је чињеница да
међу младима узраста од 15 до 29 годи-
на у просеку годишње четири мушкарца
и шест жена оболи, док три мушкарца и
једна жена наведеног узраста изгуби бит-
ку са овом опаком болешћу.

Иако се Србија налази у групи зема-
ља с нижим ризиком оболевања, црве-
ни аларм се пали због податка да се број
оболелих од 2005. до 2015. повећао за
чак 25 процената. Стручњаци објашња-

вају да је главни разлог томе пре свега
неконтролисано излагање становништва
УВ зрачењу у претходним деценијама.

Како се заштитити

У летњим месецима вредности УВ индек-
са су готово свакодневно повишене, па
увек, а ових дана поготово, треба избе-
гавати излагање сунцу између 10 и 16
сати (чак и када је облачно, јер УВ зра-
ци пролазе кроз облаке). Потребан је
додатни опрез ако боравите у близини
површина које рефлектују велику коли-
чину светлости, као што су вода, песак
и снег, зато што оне могу да повећају
изложеност УВ зрачењу чак за 90%.

Без обзира на доба дана, непокривене
делове тела обилато намажите кремом
са заштитним фактором најмање 15 и
тај поступак поновите на свака два сата.
Уколико морате да будете напољу током
најтоплијег дела дана, обавезно потра-
жите хлад и носите гардеробу која пре-
крива што већи део тела. На сунце не би
требало излазити без шешира и наоча-
ра за сунце, и то оних које проверено
блокирају 99 до 100% УВА и УВБ зраче-
ња. Посебно поведите рачуна о деци, јер
она много брже и лакше изгоре.

Као превентива препоручује се унос
шест до осам чаша воде дневно и исхра-
на богата витаминима Ц и Е, бета каро-
теном и другим каротеноидима, лико-
пеном и омега 3 масним киселинама,
као и употреба белог лука и зеленог
чаја.

Оне по легенди доносе бебе. Чак два
села у јужном Банату се такмиче у томе
које их више има, не би ли понела
ласкаву титулу „европско село”. Tа села
су Тараш и Сакуле, а оне су – роде.
Панчево се такође може похвалити гне-
здима ових лепих птица. Спадају у оми-
љеније птице и тиме су заслужиле свој
дан – 24. јун. Нама је то био повод да
прошетамо и попричамо с нашим сугра-
ђанима о родама.

СЛАВИЦА АНДРИЋ, 
домаћица:

– Из Сакула сам родом, а село Саку-
ле је познато по родама, оно је „европ-
ско село рода”. На свакој су бандери,
буду ту цело лето, а када дође јесен, оне
одлазе. Дешава се да се роде повреде и
да не могу да одлете, и тада људи преу-
зму бригу о њима. Оне се одомаће и
хране се заједно с домаћим животиња-
ма. Постоји легенда која каже да где
има рода, ту има највише и беба. Веро-
вање је да, када рода слети на оџак куће,
слути на то да ће та кућа у наредном
периоду добити принову.

ПЕТАР ЈОВАНОВИЋ, 
железничар у пензији:

– Ја сам из Долова и ове године нисам

видео роде, нема их. Ранијих година их
је било. Роде ме асоцирају на лето. Ја
сам деда одавно, имам унуке за женид-
бу. Када се ожене, онда ће доћи роде.

ЗУЗАНА ВАСИЉЕВ, 
пензионерка:

– Роде ме асоцирају на бебе. Јако су
корисне, уништавају змије. Имали смо
роде раније у крају код Пилотске шко-
ле. Сада их више не виђам. Имали смо
јако лепу бару, извирала је вода, ту су
били природни бунар, локвањи и роде.
Баш је било дивно, сада је то уништено
и од тада их нема. Надамо се да ће се
вратити. Ни ластавица више нема, а
некада су правиле гнезда на кући.

САВКА МАКСИЋ,
пензионерка:

– Нисам их видела овог пролећа.
Рођена сам Зрењанинка и знам да у
околини постоји место Тараш које је
село рода. Ту свака кућа има своје гне-
здо, познати су по томе. Од рођаке сам
чула да им се чак и улица зове Улица
рода. Поред асоцијације на родни град,
асоцирају ме и на бебе. Припадам тој
генерацији којој су говорили да бебе
доносе роде, тако да чак и у овим годи-
нама није баш да верујем, али скоро, и

једва чекам унучиће. Биће рода, надам
се, следеће године, тако су обећала
деца.

ПЕТАР КЕРКЕЗ,
струковни економиста:

– Асоцирају ме на детињство, често
сам их гледао. Живео сам на Кудељар-
цу, ту су биле на једној бандери и вра-
ћале су се сваке године. Мислим да су и
даље тамо. Било ми је симпатично како
посматрају из гнезда на високим стубо-
вима. Наравно, клише је да бебе доносе
роде. Али мене асоцирају највише на
невино и безбрижно детињство. Роде
апсолутно заслужују свој дан, оне су
обележиле нашу Војводину.

МОМЧИЛО МРЧКОВИЋ,
статиста:

– Писао сам текстове о птицама, црне
и беле роде нисам заборавио. На срећу,
роде нису на лошем гласу као, на при-
мер, сове, које људи због празноверја не
воле. Мени је посебно интересантно то
што роде на свом менију имају чак и
отровну шарку. Поред тога што улеп-
шавају села и градове, имају веома кори-
сну улогу у природи. Увек сам волео да
гледам њихов долазак, како слећу и
поправљају свој дом. Сузана Јанковић

С. МАКСИЋЗ. ВАСИЉЕВ П. КЕРКЕЗ М. МРЧКОВИЋП. ЈОВАНОВИЋС. АНДРИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на електрич-
ној мрежи, у петак, 25. јуна, од 10.30
до 12 сати, без струје ће остати Змај
Јовина улица број 2, 17 и 18, Његоше-
ва од броја 1 до броја 13, Трг краља
Петра I од брoja 6 до брoja 10 и објекат
у Улици војводе Живојина Мишића 8.

Истог дана, од 12.30 до 14 сати,
струје неће имати Панчевци који
живе или раде на следећим адреса-
ма: Масарикова 2 и 2а, Змај Јовина
1, парна страна Змај Јовине до
Kарађорђеве и зграда СДK.

У петак, од 16 до 18 сати, на напа-
јање електричном енергијом не тре-
ба да рачунају наши суграђани наста-
њени у следећим улицама: Трг кра-
ља Петра I, Трг слободе, Сокаче,
Генерала Петра Арачића од Штро-

смајерове до Студентског дома и
Штросмајерова.

У понедељак, 28. јуна, од 8.30 до
10 сати, искључења су планирана за
део Змај Јовине улице од Kарађорђеве
до Светог Саве и за зграде у Змај
Јовиној 5, 5А и 5Б; од 10.30 до 12 –
за зграде у Карађорђевој 13 и 15 и за
објекат у Улици браће Јовановић 40,
а од 12.30 до 14 сати – за део Улице
браће Јовановић од Kарађорђеве до
Синђелићеве, део Улице Светог Саве
од Улице браће Јовановић до Улице
Светозара Милетића, непарну стра-
ну дела Улице Светог Саве од Улице
браће Јовановић до Змај Јовине ули-
це, Kарађорђеву 17–21 и 12–20 и за
вртић „Лептирић”.

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.

Ко (не) мора да има
фискалну касу?

Заштитите нас од вашезаштите

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Одувек је на овом свету, па и у
нашем граду, било заљубљених
парова који муку муче с пронала-
ском простора за... хм... конзуми-
рање своје љубави. Они који не могу
да се увале у неки згодан кутак у
четири зида прибегавају опцији са
четвора врата – аутомобилу. Тада
им само преостаје да одаберу неко
усамљено место где не пролази пре-
више људи. Да то „само” често уме
да буде мало већа препрека од оче-
киване, сведочи чињеница да нису
малобројни они који на крају за
своје „љубавно паркинг гнездо” ода-

беру травнату површину на кеју
крај Тамиша.

И тешко ће им било ко замерити,
воле се људи. Ако бирају адекватно
време кад нема сведока њихове љуба-
ви, само нек изволе. Али једно им
се има замерити, и то веома: заиста
није лепо да овакве успомене на сво-
ја љубавничка чинодејствовања оста-
вљају пролазницима, деци која се ту
играју и кућним љубимцима! Ем је
непристојно и срамотно, ем је неод-
говорно и ружно, ем је потенцијал-
но заразно и опасно, ем је одвратно
и дегутантно! Фуј!

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КОЈА ЈЕ ВАША АСОЦИЈАЦИЈА НА РОДЕ?

Биће их догодине, обећала су деца!

Наша читатељка жели да покрене
своју предузетничку радњу (са
шифром делатности) и интересује
је да ли ће у том случају бити дужна
да евидентира промет преко фискал-
не касе. Одговор на њено питање
постоји на веб-порталу Пореске упра-
ве Министарства финансија, а ми га
преносимо у целости.

„Евидентирање сваког појединач-
но оствареног промета преко фискал-
не касе дужно је да врши лице које
је уписано у одговарајући регистар
и обавља промет добара на мало,
односно пружа услуге физичким
лицима. Ова обавеза постоји и у слу-
чају када се услуга пружа физичком
лицу, а накнаду за пружене услуге
сноси правно лице, односно преду-
зетник, и то независно од начина
плаћања (готовина, чек, картица и
безготовинско плаћање).

„Обавеза евидентирања промета
преко фискалне касе не односи се
на пољопривредног произвођача који
на пијачним тезгама и сличним
објектима продаје пољопривредне
производе, укључујући и предузет-
ника који плаћа порез на приходе
од самосталне делатности на пау-

шално утврђени приход који се бави
производном делатношћу, а у окви-
ру производне делатности продаје
сопствене производе, односно пру-
жа услуге физичким лицима.

„Делатности за које не постоји
обавеза евидентирања промета пре-
ко фискалне касе прописане су Уред-
бом о одређивању делатности код
чијег обављања не постоји обавеза
евидентирања промета преко фискал-
не касе.

„Уредба се налази на интернет стра-
ни Пореске управе www.purs.gov.rs у
делу Фискалне касе/Уредбе.”

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

У петак и понедељак без
струје више делова града

ЗАШТИТИТЕ СЕ ОД СУНЦА

ЧУВАЈТЕ КОЖУ: УВ ИНДЕКС ВРЛО ВИСОК

САВЕТ ДЕРМАТОЛОГА: ДЕЦИ ЗАШТИТА НАЈПОТРЕБНИЈА

Према речима прим. др Светлане

Грубор, специјалисте дерматологије и

венерологије у Kабинету за дермато-

венерологију KБЦ Земун, посебну

пажњу током лета треба обратити на

нежну дечју кожу:

– Родитељима саветујем да ново-

рођенчад и бебе никако не излажу

директно сунцу пре прве године

живота. Око пола сата пре сваке

шетње треба им нанети заштитни

крем или млеко за децу са СПФ

50+. Истакла бих да, иако дечја

кожа може брзо и без видљивих

последица да се опорави од опеко-

тина изазваних сунцем, оштећења у

ћелијским структурама остају и,

после неколико деценија акумула-

ције УВ зрачења, може да се разви-

је рак коже.



Катастрофа од
пре две године
послужила за наук

Станице добро
снабдевене ракетама

Ово је време када пољопривред-
ници непрестано гледају у небо,
тачније у то какве су боје обла-
ци, па ако је у питању она зло-
слутна сива, јавља им се сасвим
оправдан страх за усеве.

Таквабојазандодатнојеувећана
након немилих догађаја од пре две
године, када је разорни град уни-
штио огромне површине под кул-
турама, а последице су биле ката-
строфалне највише због тога што
ниједејствовалапротивграднаодбра-
на. Тојеготовонесхватљивоудана-
шњевреме, баркадајеречоевроп-
ским државама, које такву могућ-
ност никако не допуштају.

Ипак, тада су надлежни схва-
тили да је свако стискање касе с
тим у вези бесмислено и контра-
продуктивно, па је прошле и ове
годинепротивграднаслужбаиспу-
нила своју намену и ледене кугли-
це нису загорчавале живот пољо-
привредницима, али ни други-
ма, правећи пустош на њивама
или уништавајући аутомобиле и
све друго што се нађе напољу.

Дејствовали 25. маја

Тако је сада на територији Пан-
чева у функцији свих девет про-
тивградних станица са по две
лансирне рампе лоциране на
разлитичим местима. Њих
опслужује по једно лице, које у
сваком тренутку располаже са
по осам противградних ракета,
спремних да дејствују по непри-
јатељском облаку.

Једно од места која су 2019.
године жестоко пострадала под
ударом ледених бомби јесте Доло-
во. Међутим, тамо сада о стању
на небу ревносно брину Мило-
рад Стефановић и Марко Биров,
који каже да су ове године деј-
ствовали једанпут, и то 25. маја.

– Морали смо да испалимо
сву муницију, јер се спремало
такво невреме да је могло да
доведе до озбиљних последица.
И колега и ја смо истрошили
све ракете, а то се односи и гото-
во на све друге станице. Ми смо
дејствовали у региону Бавани-
шта, Долова и Јабуке и, на сре-

ћу, постигнут је пун ефекат, јер
није било никакве штете. Осим
тога није било дејстава, али смо
неколико пута стављени у стање
приправности, јер је било наго-
вештаја о наиласку градоносних
облака – наводи Биров.

Иначе, он дужи рампу под
бројем 195, а колега Стефано-
вић ону под бројем 196. Као и
сви други стрелци с територије
Панчева, за све што раде морају
да добију наредбу од радарског
центра у Самошу, који им је
директни надређени.

– Сезона нам траје од 15. апри-
ла до 15. октобра и за то време
сваког дана у 10 сати је прозив-
ка. У то време нам се из радар-
ског центра јавља о томе какво
је стање када је реч о потенци-
јалној опасности од града, док
нас се, рецимо, не тиче прогноза
у вези са евентуалном грмљави-
ном или кишом, када је за нас

стање редовно. Потом имамо
обавезу да одслушамо извештаје
у 15 и 19 сати. Везу одржавамо
путем моторола и то добро функ-
ционише, а у случају да неким
чудом затаји, имамо мобилне
телефоне. Важно је истаћи да
без команде из радарског цен-
тра у Самошу не смемо ништа
да радимо, па макар падале секи-
ре. Од њих добијамо налоге нај-
пре о стању приправности, па
онда и да по потреби дејствује-
мо. Тако смо колега и ја 25. маја
испалили по свих осам ракета, а
већ сутрадан нам је стигло исто
толико – каже овај стрелац.

Ништа без налога из Самоша

Иначе, свака лансирна рампа
има две кућице – једна служи за
испаљивање, док су у другој сме-
штене ракете.

– Кад одемо на рампу, чекамо
наређење, то јест да добијемо

податке о елевацији и азимуту,
односно угао и степен којима се
одређује удаљеност облака. И ако,
рецимо, угао елевације износи 60
степени, онда су у нашем случају
облаци изнад Долова, а ако је 30,
тадасунегдекодБаваништа. Ина-
че, имамо две врсте ракета
различитих облика и оне дејству-
ју до висине од 12 километара.
Пуњене су сребрним прахом, који
у ствари разбија облаке. Некад је
довољно испалити две, а некад
морамо све, у зависности од про-
цене надлежних. Некада их само
припремимо, а не лансирамо, јер
облак само прође. Када коначно
добијемо налог, напунимо лан-
сер и обавезно морамо да се скло-
нимо у кућицу, где смо у потпу-
ности безбедни у случају неког
квара. А када стиснемо дугме,
сигнал се до лансирне рампе пре-
носи кроз кабл који је протурен
кроз прозорче. За испаљивање
осам ракета потребно је од десет
до дванаест секунди. За то време
ми смо у кућици и можемо само
да чујемо како жестоко пуца, али
не и да видимо да ли је погођен
облак. Све у свему, леп је осећај,
али је много боља сатисфакција
сазнање да смо спречили неку
штету – каже Биров.

Одговорност ових стрелаца је
велика и, док траје сезона, мора-
ју све време да буду спремни да
реагују, што значи да не смеју да
се одвајају од својих моторола.

И тако све до 15. октобра, када
се станице привремено празне
до следећег априла, а онда Јово
наново.

Петак, 25. јун 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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КАЧАРЕВАЧКО ЈЕЗЕРО ЈОШ УВЕК НИЈЕ ОТВОРЕНО

Чека се на спасиоце

У склопу наставка пројекта
„Поздрав из краја”, један од
организатора, Стефан Петро-
вић, у недељу, 20. јуна, оком
камере забележио је час сли-
кања и разговор припадника
двеју генерација, што ће ући у
филм као завршни продукт тих
радионица.

– Снимали смо како учени-
ца шестог разреда Сара Сто-
јиљковић интервјуише Живка
Новковића, код којег већ три
године учи основе сликарства.
Она је с њим разговарала о
прошлим временима и друже-
њу младих када није било
мобилних телефона и друштве-
них мрежа, а потом се при-
дружила другој деци у Дому
културе на радионици о тех-
ници израде видеа за „Инста-
грам” – наводи Петровић.

А Живко јој је, поред оста-
лог, говорио како се некад доло-
вачка омладина упознавала око
такозване мораве...

– То је заправо артески бунар
у близини језера, око којег су
се окупљали млади. У то вре-
ме није било водовода, па су
мајке слале по воду удаваче са
обрамицама, то јест са шта-
пом са две канте, а момци су
кибицовали и добацивали. Уве-
че бисмо, поред шетње на кор-
зоу, слушали грамофон на бате-
рије и свирали гитаре – присе-
ћа се Новковић.

Банатски Брестовац: ЈКП „Ком-
брест” ради на асфалтирању
пијаце, а ускоро ће поставити
и три нове капије на гробљу.
Изложба фотографија аутора
Драгослава Илића из Неготи-
на под називом „Српско село”
биће отворена у петак, 25. јуна,
у 19 сати, у галерији Дома кул-
туре.

Банатско Ново Село: Сеоска
слава Духови обележена је број-
ним програмима између 19. и
21. јуна.

Долово: Ученици четвртог
разреда ОШ „Аксентије Мак-
симовић” уприличили су тако-
звани матурски бал у суботу, 19.
јуна, у Дому културе, а увече је
на тргу испред поменуте уста-
нове локални Актив младих, у
сарадњи с Месном заједницом
и Домом културе, започео орга-
низацију летњих журки за нај-
млађе Доловце. Сутрадан је у
оквиру пројекта „Поздрав из
краја” уприличена радионица
за децу о снимању видеа.  

Глогоњ: С обзиром на то да се
водостај Тамиша стабилизовао,
Месна заједница је отпочела
уређење излетишта Скела.
Насута је ризла на оштећени
пут и уређен терен за одбојку
на песку. Удружење жена је у
недељу организовало посету
бањи Врујци.

Иваново: Последњег дана
наставне године ученици
нижих разреда и предшколци
организовали су са учитељи-
цама и васпитачицама забаву
у школском дворишту, док су
ученици виших разреда дан
провели у еко-патроли с пред-
метним наставницима и ужи-
вали на обали Дунава.

Јабука: У току су договори
Месне заједнице с локалним
удружењима поводом органи-
зације манифестације „Сусре-
ти села Србије”, која ће бити
одржана у суботу, 3. јула, а тра-
је и припрема турнира у малом
фудбалу, који ће вероватно
почети 16. јула и завршити се

3. августа. Удружење жена
„Златна јабука” организоваће
хуманитарну акцију под нази-
вом „Сврати на кафицу” у неде-
љу, 27. јуна, од 18 сати, на пла-
тоу, када ће бити прикупљани
пластични чепови и новчани
прилози за помоћ суграђанки
Љубици Панић. 

Качарево: Почели су земљани
радови као припрема за спаја-
ње асфалтним путем свих три-
ју улица у Новом насељу и ујед-
но паркинг за посетиоце СРЦ-а
„Језеро”, које ће бити отворе-
но за купаче од 1. јула. Удру-
жење „Вардар” приредиће десе-
ти „Зелник фест 2021” у неде-
љу, 27. јуна, од 11 сати.

Омољица: Промењене су сија-
лице на украсним светиљка-
ма. Радионица под називом
„Знање је радост” одржана је у
школи, када је преко 60 уче-
ника од првог до петог разре-
да учило неопходне вештине
за безбедно управљање бици-
клом.

Старчево: У току су радови на
рехабилитацији коловоза у Ули-
ци Вељка Влаховића. Све више
људи долази у музеј, који су
недавно посетиле и две велике

организоване групе. Фолкло-
раши из КУД-а „Неолит” при-
редили су концерт у недељу,
20. јуна, на великој сцени Дома
културе, а у тој установи, изме-
ђу 21. и 23. јуна, уприличени
су трећи „Старчевачки дани
књиге”, посвећени лику и делу
Мирка Ковача.

Месне актуелности

ТРАЈЕ ДОЛОВАЧКИ ПРОЈЕКАТ

„ПОЗДРАВ ИЗ КРАЈА”

Како су се некад
дружили млади

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Иако је ранијих година у ово
време и при оволиким темпера-
турама качаревачко СРЦ „Језе-
ро” увелико било пуно купача,
оно ће тек у наредним данима
почети да се пуни, а званична
сезона креће 1. јула.

Њиме управља Месна зајед-
ница, чији први човек Бранко
Бокун каже да су, уз помоћ локал-
ног комуналног предузећа, све
припремне радње, попут чишће-
ња и оспособљавања пумпи, оба-

вљене на време, али се као вели-
ка препрека појавило обезбеђи-
вање спасилаца с лиценцом.

– Они су нам неопходни по
закону, како би боравак на језе-
ру био апсолутно безбедан.
Након много мука и разгово-
ра, упркос томе што ће бити
сасвим солидно плаћени, тек
недавно смо успели да прона-
ђемо четворицу, који су тре-
нутно на стручној обуци у Саве-
зу спасилаштва на води Срби-

је. Они ће бити спремни до
краја месеца, па ћемо ускоро
почети да пуштамо воду у језе-
ро. А када крене сезона, моли-
мо све који буду долазили да
поштују радно време, вероват-
но од 10 до 19 сати, али то још
увек остаје да се договори са
спасилачком службом. Тај
период дана биће покривен спа-
сиоцима, а купање изван тога
биће на сопствену одговорност
– рекао је Бокун.

ОБЕЛЕЖЕНА СЛАВА У НОВОМ СЕЛУ

Било свега за Духове
Новосељани су прошлог викен-
да бројним програмима обеле-
жили славу – Духове. Почело
је у суботу, 19. јуна, тениским
такмичењем, када је вршачки
дубл оца и сина, Милоша и
Драгана Степановића, победио
Aлександра Маргана и Давида
Вељу из Новог Села, док је у
синглу поменути син победио
оца. У одбојци је тријумфовао
комбиновани тим домаћина и
панчевачког клуба „Одбојка
013”, док су у традиционалном
турниру у бриџу први били Бео-

грађани, а као најбо-
љи домаћи пар
издвојила су се два
Зорана – Лауташ и
Богојевић. Истог
дана је отворена и
изложба слика Мило-
рада Божиновића.

Сутрадан су игра-
ли фудбалери; у
балотама су међу
петнаестак екипа
победили домаћини,
а у просторијама
Месне заједнице

уприличена је и изложба локал-
ног удружења жена, које су,
поред ношњи и старина, пред-
ставиле рукотворине, пре све-
га одевне предмете и накит с
традиционалним мотивима.
Исте вечери на платоу у цен-
тру села заиграле су све фол-
клорашке групе.

Последњег дана, у понеде-
љак, 21. јуна, на „Вашаришту”
је одржана деветнаеста „Фија-
керијада”, а у просторијама клу-
ба „Бора Ивков” приређен је
шаховски турнир.

ПОЉОЧУВАРИ
УЈЕДНО И

ЧУВАЈУ НЕБО

Стрелци противградне одбра-

не из државне касе за тај

посао добијају свега 4.000

динара месечно, и то док тра-

је сезона – од априла до окто-

бра.

Ипак, од пре извесног вре-

мена помаже им и Град Пан-

чево, тако што им месечно

дотира још 10.000 динара.

Повољна околност је то што

су они у великој већини и

пољочувари, паимсеоваизу-

зетноодговорнаобавеза укла-

па у опис делатности.

РАТАРИ САДА ЗАДОВОЉНИ СЛУЖБОМ

Председникудружењадоловач-

ких пољопривредника Марко

Бојтар изразио је задовољство

функционисањем противградне

одбране у последње две године.

– Још добро памтимо ката-

строфу из 2019. године, када се

није дејствовало по градоно-

сним облацима и када су у

нашем атару страдали усеви на

око шест хиљада хектара. Ште-

та на сунцокрету у таквим ситу-

ацијама може да буде тотална,

јер се он, за разлику од кукуру-

за, нерегенерише. Садасе ситу-

ација променила и морам да

истакнем како је реакција стре-

лаца увек била правовремена,

као и да је константно било

довољноракета – истичеБојтар.

Бриџ турнир поново добро посећен

Стефановић и Биров увек спремни на доловачкој станици

ПРОТИВГРАДНА ОДБРАНА КОНАЧНО СЛУЖИ СВОЈОЈ НАМЕНИ

СТРЕЛЦИ УСПЕШНО БРАНИЛИ
ЊИВЕ ОД ГРАДА

Све за безбедност купача

Часови сликарства код Живка
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Радмила Јанковић, 

лабораторијски 

техничар

КЊИГА: Изабрати једну књи-
гу био је тежак избор за мене,
јер волим да читам и имам
више омиљених књига. Једна
од њих је „Књига о Милути-
ну” Данка Поповића. Књига
је исповест и животни пут
шумадијског сељака Милути-
на Остојића. Роман носи јаку
антиратну поруку, о апсурду
рата, где су и победници и
побеђени у ствари губитни-
ци. Књига је заправо испо-
вест некадашњег ратника, коју
он прича слушаоцу, тј. писцу,
у затвору након Другог свет-
ског рата, после искуства исто-
рије и трагичне судбине соп-
ствене породице, српске држа-
ве Шумадије.

ФИЛМ: Издвојила бих „Дан
мрмота”. То је америчка коме-
дија у режији Харолда Реј-
миса, а у главној улози се
нашао Бил Мари. Филм је
комедија која у ствари то није,
то је јак психолошки филм
који говори о бесконачном

понављању времена. Шанса
главног јунака, циничног ТВ
водитеља, да изађе из зачара-
ног круга јесте да промени
нешто у свом понашању у
животу.

МУЗИКА: Мој избор је
„Болеро” Жозефа Мориса
Равела. Композиција двеју
тема које се циклично пона-
вљају, сваки пут увођењем
новог инструмента. „Болеро”
слушаоцу преноси снажну
енергију и страст попут вели-
ке плиме и буди спектар емо-
ција.

Дан мрмота

изборМОЈ МОЈ

Страну

припремила 

Мирјана
Марић

Двадесети „Дани проте Васе”
одржани су од 17. до 19. јуна у
Светоуспенском храму у Пан-
чеву.

Манифестација је отворена
литерарно-музичком вечери у
оквиру које су наступили под-
младак Панчевачког српског
црквеног певачког друштва, којим
диригује Борјана Стражмеште-
ров, и хор ПСЦПД-а, којим дири-
гује мр Вера Царина. Поздравну
реч је упутио јереј Душан Грујић.

Своју књигу „Немањићи –
биографија” представио је исто-
ричар Лука Мичета. Она обу-
хвата период од Стефана Нема-
ње 1166. до цара Уроша 1371.
године. Кроз ретроспективу од
двеста пет година приказане су

уметност, књижевност и поли-
тичка историја нашег народа.

Другог дана, који је био посве-
ћен стваралаштву за децу, у лите-
рарном делу програма учество-
вала је Гордана Влајић, која је
представила књигу „Заистинска
српска бајка”. Глумци Николи-
на Кокунешовски, Ђорђе Миши-
на и Жарко Младеновић пред
бројном публиком извели су игро-
каз по мотивима из ове књиге.

У музичком делу програма уче-
ствовали су дечји хор и подмла-
дак Панчевачког српског цркве-
ног певачког друштва, хорић
Музичког забавишта Музичке
школе „Јован Бандур”, којим руко-
води Миона Царан, и Тамбура-
шки оркестар „Невен” Музичке

школе „Јован Бандур”, који води
диригент Михајло Јовић.

„Дани проте Васе” завршени
су 19. јуна литургијом и поме-
ном проти Васи Живковићу у
Светоуспенском храму.

Организатор манифеста-
ције је Панчевачко музич-
ко друштво, а покровитељ
Српска православна цркве-
на општина Панчево Цен-
тар.

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ ЈАСМИ НЕ ТОПИЋ

При вре ме ни бора вак

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ МИЛАНА МАЂАРЕВА

Нове приче

У дво ра ни „Апо ло” Дома
омла ди не у уто рак, 15. јуна,
пред ста вље на је нова књи га
песа ма Јасми не Топић, под
нази вом „При вре ме ни бора -
вак”. Књи гу је обја ви ла изда -
вач ка кућа „Архи пе лаг” из
Бео гра да кра јем 2020. годи -
не. Овом при ли ком са аутор -
ком су о књи зи раз го ва ра ли
уред ник Гој ко Божо вић и
про фе сор ка Неве на Сте фа -
но вић.

Они су закљу чи ли да Јасми -
ни на пое зи ја као цен трал ну
тему има лето, одно сно поет -
ски про стор који је кре и ран
овим годи шњим добом, али
да се кроз књи гу сва ка ко путу -
је и по раз ли чи тим стра на ма
све та, које су некад мар ки ра -
не топо ни ми ма у под на сло -

ви ма песа ма, а некад се њихо -
во стру ја ње осе ћа као један
посе бан вид егзи стен ци је.

Позна та по инте ре сант ним
про мо ци ја ма, и овог пута
Јасми на Топић је изне на ди -
ла публи ку музич ким делом
вече ри, када је зајед но с Мио -
ном Царан (вио ла) и Ђура -
ђем Шими ћем (бас и елек -
трич на гита ра) изве ла шест
сво јих песа ма које је сама
ком по но ва ла.

Јасми на Топић је обја ви ла
седам књи га песа ма, као и
при че у раз ли чи тим књи жев -
ним про јек ти ма. Добит ни ца
је неко ли ко интер на ци о нал -
них рези ден ци ја за писце и
награ да, а нашим сугра ђа ни -
ма је позна та и као глав на
уред ни ца „Руко пи са”.

Књига Милана Мађарева
„Нове приче” представљена
је у уторак, 15. јуна, у Град-
ској библиотеци. У програму
су учествовали аутор Милан
Мађарев и наш суграђанин
глумац Јован Поповић.

Док је прва књига, под нази-
вом „Приче”, пратила одра-
стање дечака Ивана Исакова,
наш истакнути театролог и
теоретичар позоришта Милан
Мађарев је у другој покушао
да надогради и употпуни при-
поведачку перспективу првог

дела. „Нове приче” прате
живот и одрастање Ивана Иса-
кова, дечака с тадашње бео-
градске периферије, кроз
дечаштво, преко адолесцен-
ције, па све до припреме за
зрели живот (у његовом слу-
чају одлазак у војску), до јед-
ног кратког дела живота раног
одраслог доба.

Овом приликом посетиоци
су могли да чују неколико
прича и разговарају са ауто-
ром о његовом досадашњем
раду.

Панчевачка списатељица Жакли-
на Киш Јоцић недавно је обја-
вила нову књигу, под називом
„Састанак с пепелом”. Ради се
истинитој причи жене која је
била у логору…

ПАНЧЕВАЦ: Колико је тешко
писати о оваквим догађајима?
Како је текао процес писања овог
романа?

ЖАКЛИНА КИШ ЈОЦИЋ:
Роман „Састанак с пепелом” садр-
жи делове истините приче жене
која је преживела логоре на Сај-
мишту, у Аушвицу и у Францу-
ској. Главна јунакиња романа је,
иначе, Наташа, ћерка логораши-
це Марте Н. После мајчине смр-
ти Наташа се упушта у потрагу
за сопственим идентитетом и
српским коренима. Кроз њену
причу читаоци, заправо, стичу
сазнања о страхотама које су обе
преживеле у логорима.

Веома је тешко писати о ова-
квим догађајима. Иако постоји
обиље романа који говоре о теми
логора, ипак је свака прича једин-
ствена. Дешавало се да сам по
неколико недеља морала да пра-
вим паузе у писању како би ми
се емоције и мисли слегле и како
бих могла да све појединости те
страшне приче на неки начин и
сама проживим. Наравно, уз 
неопходан отклон. Потом бих се
враћала на рукопис и обазриво
писала нову причу, са жељом да
сачувам аутентичност исповести
до мере коју такве исповести
заслужују, али и да уткам остале
делове романа и сачиним цели-
ну. На крају, иако се бави тако
тешком тематиком, роман би се
пре могао сврстати у психоло-
шки трилер него у драму.

• Ви сте дошли у посед њеног
дневника. Шта сте све у њему
пронашли и колико се тога
нашло у књизи?

– Заправо, то није дневник.
Реч је о Мартиним записима које
је она писала две деценије након
изласка из логора. Причала је о
свом детињству, младости и,
наравно, о периоду који је про-
вела у логору на Сајмишту, потом
у Аушвицу, да би се касније пре-
бацила на догађаје из логора у

Француској. Постоји једна зани-
мљивост у вези с тим логором у
Француској; иако радни, никада
није заведен као логор у који су
депортовани заробљеници из

Аушвица. С обзиром на то да су
подаци о самим логорима у Мар-
тином рукопису прилично оскуд-
ни, морала сам много да истра-
жујем. Тако сам стигла и до архи-
ва у Флоранжу и Ајанжу. Тамо
тврде да такав логор никада није
постојао, већ да је реч о фабри-
ци муниције у којој су, у то вре-
ме, радили радници који су били
слободни грађани. Иако сам из
Мартиних записа имала много
података о изгледу павиљона за
логораше, тачан опис сатнице
њиховог рада, као и датум када
је тај логор/фабрика бомбардо-
ван(а), у Француској ће то место
заувек остати регистровано као
обична фабрика која је за време
Другог светског рата радила за
потребе државе. Дакле, у рома-
ну се нашла једна историјска

истина коју, нажалост, никада
нећете моћи да пронађете у неком
архиву. Цео Мартин живот могао
би се сместити у роман, али то
није била моја замисао. Њен

живот у логорима, Наташини
каснији боравци по клиникама,
ситуације које један од ликова
доживљава у политичкој стран-
ци, суштински су одређене врсте
затвора, чиме се овај роман запра-
во и бави. Дакле, из дневничких
записа у роману нашли су се
истинити догађаји из логора, као
и Мартина сећања на та места и
догађаје у њима.

• У процесу писања потребно
је посветити се максимално оно-
ме о чему пишете. Колико је на
вас утицала ова прича?

– Сигурна сам у то да сам се
овој тематици посветила докра-
ја и пре него што сам почела да
пишем роман, а посебно током
истраживања историјских пода-
така, датума и места које Марта
помиње у својим записима. Чини

ми се да сам на ово питање на
неки начин већ одговорила мало-
час. Хтели ми или не, психичка
стања у која долазите бавећи се
оваквим темама свакако вас наго-
не да се до велике мере поисто-
ветите с траумама које су лич-
ности доживеле у реалном живо-
ту. А оне су, верујте, иако је то
можда преслаба реч, ужасне.

• Шта вас је у овој причи посеб-
но дотакло и било окидач да о
томе напишете роман?

– С обзиром на то да је Мар-
тин рукопис до мене дошао игром
судбине, да је пронађен у праши-
ни на тавану куће у Панчеву при-
ликом селидбе моје пријатељи-
це, осетила сам моралну обавезу
да о догађајима из тих записа
напишем роман. Заувек ћу бити
захвална Лидији Дрљачи, која ми
је дала тај рукопис, која је веро-
вала да ћу, ако напишем роман о
Мартином животу, и Мартину и
све сличне животне приче на тај
начин отргнути од заборава.

• Зашто је важно говорити о
оваквим темама?

– Трагедије које су се пре само
неколико деценија догодиле на
простору Европе опомињу нас да
никаква цивилизацијска достиг-
нућа и даље нису јача од људског
безумља. За мене је свако писано
сећање на логоре, на неки начин,
одавање поште жртвама страшног
насиља и опомена да је цео људ-
ски род, без обзира на то што
живимо у 21. веку, и даље у стал-
ној опасности од нових страхота.
Сви можемо сваког тренутка поста-
ти жртве свакојаког легитимног
насиља без реалне одговорности
или учешћа у политичким деша-
вањима. Историју називају учи-
тељицом живота, а учитељица
мора стрпљиво изнова да пона-
вља и подсећа на лекције које
нису савладане. Цитираћу Енеса
Халиловића, аутора романа „Људи
без гробова”: „Тишина сваке жртве
ужасава ме више него крик.” То је
уједно и одговор зашто треба писа-
ти о истини, о прошлости и безу-
мљу, без обзира на цену тог писа-
ња. На крају, како је Данило Киш
у „Пешчанику” написао: „Боље је
ако се налазимо међу прогоње-
нима него међу прогонитељима.”

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ЖАКЛИНА КИШ ЈОЦИЋ, КЊИЖЕВНИЦА

О КЊИЗИ „САСТАНАК С ПЕПЕЛОМ”

ДВАДЕСЕТИ „ДАНИ ПРОТЕ ВАСЕ”

Јубиларно уз књижевност и музику

ЗА РАЗВОЈ И УЧВРШЋИВАЊЕ КЊИЖЕВНИХ ВЕЗА

Признање панчевачком преводиоцу
Миливоју Баћовићу (1943), књи-
жевном преводиоцу и професо-
ру руског језика у пензији, уру-
чена је плакета „Благодарност”
Министарства културе и духов-
ног развитка Републике Јакути-
је, која заузима централни део
Сибира и територијално је нај-
већа административна једини-
ца Руске Федерације.

Признање је Баћовићу уручио
изасланик министра Јурија Сте-
пановича Купријанова на све-
чаности у Градској библиотеци
у Панчеву одржаној 17. јуна.

У образложењу признања наво-

ди се да се оно додељује панче-
вачком преводиоцу за његов
„велики допринос развоју и учвр-
шћивању књижевних веза изме-
ђу Јакутије и Србије”, уз жељу
да „будући рад лауреата буде
посвећен Добром и Љубави пре-
ма Вечном и Духовном”.

Захваљујући на награди, Баћо-
вић је истакао да су „Јакутија и
Србија географски удаљене,
пошто их дели више од десет
хиљада километара, али су духов-
но и културно блиске, јер је све
више превода дела из две кул-
туре и контаката међу српским

и јакутским писцима, музича-
рима и сликарима”.

Баћовић је претходних година
превео с руског на српски језик
двотомни роман на хиљаду и чети-
ри стотине страна „Тако вели Џин-
гис-кан” и књигу јакутских при-
повести и легенди „Пути небески,
пути земаљски”, заслужног умет-
ника Јакутије Николаја А. Луги-
нова, поему „Спор између ума и
срца” Алексеја Кулаковског, пое-
му „Снег” Семјона Данилова, а
објављивао је и преводе других
дела јакутских писаца у српским
новинама и часописима.
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СРЦЕ ГРАДА

ДОБРИ ДУХ КОРЗОА
У шведском језику постоји реч лагом,
која значи ни премало ни превише, него
– таман. Користе је за разне ствари, чак
њоме означавају стил живота. И то је
некако реч која увек падне на памет
када закорачимо на панчевачки Корзо.
Није ни предугачка ни прекратка ули-
ца, нити је најлепша, а опет је омиљена.
Некако сви путеви воде овамо, а често
се и посетиоци из других градова и
држава у њу заљубе на први поглед. Ова
улица данас носи назив Војводе Живо-
јина Мишића, али никада нећете рећи:
видимо се у Улици војводе Живојина
Мишића, већ – на Корзоу.

Корзо је улица у којој најчешће нема
саобраћаја и предвиђена је само за пеша-
ке. Лексикон страних речи и израза,
који сви по аутору зовемо „Вујаклија”,
овај израз означава као улично шета-
лиште. Неки наши старији суграђани
кажу да је корзо институција времена и
да је он у сваком месту био другачији,
прилагођен карактеру саме средине.

У овим улицама се ждракало, гледа-
ло, очијукало, кибицовало, бацао
поглед... Долазило се да некога видиш
и да будеш виђен. Али ништа нападно,
нити увредљиво. Гледаш, поглед буде
ухваћен, али тако да се ниједна страна
не постиди. Негде су с једне стране ста-
јали старији, с друге стране млађи.
Негде су били подељени по другачијем
критеријуму. Издвајале су се групице,
друштва и свако је имао своје место.

Наш, панчевачки Корзо деценијама
красе огромна стабла, а некада је свако
то дрво било „нечије”. Каже једна сугра-
ђанка како се знало тачно код ког дрве-
та стоје који момци. Било је и локала,
па је и то била својеврсна одредница. И
дан-данас се неки сећају „онда кад смо
стајали испред...”. У низу су били кафа-
на „Србија”, Центар за културу, књижа-
ра „Рад”, „Радио-центар”, где су се купо-
вале плоче и грамофони, продавница
чарапа „Ударник”, „Крзнара” и на крају
још једна кафана, „Код Недељка”. Данас
се на Корзоу налазе други локали. Од
установа су ту Културни центар, Музич-
ка школа „Јован Бандур” и Галерија
савремене уметности, а осталo су уго-
ститељски објекти и трговине.

На Корзоу се некада шетало укруг,
каже један наш саговорник. Углавном
су шетале девојке, или парови, а са стра-
не су стајали „слободњаци” или „киби-
цери”. Тада се није пило на улици, али
су људи грицкали сунцокрет и семенке.
Ко је где стајао, видело се по гомилица-
ма љуски које су за њима остајале. Рет-
ко ко је јео сладолед, којег данас има
чак на три места у овом потезу. Сваке
вечери долазили су млади људи. Дру-
жења на Корзоу почињала су много
раније него данас и завршавала се рани-
је. Углавном су била лепа и безазлена,
али је некада долазило и до сукоба. Они

би се решавали у кругу Градског парка,
али би после одмеравања снага сви
заједно одлазили на пиће. Побеђени су
признавали пораз. Владала је нека дру-
га етика, кажу. Иако су сви били поде-

љени, постојао је дух заједништва.
Момци и девојке су шетали неки

круг заједно и тако имали прилику да
се мало боље упознају и процене да ли
им се неко допада.

Чувени диригент Димитрије Стефано-
вић, који је преминуо прошле године,
чинио је једну од тих генерација које су
долазилена некадашњи, „прави” Корзо. У
разговору за „Панчевац” који је објављен
у марту 2019. рекао је да су тада „млади
шетали Корзоом, гледали се, понекад
одлазили на журеве, слушали џез… Жене
нису носиле панталоне и кратке сукње,
нити мушкарци бермуде. Одлазило се и у
посластичарницу код Цирјака (на ћошку
код данашњег Суда), где су излазили сви
који су желели да буду виђени. Панчево је
било достојанствено”. Тако је говорио.

Нико не зна када је Корзо престао да
буде баш такав као пре, али се претпо-
ставља да има везе са отварањем кафи-
ћа и организовањем музичких матинеа,
који су постали нова места окупљања.

Ова улица мењала је свој изглед већ
једном, како наши старији суграђани
памте. Испрва је ту била коцка, али је
она касније замењена другачијом под-
логом. За наредни период најављена је
нова реконструкција. „Неки нови клин-
ци” сада су у дилеми како ће ова улица
изгледати после ове промене.

Многи кажу да су тај дух и душа
ове улице одавно нестали, али опет
некако се сви сјате баш у локале на
Корзоу и дан-данас, јер дрвеће старо
деценијама прави природни хлад и
баш тако, док наткрива Корзо, ства-
ра осећај ушушканости. Ех, колико
занимљивих прича памте ова стабла,
кад би само могла да испричају... А
енергију која на Корзоу влада, тако
накупљену годинама, тешко да ће
успети нешто наруши. Можда зато
што се и данас тамо очијука? Kо ли
ће то знати... Мирјана Марић

Лекс Грејси не жели да размишља
о својој породици. Не жели да 
размишља о одрастању у Кући ужа-
са својих родитеља. И не жели да
размишља о себи као о Девојци А:
оној која је побегла..

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
кога ви чекате. Књиге из „Вулка-
на” добиће аутори следећих пору-
ка:

„Само аутобус. Научила сам се
памети сад кад сам остарила.”
064/1811...

„Чекам неког белог коња да ми
дојезди. Од принца сам одустала.”
064/0702...

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање шта тренутно нај-
више желите:

„Да моја порука буде најкреа-
тивнија и да освојим књигу за моју
маму.” 063/2778.

„Да смршам до лета. Имате ли
неког духа из чаробне лампе спе-
цијализованог за ту област?”
063/3231... Д. К.

Два читаоца који до 30. јуна, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу
најдуховитији одговор на питање:
„Шта значи мизеран брак?”, награ-
дићемо по једном књигом. Одгово-
ре 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.

Тоби Флајшман је мислио да зна
шта може да очекује од живота
након што је разводом окончао свој
готово петнаестогодишњи мизер-
ни брак – викенде и сваки други
празнични распуст с децом, поне-
ку свађу око њиховог васпитавања
и мало заостале огорчености....

„Флајшман је у
шкрипцу” Тафи
Бродесер-Акнер

„Девојка А” 
Абигејл Дин

Два читаоца који до 30. јуна, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 поша-
љу најдуховитији одговор на пита-
ње: „Од чега бисте најрадије побе-
гли?”, наградићемо по једном књи-
гом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Боћање, балоте, боћа или булин – назив
је за игру с куглама. Игра се у Италији,
Словенији, Хрватској..., али и у Панче-
ву, и то на четири места: испред нека-
дашње фабрике сијалица, код Дома вој-
ске, на Миси, и код касарне у близини
старог бувљака. Најпре су је Италијани
донели у Далмацију, а одатле је осам-
десетих дошла у Панчево. Готово сва-
ког дана, кад их време послужи, овде
се окупљају заљубљеници у ову игру,
пензионери, али и млади. Балоте су
идеалан спорт за оне који воле кретање
– нема пуно трчања и замарања, али
има шетње и боравка у природи, што
га чини посебно погодним за старије.

Правила игре

Некада се боћало каменим куглама,
потом су коришћене глинене, а онда
дрвене, којима се и данас игра у Далма-
цији. Ново време увело је у употребу
металне кугле и пластичне кугле испу-
њене водом. Строга правила о матери-
јалу, као и о димензијама кугли не посто-
је, важно је само да боћа „стане у шаку”.
Исто је и с тереном – боћалиштем, чија
дужина је између десет и тридесет, а
ширина од два до четири метра. Игра се
на трави, песку, набијеној земљи...

– Надмећу се две екипе, углавном тро-
члане, мада смо играли и по четворица и
петорица, како кад, зависи од тога коли-

ко нас дође – рекао нам је Митар Јако-
вљевић, један од рекреативаца с Тесле.

Игра почиње бацањем мање кугле
беле боје, булина, а затим такмичари
настоје да своје боће (свако има по две)
добаце што ближе њој. По завршеном
игрању свим расположивим боћама,
екипа је освојила онолико бодова, одно-
сно пуната, колико има својих боћа
ближих булину од најближе против-
ничке боће. Онда се баца поново, све
до договореног броја – 11, 13, 21...

Боћари код Дома војске, на земљи-
шту које им је уступио Град, имају два
земљана терена и рефлекторе, па могу
да се  окупљају и ноћу. Исто би, кажу,
волели и теслаши. Ливаду на којој игра-
ју сами одржавају, редовно је косе и кажу
да им недостаје само ноћно осветљење.

– Ми нисмо регистровани као клуб,
само смо рекреативци, али би нам мно-
го значио рефлектор. Овако с првим
мраком већ морамо да се разилазимо,
док они могу да играју до поноћи –
каже Митар Јаковљевић.

Дуга традиција боћања

Боћање се у Панчеву игра дуже од четр-
десет година, а круг заинтересованих
се и даље шири.

– Овде на Тесли је игра почела
пре више од две деценије, била су
двојица покретача који су изабрали
терен и донели дрвене балоте из
Далмације... Сећам се, тада сам радио
у Београду, након посла смо ишли
кући на ручак, па долазили овамо
да играмо, није нам било тешко –

испричао нам је Мирко
Граовац.
Протеклих годину дана коро-

на се одразила и на боћање.
– Раније је било другачи-

је, пуно људи је долазило да
игра, нису сви могли ни да
дођу на ред. Било је и публи-
ке, народ је долазио да гле-
да и навија, а сада ретко ко
застане. Дешавало се да неко
дође само да погледа, али
му се игра толико допадне
да и сам постане играч. Ја
сам играо и кад је корона

била на врхунцу, с маском. Игра се на
отвореном и нисмо превише близу јед-
ни другима – изјавио је Граовац.

Дружење на првом месту

Иако сви истичу да су им важни дру-
жење, физичка активност и забава, ипак
се игра на победу.

– Битно је, како да не, ко ће да побе-
ди! Екипа која изгуби плаћа пиће за
све. Неки тешко поднесу пораз; кад
изгубе, не долазе по пет дана. Буде у
жару игре и свађе, викања. Али све је
то спорт – каже Зор Веселиновић.

Кад смо одлазили, такмичари су били
наднети над куглама. Мерили су расто-
јање од булина.

– Како то мериш? – чуло се далеко
од игралишта. Сузана Јанковић

БАЛОТЕ – СПОРТ ЗА ЗАБАВУ И РЕКРЕАЦИЈУ

Далматинска игра на обали Тамиша
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Панчево је одувек било познато
по сјајним људима који су и
шетали овим улицама. Онима
који су овде стварали, оставља-
ли траг битан не само за ову сре-
дину већ много, много шире.
Када бисмо кренули да набраја-
мо, међу њима би се нашли вели-
ки писци, глумци, музичари,
научници, сликари, спортисти…

У једној малој улици у насељу
Тесла буквално у свакој другој
кући живео је или живи неко на
кога би требало да будемо поно-
сни. То је улица у којој је живео
чувени Стојан Трумић, има сада
и сликара, музичара, а у једној
кући живи и некадашњи боксер.

О њему смо сазнали случајно
од комшија. Сада је већ у позним
годинама и сећања су измеша-
на, али нам је испричао какво је
време у ком је одрастао било.
Како се онда односило према
спорту, каква је атмосфера вла-
дала тих четрдесетих када је он
био момак и боксер почетник.

Некада ствари радимо несве-
сно, али након разговора схва-
тимо да је велика ствар седети с
претходним генерацијама и слу-
шати их. Тих времена више нема,
а неки људи су још увек ту. И
лепо је барем мало прелистати
те „књиге” пуне прича…

Његово сећање...

Ђорђе Курјачки, негде пише и
само Ђока, рођен је 1933. годи-
не. Завршио је Електротехничку
школу и радио у „Ратару”, „Утви”
и „Електровојводини”. Каже да
је одрастао у незгодно, ратно вре-
ме и да су као мали имали незгод-
них ситуација са Швабама. Каже
да му је стриц био Ива Курјачки.
Врло млад се уписао на бокс. То
је била прва генерација одмах
након рата. Почео је да боксује
1945. године код тренера Луке
Поповића и Лазе Џепине. Они
су били професионални боксе-
ри, због чијих мечева су момци
из нашег града одлазили пеши-
це до Београда да их гледају.

У то време, према његовим
речима, популарни спортови су
били бокс и рвање, а затим су
ишли атлетика и гимнастика.
Млади момци су хтели да се
покажу у спорту, а бокс је дело-
вао као прави избор. Они су били
популарни у друштву и, нарав-
но, код девојака.

Колико је био талентован и
колико су тренери били добри,
показује то што је Ђорђе већ
после годину дана освојио дру-
го место на Државном првен-
ству (1946). Такмичио се у мува
категорији за боксере до 51 кг.
Био је веома поносан након тог
успеха, каже да је то било у
самом полету, а кад си тако млад,
онда се мало и правиш важан.

– Доста момака је тренирало
бокс тада. Сви су желели да се
докажу. Наш клуб је имао одлич-
не спортисте и увек смо били у
самом врху. Тренери су билишам-
пиони такође – прича Ђорђе.

Каже да су се родитељи у
почетку мало бунили, али да су
му ипак дозволили да тренира.
Бојали су се да стечене вештине
не употреби ван ринга.

– Бокс није опасан спорт.
Барем у мом случају никада није
био. Имао сам добру технику, а
тада се то посебно ценило – обја-
шњава.

Каже, имао је добре ескиваже
и био је брз.

– Не знам како да то објасним.
Боксери су били популарни,
девојке су нас волеле, а оно што
је било најлепше, путовали смо
доста, одлазили на такмичења.
Наравно, на тим путовањима
било је дружења. Стицала су се
пријатељства по целој Југосла-
вији. Волео сам да одлазим на
такмичења у Пулу, био сам сигур-
но десетак пута – сећа се он.

Ђорђе каже да никада није
имао никакву повреду. Истиче
поносно да је увек био међу нај-
бољим техничарима.

– Успевао сам увек да ескиви-
рам ударце. Нисам био модар
као неки боксери. Неки су и воле-
ли да имају разбијен нос да се
види да тренирају бокс – прича.

Према сећању, тренирао је
десетак година, док није отишао
у војску, а када се вратио, запо-
чео је своју тренерску каријеру.
После војске се и оженио. У клу-
бу је увек присутан. Тренирао је
Гребенара, Гавранчића...

– Био сам строг тренер. Мора-
ли су да ме слушају, да вредно
тренирају и нису смели да се бију
по улици. Да прљају спорт. Ко је
правио проблеме, морао је да
напусти клуб. Важно је било да се
сачува углед и достојанство – каже.

И успевао је да их контроли-
ше и води правим путем. Да буду
добри ђаци и људи. Резултат вред-
ног рада доказивао се на такми-
чењима, а његови ученици били
су више пута прваци државе.

Волео је да буде и боксер и
тренер. Каже да је тренерски
посао био за нијансу тежи, јер је
морао да обузда енергију мла-
дих момака, али је успевао и
веома је поносан на тај период.

Тренинг је био најважнији. Он
је подразумевао трчање, гимна-
стику, шадо бокс (на руке), затим
џак и спаринговање. Није дово-
љан само таленат, већ се вредно
тренирало.

Да би се дошло до државног
првенства, морало је да се доби-
је доста мечева. Прво су била
такмичења у Банату, затим Вој-
водини, Србији, па на нивоу Југо-
славије. Свако је подразумевало
по пет-шест мечева. И морао си
да будеш баш добар.

Након своје тренерске карије-
ре био је и савезни судија. Судио
је Парлову, Бенешу, Вујину.

Неко друго време

А какво је то време уопште било?
Каже, много другачије него
данас.

Било је дружења, игранки по
рејонима. Слушали су рокенрол,
који је био у зачетку. Иако се
није имало пара, сви су се држа-
ли заједно и били некако прави
пријатељи.

– Млади су се међусобно пошто-
вали. Није се водило рачуна ко је
који сталеж. Некако смо били сви
једнаки. Мада, када се сада освр-
нем, мени је увек некако било
лепо, јер сам био окружен пра-
вим људима. Лепо смо се дружи-
ли, помагали једни другима, али
онако искрено – каже Ђорђе.

У спорту се, каже, много тога
променило. Услови су данас бољи
за тренирање, али некако је данас
битнији новац. Тада се тренира-
ло из љубави.

Почеци бокса у Панчеву

У недостатку сећања, које је
нестало због велике временске
дистанце, причу о боксу у Пан-
чеву пронашли смо у књизи

„Како смо почели” коју је издао
панчевачки СОФК. У појединим
деловима помиње се и његова
каријера. Пише следеће: 

„Бокс је био међу првим спорт-
ским дисциплинама које су биле
популарисане после ослобађа-
ња Панчева. То је тешко обја-
снити јер до рата Панчево није
било боксерски центар, па тра-
диције овог спорта није било.
Објашњење се вероватно налази
у ентузијазму неких Панчеваца
заљубљеника у тешкоатлетски
спорт. То су били Миладин Попо-
вић, Александар Поповић Арчи-
балд, Јован Лазаров Ноне и Мића
Јосиповић. Општу послератну
радост Панчеваца, исказивану у
многим приликама, манифесто-
вала су разна весеља, приређи-
вана најчешће на трибини подиг-
нутој на Тргу краља Петра I. На
том платоу у популаризацији
спорта Панчевци су често има-
ли прилику да виде боксерске
егзибиције.”

Тешкоатлетска секција

„Оснивањем Спортског друштва
’Слога’, једна од првих секција
је била Тешкоатлетска, са две
спортске гране: рвачком и бок-
серском. Овако је секција ради-
ла до 1953. године, када се бок-
серски клуб одвојио и добио име
’Динамо’...

„... Поред егзибиционистичких
мечева, којима је секција попу-
ларисала бокс међу омладином,
лепљени су и плакати на згради
Агитпропа (сада Културног цен-
тра), којима су се позивали омла-
динци да се баве овим спортом.

„Резултати су брзо дошли.
Многи чврсти Панчевци уписа-
ли су се да изуче ’племениту
вештину’. Међу првима треба
споменути имена: Јован Лаза-
ров Ноне, Зоран Лазаров, Дими-
трије Лазаров, Лазар Јефтић,
Бранислав Јефтић, Станко
Момиров, Бранислав Бранков,
Душан Боровић Буџа, Радослав
Раданов Дуци, Илија Вељковић
Џое, Раде Цветичанин, Влади-

мир Возаревић, Ладислав Кал-
ман, Павле Кисачанин, Ђурица
Марковић Црепајац, Мирко
Буковшак, Мита Курјачки, Ђор-
ђе Курјачки, Драган Курјачки,
Коста Косимов, Ненад Бркић,
Драгомир Бркић, Илија Андо-
новски...”

У књизи пише како је БК
„Динамо” имао много интере-
сантних интернационалних бок-
серских мечева. Гостовали су у
иностранству, али су и страни
боксери долазили у наш град.

„... Један од најпосећенијих
интернационалних мечева у Пан-
чеву је био против Каира. У еки-
пи су била и четири учесника
афроамеричког порекла, што је
у то време било права атракци-
ја. Стадион је био препун. Постиг-
нут је непревазиђен рекорд у
броју гледалаца.”

Како пише, за све време так-
мичења у Савезној боксерској
лиги панчевачки боксери води-
ли су незаборавне борбе. А међу
овим актерима, између осталих,
био је и Ђорђе Курјачки.

Мирјана Марић

Ђердапска улица припада
територији Месне заједнице
Младост. Под овим називом
постоји од 1994. године, а пре
тога, од 1984, звала се Долењ-
ска, по  подручју у југоисточ-
ној Словенији које се проте-
же од Љубљанске котлине до
границе с Хрватском.

Према делима грчког фило-
зофа Платона, у старо доба
постојао је град-држава назван
Атлантида. Она се налазила
„иза Херкулових стубова” и
била веома моћна и богата, а
на врхунцу развоја, услед при-
родне катастрофе, нестала је
с лица земље за један дан и
једну ноћ.

Било да је ово мит, било да
је истинита повест, Атланти-
да свакако представља нај-
траженији изгубљени град.
Због помињања „Херкулових
стубова”, што је антички назив
за Гибралтарски мореуз, већи-
на истраживача смешта је у
Средоземно море, али има и
доста оних који сматрају да
се Атлантида налазила на
доњем току Дунава. Верује се,
наиме, да је Херкул пловио,
преко Црног мора, узводно
Дунавом,  извршавајући 

подвиге који ће му обезбеди-
ти место међу боговима.

Ђердапска клисура сматра
се тако једним од могућих
места Херкуловог подвига 
раздвајања стеновитог пла-
нинског масива, а за острво
Ада Кале код Кладова, пото-
пљено седамдесетих година
прошлог века приликом
изградње ХЕ „Ђердап”, везује
се локација помињаних Хер-
кулових стубова. Према леген-
ди, наиме, те стубове је Хер-
кул подигао да би преградио
велики водени ток. А истра-
живања су показала да се Ада
Кале састојала од великих
камених блокова покривених
земљом и да је, по свему суде-
ћи, била вештачки створена.

Осим тога, румунски
научници су установили да
је тврђава коју су на овом
острву подигли Аустријан-
ци била повезана са обалом
бројним ходницима испод
тока реке, ко зна колико ста-
рим и ко зна чијом руком
направљеним.

Широм света су објављени
бројни научни радови и попу-
ларне књиге које се баве Хер-
кулом на Дунаву, а за нас је
овом приликом значајно само
помињање „стубова”, односно
потврда да се митска Атлан-
тида налазила, како Платон
каже, одмах иза њих, односно
низводно испод Ђердапске
клисуре. А у њој је, према запи-
су који је оставио овај фило-
зоф, било невиђеног богатства.

Изгледа да су Римљани,
који су баш код Кладова пре-
лазили Дунав ради даљих
освајања, нешто од тог злата
нашли. Према записима лич-
ног лекара императора Тра-
јана, који је у Ђердапу оста-
вио своју таблу, из овог је кра-
ја 106. године пренето у Рим
пет милиона ливри злата
(1.625 тона!) и дупло више,
3.250 тона, сребра!

Благо је, међутим, виђано
и касније... Хидроелектрана
„Ђердап” на Дунаву, код
Караташа, пружа се преко
малог острва Бану-Гура Ваи,
где су средином прошлог века
пронађени остаци људских
насеобина стари више од
10.000 година. У време
изградње бране на њему су
се још увек налазили зидови
двеју тврђава: на првој су они
били високи пет метара,
дебљине 1,5 метара, а други
објекат је имао зидове широ-
ке 2,80 метара. У научним
зборницима остало је забе-
лежено да народ из овог дела
Подунавља с колена на коле-
но преноси веровање да је
тамо закопано благо.

Кад је пре четири деценије

завршена брана за хидроелек-
трану и акумулационо језеро
почело да се пуни, вода је, уз
Аду Кале, потопила и острв-
це Бану-Гура Ваи.

Без обзира на то да ли је
све оно раније казано леген-
да или не, многи радници
запослени на изградњи ХЕ
„Ђердап” сведочили су да су
са острвцета непосредно пред
потапање припадници безбед-
ности целу ноћ преносили
сандуке злата! М. П.

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ЂЕРДАПСКА

Удба однела 
Херкулово злато

Ђердап

Ада кале

Трајан

НАШ ГОСТ: ЂОРЂЕ КУРЈАЧКИ, НЕКАДАШЊИ БОКСЕР

ТРЕНИРАЛО СЕ ИЗ ЉУБАВИ



ове године изостала због пан-
демије.

– Баш има квалитетних грла,
као што су она из штале „Мар-
ковић” из Чачка и неколико коња
фризијске расе. Иначе, свака
раса показује своје одлике, па се
тачно зна како треба да изгледа
врхунски липицанер, галопер,
енглески пунокрвњак, фризи-
јац... Што се тиче самих липи-
цанера, они су као мали најпре
црни, да би с временом постали
тамносиви, па сиви и око сед-
ме-осме године буду скоро
сасвим бели, што је неки алби-
но ефекат. Њих је и тешко тре-
нирати и такви коњи су зато нај-
скупљи, јер им је потребно мно-
го година да би достигли врхун-

ски ниво, за разлику од, реци-
мо, галопера, који само треба да
буду рођени брзи и савладају
излазак из бокса. Стога се коњи
слични липицанерима у свету
надмећу у дисциплинама пока-
зивања разних вештина и могу
да коштају и до педесет милио-
на евра, што не треба да чуди
јер награде по такмичењу могу
да буду и преко сто хиљада евра
– напомиње овај новинар.

А ови коњи заиста вреде басно-
словно, јер су управо толико лепи
и племенити.
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Поново је новосељанска „Фија-
керијада” надвисила себе саму
и измамила неподељено дивље-
ње љубитеља липицанера, јед-
них од најплеменитијих међу
тим племенитим животињама.
Иако би требало да тај придев
буде везан искључиво за људе,
у овом случају сасвим је оправ-
дано направити изузетак, јер
то поменута, није претерано
рећи, митска бића у потпуно-
сти заслужују.

Вођени вештим рукама, које
су умешно баратале кајасима,
ови махом бели лепотани још
једном су представили сву своју
раскошну естетику, грациозност
и интелигенцију, без обзира на
то да ли су запреге вукли сами,
у пару или као део вишепрега.

Бројним посетиоцима на
„Вашаришту” није било тешко
да их гледају сатима, уживају
у свим тим наднаравним сли-
кама, не штедећи дланове, док
су раскошне гриве поносно
лепршале попут победничких
барјака...

Деветнаеста „Фијакеријада” одр-
жана је по традицији другог дана
Духова, у понедељак, 21. јуна,
на хиподрому „Вашариште” у
Новом Селу.

Овај јединствен догађај, пре-
ма исказима врсних познавала-
ца,  окупио је најквалитетније
липицанере у земљи, а разлог за
то свакако је и беспрекорна орга-
низација локалног Коњичког клу-
ба „Будућност”, чији чланови
ништа нису препустили случа-
ју, па су такмичари и гости оти-
шли више него задовољни.

Стога не треба да чуди што је
овогодишњем скупу присуство-
вао велики број запрега из целе
земље, које су се такмичиле у
неколико категорија, у зависно-
сти од тога колико их је вукло
фијакере.

А њих је, фијакере и коње,
пре свега, било тешко преброја-
ти, док су се очи пуниле несва-
кидашњом милином која се, без
икаквих сумњичавости, слива-
ла директно у центар душе...

Организаторима
чиста десетка

Према речима председника орга-
низатора Коњичког клуба „Будућ-
ност” Лазара Маринела, они за
овај успех могу да захвале и
помоћи Месне заједнице, Града
Панчева, привредника и других
спонзора из места и околине.

– Овог пута смо кренули мно-
го раније него прошлих година,
па је све лакше ишло. Просто је
невероватно колико је било уче-

сника, јер људи су сатима дола-
зили, па се и програм одужио
до пред ноћ. Ипак, то су слатке
муке и тешко је описати колико
смо срећни због свега лепог што
нам се догодило – каже пред-
седник.

Задовољство не крије ни један
од дугогодишњих чланова орга-
низационог тима Синиша Којић,
који не спори и то да су људи
постали жељни оваквих мани-
фестација након пандемијских
затварања.

– Имали смо учеснике из целе
Војводине, па и из остатка Срби-
је, и може се рећи да се овде
окупио крем. Поред добре орга-
низације и наше пословичне

љубазности, свеукупној слици је
допринело и то што имамо и
добре, боље рећи непристрасне
судије – каже Којић.

А судије су гледале све – од
самог изгледа запрега и коња,
њиховог хода, па до држања воза-
ча и сувозача, као и лепоте уни-
форми.

И није им лако било да, по
веома топлом и спарном време-
ну, буду комплетно обучени –
од главе до пете, што би се рекло,
у препознатљиву (старо)грађан-
ску одежду.

Муке судијске

Заправо, судије оцењују пет пара-
метара: изглед фијакера, затим

изглед и чистоћу опреме, упа-
реност и ходове коња, вештину
и умеће возача, као и упареност
њихове и сувозачеве одеће. Док
мушкарци обично носе шеши-
ре, сакое, рукавице и кравате, у
дамским рукама понекад се нађе
и бич. Њиме оне обично и мах-
ну пред комисијом, док мушки
возачи поздрављају шеширом.

С друге стране, поред хода,
упарености и изгледа, код коња
је битно и да су у кондицији, што
им је нарочито неопходно када
се од њих тражи да успешно
направе „осмицу”. И ту се најбо-
ље показује колико су обучени.

Поред тога, потребно је да
имају такозвану високу акцију
ногу, то јест да високо подижу
колена, као и да иду уједначе-
ним темпом, рецимо касом. Тре-

бало би да липицанери држе
благо повијен врат и спуштену
главу, а не да парају облаке, што
многи раде, нарочито на овим
просторима.

И, након што је „Фијакеријаду”
свечаноотвориорепубличкипосла-
ник Марко Младеновић, прекра-
сни липицанери су почели да се
шепуре и сијају од лепоте.

Низали су се најпре двопре-
зи, један за другим, било је оних
украшених разним орнаменти-
ма, као и оних једноставније
опремљених, али сви су плени-
ли пажњу својим држањем.

Након тога су уследили и
наступи вишепрега и тако до
пред ноћ...

Грла која вреде баснословно

Њих су будним оком посматра-
ли чланови жирија, као и други
врсни познаваоци, попут Вјеко-
слава Пападопула, председника
Управног одбора Удружења одга-
јивача липицанске расе. 

– Утисци су феноменални и
ова „Фијакеријада” је једна од
најпосећенијих и најуспешни-
јих, јер само двопрега има око
педесет, а ту су и једнопрези,
тропрези, четворопрези... Једно-
ставно, сви хоће овамо да дођу,

да се покажу с новим коњима
или скупљим и лепшим фија-
керима. Иначе, ово је спорт
исконских љубитеља, па ту зара-
де готово да и нема – то су углав-
ном људи који имају своје има-
ње и земљу, самим тим и хране,
а грла има која вреде од неко-
лико па и до двадесетак хиљада
евра – рекао је Пападопуло.

С њим је био и Мирослав
Поповић, уредник емисије
„Коњи поново јуре”, који је
истакао да оволико коња има
само још у Црепаји, која је

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.

Жујкица
Мешанкастарости око четири-пет годи-
на тражи сигурне удомитеље. Средњег
је раста, стерилисана, микрочипована
и вакцинисана против беснила.

Жујкица је мирнијег карактера; на
поводац није у потпуности навикла, тако
да би јој више одговарало двориште.

Ако неко жели да је удоми, може да
контактира с градским прихватилиштем
(352-148), у којем се ова лепа куца при-
времено налази.

Спасене њушкице
Ови малени штенци недавно су спа-
сени, након што их је неко оставио да
угину и настрадају поред контејнера.
У питању су две „девојчице” и један
„дечак”.

Захваљујући нашим хуманим сугра-
ђанима, очишћени су од бува, крпеља
и унутрашњих паразита, а почели су
и да једу сами и сада лепо напредују.

Траже сигурне домове у што кра-
ћем року, а заинтересовани могу да
се јаве на 064/ 396-27-80..

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

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

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

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

за цео живот!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ЧИЈИ СУ ОВИ

ЛЕПОТАНИ?!

Липицанери су светски

познати словеначки (?)

коњи, одгајани у крају

Липица, а раса је настала

1580. године, када је град

припадао тадашњој Хаб-

збуршкој монархији.

У вези с припадношћу

липицанера Словенци воде

расправу са Аустријом, јер

је кобиларницу „Липица”, у

истоименом поменутом

селу, установио аустријски

надвојвода Kарло, тадашњи

регент у тим крајевима.

Иначе, основу за узгој те

расе дали су домаћи кра-

шки, шпански и касније

арапски коњи.

ОДРЖАНА ДЕВЕТНАЕСТА НОВОСЕЉАНСКА „ФИЈАКЕРИЈАДА” 

КАД ЛИПИЦАНЕРИ ХОДАЈУ, МИЛИНА ЈЕ И ЗА ОКО И ДУШУ

Најважније је хармонизовати ход

УСПЕСИ ЈАБУЧКИХ УЗГАЈИВАЧА

Ергела „Величковић” из

Јабуке представљена је с пет

коња, а главни возач био је

Борис Мијалковски, који је и

овог пута блистао освојивши

прва места у тропрегу и више-

прегу, а друго у четворопрегу.

– Годинама се такмичимо у

свим категоријама и у том сми-

слу смо јединствени на овим

просторима. Зато се и налази-

мо у самом врху овог спорта.

Тренутно имамо педесет липи-

цанера и најквалитетнији при-

мерци вреде и по десетак

хиљада евра. Сваки од њих је

на свој начин леп, а оно што ми

у јужном Банату волимо јесте

да хода поносито и уздигнуте

главе. Да се упаре два коња,

веома је тешко, јер то су ипак

две главе. Има оних који се не

трпе, или је један бржи, а дру-

ги спорији, затим треба да буду

исте висине, да иду истом

ногом... Ја мислим да се они

међусобно разумеју, али поне-

кад се и посвађају, нарочито

ако су два пастува. Што се

мојих успеха тиче, првак сам

Србије у вожњи запрега кроз

чуњеве – наводи Борис.

ЧИСТА ЉУБАВ

Раде Михајлов из Старчева је

релативно нов у овом спорту,

али његова љубав према коњи-

ма сеже у најраније детињство.

– Као мали сам одрастао

уз те дивне животиње, а онда

сам их продао 1998. године,

да бих двадесет година

касније поново купио једног

лепотана, који се зове Плуто

Ема, и почео да се такмичим.

То је липицанер пореклом из

јабучке ергеле, млад је, има

три године и тек сад треба да

покаже пун потенцијал. Ја

сам га обучавао, како то

бива, уз помоћ још једног ста-

ријег грла. Потом сам му

купио једну кобилу да би се

такмичио у двопрегу. То је

један старији фијакер, који је

користио још мој деда. Било

је и неких успеха, али првен-

ствени мотив за бављење

овим спортом у мом случају

је чиста љубав – каже Раде.

Пленили својом грациозношћу

Овако изгледа наступ у пуном сјају

Борис Мијалковски у двопрегу

Раде Михајлов са својим љубимцима
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

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

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Наступа период када морате да
средите свој емотивни живот и
почнете да решавате несугласи-
це с партнером. Непотребна тен-
зија вас само успорава. Искори-
стите повољан период за посао.
Спојте лепо и корисно, идите на
пут.

Изузетно повољан период, у
којем ће сви ваши квалитети доћи
до изражаја, па ћете тријумфова-
ти. Идеје које имате наићи ће на
одобравање и подршку сарадника
и надређених. Направите селек-
цију људи с којима се дружите и
радите, одстраните непотребно.

Страхујете да ли сте на правом
путу да решите нека правна пита-
ња која вам задају главобољу.
Понуде које добијате изгледају
примамљиво, али сарадња с
новим пословним партнерима
може вам донети и непланиране
издатке. Будите опрезни.

Добро је када сте истрајни у сво-
јим захтевима, али спремност на
компромисе је понекад боље
решење. Прихватите помоћ која
вам се нуди да решите своје мате-
ријалне проблеме и неке неплаће-
не дугове. Помало сте јогунасти.
Главобоља.

Ризикујте, јасно поставите циље-
ве, одредите границе и крените
да реализујете своје идеје. Не
упуштајте се у беспотребне поле-
мике, јер неки људи из вашег
окружења баш и нису спремни да
вас подрже, колико год да вам то
обећавају.

Пружиће вам се могућност да на
краћем путу упознате особу која
може променити ваш живот, било
пословно, било емотивно. Не
оклевајте превише ако вам пону-
де посао у другом граду или буде-
те морали да се селите, јер на то
већ дуго чекате.

Напокон наступа период када се
окончавају или приводе крају
проблеми које дуго вучете из про-
шлости. Емотивно сте стабилни,
верујте партнеру. Занимљива
понуда из иностранства може
прерасти у добар и дуготрајан
посао. Вреди размислити о њој.

Пружа вам се неколико могућно-
сти за склапање нових послова.
Ако будете довољно стрпљиви и
мудри, реализоваћете их. Не ула-
зите непромишљено у нове везе
и кратке авантуре, јер би могле
да вас емотивно пољуљају и
успоре.

Решење важног правно-папиро-
лошког проблема полако се нази-
ре. Искористите сва расположива
познанства и везе да то коначно
завршите. Не улећите олако у
нова улагања без претходно
добро разрађеног плана. Помало
сте детињасти.

Финансијска ситуација се попра-
вља. То није ништа спектакулар-
но, али биће константног прилива
новца. Неке дугове ћете успети да
санирате, али вам прете и изне-
надни непредвиђени издаци.
Водите рачуна да сви послови
буду у складу са законом.

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)

Време је да се решите особа које
уносе хаос у ваш живот. Прерано
сте се понадали да ће се све
регулисати само од себе. Дајте
себи задатак да истрајете у сво-
јим плановима, како пословним,
тако и приватним. Проблеми са
очима.

Успећете помоћу своје менталне
снаге и уз мало опрезности да се
поставите на адекватан начин и
сачувате своје позиције. Почните
да планирате пресељење у другу
државу или место. Имате повере-
ња у партнера и то вам је највећа
подршка.



ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 15Петак, 25. јун 2021.

ИЗДВАЈАМО ИЗ ПОНУДЕ:

• Бесплатна провера диоптрије

• Комплетне наочаре 

од 2.100 динара

• Сунчане наочаре 

од 3.000 динара

• Контактна сочива

• Контактна сочива у боји

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

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

Online konsultacije sa lekarom na srpskom jeziku, onsule kOnlin omarcije sa lektaonsul u, zikom jepsk na srom u, 
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• 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

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушени вреоци 12.800

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 12.800

Угаљ станари 9.900

Костолац 7.700

ОГРЕВНО ДРВО на рате, ЋУМУР за роштиљ,

сува ПОТПАЛА и букова цепаница у врећи.

ПОТПАЛА ДРВО ЋУМУР.

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

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

(чиста буковина)

ПРОДАЈЕМ опел мериву

1.7, 2005. годиште. 063/325-

972. (305544)

ПРОДАЈЕМ мерцедес А 150,

2006. годиште, купљен у Ср-

бији, прешао 120.000, 2.300

евра. 065/849-71-94.

(305623)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, катализа-

тора и осталих метала,

шлеп служба. 066/409-991,

069/203-00-44. (305118)

ИЗДАЈЕМ гаражу на првом

нивоу колективне гараже

Котеж 2.  063/122-55-22.

(305582) 

ЗАМРЗИВАЧ 310 лч, санду-

чар, две године стар.

013/252-05-10, 063/703-76-

07. (305535)

ПРОДАЈЕМ прасиће, тежи-
на 20 кг. Тел. 064/129-45-
43. (305516)

ВЕШ-МАШИНЕ mil le, фри-
жидери, шпорети, ТВ, увоз
Немачка. 065/665-75-10.
(305546)

СТИЛО 1.2, 2002, петора
врата, фул опрема, шест бр-
зина. 064/130-36-02.
(305580)

ПУНТО 1.2, 2006, петора
врата, атестиран плин, прва
боја. 064/130-36-02. (305580)

ДАЧИЈА логан 1.6, 2008/9,
фул опрема, атестиран плин.
064/130-36-02. (305580)

ФИЈАТ линеа 1.4, 2011, ате-
стиран плин, купљена нова,
власник. 064/130-36-02.
(305580)

ПУНТО 1.2, 2011, петора
врата, фул опрема, металик
сиви. 064/130-36-02. (305580)

ПРОДАЈЕМ шкоду фабија
1.9 СДИ, 2005, регистрован.
Тел. 064/844-43-19,
069/314-01-55. (305607)

ЛАГУНА ДЦИ, 2003. годи-
ште. Регистрован до 2022,
повољно, 063/307-78-81.
(305633)

КУПУЈЕМ аутомобиле у би-

ло ком стању, од л70 до

1.500 евра. 062/193-36-05.

(305593)

СТО и шест столица, брачну
собу, машина за суђе.
065/227-77-17. (305614)

ЕЛЕКТРОЛУКС судо – ма-
шину нову продајем са пра-
тећом документацијом.
063/751-07-79. (305497)

СТО ЈООЛА за пинг – понг,
професионални, продајем,
од 18 до 20 сати. 063/751-
07-79. (305497)

ПРОДАЈЕМ дрва. Топола,
јасен, црвена врба.
061/639-66-58. (305510)

ПРОДАЈЕМ судопере и
остале кухињске елементе.
Судопера 3.000 динара, но-
ва. 063/773-45-97. (305538)

КОТАО на чврсто гориво,
17 kw, са гориоником на пе-
лет. Повољно. 063/720-20-
22. (305433)

ПРОДАЈЕМ мешалицу за
сточну храну са чекићарем
и два ланца земље под заса-
дом лешника. 064/357-81-
50. (305463)

ВЕШ-МАШИНА, комбино-
вани фрижидер, уградна
рерна, усисивач, телевизор,
вентилатор, намештај.
063/861-82-66. (305548)

ЗАМРЗИВАЧ вертикални,
угаона гарнитура симпо –
као нова. 062/155-15-73.
(305556)

СВО покућство, регал, гар-
нитуру, предсобље, трпеза-
рију, технику, ТА, продајем.
Тел. 064/245-30-22. (305584)

ПРОДАЈА новог намештаја,
столови од 4.500, клик-клак
кревети, од 15.300.
060/600-14-52. (305595)

ПРОДАЈЕМ лежај, орман,

креветац, поклањам, комо-

да, чаше, кристал, пешкири,

повољно. 066/888-22-89.

(305590)

КУПУЈЕМ сатове, пенкала,
плоче, фотоапарате, фигу-
ре, књиге, упаљаче, ситне
антиквитете.  066/354-412.
(305589)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, веш
– машине, фрижидере, за-
мрзиваче, електричне шпо-
рете. Долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/101-11-
47. (305519)

КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, сифон флаше,
старе играчке, стрипове, би-
жутерију, старо покућство.
013/335-930, 063/705-18-
18. (305475)

ПРОДАЈЕМ кућу, три стана,
8 ари плаца. Горњи град.
063/829-89-48. (304845/р-
4920)

НОВА МИСА, четворособ-
на, приземна, 160 квм +
поткровље, 5 ари, 72.000.
(353), „Премиер”, 063/800-
44-30. (305626)

ПЛАЦ Стрелиште, 3 ара,
власник, Јоакима Вујића,
20.000 евра. 063/267-456.
(304541)

ПРОДАЈЕМ плац, Војловица,
Братства јединства, други
просек, 8 ари, 9.000 евра.
064/226-23-72. (305493)

ЗЕМЉА на продају, два

ланца код „Зрна”, уз друм,

Новосељански пут. 064/443-

07-07. (305452)

КУЋА, заједно са шупама,

има преко 300 квм, плац

има 16 ари. За више инфор-

мација звати: Шандор,

064/080-81-11. 

ПРОДАЈЕМ две куће на 7

ари плаца у Панчеву. Тел.

060/367-47-97. (305550)

ЈАБУЧКИ пут, нова кућа,

111 квм, укњижена, вла-

сник. 79.000 евра. 065/258-

87-77. (305541)

ПЛАЦ до пута, 29 ари, 16 м

х 190 м, Баваништански

пут, стари део, 20.000 евра.

(470), „Дива некретнине”,

064/246-05-71. (305551)=

ЗЕМЉА на продају, 1.4 лан-

ца, Новосељански пут на

расрксници за Качарево, уз

друм. 064/443-07-07.

(305452)

НОВА кућа, општине Алибу-

нар, објекти 82 квм, јефти-

но, 9.500 евра. 061/216-62-

99. (305543)

ПРОДАЈЕМ породичну кућу

у центру. Плац 17 ари, 600

квм. 063/502-211. (305478)

КУЋА, Бања Врујци, 60 квм,

6 ари, продајем/мењам.

011/274-80-67. (305485)

ЦЕНТАР, 2,75  ари, грађе-
вински плац, 40.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(305576)

НА ПРОДАЈУ кућу у Старче-
ву, 320 квм, 18 ари плаца,
два струјомера, два водоме-
ра. Власник. 063/288-749.
(305553)

ПРОДАЈЕМ 5 ари плаца,

Старчево.  063/843-55-78.

(305574)
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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!

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању

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

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

50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18,

31/19, 37/19-др.закон, 09/2020 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парцели топ. бр. 5519 КО Панчево, за потребе

изградње вишепородичног стамбеног објекта са 14

стамбених јединица, спратности П+3+Пс, у Панчеву,

Таковска бр.6, израђен од стране атељеа „Archi Tec”

Панчево, за инвеститорa „Top Hills 2018”, Панчево.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секре-

таријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-кому-

налне послове и саобраћај. Информације и сва оба-

вештења о јавној презентацији можете добити на те-

лефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у време-

ну од 10 до13 сати у периоду трајања јавне презен-

тације од 7 дана, почев од 02. 07. 2021. године. 

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево. 

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању

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

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

50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18,

31/19, 37/19-др.закон, 09/2020 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парцелама топ.бр.23/3, 23/4, 23/5, 24/1, 24/2 и

24/3 КО Панчево, за потребе: 1) Објекат 1-Доградња

и реконструкција постојеће хале П+0, 2) Објекат 2-

Изградња стамбено-пословног објекта, спратности

П+1 и 3) Изградња помоћних објеката: изложбеног

зида и ограде, улица Јабучки пут 227а и 231, Панче-

во, израђен од стране атељеа „Мега Модулор” Пан-

чево, за инвеститорa „Stahl Bau Munchen”, ДОО,

Панчево.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секре-

таријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-кому-

налне послове и саобраћај. Информације и сва оба-

вештења о јавној презентацији можете добити на те-

лефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у време-

ну од 10 до 3 сати у периоду трајања јавне презен-

тације од 7 дана, почев од 02. 07. 2021. године. 

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању

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

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

50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18,

31/19, 37/19-др.закон, 09/2020 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парцели топ. бр. 13784 КО Банатско Ново Село,

за изградњу објекта: Силосно складиште капаците-

та 19440 м³, израђен од стране „Art Royal

inženjering”, Панчево, за инвеститорa „Ас-Агро 99”

ДОО, Банатско Ново Село.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секре-

таријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-кому-

налне послове и саобраћај. Информације и сва оба-

вештења о јавној презентацији можете добити на те-

лефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у време-

ну од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презен-

тације од 7 дана, почев од 02. 07. 2021. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. 

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)

ПРОДАЈЕМ кућу у Дубокој

бари. Тел. 065/274-82-68.

(305467)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска,

преко пруге, пола под во-

ћем. 064/113-47-76.

(305615)

ПРОДАЈЕМ кућу, плац 5

ари. Горњи град. 063/704-

69-64. (305518)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан,

42 квм, 10.000 евра, укњи-

жен, иза крзнаре, може до-

говор. Ул. Тозе Марковића

26 А. 064/968-63-81,

013/366-990. (305521)

ПРОДАЈА плацева. Градско

грађевинско земљиште.

064/212-52-52. (305530)

ПЛАЦ, Миса, 2,5 ари, Зла-

тарска 26, сва инфраструк-

тура, 32.000 евра. 065/258-

87-77. (305541)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу

може и замена за две мање

стамбене јединице. Кућа је

у северном делу града, на

плацу 40 ари земље, 30 је

под воћем. 013/258-09-20,

064/490-61-95. (305473)

ПРОДАЈЕМ кућу у Николин-
цима, 60 квм, струја, вода,
објекти, плац 20 ари.
063/820-39-59. (305442)

КУЋА, Кајмакчаланска ПР +
ПК, укњижена, 6 ари, 250
квм, ПВЦ, 65.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(305639)

ПЛАЦ, стари Тамиш, 5,25
ари, приватна својина,
8.000 евра. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(305639)

НОВОСЕЉАСНКИ, плац 13

ари, ограђен, 17.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-66.

(305639)

ШАРПЛАНИНСКА, Миса,

кућа укњижена ПО +

ПР+Пк, 25 + 88, фул, укњи-

жена, 100.000. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66.

(305639)

ТЕСЛА, 250 квм, кућа, мир-

на улица, одлична градња,

250.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (305639)

ТРОСОБАН стан, строги

центар, 72 квм, две терасе,

трећи спрат, лифт, ТА, мо-

гућност ЦГ, подрум 12 квм,

укњижен, 75.000 договор.

Звати после 17 часова на

тел. 064/119-60-06. (305259)

НОВОГРАДЊА, Панчево-

центар, продаја станова од

инвеститора: једноипособан

38, двоипособан 62, трои-

пособан 76. 063/823-71-79.

(305164)

СОДАРА, 40 квм, ТA, II, те-

раса, добра зграда, двостра-

но оријентисан. „Трем 01”,

063/836-23-83. (305513)

СОДАРА, трособан, III ре-

новиран, 68 квм, ЦГ, 65.000.

(353), „Премиер”, 063/800-

44-30. (305626)

МИСА, ПК, трособан, 66

квм, фул, ЕГ, 45.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-66.

(305639)

ЦЕНТАР, 32 квм, ЦГ; ПР, са

новим намештајем. „Трем

01”, 063/836-23-83. (305513)

ДВОСОБАН, 53 квм, Миса,

ниско приземље, усељив,

повољно. (470), „Дива не-

кретнине”. 064/246-05-71.

(305551)

ПРОДАЈЕМ одмах усељив

двособан стан на Стрели-

шту, 62 квм. Тел.065/363-

043. (305598)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,

Котеж 12, приземље, ком-

форан. 064/394-65-95.

(305596)

ПРОДАЈЕМ стан, 80 квм, у

Панчеву, Ружина 20, први

спрат. 065/849-71-94.

(305613)

КОТЕЖ 2, трособан, 80 квм,

VI, 65.000. (398), „Кров”,

060/683-10-64. (305576)

ТЕСЛА, Нови свеет, тросо-

бан, новији, 77 квм, ЦГ,

лифт, 85.000. (353), „Преми-

ер”, 063/800-44-30. (305626)

ГАРСОЊЕРА, Самачки, II,

ЦГ, 17 квм, комплет сређе-

на, 19.500. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (305639)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 67

квм, две терасе, ЦГ; 65.000.

(67), „Милка М”, 063/744-

28-66. (305639)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 60

квм, сређен, ЦГ, 60.000.

(67), „Милка М”, 063/744-

28-66. (305639)

МИСА, код школе, етажа, I

спрат, трособан, 100 квм +

ПК трособан, вреди погле-

дати, 70 квм. 069/755-286.

(305639)

КОТЕЖ 1, двособан + про-

ширење, 108 квм, ЦГ, две

терасе, 65.000. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66. (305639)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-

требни станови, куће, пла-

цеви, локали, брза реализа-

ција. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (305639)

КУПУЈЕМО станове и куће.

Брза и сигурна исплата.

(097), „Перфект”, 064/348-

05-68. (303973)

КУПУЈЕМО станове, куће на

свим локацијама. Брза ис-

плата. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (305626)

БЕСПЛАТНО становање ста-

нарки у Иванову. 064/372-

94-71. (305454)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Тесла - „Звезда”, 39 квм, ЦГ,
140 евра, договор. 064/246-
05-71. (305551)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
564 квм, ЦГ, 250 евра.
065/333-15-21. (305583)

ИЗДАЈЕМ трособан наме-

штен стан, 73 квм, строги

центар, лифт, ЦГ, клима, ка-

бловска и интернеет, поглед

на Тамиш, бесплатан пар-

кинг иза зграде. Тел.

063/708-55-66. (305591)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан на Содари, трећи
спрат, ЦГ, клима, 150 евра.
064/590-85-82. (305488)

ИЗДАЈЕМ празан једносо-
банс тан, дворишни, нова
Миса. 064/458-70-60. (305532)

ИЗДАЈЕМ намештену рено-
вирану гасрсоњеру, 27 квм,
код Општине. Тел. 063/812-
42-83. (305542)

ИЗДАЈЕМ смештај за сам-
це,р аднике, студенте, рад-
нички смештај, центар.
063/-502.211. (305478)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештену
гарсоњеру самцу, самици.
Пожељно непушач, 120 евра
плус депозит, нова Миса.
063/281-891. (305481)

ТЕСЛА, дворишни стан, ку-
ћа, једнособан, намештен,
130 евра. 065/405-16-74.
(305456)

ИЗДАЈЕМ мању дворишну
кућу, центар, радницима,
депозит. 061/182-37-90.
(305559)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру од 35 квм у
Ослобођења 36. Цена 200
евра, 3 месеца унапред, де-
позит 250 евра, уговор на
мин. 6 месеци. 064/414-24-
73. (305606)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан, Котеж 1, III
спрат без лифта. 063/836-
79-87. (305597)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру у Самачком хотелу,
100 евра + депозит.
064/888-33-45. 

ИЗДАЈЕМ комплетно наме-

штену гарсоњеру у центру,

са одвојеном спаваћом со-

бом. 060/503-04.24. (305635)



ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ПОСАО

ПОНУДА

ЛОКАЛИ

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsПетак, 25. јун 2021.20

Ekskluzivni 

NOVI luksuzni 

stanovi

 u srcu

grada

 92.5 m2

useljivi od 

04. Jula 2021.

radeizgradnja@gmail.com

Miloš 0631545819

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

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

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

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

Stan 2 112,40 m²
Stan 6 66,55 m² 
II sprat
Stan 9 112,40 m²
Stan 10 54,65 m² rezervisan

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

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

III sprat
Stan 15 72,78 m² rezervisan

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

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

Stan 24 54,00 m² rezervisan

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

Stan 27 65,83 m²
Stan 28 58,44 m²
DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje
Stan 2 60,75 m²
Stan 3 76,74 m² 
Stan 4 77,64 m² 
Stan 5 60,70 m² 

I sprat
Stan 6 46,62 m²
Stan 7 77,28 m² rezervisan

Stan 8 76,09 m² rezervisan

Stan 10 60,70 m² rezervisan

Potkrovlje
Stan 11 46,36 m² rezervisan

Stan 12 76,18 m² rezervisan

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

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

BRAĆE JOVANOVIĆ 22a
I sprat

stan 2 – 55,50 m²

II sprat

stan 3 – 51,19 m²

stan 4 – 55,50 m²

povučeni sprat

stan 5 – 103,39 m²

MILOŠA TREBINJCA 62–64
Povučeni sprat

stan 14 – 148,75 m²

stan 15 – 78,61 m²

SLAVKA BOKŠANA 5
900 evra/m²

stan 2 – 25,73 m²

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

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

I sprat 48,29 m²)

stan 4 – dupleks (II sprat 66,06 m²

+ galerija 40,80 m²)

stan 5 – dupleks (II sprat 54,15 m²

+ galerija 38,22 m²)

stan 6 – dupleks (II sprat 53,65 m²

+ galerija 30,25 m²)

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

Потребни помоћни радник

на пољопривредном газдин-

ству. Потребно знање рада

на машинама: трактор, пум-

пе, машине за сечење тра-

ве, итд. Возачка дозвола.

062/889-81-66

Компанији „Утва-Милан Премасунац” из Качарева

потребни: заваривачи, металоглодачи, 
металостругари и борверкисти.

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

Ћевабџиници „Хало Лесковац”

потребан

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

(6/305327)

ПРОДАЈЕМ СТАН на Котежу 2, приземље,

велика ограђена тераса са улазом, 64 квм,

екстра стан, цена повољна.

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

ЕЛЕКТРОИНСТАЛА
ТЕР СКОЈ радњи
„Elektro in” из Пан-
чева, потребни
електроин ста ла те -
ри са и без радног
искукства. 

Контакт телефон

064/179-27-83. 

(5/305573)

ПОТРЕБНИ радници за бра-

ње малина у Ариљу, сме-

штај и храна обезбеђени.

061/200-15-32, 060/501-27-

75. (305452)

ПОТРЕБАЛН мушко-женски
фризер. 069/233-73-06.
(305477)

ПОТРЕБАН конобар-ица са
или без искуства у рестора-
ну „Банатски кутак” у Пан-
чеву. 060/512-59-99.
(305487()ж

ПОТРЕБНА два радника за
брање малина у Ариљу.
Стан и храна обезбеђени.
За све информације позови-
те 060/558-52-25. Радосав.
(305157)

ПОТРЕБНА спремачица, ре-
сторан Звезда. 063/278-250.
(305529)

ПОТРЕБНА радница за рад
укиоску. 064/462-12-61.
(305561)

ПОТРЕБАН помоћни рад-
ник за рад у пекари.
065/555-94-44. (305572)

ПЕКАРИ потребна рдница.

063/193-75-30. (305620)

РЕСТОРАНУ „Коноба 32”

потребан пица-мајстор. Зва-

ти од 16 до 20 сати на

062/880-59-99. (305618)

МАРКЕТУ „Цеца 013” по-

требне раднице. 060/555-

11-73. (305622)

ШЉУНАК песак сејанац од-

воз шута малим кипером, до

два кубика 064/664-85-31,

013/342-338. (СМС)

АЛУ - ПВЦ столарија, ролет-

не, комарници, венецијане-

ри, тракасте завесе. Уграђу-

јем, поправљам. 063/882-

25-09. (305285)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке

бојлера, шпорета, индика-

тора, разводних табли, ин-

сталација. Мића. 064/310-

44-88. (304981)

ЧИШЋЕЊЕ подрума, гара-

жа, олука. Бобан, 0634/800-

46-98. (305496)

ИЗДАЈУ се локали 110 , 40

квм, и канцеларијски про-

стор, Стевана Шупљикца 88.

063/278-250. (305529)

ИЗДАЈЕМ локал, 65 квм,

Његошева бр. 2, два излога,

шеталиште, центар.

065/334-32-80. (305588)

ИЗДАЈЕМ стамбено-послов-

ни простор, повшрине 50

квм, центар града, погодно

за канцеларије. 064/888-33-

45. (305611)

СОДАРА, локал-стан, ВП,

ЦГ, 59 квм, 55.000. (398),

„Кров”, 060/683-10-64.

(305612)

БРАВАРИ, заваривачи, мон-

тери и физикалци потребни

за рад у Панчеву. Жељко.

064/978-67-78. (305095)     

ПОТРЕБНА радница за рад

у пекари. Тел. 063/786-86-

79. (305636)

ПОТРЕБАН мајстор за про-

изводњу пецива. 064/973-

60-66. (304851)

ПОТРЕБНА девојка за рад у

кафићу, горе у Максију.

065/261-22-85, 063/862-10-

74. (305628)

ПОТРЕБАН помоћни рад-

ник у кухињи. За информа-

ције позвати на тел.

062/365-414. (ф)

РЕСТОРАНУ потребна кува-

рица са искуством, на неод-

ређено време.062/478-394.

(305638)

ПОТРЕБНА помоћна радни-

ца у кухињи – ресторан.

062/806-02-58. (305265) 

СТОЛАР са искуством по-

тербан за рад у СЗР „Наме-

штај комови”, пријава и

плата од 80.000 динара.

Александар, 064/128-88-80.

in fo@ ko mo vi.rs  (305629)

ПОТРЕБНИ вредни и одго-

ворни људи за поделу фла-

јера. 064/664-60-06.

(305627)

ПОТРЕБНА радница за раз-

ношење кафе на бувљаку.

064/132-98-12. (305455)

ПОТРЕБАН мајстор за бу-

шење бунара. 064/459-91-

21. (305460)

ПОТРЕБНА спремачица за

рад у Панчеву. 060/033-56-

69. (305459)

РЕСТОРАНУ „Royal” у Авив

парку потребни радници у

продаји, конобар-ица.

063/216-788. (305609)

РЕСТОРАНУ „Коноба 32”
потребан помоћни радник-
ца у кухињи, са искуством.
Звати од 16 до 20 сати на
062/880-59-99. (305618)

РЕСТОРАНУ „Коноба 32”
потребан помоћни коно-
бар. Звати од 16 до 20 сати
на 062/880-59-99. (305618)

КАФАНИ „Кордун” потреб-
ни кувар и помоћни радник.
Доћи лично на адресу, Бра-
ће Јовановића 17. 064/551-
05-01. (305575)

ПОТРЕБАН ноћни чувар на
градилишту у Панчеву.
060/333-88-50. (305599)

ПОТРЕБНИ: радница за рад
на фарми пилића. 064/259-
96-62. (305608)

ПОТРЕБНИ радници за рад
у аутоперионици у Стевана
Шупљикца, фиксна плата +
бакшиш. 062/214-765.
(305623)

КОМБИ превоз робе, селид-

бе. 064/243-82-85. (305093)

СЕЛИДБА, превоз друге ро-

бе. Панчево, даље. Цена до-

говор. 013/366-843,

063/193-22-29. (305192)

КОШЕЊЕ траве тримером.

Зоран. 064/932-52-86.

(305405)

ФАРБАРСКО-МОЛЕРСКИ

радови, глетовање, кречење,

столарија, фарбање радија-

тора. 064/280-26-15.

(304735)

КОСИМ траву, коров, дво-

ришта, воћњаке. Повољно.

Зоран. 061/683-67-48.

(304728)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уград-

ња, одржавање воде, кана-

лизације, кабине, славина,

бојлера, котлића. 063/836-

84-76. (304735)

КОСИМ траву тримером и

косачицом. Драган.

069/044-22-56, 064/867-47-

89. (305441)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс,

керамика, педантно.

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

71. (305443)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови и обрада шпалетни.

065/842-84-29, 063/842-84-

29. (305447)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-

не, комарници, венецијане-

ри, уграђујем, поправљам,

гуртне. 064/181-25-00.

(305468)

БРАВАР-ВАРИЛАЦ: капије,

ограде, надстрешнице, га-

раже, гелендери, остало.

Злајо, 065/558-45-17.

(305501)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ

радови, кречење, глетовање,

фарбање столарије.

064/171-32-57. (305509)

КВАНТНО магнетна анализа

целог организма. Савет и

препорука. 063/868-04-51.

(305509)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, ре-

новирање кровова, гипсар-

ски радови, стиропор, бава-

лит фасаде. 063/865-80-49.

(305512)

ТАПЕТАР који пресвлачи

намештај, са искуством тра-

жи посао. 064/120-77-64.

(305540)

МОЛЕРАЈ, фасаде, столари-

ја, гипс, обраде око прозо-

ра, комплетне адаптације.

063/893-39-94. (305534)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, рено-

вирање купатила, поправке,

санитарије, славине, одгу-

шење канализације.

061/193-00-09. (305564)

НЕМАЧКИ, часови свим уз-

растима. Преводи, припре-

ма за полагање свих нивоа

знања. 061/656-04-04, 352-

892. (305545)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шује канализацију, попра-
вља славине, вентиле, бојле-
ре, адаптира купатила, фи-
не монтаже, повољно.
060/411-17-16.
(305616)

ЧИСТИМ подруме, тљаване,
шупе, дворишта, гараже, из-
бацујем стари намештај.
Златко. 063/196-54-56.
(305557)

ОДГУШЕЊЕ купатила, кухи-
ња и канализационих цеви
машинским путем. 062/640-
07-41. (305570)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор. Алек-
сандар. 064/157-20-03.
(305522)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
услуге, одгушења канализа-
ције, поправке, бојлер, wc-
а, батерије. 013/377-930,
062/144-40-64. (305616)

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

НЕГА старих и непокретних
лица, пресвлачење, мењање
пелена и замена катетера и
терапија. 060/067-61-05.
(305587)

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

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка, из-
рада инсталација, ТА пећи,
бојлера, најјефтиније у гра-
ду. 066/354-412. (305589)

ПОВОЉНО обављам све вр-
сте физичких поаслова, по-
штено, одговорно и педант-
но. 061/311-97-69. (305617)

КОШЕЊЕ траве, обарање
стабала, одношење ствари,
рушења кућа, шупа.
064/122-69-78. (305619)

УГРАДЊА климе, поправке,
допуне и сервисирање по-
вољно и квалитетно.
064/850-71-05. (305624)

СЕЛИДБЕ, комби превоз ро-

бе и путника. 065/665-75-

10. (305546)

ВРШИМ превоз комбијем у

свим правцима. Повољно.

Златко. 063/196-54-56.

(305557)

ИЗДАЈЕМ локал од 90 квм

код аутобуске станице.

063/278-421. (305321)

ИЗДАЈЕМ механичарску ра-

дионицу, локал, магацин,

150 квм. 064/482-65-53.

(305438)

ЛУКС локал издајем у цен-

тру. Тел. 063/751-07-79, од

18 до 20 сати. (305497)

ИЗДАЈЕМ локал од 20 квм,

у Панчеву, Жарка Зрењани-

на 13. Теол. 064/184-87-50.

(305514)
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Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

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

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

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

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

37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД 

План детаљне регулације северне 

индустријско-пословно-производне зоне 3

у Панчеву

Излаже се на рани јавни увид План детаљне регу-

лације северне индустријско-пословно-производне

зоне 3 у Панчеву ( у даљем тексту План).

Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15

дана и то почев од 25. 06. 2021. године.

Наведени плански документ, биће изложен на рани

јавни увид, у згради Градске управе Града Панчева,

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

спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана

од 9 до 13 сати. Све информације у вези са огласом

могу се добити путем телефона 013/353-304. 

План ће бити доступан јавности и у дигиталном

облику, у трајању раног јавног увида, на званичној

интернет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе у току трајања раног јавног увида, ис-

кључиво у писаном облику, Градској управи Града

Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске

и стамбено-комуналне послове, путем писарнице

Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I,

бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примедбе и суге-

стије могу утицати на планска решења.

Добровољно служење воjног рока са оружјем 

и курс за резервне официре Војске Србије

Обавештење за јавност

Центар Министарства одбране Панчево, обавешта-

ва заинтересована лица мушког и женског пола, да

је и даље у току јавни конкурс за пријаву кандидата

за добровољно служење војног рока са оружјем и

курс резервних официра Војске Србије за упут на

добровољно служење војног рока у месецу сетем-

бру и на Курс за резервне официре у месецу сеп-

тембру.

Право пријављивања имају држављани Републике

Србије старости од 19 до 30 година који испуњавају

услове конкурса: 

Општи услови:

– да је држављанин Републике Србије;

– да није осуђен на казну малолетничког затвора

или безусловно на казну затвора због кривичног

дела (док казну не издржи или не буде пуштен на

условни отпуст);

– да се не води кривични поступак због кривичног

дела за које се гони по службеној дужности;

– да је здравствено способан за војну службу;

– да није одслужио војни рок са оружјем и

– да има место пребивалишта на територији Репуб-

лике Србије.

Поред општих. кандидат за слушаоца курса за ре-

зервне официре мора испуњавати и следеће усло-

ве:

– да има завршене основне академске студије од-

носно основне струковне студије од значаја за

Војску Србије;

– да испуњава услове прописане за регруте који се

упућују у посебне јединице Војске Србије и

– да има позитивну безбедносну проверу

Више информација могу добити на интернет стра-

ници Министарства одбране www.mod.gov.rs, или у

Центру Министарства Одбране Панчево, адреса

Милоша Обреновића бр. 1, Панчево, где могу под-

нети и пријаву.

После потписивања уговора који дефинише права и

обавезе обе стране, кандидат одлази у један од три

центра за обуку Војске Србије – Сомбор, Ваљево

или Лесковац.

Закон о војној, радној и материјалној обавези, про-

писује да служење војног рока траје шест месеци.

Служење војног са оружјем је један од предуслова

за заснивање радног односа у јединицама Војске

Србије у статусу професионалног војника.

Центар Министарства одбране Панчево

ПОТРЕБАН РАДНИК на паковању робе 

– 5 извршилаца, и радник електро струке 

(аутоматичар-електричар) – 1 извршилац, 

за рад у погону производње.

За информације можете позвати на тел. 

062/365-414, сваког радног дана од 7 до 15 сати.

CV доставити на email:

mesoprometpancevo@gmail.com 

или донети лично у фабрику, Ул. Македонска 179

(стара Миса) Панчево.

Разговор за посао и услове рада обавља се 

сваког радног дана од 11 до 13 сати.

Оглас важи до 15. јула 2021. године

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, „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” АД

Београд, Улица Таковска 2, поднео захтев за од-

лучивање о потреби процене утицаја на животну

средину за пројекaт  изградњa РБС „PA-Скадарска

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

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

11418/1 КО Панчево, на територији Града Панчева. 

Увид у податке и документацију из захтева носиоца

пројекта може се извршити у просторијама Секрета-

ријата за заштиту животне средине Градске управе

Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617

у периоду од  25. јуна до 05. јула 2021. године рад-

ним даном од 10 до 14 сати.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведе-

ном року достави мишљење у вези са поднетим за-

хтевом.

РАДИМО све физичке по-

слове: рушења, бетонирања,

одношење аствари, кошење

и остало. 060/035-47-40.

(305619)

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 – превоз шљунка, пе-

ска, сејанца и ризле. Услуге

виљушкарима носивости и

до 10 тона. 063/218-894.

(304023)

KIZ ZA – рушење објеката,

утовар и одвоз шута, иско-

пи, сечење и разбијање бе-

тона, насипање и набијање

терена. 063/218-894.

(304023)

KIZ ZA – продаја квалитет-

них бехатон коцки са при-

премом и радом. 064/648-

24-47. (304023)

KIZ ZA – орезивање и сеча

дрвећа из камиона са кор-

пом, прање прозора, чи-

шћење олука, замена црепа,

изнајмљивање маказастих

платформи. 063/218-

894.(304023)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,

превоз камионима, рад ви-

љушкарима и машинско чи-

шћење терена са одвозом.

060/425-54-43. (304023)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и од-

воз шута, лупање бетона и

ископ мини багерима.

064/648-24-50. (304023)

НАЈАМ виљушкара за уто-

вар и истовар робе, теле-

хендлера до 18 м висине.

064/648-24-50. (304023)

ПРАЊЕ тепиха, долазак на

адресу, Цара Душана 122.

061/225-42-21. л(305547)

ПРЕВОЗ шљунка, песка, се-

јанца. Најповољнија ризла у

граду од 2.000 /м³.

064/648-24-50. (304023)

ПРОФЕСИОНАЛНО сечење,

поткресивање дрвећа из ка-

миона до 30 м висине.

064/648-24-50.(304023)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење купатила, канализаци-

је, водоводне адаптације,

замена вирбли, вентила, ба-

терија, санитарије, све за

воду, 0-24 сата. Пензионе-

рима екстра попуст. Дола-

зим одмах. 013/348-139,

063/811-74-89, Јовичин.

(305490)

ПРЕВОЗИМ кипером: песак,

шљунак, сејанац, утовар,

одвоз шута. 064/354-69-94.

(305632)

СЕЛИДБЕ, превоз ствари,

могућност радника.

064/482-65-53.  (305438)

ПРЕВОЗ робе и селидбе, из-
бацивање и одвоз шута и
непотребних ствари.
061/818-34-96. (305560)

СЕЛИДБЕ, превоз, могућ-
ност радника, браварски
радови. 064/482-65-53.
(303076)

ШЉУНАК од – 8 м³, песак,
сејанац, ризла за насипање
пута. 063/472-669, 013/332-
066. (305581)

СЕЛИДБЕ, екипа радника,

превоз. Одвозимо непотреб-

не ствари. 064/280-30-16,

063/731-77-67, Владимир.

(305466)

СЕЛИДБЕ, превоз робе мер-

цедес камионом, радници,

повољно. Вук. 063/278-117,

064/176-91-85. (305585)

ТЕПИХ сервис Путник, ду-

бинско прање тепиха и на-

мештаја. 302-820, 064/129-

63-79.  (305601)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ,

гипсарски радови, поствка

ламината. Проверите.,

062/816-66-78. (305625)

СИРОМАШНА породица –

муж, жена и две ћерке траже

кућу где би живели и све то

чували о одржавали, он са

Косова. 067/711-49-83. (305634)

ИЗДАЈЕМ стан у Будви, две

терасе, клима, кабловска,

10 минута до плаже. Тел.

065/214-00-49. 

(305494)

СОЛИДАН смештај клод

Слобе у бањи Врујци.

064/438-12-35. (303978)

ЗЛАТИБОР, издајем кућу за

одмор, 10 км од центра, по

цени од 3.000 за ноћ.

064/940-84-12. (305517)

БАЊА ВРУЈЦИ, апартман

опремљен, прима пет особа,

потпуно опремљен.

061/132-54-21. (305476)

ПОВОЉНО летовање, Шу-

шањ, пун пансион, превоз

Фудекс. 069/193-15-92,

064/193-15-92. (305571)

ЦЕНТРАЛА 301-150,  БЛАГАЈНА 300-830



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 25. јун 2021.22

Наш драги колега

МИША БУЛАЈИЋ
1968–2021.

извршни директор функције производње

и техничке подршке

заувек нас је напустио 17. јуна 2021. године

Почивај у миру!

Колектив „ХИП-Петрохемија” а.д. Панчево

(75/ф)

С неизмерном тугом и дубоким поштовањем опраштамо се

од драгог колеге и пријатеља

МИШЕ БУЛАЈИЋА

Дао је велики допринос развоју ХИП-Петрохемије и оставио

неизбрисив траг у нашим животима.

Никада га нећемо заборавити.

Извршни одбор „ХИП-Петрохемија” а.д. Панчево

(76/ф)

МИША БУЛАЈИЋ

Најбољи међу нама, наш саборац, пријатељ и колега, оти-

шао је изненада.

Почивај у миру!

Технички тим „ХИП-Петрохемија” а.д. Панчево

(78/ф)

С тугом се опраштамо од нашег поштованог колеге

МИШЕ БУЛАЈИЋА

Заувек ће остати у нашем сећању.

Надзорни одбор „ХИП-Петрохемија” а.д. Панчево

(77/ф)
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Наша вољена

ТАМАРА ПОПОВИЋ
рођ. Мартиновић

преминула је 16. јуна 2021, у 45. години.

Сахрана је обављена 19. јуна 2021. године.

С љубављу ћемо чувати успомену на њу.

Супруг АЛЕКСАНДАР, син ВИКТОР, 

мајка СЛАВИЦА, сестра МАРИНА

са ћерком МИОМ и остала родбина

и пријатељи
(10/305448)

Последњи поздрав нашој драгој

МИЛОСАВИ РАДОСАВЉЕВИЋ

МИКИ

Сестра МИЛКА, зет РАДОМИР, 

сестрићи МАРЈАН, МАРИЈАНА

и ВЛАДИМИР са породицама

(41/305495)

ТАМАРА ПОПОВИЋ

Нека те анђели чувају.

Рачуноводство и администрација

Основног суда Панчево
(47/305504)

Свако има неког кога нема

НЕДЕЉКА НОВАКОВИЋ

Ни време, ни туга неће умањити лепоту што

смо скупа постојали.

Генерација 107.  Гимназије „Урош Предић”

(49/305506)

Последњи поздрав

ТАМАРИ ПОПОВИЋ

Верујемо да се и смрт постидела што нам те је

узела.

Ти се не завршаваш.

Колектив ОШ „Бранко Радичевић”

(54/ф)

ТАМАРА ПОПОВИЋ

Волећемо те увек.

ЂУЂА и ДАНИЛО
(65/305536)

Последњи поздрав драгој колегиници

ЈАСМИНИ МИТИЋ
1976–2021.

Запослени „ХИП-Петрохемија” а.д. Панчево

(71/ф)

Последњи поздрав

МИШИ БУЛАЈИЋУ

Колеге из фабрике ПЕВГ

(85/305577)

Тужна срца опростили смо се од

АНКЕ МАРЕК
20. V 1942 – 22. VI 2021.

Успомену на твој лик, љубав и доброту вечно ћемо чувати.

Ћерке ЉУДМИЛА и ТИЈАНА, зетови БОШКО и НЕБОЈША, унук МИРОСЛАВ

са породицом, унуци ТАМАРА, МАРИНА и МАРИО
(95/305610)

АНАТОЛИЈЕ БЕЛОВИЦКИ

ТОЉА
7. VII 1940 – 21. VI 2021.

Распадам се од туге... не верујем.

Хвала ти на свој безусловној љубави.

Збогом, татице мој.

Неутешна ћерка ТАЊА

(92/305603)

Последњи поздрав драгој јетрви и стрини

НЕДЕЉКИ ЛУТКИЋ

од АНКЕ, ДЕЈАНА и БОЈАНА

са породицама

(66/305537)НЕДЕЉКА ЛУТКИЋ

Наша вољена преминула је 19. јуна 2021, у 63. години.

ЗАУВЕК ЋЕШ БИТИ НАША ЗВЕЗДА ВОДИЉА

Ћерка КРИСТИНА, супруг ЈОВАН, брат НЕДЕЉКО, снаја СУЗАНА, 

братанац ПЕТАР и родитељи ПЕРО и МИЛКА

(97/305631)

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

Последњи поздрав нашој драгој

ЈЕЛИЦИ

од сина ГОРАНА, снаје МАЈЕ и унука ПЕЦЕ и ДАЦЕ

(57/305524)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 25. јун 2021.24

26. јуна 2021. обележићемо шестомесечни помен од смрти

ЋОЈБАШИЋ СПАСОЈЕ

Свакодневно те поменемо са осмехом на лицу, јер нам је драго

што смо те имали, а онда се растужимо јер смо те изгубили.

Почивај у миру!

Син МИКАИЛО са супругом, унука МАРИЈА

и унук СЛОБОДАН са породицама

(93/305604)

Последњи поздрав

ГЛАВИЧ СТАНИСЛАВУ

Био си наша подршка и помоћ када нам

је то било најпотребније.

Hi pra en gi ne e ring Панчево

(72/ф)

Последњи поздрав

ГЛАВИЧ СТАНИСЛАВУ

У име радника комерцијално финансиј-

ске службе градилишта Ar zew – Al žir

МИОДРАГ МИЛАШИНОВИЋ

(73/ф)

Последњи поздрав

колеги, пријатељу,

другару и комшији

СТАНИСЛАВУ

ГЛАВИЧУ

Породице ПАЈЧИН

и МАРОШАН

(80/305565)

С тугом и поштовањем смо се опростили од

нашег пријатеља

СТАНИСЛАВА ГЛАВИЧА

Памтићемо га као доброг човека и искреног

пријатеља.

МИРА и ЗОРАН ПАРОВИЋ

(48/305505

У суботу, 26. јуна 2021. године, у 11 сати, на Новом гробљу, 

дајемо шестомесечни помен, нашем вољеном

НИКОЛИ ТРАВИЦИ

Са поносом те помињемо сваког дана. Вечно ћеш остати у на-

шим срцима.

Хвала ти за све. Недостајеш много...

Твоји синови МИЛОШ и СИМО са породицама

(19/ф-668)

3
У суботу, 26. јуна, у 11 сати, на Новом гробљу, дајем Парастос мојим најмилијима

БОГОЉУБ ЉИЉАНА МАРКО

СТОЈАНОВИЋ СТОЈАНОВИЋ СТОЈАНОВИЋ
19. II 1946 – 1. VII 2019. 12. III 1955 – 29. XII 2020. 5. I 1976 – 7. IX 2008.

Најлепше успомене и љубав према вама живе у мени. Волим вас највише на свету.

Ваша АЛЕКСАНДРА
(98/305637)

Мајчице моја мила и драга, отишла си тихо, не-

чујно, сама.

Као да си хтела да се сакријеш.

Никад те нећу заборавити.

Мајка је једна, једина.

Почивај у миру и тишини.

Последњи поздрав од ћерке ВЕСНЕ, 

унука СРЂАНА и ИВАНА са породицама
(59/305525)

Хвала ти за најлепше

детињство и одраста-

ње.

Заувек у срцу,

ПЕЦА и ДАЦА

(58/305524)

18. јуна 2021. преминула је наша драга мајка,

бака, свекрва и ташта

КОСТАДИНКА

ДИМИТРИЈЕВСКИ ДИНА
1942–2021.

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на њу.

Ћерка ЗОРИЦА и брат ПРЕДРАГ са породицама

(51/305508)

Последњи поздрав куми

КОСТАДИНКИ

ДИМИТРИЈЕВСКИ

ДИНИ
1942–2021.

Породица ВЕЈАЧЕСКИ

(52/305508)

ИЛИНКА

ВУКСИЋ

Баба, последњи

поздрав од ЗОРЕ, 

САЊЕ и ДАЦЕ

са породицама

(3/305435)

Последњи поздрав драгој

ДУШКИ
Отишла је једна добра, вредна и мила особа.

Тетка РАДА, ПЕЦА и ДЕЈАН
(43/305499)

Последњи поздрав нашој вољеној супрузи и

мајци

ДУШАНКИ РАДИЧЕВИЋ
1944–2021.

Заувек ћемо те чувати у срцима.

Супруг ВУЈАДИН и ћерке ВИОЛЕТА и ДРАГАНА

са породицама

(67/305539)

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.

ЗОРИЦА ТМУШИЋ
2015–2021.

Без обзира што нека срца не куцају више, ми који живимо

вечно ћемо их волети.

Твоји најмилији

(99/и)
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Прошло је шест месеци откако није са нама

наш вољени супруг, отац и деда

ДРАГУТИН МАНЧИЋ
1943–2021.

Тугују: супруга ДУШАНКА, ћерка ОЛИВЕРА

и син ГОРАН са породицама

(61/305527)

Прошло је тужних шест месеци откако није са нама

наш вољени

ЖАРКО ВОЈКА
1956–2020.

Оставио си неизбрисиве трагове, сећања која не

бледе и љубав која ће вечно трајати у мислима и ср-

цима твојих најмилијих.

Супруга ГОРДАНА, ћерке МИЛЕНА и МИРЈАНА,

зет МАРКО и унуци ВАСИЛИЈЕ и ЛАЗАР
(56/305523)

29. јуна навршава се годину дана откада није са

нама наш драги

РАДОВАН АЏАИП
1958–2020.

Вечно ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Отац БРАНКО, супруга РУЖИЦА, син ЗОРАН,

снаја ДРАГАНА и унуци СТЕФАН и БРАНКО

(64/305533)

Најдража наша

НАТАЛИЈА РАДАНОВИЋ
Прошло је четрдесет дана откако ниси са нама.

Туга и бол за тобом не престају.

Вољена наша, јако нам недостајеш. Поносни

што смо те имали, а претужни што смо те изгуби-

ли.

Твоји најмилији
(68/305552)

Мајчице моја вољена

НАТАЛИЈА РАДАНОВИЋ

Знам да си горе негде иза облака, међу анђелима

и да ме гледаш и чуваш.

Волела бих када би само још једном могла да те

загрлим и осетим топлину и нежност твог додира.

Боли колико ми недостајеш.

Заувек твоја ЉУБИЦА
(69/305552)

26. јуна навршава се четрдесет тужних година од преране смрти

наше драге

ДАРКЕ РАДИВОЈША
рођ. Брозовић

1948–1981.

Драге успомене и њен мио и незаборавни лик носимо дубоко у

нама са љубављу и неизмерном тугом.

Њени најмилији

(81/305566)

СТАНКО СТАНОЈКОВСКИ

26. јуна 2021. навршава се годину дана откада си

нас напустио.

Нема речи колико си био добар и колико нам

фалиш. Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Нека те анђели чувају.

Твоје сестре и брат

(12/305450)

Прошло је тужних четрдесет дана откад није више са нама

МИЛОРАД ДАНГУБИЋ

Брат СЛАВКО, брат РАТКО и сестра ЛЕПОСАВА са породицама

(84/305569)

У суботу, 26. јуна дајемо годишњи помен нашем вољеном

СТАНКУ СТАНОЈКОВСКОМ
Недостајеш... много недостајеш...

Твоји: супруга НАДА, син ЗОРАН, ћерка МАРИЈАНА, 

снаја НАТАША, зет МИЋА и унуци ВУКАШИН, ХАНА и ХЕЛЕНА

(83/305568)

Прошло је дванаест година откако није са нама наш

ДРАГАН ВУЈОВИЋ

Године пролазе, али бол и празнина заувек остају.

Брат СЛОБОДАН ВУЈОВИЋ са породицом

(87/ф)

СЕЋАЊЕ

КОЈИЋ

БОГОМИР РОБЕРТ
9. XII 1970 – 26. VI 2011. 9. XII 1970 – 20. XI 2020.

Синови моји соколи, мама ће до гроба туговати.

Мама ВЕРА и тета ДРАГОЈЛА
(91/305602)

23. јуна навршавају се две године од смрти

маме, бабе, сестре и свастике

ЗАГОРКЕ ГАРИЋ
1937–2019.

Ожалошћени: ћерка СЛОБОДАНКА

са породицом и сестра ЈЕЛА

са супругом из Сарајева

(94/305605)

Четрдесет дана отка-

ко није са нама наша

ЕМИЛИЈА

ЛОВРИНОВИЋ

ЛИДИЈА са децом

(63/305531)

ТЕОФИЛ

АНТОНИАДИС
1925–1987.

Заборав не постоји

јер сећање не бледи.

ЕЛЕНИ, МАРИНЕЛА,

ДОНАТЕЛА

и АФРОДИТА
(9/305446)

27. јуна 2021. навр-

шава се четрдесет да-

на од смрти мога су-

пруга

ВОЈИСЛАВА

ВЛАЈИЋА

С поштовањем

ЖИВКА ВЛАЈИЋ
(17/305461)
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СЕЋАЊЕ

ФОГЛ

ВИНКО МИРА
1934 – 2007. 1939–2011.

„Живот је тренутак а сећање вечно”

Заслужили сте наше вечно поштовање, љубав и сећање.
Ћерке ЉИЉАНА и БЕБА

(33/305480)

23. јуна се навршава седамнаест тужних година

откако нису са нама

БАРБУ

ТОМА ЉИЉАНА

Вечно ожалошћени синови

РОБЕРТ и БЕРНАРД

(34/305482)

26. јуна 2021, у 11 сати, на Старом православном гробљу дава-

ћемо једногодишњи помен

ДРАГАНУ МАРИНКОВИЋУ

Ожалошћени: супруга ВЕСНА, ћерка АЛЕКСАНДРА, 

зет ЏУАН и син АЛЕКСАНДАР

(42/305498)

Прошла је тужна година нашем

ДРАГАНУ МАРИНКОВИЋУ

Заувек у нашим срцима.

Мајка ЦАНА и брат ВОЈИСЛАВ са породицом

(20/305464)

ЖАРКО ВИДИЋ
26. VI 2020 – 26. VI 2021.

Заувек ћеш бити и остати у нашим срцима и

мислима.

Сестра ЈУЛКИЦА са породицом

(46/305503)

СЕЋАЊЕ

ЛАЦКОВ

ДЕЈАН МАКСА
2016–2021. 2010–2021.

Увек у мислима са вама.
(44/305500)                                 ВЕРА и СВЕТЛАНА са породицом

СЕЋАЊЕ

ФИЗЕШАН

ВЕРА ТОДОР
4. X 1953 – 28. VI 2007. 7. X 1943 – 2. VII 2013.

(45/305502)                                                                                              Породица

29. јуна навршава се година од смрти нашег

вољеног

ДУШАНА МИХАЉЧИЋА

Твоји најмилији: супруга ТРАЈАНКА, 

син ГОРАН, ћерка ГОРДАНА, снаја СОЊА, 

зет МИЛОРАД, унуци МЛАДЕН, ДУШАН,

АЊА, МАРИЈА и МИЛИЦА

(53/305511)

Прошла је година от-

како није са нама

наш друг

ДУШАН

МИХАЉЧИЋ

Сећаћемо се твог

лика.

Друг ВИКТОР
(29/305473)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ДМИТРУ КАЛИНИЋУ МИЋИ

Време пролази, недостатак, бол, празнина

остају.

Твоји најмилији

(11/305449)

Прође година откад

није са нама наш

драги

ДМИТАР

КАЛИНИЋ

Радо ћемо се сећати

твог лика.

ВИКТОР и САША
(28/305473)

Наш драги

ДМИТАР

КАЛИНИЋ

Тешко је живети са

раном на срцу и ду-

ши, видети те свуда а

нигде те не наћи.

С љубављу коју смрт

не прекида живећеш

вечно у нашим срци-

ма.

Неутешна сестра

НАДА

и зет МИЛУТИН
(70/305555)

ЉУБА

СУВАЧАР

Четири године туге

за тобом драги наш

Љубиша.

Твоји најмилији

(55/305520)

СТАНКО

ЛОНЧАРЕВИЋ
1953–2019.

Драги брате, нека те

анђели чувају.

Твоја неутешна

сестра РАДМИЛА

с породицом
)15/305457)

24. јуна навршава се година од смрти

РАДОМИРКЕ ВЕСЕЛИНОВИЋ

Ожалошћени: син ЖЕЉКО

(86/305579)
и ћерка СУЗАНА са породицама

Дванаест година откако ниси са нама

МАРКО ПЕТАКОВИЋ

Успомену на твој осмех и ведар дух вечно ћемо чувати.

Породица ВУЈОВИЋ

(88/ф)

СЕЋАЊЕ

ЗОРИЦА

ТМУШИЋ
28. VI 2015 – 28. VI 2018.

Године не могу избри-

сати успомену на тебе.

Твој брат КРСТА

са породицом

(89/305592)

Шест година без на-

шег Душана, све про-

лази само бол и туга

остају

ДУШАН

МИЈИЋ
1. VII 2015 – 1. VII 2021

Празнина у срцу је

вечна: супруга ЈЕЛА,

синови ЗОРАН

и ТОМИСЛАВ

и сестра НАДА

са породицама

(90/305594)

СЕЋАЊЕ

ЗОРИЦА ЈОВАНОВ
24. VI 2016 – 24. VI 2021.

Ти си траг који не можемо избрисати, бол коју

не можемо преболети.

Вољена, коју ћемо с поносом вечно памтити.

Твоји: ТИЈАНА, ИВАН, ВУКАН, ЗВОНКО и мама

(1/305296)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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На Ви дов дан, у понедељак, 28. ју на 2021, у 12.00, на

гро бљу Ко теж, да ва ће мо па ра стос на шем си ну и

бра ту

МАР КУ ПЕ ТА КО ВИ ЋУ
29. VIII 1983 – 28. VI 2009.

Ро ди те љи и се стра

(74/ф)
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С љубављу, поштовањем и тугом

САЈКОВ

МАРИЈА ЗЛАТКО МАРИЈА

НИКОЛИЋ
1908–2001–2021. 1936–2016–2021. 1915–2006–2021.

Ваши најмилији

(16/305458)

26. јуна 2021. навршава се четрдесет ту-

жних дана откако нас је напустила наша

мајка и ћерка

БОЈАНА ДОМАЗЕТ

Не постоје речи да опишу бол у души, тугу

у срцу, сузу у оку. Отишла си међу анђеле

а ми ћемо те волети, волети, волети...

Почивај у миру вољена наша.

Твоји синови: ПЕТАР и СТЕФАН, 

отац ТОМА и мајка РАДМИЛА
(21/305465)

БОЈАНА ДОМАЗЕТ

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

лика празнина. Не видим ти очи, не чујем ти

глас, ал’ осећам да си ту између нас. Заувек у

мом срцу, једина моја, моја Бојка.

Воли те сестра ДАНИЈЕЛА са породицом

(22/305465)

БОЈАНА ДОМАЗЕТ

Смрт не постоји, људи умиру тек када их сви за-

бораве, и зато анђеле буди моја звезда на небу

и сјај за нас, а небо нек ти буде други дом и да

нам никада више не осетиш никакав бол. 

Почивај у миру анђеле...

Воле те твоја ДАДА, твоји пилићи теткини

и твоја НИНА

(23/305465)

Сећање и захвалност поштованим родитељима

МАРКОВИЋ

МИОДРАГ КОСАНА
Увек сте у срцима и мислима синова МИЛАНА

(24/3053469)
и МИЛОЈА и њихових породица

СЕЋАЊЕ
25. VI 2011 – 25. VI 2021.

РАДОСАВ МАТЕЈИЋ РАЦКО
Недостајеш...
Супруга СОФИЈА, син ИВАН, ћерка ТАЊА и унук ВУК

(25/305470)

25. јуна навршавају се
четири године од упо-
којења

АУРЕЛИЈЕ

ЖУЈОВИЋ

ЛЕЛЕ

С љубављу њени: ЈОЦА,
КАЋА и ВЛАДА

(26/305471)

СЕЋАЊЕ

ЈОВАНКА ФИЛИПОВИЋ

баба ЈОКА
1950–2013.

Успомену на тебе чуваћемо вечно у својим срцима.

Супруг ЗОРАН и ћерка СЛАЂАНА са породицом

(27/305472)

Десет година откако ниси са нама драга мама

ЉИЉАНА ГЕЉО
рођ. Вујић

28. VI 2011 – 28. VI 2021.

Заувек си у нашим срцима вољена наша.

Недостајеш.

Дан не прође а да те не споменемо.

Твоји најмилији
(31/305474)

Сећање на вољену сестру и тетку

ЉИЉАНУ ГЕЉО
28. VI 2011 – 28. VI 2021.

Време пролази, али је љубав у нашим срцима

према теби вечна.

Недостајеш. 

Сваког дана си у нашим молитвама.

Твој брат ЈОВИЦА са породицом
(30/305474)

23. јуна 2021. навршава се годину дана

од смрти наше драге

РОЗАЛИЈЕ КОВАЧ

Остаће заувек у нашим срцима.

Супруг ДЕЖЕ и ћерке ГИЗЕЛА, МАРТА

и МАГДАЛЕНА са породицама

(37/305489)

ПОМЕН

ДРАГИЦА РАЗДОЉАЦ
1958–2020.

Бол и туга за тобом никада проћи неће.

Сестра ЈЕЛЕНА с породицом
(36/305484)

ДРАГИЦА

РАЗДОЉАЦ
1958–2020.

Прошла је за нас најту-
жнија година. Година
дана без тебе мајко. Не-
достајеш. За све што до-
лази недостајеш.

Твоја деца
(38/305491)

ДРАГИЦА

РАЗДОЉАЦ
1958–2020.

Драга бако, нека те

анђели чувају.

Недостајеш нам.

Твоја унучад ЛЕНА

и МИЛОШ
(39/305491)

РОЗАЛИЈА ЕРДЕЉАН
24. јуна 2015.

Навршава се шест година откако ниси са нама.

Мајко, све нам више недостајеш.

Ти си наш анђео чувар.
Твоји СРЂАН и БОСА

(50/305507)

СЕЋАЊЕ

МИШИЋ

БРАНКА МИОДРАГ МИРЈАНА

ХУЂЕЦ
X 2011. VI 2001. X 1996.

Породице ХУЂЕЦ, МИШИЋ и КУПУСАРЕВИЋ

(79/305562)

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

Три најболније и најтужније године откако ниси са нама, анђеле наш

ДУШАН ТОШКОВИЋ
27. VI 1996 – 27. VI 2018.

Три године тражимо одговоре, 

Три године сузе море,

срећа је престала да дише,

ал’ љубав сећања не брише.

Више од сина, више од брата био си Дуле, до последњег сата.

Из нашег срца не можеш отићи!

Заувек те воле: мајка ОЛИВЕРА, сестра МАРИНА и твоји ципелићи

(40/305492)
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СЕЋАЊЕ

ЈАГОДИЋ

КАТАРИНА МИЛОРАД
1948–2001. 1943–1996.

Ваши најмилији

(2/305434)

ЧЕТВОРОГОДИШЊИ ПОМЕН

ЕЛИЗАБЕТА ДОКИЋ БЕЦА

Одлазе и враћају се птице селице. Ти нам се нећеш вратити наша

Бетице.

Бол и туга вечита је и све је већа. 

По рођењу мамина си била радост и највећа срећа.

Ожалошћени: твоја деца ЕМИЛИАН и СТЕФАНИ

и мама ЂУРЂЕВКА ЂУКА

(4/305444)

ЕЛИЗАБЕТА ДОКИЋ БЕЦА

Само је једна мајка.

Мали смо били кад си отишла.

Сећање на тебе то је наша бајка.

Ожалошћени: син ЕМИЛИАН и ћерка STE FA NI EM MA

(5/305444)

ЕЛИЗАБЕТА ДОКИЋ БЕЦА

Узео те Господ у цвету младости, преселио мла-

ду крај млада Месеца да и њему блисташ као зве-

зде друге.

Остала је мајка и несрећна деца.

Ожалошћени: твоја дивна деца ЕМИЛИАН

и STE FA NI EM MA  и мајка ЂУКА ЂУРЂЕВКА

(7/305444)

ЕЛИЗАБЕТА ДОКИЋ БЕЦА

Једнога дана истом реком мајка ће поћи у су-

срет теби, да те пронађе и загрли, да сама више

била не би.

Ожалошћена мама ЂУКА ЂУРЂЕВКА

(6/305444)

1. јула навршава се

година од смрти

ИГОРА

ВАБРИКА

Никада те нећемо за-

боравити.

Твоја сестра СУЗАНА

и сестрић ЖЕЉКО
(8/305415)

Болно сећање на нашу

ДРАГАНУ СТОЈАКОВ
преминула у 60. години.

Утехе нема, заборав не постоји.

Тугују: СТОЈА, ВЕСНА и ЈОВАН
(14/305453)

30. јуна 2021. навршава се пола године

откако није више са нама наш вољени

ДРАГУТИН ВЕЉКОВИЋ

ГУТА

Време пролази, сећање на тебе и туга

остаје заувек.

Твоји најмилији: супруга БИЦА, 

син САША, ћерка МАЈА, зет ПЕТРОС,

снаја МИЛИЦА и унуци МИЛОШ

и МАТИЈА

(18/305462)

СТОЈКА ПЕШИЋ

Драга мајко, свекрво, бако и прабако, сви смо ми про-

лазни на овом свету.

2. јула је пола године без твог осмеха и лепих речи.

Бол због губитка драгих нам људи осећају они који

остају.

Недостајаћеш нам док смо и ми живи.

БАНЕ, ОЛГИЦА, БОЈАН и ДАЛИБОР са породицом
(13/305451)

Својим родитељима

АМБРУШ

ДАНИЦА ЛАСЛО
1926–2016. 1910–1985.

Прошло је пет тужних година од смрти наше

мајке Данице и тридесет шест тужних година

од смрти нашег оца Ласла.

Хвала вам што постојимо и за све што сте нам

учинили да постанемо људи. Љубав и лепа се-

ћања на вас заувек носимо у нашим срцима.

Ваша деца: ћерке КЛАРА и ВЕРОНА и синови

ШАНДОР и ЛАСЛО с породицама
(35/305483)

МИЛЕНКО УРОШЕВИЋ
23. јун 2018.

О неизмерној снази, раду, поштењу, мојих до-

брих родитеља, далеком завичају...

Изнова крећу драге приче, на татином неистро-

шеном, дрвеном штапу.

С поштовањем – породица
(32/305479)

У суботу, 26. јуна

2021, на Католичком

гробљу, у 11 сати, да-

ваћемо шестомесеч-

ни помен нашој мај-

ци и баки

ЉИЉАНИ

МИЛОШЕВ

Увек ћеш бити у на-

шим срцима.

Ћерке СЛОБОДАНКА

и МАЈА и остала

родбина

(62/305528)

Четрдесетодневни помен драгом супругу

РАТОМИРУ ЈАНИЋИЈЕВИЋУ

Време пролази, бол и туга остају.

Твоји: ЈЕЛА, РАДЕ и АЦА са породицама

(60/305526)

Пре две године преминула је наша драга

ЈЕЛИЦА ПАУНОВИЋ
рођ. Станчул

Двогодишњи помен дајемо 30. јуна, у 10 сати,

на Новом гробљу.

Породица

(82/305567)

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.

ВИДЕН РАДОМИРОВИЋ

28. јуна 2021, ћемо посетити твоју вечну кућу.

Недостајеш: супрузи КИКИ, ћеркама ЈАСМИНИ

и НЕЛИ, унуцима ДАНИЈЕЛУ и АНДРЕЈУ

и сестри МИЛЕНИ

(96/305621)



Кошаркаш Никола
Јокић бодрио
своје љубимце

Коњички клуб „Панчевац 1926”
организовао је у недељу, 20. јуна,
касачки дан, који се састојао од
седам интересантних трка, а као
и увек до сада, овај спортски
догађај привукао је на панче-
вачки хиподром велики број
суграђана, али и бројних уче-
сника и гостију из целе Србије.

Поред узбудљивих надмета-
ња на стази, овог пута очи посе-
тилаца биле су упрте и у нашег
прослављеног кошаркаша, нај-
бољег играча НБА лиге, Николу
Јокића, који је у Панчеву пра-
тио трке својих грла из сомбор-
ске штале „Дрим кечер” („Dre -
am Catcher”).

У првој трци тог дана, која је
носила назив „Месна заједница
Горњи град”, на стази од 2.100
метара, тријумфовао је Саша
Грујић са Дастијем. Други су
били Дејан Катанић и грло Тахо-
ма, а трећи је на циљ стигао
Милинко Гајић са грлом Чехов.

Занимљиво је било и надме-
тање под називом „Меморијал
Илија Фрча”. Победио је возач
Миодраг Пантић с коњем Теки-
ла, власништво Александра Јан-
кулова. На друго место се пла-
сирао Милан Тасић са Илинком
де Шајан, а трећи је био Џеро-
нимо, чијим сулкама је упра-
вљао Саша Грујић.

Трка „Меморијал Никица
Илијевић” привукла је посебну
пажњу. У изузетно јакој конку-
ренцији, у надметању на 2.100
метара, победило је грло Нико-
ле Јокића – Пиколо Парти, с
возачем Владимиром Приби-
ћем, коме је то био и десети три-

јумф у сезони. На друго место
се пласирао Александар Богда-
новић с Мадоном, а трећи је био
Вај-Фај, власништво Ивице, Ива-
на и Терезе Ковачевић из Пан-
чева, чији је тренер Бојан Кова-
чевић, док је сулкама управљао
Милош Ковачевић.

Четврта трка је носила назив
„Висконти”, а такође су се над-
метала сва грла од три године и
старија домаћег одгоја, али она

која нису имала ниједну победу
у сезони 2021. Тријумфовао је
Херкул де Сајан с возачем Бран-
ком Скендеровићем, испред
Елпенора, којим је управљао
Добрица Стојковић, и Дрим
Кечера, чијим сулкама је упра-
вљао Владимир Прибић.

Посебну пажњу посетилаца
изазвала је и трка „Меморијал
Влада Бјелогрлић”, која је тако-
ђе имала наградни фонд од
50.000 динара. У узбудљивом
надметању на 2.100 метара нај-
бржи је био Фантаст Б. О., вла-
сништво Горана Ковачића из
Старчева, чији је тренер Бојан
Ковачевић, а сулкама је упра-
вљао Милош Ковачевић. Друго
место је освојио Дејан Катанић
с Тагором, а треће је било грло
Ијан Јанис с возачем Миланом
Васићем.

Трка државног првенства за
грла од три до петнаест година
била је и прва ове сезоне, а
после три надметања, сабира-
њем бодова, биће познат и шам-
пион. Победиће грло које буде

сакупило најмање бодова, јер
се за тријумф у трци добија
један бод. У Панчеву је најбр-
жи био Ијаго д’Амор с Дејаном
Катанићем у сулкама, друго
место је освојио Шугар Бејб,
којим је управљао Стеван Сич,
трећи је на циљ стигао Арсен
Лупин с возачем Бојаном Мар-
јановићем, а четврто место је
заузела наша суграђанка Ема
Унчевић, која је управљала сво-
јим грлом Џегер Свип.

Последње надметање било је
„Трка града Панчева”, а учесни-
ци су се такмичили на стази од
1.600 метара. Најбржи је био
Драган Ђуричић, с грлом Фида-
гу У. Р., које је до сада оствари-
ло зараду од 45. 000 евра. У
фото-финишу друго место је зау-
зео Немања Прибић управљају-
ћи сулкама које је вукао Харли
д’Енерџи, власништво Николе
Јокића, а трећи је био Пигел
Дал, с возачем Миланом Васи-
ћем, у власништву „Салаша код
мог Ђоке”.

– Успели смо да наставимо
лепу традицију и организујемо
касачки дан. Успели смо, уз
помоћ пријатеља и другара који
се увек одазову и прискоче нам
у помоћ. Није било нимало лако,
јер је укупни наградни фонд
износио 350.000 динара, па зато
користим ову прилику да захва-
лим свима који су учествовали
у организацији овог лепог спорт-
ског догађаја у Панчеву – рекао
је председник КК-а „Панчевац
1926” Петар Михајлов, много
популарнији као Баранда.

Касачки караван се наредног
викенда сели у Суботицу. Пан-
чево ће поново бити домаћин
15. августа, а највероватније и у
септембру.

СПОРТ
Петак, 25. јун 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

30

СЈАЈАН СПОРТСКИ ДОГАЂАЈ НА ХИПОДРОМУ

КОЊИ КОЈИ ЈУРЕ И ЉУДИ КОЈИ ИХ ВОЛЕ

СА АТЛЕТСКИХ СТАЗА

УЗБУЂЕЊА И ТРОФЕЈИ
КАО НА ТРАЦИ

МЕЂУНАРОДНИ ЏУДО-ТУРНИР У ДОБОЈУ

ТАМИШ ЗАБЛИСТАО ПУНИМ СЈАЈЕМ
Добој је прошлог викенда био
епицентар џуда у нашем регио-
ну. На међународном турниру у
том граду учествовало је преко
540 такмичара из: Србије, Хрват-
ске, Црне Горе, Републике Срп-
ске и БиХ, а у тако јакој конку-
ренцији у најлепшем светлу
представљено је и Панчево.

Џудо клуб Тамиш је и овог
пута био перјаница нашег гра-
да. Седамнаест младих бораца
освојило је чак 22 медаље, једно
појединачно признање и три
пехара. Најуспешнији је био
Дејан Долинга, који је заслужио
златна одличја у конкуренцији
старијих пионира и кадета, а
проглашен је и за најбољег ста-
ријег пионира на турниру. Тим
старијих пионира ЏК-а Тамиш
зарадио је пехар као најуспе-
шнија екипа, а њиховим путем
пошле су и кадеткиње клуба из
нашег града. Ови резултати су
довели до тога да у укупном пла-
сману ЏК Тамиш буде најбољи
клуб на турниру, испред ЏК-а
Фамос из Сарајева и ЏК-а „Миша
Станковић” из Подгорице.

У надметању полетараца
Филип Фаркаш се окитио сре-
бром, а Наталија Новаковић и
Павле Ћосић зарадили су брон-
зе. Код млађих пионира златну
медаљу је освојио Кристијан Лех-

ни, сребрна одличја су заслужи-
ли Никола Долинга и Матија
Стојановски, а бронзама се се
окитили Наталија Новаковић и
Василије Стајчић. У надметању
старијих пионира најсјајнија
одличја су освојили Дејан Долин-
га, Петар Новаковић и Никола
Долинга, сребрна одличја су зара-
дили Марија Стојановски, Мари-
ја Пеневски, Алекса Судимац и
Кристијан Лехни, а бронзе су
заслужили Матија Стојановски,
Алекса Лехни и Вук Милутино-
вић. Сјајни су били и кадети.

ЈеленаСтојановски, МилицаСеку-
ловић и Дејан Долинга постали
су шампиони Добоја, док је Мари-
ја Пеневски освојила сребрно
одличје. Успеху клуба доприне-
ли су и Павле Ћосић и Андреа
Кели, пласманом на пето место.

– Остварили смо невероватан
резултат. Наши такмичари су
освајали медаље у свим узрасним
категоријама, показали су вели-
ко знање и огромну жељу за побе-
дом. Тактички су радили врло
зрело, а титула најбољег клуба
на такмичењу јасан је показатељ

великог рада и залагања на тре-
нингу ове деце. Изузетно смо
задовољни организацијом турни-
ра, па користим ову прилику да
захвалимо домаћину ЏК-у Озрен
и породици Бркић на гостоприм-
ству – рекао је тренер панчевач-
ких џудиста Иван Остојић.

После такмичења челни људи
Тамиша наградили су своје бор-
це боравком у аква-парку „Тер-
ме Озрен”, где су деца уживала
у базенима и на тобоганима, а
сутрадан су провели дан у аван-
тура-парку на Озрену.

– Пресрећан сам зато што је
мој клуб Тамиш имао овакав
успех на међународном турниру
у Добоју. Посебно ми је драго
што су се медаљама окитили и
наши нови чланови, а моје задо-
вољство је још веће зато што сам
успео да освојим прво место и у
својој и у старијој категорији.
Био је то велики дан за ЏК Тамиш
и мене. Све то смо прославили у
аква и авантура парку и сјајно се
провели. Надам се да ћемо и у
будућности низати овакве успе-
хе – додао је нови херој Добоја и
Панчева Дејан Долинга.

Џудо клуб Тамиш – спортски
колектив у коме се и игра и
озбиљно ради. Медаље и дечји
осмеси најбољи су показатељ да
Тамиш „тече” у правом смеру...

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У БАДМИНТОНУ

ДИНАМО ЧЕТВРТИ У СРБИЈИ

У Националном бадминтон
центру на Ади Циганлији про-
шлог викенда је одржано 28.
Првенство Србије за сениоре у
овом спорту. Бадминтон клуб
Динамо наступио је у следе-
ћем саставу: Марија Самарџи-
ја, Маша Алексић, Катарина
Виг, Милица Стамболија, Вања
Бокан, Михајило Виг и Алек-
сандар Витман.

Иако у знатно подмлађеном
саставу, динамовци су оства-
рили велики успех. Маша Алек-
сић и Марија Самарџија осво-
јиле су бронзане медаље у
дублу. Бронзано одличје заслу-
жила је и женска екипа Дина-
ма, док је мушки тим био пети,
са истим бројем бодова као
четвртопласирани Змајеви из
Крушевца. У генералном пла-
сману Динамо је заузео четвр-
то место.

– Веома сам задовољан резул-
татом са овог шампионата, а

посебно ме радује то што су се
наши млади такмичари хра-
бро носили са знатно старији-
ма од себе и показали напре-
дак у игри. Морам да напоме-
нем да шесторо (од седморо)
наших такмичара ове године
пуни 15 година и од њих тек
очекујемо добре резултате. На
државном шампионату је насту-
пио сам врх српског бадмин-
тона, освајачи медаља на међу-
народним такмичењима, на
европским првенствима и игра-
ти против њих је заиста част за
наше младе такмичаре. Сада
нам предстоји учешће на неко-
лико међународних турнира,
као и припреме на Караташу
за играче с репрезентативних
спискова, а ту је тренутно пет
наших играча – рекао је тре-
нер БК-а Динамо Горан Јеле-
сијевић.

Нова бадминтон сезона почи-
ње у септембру.

Сремска Митровица је 19. јуна
била домаћин Првенства Срби-
је у атлетици за старије пио-
нире. На том престижном так-
мичењу АК Панонија је насту-
пио са два такмичара и осво-
јио две медаље.

У дисциплини спортско хода-
ње на 2.000 м Владимир Мир-
ков је освојио шампионску титу-
лу, док се Занди Штркаљ оки-
тио бронзом.

Ноћни ултрамаратон у трча-
њу на шест сати одржан је у
нашем главном граду, а боје
Паноније бранили су Жељко
Зељковић и Љиљана Тасић.
Жељко је и овог пута био доми-
нантан у односу на своје рива-
ле, па је освојио најсјајније
одличје.

Атлетски клуб Панонија
позива све суграђане на вели-
ку „Вајфертову уличну трку”,

која ће бити одржана 4. јула у
18 сати. „Панонци” обећавају
спектакл, с великим бројем
награда у тркама на четири и
десет километара. Масовне ће
бити и трке предшколаца и
основаца, али и особа са инва-
лидитетом и отежаним крета-
њем, а део средстава ће бити
уплаћен у хуманитарне сврхе.
Пријаве за „Вајфертову улич-
ну трку” могу се обавити пре-
ко сајта www.run tra ce.net .

На пионирском Првенству
Србије у Сремској Митровици
заблистала је и атлетичарка
Динама Сања Марић.

Она је освојила сребрне меда-
ље у тркама на 800 и 1.500
метара и тако још једном пока-
зала да израста у сјајну атле-
тичарку, којој следеће године
предстоје и прва такмичења на
европским стазама.



Чланица Стонотениског клуба
Панчево Јелена Стефановић
наставља да остварује сјајне
резултате. Она је на турниру
„Топ 12” најбољих кадеткиња
у Србији, који је одржан 19. и
20. јуна у Београду, освојила
шампионски пехар, који јој је
уручио председник Стоноте-
ниског савеза Србије Алексан-
дар Каракашевић.

Захваљујући изванредној
игри и великој борбености,
Јелена је победила све главне
конкуренткиње, чиме је пока-

зала да је тренутно најбоља
кадеткиња у Србији и да нису
били случајни успеси које је
постизала последњих неколи-
ко година, како у конкуренци-
ји млађих кадеткиња, тако и у
конкуренцији кадеткиња.

Својим играма Јелена је задо-
била поверење селектора кадет-
ске репрезентације, те ће као
чланица репрезентације пред-
стављати Србију на Европском
првенству, које ће бити одр-
жано у Вараждину од 18. јула
до 1. августа.

Од 28. јуна, по позиву селек-
тора, Јелена ће учествовати на
припремама у кампу перспек-
тивних спортиста у Суботици,
што ће бити и увертира за пред-
стојећи шампионат Старог кон-
тинента.

Срећно, Јелена!

По трећи пут, поводом сеоске
славе Духови, у Банатском
Новом Селу је прошлог викен-
да одржан „Турнир пријатељ-
ства”. Организатор је био ОК
БНС, а у игри преко мреже над-
метале су се девојчице из чети-
ри клуба: Тајм-аута (Јајце), Таре
(Бајина Башта), Заслона
(Шабац) и комбиноване екипе
домаћег клуба БНС и ОК-а
Одбојка 013 из Панчева.

Као и сваке године у Банат-
ском Новом Селу, атмосфера је
била сјајна, играла се одлична
одбојка, али је важније то што
су се клубови учесници још више
зближили и спријатељили.

– Било је задовољство уго-
стити одбојкашке екипе из БиХ,

Шапца и Панчева. Захвалио бих
свим учесницима, али и прија-
тељима нашег клуба који су нам
помогли да организујемо овај
турнир. Хвала и судијама и сви-
ма који су допринели да све ово
овако лепо изгледа – рекао је

први човек ОК-а БНС Божидар
Проле.

Иако је на овом турниру дру-
жење било у првом плану, у
првој утакмици Одбојка 013
савладала је Тајм-аут са 2:0, а
потом је Заслон победио Тару

са 2:1. У борби за треће место
Тим из Бајине Баште био је
бољи од екипе из Јајца, а у вели-
ком финалу Одбојка 013 три-
јумфовала је над ривалом из
Шапца са 2:1 и тако освојила
победнички пехар.
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Старт трке 7. августа
у Жаркову

Стигла прва појачања

У просторијама Фудбалског саве-
за Србије у Старој Пазови у уто-
рак, 22. јуна, одржана је седни-
ца, с које стиже много новости
када је најважнија споредна ствар
на свету у нашој земљи у питању.
Оно што љубитеље фудбала у
нашем граду и околини посебно
занима, због Железничара, нарав-
но, јесте да ће прволигаши у
наредној борби за бодове имати
исти модел такмичења као супер-
лигаши. У другом рангу бориће
се 16 учесника и остаће тако све
док се Суперлига не смањи на 12
клубова.

Прволигаши у борбу за бодове
крећу 7. августа, а извучени су и
парови новог шампионата. Пан-
чевачка „дизелка” у нови прво-
лигашки поход креће из Маки-
шке шуме, где ће гостовати ОФК
Жаркову. У другом колу у „зеле-
ну оазу” покрај Пескане долази
бивши суперлигаш шабачка
Мачва, а потом ће „Жеља” бити
гост Графичару. У четвртој рун-

ди у Панчево долази ОФК Бач-
ка, а пето коло „дизелку” води на
Златибор. Шесто коло Прве лиге
Србије доноси дуел на СЦ-у „Мла-
дост” између Железничара и
Тимока, а онда следи и гостова-
ње тима из нашег града на Новом
Београду и одмеравање снага са
ИМТ-ом. У осмом колу „стара
дама” с Тамиша дочекује ново-

садску Младост, а затим јој пред-
стоје два гостовања – најпре у
Добановцима, па у Сремској
Митровици. У једанаестом колу
у Панчево долази Кабел, а потом
жреб води „Жељу” у Лозницу.
Тринаеста рунда Прве лиге Срби-
је доноси дуел у нашем граду,
између Железничара и Рада, а

потом следи пут у Ивањицу. У
петнаестом колу „Жеља” на свом
терену дочекује Инђију. До краја
године биће одиграно још седам
утакмица, седам првих кола, али
у обрнутом распореду домаћин-
ства, а онда следи зимска пауза.

Пролеће ће донети наставак
преосталих мечева у регуларном
делу трке за бодове, али и утак-

мице плеј-офа и плеј-аута. Првих
осам екипа иде у плеј-оф, а оста-
ле ће у плеј-аут, где им предсто-
ји жестока борба за опстанак.

Како би што спремније доче-
као искушења у новој сезони,
Железничар је довео и прва поја-
чања.

Опрему „дизелке” задужио је
искусни нападач Брана Илић,
који је играо у: Земуну, Раду,
Партизану, Војводини, Актобеу
(Казахстан), ПАС Јањини и солун-
ском Арису, у мађарској Кишвар-
ди, а у Железничар је дошао из
суперлигаша Инђије. С Парти-
заном је освојио две титуле шам-
пиона, а за најбољу селекцију
наше земље дебитовао је у при-
јатељском сусрету с Јужном Коре-
јом, 2011. године, у Сеулу.

– Добили смо прво појачање.
Брана је познато име у свету фуд-
бала и заиста ми је велико задо-
вољство што смо успели да
постигнемо договор с таквим
играчем – рекао је први човек
Железничара Зоран Наунковић.

Искусни нападач није крио
одушевљење што је постао члан
„Жељине” велике породице.

– Заиста ми је драго што сам у
Панчеву. Много лепих речи од
људи из фудбала чуо сам о Фуд-

балском клубу Желе-
зничар. Брзо смо се
договорили око свега
и овим путем желим
да захвалим челним
људима клуба на ука-
заном поверењу –
додао је искусни гол-
гетер.

Одмах после напа-
дачастигао јеиврстан
одбрамбени играч.
Нови члан Железни-
чара постао је и Жар-
ко Марковић, 204 цм
висок штопер, са
завидномфудбалском
каријером. Прошао је
млађе селекције
Црвене звезде, а
потом играо за: Сопот,
БАСК, румунски Газ
метан Медијаш, Каи-
рат из Казахстана,

Инђију, Радник из Сурдулице и
нишки Раднички.

– Успели смо да ангажујемо
још једно велико појачање. Жар-
ко је фудбалер за кога је изли-
шно трошити речи, човек са сјај-
ном каријером. Имао је много
суперлигашких понуда и ове сезо-
не, али одабрао је Железничар.
Желим му добродошлицу у наш
клуб и верујем да ћемо зајед-
ничким снагама испунити циље-
ве – истакао је први човек „дизел-
ке” из Панчева Зоран Наунко-
вић.

Не треба сумњати да ће задња
линија Железничара с доласком
стаменог штопера деловати још
сигурније у новој сезони.

– Железничар је јако озбиљан
клуб. Много лепих речи чуо сам
о њему од проверених играча,
али и људи из света фудбала
широм Србије. Имао сам и дру-
гих понуда, али после два разго-
вора с председником клуба уве-
рио сам се да сам направио пра-
ви потез. Овакву организацију
има мало који клуб у Србији –
додао је Марковић.

„Дизелка” из Панчева спрем-
но дочекује нова прволигашка
искушења. Почетак припрема је
заказан за 28. јун.

ЈОШЈЕДАНВЕЛИКИУСПЕХЈЕЛЕНЕСТЕФАНОВИЋ

СА ОРЕОЛОМ ШАМПИОНКЕ
НА ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА РЕГАТА НА ПАЛИЋУ

МЕДАЉЕ ЗА ЧЕТВЕРЦЕ ТАМИША
Прошлог викенда на Палић-
ком језеру су одржане трке у
великим чамцима – четвер-
цима и осмерцима, у којима
су много успеха имали и
веслачи из нашег града.

ВК Тамиш је наступио са
два јуниорска четверац-ску-
ла, једним кадетским и јед-
ним четверац-скулом за пио-
нирке, ради провере форме
такмичара пре Првенства Вој-
водине, које ће бити одржано
од 2. до 4. јула, такође на
Палићу.

– Задовољан сам постигну-
тим резултатима и приказа-
ном формом наших веслача.
Са четири освојене медаље
они су потврдили да спремно
дочекујемо Првенство Војво-
дине – рекао је тренер ВК-а
Тамиш Огњен Матијевић.

Технички одлично веслање
показали су јуниори Милан
Уверић, Лазар Ковачевић,

Јован Стојиљковић и Урош
Јелкић, који су у трци четве-
рац-скулова освојили златну
медаљу и били за нијансу бољи
од својих клупских колега из
Тамиша: Дамјана Цветкови-
ћа, Бојана Симића, Дамјана
Стојковића и Андрије Ранко-
вића, који су се у истој трци
окитили бронзом.

Кадетски четверац-скул у
саставу: Огњен Виденов, Мар-
ко Јанчикин, Михајло Мар-
ковић и Павле Милутиновић
такође је заслужио бронзано
одличје, а низ освајања меда-
ља затвориле су пионирке
Бојана Јакшић, Дуња Лукић
(Графичар), Анђела Зенг и
Николина Герстнер, којима
је ово била прва такмичарска
трка у четверац-скулу. Оне су
освајањем сребрне медаље
показале да се од њих могу
очекивати добри резултати у
наставку сезоне.

„ТУРНИР ПРИЈАТЕЉСТВА” У БАНАТСКОМ НОВОМ СЕЛУ

СВЕ БИЛО ЈЕ ОДБОЈКА...

У главном граду је прошлог
викенда одржан традиционал-
ни џудо-турнир „Трофеј Бео-
града”, на коме су много успе-
ха имали и панчевачки борци.

Такмичари ЏК-а Динамо
освојили су дванаест медаља.
Највредније трофеје су заслу-
жили Дивна Милановић, Лен-
ка Станковић, Вук Рајковић,
Урош Ђуришић и Алекса Ђуро-
вић. Сребром су се окитили
Филип Ћирић и Марко Јанко-
вић, а бронзе су заслужили:
Гаврило Бошковић, Исидора
Дангубић, Никола Митић, Луна
Лујански и Марјана Милано-
вић. На пета места у својим

категоријама пласирали су се:
Матеја Црњин, Тијана Јоже-
вић, Александар Поповић, Вука-
шин Ранчић и Милош Божић.

Успешни су били и такми-

чари ЏК-а Јединство из Кача-
рева. Михајло Анђеловић и
Василије Стошић освојили су
сребрна одличја, а бронзом се
окитио Дејан Николић.

Боје ЏК-а Панчево бра-
нио је Михајло Вуковић,
који је освојио најсјајније
одличје у надметању мла-
ђих пионира. 

ЏУДО-ТУРНИР „ТРОФЕЈ БЕОГРАДА”

МЕДАЉЕ ИЗ ГЛАВНОГ ГРАДА

Стране припремио

Александар
Живковић

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

СУПЕРЛИГАШКИ ИГРАЧИ У „ЖЕЉИ”
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Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК



И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Начитано и просветљено
Да би неко могао паметно да пише и прича, мора и да чита.

    И то не небулозе.

    Као што су памфлети створени из интереса.

    Или изарчена новинска хартија у виду таблоида.

    Тај неко, било ко, ма, свако треба да се држи дубине.

    Што је врашки тежак посао.

    Ипак, исплати се, кажу просветљени.

    Требало би да им, једноставно, верујемо.

У радионици
У глави која ради постоје разне алатке.

    Најважније су мале сиве ћелије.

    И искуства су битна.

    Као и осећај за себе, за људе, за време и простор.

    Мада, пре ће бити да ово последње долази из душе.

    Али ко са сигурношћу сме да каже где су извори снаге.

    Изворишта, у ствари, нису пресудна за било шта.

    Оно што је круцијално јесте да особа буде радионица.

Пребројавање
Има оних што нас разврставају на сто начина.

    Дебели смо или премршави. Жути, бели, црни, црвени.

    Припадамо скупу у коме су ти што пребројавају или не.

    С њима смо или против њих, нема ништа између.

    По њима, дах нам базди и ноге нам смрде.

    Само, ту је и мали проблем.

    Знаш да си чиста особа, ничија, само своја.

    И да је све друго лаж.

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

а неко се тек спрема за одлазак из града.

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

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

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

фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена. 

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

17. септембра – награда је ваша.

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

Наградни конкурс

Сокобања, Соко-град, дођеш стар, одеш млад.

Најбољем „Панчевцу” шаљемо много лепих

поздрава.

                                                  Вида Стојановић

Поздрав редакцији и свим читаоцима „Панчевца”

с прелепог Скадарског језера.

Фотографија је снимљена на албанској страни ове

природне лепоте.

                                             Никола Вишњевски
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