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УРАНАКУРАНАК

Крај мукама панчевачких возача: нових двеста места смањило
би садашњи велики притисак на паркинге у центру града

ЈАВНА ГАРАЖА КОД ОПШТЕ БОЛНИЦЕ
БИЛА БИ КОРИСНА СВИМ ГРАЂАНИМА

стр. 2

До 60 евра сада
и телефоном

» страна 3

Нови наставак 
приче о Ћири

» страна 3

НОВО У ГРАДУ!

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1

ИЗВЕШТАЈ СА ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ

МРАЗ И ПРЕПРОДАВЦИ ДИГЛИ ЦЕНЕ,
ПОВРЋЕ СКУПЉЕ НЕГО У МАЈУ 2020.

страна 8 ВОДИЧ ЗА МРШАВЉЕЊЕ

Пазите како мршавите,
неке дијете су опасне!

страна 7

страна 11НАШИ СУГРАЂАНИ ВОЛОНТЕРИ

Хумани Панчевци
стр. 11

n Нови изглед интернет
портала „Панчевац”.

n Информације 24 сата дневно,
седам дана у недељи.

n Посебне погодности
за оглашиваче.

УСКОРО!

„



погрешно паркирање. Ово се не одно-
си само на труднице, које већ три годи-
не не плаћају паркинг уз услов да у
Градском услужном центру узму тзв.
налепницу рода.

Писмени налог пре доласка „паука”

На сајту предузећа стоји обавештење о
томе како се подноси рекламација на
издату дневну карту. То се може учи-
нити у року од осам дана у простори-
јама РЈ Паркинг сервис у Улици
Димитрија Туцовића 5, поштом на
адресу Цара Лазара 57 и мејлом на
par king.ser vis@jkphi gi je na.rs.

У деведесет одсто случајева рекла-
мације се односе на грешке настале у
СМС поруци приликом плаћања пар-
кинга. Оне се тичу погрешног уноше-
ња регистрационе ознаке или изабране
зоне паркирања.

Отворена су и питања да ли грађани
поштују обележена места за инвалиде,
колико је таквих места у граду, тј. има
ли их довољно, као и како се кажњава-
ју грађани ако возило зауставе на
таквом паркинг-простору. О томе
Марковић каже:

– Власници аутомобила углавном
поштују обележена места намењена

инвалидима. Спорадични су случа-
јеви непрописног паркирања на
таквим местима. У том случају ове
аутомобиле односи служба „паука”,
и то искључиво по налогу саобраћај-
не полиције, односно комуналне
инспекције. Паркинг-места за инва-
лиде има сасвим довољно, јасно су
обележена и равномерно распоре-
ђена у свим деловима града. Људи
се релативно често жале да је „паук”
однео њихов аутомобил без правог
разлога. Али то не може бити тако:
као и у случају паркирања на мести-
ма за инвалиде, служба „паука”
уклања непрописно паркирана
возила искључиво по писменом
налогу саобраћајне полиције одно-
сно комуналне инспекције, о чему
постоји и неопходна документација
као доказ учињеног прекршаја. Рад-
но време „паук” сервиса је од 7 до
21 сат, осим суботом и недељом:
тада је од 7 до 15.

Били смо сведоци током ускршњих
празника да није вршена контрола
наплате на зонираним паркиралишти-
ма. То се односи на све празнике, о
чему грађане ЈКП „Хигијена” благо-
времено обавештава путем локалних
медија и своје „Фејсбук” странице.

Директор овог јавног предузећа
имао је жељу да подвуче још једну
важну чињеницу:

– Непрописно паркирана возила на
бројним локацијама у граду онемогу-
ћавају возилима „Хигијене” прилаз
контејнерима, односно одношење сме-
ћа. То ствара ружну слику и грађани се
с правом буне што смеће није однето.
Како би овај проблем био решен, ауто-
-смећари, уместо једном, на исту лока-
цију долазе двапут дневно, што макси-
мално исцрпљује ресурсе комуналног
предузећа и ствара додатне проблеме.

Водимо рачуна о томе да нам Пан-
чево буде чистије. И да будемо што је
могуће мање нервозни приликом
потраге за паркинг-простором. Уско-
ро ће га бити много више у ширем
центру града. С. Трајковић

Знамо да Град Панчево планира
изградњу нових паркинг-места. Ипак,
да ли ЈКП „Хигијена”, која одржава
постојеће паркинге и чије је задужење
да се генерално бави овим делом сва-
кодневице у граду, има своје идеје где
би требало да никну паркинг-места и
колико би још требало да их буде? Где
недостају у граду?

О овоме и о још о неким моментима
у вези са овом тематиком разговарали
смо с надлежнима у ЈКП-у „Хигијена”,
а понајвише с директором тог јавног
предузећа Мишом Марковићем.

Свако ко вози или хода свакодневно
кроз шири центар Панчева може да
уочи да би нова паркинг-места најпре
требало изградити у Милоша Требињ-
ца, код Опште болнице, где велики
број грађана паркира, и то нарочито у
јутарњим сатима ради посете лекару.

То потврђује и директор ЈКП-а
„Хигијена” Мишо Марковић, али има
и предлог за решење тог проблема.

Нема угрожавања зелених површина

Он сматра да би се изградњом јавних
гаража смањио велики притисак у вези
с паркирањем у самом центру града.
Процене говоре да би с нових двеста
места у јавним гаражама проблем
недостајућих паркинг-места био решен
на дужи период. Марковић додаје:

– Што се тиче самог центра града,
неуралгичне тачке су „америчке згра-
де” и Кеј Радоја Дакића. Најбољи при-
мер решавања проблема с паркинг-
-местима јесте реконструкција Улице
цара Лазара; према плану, предвиђено
је да се ураде 552 паркинг-места, од
којих ће 51 место бити за особе са
инвалидитетом. Веома је битно нагла-
сити да Град у сарадњи са свим надле-
жним службама детаљно сагледава
проблематику броја паркинг-места у
граду и води рачуна о томе да се у
будућој изградњи нових и проширењу
постојећих паркиралишта никако не
угрозе зелене површине.

Дотад ће се, према речима директо-
ра, служба Паркинг сервиса трудити
да у постојећим условима у којима је
евидентан све већи број возила у граду
– што због чињенице да неке породи-
це поседују и по два аутомобила, што
због пораста броја становника у Пан-
чеву – одржава постојећа паркинг-
-места и обавља ову комуналну делат-
ност коју јој је Град поверио на најбо-
љи могући начин.

Иначе, паркинг-места подељена су у
граду на прву, другу и трећу зону на
основу решења о одређивању улица у
зонама и начину паркирања и броју
паркинг-места Градске управе Панче-
во, односно Одељења за саобраћај
Секретаријата за урбанизам и кому-
налне делатности (погледати оквир).

Проценат наплате ове услуге је нај-
виши могућ, односно није могуће да
неко паркира у зонираном делу а да то
не плати, или да не плати казну за
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Змајски
Већина би казала да први дани
маја представљају нови почетак,
јер природа буја, сунце јаче греје,
зима дефинитивно пролеће...
Има и оних других – гадних
мрачњака, што би рекли да се с
почетком петог месеца сете смр-
ти, и то у неколико појавних
облика. Као...

Према историјском календару
прво долази 9. мај, Дан победе
над фашизмом, што је знак сећа-
ња на завршетак Другог светског
рата у Европи 1945, односно на
„лепу смрт”: нацисти и фашисти
су тада, дуго се веровало, послати
на гробље, сметлиште историје, а
грађани уништених држава
окренули су се ка хуманизму и
просперитету. Ништа није стра-
шно као рат, али да те пошасти
ономад нису усмрћене, види сва-
ко ко само баци поглед на геопо-
литичку ситуацију у свету, а
посебно на државе победнице у
највећем светском покољу: нео-
нацизам у њима цвета, деснича-
ри разних фела имају велики
утицај чак и на институционали-
зовану политику, а њихово гла-
сачко тело расте.

И наша земља је држава побед-
ница. До тог статуса је стигла с
бојним покличем: „Смрт фаши-
зму, слобода народу!”, а борце је
предводио Броз, Јосип Броз. Од
милоште народски прозвани
херој Тито био је непобедив. За
разлику од бесмртних филмских
јунака, Тито је, као људско биће,
отишао на дан сопственог а нај-
већег упокојења у нашем исто-
ријском календару – 4. маја 1980.

Међу онима који су га испра-
тили били су и 31 председник
државе, 22 премијера, четири
краља, шест принчева... Полити-
чари са обе стране Берлинског
зида дошли су у Београд. А код
нас, ипак, нису га сви волели.

Типично српски: за неке дик-
татор, за друге омиљени син. И,
немогуће је да култ личности од
вође праве медији.

А онај зидни годишњи кален-
дар каже да најпре стиже 3. мај,
Светски дан слободе медија. Ове
године о својеврсној тешкој
болести, издисају пред смрт
новинарства, које би требало да
буде „главна вакцина” против
дезинформација, а потпуно је
или делимично блокирано у 73
одсто земаља света, извештавају
бројне организације, попут
„Репортера без граница”. Опти-
мисти би рекли да је Србија у
првих сто на њиховој ранг-
-листи слободе, 93.

Шта рекосмо какви су они
мрачњаци чија се зима у срцу
никада не топи и не пролеће...
Јер, постоје змајски ватрене
назнаке реализма у њиховом
антиоптимизму.

Пише: Синиша Трајковић

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

СВЕ ШТО (НЕ) ЗНАТЕ О ПАРКИРАЊУ У ГРАДУ, А ПИТАТЕ СЕ

Право место за паркинг.

На Зеленој пијаци, ових дана

Снимио: Милан Шупица

НЕУРАЛГИЧНЕ ТАЧКЕ КОД БОЛНИЦЕ И КЕЈА,
СПАС У ЈАВНИМ ГАРАЖАМА

ПАРКИРАЊЕ ПО ЗОНАМА

Паркинг-места у граду подељена су у

три зоне: прву, другу и трећу, и сва-

ка зона има и паркинг-места за вози-

ла особа са инвалидитетом. Плаћање

се врши куповином паркинг- 

-карата или слањем СМС-а.

Порука треба да садржи реги-

старски број возила и да се

пошаље на следеће бројеве:

9131 – прва зона (максимално

време задржавања 120 мину-

та); 9132 – друга зона (макси-

мално време задржавања 240

минута; 9133 – трећа зона (цео

дан); 9134 – трећа зона (сат). Контро-

ла плаћања паркинга постоји радним

данима од 7 до 21 сат и суботом од

7 до 14 сати.

Право на претплатну карту имају

физичка и правна лица с пријавом

пребивалишта односно седишта

предузећа унутар једне од зона и

возило треба да се води на подноси-

оца захтева. Издаје се на минимум

месец дана и важи за неограничено

паркирање унутар зоне за коју се

подноси захтев, а максимум до исте-

ка регистрације. Подносилац захте-

ва за комбиновану карту не мора да

буде и власник возила, већ се ова

карта може издати и лицу које упра-

вља возилом са овлашћењем.

Право на повлашћену паркинг-

-карту за особе са инвалидитетом за

зону по слободном избору имају

лица с пребивалиштем на територи-

ји нашег града и којима је надлежни

орган града Панчева признао право

на знак приступачности. Повлашће-

на паркинг-карта може се издати

искључиво за возило у својини под-

носиоца захтева. Подносиоцем зах-

тева сматра се: пунолетно инвалидно

лице или родитељ, старалац или

усвојилац који са инвалидним лицем

живи у заједничком домаћинству.

Гужве на паркиралиштима у граду највеће су током радних дана

Како бројни медији извешта-
вају, Одбојкашки клуб „Пар-
тизан” из Београда отвара
модеран тренажни центар
„Фортуна”, који ће бити део
Спортског центра у нашем
граду. Испред овог клуба
чувени одбојкаш Жељко
Танасковић објашњава да
„црно-бели” желе да стварају
будуће златне одбојкашице и
одбојкаше. Додаје:

– Београду недостају
спортски објекти, па смо у
протекле четири године кубу-
рили с терминима. Зато смо одлучи-
ли да саградимо тренажни центар,
који ће бити база „Партизана”, у
којем ће се стварати нове вредно-
сти... Наишао сам на разумевање
локалне самоуправе и градоначелни-
ка Панчева Александра Стевановића.
Подвлачим: „Партизан” се не сели у

Панчево, неће се звати „Партизан
Панчево”, клуб има једно име, а
адреса је Хумска 1 у Београду. Ради-
мо да створимо услове за оптималан
тренажни процес.

Према Танасковићевим речима, на
Спортском центру на панчевачкој
Миси гради се „монтажно-демонта-

жни објекат, који се састоји из
три терена с тарафлекс подло-
гом, теретаном, собама за днев-
ни одмор, рестораном и просто-
ријама које су потребне за рад
центра”. Он очекује да ће све
бити готово у јулу, а да ће моћи
да се користи од средине јуна.

– Само најталентованија
деца из Београда ће долазити у
Панчево, а у центру ће радити
и такмичарске екипе. Биће то
прави центар за развој младих
и стварање правих вредности.
Добићемо базу и у Панчеву, јер

ћемо покренути школицу одбојке.
Утакмице ће се и даље играти у глав-
ном граду – рекао је Танасковић.

„Партизан” има 39 селекција,
412 девојчица и дечака, а Танаско-
вић верује да ће одбојкашки клуб
са овим условима привући још
много младих. С. Т.

ШТА СЕ ГРАДИ НА СПОРТСКОМ ЦЕНТРУ

ОК „Партизан” отвара тренажни центар
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Тачно у поноћ између 4. и 5.
маја почео је да ради контакт-
-центар који ће грађани моћи
да позову и да се пријаве за
новчану помоћ државе у изно-
су од 30 + 30 евра, која ће бити
исплаћена у мају и новембру.
Број телефона контакт-центра
је 0800-101-100 и тај позив је
бесплатан.

Право на новчану помоћ
државе у износу од 60 евра,
тачније два пута по 30 евра,
имају пунолетни држављани
Републике Србије који имају
пребивалиште на територији
Републике Србије, с важећом
личном картом на дан 23. апри-
ла 2021. године, када је ступио
на снагу Закон о Привременом
регистру пунолетних државља-
на Републике Србије којима се
уплаћује новчана помоћ за убла-
жавање последица пандемије
болести COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV-2.

Рок је 15. мај

Подсетимо, пријављивање гра-
ђана за директну помоћ од 60
евра, у оквиру трећег пакета
помоћи државе у борби про-
тив пандемије, почело је 28.
априла, на порталу Управе за
трезор idp.tre zor.gov .rs, а на тај
начин се до 4. маја пријавило
3.002.159 грађана.

Корисници пензије, прима-
оци новчане социјалне помо-
ћи и лица у заводу за изврше-
ње кривичних санкција не тре-
ба да се пријављују, јер ће
њима помоћ бити аутоматски
уплаћена.

Грађани који се пријаве до
15. маја и који испуњавају све
услове добиће укупно 60 евра.

Првих 30 евра пензионери ће
добити 6. маја, док ће исплата
осталим грађанима кренути 12.
маја и биће завршена око 20.

маја. Других 30 евра, и пензи-
онерима и осталим грађанима,
биће исплаћено у новембру.

Корисници социјалне помо-

ћи и они који су на издржава-
њу затворских казни добиће
првих 30 евра 7. маја, а других
30 евра такође у новембру.

Незапослени који су реги-
стровани на бироу ће 30 евра
плус 30 добити као и сви оста-
ли грађани, у мају и у новем-
бру. Додатних 60 евра, по осно-
ву незапослености, добиће у
јуну и за тај износ није потреб-
но да се пријаве.

Могуће је пријављивање
електронским путем, преко сај-
та Управе за трезор, и телефо-
ном. Када уђете на сајт idp.tre -
zor.gov .rs, треба да кликнете на
поље „Подношење пријаве” и
унесете своје податке: ЈМБГ,
број личне карте и банку у којој
имате отворен рачун.

Једноставно

Уколико грађани немају већ
отворен рачун у некој банци,
треба да, у падајућем менију,
кликну на банку преко које
желе да им буде исплаћен новац
и тиме се аутоматски прија-
вљују за ову помоћ. На тај начин
ће им бити отворен једнократ-
ни наменски рачун, без ика-
квих трошкова. Такође, потреб-
но је да означите поље којим
потврђујете сагласност за обра-
ду личних података.

При телефонском пријављи-
вању на број 0800-101-100 гра-
ђани ће у контакт-центру чути
аутоматски снимљен глас, који
ће их водити кроз цео процес
пријављивања. Подаци које тре-
ба оставити исти су као и код
електронске пријаве.

Уколико сте дали погрешне
податке, можете да поновите
пријављивање. Р. П.

За вод за здрав стве ну за -
шти ту рад ни ка „Пан че вац”,
пр ва и је ди на уста но ва тог
ти па у Вој во ди ни, кон стант -
но ра ди на про ши ре њу бо -
га тог спек тра сво јих услу -
га, због чи јег ква ли те та је
већ по стао не пре ва зи ђен,
и то не са мо по ми шље њу
број них Пан че ва ца и Пан -
чев ки већ и станов ни ка чи -
та вог ју жног Ба на та.

На ста вља ју ћи ми си ју да
по ста не пр ва при ват на кли -
ни ка у Пан че ву, За вод ши -
ри и свој струч ни тим, па
су се са да у ње му на шли и
не ки од нај це ње ни јих
струч ња ка из Кли нич ког
цен тра Ср би је, Оп ште бол -
ни це Пан че во и са Ин сти -
ту та „Де ди ње” у Бе о гра ду.

Та ко са да ко ри сни ци
услу га За во да „Пан че вац”
има ју при ли ку да су бо том
ура де ул тра звуч ни пре глед
аб до ме на и ма ле кар ли це,
ко ји оба вља ра ди о лог др
Жељ ка Ко ва че вић из Кли -
нич ког цен тра Србије.

Та ко ђе су бо том, за ин -
те ре со ва ни мо гу да ура де
и све вр сте ул тра звуч них
пре гле да ср ца, а уско ро
ће се у За во ду „Пан че -
вац” ра ди ти и пре глед сон -
дом пре ко јед ња ка (ТЕЕ).
И за ове услу ге ан га жо -
ван је је дан од во де ћих
струч ња ка у тој обла сти –
dr sc. med. Сло бо дан То -
мић, кар ди о -
лог, док тор
ме ди цин ских
на у ка и ма ги -
стар кар ди -
ологије са
И н  с т и  т у  т а
„Де ди ње”.

С у  б о  т о м
спе ци ја ли стич ке ОРЛ пре -
гле де ра ди др Го ран Ми -
тев ски из пан че вач ке Оп -
ште бол ни це, ен до кри но -
ло шке др Гор да на Ве љо -
вић, та ко ђе из Оп ште бол -
ни це. За пре гле де из обла -
сти ги не ко ло ги је за ду же -
на је др Ве сна Но ви чић
Ђо но вић из До ма здра -
вља Па ли лу ла.

Као што је већ на гла ше -
но, сви на бро ја ни спе ци -
ја ли стич ки пре гле ди оба -
вља ју се са мо су бо том, а
за ка зу ју се рад ним да ни -
ма пу тем те ле фо на 013/21-
90-900 и 013/21-90-903.

Сва ког рад ног да на у За -
во ду „Пан че вац” мо гу ће је
ура ди ти и ко лор до плер
пре гле де вра та, ру ку, но гу
или аб до ми нал не аор те,
као и ул тра звуч не пре гле -
де вра та и ме ких тки ва.
Ове пре гле де ис кљу чи во
рад ним да ни ма оба вља др
Не над Мар ги тин, спе ци ја -
ли ста ра ди о ло ги је, шеф од -
се ка CT ди јаг но сти ке и за -
ме ник на чел ни ка Слу жбе
ра ди о ло шке ди јаг но сти ке у
Оп штој бол ни ци Пан че во.

По ред све га на ве де ног,
За вод „Пан че вац” из два ја
се и по то ме што у хе ма то -
ло шко-би о хе миј ској ла бо -
ра то ри ји те уста но ве паци -
јен ти ве ћи ну ве ри фи ко ва -
них, кон тро ли са них и суми -
ра них ре зул та та мо гу до -
би ти за све га сат времена.

У За во ду ће уско ро по -
че ти да се про во ди и ам бу -
лант на хи рур ги ја, а све ин -
тер вен ци је, као и до дат не
хи рур шке и кон сул та тив не
пре гле де оба вља ће др Горан

До дев ски, спе ција ли ста аб -
до ми нал не хи рур ги је из Оп -
ште бол ни це Пан чево.

Због све га ово га не чу -
ди чи ње ни ца да све ве ћи
број Пан чев ки и Пан че ва -
ца би ра За вод „Пан че вац”,
по себ но он да ка да је нео -
п ход но ура ди ти пре гле де
и ана ли зе на јед ном ме сту
и до би ти ре зул та те што пре.

С тим у ве зи,
тре ба под се ти ти
и на то да се у
За во ду, при ме -
ра ра ди, све вр -
сте ле кар ских
уве ре ња из да ју
за мак си мал но
два сата.

И овог ме се ца су у За -
во ду за кли јен те осми шље -
ни и но ви па ке ти услу га по
из у зет но по вољ ним це на -
ма, а ви ше о то ме, као и о
до дат ним по год но сти ма ко -
је оства ру ју сви ко ји посе -
ду ју ло јал ти кар ти це Ауто-
-цен тра „Зо ки”, по гле дај те
на ре клам ним стра на ма на -
шег ли ста.

До дат не ин фор ма ци је
мо же те до би ти на 013/21-
90-900 и 013/21-90-903,
а но во сти пра ти те и на
сај ту www.zavodpance-
vac.rs, као и на „Феј сбук”
стра ни ци Заво да. Д. К.

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ПРОМО

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

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

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

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

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

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

ОД 1. ЈУЛА

Укида се
роминг

Накнада за роминг у регио-
ну Западног Балкана биће
укинута од 1. јула ове годи-
не – најавила је Мајлинда
Брегу, генерална секретар-
ка Савета за регионалну
сарадњу (РЦЦ).

Kако је раније ове годи-
не рекла Татјана Матић,
министарка трговине,
туризма и телекомуника-
ција, цена за позиве, СМС
поруке и пренос подата-
ка у ромингу у региону
Западног Балкана биће
истоветна цени коју гра-
ђани садаплаћају унутар
мреже у држави у којој
живе. Д. К.

ФЕСТИВАЛ

Изложбе дечјих
радова

Међународни бијенале умет-
ничког дечјег израза – БУДИ
биће одржан девети пут, од 15.
маја до 15. јуна, у организаци-
ји Културног центра Панчева.
Овогодишње издање носи назив
„Мале лудости – велике мудро-
сти” и инспирисано је најпо-
знатијим италијанским лутком
на свету – Пинокиом. Мани-
фестација се реализује под
покровитељством Града Пан-
чева, у сарадњи са Италијан-
ским институтом за културу у
Београду и Министарством за
културу и информисање. 

Свечано отварање манифе-
стације заказано је за суботу,
15. мај, у 18 сати. Р. П.

ТУРИЗАМ У СРБИЈИ

Почиње дељење
нових ваучера

Пријављивање за ваучере од по
5.000 динара за одмор у Србији
100 милиона динара, треба да
почне наредних дана – најавио
је директор Националне асоци-
јације туристичких агенција
Србије Александар Сеничић.

На сајту Министарства тури-
зма, телекомуникација и трго-
вине појавиће се позив грађа-
нима да се пријаве. Пријављи-
вање је врло једноставно: копи-
ја личне карте и резервација
из туристичког објекта, који
такође мора бити пријављен да
прима ваучере и налази се на
сајту Министарства, предају се
на шалтерима Поште – навео
је Сеничић. Р. П.

ЕПИДЕМИЈА

Благ пад броја 
оболелих

Институт за јавно здравље
Војводине оцењује епидеми-
олошку ситуацију у АП Вој-
водини као „ванредну, са бла-
гим трендом опадања броја
оболелих”.

Међу новооболелима и
даље доминира радно
активно становништво, и
то особе узраста од 30 до
50 година. Институт ову
ситуацију сматра крајње
неповољном и очекује про-
дужење епидемијског тала-
са, те позива грађане да се
вакцинишу и да се придр-
жавају свих проглашених
мера контроле преношења
болести. Д. К.

ГДЕ СЕ ИСТИ ЧУ ТАБЛЕ И ЧЕМУ НАСИ ЉЕ (8)

Ћира тегли, а на kukulele.com екс пре сно
Ства ри се у вези с врсним кри -
ви ча ром Јова ном Ћири ћем, тј.
„док то ром Ћиром”, како он воли
да га кли јен ти зову, раз ви ја ју
брзо: прва при ват на кри вич на
тужба коју је под нео про тив
нашег уред ни ка му је одби је на
и посту пак је обу ста вљен. Има
он неко ли ко тужби, хоће да се
тегли по судо ви ма јер мисли да
му је то при род но окру же ње иако
је ове годи не имао само пет пред -
ме та – толи ко му гра ђа ни веру -
ју. Али то је океј, нек пра во суд -
ни орга ни раде свој посао.

Уз то, поме ну смо јед ном сајт
kukulele.com, који се бави комен -
та ри са њем рада адво ка та, а њего -
ви посе ти о ци су нас моли ли да
сви ма пре не се мо шта тамо сто ји.
Тада смо иза шли у сусрет публи -
ци. И опет ћемо, јер је комен тар
пот пи сан са „Јоца” добио потвр -
ду кроз још један слич не садр жи -
не, а поста вио га је „Кими”.

Да се под се ти мо нај пре шта
је „Јоца” напи сао, цити ра мо:
„Пази те се дру га ри да не поша -
ље те жену код њега. Одмах је
напа да и тра жи секс с њим. Сек -
су ал но је поре ме ћен као лич -
ност.” Иза ово га, под вла чи мо,
не сто ји наш лист, већ кори -
сник Ћири ће вих услу га, баш као

и у слу ча ју „док то ро вог” кли -
јен та пот пи са ног са „Кими”.

Он се надо ве зао: „Сла жем се
са Јоцом. Супру га и ја смо има -
ли слич но лоше иску ство са
дотич ним адво ка том Јова ном
Ћири ћем. Када је супру га оти -
шла на раз го вор за засту па ње,
био је вео ма непри ја тан и напа -
дан. Лош човек.”

Ма, јок, фин је Ћира. И то
толи ко да је, како је тро је људи
посве до чи ло, Ћирић био спре -
ман на физич ки обра чун с вла -
сни ком лока ла са чије фаса де
није хтео да укло ни таблу са
сво јим име ном. До тога није
дошло, јер је вла сник тог лока -
ла на Јова но ве речи: „Пока за ћу
ја теби!”, и на брдо псов ки одре -
а го вао уљуд но. Ћири ће во насил -
нич ко пона ша ње је тако про -
шло без после ди ца.

Имао је „врсни” кри ви чар
мно го при ли ка и да гово ри за

„Пан че вац”. Није их иско ри -
стио. Ћирић се 21. апри ла није
јављао на наше пози ве. Има ли
смо про фе си о нал ну жељу да
чује мо њего во мишље ње у вези
с про ста клу ци ма и увре да ма
које је изнео, иако нам је пре
два месе ца рекао: „Пиши те шта
хоће те, иона ко лаже те”. Није
одго во рио ни на пору ку.

Али 28. апри ла се јавио на
наш позив. На мол бу да про ко -
мен та ри ше одби ја ње прве тужбе
коју је под нео про тив уред ни ка
листа, Ћирић је био адво кат ски
„хлад но кр ван”: „Не желим да
кон так ти рам с вама. Све иде сво -
јим суд ским током”. Дакле, одбио
је ко зна који пут пру же ну при -
ли ку да изне се сво је ста во ве.

„Пан че вац” је нестр пљив да
чује да ли ће ишта уме ти да
аргу мен ту је бар на суду. Хм, с
обзи ром на доса да шња наша
иску ства – тешко. Р. П.

Јован Ћирић

НАГРАДА ЗА

ВАКЦИНИСАЊЕ

Поред раније најављене

помоћи од 60 евра, односно

од 90 за пензионере, у сре-

ду је председник Србије

саопштио да ће сви који се

вакцинишу, а имају више од

16 година, или који су се

вакцинисали било једном,

било двема дозама и сви

који ће се вакцинисати

макар једном дозом до 31.

маја, добити додатних 3.000

динара од државе.

БЕСПЛАТАН ПОЗИВ

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА 60 ЕВРА ПОМОЋИ
ОД САДА И ТЕЛЕФОНОМ



Наш град сада има Комисију за
располагање непокретностима
у јавној својини. Њени задаци
су да испитује испуњеност усло-
ва за продају земљишта и дру-
гих непокретности, као и да се
бави поступком непосредних
погодби када се то укаже као
неопходност. Први човек Коми-
сије је дипломирани правник
Милан Балчин, који је највећи
део свог јавног ангажмана про-
вео на функцијама у некада-
шњем ЈП-у Дирекција за изград-
њу и уређење Панчева, а сада је
у менаџменту ЈП-а „Урбанизам”.
Чланови су Ениса Аговић Хоти,

Дејан Јовановић, Јелена Анкић,
Јасминка Павловић, Оливера
Суботић и Радмила Радоњић.
Секретар Комисије је Ивана
Марковић. Већина њих су дипло-
мирани правници, а чланице су
и две архитекткиње.

Мандат Комисије је четири
године, а њени чланови ће при-
мати 3.000 динара по свакој
одржаној седници.

Постоји могућност
добровољног
намирења дугова
пре покретања
извршног поступка

Предмети тзв. принудних исе-
љења чине најмањи удео у укуп-
ном броју предмета јавних извр-
шитеља, али они по природи
ствари изазивају највећу пажњу
јавности, чему, према мишље-
њу председника Коморе јавних
извршитеља Србије Бојана
Костића, неретко доприносе
организације које се наводно
залажу за њихова права, јер
када покушавају да спрече или
одложе исељења, „која њихо-
вим деловањем до сада никада
нису спречена, заправо делују
на штету извршних дужника”,
пошто се они тако излажу и
дужем трајању извршног
поступка и увећању трошкова.

Он је у интервјуу за агенцију
„Танјуг” подсетио на то да је
управо зато Комора много пута
сугерисала да правну помоћ
дужнику треба, евентуално, пру-
жити у поступцима пред судом
који претходе извршењу.

Механизам
принудне наплате

Костићев став је да „у том слу-
чају најадекватнију правну
помоћ странкама могу пружи-
ти адвокати”, а не лица ван
струке. Он је нагласио да јавни
извршитељи извршавају право-
снажне одлуке судова и указао
на то да, када је таква одлука
донета, дужник у највећем бро-
ју случајева има могућност да
добровољно поступи по њој, јер
је суд утврдио да се право извр-
шног повериоца остварује испу-
њењем неке обавезе коју према
њему има извршни дужник.

Када дужник не поступи

добровољно по пресуди, пове-
рилац покреће механизам при-
нудне наплате ради остварења
свог права и за јавног изврши-
теља настаје обавеза да поступи
по правноснажној и извршној
судској одлуци, а за све то вре-
ме посредује између повериоца
и дужника и настоји да оконча
поступак тако што, како Костић
објашњава, води рачуна о инте-
ресима свих учесника.

Изменама Закона о изврше-
њу и обезбеђењу (ЗИО) које се
примењују од јануара 2020. про-
писана је и могућност добро-
вољног намирења новчаног
потраживања пре покретања
извршног поступка, а по пред-
логу повериоца, што за исход
има мање трошкове.

Према речима председника
Коморе јавних извршитеља, када
се ради о намирењу дугова од

(ин)директних корисника буџет-
ских средстава, извршни посту-
пак се спроводи по Закону, по
истим правилима, и поступа се
по свим решењима судова који-
ма су претходили грађански или
привредни спорови окончани у
корист једне стране, која у извр-
шном поступку као поверилац
остварује своје право, јер до
добровољног испуњења од стра-
не дужника по окончању спора
није дошло.

Међу њима су наплате за
законско издржавање, неиспла-
ћене зараде запосленима, кому-
нални дугови, неизвршени уго-
вори, како између физичких,
тако и између правних лица...

Превентивни утицај
на дисциплину

Јавни извршитељи имају нај-
више тзв. комуналних предме-

та, као што су неплаћени рачу-
ни, у којима су дужници и гра-
ђани и правна лица. Костић
каже да су увођење јавно-извр-
шитељске професије у право-
судни систем и рад јавних извр-
шитеља превентивно утицали
на повећање финансијске
дисциплине и грађана и при-
вредних субјеката. Он тврди да
„сада већ значајан део друштва
зна да судска пресуда или
неплаћено потраживање неће
остати ’мртво слово на папиру’
и да нико неће чекати година-
ма, па и деценијама на оства-
рење свог права, као што је био
случај када су судови, преоп-
терећени послом, спроводили
извршења, а када се неретко
дешавало да на крају грађанин
своје право и не оствари”.

Председник Коморе указу-
је на то да она врши редован
и ванредан надзор над радом
јавних извршитеља, поступа-
јући по притужбама које
странке и учесници у поступ-
ку подносе, те да у последње
време Комори пристиже око
хиљаду притужби годишње,
од којих је у само 0,4 одсто
утврђена основаност. Надзор
над њиховим радом врше и
Министарство правде, али и
судови када поступају по прав-
ним лековима које странке
улажу против аката и радњи
јавних извршитеља.

Костић сматра да су измене
Закона умногоме унапредиле
систем извршења у пракси. Под-
сетио је на то да је новим нор-
мама предвиђено да се не може
одредити извршење продајом
једине непокретности у власни-
штву извршног дужника –
физичког лица ради намирења
тзв. комуналних потраживања
чија главница не прелази износ
од 5.000 евра, али да у пракси
јавних извршитеља до таквих
ситуација није ни долазило.

4 ДРУШТВО
Петак, 7. мај 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

Како се може видети у Аген-
цији за привредне регистре
(АПР), у град Панчево стигло
је 1,6 милијарди државних под-
стицаја у 2020. Примера ради,
према овом основу у 2019. годи-
ни нашем граду је исплаћено
712,5 милиона динара.

На име подстицања произ-
водње из државне касе дошло
је 1,13 милијарди динара, за
подстицање запошљавања 195
милиона, а пољопривреде 193
милиона динара. У област обра-
зовања, науке, културе и спор-
та инвестирано је 15 милиона
динара, а за остале подстицаје

држава је издвојила 96,9 мили-
она динара.

Такође, АПР је објавио да
је током 2020. године у Пан-
чеву основано 60 привредних
друштава, да је 18 угашено,
те да је активно било 1.618
фирми. Укупан број фирми
мањи је за седам у односу на
2019. годину. Када се ради о
активним предузетницима, у
поређењу с 2019. годином
није било значајних проме-
на: делало их је 5.317 (за 42
више), док су на новооснова-
них 240 угашена 204 преду-
зетника.

КОНСУЛТАЦИЈЕ О ВРАЋАЊУ ОБАВЕЗНОГ ВОЈНОГ РОКА

Када ће нови војници у касарне?
Потребно време за
припреме за
задуживање
војне опреме

Почетком ове недеље, гостујући
на једној од телевизија с нацио-
налном фреквенцијом, министар
одбране Небојша Стефановић
рекао је да је он за повратак оба-
везног војног рока, да је Народ-
на скупштина замрзнула његово
служење, те да ће предлог о томе
бити усаглашен с председником
и Владом Републике Србије.
Додао је да „тако важну одлуку
нисмо желели да донесемо пре-
ко ноћи, а о њој расправљају
стручњаци из разних сфера”.

Медији су због тога послед-
њих дана имали велики број саго-

ворника на ову тему. Неки од
њих најављивали су да ће слу-
жење обавезног војног рока поно-
во почети у првој половини наред-
не године, али је било више оних
чији је став да је то недовољно
времена да се припреми све што

је неопходно за евентуално вра-
ћање војника у касарне.

Разговара се и о моделу
потенцијалног поновног обаве-
зног задуживања војне опреме.
Према изворима престоничких
дневника, у тим консултација-

ма није се одмакло далеко, а
„Генералштаб Војске Србије
разматра различите моделе и
требало би да с њима упозна
председника и Владу Србије у
наредним месецима”. Такође,
војни врх сматра да одлука о
свему томе неће бити донета
до краја ове године, па зато
није реално да половином сле-
деће године почне обавезно
служење војног рока.

Министар Стефановић је у
поменутом гостовању казао и
да ће коначна одлука бити доне-
та у септембру или октобру, па
и из тога простиче да су разго-
вори на ову „вечиту тему” заи-
ста поново актуелизовани. Оно
што је једино сигурно јесте да
ће се расправа завршити у
Народној скупштини.

„Лајбах” није ни само уметност, већ је то програми-
рано инжењерство душе. Подсетићу да у конвенту
стоји јасно записано да свака уметност подлеже
политичкој манипулацији, сем оне која говори тим
истим језиком. Значи, „Лајбах” је манипулација
манипулације. Управо због тога војничка одела,
такво понашање, због тога та „некомуникација”. И,
наравно, у свему томе се тадашња комунистичка
врхушка препознала. Знате како каже Маркс у „При-
логу јеврејском питању”: „Јеврејин замрзи Јевреји-
на онда када га у себи препозна”. То се догодило и с
тадашњом врхушком, јер је „Лајбах” представљао
њихову рефлексију у огледалу. Препознали су се у
ономе што је радио „Лајбах”, па су, наравно, уместо
себе, забранили „Лајбах”. И прогласили нас наци-
стима и фашистима.

(Књижевник, филозоф, бивши члан „Лајбаха” 
Теодор Лоренчич, „Нова.рс”, 1. мај)

* * *
Долазили су људи из читаве Југославије и света на
испраћај Тита. Биле су пуне улице људи. Трг испред
Главне железничке станице је био препун људи.
Читав град је био препун уплаканог народа и то се
види на фотографијама. Био је огроман ред и људи
су стрпљиво чекали да прођу поред ковчега и одају
пошту. Сигуран сам да су то била искрена осећања.
Није ми падало на памет да би могло да дође до
рата, кризе и да можемо да дођемо у овакву фазу
злог капитализма у ком смо данас. Тада је било,
ако си вредан и добар, моћи ћеш да напредујеш,
добићеш стан, радићеш до пензије, отићи ћеш у
пензију и ићи на пецање… То су била таква време-
на, а данас кад се запослиш не знаш да ли ћеш
прекосутра да радиш у истој фирми и да ли ћеш
стати на жуљ менаџеру или мерчендајзеру и моћи
ће да те отпусте.

(Фотограф Имре Сабо, „Данас”, 4. мај)

* * *
У односу на социјалистички период, када је држава
објективно стајала иза радног човека, сада је проме-
њена парадигма, односно држава је данас много
више сервис инвеститора, тј. крупног капитала, а
левица не успева да се артикулише на прави начин,
сувише је подељена. Важно је подсетити се на Међу-
народни празник рада, 1. мај, колико је тежак, до
неподношљивости, положај запослених који немају
ни елементарне услове рада; на пример, у фабрици
јужнокорејске компаније „Јура” код Ниша запосле-
нима је саветовано да носе пелене, јер им је, између
осталог, било забрањено да иду у тоалет.

(Историчар Срђан Милошевић, Н1, 4. мај)

* * *
Услов за успостављање мира на Западном Балкану
није цртање нових граница, већ њихово брисање,
односно слободно кретање људи и капитала, и борба
против корупције и криминала. Није проблем про-
шлост, него садашњост. Велики центри моћи, ако
стварно желе да реше проблем, властима треба да
објасне шта им је чинити – то је искорењивање кри-
минала. Иза хаоса у региону стоје озбиљне мафије
које су вероватно мултиетничке, а 21. век није вре-
ме у којем се мир постиже цртањем нових граница и
затварањем у етничке оквире, већ су потребни „бри-
сање” граница, зближавање људи, унапређење систе-
ма и обрачун с корупцијом и криминалом.

(Новинар Миливоје Михајловић, Н1, 4. мај)

* * *
Тренутно сам у еколошкој комуни. Ради се о имању
од око 20 хектара, добрим делом покривеном шумом
кестенова, с три извора и речицом. Ту су давно напра-
вљене терасе с вртовима и наводњавањем из тих
вода. У једној великој каменој згради која је служи-
ла као хангар велика је заједничка благоваоница,
кухиња, смочница, спаваонице, пекара за хлеб који
се продаје двапут недељно на пијаци у оближњем
градићу и пивара с властитим брендом органских
пива. У подруму је клупски простор-сцена и шанк за
повремена догађања. У регионалним био-дућанима
може се купити њихова изврсна паштета од кестена.
Има их петнаестак. Најмлађа има годину дана, а
најстарији 75. Сличних заједница има десетак у
широј околини и узајамно се подржавају. У Францу-
ској су људи масовно свесни неодрживости постоје-
ћег система и на разне начине покушавају наћи суве-
реније начине живота. Основе абецеде од раста,
неправљења смећа, поштовања природне средине су
усвојене.

(Музичар Дарко Рундек, 
портал „Лупига”, 23. април)

КОНЦЕПТ ИЗ УГЛА ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА СРБИЈЕ

УЗ ОДЛАГАЊЕ ИЗВРШЕЊА
РАСТУ ТРОШКОВИ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

АПР: бројни државни
подстицаји у Панчеву

Основана Комисија за
располагање некретнинама

ВЕСТИ ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ



Улагање у пројекат
„Обудовац” у
Републици Српској

Завршена геофизичка
испитивања

Компанија НИС успешно је реализова-
ла пројекат сеизмичких истраживања
на територији региона Посавине, у око-
лини села Обудовац, у општинама
Шамац, Пелагићево и Доњи Жабар у
Републици Српској (БиХ), чији је циљ
проналажење нових резерви нафте и
гаса. На тај начин НИС је наставио с
развојем пројекта „Обудовац”, а поред
извођења геофизичких испитивања (2Д
сеизмике), усвојеним инвестиционим
програмом је планирано и бушење кон-
турно-истражне бушотине на овом под-
ручју крајем 2021. године.

У оквиру пројекта спроведена су
геофизичка испитивања на простору
од 135 километара, на подручју села
Обудовац, а радови су завршени у
првој половини априла. Истражива-
ња су извели НИС-ови „Нафтагас –
нафтни сервиси” коришћењем савре-
мене опреме за снимање сеизмич-
ких података.

Како кажу у овој компанији, радови
су спроведени у складу са строгим еко-
лошким стандардима, уз поштовање
највиших стандарда у области безбед-
ности и здравља на раду. Такође, пре
почетка пројекта представници компа-
није детаљно су упознали локалну само-
управу и мештане са активностима које
се изводе на парцелама за које је доби-
јена сагласност власника. Радници НИС-
а користили су методологију 2Д сеи-
змичко истраживање – мери се брзина
простирања сеизмичких таласа на осно-
ву којих ће бити дефинисана позиција
потенцијалних лежишта нафте и гаса.
Након завршетка геофизичких истра-
живања следи обрада и интерпретаци-

ја 2Д сеизмичких података с циљем
откривања нових резерви нафте и гаса.

Радове у области истраживања и про-
изводње нафте и гаса на територији Репу-
блике Српске НИС реализује преко зави-
сног друштва „Јадран–Нафтагас”, које
поседује концесију за истраживање и
производњу угљоводоника (сирове наф-
те и гаса) на целој територији Републике
Српске. Основни задатак и циљ „Јадран–
Нафтагаса” јесте да се открију комерци-
јалне резерве нафте и гаса како би поче-
ла комерцијална производња на терито-
рији Републике Српске.

Уједно, у жељи да додатно унапреде
партнерство с мештанима Обудовца и
локалном самоуправом општине Шамац,

НИС и „Јадран–Нафтагас” су крајем
децембра 2020. године финансирали
уређење дечјег игралишта у том селу.

ДРУШТВО
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Градови и општине
на потезу – пријављивање
траје до 21. маја

Од јуна, а можда и пре, 
захтеве подносе и грађани

Прошле недеље држава је позвала локал-
не самоуправе да се до 21. маја пријаве
за доделу субвенција за замену столари-
је и обнову фасада на стамбеним згра-
дама и кућама. Министарство енерге-
тике додељује 54 милиона динара, а
максималан износ средстава по локал-
ној самоуправи је 10 милиона. Потом
ће градови и општине који буду ушли у
овај програм расписати позив за избор
предузећа која ће обављати радове на
енергетској санацији стамбених објека-
та и тако ће бити формирана листа фир-
ми које ће учествовати у реализацији
овог посла. Након тога локалне самоу-
праве ће позвати грађане и на основу
одобрених пријава и фактура уплатиће
средства изабраним предузећима.

Субвенција ће износити 50 одсто тро-
шкова: влада ће покрити 25 одсто, а
још 25 процената општина или град, а
грађани ће моћи да се пријаве за заме-
ну прозора и врата, изолацију на фаса-
дама, крововима и котловима и за заме-
ну грејних система. У јавном позиву
стоји да је новац намењен и за финан-
сирање породичних кућа, тако да је ово
добра вест за велики број оних који
нису урадили фасаду.

Два модела

Размишља се и о томе да половину нов-
ца који грађани обезбеђују сами могу
да добију и на кредит. Држава би, дакле,
бесповратно дала половину средстава
за столарију или фасаду, а другу поло-
вину било би могуће обезбедити кроз
зајам. Конкретно, за стан од 60 квадра-

та, 1.500 евра су укупни трошкови заме-
не столарије: 750 плаћа власник некрет-
нине, 375 евра покрива општина на
чијој је територији некретнина, а прео-
сталих 375 евра покрива Управа за енер-
гетску ефикасност. На пример, према
пројекцији надлежних у држави, Град
Панчево ће заинтересованим суграђа-
нима давати 100.000 динара по дома-
ћинству за замену столарије и 70.000
динара за замену котлова.

Градови и општине ће вршити и кон-
тролу пријава грађана изласком на терен
пре доношења одлуке о додели субвен-
ције за енергетску ефикасност и након
реализације радова. Уједно, оформиће
стручне тимове који ће проверавати

енергетска својства и ефикасност објекта
– издаваће се енергетски пасош. За изра-
ду овог енергетског документа потребна
је одређена документација и доказ о вла-
сништву над некретнином и релевантна
пројектна документација објекта.

Препорука струке

Иако су, статистички, главни извор
губитка топлоте прозори и врата, заме-
на столарије не може да оствари пот-
пун ефекат ако је термоизолација објек-
та лоша. Један објекат кроз неизолова-
не зидове губи у просеку око 30 одсто
енергије, док су таваница и кров одго-
ворни за око 25 одсто губитака енерги-
је. Такође, термоизолација, у зависно-

сти од стања столарије, смањује потро-
шњу енергије од 40 до 60 одсто и, с
обзиром на то да траје у просеку 25
година, она генерално продужава рок
трајања објекта на који се поставља.

Струка каже, имајући све горенаве-
дено у виду, као и поднебље у ком живи-
мо, где постоје велике температурне
разлике између лета и зиме, да је можда
и најбоље решење за велики број грађа-
на Србије управо да се определе за сана-
цију фасада. Према званичним пода-
цима, у Србији је 2019. године било
више од 350.000 стамбених објеката
који немају никакву топлотну изолаци-
ју, али, према незваничној статистици
струке, заправо их је много више.

СТАРТОВАО ВЕЛИКИ ДРЖАВНИ ЕНЕРГЕТСКИ ПРОЈЕКАТ

НОВАЦ СПРЕМЉЕН, САМО ГА ТРЕБА ПОКУПИТИ

НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ НИС-а

Нафтни гигант нашао нафту преко Дрине

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

НАФТА КАО И НАША

У 2013. години обављено је бушење

прве истражне бушотине „Об-2” у

селу Обудовац, а годину дана

касније током испитивања добијена

је нафта чији је квалитет испитиван

у лабораторијама Научно-техноло-

шког центра НИС-а у Новом Саду.

Утврђено је да се ради о нафти која

је већ заступљена у Панонском

басену и слични типови нафте се

производе и у Србији. Менаџмент

НИС-а је након анализе пробног

рада бушотине „Об-2” (од августа

2019. до краја 2020. године) утвр-

дио да су испуњени услови да се

настави с развојем пројекта „Обудо-

вац”. Нафтни гигант је обезбедио

средства за нови инвестициони

циклус, а рокови радова зависиће и

од услова везаних за пандемију

новог коронавируса.

„ПЕТРОХЕМИЈА” НАКОН МЕСЕЦ ДАНА ЗАСТОЈА ПОНОВО РАДИ

Сви погони у акцији
Успешно завршени
инвестициони и
ремонтни радови

У „Петрохемији” је успешно покре-
нута производња након једномесеч-
ног застоја у оквиру кога су реализо-
вани инвестициони пројекти и оба-
вљени ремонтни радови на процесној
опреми и безбедносним системима.
Након покретања производње у фабри-
ци Етилен, у петак, 23. априла, током
викенда у фабрикама Полиетилен
високе густине (ПЕВГ) и Полетилен
ниске густине (ПЕНГ) почела је про-
изводња робе намењене продаји на
иностраном и домаћем тржишту.

Према наводима менаџмента ове

панчевачке компаније, све петрохе-
мијске фабрике раде стабилно и пре-
ма оперативном плану производње.
Покретање производње у „ХИП–Пе-
трохемији” протекло је уз поштовање
прописаних безбедносних мера и у
складу с важећим процедурама ком-
паније и стандардима квалитета

заштите радне и животне средине.
– Најзначајније реализоване инве-

стиционе активности за време једно-
месечног застоја биле су имплемента-
ција SCA DA система у eлек-
троснабдевању и генерални ремонт екс-
трудера у фабрици ПЕНГ. Ови пројек-
ти су од изузетног значаја за нашу ком-

панију, јер су усмерени на повећање
нивоа поузданости и унапређење про-
изводње. Током застоја су реализоване
ремонтне активности на процесној опре-
ми и безбедносним системима како би
био обезбеђен несметани рад петрохе-
мијских постројења у наредном пери-
оду – истакао је Миша Булајић, извр-
шни директор Функције производње и
техничке подршке „Петрохемије”.

Инвестициони и ремонтни радови
завршени су у условима ванредних
околности услед коронавируса, у скла-
ду с мерама Владе Републике Србије
и повећаним мерама заштите у ком-
панији, за шта су највише заслужни
запослени у панчевачкој „Петрохе-
мији” и извођачи радова ангажовани
на овим пословима.

ЕВРОПСКЕ
ИНТЕГРАЦИЈЕ

Од ЕУ пола милијарде
за екологију

У Београду је одржана Прва конфе-
ренција о изради Нацрта програма
заштите ваздуха у Републици Срби-
ји са акционим планом. Овај проје-
кат се реализује уз подршку Европ-
ске уније у оквиру програма „ЕУ за
бољу животну средину – Развој окви-
ра за усклађивање са законодавством
ЕУ у области ваздуха, хемикалија и
хоризонталних питања”.

Циљ је да се све заинтересоване
стране и грађани укључе у израду
овог стратешког документа који је
јако важан инструмент планирања
политике заштите ваздуха и побољ-
шања квалитета ваздуха у Србији.
Израда овог документа пружиће
основу за даљи развој и усвајање
подзаконских аката и наставак пре-
ношења европског законодавства у
области заштите ваздуха у Србију.

Министарство заштите животне
средине је задужено за реализаци-
ју овог посла и у ту сврху ЕУ је
издвојила два милиона евра. Европ-
ска унија је светски лидер у зашти-
ти животне средине и на путу ка
здравијој животној средини Срби-
ја ће добити преко 400 милиона
евра бесповратне помоћи.

ЕКОЛОШКА МОБИЛНА
АПЛИКАЦИЈА

Пријавите
депонију

У нашој земљи се годишње гене-
рише више од 11 милиона тона
отпада, од чега је 2,3 милиона тона
комуналног отпада, од којег око 15
одсто заврши на 1.984 дивље депо-
није, колико их, према последњим
расположивим подацима, има у 96
јединица локалних самоуправа.

Поводом обележавања Међуна-
родног дана планете Земље, 22. апри-
ла, а с циљем смањења броја дивљих
депонија, Агенција за заштиту живот-
не средине покренула је апликаци-
ју „Уклони дивљу депонију”.

Сада, када уочите дивљу депо-
нију, помоћу ове апликације је
усликајте мобилним телефоном и
подаци ће аутоматски бити посла-
ти у базу података Агенције за
заштиту животне средине. Надле-
жни у тој државној служби прво ће
проверити да ли је пријава тачна,
а након тога ће усликану дивљу
депонију поставити на мапу која
ће као јавна бити доступна на сај-
ту Агенције.

УТЕЧЊЕНИ ПРИРОДНИ 
ГАС И ВОДОНИК

Србија добија још 
две врсте горива

Дефиницијом нових категорија
моторних возила у Закону о
енергетици отвара се могућност
њиховог стављања на тржиште
Србије ако су усаглашена с техни-
чким и другим захтевима, наводе
у Министарству рударства и
енергетике.

Нова моторна горива као што су
утечњени природни гас и водоник
дефинишу се како због захтева
тржишта, тако и због међународних
обавеза у вези са смањењем у
саобраћају емисије гасова са ефектом
стаклене баште, навели су у Мини-
старству. У Министарству су поја-
снили да се на тај начин додатно
отвара тржиште природног гаса тако
што привредна друштва која нису
регистрована у Србији могу обављати
те делатости на тржишту Србије.
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Грчка реч диспепсија (лоше
варење) дефинише стање које
карактеришу општа нелагода
и бол у горњем делу стомака. У
питању је најчешће непрекид-
ни или повремени жарећи бол
праћен надимањем, горуши-
цом, подригивањем, мучнином
и повраћањем. Овај скуп симп-
тома неретко изазива забрину-
тост пацијента, јер није увек
јасно шта је
извор тегоба и
каква је тежи-
на патофизио-
лошких проме-
на на одређе-
ним органима.
Због тога је вео-
ма важно да
лекар пажљиво
узме анамнезу
болести како би
имао праве
смернице у погледу дијагно-
стичко-терапијских протокола
и изградио веома важан однос
поверења с пацијентом. Детаљ-
не информације о природи и
интензитету симптома, време-
ну јављања, факторима који
појачавају или умањују тегобе,
уз физикални преглед, дају кљу-
чан допринос успостављању
дијагнозе, а оболелог лишавају
беспотребних дијагностичких
процедура и неугодности.

Иако органска обољења
желуца, једњака, дванаестопа-
лачног црева, панкреаса, јетре
и жучних путева могу бити
разлози диспептичних тегоба,
такозвану функционалну дис-
пепсију дијагностикујемо у
шездесет процената случајева.
Чир желуца и дванаестопалач-
ног црева чини 25 процената
диспепсија, а такозвани

рефлуксни езофагитис – вра-
ћање желудачне киселине у
једњак – 15 процената. Кар-
циноми желуца, једњака, пан-
креаса, јетре и жучних путева
имају најмању учесталост, али
их се зато највише прибојава-
мо и тежимо њиховој раној
дијагностици.

Да бисмо лакше дошли до
правог узрока диспепсије,
симптоме би требало поде-
лити на оне који указују на
евентуални чир, на оне који
буде сумњу у присуство желу-
дачне киселине у једњаку, на
симптоме поремећаја покре-
тљивости желуца и црева и
на неспецифичне симптоме.
У том смислу питамо паци-
јента о постојању евентуал-
не улкусне болести у поро-
дици, о присуству крви у сто-
лици или никотинској зави-
сности. На рефлуксну болест
упућују подаци о печењу иза
грудне кости, подригивању
киселог садржаја, погорша-
њу тегоба у лежећем поло-

жају, као и о
постојању хро-
ничног кашља
и промукло-
сти. Повеза-
ност диспепси-
је са учесталим
столицама и
олакшање бола
после дефека-
ције упућују
нас на такозва-
ну иритабилну

болест црева. Обавезно тре-
ба питати пацијента о зна-
цима и симптомима болести
јетре и жучних путева, као
што су жутица, тамна мокра-
ћа, појачање болова после
оброка. Јак пробадајући бол
који се шири у леђа упућује
нас на болести гуштераче.
Питања о постојању дијабе-
теса, болести штитне жлезде
или честој употреби лекова
за болове усмериће нас на
ове факторе оболевања. Пода-
ци који буде аларм јесу они
о значајном губитку телесне
тежине у кратком периоду,
отежаном гутању, присуству
крви у столици и дугогоди-
шњој никотинској или алко-
холној зависности. Терапиј-
ске могућности и промене
животних навика требало би
обрадити у посебном тексту.

Опрезно с 
диспепсијом

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Обавезно треба 
питати пацијента 
о знацима и 
симптомима болести
јетре и жучних путева.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Многи фактори допри-

носе оштећењу вида,

али бројни су и начини

да се то ублажи или

одложи. Исхрана игра

важну улогу. Шаргаре-

па је богата витамином

А, за који се зна да

има изузетно позитив-

но дејство на вид. Од

поврћа се препоручују

и: лист першуна и целера, броколи, кељ, спанаћ и поврће тамно-

зелене боје. Kада је о воћу реч, лековиту моћ имају: боровница,

бруснице, диња и авокадо. Битан хранљиви састојак за наше очи

налази се у храни богатој омега 3 масним киселинама, као што

су ланено семе и морске рибе: туна, сардине, бакалар и лосос.

Облози и чајеви од лековитог биља моћни су савезници у борби

за бољи вид. Ево рецепата за неке од најделотворнијих.

По једну супену кашику ситно исецканих цветова и листова

босиљка и видове траве изручити у 250 мл маслиновог уља.

Затворити флашу и држати је на топлом месту месец дана. Мућ-

кати је више пута дневно. Након тога процедити и благо утрља-

вати неколико минута преко очних капака три пута дневно.

Kористити рецепте 10 дана, затим направити паузу седам дана,

па поновити и тако три пута узастопно.

Испирати очи после сваког мазања следећом мешавином:

пола чајне кашичице суве видове траве и кашичицу суве камили-

це прелити са 100 мл кипуће воде и оставити да одстоји минут-

-два. Стављати облоге преко капака у трајању од 30 минута у

периоду када се не користи масирање уљем.

Сачувајте вид уз
помоћ природе

Уколико вам је после Ускрса
остало превише куваних јаја,
сачекајте пре него што их баци-
те. Неколико сјајних савета за
вас има Лана Белић, врсна кува-
рица и ауторка блога „La cui si ne
cre a ti ve”.

Kолико год јаја за Ускрс скували
и офарбали, увек мислимо да је
мало. Неколико комада у црве-
но, неколико у плаво, па у зеле-
но, па декупаж, омбре, неколико
да дете ослика темперама, нека
да се обуку, нека у луковину. Пре-
ко тога додамо још које за случај
да један проценат попуца...

Све у свему, после три-четири
дана схватимо да опет имамо
исти проблем као прошле годи-
не: преостала нам је гомила јаја
која нико више не жели ни да
погледа, а камоли да их поједе.

Но пре него што одлучите да
их баците – баците око на рецеп-
те који следе. Нема сумње да ће
вам они покренути нови талас
креативности и ускоро ћете се
наћи у кухињи изнова уверени да
– немате довољно јаја за све оно
што би сада требало направити.

Месна штруца

Састојци: 600 г млевеног меса,
једна већа главица црног лука
(или везица младог лука), две
шните старог хлеба, мало млека,
кашичица вегете, 1/2 кашичице
соли, мало млевеног бибера, сец-
кано першуново лишће, једно све-

же јаје и шест-седам куваних јаја.
Припрема: На мало уља про-

пржити ситно сецкани црни или
млади лук заједно са зеленим
перцима. Потопити хлеб у мле-
ко (најбоље би било само среди-
ну, без коре). Измешати млевено
месо, додати зачине по укусу,
пропржени црни лук, омекшали
хлеб из млека, једно јаје, сецка-
ни першун и две-три кашике пре-
зли ако је смеса сувише мекана.

Kалуп за „срнећа леђа” нама-
зати маргарином, посути пре-
злама или обложити шнитама
танко сечене сланине. Сада ста-
вити један део смесе, преко тога
распоредити ољуштена кувана
јаја и прекрити другим делом
млевеног меса. Пећи око 40
минута у рерни претходно загре-
јаној на 200 степени.

Предлог за послуживање: кром-
пир-пире у који смо додали мало
маслаца и нарибаног мускатног
орашчића и зелена салата.

Руска јаја

Састојци: четири тврдо кувана
јајета, мања конзерва туњевине
(од 75 г), маслац, мајонез, со,
бибер и лимунов сок.

Припрема: Јаја уздуж препо-

ловити и испасирати жуманца.
Додати туњевину оцеђену од уља,
мало маслаца и мајонеза коли-
ко је потребно да се све лепо
повеже. Пенасто умутити, зачи-

нити с неколико капи
лимуна, додати малчи-
це соли и бибера, па сме-
су ставити у шприц и
напунити половине бела-
наца. Декорисати листи-
ћем першуна и гранчи-
цом влашца.

Слани венац

Састојци: 250 г лисна-
тог теста, 200 г млеве-
ног меса, једна средња
тиквица, главица црног
лука, 150 г пиринча, пет-

-шест куваних јаја, једно свеже
јаје и једно јаје за премазивање,
со, бибер, першун.

Припрема: На мало уља про-
пржите ситно сецкани црни лук.
Додајте млевено месо и динстај-
те десетак минута. Тиквицу ољу-
штите и фино нарибајте, додај-
те месу и све заједно кратко про-

пржите. Зачините по укусу и
додајте пиринач. Kувајте уз
повремено доливање воде док
пиринач не буде напола мекан.
Склоните с рингле и оставите
да се охлади. У прохлађени фил
умешајте једно цело јаје и исец-
кани першун.

Посебно обарите јаја и ољу-
штите их. Kалуп за венац нама-
жите маслацем и поспите с
мало презли. Лиснато тесто
развијте танко и обложите
калуп, тако да крајеви теста
мало прелазе ивице калупа.
Половину фила ставите преко
теста и утисните кувана јаја.
Преко тога распоредите другу
половину фила. Kрајеве теста
пребаците преко фила и све
лепо ушушкајте. Нарочито
добро притисните ивице да се
не отворе приликом печења.

Премажите умућеним јајетом
и ставите у загрејану рерну. Пеци-
те на 220 степени 30–40 минута.
Оставите да се прохлади у калу-
пу, па затим пажљиво преокре-
ните на тањир. Одгоре можете

нарибати качкаваљ и украсити
чери парадајзом, маслинама и др.

Ролат са шунком

Састојци (за кору): 100 г маслаца
(или маргарина), 100 г брашна,
500 мл млека, 1/2 кашичице соли
и шест јаја. За надев: 300 г фета
сира (или неког другог пунома-
сног сира), 300 г шунке, две-три
кашике киселе павлаке или крем
маслаца и неколико киселих кра-

ставчића (по укусу). За декора-
цију: 200 г мајонеза, 100 г ренда-
ног качкаваља, кувана шаргаре-
па и першуново лишће.

Припрема: У шерпици с
дебљим дном растопити
маслац. Додати брашно и
мало промешати, затим
склонити с рингле и пола-
ко сипати хладно млеко
уз непрестано мешање
како се не би направиле
грудвице. Вратити на рин-
глу и кувати још пар мину-
та да се згусне (као врло
густ бешамел сос).

Пребацити смесу у
другу посуду и оставити
да се охлади. У охлађену
крему додати жуманца, а у дру-
гој посуди посебно умутити
беланца у чврст шаум. Белан-
ца сјединити с кремом и уме-
шати варјачом (не мутити више
миксером).

Све пребацити у плех од рерне
обложен папиром за печење и
пећи у претходно загрејаној рер-
ни на 200 степени 25–30 минута.

Током печења кора ће се можда
на пар места надувати од ваздуха,
али ће спласнути кад се испече.

Печену кору одвојте ножем од
ивица калупа и пажљиво преба-
ците на влажну кухињску крпу.
Завијте је у ролат и оставите да
се потпуно охлади, а  за то време
можете припремити надев. Сит-
но исецкајте шунку и крастав-
чиће, а сир изгњечите виљушком.
Додајте неколико кашика кисе-
ле павлаке и све лепо сједините.
Ако волите, можете додати и
динстане печурке, кувана јаја,
маслине и др. Развијте охлађену
кору и премажите припремље-
ним надевом. Распоредите лепо
по целој површини у танком сло-
ју, а затим поново замотајте ролат,
овог пута без кухињске крпе.

Ролат пребаците на послужав-
ник и исеците крајеве. Према-
жите равномерно мајонезом, а
одгоре раскошно нарибајте кач-
каваљ. Ролат ће врло лепо изгле-
дати ако га украсите цветићима
од куване шаргарепе и листи-
ћима першуна. Ставите га у фри-
жидер да се фино расхлади и
стегне, а затим исеците на шни-
те. Напомена: на исти начин
можете направити и ролат од
спанаћа, тако што ћете у смесу
за кору додати скувани и ситно
исецкани спанаћ. Ролат можете
филовати и куваном пилетином
ако желите, врло је укусан.

Телеће ролнице

Састојци: 600 г телећих шницли,
четири кувана јајета, мало сен-
фа, 0,5 дл белог вина, со и бибер.

Припрема: Шницле истањи-
те, посолите и побиберите са обе
стране, а затим једну страну пре-
мажите сенфом. На сваку шниц-
лу ставите по једно кувано јаје,
замотајте у ролнице и причвр-
стите на пар места чачкалицом.
Шницле кратко запеците са свих
страна на врућем уљу. Додајте
затим вино и сипајте мало воде,
па поклопите и динстајте око
пола сата, док месо не омекша.

Готове ролнице извадите на
тањир, а у сок који су пустиле
додајте мало густина и послужите
уз месо. Као прилог можете сер-
вирати гратинирано поврће и дин-
стану шаргарепу исечену на танке
траке и кратко пропржену на масла-
цу и карамелисаном шећеру.

Још сјајних рецепата потра-
жите на блогу Лане Белић:
http://kuhi nji ca-mig no ne.blog -
spot.com/.

РЕЦЕПТИ КОЈИ ЋЕ ВАС ИНСПИРИСАТИ

АКО СУ ВАМ ЈАЈА ОД УСКРСА „ПРЕТЕКЛА”,
ЕВО ШТА МОЖЕТЕ С ЊИМА

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КОЛИКО СМЕЈУ ДА СТОЈЕ
ЈАЈА ПОСЛЕ УСКРСА?

Кувана јаја имају знатно

краћи рок трајања него све-

жа, па би их зато након кува-

ња требало држати у фрижи-

деру, а не у корпи на столу.

Стручњаци упозоравају да

јаје које је дуже од два сата

стајало на собној температу-

ри постаје подложно тло за

развој бактерија, због чега

може доћи до тровања. Наи-

ме, када се јаје кува, с љуске

се скида заштитни слој, без

кога је оно изложено вазду-

ху, температури, али и бакте-

ријама.

Уколико јаја држите на

собној температури, поједите

их истог дана или најкасније

сутрадан. Јаја која сте чува-

ли у фрижидеру безбедна су

за јело и до шест дана.



У ово доба године традиционал-
но нас хвата паника: лето је на
видику, мајице су нам све тање,
рукави и ногавице све краћи, а
ми тек сад примећујемо салце
које смо „узгојили” током зиме
и допунили током протеклих
празника.

Оно под хитно мора да неста-
не, али авај! Чаробног штапића
нема, у неделотворност таблета
и чајева за мршављење смо се
већ много пута уверили, хирур-
шке и естетске интервенције су
скупе и неретко опасне... Па шта
онда чинити? Најједноставнија
решења су врло често најпоузда-
нија. И овде је то случај: само се
треба подсетити правила здраве
исхране и – применити их. За
први део ове магичне формуле
ћемо се ми побринути у овом
тексту, а за други ћете ипак мора-
ти да се помучите сами.

И заиста, ако сте установили да
вам је прошлогодишња летња
гардероба омалила, немојте ни
по коју цену похитати код док-
тора Гугла по препоруку за дије-
ту којом ћете за недељу дана ски-
нути бар пет килограма. При-
знајемо да то лепо звучи, али
знате већ и сами да такве дијете
могу да нас одведу на последње
место на коме бисмо желели да
се нађемо: право у пакао.

Оне који тамо заврше чекају
озбиљни здравствени проблеми
и осећај кривице што нису позва-
ли лекара или нутриционисту на
време. Губитак мишићне масе,
поремећај у раду срца или хор-
мона, промене крвног притиска,
главобоље, губитак менструаци-
је, оштећење јетре, дехидрата-
ција или проблеми с кожом,
косом или ноктима само су неке
од последица неадекватних дије-
та и непридржавања правила
здраве исхране.

Зашто се гојимо

Сваки пети становник Србије је
гојазан, а још 35 одсто грађана
има проблема с вишком кило-
грама – показала су истражива-
ња Института за јавно здравље
Србије „Др Милан Јовановић
Батут”. Посебно забрињава чиње-
ница да је међу гојазнима све
више деце.

– До гојазности доводе пре
свега смањено кретање и слаба
или непостојећа физичка актив-
ност. Због савременог начина
живота променило се и радно
време. Данашњи послови углав-
ном захтевају седење за рачуна-
ром по осам, десет, па и више
сати. Такође, прекомеран унос
хране, велики унос индустриј-
ске хране, готових јела, пекар-
ских производа, као и нередов-
ни оброци свакако доводе до про-
блема с прекомерном тежином
– каже Анита Алтеров, виши
нутрициониста – дијететичар с
дугогодишњим искуством у овој
области.

Ко се сматра гојазним

Чињеница је да ће многе осо-
бе, поготово женског пола,
олако себи налепити ети-
кету „гојазан” или „гоја-
зна” ако имају само пар
килограма више од онога
што, на основу сопстве-
них критеријума, сматра-
ју својом савршеном кила-
жом. С друге стране, ту су
људи који ће, упркос томе
што су очигледно гојазни,
лагати сами себе како је
с њима све у реду. На
срећу, стручњаци су јасно
дефинисали шта спада у
гојазност.

– Свако повећање теле-
сне тежине за 10% и више
од идеалне телесне масе
сматра се гојазношћу. Пока-
затељ ухрањености поједин-
ца је БМИ – боди мас индекс

или индекс телесне масе. Нор-
малан је онда када износи од

18,5 до 25. Све преко тога
су разни степени гојазно-

сти. Међутим, пошто БМИ не
узима у обзир расподелу масних
наслага у телу, боље је мерити
обим струка мало изнад пупка:
код мушкараца је нормално да
он буде до 94, а код жена до 80
центиметара – објашњава нутри-
ционисткиња.

Почните од лабораторије

Саговорница „Панчевца” дала је
смернице одакле треба започе-
ти решавање проблема с гоја-
зношћу, а открила је и које уни-
верзалне савете нутрициони-
сти најчешће дају у овом
случају.

– Потребно је да гојазне
особе прво провере своје
здравствено стање: да ураде
основне лабораторијске налазе,
како би на основу тога могле да
одговарајућом исхраном реше
своје здравствене проблеме. Уни-
верзални савети које сви могу да

примењују тичу се припреме хра-
не и разноврсности намирница
које би ваљало имати на трпези.
Треба избегавати пржену и похо-
вану храну. Уместо тога пред-
ност треба дати
гриловању,
динстању,
кувању
и л и

печењу у рерни, или намирнице
треба уносити у сировом стању.
Ваљало би да храна буде разно-
врсна, што природнија, по могућ-
ности домаћа. Што више боја у
тањиру, то боље. Такође, битно

је да се људи с вишком килогра-
ма уоброче, односно да доруч-
кују, ручају, вечерају и ужинају у
отприлике исто време – препо-
ручује нутрициониста.

То значи да треба да имате
више мањих оброка током дана,
а не само један или два, као што
се често дешава. Углавном се
препоручују три до пет оброка,
али то зависи од вашег здрав-
ственог стања, начина живота и
физичких активности.

– Редовност оброка је изузет-
но битна. Треба јести сваки дан
у приближно исто време. Дору-
чак се узима сат-два након буђе-
ња, ручак би било идеално поје-
сти око 13-14 сати, а вечеру око
19-20. Овај ритам се прилагођа-
ва осталим животним навикама
и може се померати сат-два рани-
је или касније. Требало би да
доручак и ручак буду најобил-
нији оброци током дана, а у попо-
дневним и вечерњим сатима
ваљало би смањивати количину
хране. Размак између оброка тре-
ба да буде три-четири сата – саве-
тује Анита Алтеров.

Емотивна глад

Она наглашава и то да се којека-
кве грицкалице током дана ника-
ко не препоручују, као и да посеб-
ну пажњу треба обратити на кон-
стантно конзумирање нездравих
намирница на нервној бази.

– Битно је знати да се сваки
залогај који се узме између обро-
ка такође сматра оброком, јер
процес варења почиње у устима:
активирају се ензими за лучење
сокова, као и хормони. Зато се
треба решити таквих навика.
Чувајте се и „емотивне глади”.

Наиме, кад смо нерасположени,
једемо много и бирамо нездраву
храну, чиме само додатно погор-
шавамо и расположење и цело-
купно здравље. Да би се тај про-
блем решио, треба прво пронаћи
и уклонити узрок овог стања. Уз
то, можете направити свој план
оброка како бисте лакше контро-
лисали ситуацију. Нађите неку
активност која вас испуњава, тако
ћете мање мислити на храну –
препоручује нутрициониста.

Дијета по мери

Сви нутриционисти одреда рећи
ће вам да не постоји универзал-
на дијета и да начин исхране
мора бити прилагођен свакој осо-
би појединачно. С тим је сагла-
сна и наша саговорница.

– У свом раду користим
искључиво индивидуални при-

ступ. Планови исхране се
праве пошто се обаве пре-

глед, мерења и анализе. Кроз
читав процес се прати здрав-

ствено стање клијената и пре-
ма томе се мења и режим
исхране. Савет нутриционисте
нарочито је потребан особама с
кардиоваскуларним и дигестив-
ним тегобама, као и пацијенти-
ма с неким метаболичким син-
дромом. Деца и тинејџери мора-
ју бити под надзором стручних
лица, да не би дошло до пада
имунитета или поремећаја у
раду хормона – истиче Анита
Алтеров. Драгана Кожан

ТЕМА БРОЈА
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ДОЧЕКАЈТЕ ЛЕТО СПРЕМНИ УЗ САВЕТЕ НУТРИЦИОНИСТЕ

КАКО ДА НА ПУТУ ДО ВИТКЕ ЛИНИЈЕ 
НЕ ИЗГУБИТЕ ЗДРАВЉЕ

АНАЛИЗИРАМО НАЈПОПУЛАРНИЈЕ ДИЈЕТЕ

Ако на интернету потражите неку дијету, у

топ четири резултата биће УН дијета, хро-

но, LCHF и кето исхрана. За све четири сте

сигурно чули, а ми смо одлучили да ове

режиме ставимо на скенер Аните Алтеров.

УН ДИЈЕТА

Укратко о дијети: првог дана једете про-

теине, другог скроб, трећег угљене

хидрате, а четвртог воће и тако укруг 90

дана. За доручак се увек једу две воћке,

а јо-јо ефекта, наводно, нема.

– У мом раду с клијентима показало се

да је апсолутно нетачно да се изгубљени

килограми не враћају. Напротив, врати

се и много више него што се изгуби.

Организму је свакодневно потребан

одређен проценат масти, протеина и

угљених хидрата да би нормално функ-

ционисао, а ви овим путем сваког дана

узимате само једну групу макронутрије-

ната. Од превеликог уноса протеина или

угљених хидрата могу да страдају бубре-

зи и панкреас. Овакав начин исхране

доводи и до сталног скакања глукозе, па

самим тим и инсулина, што доноси нови

сет проблема. Најшокантнији ми је део

који предвиђа два парчета торте за вече-

ру. Ту је сваки коментар излишан!

ХРОНО ДИЈЕТА

Заговорници ове дијете тврде да можете

јести скоро све у неограниченим количи-

нама, једино је важно да сваку намирни-

цу поједете у одговарајуће доба дана.

Звучи чаробно, али...

– Немогуће је да једете колико хоћете а

да изгубите килограме. У процесу мрша-

вљења мора да постоји одређени калориј-

ски дефицит. Ипак, хроно исхрана има и

добре стране: предвиђа велики унос

поврћа и избацивање индустријских слат-

киша. Не допада ми се то што се забрању-

је воће. Нема потребе ускраћивати било

коју групу намирница, осим у случајевима

алергије или интолеранције.

LCHF ДИЈЕТА

Назив ове дијете скраћеница је енглеске

конструкције „Low Carb High Fat”, што

значи да се она заснива на ниском уно-

су угљених хидрата и високом уносу

здравих масти.

– Ова дијета је прихватљива, ако нисте

превише ригорозни. Неки аутори препо-

ручују да се на овом режиму исхране уно-

си дневно до 45% угљених хидрата, док

Светска здравствена организација препо-

ручује унос 55–60% ове групе макрону-

тријената. Код ове исхране треба изаба-

цити све индустријске слаткише, торте,

намазе, а храну користити у што природ-

нијем облику, непрерађену, што би

заправо требало да се примењује у свакој

дијети. Свакако овај режим морате при-

лагодити свом здравственом стању.

КЕТО ДИЈЕТА

Ово је ригорознија верзија LCHF дијете,

у којој су готово сасвим забрањени сви

угљени хидрати.

– Унос угљених хидрата код ове дијете

је од пет до двадесет пет одсто, што је

изузетно мало. Унос масти је велики, а

највећи проблем је то што многи не

поштују правила дијете и користе

нездраве масти и премало поврћа. То је

опасно за срчане болеснике, људе с

високим притиском, за пацијенте који су

на антикоагулантној терапији, као и за

оне који имају висок холестерол и три-

глицериде. Често се дешава да се свако-

дневно једу јаја, што значи да је исхрана

једнолична. Неретко се као последица

ове дијете јављају вртоглавица, главобо-

ља, губитак концентрације и грчеви у

мишићима. Можда могу да је користе

изузетно здрави и млади људи, са

одличним резултатима крвне слике, али

запитајте се колико је гојазних људи

заправо здраво. Након престанка овог

режима килограми се враћају. Притом,

ово никако није режим за дуже стазе, јер

се често дешава да холестерол и тригли-

цериди доста скоче. Због тога треба бити

обазрив са овом дијетом.

МЕДИТЕРАНСКА ДИЈЕТА

Питали смо Аниту Алтеров постоји ли

уопште бар једна дијета уз коју се може

смршати без последица.

– Не постоји универзална дијета за све

људе, али када бих морала да изаберем

неку, то би била медитеранска исхрана.

Ту су заступљене све групе намирница,

па самим тим и сви макро и микро нутри-

јенти. Ова исхрана може да се прилагоди

свакој особи, а број рецепата је неограни-

чен. Није строга нити превише огранича-

вајућа и можете увек нешто појести без

велике припреме и организације, а погод-

на је како за здраве, тако и за болесне

људе, наравно уз одређене корекције.

Користи се и доста зачина, а од алкохола

је дозвољено вино.
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Након дуге зиме и хладних месеци
заједно с природом пробудиле су се и
пијаце. Широка палета производа
може да задовољи сваког купца. Зеле-
на салата, млади црни лук у везица-
ма, блитва, першун, спанаћ, шпаргла,
тиквице, краставац, кромпир, пара-
дајз, јагоде, лимун и мандарине само
су део примамљивог асортимана који
се може пронаћи на тезгама.

Прошетали смо до Зелене пијаце и
покушали да сазнамо да ли су и цене
једнако примамљиве, као и то да ли
су временски услови утицали на кре-
ирање ценовника.

– Све касни због мраза, то је велики
стрес за биљке. Хтела сам да оберем
краставце, али су и даље мали, ника-
ко да порасту. То неће утицати на
цену, јер о томе не одлучује мраз,
већ увоз. Данас се увозе чак и миро-
ђија и першун. Они који имају веће
површине продају на више, али и то
је проблем јер препродавац заради
313 динара, а питање је да ли произ-
вођач заради и 13 динара – започе-
ла је разговор једна од продавачица
на пијаци.

Она је с нама поделила утисак да
цене тренутно можда јесу мало више
и да појединих врста поврћа и воћа
засад још нема, али је и додала да
сматра да је понуда свакако боља него
у продавницама у граду.

– Мислим да су цене прихватљиве:
тиквице су 100–120 динара, везице
лука – три за сто, ротквице 40–50
динара... Има и скупљих ствари. Про-
дајем шпарглу и она иде по 1.000

динара за килограм, али тако се кре-
ће и у маркетима – рекла нам је ова
продавачица показујући асортиман
који је сама произвела.

Узалудан јесењи труд

Неколико тезги даље разговарали смо
с господином Славком, чије је мишље-
ње мало другачије:

– Мраз је „обрао” мој спанаћ: пожу-
тео је, па смо морали да култивирамо
и сејемо други. То ће утицати на цену.
Већ сада килограм стаје 150 динара,
односно 100 ако се узима на велико.
Поређења ради, прошле године је био
70 на велико, а 100 динара кад се узи-
ма мања количина. Пропало је све што
смо сејали на јесен: црни и бели лук,
грашак, спанаћ... Све ће сигурно бити
скупље. Кромпир је скроз смрзао, људи
из Глогоња се жале. Сада је цена 200–
220 динара за џак, док је прошле годи-
не џак коштао 60–80 динара на вели-
ко, а ми смо га продавали за 120 дина-

ра. Грашак ће исто бити скуп, јер није
преживео мраз и биће га мало на тржи-
шту. Ако га будемо сејали поново,
постоји бојазан да ће опет пропасти,
али овај пут од врућине.

Од динара – два

– Продајем парадајз из увоза. На кван-
ташу сам узео италијански, јер ми је
био најбољи у поређењу с македон-
ским, албанским и грчким. Платио
сам га 200 динара за килограм, а про-
дајем га по 250 динара. Краставац
сам купио по 150 динара, а продајем
га по 220, док сам купус платио 70, а
продајем га за 120 динара – био је
искрен наш саговорник.

Да препродавци умеју знатно да
подигну цене, чули смо и на наредној
тезги, крај које смо затекли врло струч-
ну особу за нашу актуелну тему: агро-
нома у пензији, који нам се предста-
вио као Живан.

– Ово је лук погачар, њега не може
да уништи мраз. И ако смрзне, оста-
вите га и преживеће. Онај индустриј-
ски лако ухвати мраз. Цена је слична
у односу на претходне године, мада је
у односу на пре три године, када је
био 200 динара, сада мања и износи
100 динара. Овде на пијаци има доста
препродаваца. Раније су зарађивали
20 динара по килограму, а сада нерет-
ко зараде и дупло. Ја им продам лук
за 60, а они га препродају за сто дина-
ра – рекао нам је овај агроном.

Сузана Јанковић

Из године у годину ускршња декора-
ција и шароликост метода фарбања
јаја добијају по једну нову димензију.
Домаћице постају истинске уметнице,
а јаја права мала уметничка дела. То је
уједно и забава за целу породицу, јер
сви могу учествовати у декорисању. На
крају нам је просто жао да све те савр-
шене слике на љусци разбијемо у парам-
парчад када дође до оног традицио-
налног такмичења у куцању и саку-
пљању целих јаја од „губитника”.

Једна метода свакако никада не изла-
зи из моде: фарбање јаја у љускама
лука. Домаћице често примењују три-
кове својих бака да би постигле савр-
шену природну црвену боју и користе
травке да би додале занимљиве шаре...

Разговарали смо с нашим суграђа-
нима о томе како су провели празни-
ке и питали их како су они декориса-
ли ускршња јаја.

ЛЕНЧЕ КОЦЕВСКИ, 
трговац:

– Традиционално, јаја сам фарбала
само у луковини, а потом сам зале-
пила сличице. Тако ми је најлепше.
Направила сам декорацију у виду
пилића и зеца од вунице –мој ручни
рад. Иначе се бавим ручним радом,

па сам таленат  искористила и за ускр-
шњу декорацију.

СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, 
председник Удружења инвалида рада:

– Код куће сам провео празнике.
Супруга је урадила све, офарбала јаја
у луковини и спремила трпезу. Она је
задужена за то, а ја помажем ако она
инсистира. Нема стратегије у ускр-
шњем куцању, све зависи да ли је јаје
право или не. Једне године сам имао
дрвено јаје, обликом је изгледало као
право. Комшија ме је посаветовао да
га префарбам и да пробам да куца-
њем с њим сакупим што више јаја.

МИЛАН СТЕФАНОВИЋ, 
пензионер:

– Породично сам прославио празнике.
Нисмо се окупљали због пандемије коро-
навируса. Супруга и ја смо поделили посло-
ве, ја сам сакупљао травке и листиће, а
она их је прислањала, завијала и фарбала
јаја. Тако на јајима настају лепе шаре.

ЈЕЛЕНА БОЖИЧКОВИЋ, 
учитељица:

– Ускрс сам провела с родитељима,
ћерком и зетом. Толико нас је најви-
ше могло бити у кући, због епидемио-

лошке ситуације у којој смо се нашли.
Јаја смо офарбали у луковини, али
смо ове године испробали и руске боје.
Потрудили смо се да столњаци испра-
те тему. Уз јаја, на столу су своје место
пронашли и зечићи и пилићи.

ВЕСНА ВИДЕНОВ, 
козметичарка:

– Своје производе сам представљала
на „Ускршњем базару”, па сам велики
петак провела ту. Јаја сам фарбала уве-
че, и то само у луковини. Шарена јаја
обично добијамо. Породично смо про-
славили. Мало смо и роштиљали за 1.
мај. Ове године нисам успела да спре-
мим декоративне предмете који би упот-
пунили празнике. Сву пажњу сам посве-
тила базару и спремању производа и
ручних радова за ту манифестацију.

ДУШАН ВЕМИЋ, 
кувар и винар:

– Ускрс сам провео с породицом –
са супругом и децом. Офарбали смо
јаја у луковини, али и бојама, јер деца
воле да јаја буду у разним бојама. Што
шареније – то је боље. Празник увек
обележавамо традиционално: уз ручак,
роштиљ и вино из наше винарије.

Сузана Јанковић

Ј. БОЖИЧКОВИЋМ. СТЕФАНОВИЋ В. ВИДЕНОВ Д. ВЕМИЋС. СТЕФАНОВИЋЛ. КОЦЕВСКИ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на елек-
тричној мрежи, у понедељак, 10.
маја, без струје ће, у различитим
временским интервалима, остати
становници више делова Панчева.

Од 8 до 9.30 струје неће имати
следеће улице: М. Бојића и K. Дани-
ла од В. Влаховића до Ј. Панчића; В.
Влаховића и Ј. Панчића од М. Боји-
ћа до Цвијићеве. Од 10 до 11 искљу-
чења су планирана за улице: Ђ. Дани-
чића од М. Петровића Аласа до С.
Мокрањца (непарна страна); М.

Петровића Аласа од Ђ. Даничића до
И. Цанкара, И. Цанкара од М. Петро-
вића Аласа до Ј. Павловића (парна
страна). Од 11.30 до 13 сати без
напајања електричном енергијом
остаће улице М. Ракића, Студенич-
ка и С. Сремца од Жичке до М. Раки-
ћа, а од 13.30 до 15.30 П. Јованови-
ћа и K. Абрашевића од П. Јованови-
ћа до Цвијићеве.

У уторак, 11. маја, од 8 до 9.30
струје неће имати: Јаношикова од
Гробљанске до Борачке и Борачка
од Јаношикове до С. Марковића;
од 10.30 до 11 сати О. Петров од
М. Мандић до Спољностарчевачке
и Спољностарчевачка од О. Петров
до Ђ. Николајевића, а од 11.30 до
14 сати Ш. Петефија од Борачке
до Пољске.

Које реакције на вакцину
су очекиване?

Боље јести него мислити

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Прича се да је веома важно да човек
увек себи нађе некакав посао, јер,
кад ништа не радимо, онда најче-
шће или много једемо или много
мислимо, а ни једно ни друго није
корисно.

За претеривање у јелу јасно је
зашто не ваља. Претеривање у раз-
мишљању такође уме да буде
незгодно, јер најчешће врло брзо
почнете да размишљате о смислу
живота и сопственој сврси. И онда
углавном закључите како живот
нема смисла и како немате појма
откуд ви на „трећем камену од
Сунца”. Па се сетите како нас овде
има седам милијарди и како сте

мали и небитни и како никог за
вас није брига. И како би било
супер кад бисте бар могли да оста-
вите за собом некакав траг, да ура-
дите нешто посебно како би вас
сви уочили и упамтили. И тако
миц по миц, од свих ствари које
бисте могли да урадите да бисте
били уочени, ви лепо одлучите да
у центру града – ишчупате и обо-
рите канту за ђубре.

Е па, знате шта? Следећи пут
кад не будете имали неког памет-
ног посла, уместо да претерано
размишљате, узмите лепо па се
поштено наждерите. Мања је ште-
та, што јес’ – јес’!

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КАКО СТЕ ДЕКОРИСАЛИ УСКРШЊА ЈАЈА?

Љуска лука као омиљена метода

Након тродневне празничне паузе вак-
цинација против коронавируса је у
понедељак, 3. маја, настављена на свим
вакциналним пунктовима на терито-
рији Јужнобанатског округа.

На вакцинацију могу отићи сви. Гра-
ђани који су се пријавили преко еУпра-
ве и добили термин на цепљење иду у
време које им је одређено. Уколико
сте се пријавили преко еУправе, а тер-
мин још нисте добили, можете отићи
и вакцинисати се било када и било
где, једнако као и грађани који на вак-
цинацију иду без заказивања. Сви вак-
цинални пунктови раде од 8 до 20
сати сваког дана и викендом. Поред
времена и места, можете бирати и
врсту вакцине. У понуди су тренутно
сва четири цепива која су досад реги-
стрована код нас: „Синофарм”, „Фај-
зер”, „Спутњик” и „Астра Зенека”.

Многи суграђани обраћали су нам
се с молбом да проверимо да ли су се
на територији нашег округа јављале
неке теже нуспојаве приликом при-
мања вакцине. Неки од њих су желе-
ли и да из прве руке, од стручњака,
сазнају како се треба понашати пре и
после вакцинације односно постоји ли
нешто што не смеју да раде. Ова пита-
ња поставили смо прим. др Љиљани
Лазић, директорки Завода за јавно
здравље Панчево.

– Ми не сматрамо да постоје нус-
појаве, него сматрамо да постоје оче-
киване реакције после вакцинације.
Оне се крећу од јако благих до нешто

тежих. Очекиване реакције јављају се
у првим моментима после вакцина-
ције, негде чак унутар 24 до 48 сати.
После тога, од 7 до 10 дана од давања
вакцине, могу да се јаве неке блаже
реакције. У очекиване реакције спа-
дају: пад или скок притиска током
саме вакцинације, што је углавном
проузроковано страхом, затим блага
вртоглавица или колапс. Зато се гра-
ђанима препоручује да 15–30 минута
остану на вакциналном пункту како
би здравствени радници могли да
испрате њихово стање. Касније се могу
јавити бол, оток или црвенило на месту
апликације вакцине, благо повишена
температура, главобоља, болови у
мишићима. Сви ови симптими про-
лазе без већих потешкоћа у року од
24 до 48 сати и ретко кад трају до
недељу дана. Ми смо таквих симпто-
ма имали на терену код наших грађа-
на, али нисмо имали никакву тежу
клиничку слику. Уколико се деси да
грађанин и после овог периода има
неке симптоме или се његово здрав-
ствено стање погоршава, потребно је
да се јави изабраном лекару. Када је
реч о правилима, она су за све четири
вакцине мање-више иста. Не препо-
ручује се узимање антихистаминика
24 сата пре давања вакцина. Тежи
физички напор и конзумирање алко-
хола треба избегавати 24 до 48 сати
пре и исто толико и након вакцина-
ције и то је све – истакла је прим. др
Љиљана Лазић.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Без струје више 
делова града

КРАЉИЦЕ ПРОЛЕЋА СУ НА ЦЕНИ

Прве јагоде су засигурно бациле у

сенку све остало воће. Цена је на

свим тезгама уједначена и креће се

од 300 до 350 динара. Разговарали

смо с произвођачем из Смедерева

који је дошао у наш град да пласира

свој производ.

– Јагоде нису претрпеле велику

штету проузроковану временом,

90% плода је успело. Ово су јагоде

из пластеника, па је зато таква

цена, још није стигла вањска јагода.

Неће бити скупа, цена ће бити при-

ближна као и прошле године и кре-

таће се око 120 динара – оценио је

наш саговорник.

Артикал Цена на пијаци Цена у пиљари

Кромпир 200 (10 кг) 59 (1 кг)

Спанаћ 100–150 139

Краставац 150–220 229

Купус 100–120 119

Млади црни лук 100 (три везе) 49 (веза)

Паприка 350 399

Ротквице 40 59

Јагоде 300–350 299

Јабуке 60–100 139

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

МРАЗ ОБРСТИО ПОВРЋЕ 
И ПОДИГАО ЦЕНЕ



Навигација на
тракторима од пре
десетак година

Обавештења о стању
на њиви путем
мобилних телефона

Време дигитализације у пољо-
привреди полако долази и
код нас...

И док је до пре десетак година
било потпуно незамисливо да
трактор „сам” држи правац или
да сејалица „сама” прецизно сеје
башгдеиколикотреба, или, реци-
мо, да постоји справа која повр-
тареобавештаваапликацијомпре-
ко мобилних телефона о темпе-
ратури, падавинама или брзини
ветра, сада све то лагано и овде
постајенормалнапојава, иакосмо
још увек светлосним годинама
далеко од развијеног света...

Трактор „сам” вози

Један од пионира на овом про-
сторима када је реч о дигитали-
зацији у пољопривреди свакако
је Немања Петровић, ратар из
Старчева и председник тамошњег
удружења паора, који је систем
звани навигација за трактор наба-
вио још пре осам година.

– Први сам је у селу купио, а
после неколико година почели
су и други, па их сада има око
десет ратара. Та навигација била
је прилично једноставна, без
меморисаних граница парцела
и других погодности, али и неу-
поредиво скупља – коштала је
око 12.000 евра или трипут више
него ове данашње, које су уз то и
много софистицираније. Међу-
тим, то је већ позната прича о
развоју технике, попут оне о
мобилним телефонима. Иначе,
навигација се користи пре свега
за држање правца, па возач тада
може само да гледа и ужива.
Предности су вишеструке и нема
преклапања у проходима, што
много значи пре свега при при-
преми прскања и расипања
вештачког ђубрива. Поред тога,
лакше је радити трактором ако
је ноћ или магла, или ако је реч
о великој дужини парцеле, па се
помоћу навигације редови могу

извући беспрекорно. Када се сеју
пролећне окопавине, ту не дола-
зи до одступања као када се ради
класично, маркерима, па су негде
састави били шири, негде ужи,
док су уз навигацију идеални. То
опет много значи и касније, када
приликом скидања летине не
долази до губитака, јер су код
кукуруза или сунцокрета редови
стриктно на 70 центиметара, а
код репе или соје на 45 до 50
центиметара, па кад наиђе вади-
лица, све се уради без икакве
штете – каже Петровић.

Он истиче да је данас навига-
ција и почетна основа за дигита-
лизацију, пре свега за унапређе-
ње рада трактора, који се могу
набавити са адекватном опре-
мом или макар с могућношћу
да се она веома лако угради.

– Поседујем тракторе са ИСО
БАС компатибилним машина-
ма, које се лако контролишу пре-
ко команди директно из возила
и могу послужити, рецимо, за
прецизно расипање вештачког
ћубрива или за секцијско искљу-
чивање батерија код сејалице или
дизни код прскалица. Ту је и
варијабилна сетва, у којој, помо-
ћу навигације, специјална сеја-
лица улази у земљу, процењује
њен квалитет и у зависности од
тога мења број биљака, па негде
може да их буде 70.000 по хек-
тару, а негде 50.000. Е, зато је

потребно имати и прикључке,
попут сејалице ИСО БАС, јер она
може да укључује и искључује
батерију. Ту је и прскалица, која
меморише где је већ обавила
посао, па када наиђе у такву зону,
она се сама угаси, то јест пумпа
ради, али прскалица не прска –
истиче овај старчевачки ратар.

Према његовим речима, нема
дилеме да је дигитализација у
пољопривреди увелико кренула,
па је све више људи примењује,
док је понуда све издашнија, а
цене су све приступачније. При-
том, од пре неколико година и
држава даје субвенције у виду
повраћаја и до педесет одсто од
уложеног. 

Глогоњци имају
метеоролошку станицу

Оно што ратари на овим просто-
рима још увек не користе јесу
метеоролошке станице које путем
адекватних апликација обавешта-
вају кориснике о временској прог-
нози и сличним параметрима.

Једну такву су глогоњски повр-
тари добили крајем 2018. годи-
не, путем пројекта у оквиру град-
ског конкурса.

Председник удружења про-
извођача из поменутог села,
Данаил Вучковски, истиче да
је поменута справа коштала
око 700 евра и да није у пот-
пуности професионална, а цене

се крећу од око 2.000 евра па
навише.

– Ова наша је нека основна и
подразумева мерење температу-
ре, влажностиваздуха, затимправ-
ца, брзине и удара ветра, као и
количине падавина и „тачке росе”
или влажности листа. Та метео-
ролошка станица има и могућ-
ност складиштења података, па
преко апликације може да се
погледа тренутно стање у послед-
ња 24 сата. Може да се постави
аларм и, ако се најављују ниске
температуре, кориснику стиже
обавештење преко СМС-а или
имејла, када се укључују системи
за наводњавање и вода је топлија
испречавамржњење. Другамогућ-
ност се употребљава код прскања:
аларм се подеси тако да, када
брзина спадне испод одређених
вредности, креће прскање, како
код комшија не би била напра-
вљена штета, као и да би се пре-
парат ефикасније трошио, то јест
да се стављају оптималне дозе, а
не увећане, што је пракса у случа-
ју класичног прскања при висо-
кимтемпературама. Имамоисен-
зорзавлагуитемпературуземљи-
шта који је повезан с метеороло-
шком станицом и до корисника
стиже путем апликација „Orga nic
path”, које се могу скинути помо-
ћу „Гугл плеја”. Морам да нагла-
сим да је наша станица отворена
за све којима је потребна, незави-
сно од тога да ли су чланови удру-
жења – прича Вучковски.

Глогоњски повртар додаје да
већина још увек ради традицио-
нално, док су многи у иностран-
ству прешли на прецизне пољо-
привредне машине, попут оних
за садњу или шпартање.

– Ми још увек немамо рачуна
да их купујемо сами, а требало
би да се нас неколико удружи
како би то улагање било испла-
тиво. Међутим, иако постоји
заједнички интерес, људи се
тешко окупљају. Може и да се
добије повраћај од државе, али
и даље су то велике цифре, јер
једна машина за директну сетву
различитих култура кошта 20.000
евра, али зато баца и ђубре, које
се паметно испушта кад има вла-
ге у земљишту и биљка с њом
повлачи и хранљиве материје –
наводи повртар.
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И НАШИ ПРОИЗВОЂАЧИ СЕ ПОЛАКО МОДЕРНИЗУЈУ

БЕЗ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ ВИШЕ НЕМА
НИ УСПЕШНЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ

ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА НА ТРГУ НЕОЛИТА

Ускршњи базар и у Старчеву
По традицији, сваког Васкр-
шњег понедељка у Долову се
одиграва, може се рећи, једин-
ствен догађај. С обзиром на то
да постоје три православне
цркве (две српске и једна
румунска), у тим верским објек-
тима организују се литије.

У једном моменту све оне се
слијуувеликуинтегралнуповор-
ку и спуштају у централно место
у селу. За Долово је карактери-
стично да се све три цркве нала-
зе на бреговима, а главна доли-
на, као средиште насеља, логи-
чан је избор за сусрет литија из
поменутих храмова.

Овај несвакидашњи догађај
подржало је на себи својствен

начин локално Kултурно-умет-
ничко друштво „Банатски вез”.
Наиме, у доловачким литија-
ма учествовали су чланови фол-
клорног ансамбла, обучени у
традиционалне ношње народа
који живе у Долову (Срба и
Румуна), и предводили повор-
ке из сваке од три цркве поје-
диначно: српских – Мале и
Велике, као и румунске, посве-
ћене Преносу моштију Светог
оца Николаја.

Банатски Брестовац: Месна
заједница припрема докумен-
тацију за уређивање пијаце,
пре свега за њено на бетони-
рање или асфалтирање. Рад-
ници ЈКП-а „Kомбрест” пра-
вили су стазе на православ-
ном гробљу и учествовали у
даноноћном гашењу депони-
је, која је од 26. априла била
у пламену.

Банатско Ново Село: Трећи
број новина Дома културе иза-
шао је 30. априла, а у њему
се, поред осталих, представи-
ла и чланица фолклорног
ансамбла Ања Богојевић. 

Долово: Село је добило нову
LED расвету и једно је од
првих насељених места у који-
ма је почела замена старих
сијалица. Традиционални оби-
чај спајања трију литија из

три сеоске цркве уприличен
је, као и увек, на Васкршњи
понедељак. Занимљив сусрет
ће се у главној долини деси-
ти и на Побусани понедељак
(10. мај), када ће бити одр-
жан обичај другање.

Глогоњ: Грађани који су при-
мили „Синофарм” ревакци-
нисани су у понедељак, 3.
маја, у локалној амбуланти.
Велики број излетника је на
првомајском уранку посетио
плажу Скела. Фудбалери су
на гостујућем терену у Пан-
чеву савладали „Мундијал” из
Панчева с 3 : 1.

Иваново: Много људи се оку-
пило на првомајском уранку
на оближњим зеленим повр-
шинама око Дунава и Зимов-
ника. 

Јабука: Радници ЈКП-а „Вод-
-ком” посадили су цвеће у жар-
дињере у центру села, а у току
је и поправка дечјих играли-
шта. Чланови Удружења гра-
ђана „Тамиш” имали су акцију

кошења на приобаљу. Плажа
Скела била је препуна излет-
ника 1. маја, а након уранка у
Храстовој шуми несавесни
излетници су оставили разба-
цано смеће, па Месна заједни-
ца апелује на починиоце да сле-
дећи пут више поведу рачуна и
за собом покупе смеће како не
би загађивали природу.

Качарево: У току је поста-
вљање плочника на тротоару
у Улици Народног фронта.
Ревакцинација грађана који
су примили кинеску вакцину
организована је у уторак, 4.
маја, у локалној амбуланти. 
Омољица: Трају радови на
првој фази реконструкције
парка, а тренутно је у току
израда стаза. Ових дана почи-
ње замена врата и прозора на
задњем делу зграде полиције
и Црвеног крста. 

Старчево: На Тргу неолита
организован је ускршњи базар
у четвртак и петак, 29. и 30.
априла. „Ускршња куцанија-
да” одржана је у понедељак,
3. маја, у просторијама одре-
да извиђача у Старчеву, а у
парку је приређено такмиче-
ње под називом „Потрага за
ускршњим зецом”. У органи-
зацији Дома културе офарба-
не су жардињере на платоу, а
ускоро ће ту бити засађено
адекватно цвеће.

Месне актуелности

ЈЕДИНСТВЕН УСКРШЊИ ОБИЧАЈ
ПОНОВО ОДРЖАН У ДОЛОВУ

Три литије слиле
се у једну

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Налик оном у граду, ускршњи
базар је приређен и на старче-
вачком Тргу неолита, 29. и 30.
априла, када су на десетак тезги
вредни и креативни људи изло-
жили своје рукотворине, махом
посвећене најрадоснијем хри-
шћанском празнику.

Тако је једна од њих, Жељка
Поштић, изнела цветне аран-
жмане које је сама правила, а
поред рада било је и улагања –
за корпицу, сунђер, цвеће, лепак,
боје... Продавала је и кале, које
су можда ишле најбоље...

На суседном штанду место
су заузели пчелари Горан Стан-
ковић и Стеван Петровић, који

су поред меда, као основног
артикла, нудили и ракије, попут
медоваче и вишњеваче. Они
кажу да су ове године имали
проблема у пчеларењу, па је
преко зиме било губитака, а и
недавно је дошло до тровања
појединих друштава, али с дру-
ге стране било је и оних која су
у цветној паши скупила дваде-
сетак килограма меда.

Другог дана базар је посетио
градоначелник Панчева Алек-
сандар Стевановић, који је, у
пратњи председника Савета МЗ
Петра Андрејића, разговарао
са излагачима и грађанима
Старчева.

ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМИ ЗА БРЕСТОВАЧКЕ КОМУНАЛЦЕ

Сметлиште данима горело
Брестовачка депонија је била
у пламену од 26. априла зато
што је неко запалио њен обод,
тачније депресију унутар сме-
тлишта.

Према речима директорке
ЈКП-а „Kомбрест” Татјане Цвета-
новић, исте вечери на лице места
дошла је једна ватрогасна екипа.

– С њима је и наш радник
затрпавао места која су горела
сва четири дана до дубоко у ноћ.
Непрестано је дувао јак ветар,

што је изузетно отежавало ситу-
ацију. Притекла су нам у помоћ
и два возила из ЈКП-а „Зелени-
ло”, која су довукла педесетак
камиона земље. Цео један дан је
и булдожер из предузећа
„Тамиш–Дунав” копао и затр-
павао запаљена места. Ту су били
и наш суграђанин Душан Ристић
са својим багером и један мешта-
нин с трактором. Пожар се потом
проширио дуж целе депоније, а
четири ватрогасне екипе су се

својски трудиле да га савладају.
Због свега захваљујемо станов-
ницима тог дела села на стр-
пљењу и разумевању, иако су
данима били окружени смра-
дом и димом, као и свима који
су учествовали у гашењу, поред
осталих и појединим чланови-
ма Савета Месне заједнице, с
председником на челу, с обзи-
ром на то да су све време били
на терену и помагали – наводи
директорка.

Андрејић и Стевановић с грађанима

Метеоролошка станица правовремено
упозорава повртаре на промене



КУЛТУРА
Петак, 7. мај 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

10

Маријана Полић, 

наставница немачког 

и српског језика

ПИСАЦ: Много је романа,
комедија, приповедака и песа-
ма које волим, али се овог
Васкрса мој поетски точкић
зауставио на српском реали-
сти Лази Лазаревићу. Лаза је
неко ко је живео само четр-
десет година (1851–1891), а
за то време постигао је мно-
го, како на књижевном пољу,
тако и на пољу медицине. Био
је творац српске психолошке
приповетке, али и лични лекар
Милана Обреновића. Сликао
је српски сеоски, али и гра-
ђански живот, моралне кра-
хове, али и победе, писац „ста-
рог” и „новог” времена, у сва-
ком случају, Лазаревић је увек
био неприкосновени позна-
валац људске душе.

Моја препорука је свака
његова објављена приповетка
– за његовог живота их је било
осам, а након смрти објавље-
на је девета. „Швабица”, по
многима аутобиографска.
Било да се одлучите за „Први
пут с оцем на јутрење”, прву
објављену, било за „Школску
икону”, „У добри час хајду-
ци”, „На бунару”, „Вертер”,
„Све ће то народ позлатити”,
„Ветар”, „Он зна све”, или за
посебну „Швабицу”, утисак ће
бити увек исти – у центру је
психолошки ослонац који је
често изгубљен. Неки га лико-
ви проналазе, неки не.

Морални ломови су ломо-
ви које је Лазаревић одлично
умео да ослика. Једностав-
ним и вештим језиком и сти-
лом, а с друге стране одаби-
ром тананих, правих речи и
реченица. Кад помислим на
српски реализам, прво поми-
слим на његове ликове –
Митра, Марицу и малог
Мишу, Мишу Маричића и
Ану, Благоја и његовог сина...
Најбољи пример успеле дија-
лошке форме приповедања
јесте, по мом мишљењу, дија-

лог газда Митра и његове
супруге Марице на крају при-
поветке „Први пут с оцем на
јутрење”. Градација осећања,
прожета ћутањем, исецканим
дијалогом, набојем, чини овај
дијалог, у ноћи у којој он одлу-
чује да себи одузме живот,
аутентичним. Митар, отац и
трговац, губи све због стра-
сти – коцке: имовину, част,
углед, личну и породичну сре-
ћу, будућност... А Марица
рационализује, спасава, успе-
ва! Тако ово епско дело поста-
је својеврсна лирска драма!
Поред наведеног дијалога, јед-
на слика остаје урезана у
мислима сваког читаоца, чак
и оног мање пажљивог – коц-
карски сто насред собе који
мали Миша гледа кроз кљу-
чаоницу. Јер причу припове-
да управо он – деветогоди-
шњи дечак из угла одраслог
човека који се присећа свог
детињства.

По некима је ова прва при-
поветка најбоља Лазаревиће-
ва. Међутим, „Швабица” је
она којој се моја душа увек
враћа. Написана у форми
писама, исповедним тоном,
настала највероватније у Бер-
лину, током студија медици-
не, осликава унутрашњу дра-
му Мише Маричића, борбу и
немогућност помирења соп-
ствене среће и обавезе према
породици. Животна дилема,
кључни избор – нестварна
љубав према Ани, љупкој и
поносној Швабици, или поро-
дична срећа?

Све ће то 
народ позлатити

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

Од 5. до 20. маја у фоaјеу
Културног центра Панчева биће
отворена изложба цртежа под
називом „Око мене” Андрее
Крнетић Грбић.

„Радови су приказ бића, пред-
јела и предмета који ме окру-
жују. Комбинованом техником
на папиру наслућују се рурал-
ни мотиви. Помало носталгич-
но указују на прошла времена
која заправо и нису прошла.
Ако се само мало удаљимо из
свог блока, улице или града,
видјећемо кокоши, мараме и
караване. Још увијек постоје и
још увијек обављају своју функ-
цију у овом застрашујућем тех-
нолошком развоју. Умјетник је
свакако условљен временом у
којем ствара. Иако је тешко
дефинисати данашње вријеме
због силних противрјечности и
апсурда положаја данашњег
човјека, није случајно што су
ови мотиви нашли мјесто у кон-
цепцији савремене умјетности.
Сводећи појавни свијет на сим-
бол, радови приказују љепоту
бића и предмета око нас. Јасно
дефинисани облици и помало
карикирани у недефинисаном
простору алудирају на снове о

дјетињству. А графички манир,
избор технике и колорита свје-
сно дају тежину веселим и раз-
играним темама. Сви радови
стилски и технички припадају
истом циклусу. Урађени су на
малом формату папира ком-
биновањем оловке и акрила”,
написала је ауторка о изложби.

Андреа Крнетић Грбић дипло-
мирала је 2011. године на Ака-
демији умјетности, на ликов-
ном одсеку, на смеру за графи-
ку, у класи професора Ненада
Зељића. Као студент је добила
награду за најбољи цртеж коју
сваке године додељује Акаде-
мија умјетности у Бањалуци.
Учествовала је у великом броју
ликовних колонија, како гра-
фичких, тако и сликарских.
Организовала је седам само-
сталних изложби графика, црте-
жа и слика. Своје уметничко
деловање није засновала на јед-
ном медију, већ се активно бави
графиком и сликарством. Од
2015. године члан је Умјетнич-
ког савјета Музеја Козаре у При-
једору. Од завршетка академи-
је ради у основној школи као
наставник ликовне културе.
Живи и ради у Приједору.

НА ТАКМИЧЕЊУ У ИТАЛИЈИ

Прва награда 
за панчевачки дуо

Клавирски дуо „Prin ci pes -
se” из Панчева апсолутни
је победник фестивала „Арс
нова” који се одржава у
Трсту и наступиће 9. јула
на концерту у том итали-
јанском граду.

Невена Гаврановић (16)
и Мина Кораћ (15), члани-
це овог клавирског дуа, уче-
нице су Музичке школе
„Јован Бандур” из Панчева,

у класи професорке Вере
Царине.

Клавирски дуо „Prin ci pes -
se” ове године је већ осва-
јао награде.

На Међународном такми-
чењу „Даворин Јенко” у Бео-
граду овај клавирски дуо је
освојио прве награде, а на
Међународном такмичењу
„Мита Топаловић” у Панче-
ву проглашен је лауреатом.

У Народном музеју Панчево 27.
априла отворена је изложба
радова који су настали у петој
Међународној уметничкој коло-
нији „Коло” у Требињу.

Радови су постављени у рено-
вираној Малој галерији Народ-
ног музеја Панчево, где су у
последњих месец дана изврше-
ни зидарски, молерски, парке-
тарски и електричарски радови.
Велики допринос у уређењу овог
простора дала су предузећа
„Макел електро” д. о. о. с вла-
сником Гораном Дивљаком на
челу и „Техномаркет” с власни-
ком Мирољубом Кршанином.

У панчевачком музеју су
представљени радови из про-
шлогодишње ликовне колони-
је, у којој је учествовао и вели-
ки број уметника из Панчева, а
то су: Марија Станојловић, Јеле-
на Бадњевац Ристић, Ивана
Ракиџић Крумес, Емил Сфера,
Мирољуб Кршанин и Иван
Карафиловски из Црепаје.

Уметничка колонија „Коло”
у Требињу се одржава пет годи-
на, а настала је на иницијативу
академског сликара Дражена
Милића. Као члан културно-
уметничког друштва скоро три-
десет година, дошао је на идеју
да оснује колонију у којој ће
уметници стварати инспириса-
ни фолклором и предивним
амбијентом Требиња. Од самог
настанка колонија је имала пуну
подршку града Требиња и Музе-
ја Херцеговине, а уврштена је
и у манифестацију „Требињско
културно лето” као догађај од
великог значаја за тај град.

– Изложба је настала из енту-
зијазма и инспирације коју смо
добили у Музеју Херцеговине
и енергије коју су Дражен
Милић, Марија Станојловић,
Мирослав Бирцлин и Дими-
трије Јованов уложили да се
простор оспособи, као и из
жеље да се не предамо окол-
ностима које су око нас. У реду
је што смо се због пандемије
преселили у онлајн свет, али
то није дугорочно прихватљи-
во. Наша је жеља да Музеј
заживи и сви људи које смо
позвали да нам помогну одмах
су се одазвали. Лепо је да има-
мо још једну сређену галерију
која ће служити свима, а Пан-
чево има много тога чиме може
да се поноси. Одувек смо били
познати на светској мапи кул-
туре и уметности – рекао је
Кршанин.

Уметничка колонија „Коло”
окупља еминентне уметнике из

земаља региона и света, али се
највише ослања на уметнике из
Србије, Црне Горе и БиХ. Про-
текле године је обележен мали
јубилеј – пет година постојања
– отварањем изложбе радова
Сафета Зеца из Сарајева, јед-
ног од најзначајнијих уметни-
ка из БиХ.

За пет година колонија је уго-
стила око сто уметника из целог
света и оформила богат фун-
дус слика, које се чувају у Музе-
ју Херцеговине.

Сви који буду одлучили да
посете изложбу имаће прилику
да виде разноврсна дела која
одишу духом Требиња. По лепо-
ти радова може се закључити
да је амбијент на најбољи могу-
ћи начин утицао на стварала-
штво прошлогодишњих учесни-
ка уметничке колоније.

ИЗЛОЖБА ЦРТЕЖА АНДРЕЕ КРНЕТИЋ ГРБИЋ

Око мене

ПРВИ ПУТ У РЕНОВИРАНОЈ ГАЛЕРИЈИ

РАДОВИ ИНСПИРИСАНИ ТРЕБИЊЕМ
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ПАНЧЕВЦИ КОЈИ СЕ БАВЕ ВОЛОНТЕРСКИМ РАДОМ

УЧЕЊЕ, ХУМАНОСТ И СОЛИДАРНОСТ
Млади људи данас имају могућност да
волонтирају у организацијама које се
баве различитим активностима и да
захваљујући својој склоности ка акти-
визму узму учешће у разним обукама и
тренинзима који се одржавају широм
света. Иако од себе много дају, зауз-
врат добијају много више – знање и
познанства.

Спасавање живота

Сава Веселиновић (28) лекар је на спе-
цијализацији из ортопедске хирургије
и трауматологије у Општој болници
Панчево. Волонтер је Црвеног крста од
2006. године, а тренутно је члан Управ-
ног одбора Црвеног крста Панчево и
члан Комисије за борбу против тргови-
не људима Црвеног крста Србије. Тежи
да постане успешан ортопедски хирург,
али и да допринесе подизању свести о
проблему трговине људима у свету, као
и да што више људи схвати значај лаич-
ке прве помоћи у спасавању живота.

– Пре петнаест година шетао сам се
Градским парком и видео младе људе
у црвеним униформама који су пружа-
ли помоћ повређенима. Пошто ме је
одувек занимала медицина, распитао
сам се и сазнао да је у току Државно
такмичење у пружању прве помоћи
Црвеног крста. Кад је те године преко
основних школа упућен позив за волон-
тирање и основну обуку прве помоћи у
Црвеном крсту, ја сам се одмах прија-
вио! – прича нам Сава.

Сматра да је велика одговорност обу-
ћи униформу са знаком Црвеног крста,
препознатљиву у целом свету, јер је то
организација с дугом историјом и тра-
дицијом помагања људима у невољи.

– Црвени крст се непрестано бави
темама веома битним за заједницу и
спроводи активности подршке, помо-
ћи, едукације и подизања свести гра-
ђана. А када се деси нешто што до
темеља уздрма наше друштво и кад се
велики број људи нађе у невољи, Црве-
ни крст је  ту да међу првима помогне.
Ја сам се, тако, пробијао кроз снежне
сметове како бих доставио топлу гар-
деробу и пакете хране завејаним поро-
дицама у нашим селима, учествовао у
формирању прихватних центара током
оних мајских поплава, утоваривао и
истоваривао небројене камионе с хра-
ном, водом и хигијенским потрепшти-
нама, разносио намирнице и лекове
најстаријим суграђанима током пан-
демије короне... Путовао сам широм
Европе представљајући Црвени крст
Србије и упознао велики број младих,
размењујући искуства и знања, и орга-
низовао велики број радионица, семи-
нара, обука и јавних манифестација
широм Србије – набраја. 

Награда му је спознаја да је за
петнaест година волонтирања у Црве-
ном крсту помогао макар једној особи.
А било их је много...

– Црвени крст је велика породица,
скоро да нема града у Србији у којем
нисам срео неког волонтера, и поносан
сам што су неки од њих постали моји
пријатељи. На крају, рекао бих да ме је
волонтирање изградило као особу и
допринело усавршавању знања, вешти-
на и ставова које данас поседујем и без
којих не бих био успешан у другим
сферама живота, на факултету и на
послу – закључује Сава.

Лични напредак

Тамара Тодоровић (18) бави се волон-
тирањем од своје петнаесте године. С
радошћу и поносом сећа се реализаци-
је кампа „Кад порастем, бићу...”. То

прво волонтерско искуство отворило јој
је многа врата и ту се родила страст
према образовним програмима.

– За мене бити
волонтер значи напре-
довати! Зашто? Јер сам
све своје вредности и
вештине научила кроз
волонтерски рад с раз-
личитим људима и
организацијама. С јед-
не стране, попунила
сам своју радну био-
графију, а с друге сам
кроз волонтирање
добила могућност да
упознајем нове људе,
културе и обичаје –
прича Тамара.

До сада је учество-
вала у реализацији три-
ју кампова „Кад пора-
стем, бићу…” са орга-
низацијом „Con nec ting”
из Панчева, затим у
стварању програма за бранитеље и бра-
нитељке права младих Београдског цен-
тра за људска права, а волонтирала је и
на неколико културних дешавања у
Панчеву.

– Тежим да не раздвајам искуства
кроз која пролазим, јер ми свако доне-
се неко ново сазнање. Важно ми је да
напредујем како на личном, тако и
на професионалном плану, и стога
волим да пролазим кроз различите
ствари – каже.

Ужива у дељењу вредности и знања с
новим људима које упознаје кроз волон-
тирање. Сматра да се много корисних
ствари може научити од организатора,
учесника и вршњака.

– Свако волонтирање, у било којој
организацији,  доприноси личној изград-
њи, личном просперитету и личном
надахнућу волонтера. Говорим о томе
из личног искуства, јер знам да се на
крају дана то задовољство да сам неко-
ме помогла не може поредити ни са
чим другим. Мислим да је то довољна
награда – објашњава.

Животни позив

Јована Јанков (24) студенткиња је менаџ-
мента и продукције позоришта, радија
и културе на Факултету драмских умет-
ности у Београду. Координаторка је
волонтера на филмском фестивалу у
Панчеву, асистент продукције на „Башта
фесту” и координатор бројних пројека-
та за младе и културу. Суоснивач је
„Pan če Vox-a”, омладинског подкаста о
култури и активизму.

– С тринаест година сам се први пут
учланила у Астрономско удружење
„Милутин Миланковић” у Панчеву, а
први пут сам волонтирала на манифе-
стацији „Сат за планету Земљу” у мар-
ту 2011. године. Ове године сам про-
славила десетогодишњицу свог волон-
терског искуства. Волонтирање није
посао, није занимање, за мене је то на
неки начин животни позив. Волонтер-
ка или волонтер је неко ко жели да
доприноси заједници у њеном развоју,
али и да у исто време учи и развија и
себе и своје вештине  – прича она.

Јована је учествовала и у међународ-
ним волонтерским камповима и тре-
нинзима у Европи, а била је део и фокус
групе за Закон о волонтирању.

– Свако искуство ми је на свој начин

веома драгоцено. Чак сам
можда из оних која нису била
лепа највише научила. Посеб-
но бих издвојила координиса-
ње волонтера и волонтерки на
ПАФФ-у, јер ми је то показа-
ло колико све волонтерске
активности треба да буду
испланиране, а задужења јасна
и прилагођена потребама
фестивала, и колика је одго-
ворност особе која то све ради.
У међувремену сам пролази-
ла и неке тренинге како бих
радила и на својим вештина-
ма управљања тимовима и рада
с младима. Мени број младих
који се сваке године пријави
за волонтирање показује да
овакво искуство њима веома
много значи и да им је зани-
мљиво на фестивалу. Нарав-
но, имам још много да учим у
тој области – објашњава.
Каже да је један од проблема

то што се у последње време у
свим волонтерским акцијама
појављују исти људи и да је

тешко привући нова лица.
– Разумљиво је да је данас тешко

издвојити време за волонтирање, уме-

сто да се зарађује новац за живот. Мно-
ги погрешно сматрају да је волонтира-
ње „рад за џабе”, израбљивање, од чега
нема никакве личне користи. Истина
је, додуше, да има случајева да се волон-
тирање злоупотребљава као заме-
на за стажирање, плаћену праксу
или, једноставно, плаћен рад. Још
морамо да радимо на промовиса-
њу волонтеризма, добробити коју
оно има и за заједницу и за поје-
динце. А волонтер може да буде
свако ко има макар мало слобод-
ног времена, без обзира на прет-
ходно искуство, знања и вештине,
број година или место одакле дола-
зи – закључује она.

Допринос променама

Елизабета Јагица (18) почела је да
се бави волонтирањем још у основ-
ној школи, а 2019. године, кад је
била у другом разреду средње, учла-
нила се у удружење „Пансеј”, које
се бави очувањем локалне истори-
је. У августу 2020. године постала
је локална координаторка Уније
средњошколаца Србије за Панче-
во. Тренутно је члан неколико орга-
низација.

– Једна од мојих идеја водиља у обла-
сти активизма и волонтирања јесте да
пружим нешто добро својој заједници,
да допринесем њеном побољшању. Кроз
овакав рад се стичу важна знања, а

имам и прилику да упознам себе и сво-
је могућности – прича Елизабета.

До сада је учествовала у многоброј-
ним пројектима, углавном намењеним
младима, у различитим улогама – од
обичне учеснице до координаторке.

– Тренутно сам у Унији средњошко-
лаца Србије, коју чине људи из свих
делова Србије. Догађаји на којима смо
сви заједно су незаборавни и препуни
„фора”, којих се касније веома радо
присећамо. Сходно томе, истаћи ћу да
су најлепши осећај заједништва и свест
да својим деловањем ми средњошкол-
ци утичемо на промене. Изузетно ми је
жао што тренутно влада пандемија
коронавируса, те се многе активности
на националном нивоу одржавају онлајн.
Ипак, активности у локалу спроводи-
мо уживо у контролисаним условима,
у складу с мерама – закључује.

Осмех на лицу

Бојана Ћуић (19) дугогодишња je волон-
терка Црвеног крста Панчево. Заврши-
ла je средњу Mедицинску школу и по
занимању je бабица. Планира да наста-
ви школовање. Игра у КУД-у „Абраше-
вић” једанаест година и каже да је то
позитивно утицало на њу, јер је увек
била у окружењу песме и игре.

– С једним од највећих изазова у
волонтирању срела сам се прошле годи-
не за време ванредног стања. Било је
потребно прилагодити се сваком поје-
динцу и то је за мене лично било мно-
го више од класичног волонтирања.
Током тих неколико месеци више сам
времена проводила са својим тимом у
организацији, него са члановима поро-
дице. Тек тада сам се први пут суочила
са животним (не)условима у којима
људи станују. Осетила сам истинску
тугу и видела чисту сузу која је некад
била радосница, а понекад саткана од
много бола и патње. Почела сам да
стварам слику о животу око себе иако
сам тек закорачила у свет пунолетних,
мислила сам да знам све, да сам вели-
ка и одрасла... То што сам доживела,
навело ме је да се запитам: шта је
довољно за срећу? – прича Бојана.

Волонтирајући за Црвени крст,
налазила се у ситуацијама које не би
доживела да није део ове организа-
ције. То значи и да је стално учила и
усавршавала се.

– Релативно често се организују
семинари, дружења младих или лет-
ње школе, где имамо прилику да упо-
знамо људе који су по великом броју
особина другачији од нас, али нас опет
повезује мотив хуманости. Полако
достижем ниво ка којем тежим, а то
је да у сваком граду Србије имам
познаника или пријатеља који ће ме
радо угостити, што је, наравно, обо-
страно. Трудимо се да познанства
ширимо и ван наше државе, што нам
омогућава упознавање различитих кул-
тура и обичаја – каже Бојана.

Имала је прилику да се опроба и као
едукаторка у бројним програмима.

– Био је то велики корак за мене, јер
сам била велики тремарош, али уз при-
суство и подршку искуснијих волонте-
ра и волонтерки превазишла сам и тај
страх – објашњава.

У волонтерском раду се труди да
измами људима осмех.

– Ми знамо да нас за оно што ради-
мо не чека никаква новчана награда,
јер се људска срећа не мери парама,
већ једним искреним „хвала” – закљу-
чује Бојана. Мирјана Марић

Првих осамнаест година живота Роуз
Гоулд Вотс је веровала да је озбиљ-
но болесна. Била је алергична на
све и свашта, користила колица јер
је била превише слаба да хода и
практично живела у болници...

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
шта знате о животу пчела. Књиге
из „Вулкана” добиће аутори следе-
ћих порука:

„Знам да се матица пари с тру-
товима и да је главна и одговорна
за све; да трутови служе само за
оплођење, након чега умиру, а да
радилице ринтају по цео дан. Ако
мене питате, ја бих наравно била
матица.” 062/5457...

„Знам да код њих владају ред,
рад и дисциплина и зато су као
врста и опстале преко 150 милио-
на година. Требало би да учимо од
њих.” 064/2089...

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање за шта немате петљу:

„Пошто ми је попустила петља,
немам петљу да пијем много теч-
ности кад сам много далеко од
куће.” 064/8003...

„Немам петљу да му кажем да је
моја заљубљеност у њега нестала
чим сам сазнала да је последња (а
врло могуће и једина) књига коју
је прочитао била ’Дружина Пере
Квржице’.” 063/6012... Д. К.

Два читаоца који до 12. маја, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу
најдуховитији одговор на питање:
„Како сте преболели прву љубав?”,
наградићемо по једном књигом. Одго-
воре ћемо објавити у наредном броју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Лагуна (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 дина-
ра у Вип мрежи, 39,60 динара у Теле-
нор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

У нади да ће јој то помоћи да повра-
ти контролу над својим животом и
каријером, Еба одлази на полуострво
Бјере да интервјуише старицу за коју
се прича да већ деценијама живи у
веома срећном браку. Ипак, у разго-
вору ће открити да госпођа Мерк
никад није преболела своју прву љубав.

„Дивљи мед”
Саре Паборн

„Опрости ми,
Роуз Гоулд” 

Стефани Робел

Два читаоца који до 12. маја, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 поша-
љу најдуховитији одговор на пита-
ње: „Шта не бисте никада опро-
стили?”, наградићемо по једном
књигом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Алнари (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 дина-
ра у Вип мрежи, 39,60 динара у Теле-
нор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Сава Веселиновић

Јована Јанков

Бојана Ћуић 

Елизабета ЈагицаТамара Тодоровић
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Софија Јуричан (39) дипломира-
ла је глуму на ФДУ у Београду у
класи проф. Гордане Марић и
стални је члан ансамбла позори-
шта „Атеље 212” већ десет годи-
на. Похађала је Драмску секцију
у Гимназији, била део дечје редак-
ције Радио и ТВ Панчева и пре
уписа на Академију била и члан
школе глуме при Културном цен-
тру Панчева коју је водила Јасми-
на Вечански. Положила је при-
јемни за Академију, како каже,
из првог пута, а да се уопште томе
није надала. Други избор је била
историја, где је такође примље-
на, али је ипак послушала своје
срце. И хвала јој на томе. Увек
марљива, посвећена студијама,
завршила је с највишим оценама
и похвалама из најважнијих пред-
мета и као студент генерације
примила и награду Универзите-
та уметности у Београду.

Њен професионални развој
почиње у Позоришту „Бошко
Буха”, БДП-у, „Душку Радови-
ћу”, „Мадленијануму”, ЈДП-у, а
и дан-данас игра бројне улоге у
Позориштанцу „Пуж”..

У свим улогама увек је на виси-
ни задатка, а у стварности „девој-
ка из комшилука”, с којом је било
више него задовољство причати
о глуми, психологији и нашем
Панчеву.

ПАНЧЕВАЦ: У твојој биогра-
фији је занимљив податак да си се
бавила и фолклором. Играла си у
панчевачком „Абрашевићу”. Која
сећања те вежу за тај период?

СОФИЈА ЈУРИЧАН: Прво сам
кренула на класични балет, али
сам се брзо пребацила на моде-
ран, јер нисам била довољно ела-
стична (смех). У модерном бале-
ту сам била веома успешна, а и
дан-данас имам ту способност
да различите врсте игара и сти-
лова могу доста брзо да савла-
дам посматрајући и „скидајући”
одређене кораке и покрете. Ту
вештину управо приписујем
вишегодишњем (од 12. до 19.
године) игрању фолклора, где
сам савладавала врло захтевне и
разноврсне кораке, стилове и
кореографије.

На фолклор сам кренула пла-
чући, мами за љубав (смех). Брзо
је то прерасло у праву љубав. 

• Колико ти је значила Ака-
демија?

– У Гимназији сам била на
Природно-математичком смеру
иако сам била типичан друштве-
њак. Зато сам и конкурисала на
одсеку за историју на Филозоф-
ском факултету, али и на глуми
на ФДУ и била примљена на оба.
На овај други, ипак, потпуно нео-
чекивано, али обично и јесте тако.
Велике ствари и остварење сна
долазе онда када се томе најма-
ње надате. Тако сам се на чита-
вој првој години и осећала – изме-
ђу сна и јаве, и надала се да није
у питању грешка (смех). Завр-
шила сам факултет као најбољи
студент, али ме је то страхопо-
штовање према глумцима и про-
фесији и даље држало. И данас
сам свесна велике одговорности,
али и жртве коју она носи. То ме
држи „будном” и свесном ода-
кле сам кренула, не губећи из
вида циљ – да сам заувек у слу-
жби нечега важног и узвишеног.

• Како си се осећала када
си први пут стала на бину са
чувеним глумцима?

– Када сам била мала, мама и
ја смо имале почасна места у
Позоришту „Бошко Буха”, јер
нисмо пропуштале нити једну
представу. Али ме је она исто-
времено водила и на представе
за одрасле, које и нису биле баш
за мој узраст. Водила ме је у позо-
риште редовно, јер је видела коли-
ко ме је оно узбуђивало. Сећам
се, када смо гледале представу
„Моја драга”, а ја имала само
девет година, да су на сцену истр-
чале Бранка Катић, Дубравка
Мијатовић и остали, а ја сам се
за столицу држала чврсто да не
бих излетела на сцену како бих

их само изљубила и вратила се
назад. Мама каже да сам увек
тражила да будемо у првом реду,
да бих осећала мирис костима.
Он је био другачији и у њему сам
препознавала неки другачији свет.
Тај мирис фундуса данас много
мање волим (смех).

На крају прве године Акаде-
мије неко је рекао мојој профе-
сорки Гордани Марић да ја и
даље идем по позориштима и
узимам аутограме глумаца. И
она ми каже: „Софија, да ли је
могуће да ви то радите? Како
можете да скупљате њихове ауто-
граме, па ви сте њихова колеги-
ница, не можете тако да се пона-

шате!” А за мене су глумци били
тако величанствени и тај свет
ми се чак и током студирања
чинио далек и недостижан.

Седела сам у учионици на кра-
ју треће године, када сам чула да
наш чувени професор и редитељ
Дејан Мијач режира „Родољупце”
за отварање обновљеног ЈДП-а,
2003. године. Читала сам много-
бројне интервјуе колега и сви су
говорили исто. Колико им је зна-
чио и колико утицао на њих као
глумце и уметнике, колико су
напредовали и како код њега вре-
ди играти и „дрво”. И ја поми-
слим: замисли како би било лепо
да и ја једном добијем да играм
то „дрво” (смех). И само коју
недељу касније, по препоруци
старијих колега, долазим на ауди-
цију за улогу Милчике. И одјед-
ном су око мене Воја Брајовић,
Тихомир Станић, Мира Карано-
вић, Борис Исаковић, Тања
Бошковић... Стојим и гледам и
заиста се питам да ли је то ствар-
но. Чак и данас, кад играм пред-
ставу „Моја ти” са Светланом Бој-
ковић, Горицом Поповић и Тањом
Бошковић, које су ми и другари-
це, схватам да је ова данас Цеца
Бојковић за мене колегиница,
али да је зато Емилија Попадић
из „Бољег живота”, јунакиња из
мог детињства, стварна личност
и живи и даље ту негде у Београ-
ду. То за мене ни данас није сери-
ја, него живот сам. Ето. Иако је
то мој посао, ја не губим веру у

магију и илузију.
• Који моменат је био кључан

у твом глумачком сазревању?
– Није то био један тренутак,

то је процес који на крају крајева
нема краја. Још на студијама сам
почела да радим у атељеу ЈДП-а
са сјајним редитељима и колега-
ма. Било је и преиспитивања и
мојих моћи и немоћи у свему
томе, али онда, са искуством и
временом, деси се моменат када
се све некако увеже. И то се код
мене и догодило током послед-
њих неколико година. Ствари
почињу да се отварају прво у теби,
а онда и око тебе. И можда и први
пут осећаш и сагледаваш неку

своју снагу, моћ, дар и другачију
перцепцију ствари. Тада схваташ
да је једини начин да осматраш
ствари из свог угла и браниш их
из свог стомака, својим искуством.

Често ми кажу: ти си стара
душа. И ја сам заиста са дваде-
сет и нешто година понекад
имала утисак да су иза мене
три живота. Вероватно сам и
због тога, поред осталог, оти-
шла у глуму и често добијала
да играм старије жене, пуне
искуства, емоција и живота.

• Да ли се дешава да имаш
трему?

– Да, имам је, али ме не инхи-
бира. Обично кажем себи: опу-
сти се и играј се, све је ово игра и
уживање, дај најбоље што можеш.
И није све у нашим у рукама.
Твоје је да се ослониш на занат и
знање, али онда и да те машта и
интуиција воде даље. Глума је
истина, а истина је једна, необо-
рива и непоновљива. И не смеш
да упаднеш у замку заблуда, само-
љубља или неког статуса за оства-
ривање неких ствари. Веома је
лако данас помешати категорије
и вредности. Професорка нас је
увек подсећала: „Не можете игра-
ти само за публику. Мора да се
има неки виши смисао”. Увек се
трудим да не изгубим тај виши
смисао и да не заборавим да не
постојим ја у уметности, него
уметност у мени. То јесте најте-
же. Да се то никада и ни по коју
цену не изгуби из вида.

• Колико се приступ раду
на серијама и у позоришту
разликује?

– Када глумиш у серијама,
нема проба као у позоришту.
Углавном је процес такав да
након кастинга дођеш на проб-
но снимање, где се види да ли
си ти за то или не. Текст се учи
или код куће или на лицу места
и следи снимање. У позоришту
је све много аналитичније. Седи
се и разговара, чита литература
везана за улоге. Има много про-
ба, које трају и месецима. Има
сјајних глумаца, чија средства и
начин игре одговарају позори-
шту, али не и камери. И обрну-
то. Велико је умеће прилагоди-
ти и савладати и једне и друге
вештине и средства, спојити позо-
риште и филм. Моја прва и нај-
већа љубав је позориште, али и
те како уживам пред немило-
срдним оком камере и у друга-
чијем начину рада.

• Поред тога што глумиш у
позоришту и у серијама, твој глас
је у већини цртаћа који се еми-
тују на дечјим каналима.

– Почела сам то да радим са
двадесет четири године, доста
сам учила, развијала позиције и
те вештине сада користим и у
позоришту. Развила сам велики
дијапазон различитих гласова
радећи за три дечја канала. Гла-
сом опонашам дечаке, девојчи-
це, тинејџере, жене... Негде певам
захтевне бродвејске нумере. И
радим то лагодно јер сам нашла
технику да ништа не кошта моје
грло. Симпатично ми је када деца
препознају глас неког лика из
цртаног филма. Увек се одуше-
ве. Глас ми је, осим у раду на
синхронизацијама, много помо-
гао и у осталим сегментима. У
неким представама певам, у дру-
гима користим други глас а да
то звучи сасвим природно.

• Колико ти је Панчево као
средина значило у професионал-
ном развоју?

– Панчево је једна веома плод-
на културно-уметничка средина.
Увек је било тако. Од оснивања
сликарске колоније, преко „Ате-
љеа младих”, до Фестивала ама-
терског позоришта. Мој отац је
био оснивач Џез клуба, радио је
у Дому омладине, Студентском...
Окружење у ком сам одрасла је
увек било такво – концерти, сли-
карство, радионице. Имала сам
дванаест година када сам била
на радионицама аматерског „Пла-
вог позоришта”. Тата је био осни-
вач и Фестивала малих сцена, па
сам редовно гледала представе.
Био је уметничка душа, имао је
дара за писање, а снимао је и
документарне филмове. С друге
стране, мама се бави психологи-
јом. Мали град с толико садржа-
ја и све ти је ту. То је заиста дра-
гоцено. И плус Београд, и позо-
ришта су ти близу.

• На шта си највише поносна
до сада?

– Поносна сам на то што
нисам изневерила себе. Остала
сам доследна себи самој, прин-
ципима и ставовима и здраво-
разумском начину размишља-
ња. Драго ми је да ме ништа
није у томе пореметило. Кад
сам била млађа, могло је да се
деси да полетим, да ме понесу
неки привиди успеха. Увек сам
се преслишавала и трудила се
да из вида не изгубим суштину,
што професионалну, што лич-
ну. Волим своју слободу и да
будем своја и волим да оно што
сам остварила буде захваљују-
ћи мени, а не компромисима
иза којих не бих могла да сто-
јим. Такве и не правим. И не
желим ништа по сваку цену.
Важно је доћи до циља, али још
важније како сте до њега сти-
гли. И какви сте пред самим
собом након тога. А ја сам засад
добро (смех). Живети у складу
са собом значи живети истину,
ту неопходну истину као пола-
зну тачку мог животног позива
и пута. Мирјана Марић

Деветог маја 1945. године
совјетски маршал Жуков у
име свих савезника прихва-
тио је споразум о немачкој
капитулацији, који је дан
раније у име Трећег рајха пот-
писао немачки фелдмаршал
Вилхелм Кајтел.

Други светски рат, иначе,
трајао је све до августа 1945,
када је после атомских бом-
би бачених на Хирошиму и
Нагасаки капитулирао цар-
ски Јапан, али се 9. мај узи-
ма као Дан победе над
фашизмом.

И ми смо за празник узели
9. мај, иако је код нас рат
трајао дуже – мир у Југосла-
вији је проглашен тек 15. маја,
али се тај датум никад није
обележавао.

Неизоставни део обележа-
вања Дана победе биле су вој-
не параде. Али прва таква
парада није била везана за 9.
мај. Прва велика парада одр-
жана је на Црвеном тргу у
Москви 24. јуна 1945. године
поводом годишњице Хитле-
ровог напада на СССР.

После московске, савезни-
ци су одржали велике параде
у Берлину, Њујорку и у Лон-
дону, али на овој нису уче-
ствовале само три земље из
савезничког фронта: СССР,
Пољска и Југославија. У Бео-
граду се у то време судило
Дражи Михаиловићу, па
нисмо били добродошли...

Код нас су параде прире-
ђиване 1. маја, до 1957. у свим
главним градовима републи-
ка, а од тада само у Београду.

Ивану Ивањију, логорашу
који је преживео Аушвиц и
Бухенвалд, Титовом преводи-
оцу и писцу, дугујемо овај
опис параде из педесетих
година прошлог века:

„Чело колоне би стајало баш
на раскрсници код парка
Ташмајдан, таман да би се
све уходало тих стотинак
метара до централне триби-
не пред, тада, Савезном скуп-
штином. Учесници параде су
се постројавали километри-
ма и километрима дуж Буле-
вара према истоку (...).

„На челу параде маршира-
ли су заставници. После њих
се корачало са огромним пор-
третима партијских и држав-
них руководилаца, државним
грбом, петокраком и српом и
чекићем великим по неколи-
ко метара, и са безброј паро-
ла које су славиле победу про-
летеријата. Затим су се пред-
стављале фирме, општине,
разна занимања. Пролазили
су трактори који су вукли
пољопривредне машине. На
камионима су пекари пекли
хлеб, димничари се правили
да чисте димњаке, фризери
су фризирали и бријали, руда-
ри бајаги копали руду, бале-
рине су играле – сви у својим
радним униформама.

„Неки камиони су предста-
вљали праве мале баште са
живим цвећем, на другима су
биле монтиране шине као
симбол омладинских радних
акција, читави мали бродо-
ви, али и авиони – надлетања
су дошла у моду нешто касни-
је. Сећам се једног камиона

са огромним макетама књи-
га и натписом ’Књиге у народ’.
Свако предузеће, свака шко-
ла, сваки део града хтели су
да се покажу у што бољем
светлу, измишљали су ориги-
налне ношње, костиме и
маске, правиле су се праве
сценографије и кореографи-
је на возилима.

„Марширали би гимнасти-
чари и други спортисти, про-
цупкали фолклорци, бици-
клисти. То је било право так-
мичење ко ће да измисли
нешто лепше, духовитије,
атрактивније.”

Крајем шездесетих година,
у склопу припрема за обеле-
жавање двадесетпетогоди-
шњице победе над фашизмом,
одлучено је да се војна пара-
да издвоји из првомајске
поворке, а њено одржавање
помери на 9. мај.

Прва војна парада одржа-
на је 9. маја 1970. године.
Први је испред свечане ложе
продефиловао заставнички
вод који је носио шест репу-
бличких и шест партијских

застава, као и 24 заставе рат-
них бригада, а затим је усле-
дио подешелон који су чини-
ли ратни ветерани: шпански
борци, учесници НОР-а,
народни хероји, носиоци Пар-
тизанске споменице 1941...
За њима су ступале јединице
свих родова ЈНА и јединице
територијалне одбране, у
којима су равноправно биле
заступљене и жене.

Будући да је наша земља
тада била и лидер Покрета
несврстаних, Титов гост у све-
чаној ложи био је председ-
ник Замбије Кенет Каунда.
Поред њега, ту су били чла-
нови партијског и државног
руководства, како југословен-
ског, тако и из свих републи-
ка, истакнуте личности јав-
ног и културног живота, пред-
ставници дипломатског кора,
а истакнуто место припало је
војним делегацијама савезни-
ка: Совјетског Савеза, Велике
Британије, Сједињених Аме-
ричких Држава и Француске.

Било је предвиђено да се
парада на Дан победе одр-
жава сваке пете године. У
складу с тим, одржана је и
1975, а 1980. године због
Титове смрти 4. маја – није.
Последња парада је орга-
низована 1985. године.

Учествовало је 7.000 војни-
ка, припадника територијал-
не одбране, спортиста…, а
новине су писале да се „још
једном многоструко потврди-
ло: сви смо у гранитном неса-
ломивом строју одбране мир-
не садашњости и будућности
наше земље”. Шест година
касније распале су се и вој-
ска и држава.

Француски председник
Жискар д’Естен је 1975. уки-
нуо параде поводом Дана
победе, да се Немци не би
подсећали на пораз, што је
било у складу с новом поли-
тиком европских повезивања.

Девети мај је и данас Дан
Европе, али као датум када је
1950. године основана Европ-
ска заједница за угаљ и челик,
претеча данашње ЕУ. М. П.

ЗАПИС: ДАН ПОБЕДЕ

Празник којег
смо се одрекли

Војна парада ЈНА 1975. године 
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пима, сланиницом, кобасицама,
док је за ручак на менију био
свадбарски купус, који се кува
четири-пет сати.

– Спремали смо га на кла-
сичан начин: кисео купус смо
најпре мало опрали да испу-

сти киселину, потом припре-
мили запршку од лука и папри-
ке, а од меса у котлић убацили
шпиц-ребра, месо од дивље
свиње и овчетину, као и сла-
ниницу. Све у свему, не оску-
девамо у количини јер треба
да нахранимо двадесетак људи
– каже Душан.

Недалеко одатле, на сусед-
ну печурку сместило се млађе
друштванце од три девојке и
једног момка, који се зове
Милош Митров и задужен је
за роштиљ, на којем цврче
кобасице, бело месо, ћевапи.
Поред његове девојке Исидо-
ре Лилић, ту су и две другари-
це: Јована Јованов и Сара Дра-
гић, које праве салате и све
друго што затреба. Не крију
ни да су радосни што корона
попушта, па за разлику од про-
шле године не пеку роштиљ
на тераси, већ у кудикамо леп-
шем амбијенту.

На оближњој клупи нашла се
породица Игња: Александар,
његова супруга Ивана, ћерке
Сања, Љиљана и Даница, као и
преслатке куце Мрвица и Чуп-
ка. Како кажу, свратили су мало
да ухвате сунце и ваздух уз реку,
па настављају пут у Зрењанин,
тачније у Арадац, где их чека
празнични ручак.

На месту на ком се налази
зидани роштиљ улогорила се
велика дружина, где су двојица
веселих кумова баш пекли коба-
сице и тиквице, због чега се један
од њих „постидео”, јер „ако га
неко види с поврћем, пашће му
репутација”.

Свакако највеселији били су
петнаестогодишњи средњошкол-
ци, махом другари из пољопри-
вредне школе: Филип Марко-
вић, Ненад Криштофик, Алек-
сандар Дренча, Јован Генић,
Маријана Ковачки, Марта Сто-
јисављевић и Миљана Пандуров.

Нису крили колико им је било
лепо, па су сви они, иако још
увек нису радници, попут неких
других младих људи некад, могли
мирне душе громко да узвикну:
„Живео Први мај!”
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Празник рада, 1. мај, већ деце-
нијама се обележава у готово
целом свету.

Међутим, од дана којим се
славе права радника, с време-
ном је прерастао у (нерадни) дан
за опуштање с друштвом у при-
роди уз обилне количине хране
и пића.

И када нас данас неко пита
куда ћемо за 1. мај, подразумева
се да је реч о некаквом пикнику,
а готово никако о одласку на
демонстрације зарад побољша-
ња положаја радника.

Када се говори о Првом мају,
чак и у оваквом, репортажном
стилу новинарског израза, етич-
ки је пожељно најпре истаћи
суштину, то јест главни разлог
због којег се свугде у свету слави
као важан празник.

А у том сагледавању треба кре-
нути од 19. века, који је био обе-
лежен немилосрдном експлоа-
тацијом радника. За понижава-
јуће ниске наднице радили су
обично по 12, а било је случајева
да послодавци траже да на послу
остају и 18 сати! Штрајкови су
били чести, али неефикасни...

Зашто славимо
Празник рада?

Kад су радници у Kанади 1884.
године успели да се изборе за
осмочасовно радно време,
њихова браћа по сиромаштву
у САД изнела су захтев да се
такав закон усвоји и у тој вели-
кој земљи. Оставили су и рок
– 1. мај 1886. године. И како
тражени закон није донет, на
истоку Сједињених Америчких
Држава отпочео је штрајк у
којем је учествовало између
триста хиљада и пола милио-
на радника. Протест је наста-
вљен и наредних дана, па је 4.
маја у Чикагу, по кишном дану,
у поворци било између 600 и
3.000 људи. Атмосфера је била
испуњена напетошћу јер је
претходног дана полиција
пуцала на штрајкаче испред
једне фабрике и убила двоје, а
према неким изворима и
шесторо радника.

Пред крај протеста, који је
протекао без инцидената, док
се маса разилазила с Трга жит-
не берзе, полиција је изненада
извршила јуриш на масу. У том
тренутку неко је из гомиле пре-
ма полицији у нападу бацио
сноп штапина динамита са упа-
љеним фитиљем. Након тога
полиција је отворила паљбу. Од
првог плотуна пала су четвори-
ца штрајкача, а након петоми-
нутне ватре на асфалту је оста-
ло педесетак убијених.

У истрази која је уследила
полиција је ухапсила седмори-
цу анархиста, јер су „својим запа-
љивим говорима подстакли непо-
знатог починиоца да баци бом-
бу”. Ова седморица су осуђена
на смрт и обешена, а онај ко је
бацио бомбу никад није ухва-
ћен. Историчари су доцније утвр-
дили да је реч о полицијском
провокатору, неком Рудолфу
Шнаубелу, који је убрзо после
масакра побегао из САД.

На стогодишњицу Француске
револуције, чији је мото био „Сло-
бода, једнакост, братство”, годи-
не 1889. у Паризу, на првом кон-
гресу Друге радничке интерна-
ционале једногласно је одлуче-
но да се од 1890. године сваког

1. маја мирним шетњама обеле-
жава сећање на чикашки покољ.
Убрзо је црвени каранфил, сим-
бол крви проливене у Чикагу,
постао свеопшти симбол рад-
ничког бунта.

Након Октобарске револуци-
је, 1917. године, Првимај јепостао
државни празник у СССР-у, а
потом и у другим комунистич-
ким државама. Прва капитали-
стичка земља која је 1. мај усво-
јила као државни празник била
је Хитлерова Немачка, а да би
избегли повезивање с комуни-
змом, радници у САД су 1. мај
заменили за први понедељак у
септембру, када славе свој Пра-
зник рада.

Kако би сачувала своје пози-
ције у радничким масама,
Kатоличка црква је 1. мај про-
гласила за Дан Светог Јосипа
Радника.

Данас је овај празник у бив-
шим комунистичким земљама
заборављен, али у Италији и
Француској не пропуштају да
организују протесте на овај дан.

У Југославији је Први мај био
државни празник који се сла-
вио два дана. Обичај је био да
се иде на првомајски уранак:
рано ујутру на дан празника
одлазило се у природу и тамо
проводио дан, у спортским
активностима и распаљивању
роштиља или ражња.

У неким крајевима вече уочи
Првог маја на брдима изнад
насељених места паљене су
велике ватре, а окупљени,

махом млади, викали су одо-
зго: „Живео Први мај!”

Ова парола, која се обавезно
извикивала отегнуто, чула се
надалеко...

А данас роштиљ
на Градској плажи...

Како се Први мај прославља у
Србији, добро је познато. Своди
се мање-више на поменути ура-
нак, док су протести радника
готово ишчезла појава.

Исто важи и када је реч о
нашем граду...

Једно од омиљених места за
пикник тог дана је Градска пла-
жа, на којој се ове године оку-
пио мањи број излетника него
раније. Међутим, ипак их је било
више него лане, јер их тада није
уопште било. Сувишно је уоп-
ште и спомињати разлог...

Упркос томе што коронавирус

јењава, још увек постоје ригоро-
зне државне мере, што ипак није
омело љубитеље дружења у при-
роди уз јаку храну да се нађу на
локацијама које су за то при-
кладне.

Екипа „Панчевца” је обишла
Градску плажу, где је најпре наи-
шла на уиграну екипу искусних
кулинара и гурмана, а како сви
они раде озбиљне и одговорне
послове, овакво опуштање им
веома добро дође. Први међу
њима једнакима, Жика Смиља-
нић с Котежа, каже да су он и

четворица другара озбиљно ура-
нили, па су на Тамишу били мал-
тене први и затекли само једног
јединог човека. У питању је
искључиво мушко друштво, које
су чинили и његов брат с Кара-
бурме – Душан Ђорђевић, затим
суграђанин Славољуб Гојковић
и Драган Станојев, иначе начел-
ник одељења за кожне и вене-
ричне болести у клиници у Ули-
ци Џорџа Вашингтона. Када је
већ реч о здрављу, намеће се
питање о корони, па су тако од
ове четворке двојица вакцини-
сани, а двојица прележали...

Душан је главни кулинар и
каже да је за доручак припре-
ман класичан роштиљ са ћева-

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
    Но ви вла сни ци су оба ве зни да сво јим бу ду ћим љу бим ци ма
пру же аде ква тан сме штај и не гу, у скла ду с про пи си ма.

Птичар
Овај огромни птичар пронађен је у
Скадарској улици крајем априла,
али нажалост нема микрочип. Нау-
чен је на поводац и изузетно је добар
и стабилан, тако да се може рећи да
је сигурно неком припадао.

Ако га неко препознаје, тражи или
жели да га удоми, уколико се власник
не јави, може да контактира с град-
ским прихватилиштем (телефон 352-
148), где се пас привремено налази.

Лабрадорко
Мужјак расе лабрадор, стар око девет
година, тражи удомитеље, а недавно
је кастриран, микрочипован и вак-
цинисан против беснила. Пас је изу-
зетно добар и послушан и навикао је
да иде на поводац.

Сада живи у нади да ће пронаћи
леп дом где ће провести остатак живо-
та. Удомитеље нестрпљиво чека у
градском прихватилишту, а инфор-
мације о њему могу се добити на
телефон 352-148.

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

Све ин фор ма ци је о овој ак ци ји мо гу се до би ти на 
имејл адре си ljubimci.pancevo@gmail.com.

    Уко ли ко не ко же ли да удо ми на пу ште ног пса или штене,
ра сног или ме шан ца, или је жи во ти њу из гу био, тре ба ло би

да по зо ве град ско при хва ти ли ште на 013/352-148.
     На овај на чин сва ко мо же да про на ђе вер ног при ја те ља

за цео жи вот!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВЕЛИКОГ ПРАЗНИКА НЕКАД И САД 

ЖИВЕО ПРВИ МАЈ!

Средњошколци први пут на излету у сопственој режији

Кад кумови роштиљају...

Ипак, најслађе је
„пешчано” добаПрекаљена гарда зна да је најбоље кад се добро укрчка

Милош пече, а Исидора, Сара и Јована му асистирају

Уранак на панчевачкој Градској плажи
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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)

Пружа вам се могућност да уло-
жите новац у неки посао који до
сада нисте радили. Гледано на
дуже, то ће бити исплатива инве-
стиција. Уживаћете у свом парт-
неру и трудићете се да му приу-
штите незаборавне тренутке.
Несаница.

Шта год да радите, исплатиће
вам се. Неке Ваге ће чути за
наследство, и то путем тестамен-
та од особе с којом нису биле
блиске. Уколико сте у вези, а
свиђа вам се неко други, клац-
кајте се још мало. Проблеми са
синусима.

Ангажујте менаџера ако радите у
некој издавачкој кући или имате
властиту фирму да вас посаветује
уколико желите да изађете из ове
игре као победник. Свака одлука
може бити судбинска. Дајте себи
шансу да будете срећни. Прекон-
тролишите крвну слику.

У фирми у којој радите може
доћи до реорганизације. Ово је
за вас један вид теста колико
можете да издржите. Стиже
новац, који вам је и те како
потребан. Бикови ће своје сло-
бодно време посветити породици
и партнеру. Болови у леђима.

Неочекивани пословни пут је
спас. Немојте ви да будете тај
који ће заступати мишљење
већине, јер ћете у пресудном тре-
нутку остати без њене подршке.
У љубави су сва чуда могућа.
Задовољство самим собом је нај-
бољи лек.

Драги Стрелци, коначно сте се
изборили за позицију. Може се
догодити да радите два посла
истовремено или да морате да
путујете из места у место. Једна
интригантна особа изненада ће
се појавити у вашем животу. Без-
вољни сте.

Није прави тренутак за радикал-
не резове. Пакујте кофере и кре-
ните на пут, то је једини начин да
се тај посао покрене. Хтели – не
хтели, излазите из фазе повуче-
ности. Направите неку ситну
лудост, осетићете се поново
живим. Бол у рукама.

Највише времена проводићете
на послу. Једноставно, затрпани
сте обавезама. Објасните шта
радите и колико обавеза имате,
па ће вас партнер подржати и
неће бити љубоморних сцена.
Осећате премор.

Проверите документа, јер ћете
изненада морати на један дуга-
чак пут, који ће вам преокренути
живот и учинити га дивним.
Партнер вас подржава. Имаћете
страстан викенд, који за неколи-
ко месеци може дати резултат –
бебу. Одлично се осећате.

Ако имате нерешена питања око
наследства, право је време да се
мало и тиме позабавите. Слобод-
ни би могли већ за викенд да
упознају особу која није из њихо-
вог места боравка. Урадите оно
што сматрате да је најбоље за
вас. Алергија.

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)

На пољу финансија многи би
пожелели да су на вашем месту.
Нешто што вам дуго компликује
живот почиње да се разрешава.
Оно о чему сањате обично се не
поклапа са стварношћу. Учестале
расправе с партнером. Повреда
оштрим предметом.

У овом периоду је неопходно да
одредите шта су ваши приоритет-
ни животни циљеви. Хоби или
хонорарни послови су највећи
извор прихода. Изађите мало,
насмејте се, здраво је. Љубав
понекад заболи, али не убија.
Превише сте напети.
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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!

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

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

062/873-19-80,

064/503-30-01

• Буква 5.500,00

• Храст 5.500,00

• Цер 5.500,00

• Багрем 5.500,00

• Брикет 19.000,00 тона

• Пелет 23.000,00 тона
(чиста буковина)

Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

МАЗДА – два хечбека,

2006, 104.000 км, полуауто-

матски мењач, гуме 4 + 4,

регистрован до 23.08.2021.

2.700 евра. Тел. 064/111-56-

13. (303641)

ФИЈАТ пунто 1.2, 2001,

165.000 км, рег. Фебруар

2022. 064/647-12-51. (303951)

ПЕЖО 307, рестајлинг, 1.6,

2006, фул опрема, троје

врата, на име. 064/130-36-

02. (303963)

ШКОДА ro om ster 1.2,

2008/9, фул опрема, атести-

ран плин, 125.000 км.

064/130-36-02. (303963)

ГРАНДЕ пунто 1.4, 2006,

троје врата, фул опрема,

регистрован. 064/130-36-02.

(303963)

СТИЛО 1.2, 2002, петора

врата, фул опрема шест бр-

зина. 064/130-36-02. (303963)

ДАЧИЈА логан 1.6, 2008/9,

фул опрема атестиран плин.

064/130-36-02. (303963)

ПРОДАЈЕМ шкоду фабиу

2005, 1.9 СДИ, регистрован.

Тел. 064/844-43-19. (303972)

ОТКУП возила у било ком

стању, од 70 до 1.800 евра.

062/193-36-05 (СМС)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, катализа-

тора и осталих метала,

шлеп служба. 066/409-991,

069/203-00-44. (303842)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп

слупаних и неисправних.

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

89. (303868) 

ПРОДАЈЕМ веш машину,

шпорет пола бутан, плинске

боце, пешкире нове повољ-

но, креветац, столица за љу-

љање. 066/888-22-89.

(303880)

ПРОЛЕЋНА акција дрвета,

превоз, сеча и истовар гра-

тис 4.500 динара. 060/304-

16-92, 064/959-49-61. (302779)

НА ПРОДАЈУ стелна крава и

крава са телетом. 063/167-

48-62 (СМС)

ТРПЕЗАРИЈСКИ сто са сто-
лицама, кревет, орман са
ципеларником, судопера,
фотеље, душек. 063/861-82-
66. (303824)

КОМПЛЕТАН намештај дво-
собног стана, врло повољно,
због селидбе. 065/956-07-98
(СМС)

ОГРЕВНО дрво, багрем, бу-
ква, цер, храст. Цена по до-
говору. 064/366-61-78,
065/437-94-14. (302780)

УГРАДНА рерна, комбино-
вани фрижидер, двомото-
рац, уљани радијатор, уси-
сивач, телевизор. 063/861-
82-66. (303679)

МОЛЕРСКО фарбарски ра-
дови и обрада шпалетни.
065/842-84-29, 063/842-84-
29. (303801)      

ПРОДАЈЕ се крмача.
065/363-14-24. (303872)

ПРОДАЈЕМ спаваћу собу.
063/706-16-65. (303797)

ПРОДАЈЕМ кауч, мањи ре-
гал, судопере, тепихе, сто-
лице, фотељу на расклапа-
ње. 060/555-41-29. (303800)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе.
Судопера 3.000 динара, но-
ва. 063/773-45-97. (303941)

ПРОДАЈЕМ машину за ши-
вење „Супер Славица” и би-
цикл женски, велики, нов.
064/280-31-28. (303958)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш машине, телевизоре,
долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/101-11-
47. (303911)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове, пен-
кала. 013/313-458, 063/199-
60-36, 064/488-40-22.
(303817)

КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, стрипове, си-
фон флаше, играчке, старо
покућство. 063/705-18-18,
013/335-930. (303833)

ПРОДАЈЕМ плац њиву

28.41ар, Охридска, близу

цркве. 063/805-17-31 (СМС)

КУЋА, Кајмакчаланска, но-

ва, укњижена, ПР + I, 250

квм, 6,13 ари, 65.000. (67),

063/744-28-66, „Милка М”.

(303952)

ВИКЕНДИЦА на продају у
Врњачкој бањи. 064/947-29-
92. (303805)
НА ПРОДАЈУ плац 10 ари
код Штиркаре. 063/261-859.
(303830)

ПЛАЦ Стрелиште, 3 ара,
власник, вода испред, струја
15 м, 20.000 фиксно.
063/267-456. (303697) 

НА ПРОДАЈУ кућа у Ул.
Краљевића Марка бр. 5
Панчево. Договор око цене.
060/010-22-13. (303749)

ПРОДАЈЕМ део куће, улични
део у Панчеву. 16.000 евра.
063/809-34-18. (303822)

КУЋА у Старчеву на прода-
ју. 8 ари плаца. 063/829-83-
18. (303282)
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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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УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

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

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УРОЛОГИЈА

др Предраг Вујић 
Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Душан Стојић

Општа болница Панчево

ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ Цена: 2.500 динара

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• ТРАНСАМИНАЗЕ: AST + ALT Цена: 200 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• УРЕА + КРЕАТИНИН Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 7. ДО 20. МАЈА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

АКЦИЈА

• ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ + УЛТРАЗВУЧНИ 
ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ Цена: 4.500 динара



ПОСАО

ПОНУДА

ЛОКАЛИ

СТАНОВИ
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СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА
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Ekskluzivni 

NOVI luksuzni 

stanovi

 u srcu

grada

 92.5 m2

useljivi od 

04. Jula 2021.

radeizgradnja@gmail.com

Miloš 0631545819

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-
тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна плата за 
раднике са искуством
50.000 + пријава 
+ топли оброк, 
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Леков-
Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

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

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

Потребни помоћни радник
на пољопривредном газдин-
ству. Потребно знање рада
на машинама: трактор, пум-
пе, машине за сечење тра-
ве, итд. Возачка дозвола.

062/889-81-66

ПОТРЕБАН ВОЗАЧ за доставу
и снабдевање ћевабџиници

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

(4/301480)

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

Ћевабџиница „Хало Лесковац”
Тел. 064/422-02-03

(2/299242)

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 3 54,65 m² rezervisan
Stan 4 68,54 m² rezervisan
Stan 5 66,06 m² rezervisan
Stan 6 66,55 m² 
Stan 7 59,38 m² rezervisan
II sprat
Stan 8 72,78 m² rezervisan
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 18 68,54 m² rezervisan
Stan 19 66,06 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 1 42,80 m²
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 rezervisan
Stan 7 77,28 m² 
Stan 8 76,09 m² rezervisan
Stan 9 77,64 m² rezervisan
Stan 10 60,70 m² rez-
ervisan
Potkrovlje
Stan 11 46,36 m²
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

ALM NONWOVEN MANUFACTURING D.O.O. 

TRAŽI

1. Radnika na pakovanju robe i pomoć 
u magacinu (muški izvrsitelj)

Svi zainteresovani mogu da se jave na brojeve 
telefona: 013 310 717; 063 207 114 

(od ponedeljka do petka od 8 -16 sati)
– na email adresu: jelenailijevski@icloud.com

ili da dođu lično na adresu: Jabučki put 54, Pančevo

Potrebni su nam izvršioci za radno mesto:

VOZAČ

B ili C kategorije za Pančevo
Kandidatima nudimo:

– Obuku i podršku prilikom uvođenja u posao, 

– Rad u kompaniji koja ispunjava svoje obaveze i
obećanja prema zaposlenima,

– Sigurnost, izvesnost, kolegijalnost, 

– Finansijske i materijalne nagrade za ostvarivanje
izuzetnih rezultata.

Cv слати на mail: hr@centrosinergija.rs
Контакт: 061/100-61-53

ПОТРЕБНА радница за рад
у продавници мешовите ро-
бе „Pro tra de”. Све инфор-
мације на тел. 063/341-770.
(303893)

РЕСТОРАНУ „Royal” у Авив
парку потребан конобар-иц-
а. 063/216-788. (303883)

ПОТРЕБНИ радници му-
шкарци за послове чишћења
и одржавања зеленила, пу-
но радно време, уговор.
064/000-57-67. (303906) 

РЕСТОРАНУ „Трешњица”,
потребан кувар, пица мај-
стор. Тел. 064/361-02-63
(303927)

ПОТРЕБНИ возачи Б катего-

рије фирми Di stri bu tion So -

lu tion. 062/446-285. (303874)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Давид 013”

потребна радница са иску-

ством. почетна плата 40.000.

060/517-69-18. (303558)

Потребан кувар/ица за рад
у ресторану „Кафана са
разлогом”, 064/060-50-50.
(СМС)

ПОТРЕБАН радник за про-
дају и припрему готових је-
ла у Београду, Каленић пи-
јаца. Локал успешно послује
десет година. Стални радни
однос. Контакт: 063/863-12-
61. (ф)

РЕСТОРАНУ потребан кувар
и помоћна радница у кухи-
ња. 062/806-02-58. (303730) 

ПОТРЕБНЕ жене за клање
живине у пољопривредном
газдинству. 064/172-79-38,
064/365-65-56. (303486)

ПОТРЕБАН мајстор за про-
изводњу пецива. 065/833-
44-13. (303557)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву,
90 квм. Стара Миса.
063/207-819. (303919)

ИЗДАЈЕМ кућу на Миси,
100 квм, породици или рад-
ницима. У другој кући изда-
јем сутерен. 060/142-22-13.
(303919)

ИЗДАЈЕМ намештен двосо-
бан стан. Утвина колонија.
150 евра. 066/974-44-90.
(303867)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Жар-
ка Зрењанина, полунаме-
штена на дуже. Звати од 16
до 21 сат. 069/441-20-16.
(303885)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан на Миси.
063/871-80-48. (303784)

ИЗДАЈЕМ стан 40 квм,
Стрелиште, лифт, централ-
но, клима, на дуже.
064/164-93-67. (303788)

ИЗДАЈЕМ празан трособан
стан на Котежу 2. 064/564-
25-64, 064/164-12-56.

ГАРСОЊЕРА центар, наме-
штена, зграда, II спрат, за
једну особу. 064/99-29-161.
(303834)

ИЗДАЈЕМ стан, Тесла, V,
једноипособан, нов, наме-
штен. 069/744-286. (303952)

ИЗДАЈЕМ опремљен стан,
50 квм, на Стрелишту.
064/162-46-87. (303931)

ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан, строги центар, ЦГ,
клима, кабловска. 063/193-
22-29. (303839)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан у строгом центру
Панчева, ЦГ, клима, интер-
нет, видео надзор. 063/343-
451. (303846)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан у кући на Стрели-
шту. 063/101-28-16. (303847)

ИЗДАЈЕМ локал, у центру,
ЈНА 16, 22 квм. 062/242-
545. (303575)

ИЗДАЈЕМ канцеларијски
простор 45 квм, центар.
063/233-558. (303642)

ИЗДАЈЕМ локал од 90 квм
код аутобуске станице.
063/278-421. (303618)

ИЗДАЈЕМ локал у Сокачету
од 30 квм. Тел. 063/812-42-
83. (303936)

ИЗДАЈЕМ локал 25 квм,
центар Јабуке, цена по до-
говору. 064/579-16-15.
(303967)

ИЗДАЈЕМ фризерски салон,
Стевана Шупљикца 131.
063/706-16-65. (303797)

ДУПЛЕКС, 70 + 7 квм, над-
градња, тип Станко, 49.000
евра, замена, „Дива некрет-
нине”. 064/246-05-71. (303900)
СОДАРА, двоипособан, ре-
новиран, 67квм, VI II,
59.000, „Кров” (398).
060/683-10-64. (303857)   

ПРОДАЈЕМ стан, високо
поткровље, 70 квм, центар, у
легализацији 750 евра/ква-
драт. 063/233-558. (303861)

ПРОДАЈЕМ трособан дво-
ришни стан 70 квм, улични
део, плац, канализација,
Војловица. 064/212-32-94.
(303812)

АГЕНЦИЈИ „Милка” потреб-
не некретнине, све локаци-
је, брза реализација. (67),
063/744-28-66. (303952)

КУПУЈЕМО станове и куће.
Брза и сигурна исплата.
(097), „Перфект”, 064/348-
05-68. (303973) 

ЗА САМЦЕ намештена гар-
соњера, у центру града ин-
тернет и кабловска.
063/733-02-53. (303945)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештену
гарсоњеру, центар, одмах
усељива, wi-fi, паркинг, по-
вољно. 060/691-88-23. (303909)

ИЗДАЈЕМ нов, полунаме-
штен, једноипособан стан у
центру Панчева. 064/358-
49-87. (303914)

ИЗДАЈЕ се стан 37 квм, на-
мештен на Содари, усељив
одмах, цена 150 евра, депо-
зит обавезан. 062/801-35-
61. (303825)

ТЕСЛА, трособан, 88 квм,
IV,  ЦГ, две терасе, 72.000.
(67), 063/744-28-66, „Милка
М”. (303952)

ШИРИ ЦЕНТАР, двоипосо-
бан, 60 квм, ЕГ, тераса,
фул, 60.000. (67), 063/744-
28-66, „Милка М”. (303952)

КУПОВИНА станова, испла-
та одмах. АМК некретнине.
061/262-08-44. (303959)

ЦАРА ДУШАНА, једнособан,
39 квм, приземље, 1/1, сре-
ђен, 26.000.(67), 063/744-
28-66, „Милка М”. (303952)

СТАН на продају, Котеж 2,
ЦГ, клима, гаража, Стевана
Шупљикца. 063/875-54-09.
(303964)

ЦЕНТАР, II, Панчево, про-
дајем кућу, стан, 67 квм,
укњижен, власник. 064/132-
36-63. (303341)

ШИРИ ЦЕНТАР, трособан,
приземље, ЕГ, 74 квм, две
терасе, празан, 70.000. (67),
063/744-28-66, „Милка М”.
(303952)

КУПОВИНА, продаја, про-
цена непокретности. Пуна
правна сигурност. АМК не-
кретнине, Његошева 12.
061/262-08-44. (303959)

ДВОСОБАН 53 + 5 квм, Н.
Миса, 30.000 евра, ниско
приземље. „Дива некретни-
не” (470) 064/246-05-71.
(303900)

ТРОСОБАН стан, строги
центар, 72 квм, две терасе,
трећи спрат, лифт, ТА, мо-
гућност ЦГ, 75.000, договор.
Звати после 17 сати на тел.
064/119-60-06. (303601)

ЈЕДНОСОБАН, 40 квм, први

спрат, Стрелиште, сређен

30.000 евра. 063/860-35-31

(СМС)

КОТЕЖ 1, 1.0, 42 квм, ЦГ, I,

38.500, „Јанковић”. 013/384-

025, 064/167-55-72. (303856)

ПЛАЦ, Шарпланинска, 9
ари, 2.500 евра/ар, фронт
26 квм. (67), 063/744-28-66,
„Милка М”. (303952)

НОВА кућа, општина Али-
бунар, 82 квм, 13 ари,
објекти, само 10.000 евра.
063/180-22-26. (303956)

ПРОДАЈА плацева, градско
грађевинско, дозвољена
градња. 064/212-52-52.
(303918)

ЈАБУЧКИ пут, кућа призем-
на, 180 квм, на 5 ари, нова
градња. 069/213-97-37.
(303789)

ПРОДАЈЕМ укњижену кућу,
цена 15.000 евра, може до-
говор. 064/968-63-81,
013/366-990. (303786)

ГОРЊИ град, кућа, 6,3 ари,
погодно за инвеститоре,
100.000 „Кров”. 060/683-
10-64. (303857)

ПЛАЦ за халу, Јабучки до
пута, 21,7 ара, 23 м фронт,
75.000. „Кров”. 060/683-10-
64. (303857)

ВИКЕНДИЦА на продају,
замена, компензација на
Девојачком бунару.
064/450-78-91. (303866)
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РАДНО ВРЕМЕ:

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
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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

KIZ ZA – превоз шљунка, пе-
ска, сејанца и ризле. Услуге
виљушкарима носивостеи и
до 10 тона. 063/218-894.
(303950)

KIZ ZA – рушење објеката,
утовар и одвоз шута, ископи,
сечење и разбијање бетона,
насипање и набијање тере-
на. 063/218-894. (303950)

ПРЕВОЗ робе и селидбе.
Повољно. 061/818-34-96.
(303835)

СЕРВИСИРАЊЕ и поставља-
ње климатизационих систе-
ма. „Фригосистем 013”,
063/341-837. Унија сервисе-
ра Београд. (303065)

НАЈАМ виљушкара за уто-
вар и истовар робе, теле-
хендлера до 18 м висине.
064/648-24-50. (303950)

ПОВОЉНО превозим кипе-
ром, песак, шљунак, сеје-
нац, утовар, одвоз шута.
064/354-69-94. (303974)

РАДИМО све физичке по-
слове, рушења кућа, шупа,
бетонирања итд. 060/035-
47-40. (303908)

БЕТОНИРАЊА дворишта,
рушења, разбијање бетона,
кошење, обарање дрвећа и
друго. 064/122-69-78.
(303908)

КОШЕЊЕ траве, шибља,
обарање стабла, рушења ку-
ћа, зидова, бетонирања.
064/122-69-78. (303908)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација. Мића. 064/310-
44-88. (303916)

КОМБИ превоз робе, селид-
бе. 064/243-82-85. 

LI MAR COM PANY 988 doo.
Израда и монтажа лимар-
ских услуга и адаптација
кровова, услужно савијање
до 8 м. Тел. 065/293-00-72
(СМС)

KIZ ZA – продаја квалитет-
них бехатон коцки са при-
премом и радом. 064/648-
24-47. (303950)МОЛЕРСКО, фарбарски ра-

дови, брзо, педантно, по-
воњно. 063/800-90-97. (и-
050521)

ЕЛЕКТРИЧАР, отклањање
кварова, поправке интерфо-
на. 061/682-62-83.
(и/270421)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством. 063/825-
16-94. (303433)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венецијане-
ри, тракасте завесе, уграђу-
јем, поправљам. 063/882-
25-09. (303716)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика, Лаза.
065/334-23-38. (303970)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс, керамика, ла-
минат, пензионери попуст.
061/141-38-02, 061/345-51-
00. (303502)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе. Панчево-даље. Цена до-
говор. 013/366-843,
063/193-22-29. (303145)

ВРШИМ превоз шута, ства-
ри, рушим старе објекте,
чистим подруме, таване,
шупе, гараже, дворишта,
повољно. Златко, 063/196-
54-56.(303932)

КОШЕЊЕ траве тримером,
дворишта, плацеви, воћња-
ци. 064/932-52-82. (303954)

ПОВОЉНО обављам све вр-
сте физичких послова, по-
штено, одговорно и педант-
но. 061/311-97-69. (303938)

СЕРВИС, допуна и уградња
свихв рста клима. Најпо-
вољније. 064/850-71-05.
(303966)

БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (303877)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уград-
ња, одржавање воде, кана-
лизације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/836-
84-76. (303660)

АДАПТАЦИЈА купатила, по-
правке санитарије, вентили,
славине, одгушење канали-
зације. 061/193-00-09.
(303785)

МОЛЕРСКО фасадерски ра-
дови, кречење, глетовање,
гипс, фарбање столарије.
061/692-23-85. (303809)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а. 064/866-20-70.
(303850)

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³.
Шљунак, песак, утовар и од-
воз шута. 064/505-62-44.
(303859)

ПОТРЕБАН радник у произ-
водњи. Тел. 063/827-38-83.
(303953)

ДОО СФИНГА ПРО Панче-
во, потребни службеници
обезбеђења, са лиценцом.
Змај Јове Јовановића 2, ло-
кал 2. Тел. 060/500-90-45,
060/500-90-18. 

ПОТРЕБНА радница за раз-
ношење кафе на бувљаку.
064/132-98-12. (303965)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка
бојлера, шпорета, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација, Мића. 064/310-
44-88. (303396)

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

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потреб-
ни пица-мајстор и раднице
за палачинке. 062/339-279.
(303946)

ТРАФИЦИ у центру потре-
бан радник. 064/213-10-49.
(303939)

НОВОЈ грађевинској фирми
потребни молери, гипсари,
керамичари, водоинсталае-
ри. 060/043-52-98. (303949)

ПОТРЕБНА хигијеничарка у
пекари у производњи.
063/660-438, звати од 9 до
16 сати. (303928)

ПОТРЕБАН радник за рад у
пекари, пекар. 063/786-86-
79. (303934)

ПИЦЕРИЈИ борнео потре-
бан помоћни радник за рад
у кухињи. 065/205-10-52.
(303939)

ПОТРЕБАН радник аутопе-
рионици код Максе, са ис-
куством. 063/809-34-18.
(308955)

ПОТРЕБАН радник за рад на
бензинској пумпи у Панчеву.
063/775-29-92. (303910)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Стари
жар” потребне раднице са
искуством. 060/545-34-04.
(303920)

КОЛ ЦЕНТРУ из Панчева
потребни, девојки или мла-
дићи са или без искуства.
Бесплатна обука, фиксна
плата плус проценат. Сви
заинтересовани могу на те-
лефон. 063/827-03-70.
(303925)

ПОТРЕБАН магационер у
пекари. Тел. 063/660-438.
Звати радним данима од 9
до 16 сати. (303928)

ПОТРЕБАН помоћни рад-
ник у пекари у производњи.
063/660-438, звати радним
данима од 9 до 16 сати.
(303928)

ПОТРЕБАН возач у пекари.
Тел. 063/660-438, звати
радним данима од 9 до 16
сати. (303928)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 063/660-438, рад-
ним данима. Од 9 до 16 са-
ти. (303928)
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TРАЖИМО УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ПО ПУСТ на це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо свим рад ним да ни ма осим сре дом

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

УСЛУГЕ

Последњи поздрав драгој куми

НАТАЛИЈИ ВЛАШКИ
1947–2021.

Вечно ћеш живети у нашим срцима.

Твој кум ПЕРА, кума МИЛЕНА, 

МИЛАН и ИВАНА са породицом

(43/303831)

МИЛАН ТОМИЋ МИЋА
4. XI 1952 – 28. IV 2021.

Остаћеш заувек у нашим сећањима.

Твоји: супруга ЉИЉА, ћерка АНА, зет БРЕД

и унуци МАРТИН и МАТИЛДА

(72/303873)

Последњи поздрав најдражој ујни

НАТАЛИЈИ ВЛАШКИ

Заувек ћеш бити у нашим срцима и

мислима.

СРЂАН, ВЕСНА и АБДУ

(93/303896)

НАТАЛИЈА ВЛАШКИ
1947–2021.

Уснула је душа која нас је волела, 

склопиле се руке које су нас мазиле,

заспале су очи које су нас пазиле,

застало је срце у коме је било места за све нас.

Синови ПЕТАР и АЛЕКСАНДАР, снаје НАТАША и ЈЕЛЕНА, 

унучад ТАМАРА, ВЛАДИМИР, АЛЕКСА и ВИШЊА

(103/303903)

НАТАЛИЈА ВЛАШКИ

Последњи поздрав од комшија из зграде

у Кикиндској 9, Панчево
(117/303923)

4. маја 2021. године престало је да куца племенито срце наше

драге

ПАВЕ МИЛЕТИЋ
1927–2021.

Сахрана ће се обавити 7. маја 2021, у 13 сати, на Новом гробљу у

Панчеву.

За њом тугују: син ЗОРАН, ћерка РАДМИЛА, зет БОГОЉУБ, 

унуци АЛЕКСАНДАР, МИЛЕНА и ВЛАДАНА и праунук ЗОРАН

(127/303937)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

Свим запосленима у Дому Fa mily Gar den Пан-

чево желимо изразити своју велику захвал-

ност за сву пружену стручну негу, а изнад све-

га пажњу коју су пружили нашој драгој Пави

Милетић.

Породица СРЕДИЋ

(128/303937)

2. маја 2021. наш вољени син

ИВАН КНЕЖЕВИЋ

несрећно се удавио у Дунаву.

Сахрана је обављена 6. маја 2021.

Заувек ожалошћени родитељи и пријатељи

(125/303933)

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 и 9/20) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА ПОНОВНИ ЈАВНИ УВИД

Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу

складишта за привремено одлагање опасног

отпада на делу кат.парцеле бр. 3576 КО Војло-

вица, у оквиру комплекса НИС „Рафинерија на-

фте Панчево” у Панчеву

и

Стратешке процене утицаја ПДР-а за изградњу

складишта за привремено одлагање опасног отпа-

да на делу кат.парцеле бр. 3576 КО Војловица у

оквиру комплекса НИС „Рафинерија нафте Панче-

во” у Панчеву на животну средину

Излаже се на поновни јавни увид Нацрт Плана де-

таљне регулације за изградњу складишта за при-

времено одлагање опасног отпада на делу

кат.парцеле бр. 3576 КО Војловица, у оквиру ком-

плекса НИС „Рафинерија нафте Панчево” у Пан-

чеву ( у даљем тексту План) и Стратешка процена

утицаја ПДР-а за изградњу складишта за привре-

мено одлагање опасног отпада на делу кат.парце-

ле бр.3576 КО Војловица у оквиру комплекса НИС

„Рафинерија нафте Панчево” у Панчеву на живот-

ну средину( у даљем тексту Стратешка).

Поновни јавни увид Плана и Стратешке, одржаће

се у трајању од 15 дана и то почев од 07. 05. 2021.

године.

Наведени плански документ, биће изложен на јав-

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

сом могу се добити путем телефона 013/353-304

План и стратешка ће бити доступни јавности и у

дигиталном облику, у трајању јавног увида, на зва-

ничној интернет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе у току трајања јавног увида, ис-

кључиво у писаном облику, Градској управи Града

Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевин-

ске и стамбено-комуналне послове, путем писар-

нице Градске управе Града Панчева, Трг краља

Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. Евидентиране примед-

бе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског

документа биће организована дана 12. 05. 2021.

године у 12 сати, у Малој сали зграде градске

управе Града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана

01. 06. 2021. године, са почетком у 12 сати, у Малој

сали зграде градске управе Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одр-

жавања јавне седнице Комисије за планове, огла-

сиће се нови термин и место одржавања седнице

Комисије.

KIZ ZA – орезивање и сеча
дрвећа из камиона са кор-
пом, прање прозора, чишће-
ње олука, замена црепа, из-
најмљивање маказастих плат-
форми. 063/218-894. (303950)

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. (303868)

РОЛО-НАЈ: уградња трака-
стих завеса, комарника,
хармо врата, туш кабуна.
Најповољније, проверите.
063/894-21-80. (303854)

РОЛО-НАЈ: уградња тенда,
роло челична врата за изло-
ге, гараже, најповољније.
063/894-21-80. (303854)

РОЛО-НАЈ: поправка,
уградња ролетна, венеција-
нера, зебра завесе, најпо-
вољније, проверите.
063/894-21-80. (303854)

МОЛЕРСКО фарбарски ра-
дови, поставка ламината.
061/283-66-41, 064/390-00-
87. (303947)

МОЛЕРСКО фасадерски
гипсарски радови, поставка
ламината. Проверите.
062/816-66-78. (303955)  

РУШЕЊЕ кућа, утовар и од-
воз шута, лупање бетона и
ископ мини багерима.
064/648-24-50. (303950)

ПРОФЕСИОНАЛНО сечење,
поткресивање дрвећа из ка-
миона до 30 м висине.
064/648-24-50. (303950)

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

ПРЕВОЗ шљунка, песка, се-
јанца. Најповољнија ризла у
граду од 2.000 /м³.
064/648-24-50. (303950)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,

превоз камионима, рад ви-

љушкарима и машинско чи-

шћење терена са одвозом.

060/425-54-43. (303950)

ТЕПИХ сервис Путник, ду-
бинско прање тепиха и наме-
штаја. 064/129-63-79. (303886)

СЕЛИДБЕ, екипа радника,

превоз, одвозимо непотреб-

не ствари. Владимир.

064/280-30-16, 063/731-77-

67. (303828)
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4. маја 2021, у 92. години, упокојила се наша вољена мајка, свекрва,

бака и прабака

КАТАРИНА МАЛЕНОВ КАЈА
5. XI 1929 – 4. V 2021.

Једино мајка

љубав, никад не крије - 

чини да живот буде бајка

и ако то није.

Син ЖАРКО, снаја ЈЕЛЕНА и унука ТИЈАНА са породицом

(86/303889)

Драга моја бака

КАЈО

нисам те могла загрлити, али ти знаш да сам те

мислима грлила.

Хвала ти за све и чуваћу успомену на тебе.

Твоја ЛАЛЕ – унука ТИЈАНА са породицом

(87/303890)

Комшиници

КАТАРИНИ

последњи поздрав од станара зграде

у Војвођанском булевару 10
(89/ф)

12. маја навршава се тридесет година од преране смрти нашег

драгог тате

РАДУНА САВОВИЋА
1933–1991.

Био си нам понос и велики ослонац.

Много нам недостајеш.

С љубављу и поштовањем чуваћемо те вечно у нашим срцима.

Твоји најмилији: ћерке СНЕЖАНА и БИЉАНА, унука ИВАНА,

унуци УРОШ и НИКОЛА и зетови МИЛАН и НЕБОЈША

(92/303895

Последњи поздрав

драгој тетки

КАТАРИНИ

МАЛЕНОВ
1929–2021.

Остаћете нам у неза-

борвном сећању. 

СВЕТА, ДРЕНКА,

ВЛАДА и БАНЕ

са породицама

(101/303901)

3. маја 2021. године напустила нас је наша драга,

пожртвована снаја, стрина и бака

ЗЛАТИЦА ДУЗЛЕСКА ЗЛАТА
1950–2021.

Тужни, њени: ДУЗЛЕСКИ, АНТИЋИ, 

КУКУНЕШОСКИ, ПЕРИЋИ, ЖИВИЋИ,

фамилија из северне Македоније, 

пријатељи и комшије
(109/303912)

Последњи поздрав драгој мами и баби

ЗЛАТИ

од ћерке РУСКЕ, сина МИТРА

и унука БОРКА

(110/303912)

Последњи поздрав вољеној снаји

РОСАНА, ДАНИЦА и МИЛОШ

ТОПАЛОВИЋ

(108/303912)

Последњи поздрав кума

ЗЛАТИ

од породице ТОМАШЕВИЋ

(111/303912)

Последњи поздрав драгој

ЗЛАТИ

Колегинице из АТП-а Панчево

(107/303912)

Последњи поздрав

ЗЛАТИЦИ

ДУЗЛЕСКИ

од породице

ЖАРКОВ

(124/303930)

3. маја 2021. године преминула је наша најдража

ДЕСАНКА ОБРАДОВИЋ
1930–2021.

Сахрана је обављена 5. маја 2021. године на Католичком гробљу у

Панчеву.

Вечно ће живети у нашим срцима и сећањима.

Ожалошћени: син МИЛУТИН, ћерка ЈАСМИНА, унуци ЈЕЛЕНА,

РАСТКО, АЛЕКСА и ДАМЈАН, зет ВЛАДИМИР и остала родбина и

пријатељи

(59/303853)

Последњи поздрав

Јасмининој мами

ДЕСАНКИ

ОБРАДОВИЋ

Колеге са Филтер

станице

(122/303926)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 4. маја 2021. године

преминуо наш драги

НИКОЛА ЦВЕТКОВИЋ
14. XII 1942 – 4. V 2021.

Сахрана ће се обавити 7. маја 2021, у 14 сати, на Старом пра-

вославном гробљу.

Поносни смо што си био део наших живота.

С љубављу ћемо чувати успомену на тебе.

Твоја МЕЛА, брат РАДЕ, снаје МАРА, ДЕСА и РАДА, 

братанице, братанци и остала многобројна родбина

(132/303943)

Последњи поздрав

куму

НИКОЛИ

Кумови: ЗОРКА, 

МИРОСЛАВ, БОБА

и ГОРАН

(133/303943)

Последњи поздрав

ујна

НАТИ

од породице

МИЛОШЕВИЋ

(113/303915)
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Последњи поздрав вољеној мајци, баки и свекрви

ДРАГИЦИ МИЋИЋ
1954–2021.

Отишла си на небо и постала анђео, али заувек ћеш бити душа на-

ше душе.

Твоји најмилији: син ЖЕЉКО, ћерка ЈЕЛЕНА, 

унуке МИЛИЦА и МИНА и снаја ВИОЛЕТА

(8/303796)

Последњи поздрав вољеној сестри, свастици и тетки

ДРАГИЦИ МИЋИЋ
1954–2021.

Чуваћемо те од заборава и дубоко у нашим срцима.

Твоји најмилији: сестра МИЦА са породицом

(9/303796)

Последњи поздрав

снајки

ДРАГИЦИ

МИЋИЋ
1954–2021.

од ДИВНЕ и ИВАНА

(10/303796)

Последњи поздрав дра-

гој ујни

ДРАГИЦИ

МИЋИЋ
1954–2021.

од ПЕРЕ, БИЉЕ, 

ДРАГАНЕ, БОЈАНА

и МАРКА
(11/303796)

Последњи поздрав

драгој снајки

ДРАГИЦИ

МИЋИЋ
1954–2021.

од ЈЕЛЕНЕ

и АНДРИЈЕ

са породицом
(12/303796)

Последњи поздрав дра-
гој другарици

ДРАГИЦИ

МИЋИЋ
1954–2021.

Ни једна кафа, ни један
колач без тебе неће би-
ти укусни...

Твоји: БАТА и СЕЈА
(13/303796)

Последњи поздрав

драгом куму

СЛОБОДАНУ

РЕНДИЋУ

од куме МИРЕ

и деце

(15/303799)

Последњи поздрав нашем драгом

СЛОБОДАНУ РЕНДИЋУ
1944–2021.

од сестре ИРИНЕ СЕКЕ и зета МАЛИШЕ

(39/303827)

Последњи поздрав драгом

СЛОБОДАНУ РЕНДИЋУ

РЕНДУЉИ
1944–2021.

од супруге ВАЛЕНТИНЕ, 

сина АЛЕКСАНДРА

и ћерке АЛЕКСАНДРЕ са породицом

(40/303827)

СЛОБОДАН РЕНДИЋ

Брате. Лака ти била ова панчевачка земља на

којој ће и даље добар рукомет играти и твоји

унуци.

МИЛЕ РЕНДИЋ

(48/303840)

Последњи поздрав тати и деди

СЛОБОДАНУ РЕНДИЋУ

РЕНДУЉИ
1944–2021.

ОД ћерке АЛЕКСАНДРЕ, зета РАДОВАНА

и унука ВЕЉКА и НИКОЛЕ

(41/303827)

Последњи поздрав комшиници

ДРАГИЦИ

С љубављу и поштовањем МИРКО ГРУЈИЧИЋ са

породицом
(74/303876)

Последњи поздрав куми

ДРАГИЦИ МИЋИЋ

С љубављу и поштовањем кумови ДОБРИЦА и

ЈОВИЦА МАКСИМОВИЋ са породицама
(75/303876)

Последњи поздрав драгом комшији

РЕНДУЉИ

БУБЕ, СЕКА, БОЈАН и ВЛАДАН
(152/и)

Са великим болом опраштамо се од

МИРКА РОСИЋА
1938–2021.

Тата мој, надам се да си сада на бољем месту где

нема бола и патње. 

Путуј с анђелима и поздрави маму. 

Спокој душама вашим.

Ћерка ЗОРИЦА и унук УРОШ
(112/303913)

ЦВЕТА ТОПИЋ
1936–2021. 

Део нашег срца живи у рају.

Ожалошћени: ћерка ЉИЉАНА

и унука МАРИЈА МАГДАЛЕНА

(114/303917)

Последњи поздрав

ЂОРЂУ

РАДОВАНОВИЋУ

оцу, деди и прадеди

од породице

ЛУКИЋ
(96/303898)

Последњи поздрав

ЂОРЂУ

РАДОВАНОВИЋУ

деди, прадеди и при-

јатељу

од породице

МАЛЕТИЋ
(97/303898)

Последњи поздрав

стрицу и деверу

ЂОРЂУ

РАДОВАНОВИЋУ

Породице

РАДОВАНОВИЋ

и ЖИВОЈНОВИЋ

(98/303898)

Последњи поздрав

ЂОРЂУ

РАДОВАНОВИЋУ

супругу, оцу и деди

од породице

РАДОВАНОВИЋ

(99/303898)

БЛАГАЈНА

013/300-830

Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке 

на ших услу га 

да на це не 

огла са и чи ту ља 

одо бра ва мо

ПО ПУСТ

свим рад ним 

да ни ма

осим сре дом.
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ЗОРАН НИКОЛИЋ
1954–2021.

Добри човече!

Узалуд беху сва наша надања!

Твоји: ВЕЛИБОР и СНЕЖАНА

(4/303791)

ДРАГАНА ПАЛ
3. XII 1956 – 1. V 2021.

Oстаћеш вечно у нашим срцима.

Супруг ЕЧИ и син АЛЕКСАНДАР

(19/303806)

30. априла 2021. године напустила нас је наша

мајка, бака, сестра и ташта

ЉИЉАНА ПОЗНАТОВ
рођ. Дојчиновић

1949–2021.

Остаћеш вечито у нашим срцима као жена борац

и великог срца. Волимо те заувек.

Твоји: ћерке ТАЊА, ДАНИЈЕЛА и МИЛЕНА,

унуци ДРАГАНА, ВУКАШИН, НИКОЛА, НИНА,

НАТАЛИЈА, зет ДРАГАН, браћа ЈУГОСЛАВ

и ЖАРКО и сестра СНЕЖАНА
(34/303819)

Последњи поздрав

сестри и тетки

ЉИЉАНИ

ПОЗНАТОВ

од брата ЖАРКА

са породицом

(35/303820)

Последњи поздрав нашем вољеном

МИЛЕТУ ЂОШЕВСКОМ
18. V 1956 – 27. IV 2021.

У срцу туга, на гробу тишина, а у нашем дому

велика празнина. Не видимо ти очи и не чује-

мо глас, ал осећамо да си ту поред нас.

Заувек ћемо те се сећати и волети.

Твоји најмилији: супруга СЛАВИЦА, 

син НИКИЦА, снаја АНИТА, 

унука АНДРЕА и унук МАТЕЈА

(49/303841)

Недостајеш нам

МИЛЕ ЂОШЕВСКИ
1956–2021.

Сваки минут са тобом био је злата вредан, јер та-

ко идеалан тата и деда на целом свету био је са-

мо један.

Твоја ћерка СЛАЂАНА, зет БОКИ

и унуци МИЛОШ и БОГДАН

(50/303841)

МИЛЕ ЂОШЕВСКИ

Последњи поздрав

ЗОРАН ПЕШЕВСКИ с породицом

(154/ф)

Била је привилегија имати тебе за пријатеља.

Почивај у миру!

ЗОРАН НИКОЛИЋ

ЈОВА КРСТАНОВИЋ са породицом

(52/303844)

ДРАГАНА

ПАЛ
1956–2021.

Нека те анђели чува-

ју.

Твоја РУЖА

(78/303881)

ДРАГАНА ПАЛ

Последњи поздрав куми Драгани од кумова

БРАНКЕ и ДРАГАНА

(105/303905)

Последњи поздрав драгој колегиници

ДРАГАНИ ВАРГА

Колектив ПУ „Дечја радост” Панчево

(144/ф)

Последњи поздрав драгој колегиници

ЗОРАНИ ЛАЗИЋ

Колектив ПУ „Дечја радост” Панчево

(145/ф)

ОЛГА КАЛА

Последњи поздрав од комшија из зграде

у Кикиндској 9, Панчево

(118/303923)

ОЛГА КАЛА

ОЛГИЦА

Последњи поздрав

од породице

МИХАИЛОВИЋ

(119/303923)

Последњи поздрав

драгој

ОЛГИ

КАЛА
Почивај у миру са тво-
јом Маканом.
Увек ћеш бити у нашим
срцима.

Породица ТОМИЋ
(136/303957)

1. маја напустила нас

је супруга, мајка, ба-

ка и свекрва

ОЛГА

КАЛА

Остаћеш вечно у на-

шим срцима.

Породица КАЛА
(137/303957)

Драгом другу

МОМИ

последњи поздрав од Панпројектоваца:

ЉИШКЕ, ЉИЉЕ, МИРЕ и МАЈЕ
(154/f)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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Последњи поздрав

БАНЕТУ

од РАДОВАНА

и ЉУБИЦЕ

са децом

(23/303811)

Последњи поздрав колеги, сараднику

и пријатељу

др ГОРАНУ МИТЕВСКОМ

Твојим прераним одласком много смо

изгубили.

Колектив ОРЛ

(17/303804)

Драгом пријатељу

ГОРАНУ

Недостајаће нам твој ведар дух

и брилијантан ум.

ВЕЉКО и ТАЊА са децом

(18/303804)

Последњи поздрав

брату

ГОРАНУ

МИТЕВСКОМ

Почивај у миру и нека

те анђели чувају.

Брат МИЛЕ РАКИТА
са породицом

(69/303870)

Последњи поздрав

брату

ГОРАНУ

од породице

МОМЧИЛОВИЋ

(84/303888)

ГОГО

последњи поздрав од братанца АЛЕКСЕ, братанице АНАСТАСИЕ,

снајке ЈОВАНЕ, брата ЗОРАНА и мајке РАДМИЛЕ

(104/303904)

Последњи поздрав

ГОГИ

од САЊЕ

(85/303888)

Последњи поздрав поштованом колеги

др ГОРАНУ МИТЕВСКОМ
спец. оториноларинголог

ДЛВ СЛД ПОДРУЖНИЦА ПАНЧЕВО
(139/Ф)

ГОРАН МИТЕВСКИ
1965–2021.

Драги тата, био си и остајеш наша највећа снага.

Живећеш кроз нас заувек, волимо те бескрајно. 

Твоји највољенији: ОЛГИЦА, НЕМАЊА, ОЛИВЕР и АНДРЕЈ

(138/303961)

Последњи поздрав поштованом колеги

др ГОРАНУ МИТЕВСКОМ
специјалиста оториноларинголог

Колектив Опште болнице Панчево

(142/ф)

ГОРАН

МИТЕВСКИ

Драги Горане, хвала

ти што смо те имали

за пријатеља! Воле-

ћемо те док нас буде.

ТРАЈКА, НЕНА

и МИЛАН
(143/303962)

ГОРАН

МИТЕВСКИ

Твој осмех и твоје

приче заувек ће оста-

ти део нас.

„Клуб 35”

(147/303968)

Последњи поздрав другу, пријатељу и куму

др ГОРАНУ МИТЕВСКОМ

Вечно ћеш нам недостајати.
РУЖА и ДЕЈАН

(150/303971)

Последњи поздрав

др ГОРАНУ МИТЕВСКОМ

ЗОРАН ПЕШЕВСКИ с породицом

(151/ф)

Последњи поздрав

др ГОРАН МИТЕВСКИ

Била нам је велика част сарађивати са

Вама.

Колектив Завода „Панчевац”

(153/ф)

Последњи поздрав нашој драгој мајци и баки

ВИДОСАВИ СТОЈИЉКОВИЋ
1932–2021.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Син НОВИЦА, снаја ГОРИЦА

и унука МАРИЈАНА

(27/303814)

Последњи поздрав вољеној мами, баби и прабаби

ВИДОСАВИ СТОЈИЉКОВИЋ
1932–2021.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Ожалошћени: ћерка ЗОРИЦА, зет МЛАЂА, 

унук ГОРАН и унука ЈЕЛЕНА са породицама

(29/303815)

Последљи поздрав дра-
гој баки

ВИДОСАВИ

СТОЈИЉКОВИЋ

Заувек ћеш остати у на-
шим срцима.

Унука ТИЈАНА, 
зет ИВАН и праунука

ВИШЊА
(28/303814)

Последњи поздрав

драгој ујни

ВИДИ

од ДРАГИЦЕ

са децом

(77/303882)

Последњи поздрав

баба

ВИДИ

од унуке САНДРЕ,

унука БОЈАНА

и праунука ЈОЦЕ

и АЦЕ
(91/303894)
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Последњи поздрав брату

ЛЕКИ

Горе на небу, армија је права.

Твоји Гробари: ЖАРЕ,ТОМА, ЏО, 

САЛЕ, МАЧАК, ПАКИ, БОКИ, 

МАРЕ, ЉУБА, КЕЉА и ДЕЈА

(22/303810)

Последњи поздрав брату

ЛЕКИ

Кад год је требало увек си био ту, заувек са тобом

СТОКА ПФК

(54/303845)

Последњи поздрав брату

ЛЕКИ

из ПРИНЦИПА
(53/303845)

У понедељак, 3. маја заувек смо се опростили од

мајке, сверкве, баке и прабаке

НЕВЕНКЕ СРЕЋКОВ
1929–2021.

Последњи поздрав од сина ЗОРАНА, снаје ВЕРЕ,

унуке АЛЕКСАНДРЕ и ВЕСНЕ са породицама

(51/303843)

Последњи поздрав куму

ДУШАНУ ЦВИЈИЋУ

Кум ВЛАДИЦА са породицом

(56/303849)

Последњи поздрав деверу и стрицу

ДУШАНУ ЦВИЈИЋУ

од снаје ЖИВКЕ, братаница ВЕСНЕ

и САЊЕ са породицама

(66/303864)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

ДУЛЕТУ

ЦВИЈИЋУ

од ВЕРЕ и САШЕ

са породицама

(68/303869)

Последњи поздрав

куму

ЛЕКИ

од куме ДРАГИЦЕ

са породицом

(76/303882)

Последњи поздрав

великом човеку

ДРАГАНУ

ЛЕКИЋУ

Екипа са Котежа

(115/303921)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ ЛЕКИЋУ ЛЕКИ

С’ оне стране, бодрићу те Партизане.

Почивај у миру.

Јужни фронт Панчево

(130/303940)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ

ЛЕКИЋУ

ЛЕКИ

Заувек у нашим срцима.

Супруга МАЈА

и син ЛАЗАР
(148/303969)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ

ЛЕКИЋУ

од комшија из улаза

у Стевана

Шупљика 89

(149/303969)

ВУКАШИИН ВИДОВИЋ

ВУЛЕ
1992–2021.

У великом болу нас је напустио наш воље-

ни Вуле.

Вечно ожалошћени: мајка СВЕТЛАНА,

отац БРАНКО, браћа НЕМАЊА и ОГЊЕН

и баба ЖИВКА

(82/303887)

ВУКАШИН ВИДОВИЋ ВУЛЕ

Последњи поздрав од тетка ВЕСНЕ, теча МИКИЈА,

брата БОЈАНА и братанца ЂОРЂЕТА

(83/303887)

Последњи поздрав нашем

ВУКАШИНУ ВИДОВИЋУ
1992–2021.

Драги наш Вуле, отишао си тихо и оставио

велику бол. Заувек ћеш остати у нашим

срцима.

Ожалошћени: стриц ДРАГАН, 

стрина СНЕЖАНА, сестре МАЈА и ДИКА

са породицама

(106/303907

Последњи поздрав поштованој колегиници

ИВАНИ ДИМИЋ
медицинска сестра

Колектив Опште болнице Панчево

(141/ф)

Последњи поздрав поштованој колегиници

ИВАНИ ДИМИЋ
медицинска сестра

Општински савез здравствених радника Панчево
(140/Ф)

Последњи поздрав

НАТАЛИЈИ СЕКУЛИЋ
25. VI II 1949 – 28. IV 2021.

Заувек ћеш остати у нашем сећању.

Син АЛЕКСАНДАР, ћерка МИРЈАНА

са породицом и сестра СМИЉА

(24/303813)

Последњи поздрав

прији

НАТАЛИЈИ

СЕКУЛИЋ

од пријатеља

МИЛОВАНКЕ

и ДУШАНА

(25/303813)

Последњи поздрав

вољеној

бака НАТИ

од унуке АНЂЕЛЕ

и унука НИКОЛЕ

(26/303813)

Последњи поздрав

нашем

СЛАВИШИ

од МИЦЕ, МИЛЕТА,

МАРИНЕ

и ЈАСМИНЕ

(37/303823)
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САВА МИЛОШЕВ
9. V 2002 – 9. V 2021.

Твоји најмилији

(55/303848)

IN ME MO RI AM

ИГОР ЈЕЛИЋ ГИЛЕ
1994–2016.

Знао си колико те волимо, али никада нећеш сазнати колико нам недостајеш.

МАМА, ТАТА, МЕДА и БАКА

(88/303891)

9. маја навршава се дугих пет година без

тебе, драги мој тата

МИЛЕ МИЛЕУСНИЋ

Остао си вољен и незаборављен.

МИРА са ДЕЈАНОМ

(1/303603)

СЕЋАЊЕ

АНАНИЈЕ МИНИЋ
5. V 2006 – 5. V 2021.

Прошло је петнаест дугих, тужних годи-

на, али ти и даље живиш у нашим срцима.

Твоји најмилији

(67/303865)

Обавештавамо поштовану родбину, кумове и пријатеље да ће-

мо 13. маја 2021.  године, са почетком у 13 сати, давати четр-

десет дана од упокојења

СМИЉЕ МИЛЕНКОВИЋ
1939–2021.

Позивамо вас да се окупимо назначеног датума на Католич-

ком гробљу и душу покојнице пошаљемо на небо.

ДРАГАН и ЉУБИЦА МИЛЕНКОВИЋ, МЛАДЕН МИЛЕНКОВИЋ

и ФИЛИП МИЛЕНКОВИЋ са породицом

(135/303948)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

АНКА

МАРИНКОВИЋ
1949–2014.

И даље си ту, и заувек
ћеш бити.

Твоја ћерка РАДА, 
унуци МИХАЈЛО и

МИЛОШ са породицама
(63/303860)

СЕЋАЊЕ

на драгог колегу

др ИВАНА РЕЉИНА
2013–2021.

Колеге из Стоматолошке ординације

„Vi va dent” Панчево

(129/303937)

У среду, 12. маја је

десет година откако

се упокојио наш во-

љени

ИЛИЈА

ОГРИЗОВИЋ

Заувек у сећању.

Породица
(123/303929)

Прошле су четири године откада нас је

напустио

ЗОРАН РАСТОВАЦ
8. V 2017 – 8. V 2021.

Супруга НЕНА, син НЕНАД, ћерка НИНА,

снаја МАРИНА, унука САРА и унук ВОЈИН

(146/и)

ДУШАН МАРИНКОВИЋ ЦРЊА

Последњи поздрав од брата ДРАГАНА, снаје

ВИДЕ и синовица АНЂЕЛКЕ и ДРАГАНЕ

(120/303924)

ДУШАН МАРИНКОВИЋ ЦРЊА

Последњи поздрав драгом стрицу и деда стрицу.

Синовци: РАДОВАН, МИЛОВАН, ДУШАН, 

ДРАГАН, снаја ЈЕЛЕНА, синовице РУЖИЦА

и ВЕРИЦА са породицом, унуци ЗОРАН

и ЛАЗАР и унука ЕЛЕНА
(121/303924)

ДУШАН МАРИНКОВИЋ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоји најмилији: супруга, ћерке, 

унуци и праунуци
(134/303944)

СЕЋАЊЕ

ДИМИТРИЈЕ

ИЛИЈИН

Другари са Дунава

(2/303787)

Нашем драгом зету

МАНЕТУ ДИКЛИЋУ
1936–2021.

Уз сећање на све његове људске врлине,

поштење, одговорност и дисциплину же-

лимо да почива у миру Божјем и нека га

анђели чувају.

ВЛАСТИМИР – ВЛАЈА СЕКУЛИЋ

са породицом

(94/303897)

28. априла 2021. престало је да куца племени-

то срце нашег вољеног зета

МАНЕТА ДИКЛИЋА
1936–2021.

Сахрана је обављена 3. маја 2021. на Старом

православном гробљу у Панчеву.

Остаје у нашим најлепшим сећањима, мир и

спокој души његовој.

Са тугом и захвалношћу: свастика

СВЕТЛАНА – МИЛА са породицом

(95/303897)

Последњи поздрав драгом чика

МАНЕТУ

Хвала на свему.

ГРАДА и ЉИЉА

(116/303922)

ПИКИ

Хвала ти за привилегију да учимо уз тебе.

Заувек твоји Новосељани: ЕРЦЕГ, 

КАПОЊА, МУСА, ЂОКА, НЕДО и КРЛЕ

(131/303942)

БЛАГАЈНА

013/300-830



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 7. мај 2021.28

4. маја навршило се тридесет пет година од смрти наше

МИРЕ КОЛАР

Њени: СИНИША, АЛЕКСАНДРА – МИРА, ПЕТАР, 

СРЂАН, ИСКРА, НИКША и ДРАГАН
(16/303803)

У понедељак, 10. маја 2021, у 10 сати, обележићемо једногоди-

шњи помен нашој драгој

МЕРИ ВИНЧИЋ

Прође година бола и туге, а сећања на тебе су још свежа и не мо-

гу избледети. Вољена наша много нам недостајеш.

С љубављу и поштовањем успомену на тебе чува твоја породица

(33/303818)

МЕРИ

ВИНЧИЋ
2020–2021.

Година прође а ми

још увек чујемо твоје

кораке и позив „кафа

је спремна”

Породице: 

ВИНЧИЋ, 

ЖИВАНОВИЋ

и МЕДИЋ

(36/303821)

13. маја 2021. навршава
се четрдесет дана отка-
ко није са нама моја се-
стра

ЉИЉАНА

АРСЕНИЈЕВИЋ

Брат САВА и снаја
РАДА са породицом

(42/303829)

10. маја 2021. навршавају се три године откад

си нас напустио

ВАСА ВУЈИЧИЋ СИЋА
из Старчева

Много нам недостајеш!

Твоји најмилији

(57/303851)

12. маја навршава се

шест месеци откако

ниси са нама

МИЛАН

КРИВОКУЋА

Твоји најмилији: 

АНТОНИЈА, ЂУЂА,

ДИЈАНА, ОГЊЕН,

САША, НИКОЛА

и ГОЦА

(58/303852)

ВЕСНА БЛАЖИЋ МАНОЈЛОВИЋ

Недостјаеш нам. Хвала ти за све.

ДУЛА и ГЛИГОР

(60/303855)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МИЛОРАД ОЖЕГОВИЋ ЕЏА
1960–2014.

Знамо да негде из прикрајка будно мотриш на нас.
Знамо да си ту негде. Знамо да са неба чуваш нас и сна-
гу нам пружаш. Знамо да си још ту поред нас...
Знамо да си ту негде...

Супруга РАДА, синови МИХАЈЛО и МИЛОШ
са породицама

(62/303860)

Сечање на наше драге

ЂУРИН

СРБИСЛАВ НЕВЕНКА

Поносно вас чувамо од заборава.

Син СТЕВА и ћерка ГОЦА са породицама

(64/303862)

СЕЋАЊЕ

РАДИЦА

РАЈАКОВ
11. V 2018 – 11. V 2021.

Увек си присутна у на-
шим срцима и мислима.
Волимо те.

Син и ћерке
(65/303863)

10. маја, у 11 сати, на Новом гробљу одржаће се

четрдесетодневни помен нашем драгом тати,

деди и прадеди

ЂОРЂИЕВСКИ ПЕТРУ

Твоја породица

(71/303873)

Навршава се четрдесет тужних дана откако са

нама више није наша драга и никада непрежа-

љена супруга, мајка и бака

ЉИЉАНА АРСЕНИЈЕВИЋ

Почивај у миру...

Твоји најмилији: супруг САВА, ћерке ИВАНА

и ГОРДАНА и син МИЛАН са породицама

(73/303875)

У недељу, 9. маја 2021. године навршава се го-

дину дана бола и туге од смрти нашег сина

САШЕ ЈОВАНОВИЋ
1978–2020.

Дани пролазе сине, а ни један без суза и сећа-

ња на тебе.

Ево година ће, а наша срца никако не успевају

да се помире са тим да те више нема.

Велика је бол, чувамо те у нашим срцима и ми-

слима заувек.

Твоји мама и тата

(79/303884)

У недељу, 9. маја 2021. навршава се годину да-

на откада си нас напустио брате мој

САША ЈОВАНОВИЋ
1978–2020.

Остао сам без брата јединога, без рода свога

рођенога.

Био си ми брате подршка, ослонац, сигурност,

друг и пријатељ. 

Остала је само туга и бол, а сећање никако не

бледи.

Сваким даном све више недостајеш.

Твој брат, снаја и твој СМЕШКО

(80/303884)

У недељу, 9. маја 2021. навршава се годину да-

на како није са нама наш братанац и брат

САША ЈОВАНОВИЋ
1978–2020.

Отишао си изненада, без поздрава, када се ни-

смо надали, на пут без повратка. Са поносом те

помињемо и чувамо од заборава, сећање на те-

бе, твоју доброту и племенитост. Остаћеш зау-

век у нашим мислима.

Твоја тетка ЈАГОДА, теча МИЛАН, брат ЈОВАН,

сестра ГОЦА, снаја ЈОВАНА, зет ВЛАДА и ЛУКА

(81/303884)

БОРА

ЈОСОВ
1962–2018.

Три године без тебе.

Сестре ВАЛЕНТИНА

и БИЉАНА

(90/303892)

У недељу, 9. маја 2021, у 11 сати, на Новом

гробљу даваћемо четрдесетодневни по-

мен нашој драгој

ВЕСНИ БЛАЖИЋ

МАНОЈЛОВИЋ
1959–2021.

Ожалошћени: супруг РАДОСЛАВ,

син ВЛАДИМИР, ћерка СОФИЈА, унуци,

снаја ЈОВАНА као и остала родбина

и пријатељи
(100/303899)

НАДА

ТОДОРИЋ

Недостајеш...

Твоји: МИРКО, 

МАЈА и ЈЕЛЕНА

(102/303902)

Тужна година без на-

ше драге

МЕРИ

ВИНЧИЋ

ЈЕЛА, ДРАГАН, 

ГОРДАНА и ГОРАН

(126/303934)
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Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 8. маја 2021. године,

у 11 сати, давати шестомесечни помен

БИРКА ЈОВАНУ

Тамо где су велика дела и велика снага, заборав не постоји, само

празнина и недостајање. Јер љубав, подршка, храброст и снага коју

си нам дао, заувек траје и достојни смо твог наслеђа.

Увек ћеш бити део нашег живота, наша водиља и путоказ сазревања

наше деце.

Супруга СТАНА, деца МИКА, КИЋА и МИРА са породицама
(3/303790)

Педесетогодишњи помен нашем драгом

ДОБРИВОЈУ ЈОВАНОВИЋУ
Нисмо те заборавили.

Син ПЕТАР са породицом
(5/303793)

МИЛЕНА ТОДОРОВИЋ
8. V 2009 – 8. V 2021.

Мила наша Милена, вечно ћеш живети с нама.

Хвала ти на безграничној и несебичној љубави

коју си нам пружила.

Поносни смо што смо те имали.

Твоји: син ДРАГАН, супруг МИЛИВОЈ, 

ћерка ДРАГАНА и унук ЂОРЂЕ

(7/303795)

Сећање на наше драге

САМАРЏИЋ

МАРКО ЉУБИЦА
рођ. Медан

9. V 2007. 16. V 2007.

Хвала што сте баш ви били наши родитељи.

Ћерке ДРЕНКА и БЕБА са породицама
(14/303798)

Пола године је прошло откако ниси са нама

СЛОБОДАНКА НИКОЛАЈЕВИЋ

Сејо наша, много нам недостајеш.

Сестре ЉИЉАНА и БРАНКА са породицама

(20/303807)

СЕЋАЊЕ

ЗОРАН РАСТОВАЦ
8. V 2017 – 8. V 2021.

Сећање не бледи.

Породица

(21/303808)

Лепотице ујкина

ЦЕЦА

Најтужнијих шест

месеци откако ниси

са нама.

Твој ујак ИВИЦА

са пордодицом

(30/303816)

СВЕТЛАНА ГАЈИН
1980–2020.

Драга наша Цецо, прође шест месеци нашег очаја. Се-

ћања на тебе су све јача, наша душа је уморна од плача. 

Дању у мислима, ноћу у нашим сновима, остаће вечна

рана у нашим срцима.

Вечно тугују за тобом, вољена наша, тата СТЕВАН, 

мама ДРАГИЦА, син АНГУС и супруг САНДРО

(32/302816)

СЕЋАЊЕ

7. маја навршава се двадесет и једна тужна година от-

кад ниси с нама

ИВАН ГАЈИН
1972–2010.

Све може да избледи, нестане, али ти никада. 
Твој мио и насмејан лик остаће нам вечно у сећању.
С љубављу ћемо чувати успомену на тебе.

Отац СТЕВАН и мајка ДРАГИЦА
(31/302816)

МИЛАН МИХАЈЛОВИЋ БУЦА
2003–2021.

Заувек у срцима супруге и синова

(38/303826)

Навршава се осам година без нашег супруга, оца и деше

ЖИВА ПЕТРОВ ДУЧАНСКИ

Твоје племенито срце и искрена љубав остаће вечно у срцима и

мислима нас који те волимо. Недостајеш нам.
Твоја породица

(6/303794)

СЕЋАЊЕ

8. V 2003.

ВАСА КАТИЋ
1950–2003.

Не дамо те забораву!

Сећање на тебе и даље нам је подршка и утеха.

Твоја супруга са децом и унуком

(44/303832)

Недостајеш...

СЛАВИЦА МАГОШ
2019–2021.

У души и срцу вечита празнина.
Сестре КАТИЦА и ОЛГИЦА са породицама

(45/303836)

СЕЋАЊЕ
на вољеног брата

МИЛАНА МИХАЈЛОВИЋА
2003–2021.

За тобом вечно тугује твоја сестра ДИЛБЕРКА
(47/303838)

СЕЋАЊЕ

ЖИВКО ЈОВАНОВИЋ

Десет година је прошло а твој дух, твоја сна-

га, твоја љубав живе у нама. 

Нема заборава у срцима твоје породице

(46/303837)

Навршава се четрдесет тужних дана от-

како нас је напустила наша мајка

РОСА ЦРНОБРЊА

Тешко је мама живети без тебе, велика

празнина је у нашим срцима.

Воле те твоји: син МОМИР, 

кћерка ДУШАНКА и кћерка МИЛЕНА

са породицама

(61/303858)

СЛАВИЦА

МАГОШ
2019–2021.

Недостајеш...

ШАЊИ и АНИТА

са породицом

(70/303871)

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



Шири се оптимизам
после прве
овосезонске победе

Утакмица у суботу
у Јајинцима

После неуспешног почетка шам-
пионата Банатски бикови су
успели да остваре прву победу
у Спорт клуб Првој лиги Срби-
је у америчком фудбалу и да
на кратку такмичарску паузу
оду мирне главе.

У Черевићу, селу код Новог
Сада, „бикови” су недавно савла-
дали домаће Дивље псе са 17:0.
Да су гости дошли на утакми-
цу само с једним разлогом – да
победе, видело се већ на самом
почетку. Сјајни Киган Лоренс
je трчањем улетео у ендзону
противника и постигао тачда-
ун. Убрзо потом уследио је нови
напад „бикова”, у коме је кво-
тербек Младен Златић компле-
тирао додавање ка искусном
хватачу Марију Лугоњи, а овај
је успео да се домогне ендзоне
и постигне тачдаун. Кикер тима
из нашег града Здравко Вуја-
нов оба пута је био сигуран и
постигао екстра поене.

У другој четвртини одбрана
Новосађана успевала је да задр-
жи силовит напад гостију, али
није успела скроз да их спречи
да поентирају. „Бикови” су се
одлучили за шут за три поена,
који је кикер Вујанов успешно
комплетирао.

Друго полувреме је започела
одбрана гостујућег тима. Иако
прилично ослабљена због недо-
статка неколико стартера, ни у
једном тренутку није дозвоља-
вала нападачкој линији Ново-
сађана да се приближи ендзо-
ни и поентира. Напад „бикова”
је успешно започео и трећу

четвртину, али све се мало поре-
метило после повреде стартног
квотербека Златића. Након што
је установљено да Златић не
може да настави утакмицу, на
позицију квотербека ушао је
легенда америчког фудбала у
Србији – Андреј Тасић. Ипак,
до краја меча ниједна екипа
није поентирала, па је сусрет
завршен с резултатом с полу-
времена – 0:17.

– Одбрана нашег тима је била
одлична. Није примила није-
дан поен, а држала је против-
ничке нападаче на њиховој
половини терена током већег
дела утакмице. Нападачка
линија је, за разлику од про-
шле утакмице, подигла игру на
виши ниво. Постизали смо пое-

не и по земљи и кроз ваздух,
проигравали играче и брзо завр-
шили ову утакмицу – рекао је
капитен хватачког корпуса
„бикова” Марио Лугоња, задо-
вољан игром свог тима у дру-
гом колу.

Осокољени првом победом,
расположени су били сви
играчи у редовима Банатских
бикова.

– Одлична утакмица. Бори-
ли смо се од почетка до краја
и ни у једном тренутку нисмо
гледали који је резултат. Одбра-
на је одрадила свој део посла
и није дозвољавала нападу
Новосађана да приђе нашој
ендзони. Напад је такође одра-
дио одличан посао. Надам се
да ћемо и у следећој утакми-

ци, на домаћем терену, про-
тив екипе Плавих змајева, игра-
ти исто, ако не и боље, и доћи
до још једне победе у сезони –
истакао је лајнбекер Алексан-
дар Прванов.

Тиму Банатских бикова после
двонедељне паузе предстоји
утакмица против увек неугод-
ног ривала, екипе Плавих зма-
јева из Београда. Овај меч ће
бити одигран у суботу, 8. маја,
на терену у Јајинцима. Због
епидемиолошке ситуације у
земљи публика неће моћи да
присуствује утакмици, а за све
навијаче екипа „бикова” ће се
потрудити да детаљно преноси
кретање резултата на званич-
ним профилима клуба на дру-
штвеним мрежама.

СПОРТ
Петак, 7. мај 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

30

Док су неки празновали, у ново-
основаном спортском колекти-
ву у нашем граду радило се
пуном паром. Џудо клуб Тамиш
је од свог првог дана скренуо
пажњу спортске јавности на
себе. Велики број малих бора-
ца пожелео је да носи кимоно
управо овог клуба, па се у лепо
опремљеној сали ЏК-а Тамиш,
под будним оком тренера, цаке
у најстаријем олимпијском спо-
рту вежбају од јутра до сутра.

Живо је било и током пра-
зника. Челни људи Џудо клуба
Тамиш реализовали су сјајну
идеју – од 3. до 5. маја органи-
зовани су заједнички тренин-
зи као припрема за јуниорско
и школско државно првенство.
Поред деце из домаћег клуба,
у овом својеврсном кампу су
учествовали и џудисти и
џудисткиње из: Омладинца
(Степановићево), Локомотиве
(Вршац), Бамбија (Пожаревац),
Алексинца и Кучева. Органи-
затори су свој деци омогућили
смештај и организовали им
исхрану, а куриозитет овог кам-
па јесте да су и деца из дома-
ћег клуба, ЏК-а Тамиш, ноћи-
ла у сали за вежбање. Спавало
се у врећама за спавање, а таква
идеја наишла је на опште оду-
шевљење малишана.

У кампу је учествовало

шездесетак бораца, узраста од
12 до 20 година, а радило се по
два пута дневно. С талентова-
ним џудистима вежбали су тре-
нери: Никола Проданов, Ненад
Симић, Бојана Алексић, Вик-
тор Ожеговић, Неда и Иван
Остојић и Алекса Стојадинов.
Као и увек, подршку младим
борцима пружала је и европ-
ска вицешампионка, најбоља
јуниорка на Старом континен-
ту Андреа Стојадинов.

– Први пут сам овде и могу да
кажем да је све феноменално.
Сала је прелепа, имамо идеалне
услове за тренинг, а домаћини

су максимално ангажовани око
нас. Има и одличних младих
бораца, што је идеално за спа-
ринг-мечеве и општи напредак
деце – рекла је Бојана Алексић,
својевремено вицешампионка
СФРЈ и репрезентативка, уче-
сница европских првенстава за
јуниоре, а сада судија и тренер
алексиначких бораца.

Међу бројним борцима своје
место нашао је и такмичар из
Бугарске, који се припрема за
европски шампионат у самбу.

– Моје богато искуство, које
сам стицао широм некадашње
Југославије, даје ми за право
да кажем да је ово фантастич-
на ствар за наш спорт. Изузет-
но смо примљени од стране
домаћина, па све одаје утисак
као да ЏК Тамиш постоји већ
двадесет година, а не два месе-
ца. Заиста имамо врхунске
услове за тренинг, деца су орна,
тренери су расположени за рад.
Ово је права спортска прича.
Када се овако улаже у спорт,
када има оваквих идеја, онда
је и успех загарантован – иста-
као је џудо-судија и прекаље-

ни тренер из суперлигаша
Омладинца из Степановићева
Ненад Симић.

Џудо клуб Тамиш је за крат-
ко време свог постојања пока-
зао да је колектив отвореног
срца. Спреман је за сарадњу са
свим клубовима, поготово што
у сопственој сали има могућ-
ности за тренирање буквално
24 сата дневно.

– Мислим да смо на правом
путу. Хоћемо да оваква друже-
ња и заједнички тренинзи
постану традиција у нашем клу-
бу. Уз овакву сарадњу, посве-
ћеност тренера и деце, разме-
ну искустава и спаринг-борбе,
једноставно мора да дође и
резултат. Засад су нам најва-
жнији дечји осмеси, али морам
да кажем да се заиста напорно
и тренира – додао је „алфа и
омега” ЏК-а Тамиш Ненад
Новаковић.

Већ следећег викенда, тач-
није 8. маја, млади борци ће
учествовати на јуниорском
Првенству Србије, а 12. маја
на програму је државни школ-
ски шампионат.

СПОРТСКИ КАМП ЏУДО КЛУБА ТАМИШ

ПРАЗНИЦИ НА ТАТАМИЈУ

Атлетски клуб Панонија из
нашег града, поред одличних
резултата које његови члано-
ви постижу на свим такмиче-
њима, одавно се истакао и
добром организацијом вели-
ких надметања.

У суботу, 8. маја, популар-
ни „панонци” приредиће још
један прави спортски спек-
такл. У сарадњи са општином
Алибунар, на Девојачком
бунару биће одржана „Про-
лећна фокс трејл” трка, трка
кроз природу, на којој ће се
надметати тркачи из девет
земаља. Циљ ове спортско-
туристичке манифестације
јесте да окупи што већи број
активних спортиста, рекреа-
тиваца, планинара, ходача с
нордијским штаповима, али
и све људе који воле да актив-
но проведу дан у природи.

Учешће је до сада пријави-
ло преко 400 атлетичара из:
Србије, Енглеске, Северне
Македоније, Босне и Херце-
говине, Словеније, Чешке,
Тринидада и Тобага, Црне
Горе и Русије.

На такмичењу у последњој
европској пустињи, Делиблат-
ској пешчари, учесници ће се
надметати у три трке: на пет,
десет и двадесет километара.
Посебан догађај ће бити деч-
ја трка, која ће бити одржана
с позивом да се помогне малој
Дуњи Крачун која болује од
церебралне парализе и којој
је потребна набавка нове хода-
лице како би јој се олакшало

кретање. Помоћ се може пру-
жити и слањем СМС поруке
на број 3030, а у поруци тре-
ба уписати 316.

Организатори су се потруди-
ли да за све учеснике обезбеде
медаље, мајице, плакете, окре-
пу и ручак, а најбољи ће заслу-
жити и вредне робне награде.
С обзиром на то да се очекује и
велики број новинара, како из
земље, тако и из иностранства,
обезбеђени су адекватни усло-
ви и за рад медија.

Цео простор на пољани на
којој се одржава првомајски
уранак, где ће уједно бити
старт свих трка, биће укра-
шен са осам стартних капија,
четири шатора, четири лутке
које ђускају висине шест мета-
ра, 30 застава и још много
мобилијара који су организа-
тори припремили уз помоћ
суорганизатора и спонзора.

Општина Алибунар је са
Атлетским клубом Панонија
потписала дугорочни уговор
о сарадњи, па ће тако трке са
овим називом бити одржава-
не сваког пролећа и јесени.

Сви заинтересовани трка-
чи и пратиоци могу да се при-
јаве на имејл akpa no ni ja@g -
mail.com за бесплатан ауто-
буски превоз, који је обезбе-
дио „Пантранспорт”, до Дево-
јачког бунара, с поласком у 8
и повратком у 18 сати. При-
јављивање за неку од трка
биће могуће и на лицу места,
а пријемни центар ће бити
отворен од 9 сати.

У СУБОТУ НА ДЕВОЈАЧКОМ БУНАРУ

„ПАНОНЦИ” ПРАВЕ СПЕКТАКЛ
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

БАНАТСКИ БИКОВИ ЧЕКАЈУ ПЛАВЕ ЗМАЈЕВЕ

Иштван Јона Пишта
(1953–2021)

У уторак, 27. априла, Пан-
чевом се проширила
тужна вест – умро је
Иштван Јона.

Популарни Пишта је
рођен 1953. године, а ско-
ро 25 година свог живота
посветио је кошарци: као
играч, тренер и члан упра-
ве КК-а „Динамо” и као
кошаркашки судија.

Успешну кошаркашку
каријеру започео је 1970.
године у тада талентова-
ној јуниорској генераци-
ји коју су Панчевци назва-
ли „Владанове бебе” јер
их је окупио и тренирао Владан Марковић, тадашњи тренер
сениорске екипе „Динама”. Из ове генерације у шири избор
јуниорске репрезентације Војводине изабрани су: Иштван
Јона, Бранко Тодоровић, Душан Орешковић, Часлав Јарако-
вић, Зоран Драгишић и Душко Перић. Већ у јесен 1971, као
носиоци игре јуниорске селекције „Динама”, заједно са: Дра-
гољубом Чавошким, Драганом Салапуром, Зораном Кујун-
џићем, Миланом Ђаковићем, Небојшом Влајковићем и
Чедом Ћулибрком, освојили су јуниорско првенство Војво-
дине, испред „Спартака”, „Војводине”, „Лифама” и „Комби-
ната” из Зрењанина. У финалној утакмици против „Комби-
ната” победу „Динама” од 81 : 80 одлучили су управо Пишти-
ни кошеви, а он је био и најбољи стрелац екипе на турниру,
са 124 поена. Ова јуниорска селекција је на државном првен-
ству заузела треће место у тадашњој Југославији.

Иштван Јона је као јуниор показивао завидне резултате
као кошаркашки стрелац, јер је за две године играња у јуни-
орским и сениорским селекцијама одиграо око 70 утакмица
и постигао преко 1.000 кошева.

При крају своје играчке каријере Пишта је успешно радио
као тренер јуниорских селекција, а после завршетка играч-
ке и тренерске каријере активно је учествовао у управљању
клубом, све до 1995. године.

Пријатељи ће Пишту памтити као талентованог кошарка-
ша, врсног стрелца, доброг тренера млађих категорија, чове-
ка који је предано бранио боје „Динама”, али и као омиље-
ног међу саиграчима, јер је увек био расположен за дружење
и провод после напорних тренинга и утакмица.

Нека му је вечна слава.

IN ME MO RI AM
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН

петак, 19.30

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ТОПЛИЧАНИН

недеља, 18.30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабука: ЈАБУКА–ХЕРЦЕГОВАЦ

Јабука: ДОЛОВО – Ц. ЗВЕЗДА

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Дероње: ДЕРОЊЕ–ЈАБУКА

мушкарци

Риђица: ДАЛМАТИНАЦ – ОРК ПАНЧЕВО

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Београд: ИМТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ДИНАМО 1945 – БОРАЦ

субота, 17 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Старчево: БОРАЦ – РАДНИЧКИ (К)

Омољица: МЛАДОСТ – ЈЕДИНСТВО (В)

недеља, 17 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Дебељача: СПАРТАК 1911 – ЈУГОСЛАВИЈА

Б. Н. Село: СЛОГА – Ц. ЗВЕЗДА

С. Тамиш: С. ТАМИШ – РАДНИЧКИ

Бела Црква: БАК–СТРЕЛА

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Глогоњ: ГЛОГОЊ – ОМЛАДИНАЦ 1927

Уздин: УНИРЕА–МУНДИЈАЛ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Долово: ДОЛОВО–БОРАЦ

Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–МЛАДОСТ

Прошлонедељни

резултати

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

С. Митровица: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 2:0

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ГРАФИЧАР ???

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Н. Козарци: СЛОБОДА – ДИНАМО 1945 3:2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Старчево: БОРАЦ – РАДНИЧКИ (С) 4:0

Омољица: МЛАДОСТ–БЕГЕЈ 2:4

Елемир: НАФТАГАС–БОРАЦ ???

Пландиште: СЛОГА–МЛАДОСТ ???

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ДОЛИНА 1:0

Иваново: СТРЕЛА–БУДУЋНОСТ 3:4

Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – С. ТАМИШ 2:2

Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА–СЛОГА 1:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Панчево: МУНДИЈАЛ–ГЛОГОЊ 2:5

Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – ПОБЕДА 8:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Долово: ДОЛОВО–БСК 3:1

Војловица: МЛАДОСТ–КОЛОНИЈА 7:0

Првенство се
завршава 19. маја

Следи
гостовање ИМТ-у

Једна од најнеизвеснијих, али
због пандемије коронавируса
и најчуднијих прволигашких
сезона у фудбалу улази у сам
финиш. До краја првенствене
трке за бодове остала су још
три кола, а на табели „ври”.
Како на врху, тако и на дну.
Није познато ни ко ће у виши
ранг, а још увек се не зна ни
које ће све екипе напустити
прволигашко друштво.

Фудбалски клуб Железни-
чар, дебитант у овом рангу
такмичења, био је врло акти-
ван и током празничних дана.
Тридесето коло Прве лиге
Србије одиграно је у суботу,
1. маја, а већ у среду, петог
дана петог месеца, „дизелка”
је била на новом првенстве-
ном искушењу.

Један од најзанимљивијих
мечева за Празник рада оди-
гран је у Сремској Митрови-
ци, где су снаге одмерили дома-
ћи Раднички и Железничар,
ривали који се боре за опста-
нак у друштву прволигаша.
„Стара дама” с Тамиша је на
то гостовање отишла с бодов-
ном предношћу у односу на
домаћина, али и са жељом да
настави успешан низ. С друге
стране, тим из Сремске Митро-
вице није имао избора, морао
је да освоји бар бод како би
продужио наду да може стићи
до коначног циља.

После деведесет минута вели-
ке борбе бодови су ипак оста-
ли покрај Саве: Раднички–Же-
лезничар 2:0 (1:0).

Баш као по неписаном фуд-
балском правилу да ривал који
не искористи своје прилике бива
кажњен за промашаје, одигран
је и овај интересантан фудбал-
ски дуел. Железничар је доми-
нирао у првом полувремену,
Радничком је припало друго...
Гости нису искористили своје
прилике, домаћини јесу...

„Дизелка” је добро започела
овај сусрет. Момци које пред-
води тренер Драган Аничић
нису подлегли притиску, игра-
ли су сталожено, мирно. Води-
ли су рачуна о одбрани своје
мреже, али су константно пре-
тили и на другој страни тере-
на. Железничар је имао неко-
лико добрих прилика, али као
и у претходним мечевима, реа-
лизација је затајила.

У самом финишу првог полу-
времена, када се очекивало да
играчи оду на заслужену пау-
зу, фудбалери Радничког су

искористили један кикс у
одбрани „дизелке” и савлада-
ли иначе одличног чувара мре-
же Марка Кнежевића.

Осокољени изненадним
вођством, домаћи играчи су
у другом полувремену заи-
грали још агресивније. Сада
су они били тим који дом-
нинира, али „Жеља” је зна-
лачки одбијао све атаке, а
опет је имао и прилике да
изједначи резултат... Са две
феноменалне интервенције,
када је изашао као побед-
ник из дуела један на један,
голман Железничара Мар-
ко Кнежевић уливао је

додатну сигурност својим
саиграчима, али... У самом
финишу сусрета фудбалери
Радничког су ефектним
поготком дуплирали своју
предност и осигурали пита-
ње победника.

– Домаћи тим је играо агре-
сивно, баш као што смо и
очекивали. Нажалост, нашу
добру игру у првом полувре-
мену нисмо умели да мате-
ријализујемо. Фудбал се игра
за голове, нажалост, ко зна
који пут нисмо искористили
добре прилике и не преоста-
је нам ништа друго него да
још јаче радимо и поправи-
мо ефикасност. Искрено се
надам и верујем да ћемо у
наредним утакмицама бити
бољи и у том сегменту игре.
Моја жеља није само пуки
опстанак. Покушаћемо да
победимо у свим мечевима
до краја и да, што да не, пре-
скочимо неке ривале на
првенственој табели – рекао
је после меча у Сремској
Митровици тренер Железни-
чара Драган Аничић.

Тим из нашег града играо је
у саставу: Марко Кнежевић,
Марко Конатар, Душан Плав-
шић, Лука Петровић, Стефан
Радојичић, Милош Михајлов,

Јордан Јовановић, Лазар Мар-
ковић, Предраг Станимировић,
Петар Станић и Предраг Сики-
мић, а прилику су добили и:
Милош Савановић, Алексан-
дар Мирков, Љубомир Стева-
новић, Данило Ковачевић и
Георгије Јанкулов.

– Железничар је у првом
полувремену имао своје шан-
се, али његови играчи су из
добрих прилика хтели да уђу
у још боље и погрешили су.
Али Железничар је најбоља
екипа која је гостовала на
нашем терену од када сам ја
тренер овде. Сигуран сам да
ће Панчевци остати у лиги.
Ту нема никакве дилеме.
Уосталом, од свих екипа које
се боре за опстанак Железни-
чар је у пол-позицији. Опста-
ће и Раднички, јер када смо
ми успели да победимо ова-
кав Железничар, онда рива-
ли који нам долазе немају
никакве шансе у Митровици
– истакао је после меча тре-
нер Митровчана, искусни Бог-
дан Корак.

У среду, када је овај број
„Панчевца” већ био закључен,
„Жеља” је на свом терену одме-
рио снаге с Графичаром, а у
недељу, 9. маја, путује у глав-
ни град на мегдан са ИМТ-ом.

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

ЈОШ ТРИ „РУНДЕ” ДО КОНАЧНОГ ЦИЉА

ВРЕДАН БОД ПРОТИВ ГРАФИЧАРА

Утакмица 31. кола Прве

лиге Србије која је одигра-

на у среду, 5. маја, на СЦ-у

„Младост”, између Желе-

зничара и Графичара, оста-

ће у сенци тешке повреде

нападача домаћег тима

Предрага Сикимића.

Играо се 71. минут када је

голман Београђана, уместо

лопте, са обе руке погодио у

главу искусног нападача.

Сикимић је био у несвести,

амбулантним колима је пре-

везен у болницу, где му је

установљен прелом јагодич-

не кости, и упућен је на Вој-

номедицинску академију.

Иначе, утакмица је завр-

шена с резултатом 1:1, а гол

за Железничар постигао је

Марко Конатар.

Стране припремио

Александар
Живковић

„АЉЕХИН”
НА ВРХУ

На Првенству Србије у убрза-
ном шаху, у конкуренцији најбо-
љих кадета из целе земље, одлич-
ни су били и чланови ШК-а „Аље-
хин” из нашег града.

Најбољи резултат су оствари-
ле Нина Јочић и Јана Стошић,
које су у групи девојчица до десет
година поделиле треће место.
Обе су освојиле по пет поена, са
истим додатним критеријумима,
алимедаља јеипакприпалаНини.

Одлични су били и дечаци.
Аљоша Каначки је заузео четвр-
то место у надметању играча до
осам година. Вук Цвејин је био
шести, а Јован Витас седми.
Андреа Добричан се пласирао
на осмо место у групи дечака
до десет година, а Лука Мишко-
вић у надметању дванаестого-
дишњака. Вук Каначки је био
шести у такмичењу кадета до
14 година, док је Петар Стамен-
ковић заузео девето, а Стефан
Козић Белић једанаесто место.

УСПЕХ У
ХРВАТСКОЈ

Кадетска репрезентација Србије
у рвању заузела је треће место у
екипном надметању у конкурен-
цији дечака на великом турниру
у Хрватској. Заслуге за овај успех
има и Рвачки клуб Динамо.

У појединачној конкуренци-
ји бронзаним медаљама су се
окитили Милош Перовић, Антал
Вамош и Андрија Михајловић.

И женска репрезентација наше
земље имала је запажен наступ,
али је остала без одличја.

МЕДАЉЕ
ЗА ОСЕ

У трећем колу Првенства Срби-
је у оријентирингу наши сугра-
ђани су постигли запажене
резултате.

Драган Веселиновић је три-
јумфовао у отвореној катего-
рији и освојио и прво место и
„Трофеј Београда”. Јелена Стан-
ковић, актуелна првакиња
Србије, зарадила је две сребр-
не медаље, а Биљана Марко-
вић, Страхиња Видовић и Мио-
драг Видовић такмичење су
завршили на четвртом месту.

Такмичење се наставља 9.
маја, на терену Бојчинске шуме.
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Разгази и искулирај
Кад дођеш у неко животно доба, носиш тешко бреме.

    Ово већ звучи као кукање, које нико не воли да слуша.

    Шта год да ти је неко или нико о томе реко.

    Зато разгази своју животну причу.

    Свако сам прави ципеле у којима је.

    Било је жуљева – океј.

    Дешавала су се тешка ср..а – океј.

    Седи и искулирај, дај себи форе, ко ће то уместо тебе...

Ходај и вози
Није необично да се особа „улупа” док хода и вози.

    То је могуће једино ако је непомична.

    Што је горе од улупавања.

    Тапкање у месту је губљење времена.

    А имамо само тај проклети сат.

    Биолошки и онај у чијем је центру моментум.

    За размену мисли и осећања, што је непропустиво.

    Ходај и вози.

Онда ти дође пролеће
Можеш да се трипујеш да ти је лепо.

    Или да ти стварно буде тако.

    Можеш да имаш, па да немаш.

    Што је горе него да немаш, па да имаш.

    Свима је потребан осећај за сопствени тренутак.

    Да би заиста чуо неког другог.

    Да не буде да га само слуша.

    Онда некако сване, замирише...

µМ. Шупица?С. Трајковић

Спуштена завеса на
првенствену трку у
Другој лиги „Север”

Добри резултати
млађих категорија

Дугогодишњим марљивим и преданим
радом, добрим резултатима које пости-
же из године у годину, полако али сигур-
но, без велике помпе, али с вером у
себе и сопствене могућности, ОК Одбој-
ка 013 постао је препознатљив спорт-
ски бренд нашег града.

Годинама je популарни колектив
базирао свој рад на млађим категори-
јама, из квантитета је произлазио ква-
литет, па тако Одбојка 013 сада може
да се поноси и својим репрезентатив-
кама, али и девојкама које су стасале
за игру у првом тиму. Да се добар глас
далеко чује, стара је народна изрека, а
да добар и квалитетан рад увек мора
да донесе и резултат, показује и то што
се за поједине играчице Одбојке 013
интересују и српски суперлигашки клу-
бови.

У оквиру ОК-а Одбојка 013 функцио-
нишу школа одбојке, група млађих пио-
нирки, пионирке, кадеткиње и сениор-
ке, а с девојчицама и девојкама ради
чак девет тренера, и то: Иван Крговић,
Владимир Јованчић, Драгана Марко-
вић, Јелена Петров, Небојша Божић,
Зоран Марковић, Наташа Божић, Оља
Тасић и Благоје Копривица.

Најмлађе играчице Одбојке 013 годи-
нама држе примат у јужном Банату,
постижу запажене резултате и на нивоу
покрајинских такмичења, а ове сезоне
у центру пажње биле су кадеткиње, које
су се баш у време излажења овог броја
„Панчевца” бориле за пласман на финал-
ни турнир Првенства Војводине.

Ипак, као и у сваком спортском колек-
тиву, пажња највећег дела спортске јав-
ности била је усмерена на први тим.
Под вођством тренера Владимира Јован-
чића, девојке из Одбојке 013 оствариле
су запажен успех у сениорском надме-
тању у Другој лиги група „Север”.

Тим сачињен од изданака сопствене
школе одбојке, појачан провереним
девојкама, са искуством играња и у елит-
ном рангу српске женске одбојке, зау-
зео је треће место у Другој лиги.

Завеса на првенствену трку за бодове
спуштена је крајем априла, а Одбојка
013 је у финишу шампионата, играјући
у убрзаном ритму, остварила две зна-
чајне и убедљиве победе. Девојке тре-
нера Владимира Јованчића најпре су
гостовале у Сомбору, где су с макси-
малним резултатом савладале екипу из

Кљајићева: Волејстарс – Одбојка 013
0:3, по сетовима 8:25, 17:25 и 23:25.

Коначан исход овог меча довољно
казује о утакмици у популарној хали
„Мостонга”. Гошће су утакмицу запо-
челе у најјачем саставу, а разлика у ква-
литету и класи била је очигледна. Дома-
ће играчице ништа нису могле распо-
ложеним Панчевкама, па су им Јелена
Петров и њене другарице дозволиле да
освоје само осам поена. У наставку сусре-
та тренер Јованчић је шансу пружио и
девојкама које су током првенства има-
ле мању минутажу, а оне су и овог пута
показале да заслужују место у првом
тиму. Иако је утакмица постала мало

равноправнија, младе одбојкашице из
нашег града нису дозволиле никакво
изненађење.

Последњи овосезонски меч у Другој
лиги група „Север” Одбојка 013 је оди-
грала у Банатском Новом Селу. У месту
надомак нашег града, где се увек осе-
ћају као код куће, Панчевке су 27.
априла угостиле Футог. Иако овај меч
није имао резултатски значај, играла
се добра одбојка, није било опушта-
ња, а домаћи тим је забележио још
једну победу и убедљивим тријумфом

ставио тачку на успешну
сезону: Одбојка 013 – Футог
3:0, по сетовима 25:21,
25:19 и 25:6.

Владимир Јованчић је и
последњи сусрет у сезони
започео са својом најјачом
поставом, али је већ среди-
ном првог сета, када је раз-
лика у поенима у корист
Одбојке 013 била двоцифре-
на, у ватру убацио млађе
играчице. Девојке из нашег
града својски су се трудиле
и бориле се за сваку лопту
и сваки поен, а њихова бор-
бена и пожртвована игра
награђена је освајањем
нових бодова.
Одбојка 013 је на крају

остварила скор од седамна-
ест победа и пет претрпље-
них пораза, са 48 бодова.

Иако су такмичење завршиле на тре-
ћем месту, иза новосадског НС волеј
тима и сремскомитровачког Срема 2,
треба нагласити да је управо тим из
нашег града у првом делу сезоне у Срем-
ској Митровици остварио вредан три-
јумф над екипом у којој игра и неколи-
ко суперлигашких одбојкашица, с обзи-
ром на то да се прва екипа Срема над-
меће у српској одбојкашкој елити.

– Било је и грешака током шампио-
ната, што је сасвим нормално прили-
ком стасавања играча, али све у свему
можемо да будемо задовољни сезоном
за нама. Све девојке су јако напредова-
ле, што нам је био превасходни циљ.
Нисмо толико били оптерећени резул-
татом, јер смо желели да и младим
одбојкашицама пружимо шансу да се
опробају у сениорској конкуренцији. Да
смо урадили добру ствар, показује и
интересовање суперлигашких тимова за
нашу Машу Рикановић, пионирску
репрезентативку Србије, и Александру
Гаћешу, првог техничара наше екипе –
истакао је први тренер Одбојке 013 Вла-
димир Јованчић.

Последњу утакмицу у овој сезони тим
из нашег града одиграо је у саставу:
Софија Ашанин, Милица Кужић, Бјан-
ка Петковић, Нина Јовановић, Светла-
на Ћирилов, Теодора Минић, Алексан-
дра Крстић, Наталија Пувалић, Драга-
на Марковић, Сара Станимировић, Алек-
сандра Гаћеша, Јована Кљајић, Јелена
Петров и Николина Весковић.

Одбојка 013 – спортски колектив који
крупним корацима иде у само једном
смеру. Напред. A. Живковић

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ОДБОЈКА 013 – КРУПНИМ
КОРАЦИМА НАПРЕД


