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Број 4916, година CLIII

КОРЗОКОРЗО

Новосадска компанија за посрнулог панчевачког гиганта
даје 650 милиона динара

ЗА„АЗОТАРУ” НАЈВИШЕНУДИ„ПРОМИСТ”,
КОНАЧНАОДЛУКАОПРОДАЈИДО25. МАЈА

стр. 3

Почињу припреме за
борбу с комарцима

» страна 2

Кажу о Ћирићу: као
човек велика нула

» страна 3

НОВО У ГРАДУ!

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1

ПРОБЛЕМИ НА НОВОЈ МИСИ

СТАНОВНИЦИ СКАДАРСКЕ УЛИЦЕ
У РАТУ ПРОТИВ БАХАТИХ ВОЗАЧА

страна 4 стр. 5

страна 11НАШИ СУГРАЂАНИ 

Панчевци из библиотека
стр. 11

И убудуће без таксе
за загађење ваздуха

БЕЗ НОВОГ НАМЕТА

n Нови изглед интернет
портала „Панчевац”.

n Информације 24 сата дневно,
седам дана у недељи.

n Бесплатни огласи на сајту 
за оглашиваче у листу.

УСКОРО!



Суштина је да је дат нови налог да се у
граду и свим насељеним местима утврди
присуство и бројност ларви и одраслих
форми комараца почев од 13. маја, јер је
хладно време успорило њихов развој.

Паразитска врста

Као што смо рекли, у граду и у селима
извршено је сузбијање крпеља. Зашто је
то важно?

Крпељи, а описано је 900 њихових
врста, присутни су од раног пролећа
до касне јесени, а најактивнији су у
мају и јуну. Они својим убодом могу
да пренесу на човека читав спектар
болести: лајмску болест, крпељски
менингоенцефалитис, кримско-кон-
гоанску хеморагијску грозницу, ерли-
хиозу, бруцелозу и лептоспирозу. На
срећу, нису сви крпељи заражени

микроорганизмима који су патогени
за човека, а није ни сваки ујед опасан:
да би клице с крпеља прешле у тело
човека, потребан је бар 48-часовни
контакт. Ипак, треба што пре потра-
жити помоћ.

Постоји и логична превентива, а то
је избегавање станишта ових парази-
та: висока трава, бујно зеленило пар-
кова, ливаде и шуме. Током боравка
у природи важно је користити сред-
ства против убода инсеката и носити
светлу одећу која покрива руке и
ноге, а по повратку кући треба пре-
гледати кожу, одећу и кућне љубим-
це. Уколико је дошло до уједа, неоп-
ходно је јавити се лекару у прва 24
сата; не треба стављати никаква
хемијска средства, попут етра, алко-
хола или бензина.

Притиском и гњечењем места убода
крпељ се може раскомадати, при чему
рилица одлази још дубље, па није пре-
поручљиво да се самостално вади. У
свакој здравственој установи обучено
особље ће крпеља извадити у целости,
уз дезинфекцију места интервенције.
Иначе, од крпељског менингоенцефа-
литиса могуће је заштитити се вакци-
ном. У случају да је крпељ заражен бак-
теријом и да је она ушла у организам,
појављује се карактеристичан црвени
печат, који се шири концентрично, тако
да се тада треба свакако обратити лека-
ру. То се лечи одређеним антибиотици-
ма, али се могу јавити компликације.

Ови инсекти паразитирају на сиса-
рима, птицама, гмизавцима, водозем-

цима и пчелама. Они не траже активно
свог домаћина, него га овај покупи при
проласку: кад му се неко приближи,
крпељ се хвата за тело и проналази
погодно место за сисање крви.

Живи до две недеље

Хајде да поновимо и шта знамо о
комарцима. Најчешће болести које пре-
носе су грозница Западног Нила, мала-
рија и жута грозница. Познато је преко
три хиљаде врста, а најзаступљенији су
кућни, шумски или речни комарац.

Од њиховог развоја у нашој околини
можемо се заштитити ако најмање јед-
ном недељно испразнимо воду из сак-
сија за цвеће, посуда за храну и воду за
кућне љубимце, као и из канти, буради
и других посуда у којима би комарци
могли да положе јаја, јер је за развој
комараца веома важна вода. Ови
инсекти тамо полажу јаја, а у периоду
од 24 до 48 сати излегну се ларве, које
живе од седам до четрнаест дана, у
зависности од температуре. Следећи
стадијум у развоју су лутке, које у
размаку од једног до четири дана изра-
стају у одрасле комарце. То значи да
пут од јајета до одрасле јединке траје
између девет и двадесет дана.

Познато је да је у климатизованом
простору број инсеката знатно сма-
њен, а на отвореном треба користити
средства која одбијају ове крвопије –
репеленте – и носити одећу која
покрива ноге и руке. Све што носимо
на себи треба да буде комотно, јер
комарци могу да убоду кроз припије-
ну одећу. Досадни инсекти су најак-
тивнији у сумрак и зору. Било би
добро да се поставе мреже на прозоре
и користе електрични апарати про-
тив комараца.

За крај, „фани фект”: само женке
комараца сисају крв, док се мужјаци
углавном хране нектаром с цветова
биљака. Током сезоне животни век
комарца је две недеље, а они који се
излегу на самом њеном крају, у јесен се
склањају у затворене просторе, попут
подрума, где у зимском сну могу да
преживе до пролећа, када женке запо-
чињу нови циклус. С. Трајковић

Хладно било и инсектима
– засад нема ларви

Крпељи одстрањивани на
површини од 120 хектара

Ако се за неку живу врсту може рећи да
је баш нико не воли, то су онда комар-
ци. С високим температурама долазе
нам „у госте” и јавност се пита шта Град
Панчево чини у погледу сузбијања, нај-
пре, ларви ових крвопија, а потом и
одраслих примерака.

Засад је, судећи по извештајима,
ситуација у граду и околини у вези с
бројем ларви и одраслих форми кома-
раца веома добра – приликом монито-
ринга нису пронађене кућне форме.

Клопке са сувим ледом

Град је пре годину дана, после спроведе-
них јавних набавки, закључио нове тро-
годишње уговоре о сузбијању и надзору
над сузбијањем комараца, крпеља и дру-
гих штетних инсеката и услугама дера-
тизације са истим партнерима. Тако ће и
даље на терену радити београдска
предузећа „Екосан плус” и „Екосан”, а
надзор ће обављати Завод за биоциде и
медицинску екологију из главног града.

Налоге за мониторинг крпеља,
мишоликих глодара и кућних форми
комараца Градска управа је дала у мар-
ту. На основу утврђене бројности, извр-
шено је сузбијање крпеља на површини
од 120 хектара и у току је пролећна
систематска дератизација глодара у
Панчеву и насељеним местима.

Поменути завод је у међувремену
написао Извештај о мониторингу лар-
ви и одраслих форми комараца, спро-
веденом од 16. до 23. априла на зада-
тим локацијама, који смо добили од
Зденке Миљковић, секретара Секрета-
ријата за заштиту животне средине
Градске управе. У њему стоји да је про-
сечна температура воде у каналима
била 12 степени, те да у њој није кон-

статовано присуство ларви комараца,
осим у једном каналу у Јабуци.

Мониторинг одраслих форми кома-
раца обављен је помоћу клопки са сувим
ледом. Забележено је њихово малоброј-
но присуство, и то на Наделу, Старом
Тамишу и Спортском центру, као и код
„Бродоремонта” и у Војловици. Резулта-
ти су показали да је број комараца дале-
ко нижи од критичне бројности.
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И куд се
дедоше те

стазе?!
Кренуло је коначно и то лепо
време, па ћемо ваљда осетити и
мало благодети годишњег доба
које се некад звало пролеће. С
њим стиже и увећање активно-
сти на отвореном, што је од
почетка пандемије многима
било најбоље решење за бег од
последица боравка у затвореном
и латентног страха од болести.

А, за почетак, лепих места за
шетњу има колико хоћеш: од
кеја, преко Градске шуме, па до
целог приобаља Тамиша и Дуна-
ва, на којима овај град лежи, на
нашу огромну срећу...

Е, сад, нека од тих места
ваљало би мало уредити или,
штоно кажу, привести култури,
премда у томе никако не треба
претеривати, како не би преви-
ше била угрожена њихова непа-
твореност.

А када је реч о том (мини-
малном) уређењу природног
окружења, оно што најпре, боље
рећи – ургентно, треба направи-
ти, тиче се бициклиста. Нарав-
но, реч је о стазама по којима би
се кретали ови љубитељи борав-
ка на свежем ваздуху.

Да се разумемо, нису то зах-
тевни људи, јер, да јесу, овуда би
јурцали на некаквим љутим
макинама од више стотина
„коња” или дивљали на оним
чудима попут култиватора, на
четири велика точка! Како се
беше зову... скутер, сквад, квад,
можда и квар?!

Све у свему, те стазе су нам
одавно неопходне гледано из
више аспеката. То нарочито
важи за трасу према јужним
селима, пре свега ради безбед-
ности бициклиста, а онда и због
многих који би ту учесталије
долазили.

Добро се зна да баш кроз наш
град и поменута места пролази
важна међународна цикло-рута
(„Euro Ve lo 6”), која вијуга од
обала Атлантика, па преко целог
Старог континента.

О томе се приповеда већ
читаву вечност и још увек нема
никаквог помака. Стварно, не
рачунајући корону, шта је пре
тога толико закочило ову свака-
ко не тако позамашну инвести-
цију?! Да не говоримо о томе
колико би то добра и здравља
донело нашим суграђанима,
који би тада, као у развијеним
земљама, поред осталог, окрећу-
ћи педале, могли и на посао. А
где су туризам, економија, имиџ
града...

Крајње је време да се надле-
жни пробуде и зграбе лаке
поене...

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Јордан Филиповић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

СТИЖУ КОМАРЦИ: ШТА ЈЕ ГРАД У ВЕЗИ С ТИМ ПРЕДУЗЕО

Промоција

У центру града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

МОНИТОРИНЗИ У ТОКУ, СУЗБИЈАЊЕ СЛЕДИ

БОСИЉКОМ И ЛАВАНДОМ ПРОТИВУ УБОДА

Они што не воле да користе

хемијске производе за растерива-

ње инсеката, имају природне

алтернативе. Индуси и Африкан-

ци растерују инсекте тако што

трљају тело листовима босиљка.

С обзиром на то колико комараца

у тим подручјима има, чини се да

знају шта раде. Уз то, цитруси

садрже супстанцу која растерује

инсекте. Довољно је по телу

намазати раствор и од само неко-

лико капи етарског уља у масли-

новом или рицинусовом уљу.

Инсекте ће успешно одбити и уље

лаванде.

Одлична „завеса” против инсе-

ката је засад чичка, мацине траве,

лаванде и матичњака на тераси, у

дворишту или дуж ивица баште.

Уговори о куповини 15 сеоских кућа
са окућницом, 6. маја, у згради Град-
ске управе, свечано су уручени избе-
гличким породицама из Босне и Хер-
цеговине и Републике Хрватске с
пребивалиштем на територији нашег
града. Догађају су присуствовали
Александар Стевановић, градоначел-
ник Панчева, Енрико Висентин и
Ивана Јелић, испред Делегације ЕУ у
Србији односно УНХЦР-а, и Влади-
мир Цуцић, комесар Комесаријата за
избеглице и миграције РС.

Стевановић је подсетио на то да је
наша локална самоуправа била међу
првим прихватним центрима када се
распала СФРЈ и да је Панчево тада
било активно у погледу пружања
помоћи избеглим и расељеним лици-
ма. Додао је:

– Наставили смо то да радимо. У
претходним годинама чланови 630
породица постали су становници

Панчева. У сарадњи с Kомесаријатом
и многобројним донаторима дали
смо допринос како би се људи који су
доживели тужне судбине овде осећа-
ли као код своје куће. Досад смо
обезбедили 32 сеоске куће, 25 дома-

ћинстава и више од 290 стамбених
јединица. Велики број пакета грађе-
винског материјала је последњих
година подељен како би људи могли
да граде своје домове у нашем граду.
Ове године планирамо усељење у
девет стамбених јединица у Глогоњу
и у 40 стамбених јединица на Стре-
лишту. Започели смо изградњу још
једног објекта на Стрелишту, где ће
још 36 породица пронаћи свој кров
над главом. Надамо се да ће то бити
готово почетком идуће године.

Средства за куповину кућа обезбе-
ђена су из донаторског Фонда регио-
налног стамбеног програма, чији је
циљ да обезбеди трајна стамбена
решења за најугроженије избегличке
породице у региону. Спроводи се уз
подршку ОЕБС-а, УНХЦР-а и Банке
за развој Савета Европе. Вредност
донације за сваку кућу појединачно
је 11.000 евра. С. Т.

УРУЧЕНИ УГОВОРИ ЗА КУПОВИНУ КУЋА

Избегличке породице нашле свој дом
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На јавном надметању за купо-
вину „Азотаре” из стечаја, тре-
ћем по реду, новосадска ком-
панија „Промист” је дала нај-
бољу понуду, у износу од 650
милиона динара. Али, с обзи-
ром на то да је понуђена цена
нижа од процењене вредно-
сти фабрике, коначну одлуку
о томе да ли ће понуда бити
прихваћена донеће Одбор сте-
чајних поверилаца „Азотаре”
у наредних десетак дана.

„Промист” се сада бави про-
дајом вештачког ђубрива, а из
изјава које су његови пред-
ставници давали медијима
може се закључити да би, ако
постане власник, у погонима
„Азотаре” обновио и његову
производњу. С тим циљем тре-
бало би да одређени делови
фабрике поново почну да раде
и део запослених ће се због
тога вратити на посао.

„Промист”, такође, намера-
ва да у комплексу који при-
пада „Азотари” и складишти
вештачко ђубриво у свом вла-

сништву. Подсећамо да то сада
чини у делу панчевачке Ста-
кларе, коју је раније купио.

Новосадска фирма је иначе

била највећи купац вештач-
ког ђубрива које је „Азотара”
производила пре стечаја. А
када је пак реч о поновном
покретању производње амо-
нијака, то у највећој мери зави-
си од цене гаса на тржишту.

Професор Економског
факултета у Београду Љубо-
драг Савић коментарисао је
приватизацију „Азотаре”.

– Држава је раније покуша-
вала на разне начине да опо-
рави њено пословање, али није
успела у том процесу. За држа-
ву је све боље од ситуације у
којој се „Азотара” тренутно
налази и представља баласт
за надлежне. Сходно томе ни
чињеница да је цена нижа од
процењене не игра велику уло-
гу. У пракси процењена цена

не значи да ће она заиста бити
и остварена. Када је реч о сте-
чајном поступку, у Србији
искуства говоре да се преду-
зеће најчешће прода по нижој
цени од понуђене – истиче
Савић.

Завод за здравствену
заштиту радника „Пан-
чевац” ,  прва и  једина
установа тог типа у Вој-
водини, константно ради
на проширењу богатог
спектра својих услуга,
због чијег је квалитета
већ постао непревази-
ђен,  и  то  не  само по
мишљењу бројних Пан-
чеваца и Панчевки већ
и становника  читавог
јужног Баната.

Настављајући мисију
да постане прва приват-
на клиника у Панчеву,
Завод шири и свој струч-
ни тим, па су се сада у
њему нашли и неки од
најцењенијих стручњака
с Војномедицинске ака-
демије, из Опште бол-
нице  Панчево  и  са
Института „Дедиње” у
Београду.

Тако ,  на  пример ,
заинтересовани у Заво-

ду „Панчевац” могу да
ураде  и  кардиолошки
преглед  и  све  врсте
ултразвучних прегледа
срца. За ове услуге су
ангажовани водећи
стручњаци у тој области
dr  s c .  med .  Слободан
Томић, кардиолог, док-
тор медицинских наука
и магистар кардиологи-
је са Института „Деди-
ње”, као и доцент dr sc.
med. Ненад Ратковић и
др Миодраг Шипчић с
Војномедицинске акаде-
мије.

Ендокринолошке пре-
гледе обавља др Горда-
на Вељовић из Опште
болнице Панчево ,  а
к о л о р
доплер вра-
та ,  руку ,
ногу и абдо-
м и н а л н е
аорте  и
у л т р а з в у к
меких ткива
ради др
Ненад Мар-
гитин ,  спе-
ц и ј а л и с т а
радиологије,
шеф одсека
СТ дијагно-
стике  и
з а м е н и к
н а ч е л н и к а
С л у ж б е
радиолошке
дијагностике у Општој
болници Панчево .  Из
Опште болнице долазе
и др Душан Стојић и др
Александра Стијаковић,
који раде прегледе дој-
ке (класични односно
ултразвучни), и др Пре-
драг  Вујић,  који ради

уролошке прегледе. За
прегледе  из  области
гинекологије задужена
је  др  Весна  Новичић
Ђоновић из Дома здра-
вља Палилула.

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

Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издва-
ја се и по томе што у
хематолошко-биохемиј-
ској  лабораторији  те
установе  пацијенти
већину верификованих,
контролисаних и суми-
раних резултата  могу
добити за свега сат вре-
мена.

У  З а в о д у  ћ е  у с к о р о
почети да се спроводи
и амбулантна хирурги-

ја,  а  све интервенције,
као  и  додатне  хирур-
ш к е  и  к о н с у л т а т и в н е
прегледа  обављаће др
Горан Додевски, специ-
ј а л и с т а  а б д о м и н а л н е
х и р у р г и ј е  и з  О п ш т е
болнице Панчево.

Због  свега  овога  не
чуди чињеница да све
већи број  Панчевки и
Панчеваца бира Завод
„ П а н ч е в а ц ” ,  п о с е б н о
онда када је неопходно
урадити прегледе и ана-
лизе на једном месту и
добити резултате  што
пре.  С тим у вези,  тре-
ба подсетити и на то да
се  у  Заводу ,  примера
ради, све врсте лекар-

ских уверења
издају за мак-
с и м а л н о д в а
сата.
И овог месеца

су у Заводу за
клијенте осми-
шљени и нови
пакети услуга
по изузетно
п о в о љ н и м
ценама, а више
о томе, као и о
д о д а т н и м
погодностима
које остварују
сви који посе-
дују лојалти
картице Ауто-
-центра „Зоки”,

погледајте на рекламним
странама нашег листа.
Додатне информације
можете добити на 013/21-
90-900 и 013/21-90-903,
а новости пратите и на
сајту www.zavod pan ce -
vac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Било који 
специјалистички
преглед можете
заказати радним
данима од 7 до
14 сати и суботом
од 7 до 12 сати,
путем телефона
013/21-90-900 и
013/21-90-903.

ПРОМО

ПРИЈАВИТЕ СЕ

Стиже 30 евра
Исплата првих 30 евра за
све пунолетне грађане који
су се већ пријавили за ову
врсту државне помоћи
почела је у среду, 12. маја,
и трајаће неколико дана.

Подсећања ради, пензио-
нери, примаоци социјалне
помоћи, као и осуђеници,
притвореници и прекршај-
но кажњене особе у казне-
но-поправним установама у
Србији првих 30 евра држав-
не помоћи добијали су по
аутоматизму, без пријављи-
вања.
Исплата другог дела помо-
ћи у истом износу – 30 евра
– најављена је за новембар
ове године. Д.К.

ПЛАТИТЕ ПОРЕЗ

Рок је 17. мај
Рок за уплату обавезе за дру-
ги квартал годишњег пореза
на имовину за 2021. годину
за пореске обвезнике – физич-
ка лица, предузетнике и прав-
на лица јесте понедељак, 17.
мај, саопштио је Секретари-
јат за јавне приходе.

Према Закону о порезима на
имовину, порез се плаћа тро-
месечно, у року од 45 дана од
почетка тромесечја.

За све потребне информа-
ције порески обвезници се
могу обратити надлежним
општинским одељењима
Секретаријата за јавне при-
ходе сваког радног дана од 8
до 14 сати, а средом то могу
учинити од 8 до 18.30. Д.К.

КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ

Награда Луни Кожан
После дугог низа година Пан-
чево је добило награђеног пред-
ставника на републичком нивоу
конкурса „Крв живот значи”.
Луна Кожан, ученица шестог
разреда ОШ „Јован Јовановић
Змај”, освојила је треће место
у литерарном делу конкурса, у
конкуренцији ђака од петог до
осмог разреда из целе Србије.

На конкурсу су се посебно
оцењивали ликовни, литерарни
и видео радови у три узрасне
категорије. Учествовале су 583
основне школе и 146 средњих
школа, са укупно 28.291 радом.

Награде најуспешнијима
требало би да буду уручене на
Светски дан добровољних
давалаца крви – 14. јуна, у
Београду. Д.К.

У УТОРАК, 18. МАЈА

Мали сајам спорта
У организацији Спортског
савеза Србије, Спортског
савеза Панчево, Панчевач-
ког савеза за предшколски
спорт и Савеза за школски
спорт Панчево, а уз подршку
Министарства омладине и
спорта, у уторак, 18. маја, на
платоу испред зграде Град-
ске управе, од 10 сати, биће
одржан Мали сајам спорта.

Мали сајам спорта пред-
ставља промоцију целокупног
спорта на локалном нивоу и
има циљ да привуче и аними-
ра што већи број деце да поч-
ну да се баве неким спортом.
За ову годину је планирано
одржавање ове манифестаци-
је у десет градова. А. Ж.

ГДЕ СЕ ИСТИЧУ ТАБЛЕ И ЧЕМУ НАСИЉЕ (9)

Кажу о Ћирићу: као човек велика нула
Серијал текстова о беспризор-
ном понашању кривичара Јова-
на Ћирића се наставља, иако
њихов „предмет” – не жели да у
њима учествује. Никоме није
јасно зашто неко, када му се
непрестано пружа прилика да
реагује, да каже шта мисли и
осећа, и то у истом медију у
коме се објављују текстови о
њему – то не чини. Али та чиње-
ница да неће да разговара с
нама га не аболира. А наши
суграђани се јављају.

Тако, садашње Ћирићеве
колеге и познаници, а некада-
шњи школски другови, који из
разумљивих разлога не желе да
буду поменути именом и пре-
зименом, што, поштујући про-
писе о заштити извора инфор-
мација, такође поштујемо, пози-
вају редакцију са жељом да нам
испричају исту причу: матрица
је да је Јован Ћирић у средњој

школи био насилник – прово-
цирао је, хтео је да се са свима
физички обрачунава. Можда ће
због тога неко у њему препо-
знати шмекера, али мало је
таквих. Није од силеџијства
Ћирић далеко отишао.

Уз то, писали смо о сајту kuku -
le le.com, који се бави комента-
рисањем рада адвоката, а њего-
ви посетиоци су нас молили да
свима пренесемо шта тамо сто-

ји. Двапут смо изашли у сусрет
публици, а то ћемо учинити
опет јер су коментари потписа-
ни са „Јоца” и „Кими” добили
још једну потврду, овог пута
кроз писање особе женског пола.
Иза овога, подвлачимо, не стоје
наши новинари, већ корисни-
ци Ћирићевих услуга.

Наиме, пошто је „Јоца” позвао
другаре да не пошаљу жену код
њега, јер је „одмах напада и тра-
жи секс с њим” и након што се
„Кими” надовезао причом о томе
да су његова супруга и он „има-
ли слично лоше искуство са
дотичним адвокатом Јованом
Ћирићем” – огласила се и дама
потписана са „Верица”. Она
каже, цитирамо:

– Одувек се понашао нава-
лентно, дрско и безобразно, пого-
тово када су жене у питању...
Као адвокат и као човек је јед-
на велика 0! Јако лош човек...

Далијетотачно? Премаречи-
ма сведока, Ћирић је био спре-
ман на физички обрачун с вла-
сником локала са чије фасаде
није хтео да уклони таблу са сво-
јим именом. До тога није дошло,
јер је власник тог локала на Јова-
нове речи: „Показаћу ја теби!”, и
на брдо псовки, одреаговао уљуд-
но. Насилништвобезпоследица...

Имао је „врсни” кривичар
много прилика и да говори за
„Панчевац”. Није их искори-
стио. Ипак, 28. априла се јавио
на наш позив. На молбу да про-
коментарише одбијање прве
тужбе коју је поднео против
уредника листа, Ћирић је био
адвокатски „хладнокрван”: „Не
желим да контактирам с вама.
Све иде својим судским током”.

„Панчевац” је нестрпљив да
чује да ли ће ишта умети да
аргументује бар на том суду...

Р. П.

Јован Ћирић

ДУГОВИ ОД 200

МИЛИОНА ЕВРА

Фабрику вештачких ђубрива

и азотних једињења „ХИП–

Азотара” у стечају Агенција

за лиценцирање стечајних

управника понудила је у

априлу на продају трећи

пут, по умањеној почетној

цени од 581,3 милиона

динара. Продаје се као

јединствен фабрички ком-

плекс с производним пого-

нима и складиштима и

објектима енергетике, упра-

ве и лабораторије. У стечају

је од средине 2018. године

и досад је два пута неуспе-

шно нуђена на продају. У

Министарству енергетике су

тада тврдили да покретање

стечајног поступка предста-

вља испуњавање обавеза

према Међународном моне-

тарном фонду. Подаци гово-

ре да је вредност имовине

фабрике око 108 милиона

евра, док су дуговања, од

којих је 90 одсто према

„Србијагасу”, достигла

износ од 200 милиона

евра.

У СТЕЧАЈУ ОД 2018. ГОДИНЕ

Фабрика вештачких ђубрива и

азотних једињења „ХИП–Азо-

тара” у Панчеву први пут је

била понуђена на лицитацији

на самом крају 2020. године,

с почетном ценом од 5,8

милијарди динара, али није

било заинтересованих. У про-

дају су биле укључене фабри-

ке амонијака, азота, као и

ђубрива АН, КАН, ХПК, Кар-

бамид, енергетика, управа,

лабораторија, с механизаци-

јом, опремом, залихама мате-

ријала и потраживањима.

„Азотара” је у стечај отишла

у септембру 2018. године, а

готово хиљаду радника остало

је без посла.

У претходном периоду била

је и неуспешно приватизова-

на, а налазила се и на листи

24 спорне приватизације.

После раскида приватизације

њоме је у име државе упра-

вљао „Србијагас”.

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

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

НОВОСАДСКА КОМПАНИЈА ЗА ПОСРНУЛОГ ГИГАНТА ДАЈЕ 650 МИЛИОНА ДИНАРА

ЗА „АЗОТАРУ” НАЈВИШЕ НУДИ „ПРОМИСТ”,
КОНАЧНА ОДЛУКА О ПРОДАЈИ ДО 25. МАЈА



Ограничење брзине
се не поштује

Спремни да плате
постављање камера 
и препрека

Све већи број возила у саобра-
ћају учинио је неке улице вео-
ма прометним, па се јавила
потреба за новим мерама како
би се поштовали прописи и
ограничења брзине. Такав је
случај у Скадарској улици на
новој Миси. Кроз ову дугачку
и уску улицу стално пролазе
возила, а мало ко поштује огра-
ничење брзине од 40 киломе-
тара на сат. Стога је постала
небезбедна за своје становни-
ке и све оне који се у њој из
неког разлога нађу.

Они имају ту несрећу да се
Скадарска пружа упоредо с
Новосељанским путем, па је
возачи често бирају како би
избегли гужве на путу за Вршац.
Станарима Скадарске више
нису довољни „обични” леже-
ћи полицајци да би бахатости
стали на пут.

Потписима до безбедности

Разговарали смо с њима, саслу-
шали проблемe и покушали да
докучимо које би решење било
најбоље.

– Бахато понашање возача је
узело маха, па смо решили да
нешто предузмемо сами. При-
купили смо око 150 потписа
грађана ове улице у потрази за
решењем. Дошли смо до
закључка да нам је једина аде-
кватна солуција постављање бар
двеју камера и више бетонских
лежећих полицајаца, као и да
повремено полицијска патро-
ла контролише саобраћај. Када
би знали да патрола често сто-
ји у улици, возачи не би крши-
ли ограничење брзине. „Обич-
ни” лежећи полицајци нису
решење, јер бахати возачи,
затим они који управљају  ауто-
мобилима фирми и курирских
служби, па им није стало до
возила, прелећу преко њих као
да нема ничег на путу. Поред
тога, проблем је што „обични”
лежећи полицајци стварају
велику буку, а при проласку
камиона од преко пет тона пре-
ко њих старије куће се тресу и
пуцају им зидови – рекао нам
је Стефан Виторовић, један од
оних који су се ангажовали у
прикупљању потписа.

На његове речи надовезује
се Ненад Андрић, који је тако-
ђе прикупљао потписе.

– Тешки камиони су уни-
штили асфалт на коловозу.
То се не би десило да је
асфалт био бољи. Овим путем

апелујемо и позивамо фир-
ме на друштвену одговор-
ност, да нам помогну да пери-
одично пресвлачимо коловоз
асфалтом, обнављамо леже-
ће полицајце и улицу учини-
мо безбеднијом – каже
Андрић.

Потребна је потпуна рекон-
струкција. Делимичне поправ-
ке и крпљење оштећења – допу-
њује га Виторовић – неће мно-
го помоћи, јер ће услед вели-
ког протока саобраћаја асфалт-
ни покривач стално пуцати.

Неприлагођена брзина 
највећи проблем

– Највећи проблем је брзина!
Дозвољено је возити 40 кило-
метара на сат, али се овде
јури, сви возе јако брзо. У
насељу има доста деце, Ска-
дарском улицом иду у шко-
лу. Тротоар постоји само с
једне стране, а између две
пруге нема пешачке стазе, ту
чак није ни осветљено... На
све ове проблеме смо указа-
ли у фебруару, када смо ишли
у Месну заједницу. Тада су
нам обећали да ће бити асфал-
тиране улице на Кудељарцу,
где људи после сваке кише
пливају у води и блату. Рекли
су нам и коме све још да ука-
жемо на проблем и достави-
мо допис. Урадили смо тако,
али одговор од тих институ-
ција још нисмо добили, иако
је прошло шездесет дана рока.
На испуњење обећања и
асфалтирање насеља и даље
чекамо – рекла нам је Драга-
на Куцoра, потписник ини-
цијативе грађана из Скадар-
ске улице.

И она верује да би камере, леже-

ћи полицајци и патроле саобра-
ћајне полиције натерали возаче
да поштују ограничење брзине.

– Не желимо да чекамо да
неко настрада, па да се тек тада
нешто уради. Зато покушава-
мо да проблем решимо на овај
начин – истакла је Драгана
Куцoра.

Кад траже да се у улици
поставе препреке за успорава-
ње возила, такозвани лежећи
полицајци, становници Ска-
дарске улице не мисле на
„обичне”, од тврде гуме, већ
бетонске.

– Ако пређете преко бетон-
ског лежећег полицајца при
брзини већој од 20 киломе-
тара на сат, ви ћете „сломи-
ти” аутомобил, дакле мора-
ћете да успорите шта год да
возите. Ако има више таквих
препрека дуж улице, нећете
успети да развијете недозво-
љену брзину, а притом неће
бити буке при преласку, јер
ће кретање бити прилагође-
но. „Обични” лежећи поли-
цајци постоје, али не служе
сврси. Они трају три, најви-
ше шест месеци и губе сврху,
толико је фреквентна улица
– објаснио је Андрић.

Пошто на Новосељанском
путу има доста семафора, а на
надвожњаку је стално гужва,
возачи на правцу према Вршцу
пролазе Скадарском до АТП-а
и онда се укључују на пут за
овај град. Брже се стиже, без
задржавања на семафору... и
без обраћања пажње на брзину.

– У питању су наша деца.
Моје ћерка је велика и зна да
се чува, али то ништа не зна-
чи, може возити бицикл и да
је обесни возач удари због

неприлагођене брзине – каже
Драгана Куцoра.

Страх за најмлађе

Брига за безбедност деце је
основни покретач иницијати-
ве житеља Скадарске.

– Ја сам огорчен, страх ме је
да пустим дете да се игра. Игра-
лиште је тик уз улицу, постоји
бојазан да ће истрчати за лоп-
том, а аутомобили јуре брзи-
ном од 80 до 100 километара
на сат. Дуж целе улице нема
пешачког прелаза, као ни тро-
тоара на једној страни. Код пру-
ге је недавно постављена каме-
ра и возачи су почели да успо-
равају на том месту, али чим
прођу, опет нагазе гас – рекао
нам је Стефан Петровић.

Саобраћајне незгоде су се у
Скадарској већ догађале, ауто-
мобили су улетали у два двори-
шта срушивши ограду, а пре две
године девојчицу на бициклу је
ударио аутомобил, на срећу у
точак, па ју је „само” одбацио.

И домаће животиње су ско-
ро свакодневно жртве бахатих
возача, кажу нам у Скадарској,
а једна десетогодишња девој-
чица нам је тужно рекла да су
скоро све њене маце прегаже-
не на улици.

– Уколико нам одговоре да
нема средстава, ми смо спрем-
ни да се као грађани организу-
јемо и поставимо камеру и
бетонске лежеће полицајце о
свом трошку. Нама треба само
дозвола – истакао је Андрић.

Сви су одлучни да се до кра-
ја боре да реше проблем пре
него што се догоди нека несре-
ћа и искрено се надају да ће им
надлежне институције у томе
помоћи. Сузана Јанковић
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ПОВОДОМ ДАНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Венци на споменицима палим борцима
Поводом 9. маја, Дана победе
над фашизмом, положени су вен-
ци на споменик црвеноармејци-
ма и Панчевцима погинулим у
борбама за ослобођење града у
Другом светском рату. Тигран
Киш, председник Скупштине гра-
да Панчева, окупљенима је рекао
да је „9. мај дан кад је фаши-
стичка Немачка капитулирала,
али и дан када није замро фаши-
зам, који се појављује свуда у
свету”. Додао је:

– Сећајмо се великих дана из
херојске прошлости и будимо
поносни на њих, јер смо сведо-
ци покушаја ревизије историје и
релативизације жртава и злочи-
на. Морамо гласно говорити о
злочинима јер, ако ћутимо, могу
да се понове, а и изгледаће као
да смо с њима сагласни. Ово је

велики дан, јер се обележава и
Дан Европе.

Венце су положили и чла-
нови Градског одбора СПС-а,

Удружења ратних војних инва-
лида и породица погинулих
бораца, Удружења бораца
НОР-а, Удружења антифаши-

ста, Гвозденог пука, друштава
српско-руског пријатељства,
Удружењa резервних војних
официра и подофицира Пан-
чево (УРВСПА)…

Последњепоменути су поло-
жили цвеће и на споменик у
Војловици. Удружење оствару-
је своје основне циљеве у обла-
сти неговања слободарских тра-
диција, пружања помоћи ради
решавања статусних и егзистен-
цијалних питања, интереса и
права резервних војних офи-
цира и подофицира.

И ја сам прошао универзитет Зорана Радмиловића, игра-
јући са њим. Он није био професор, али је био фантасти-
чан колега и феноменалан партнер, што је изузетно
важно у нашем послу. Јер ако ти није добар партнер, ни
ти ниси добар. Ако ти је добар партнер, ти си још бољи
него што си у суштини. Друго, он је био врло озбиљан
човек и ја сам имао срећу да играм и у јединој представи
коју је режирао – од Нушићевог „Сумњивог лица” он је
направио „Несумњиво лице”. Био је тако диван и нежан
према нама, понашао се заштитнички према својој еки-
пи. Такође, када сам отишао у војску, у представи „Мари-
ја” заменио ме је, замислите, Зоран Радмиловић, тада
звезда. Не могу да замислим да данас нека звезда замени
неког балавца који иде у војску. Али друго је време било,
а нас су повезивале многе ствари…

(Аутор књиге „Чаробњак Радмиловић”
глумац Милан Цаци Михаиловић, „Политика”, 12. мај)

* * *
Није згорег понављати да први овогодишњи фестивал у
свету који није онлајн, већ позива публику у дворане,
задржава суштинско обележје преживљавања. Сетимо се
како је недостатак „Феста” 1993-4. године поразно дело-
вао на нашу културну публику, уз обарање фестивалских
стандарда након продужетка „Феста”. Што је било неми-
новно. Није било лако кренути од нуле, уз неодмерене
амбиције да ће се за коју годину престићи Кан! Тада је
почела и ова све већа инфлација фестивалских награда,
које ни у блиском окружењу не значе ништа. На интер-
нету, на порталу IMDB, у најважнијој документацији о
филмовима и признањима, нико од награђених није у
свом си-вију навео признање са „Феста”. Нема бољег зна-
ка о пуцњевима упразно. Али мегаломанске амбиције
није лако признати.

(Књижевни и филмски критичар 
Милан Влајчић, портал nova.rs, 12. мај)

* * *

Не треба се „залетати” у давању треће дозе вакцине про-
тив коронавируса, јер још увек велики број грађана у
Србији није примио ни прву дозу. Ја сам споменуо да би
трећа доза требала да се прими да би се смирили стари-
ји грађани који су се секирали, јер мисле да немају
заштиту ако немају антитела. Антитела нису мерило
заштите. Неко ко има антитела може да се инфицира, а
неко ко има нула антитела, може да се инфицира без
тешке клиничке слике. Нисам задовољан бројем вакци-
нисаних, јер и даље не разумем шта људе спречава да се
вакцинишу у већем броју.

(Вирусолог Миланко Шеклер, 
телевизија „Прва”, 12. мај)

* * *
Следи слом медија које смо знали, с једне стране, сви
смо постали медији, док се, с друге стране, праве инфор-
мације траже и налазе по „медијским џеповима”, на дру-
штвеним мрежама и међу људима које познајемо. Све се
свело на саопштавање одвратних вести на различите
начине, а извештавање о политичким сукобима личи на
ријалити програм у којем се политичари само свађају.

(Писац Душан Недељковић,
„ФоНет”, 11. мај)

* * *
Општина Чајетина додатно је едуковала своје кадрове,
ојачала капацитете и инфраструктуру и донела страте-
шке документе неопходне за реализацију примарне селек-
ције и одговорног управљања отпадом. Од почетка смо
били свесни чињенице да је неопходно променити свест
грађана и да је потребно кренути са едукацијом локал-
ног становништва, у чему смо имали значајну подршку
пројектног тима. Морали смо да обезбедимо инфраструк-
туру за правилно селектовање отпада и да поставимо
контејнере који се уредно празне и да се смеће одвози и
депонује онако како закон то предвиђа.

(Председник општине Чајетина 
Милан Стаматовић, агенција „Бета”, 11. мај)

* * *
Заиста ћу се трудити да оснажим и афирмишем глас
народа, мишљења младих о животу Цркве, њихову улогу,
деловање; као и учешће жена у свим аспектима живота
Цркве у којима је то могуће. Да отклоним још једну
лажну дилему која се намеће: СПЦ нема никакав про-
блем са постојањем било које државе, наравно уколико
су на делу поштована права њених верника, посебно када
ти верници чине већину становника, као што је то случај
у Црној Гори.

(Патријарх српски Порфирије, 
„Вечерњи лист”, 10. мај)

КОНЦЕПТ ЖИТЕЉИ СКАДАРСКЕ У БОРБИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ У СВОЈОЈ УЛИЦИ

ЗАУСТАВИТИ БАХАТЕ ВОЗАЧЕ 
ПРЕ НЕСРЕЋЕ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Одлучни да реше проблем: Житељи скадарске



Подршка болницама и
грађанима Србије

Као доказани партнер заједнице у
којој послује, компанија НИС је још
једном показала хуманост на делу,
овог пута донацијом од око 5.000
литара пијаће воде „Јазак” Општој
болници у Чачку, јединој у Мора-
вичком округу која се, поред своје
редовне делатности, бави и збри-
њавањем пацијената оболелих од
ковида. На тај начин НИС наста-
вља континуирано да помаже здрав-
ствене установе широм Србије, које
се суочавају с непрекидним и
тешким изазовима у борби против
коронавируса.

Донацију је у име компаније НИС
уручио Павел Кандалинцев, дирек-
тор Дирекције за малопродају. Он
је том приликом истакао да је нафт-
ни гигант, као друштвено одговор-
на компанија, од самог почетка
укључен у хуманитарне активности
које су усмерене на сузбијање
ковидa 19.

– На почетку пандемије покло-
нили смо 270 тона авио-горива за
хуманитарне летове. Наш већински
акционар „Гаспром њефт” донирао
је гориво за јавне службе Владе Репу-
блике Србије. Желим да искори-
стим ову прилику да изразим дубо-
ко поштовање и захвалност свим
здравственим радницима и цело-
купном медицинском особљу за
напоре које улажу у борби против
епидемије. Ви сте на првој линији
фронта, ризикујете своје здравље и
животе, и много вам хвала за све
што чините. НИС ће наставити да
пружа подршку и улаже у будућ-
ност заједнице у којој живимо и
радимо – навео је Кандалинцев.

У акцији су учествовали и члано-

ви НИС-овог Клуба волонтера, који
су били ангажовани у фабрици воде
„Јазак” на паковању и припреми за
испоруку воде намењене Општој
болници у Чачку. На тај начин НИС
и његови запослени још једном су
показали да остају посвећени хума-
нитарним активностима чији је циљ
подршка онима којима је помоћ нај-
потребнија. Од почетка пандемије
НИС пружа континуирану подршку
како целом друштву, тако и здрав-
ственим установама широм Србије.
Донација воде чачанској болници
део је тог континуитета, па је тако
НИС крајем претходне године тој
здравственој установи донирао сред-
ства за набавку рачунарске опреме
ради ефикаснијег обављања адми-
нистративног дела посла. НИС и у
наредном периоду остаје поуздан
партнер заједнице, а компанија ће
наставити да унапређује и јача одно-
се с локалном заједницом, на добро-
бит свих грађана.

ДРУШТВО
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ПРИЗНАЊЕ НИС-у

Компанија НИС освојила је прво

место на „Такмичењу за доделу

националних признања из области

безбедности и здравља на раду”. Ово

такмичење организује Управа за

безбедност и здравље на раду Мини-

старства за рад, запошљавање,

борачка и социјална питања поводом

обележавања 28. априла, Светског

дана безбедности и здравља на раду

и Дана безбедности и здравља на

раду у Републици Србији.

У име компаније НИС награду је

примио Михаил Рјазанов, директор

Функције за ХСЕ, а признање му је

уручила Дарија Кисић Тепавчевић,

министарка за рад, запошљавање,

борачка и социјална питања.

– НИС је компанија која улаже

значајна средства у безбедност и

здравље на раду и заштиту живот-

не средине. То је један од приорите-

та у нашем пословању. У овој

области имамо најамбициозније

циљеве – да радни процеси буду

без повреда и негативних утицаја на

животну средину. У том циљу ми не

радимо само са запосленима НИС-а,

већ управљамо и сарадницима и

извођачима и ширимо ХСЕ културу

у пословној заједници – изјавио је

Михаил Рјазанов.

Не таксом, него
инвестицијама
до чистијег ваздуха

Обновљивим изворима
и гасним електранама до
еколошки прихватљиве
енергетске независности

Током марта Секретаријат Енергет-
ске заједнице покренуо је прелими-
нарне поступке против уговорних стра-
на које нису поштовале примену сво-
јих националних планова за смање-
ње емисија (НЕРП). Ово се односи на
четири западнобалканска актера:
Босну и Херцеговину, Северну Маке-
донију, Косово и Републику Србију.
Разлог за покретање ових поступака
јесу кршења прописа из НЕРП-а током
2018. и 2019. године. Европски зва-
ничници тврде да су у том периоду
термоелектране у Србији емитовале
чак и до шест пута више емисија СО2
него што су дозвољене граничне вред-
ности емисија на националном нивоу
прописане НЕРП-ом. Овај поступак
Енергетске заједнице може умного-
ме успорити европске интеграције.

Разлог прекомерног испуштања
угљен-диоксида и прашкастих мате-
рија јесте производња струје у срп-
ским термоелектранама. Европски
званичници намећу Влади Републи-
ке Србије решење – да се уведе такса.
Наиме, недавно је Јанез Копач, дирек-
тор Секретаријата Енергетске зајед-
нице, у разговору с председником
Александром Вучићем изразио оче-
кивање да ће наша земља прихватити
иницијативу Европске уније о увође-
њу таксе на угљеник.

Што је много, много је!

Енергетска заједница је наиме изра-
дила студију о увођењу таксе на еми-
сије CO2, у којој се истиче да је посте-
пено увођење те дажбине, обавезне за
све привредне субјекте који троше
струју добијену из угља, најисплати-
вија опција, с циљем заштите здравља
човека и животне средине. У складу с
тим, Енергетска заједница је затражи-

ла од Србије, као и од земаља у њеном
окружењу да постепено уведу таксе на
угљеник и досад се томе одазвала само
Електропривреда Црне Горе, која је
прошле године уредбом покренула
трговину емисијама штетних гасова,
ради ограничавања делатности инду-
стријских и енергетских постројења
које доприносе климатским промена-
ма, а цену емисија CO2 до краја годи-
не треба да почну да обрачунавају
Електране Северне Македоније.

То једноставно значи да ће са усва-
јањем овог модела поскупети струја.

Вода, ветар, сунце…

Влада Републике Србије не жели да
следи овај пример, јер би увођење так-
се за угљеник наметнуло додатне тро-
шкове индустрији и повећало цене
струје за потрошаче. Од тога, дакле,
нема ништа и план је сасвим другачи-

ји. Србија ће наставити производњу
струје из угља, а у постојеће термое-
нергетске системе уграђиваће опрему
која ће смањити емитовање опасних и
загађујућих материја. На пример, у
Термоелектрани „Костолац” од окто-
бра прошле године веома ефикасно
ради и служи својој сврси постројење
за одсумпоравање димних гасова.
Потпредседница Владе Србије и мини-
старка енергетике и рударства Зора-
на Михајловић недавно је за скуп-
штинском говорницом рекла да нови
инвестициони план у области рудар-
ства и енергетике представља своје-
врсни заокрет.

– Вредност нових улагања само у
сектору електроенергетике износи око
6,6 милијарди евра, а око три мили-
јарде евра у рударству и геологији.
Велика улагања очекујемо и у кори-
шћењу обновљивих извора енергије,

око 4,4 милијарде евра у соларне елек-
тране, ветроелектране и биомасу, као
и у енергетску ефикасност, где је пла-
нирано више од 400 милиона евра –
навела је Михајловићева у расправи
у парламенту, где су на дневном реду
била четири закона из области рудар-
ства и енергетике.

Савим је јасно да је план државе за
смањење испуштања опасних и ште-
них материја из термоенергетских
блокова државе другачији од онога
што нуди Енергетска заједница.

Како тврде надлежни, тим инве-
стиционим планом Србија ће се окре-
нути пре свега обновљивим изворима
енергије, градиће се велике и средње
хидроелектране и гасне електране,
чиме ће се осигурати енергетска
безбедност у наредним деценијама и
постепено ће се смањивати производ-
ња струје у термоелектранама.

ЕНЕРГЕТСКА ЗАЈЕДНИЦА НАМЕЋЕ ПРАВИЛА И ОБАВЕЗЕ

ВЛАДА НЕЋЕ ДА УВЕДЕ НОВИ НАМЕТ!

ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНО ПОСЛОВАЊЕ

Тешко време, још тежи изазови

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ

Лакше до соларних
панела

Због лоше изолације у Србији се
троши чак четири до пет пута више
електричне и топлотне енергије
него у Европској унији, тачније
око 40 одсто енергије се „баци” јер
се не користи рационално – изја-
вила је прошле недеље министар-
ка енергетике Зорана Михајловић
и истакла да је повећање енергет-
ске ефикасности важан пројекат
за државу, која ће то подржати
значајним улагањима.

Према њеном мишљењу, стање
је овакво јер је у прошлости таква
била градња и није се рачунало на
енергетску ефикасност. Усвајањем
Закона о енергетској ефикасности
и рационалној употреби енергије
ствар се драстично мења када је
реч о овој области и држава ће
минимум 150 милиона евра годи-
шње трошити на повећање енер-
гетске ефикасности.

С друге стране, министарка
рударства и енергетике Зорана
Михајловић рекла је да ће нови
закон омогућити да буде више
соларних панела на кровима поро-
дичних кућа, стамбених зграда, као
и производних хала, а да ће про-
цедура за њихову уградњу бити кра-
ћа и једноставнија.

СРБИЈА И ЕУ ПОТПИСАЛЕ
НОВИ СПОРАЗУМ

Највише пара
за екологију

Званичници Европске уније и Срби-
је потписали су прошле недеље
споразум о додели пакета беспо-
вратних средстава Србији вредан
више од 86 милиона евра. Пакет
обухвата област заштите животне
средине – конкретно безбедну пија-
ћу воду, затим туризам и развој
малих и средњих предузећа.

Реч је о средствима која ће бити
утрошена за програме и пројекте
који су унапред договорени. То су
пројекти који су структуралног
типа, од развоја и напретка обра-
зовања, предузетништва, инова-
ционих могућности, заштите
животне средине, до напретка вла-
давине права. Највећи део подр-
шке, 45,5 милиона евра, намењен
је сектору заштите животне сре-
дине и остваривању циљева Зеле-
ног договора. Овим средствима
биће обухваћена изградња систе-
ма за прикупљање и пречишћава-
ње отпадних вода у Чачку, Лозни-
ци и Сокобањи.

МЕРЕ ДРЖАВЕ

Сваки пети
ради „на црно”

Од јануара до марта инспектори
су затекли 1.204 особе да раде „на
црно”, највише у грађевинарству.
Број затечених у раду „на црно”
смањује се из године у годину, а у
прилог томе ових дана стижу и
нови подаци: за прва три месеца
2021. инспектори рада затекли су
четвртину радника мање у таквим
ангажманима него у истом перио-
ду лане, када их је било 1.587.
Ипак, анализе показују да је у Срби-
ји и даље од укупног броја запо-
слених сваки пети радник илегал-
но ангажован.

Поред пољопривреде, највише
илегалаца је у туризму, угоститељ-
ству и грађевинарству, у којем, пре-
ма проценама НАЛЕД-ових ана-
лиза, 37 одсто ангажованих није
уписано у легалне токове рада, а
сваки трећи радник само повре-
мено има посао.

У Министарству за рад подсећа-
ју да су у 2020. инспектори рада
затекли 5.951 особу у раду „на
црно”, што је за 54 одсто мање него
у 2019, када их је откривено 12.938.
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ХРАНА ЗА ДУШУ

Драги моји, ево важне теме
о оградама. Зашто их се тако
тврдоглаво и упорно држи-
мо, шта нас је „усидрило” у
зони комфора и не дозвоља-
ва нам да погледамо изван?
Ако нас, ипак, нешто тамо, с
друге стране,
привуче, шта је
то што нас
упорно враћа
ту где јесмо?
Зашто некима
успева да пре-
ђу границу?
Зашто стално
нешто чекамо:
да се догоди, да
прође, да „лег-
не”, да неста-
не, да буде, да
се „преломи”,
да постане, да нестане, да
остане... и тако унедоглед?
Лепо смо дотерали своје огра-
де, нађубрили их, редовно
заливали, још редовније бри-
нули и ето га – настале су с
временом прелепе баријере.
Скројили смо их баш по сво-
јој мери и тврдоглаво их бра-
нимо и чувамо као нешто нај-
вредније.

Међутим, у неком тренут-
ку живота ограде почињу да
сметају. Гуше нас, притиска-
ју и јача осећај да смо загла-
вљени у „морања” и „тако-
требања” свакодневице. Пре-
познајемо у себи моћ која
„диже сидро” и извлачи нас
из зоне комфора. Сада треба
да допустимо „урушавање”
свега што се налази унутар

ограда. Уверења која нам
учвршћују сидро јака су попут
најдебљег ланца и држе нас
у страху и немоћи. На нама
је да та иста уверења која нас
коче почнемо да мењамо.
Када осетимо да нам је тесно,
када смо спремни за више,
боље, даље... е, тада почиње.
Уверење је само мисао, рече-
ница коју смо највише пута
током живота слушали: није
то за тебе; новац је прљав;
нема пара без мотике; не
можеш ти то; баш само тебе
чекају; гледај ти своја посла...
Кад осетимо да та уверења
нису наша, да су нам намет-
нута, тада почињемо да сазна-
јемо ко смо ми у ствари. Све
мисли које нам непрекидно
брбљају да нисмо, не ваљамо
и да све морамо, полако има-
мо жељу да заменимо оним
што заиста мислимо. Прво
неповерљиво завирујемо у
себе, тражећи изговоре за
повратак у познато унутар

ограда. Ако
останемо окре-
нути себи, про-
н а л а з и ћ е м о
много истоми-
шљеника који
су кренули у
изградњу сво-
јих личних
пропелера и
почећемо да
градимо соп-
ствене. Пропе-
лери нас убр-
завају на путу

успеха и самоспознаје.
Сталним понављањем себи

мисли о личној вредности, о
самопоштовању, о љубави и
слободи, почињемо да се
доживљавамо на сасвим дру-
гачији начин, ојачавамо мате-
ријал од којег су наши про-
пелери саздани и замењује-
мо стара уверења новим. Када
једном осетимо како је диса-
ти и бити изван ограда, успех
зависи само од наше упор-
ности да „грабимо”, тражи-
мо, учимо и примењујемо.
На путу самоспознаје ника-
да нико није остао сам јер –
када је ученик спреман, учи-
тељ се појави! Срећан пут и
добра срећа онима који су
решили да пређу преко сво-
јих граница.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

На путу 
самоспознаје 
никада нико није
остао сам јер – када
је ученик спреман,
учитељ се појави!

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Глог и раставић
су биљке без прем-

ца када је реч о

х и п е р т е н з и ј и .

Поред тога што је

антиоксиданс и

заштитник срца,

глог је уједно и јед-

на од биљака с нај-

јачим умирујућим

учинком. Помаже

код умора, мањка енергије, лошег сна, тешког дисања, вртогла-

вица, аритмије, тескобе, нервозе и шума у ушима. Цвет глога тра-

диционално се користи за јачање срца. С друге стране, раставић

је одличан диуретик, што значи да потпомаже избацивање воде

из организма и на тај начин доприноси снижавању притиска.

Чај против хипертензије направите тако што ћете у једнаким коли-

чинама помешати цвет глога и раставић. На пола литра вреле воде

ставите супену кашику чаја. Поклопите и оставите да одстоји пола

сата, па процедите и пијте незаслађено три пута дневно пре јела.

Одлична је и мешавина једнаких делова рузмарина, жалфије,

цвета глога, листа коприве и листа маслачка. Чај направите тако

што ћете једну супену кашику мешавине прелити с пола литра

кључале воде, поклопити и оставити да се хлади 20 минута.

Затим процедите и пијте током дана на празан стомак.

Обавезно треба кориговати и исхрану и животне навике. Треба

ограничити унос соли, избегавати индустријски прерађену храну бога-

ту трансмастима и угљеним хидратима, повећати унос воћа и поврћа,

оставити пушење, ограничити унос алкохола, бити физички активан

најмање 45 минута дневно и по потреби редуковати телесну масу.

Моћан дуо 
обара притисак

– Kренуо сам у децембру 2011.
сасвим случајно. Зима је била,
а пошто имам свилене синусе,
пало ми је на памет да сипам
по једну кап „нафазола” у обе
ноздрве. Нисам имао кијави-
цу, нити сам био болестан, само
ми се просто запушио нос због
хладноће. Kада су капи почеле
да раде, осетио сам такву дозу
слободе дисања да сам се одмах
запитао шта сам у ствари до
тад чекао и зашто раније нисам
почео с тим. И тако је кренуло.
Од тог дана није прошао ни
један једини дан да нисам кори-
стио капи – овако на друштве-
ној мрежи „Red dit” своје иску-
ство са зависношћу од капи за
нос описује корисник регистро-
ван под надимком „Flip si lon”.

Овај „бивши зависник”, како
сам себе назива, пет година је
користио „нафазол” и с правом
сматра да је ово тема о којој и
те како треба говорити будући
да многи људи имају сличан
проблем а да притом нису ни
свесни опасности којима се
излажу прибегавајући свако-
дневној употреби капи за нос.

– У почетку сам користио
једном до два пута дневно, јер
је дејство трајало око четири-
пет сати. Али с временом је
дужина трајања опадала, јер
контам да је слузница носа
постепено стварала имунитет.
У неком тренутку дошло је до
тога да сам сипао на свака два
сата. Једна бочица ми је у почет-
ку трајала шест-седам дана, да
би ми на крају трајала три, а
некада и два дана. Занимљиво
је да би ми при свакој купови-
ни фармацеут препоручио исто:
„Водите рачуна да не користи-
те дуже од пет дана”. Међутим,
на моје питање шта се дешава
ако ипак користим капи дуже,
нико није знао да ми да кон-
кретан одговор. Нажалост, 
разлог сам нешто касније сазнао
из прве руке. Иначе, због тих
њихових препорука почео сам
да мењам апотеке, јер ми је
било глупо да купујем стално
на истом месту и да ме гледају
као џанкија (као?), па сам шетао
као ретард по граду од апотеке
до апотеке. На крају није било
ниједне апотеке у кругу од два
километра у коју нисам ушао.
Иначе, када сам кренуо, цена
„Хемофармовог” „нафазола”
била је 110 динара, а последњи
пут кад сам га купио био је 230
динара. Контам да је цена расла
јер је расла и потражња, што
само потврђује колико заправо
има зависника – наставља овај
момак причу у којој ће се сигур-
но многи препознати.

Паклено одвикавање

На срећу, после пет година овај
момак је успео да се ослободи
опасне навике која га је могла
коштати здравља. Но одвика-
вање није било нимало лако, а
сви симптоми апстиненцијал-
не кризе били су ту.

– Како сам почео, тако сам и
престао – потпуно случајно, и
то највише због своје тврдогла-

вости. Kаснио сам на бус, на
брзину се спаковао и касно скон-
тао да ми нема бочице у џепу.
И онда намерно нисам хтео да
купим нову, јер сам код куће
имао озбиљне количине у резер-
ви. И рекао сам себи: кад си
дебил, трпи. Пошто сам ван
куће био десет дана, толико је
трајала и терапија одвикавања.
Уследило је тотално запушење,
као да су ми забетониране
ноздрве, нимало ваздуха није
могло да прође. Али се после
пар дана нос полако отпуша-
вао. Kада се након десетак дана
дисање вратило на „дифолт”,

сконтао сам да ми се слузница
толико отањила с временом да
је потпуно изгубила своју при-
родну флору. И дан-данас,
након више од годину дана како
сам стрејт, није потпуно повра-
тила првобитно стање, али је
много боља прича него што је
била. Морам да напоменем и
то да сам у фази конзумирања
постао алергичан на полен.
Никада пре тога ми није сме-
тао. Од када сам престао, стале

су и алергије јер се слузница
донекле опоравила – завршава
„Flip si lon” причу, додајући да
је оно што је остало да га под-
сећа на тај период дуг више од
пола деценије – фотографија
на којој се може избројати пре-
ко 60 искоришћених бочица
„нафазола”, што је само део
његовог тадашњег „арсенала”.

Прочитајте упутство

Одговор на питање зашто упо-
зорење апотекара „не дуже од
пет дана” заиста треба схвати-
ти најозбиљније, добићете чим
отворите било које паковање

капи. Примера ради, у упут-
ству за употребу поменутог
„нафазола” прочитаћете ово:

„Уколико након 3–5 дана
симптоми и даље трају, треба
прекинути примену лека и обра-
тити се лекару. Лек не треба
користити дуже од пет дана уза-
стопно како не би дошло до запа-
љења слузокоже носа. Симпто-
ми предозирања су: узнемире-
ност, психомоторни немир, халу-
цинације и грчеви, пад телесне
температуре, летаргија, поспа-
ност, кома, скупљање и ширење
зеница, знојење, грозница, бле-
дило, цијаноза, мука, убрзан рад
срца, успорен рад срца, срчана
аритмија, срчани застој, пови-
шен крвни притисак, пад крв-
ног притиска сличан шоку, едем
плућа, поремећај дисања и крат-
котрајни прекид дисања.”

Сличан текст пронаћи ћете
у паковању било којих других
капи које се могу наћи на
нашем тржишту.

Зачарани круг

Ако узмете у обзир да се с
дуготрајним коришћењем
капи смањује њихов учинак,

па корисник непрестано пове-
ћава дозу, јасно вам је коли-
ко су ова упозорења оствар-
љива у пракси.

– Oсобе које имају хронич-
не сметње и отежано дисање
на нос лако, често и предуго,
користе назалне деконгестиве,
јер им, бар у почетку, брзо и
ефикасно помажу. Међутим,
периоди побољшања с време-
ном постају све краћи, што је
опет разлог да се деконгести-
ви користе све више и све
чешће и тако се улази у зача-
рани круг. Није чудно то што
пацијентима делује да им капи
с временом све мање помажу.
Разлог су хроничне промене
које се развијају у слузници
носа при злоупотреби декон-
гестива. Видљиви резултат је
упадљиви оток комплетне
носне слузнице, који у значај-
ној мери смањује простор за
дисање, али слаби и назоци-
лијарна функција, која је од
велике важности за функцију
носа. С временом слузница носа
може да оде у атрофију с кра-
стама, а нос може остати без
икакве функције – упозорава
фармацеуткиња из једне од
приватних градских апотека.

Одмах престаните

Према њеним речима, лечење
зависности од капи за нос пре
свега подразумева престанак
коришћења ових препарата.

– Kао и код сваке болести
зависности, пацијент пре све-
га мора да освести да има про-
блем и код њега мора посто-
јати жеља да тај проблем реши.
Терапија која се користи код
ове болести зависности углав-
ном је везана за назалне кор-
тикостероиде и у мањој мери
антихистаминике и спрејове
морске воде с додатком еука-
липтуса. У договору са својим
лекаром, пацијент мора
поступно да смањује коришће-
ње назалних деконгестива, а
за то време се по упутству
лекара користе назални кор-
тикостероиди у комбинацији
с другим лековима, који лага-
но смањују формиране отоке
у носу и потребу за понавља-
ном употребом назалних
деконгесива. У екстремним
случајевима се раде и мање
интервенције. Лечење је инди-
видуално и некада се проблем
реши за месец дана, а некада
тек за годину дана, па и дуже
– каже фармацеуткиња.

ОПРЕЗНО С НАЗАЛНИМ ДЕКОНГЕСТИВИМА

ЗАВИСНОСТ ОД КАПИ ЗА НОС ЈЕ 
ОПАСНИЈА НЕГО ШТО МИСЛИТЕ!

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Ограде – сидро 
или пропелер?

НАПРАВИТЕ НЕШКОДЉИВ
„БИЉНИ ТУШ” ЗА НОС

Уколико не можете да зами-

слите дан без капи за нос,

пробајте да их замените при-

родним нешкодљивим вер-

зијама. У апотекама можете

пронаћи оне на бази сребр-

не воде и лековитог биља,

чија употреба не само да је

неограничена већ и благо-

творно делује на слузницу

уништену назалним деконге-

стивима. Биљне капи може-

те направити и сами.

Измешајте по кашичицу

иситњених сувих цветова

камилице, невена, траве

двозуба, кантариона и

лишћа еукалиптуса. Прелиј-

те литром кључале воде и

оставите да одстоји пола

сата. Процедите, додајте

кашичицу соли и мешајте

док се не раствори. Испирај-

те нос млаким раствором од

два до четири пута дневно

од седам до четрнаест дана.

Средство можете комби-

новати с раствором морске

соли (пола кашичице на

чашу воде). Уколико патите

од поленске кијавице или не

подносите неку од компоне-

ната, немојте користити овај

биљни раствор.



Ако држава одлучи
да онима који никада
нису радили даје 100
евра месечно, зашто
би пољопривредни
пензионер с прима-
њем до 5.000 динара
наставио себи да
уплаћује доприносе

Када би се пензионери и пен-
зионерске организације једи-
ни у Србији питали за идеју
Милана Кркобабића, мини-
стра за бригу о селу, да ли
држава треба да уведе гаран-
товану пензију, она би одмах
добила зелено светло. Јер већи-
на од 1,7 милиона најстари-
јих поздравља замисао мини-
стра. Тим пре што у нашој
земљи ова категорија пензија
не постоји. А њеним увође-
њем би се помогло, како је
изнео предлагач, 200.000 гра-
ђана који немају ни имовине,
ни примања, ни дана радног
стажа, а имају 65 и више годи-
на. Међутим, од идеје до реа-
лизације много је препрека и
законских процедура.

Сада само социјала

Вођен праксом Македоније и
Хрватске, које су увеле гаран-
товане пензије, Кркобабић је
предложио да би ова примања
могла да износе око 100 евра
или 12.000 динара месечно. С
тим што би се обезбеђивала из
буџета Републике, а не из пен-
зијског фонда.

Из Министарства рада наво-

де да је постојећи начин зашти-
те минималног стандарда ста-
ријег становништва у потпу-
ности примерен нашим усло-
вима и потребама. Министар-
ство ће у сваком случају наста-
вити да прати и анализира ста-
ње. Бољи увид ће се добити
када буде заживела социјална
карта, тако да ће се и у будућ-
ности водити дискусија о томе

да ли је оправдано и потребно
увести социјалну пензију у
Србији и у ком облику.

У систему обавезног пензиј-
ског и инвалидског осигурања
најнижи стандард корисника
принадлежности штити најни-
жим износом пензије који при-
мају они чије би принадлежно-
сти на основу уплаћеног допри-
носа и навршеног стажа биле

веома ниске. Поред тога, стан-
дард грађана с нижим износи-
ма пензија додатно се штити
исплатом новчаног износа као
увећања уз пензију, као и јед-
нократном помоћи свим кори-
сницима пензија. Они који нису
остварили право на пензију, а
нису у могућности да обезбеде
задовољавајући животни стан-
дард, могу да остваре право у
систему социјалне заштите.

Озбиљан приступ

Предуслов за гарантовану пен-
зију, како каже Јован Тамбу-
рић, председник Удружења
синдиката пензионера војних

лица, јесте да се повећају нај-
ниже пољопривредне и поро-
дичне пензије, које су и испод
10.000 динара. Јер нема логи-
ке да неко ко је сам себи упла-
ћивао стаж најмање 15 година
или је то за њега чинио посло-
давац има исту или мању пен-
зију од 100 евра, колику би
имао и онај ко никада није
радио. Уколико би се то тако
учинило, држава би дестиму-
лисала и оно мало пољопри-
вредних пензионера који себи
уплаћују доприносе – објашња-
ва Тамбурић и додаје: „Гаран-
тована пензија да, али под овим
условима”.

Проф. др Гордана Матко-
вић, програмски директор
Центра за социјалну полити-
ку, овај предлог је давно пре-
точила у студију „Социјална
заштита у старости – дуготрај-
на нега и социјалне пензије”,
коју је радила заједно с Ката-
рином Станић.

– Осим породичне, која им
по закону припада, право на
сопствену пензију могли би да
остваре и старији који никада
нису радили, нису испунили
минимум услова за пензију или
нису били у прилици да себи
сами уплаћују доприносе у
државни или неки од приват-
них пензијских фондова. И то
кроз подизање породичне при-
надлежности до најниже инва-
лидске односно старосне, уво-
ђење гарантоване пензије и

посебног модула социјалне
помоћи. Опција је подизање
најнижих породичних прина-
длежности на ниво најниже
старосне пензије из осигурања
пољопривредника. Прва могућ-
ност обухвата грађане који нису
радили, нису испунили услове
за пензионисање и оне који
остварују право на породичну
пензију (по било ком основу),
а за које не важи правило о
минималном износу. Ова опци-
ја би обухватила, дакле, огра-
ничен број старих без права на
сопствену пензију – објашња-
ва Гордана Матковић.

Фер приступ

Друга могућност предвиђа
гарантовану пензију и могла
би да се додељује свим стари-
јим особама чији приходи од
пензије не прелазе унапред
дефинисан износ. А то значи
и онима који остварују право
на пензију по основу осигура-
ња, али и онима који никада
нису били осигурани.

Она каже да предлог о помо-
ћи старима без примања ника-

да није заживео у Србији, јер
су они обухваћени истим про-
грамом који важи и за све дру-
ге угрожене грађане. У Србији
има око 250.000 оних који има-
ју изнад 65 година и живе без
пензије. У тежем положају су
жене, јер у чак 85 одсто случа-
јева немају никаква примања.

– Било би добро, уколико се
овај предлог узме озбиљно у
разматрање, да се пензија доде-
љује онима који имају више
од 65-70 година примера ради,
јер би се тиме они који упла-
ћују доприносе стимулисали
да наставе да плаћају јер би
знали да ће пензију добити пре
од оних који никада нису ради-
ли, а којима држава исплаћује
гарантовану принадлежност –
сматра Гордана Матковић.

Подошљиво за буџет

Мома Чолаковић, доскорашњи
посланик ПУПС-а у Скупшти-
ни Србије, поздравља идеју о
увођењу гарантоване пензије,
чиме би старији од 65 година
без уплаћених доприноса могли
да добијају минимална при-
мања која би се разликовала
од социјалних давања.

– Предуслов за то је да се
направе социјалне карте и утвр-
ди право имовинско стање, како
би новац ишао само онима који
немају од чега да живе. Уко-
лико би остао предлог од 100
евра, то би државу коштало
око 20 милиона евра месечно,
што је подношљиво за буџет –
наводи Чолаковић.

Упитан да ли ће и када и
званично предати Влади пред-
лог за увођење гарантоване пен-
зије, он одговара да се њихово
министарство бави бригом о
селу, али да ће свакако предо-
чити министарки рада све
предности увођења гарантова-
них пензија. („Политика”)

ТЕМА БРОЈА
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ТРАГОМ ИНИЦИЈАТИВЕ ПУПС-а

ДА ЛИ ЈЕ МОГУЋА ГАРАНТОВАНА ПЕНЗИЈА
СТАРИМА БЕЗ ДАНА РАДНОГ СТАЖА

Председник Партије уједиње-
них пензионера Србије Милан
Кркобабић рекао је крајем
априла да се залаже за корек-
цију швајцарске формуле за
усклађивање раста пензија која
се тренутно примењује.

Он је рекао да до договора
може доћи у свеобухватној
темељној јавној расправи, која
треба да претходи изменама и
допунама Закона о ПИО.

– У тој јавној расправи треба
да учествују реномирани поли-
тички фактори, осведочени
стручњаци, представници удру-
жења пензионера, Фискални
савет – рекао је Кркобабић.

Подсетио је да је с председ-
ником Србије Александром

Вучићем постигнута сагласност
да се коригује постојећи модел
швајцарске формуле и да је
Вучић најавио могућност да
се пензије убудуће обрачуна-
вају по „швајцарском моделу
плус плус”.

– Швајцарска формула, коју
су пензионери Србије дуго чека-
ли, представља битан искорак,
јер искључује арбитрарност
појединаца, али није иделна.
Рачуница је веома једноставна
– зараде расту 10,6 одсто, а
пензије свега 5,9. Јасно је да
пензије губе трку са зарадама
– рекао је Кркобабић.

Друга слабост, према њего-
вим речима, јесте то што се
применом стално повећавају

разлике између највиших и нај-
нижих пензија, па пензија од
100.000 динара расте за 5,9
одсто, што је 5.900 динара, а

пољопривредна од 10.000 све-
га 590 динара.

Кркобабић је рекао да је суге-
стија Међународног монетар-

ног фонда да учешће пен-
зија у бруто домаћем про-
изводу не пређе десет
одсто, а то је и став
Фискалног савета, али
„ако и даље будемо има-
ли снажну привредну
активност, уз раст про-
дуктивности и очекивани
раст зарада, а учешће пен-
зија буде мање од десет
одсто БДП-а, отвара се
простор за ванредно
усклађивање пензија”.

Додао је да ће подржа-
ти корекцију швајцарске фор-
муле, пре свега у делу који се
односи на усклађивање према
расту зарада, и то тако да се са
садашњих 50 одсто тај проце-

нат повећа на 60, 70 или чак
80 процената, као што је то у
Холандији.

Председник ПУПС-а је нагла-
сио да је формула те партије

3П – „пензије прате пла-
те”, чијом применом би
се пензије усклађивале
искључиво према расту
зарада у јавном секто-
ру.

– ПУПС и ја залаже-
мо се за социјално одго-
ворну државу, која бри-
не о најугроженијим
слојевима друштва. За
старије од 65 година
који из различитих раз-
лога не могу да остваре
право на пензију, а

немају друге приходе, предло-
жићемо увођење гарантоване
пензије, као посебног социјал-
ног давања – нагласио је лидер
ПУПС-а.

ДА ЛИ ЋЕ И КОЛИКО ПЕНЗИЈЕ РАСТИ

Кркобабић: Неопходна корекција
швајцарске формуле за усклађивање пензија

Сада пензија од
100.000 динара расте
за 5.900 динара, а
пољопривредна од
10.000 за свега 590.

У Србији има око
250.000 оних који
имају изнад 65 година
и живе без пензије.

У Министарству рада
кажу да ће се бољи
увид добити када буде
заживела социјална
карта, тако да ће се у
будућности наставити
дискусија о томе да ли
је оправдано и потреб-
но увести гарантовану
социјалну пензију у
Србији и у ком облику.

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ХРВАТСКА

УВЕЛЕ ОВУ ПРАКСУ

ПЕНЗИЈЕ НИЖЕ ОД 5.000 ДИНАРА

ПРИМА 3.000 ПОЉОПРИВРЕДНИКА

Сви који напуне 65 година,

а у радној књижици немају

уписан ни дан радног ста-

жа, имаће у Северној Маке-

донији право на социјалну

пензију. Државна пензија

биће 6.000 денара месечно,

што је готово 100 евра, и

усклађиваће се једном годи-

шње с трошковима живота.

Услов за добијање је да

је особа држављанин

Северне Македоније и да у

њој живи последњих 15

година. На њу неће моћи да

рачунају они који су у браку

или живе у ванбрачној

заједници с неким ко има

пензију.

И у Хрватској је 2017.

донета стратегија којом се

планира увођење национал-

не мировине. Информације

о броју оних који живе без

пензије у овој ексјугосло-

венској републици врло су

различите и крећу се од

65.000 до чак 100.000 ста-

ријих од 65 година. То су

сви они грађани који немају

минималних 15 година ста-

жа за „старосну мировину”.

Према статистичким пода-

цима ПИО фонда, до 5.000

динара пољопривредну пен-

зију примају 2.123 старосна

пензионера, 312 инвалид-

ских и 566 породичних. Од

5.000 до 6.000 динара

месечно примају 475 старо-

сних пољопривредних, 62

инвалидска и 215 породич-

них пензионера. Од 6.000

до 7.000 динара старосну

пољопривредну пензију

добија 551 пензионер,

инвалидску 67 пензионера,

а породичну примају њих

204. Дакле, сви они, иако су

уплаћивали најмање 15

година доприносе и радили,

имају мање од 100 евра

месечно, колика би могла да

буде гарантована пензија.
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Још 20.000 ваучера за одмор у Србији
грађанима je било доступно у
понедељак, 10. маја, али су се они
разграбили у року од два сата!
Удружење „Моја Србија” тражило је
од Владе Србије и Министарства
трговине да одобре нове квоте ваучера,
тако да грађани који су остали без
субвенција сада чекају „трећу срећу”.

Наиме, буџетом за 2021. годину,
Влада Републике Србије најпре је
издвојила 500 милиона динара за
акцију доделе 100.000 ваучера, али су
они подељени већ у фебруару. Сада је
за исту сврху ребалансом обезбеђено
још 100 милиона динара, односно
20.000 ваучера, али они су и овог пута
припали најбржима. Ако не желите
да и по трећи пут останете кратких
рукава, пожурите с припремом
документације.

Ваучером за субвенционисани одмор
у Србији могу се платити искључиво
услуге смештаја, а не исхрана, пиће,
здравствене и друге услуге, борави-
шна такса и слично. Ваучер се може
користити искључиво у угоститељ-
ским објектима изван места пребива-
лишта, односно изван места студира-
ња корисника ваучера, а смештај мора-
те изнајмити на најмање пет ноћи.

Уколико је износ рачуна за смештај
већи од 5.000 динара, дужни сте да
остатак суме исплатите сами. Уколико
је пак рачун мањи, разлику не можете
накнадно потрошити. Ваучер се може
искористити закључно са 20. новем-
бром текуће године.

Kако добити ваучер

До ваучера можете доћи врло лако.
Пре свега морате извршити резерва-
цију смештаја и попунити пријаву.
Образац пријаве за ваучере можете
преузети на порталу Министарства
туризма или на сајту moja sr bi ja.rs.

Уз пријаву, обавезно стављате на

увид фотокопију личне карте или
пасоша, као и потврду угоститеља да
је извршена резервација смештаја на
његово име. Потврда треба да садржи
период резервације и име и презиме
лица на које гласи.

Уз пријаву се обавезно стављају на
увид и одређени документи у зави-
сности од тога да ли сте пензионер,
запослено лице или студент.

Пензионери стављају на увид фото-
копију решења о оствареном праву на

пензију или оригинал пензионог чека,
односно други оригинални документ
који потврђује новчани прилив по
основу оствареног права на пензију.
Радно ангажована лица, с примањи-
ма која не прелазе износ од 70.000
динара месечно, стављају на увид ори-
гинал потврде о запослењу и остваре-
ној заради исплаћеној у месецу који
претходи месецу у коме се подноси
пријава. Студенти уз пријаву прила-
жу оригинал потврду високошколске
установе о статусу студента првог,
другог или трећег степена, за текућу
школску годину.

Где предати документа

Ова документација се искључиво под-
носи преко шалтера ЈП „Пошта Срби-
је” најкасније до 15. октобра. Ранги-
рање пријава ће се вршити на основу
датума и времена пријема на шалте-
ру Поште, а лицима која стекну пра-
во на ваучер Министарство га доста-
вља лично на адресу, путем препору-
чене пошиљке.

Додатне информације заинтересо-
вани могу добити на интернет адре-
си: www.mtt.gov.rs, као и на бројеве
телефона: 011/26-06-521 и 011/26-
06-576.

Недеља Црвеног крста обележава се од
8. до 15. маја. Сваке године, током тих
седам дана, имамо прилику да се ближе
упознамо с многобројним активности-
ма те организације.

Питали смо се чиме се све бави Црве-
ни крст и колико нам је битан, а ко би
нам дао боље одговоре од самих сарад-
ника те организације. Посетили смо их
и разговарали о овој теми.

ЈАСМИНКА РИСТИЋ, 
сарадница за социјалну делатност:

– Важност Црвеног крста се огледа у
акцијама које он реализује. Кроз про-
грам социјалне делатности организа-
ција Црвеног крста Панчево од прогла-
шења пандемије константно дистрибу-
ира хуманитарну помоћ у виду пакета
хране, хигијенских средстава, средста-
ва за дезинфекцију, заштитних маски и
рукавица и половне одеће и обуће, које
донирају грађани. Та помоћ доставља
се Дому „Срце у Јабуци”, Дому слепих
и слабовидих „Збрињавање”, Сигурној
кући, Општој болници и многим дру-
гима.

ЈЕЛЕНА ТРИФУНОВИЋ, 
сарадница за добровољно давалаштво
крви:

– Кроз програм добровољног давала-
штва крви волонтери се залажу да моти-
вишу пре свега своје вршњаке из сред-
њих школа да постану даваоци. Сада
током пандемије нарочито су активни с

обзиром на то да је изузетно важно 
обезбедити довољне количине крви због
повећане потребе за њом. Сарадници
мотиватори, заједно с волонтерима, орга-
низују и промовишу акције добровољ-
ног прикупљања крви, наравно уз пошто-
вање свих мера опреза. Редовне градске
акције органузују се сваке среде, а по
потреби правимо и ванредне акције на
различитим локацијама.

КАТАРИНА АНЂЕЛКОВИЋ, 
сарадница за финансијску делатност:

– Црвени крст Панчево истрајава у
активностима чији је циљ да спрече и
олакшају људску патњу, да помогну и
заштите животе и здравље и да обезбеде
поштовање људског бића, нарочито у
време ванредних стања. У раду се руко-
водимо основним принципима, а то су:
хуманост, непристрасност, неутралност,
независност, добровољност, јединство и
универзалност.

САВА ВЕСЕЛИНОВИЋ, 
доктор,волонтер и члан УО Црвеног крста:

– Настојимо да допринесемо спреча-
вању болести и унапређењу здравља и
социјалне заштите и подстичемо добро-
вољност. Увек смо спремни да пружимо
помоћ и настојимо да пробудимо општи
осећај солидарности према свима који-
ма су потребни заштита и подршка.
Посебно је потребно напоменути значај
добровољног давалаштва, јер једна једи-
ница крви може да спасе три живота.

ИВАНА ОРЛОВ ГАЈАН, 
сарадница за подмладак и омладину:

– Рад Црвеног крста је незамислив
без волонтера. То су све особе узраста од
седам до двадесет осам година које
добровољно и без новчане надокнаде
реализују активности чији је носилац
организација Црвеног крста. Волонтери
својим знањем, вештином и ангажова-
њем у програмским активностима и
акцијама доприносе остваривању циље-
ва и задатака организације. У нашем
раду с младима циљеви су: побољшање
комуникације и међусобне сарадње, те
развој толеранције и разумевања за 
различитости. Трудимо се да Црвени
крст Панчево буде волонтерима дом,
место рађања идеја, учења, активности
и дружења.

МИЛИЦА ТОДОРОВИЋ,
секретарка Црвеног крста:

– Сарадници волонтери су веома зна-
чајни у реализацији акција Црвеног крста,
зато је ова недеља посвећена њима. Пово-
дом Међународног дана Црвеног крста
захваљујемо свим сарадницима који су
своје знање уградили у рад ове организа-
ције. Захваљујемо нашим волонтерима
на томе што су несебично уложили своје
време и добру вољу настојећи да обезбе-
де добробит шире друштвене заједнице.
Такође захваљујемо свима који су разу-
мели и подржали рад наше oрганизације
и тако допринели промоцији хуманих
вредности. Сузана Јанковић

С. ВЕСЕЛИНОВИЋК. АНЂЕЛКОВИЋ И. ОРЛОВ ГАЈАН М. ТОДОРОВИЋЈ. ТРИФУНОВИЋЈ. РИСТИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на елек-
тричној мрежи, у петак, 14. маја,
без струје ће, у различитим интер-
валима, остати становници више
делова Панчева.

Од 8 до 11 сати струје неће имати
Улица С. Шупљикца 39–59, Ј. Гаври-
ловића од Чумићеве до А. Макси-
мовића, Чумићева од С. Шупљикца
до Ј. Маринковића, ОШ „Исидора
Секулић” и Улица др М. Прите 6–14
и број 11.

Од 8.30 до 10
сати на реду за
искључење су
Kикиндска 12–
18 и Kикиндска
5 и 7; од 10.30
до 12 сати:
Салон намештаја
„Симпо”, „СИ мар-
кет”, тржни центар на
пијаци на Kотежу 2, вртић
„Снежана и седам патуљака”
и Војвођански булевар 24–30.

Од 11.30 до 13.30 без струје ће
остати Граничарска улица, а од 12.30
до 14 сати Kикиндска 9–13 и Војво-
ђански булевар 32 и 34.

У петак су искључења планирана
и за Банатско Ново Село: од 11 до
12 сати на напајање електричном
енергијом не треба да рачунају они
који живе у делу Улице маршала
Тита од З. Јовине до В. Kараџића.

У понедељак, 17. маја, поново ће
бити искључења на више локација у

Панчеву. Од 8 до 11 сати струје неће
имати: Kарађорђева 58–78 (парна
страна) и 49а–73 (непарна страна);
Стевице Јовановића 2–28 (парна) и
1–33 (непарна); Моше Пијаде 28–
40 (парна) и 29–43 (непарна); Све-
тог Саве 56–72а (парна) и 79–87
(непарна); Матије Гупца 32а–50; од
8.30 до 10: Kикиндска 15, 17, 19 и
21 и Војвођанска 36, 38 и 40; од
10.30 до 12: Војвођански булевар
42–52; од 12.30 до 14: М. Пупина
43–53 (непарна страна) и 54–58 (пар-

на страна), Иве
Kурјачког 50–68
(парна) и 63–85
(непарна).
У уторак, 18. маја,
од 8.30 до 10 сати
струје неће има-
ти Улица С.

Шупљикца 127–
137 (непарна страна),

а од 10.30 до 12 сати С.
Шупљикца б. б. (пилотска

школа) и С. Шупљикца 139–147.
У среду, 19. маја, искључења се

настављају у истом делу града: од
8.30 до 10 сати у Улици С. Шупљик-
ца 149–159 и у делу Улице И.
Kурјачког преко пруге ка војсци, а
од 10.30 до 12: у Kнићаниновој од С.
Шупљикца до С. Бокшана, у улица-
ма С. Бокшана и С. Шемића од С.
Шупљикца до Ј. Безуљевића и у
Kикиндској 23, 25 и 27.

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

Када ће се одржати 
карневал и како се 

пријавити за учешће?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КОЛИКО ЈЕ ВАЖАН ЦРВЕНИ КРСТ?

Захвалност даваоцима и сарадницима

Добра вест за љубитеље карневала
гласи да ће 19. интернационални
карневал у Панчеву бити одржан
18. и 19. јуна. Организатори пози-
вају карневалске групе да се при-
јаве за учешће на овом догађају
најкасније до 7. јуна и наглашава-
ју да се пријаве послате након тог
датума неће разматрати.

Kарневалска поворка прошетаће
градом 19. јуна, у 20 сати, а све гру-
пе које желе да се нађу у њој форму-
лар за пријаву могу преузети са сај-
та www. kar ne val pan ce vo.com . Попу-
њену пријаву треба доставити на
имејл kar ne val pan ce vo@g mail.com ,
а уз њу послати и музичку нумеру за
представљање групе. Нумера треба
да буде у mp3 формату и не сме
бити дужа од три минута.

Пропозиције налажу да карне-
валску групу може чинити најма-
ње 15 особа (горњи лимит не посто-
ји), једнако костимираних или које
обрађују исту тему. Непријављене
карневалске групе и особе које
нису костимиране не могу да уче-
ствују у поворци и неће моћи да
се крећу обележеном трасом кар-
невала. Како истичу организато-
ри, све пријављене карневалске
групе биће благовремено обаве-
штене о детаљима учешћа.

Интернационални карневал у
Панчеву одржава се од 2003.
године у организацији удруже-
ња „Пријатељи Панчева” и под
покровитељством Министарства
трговине, туризма и телекому-
никација Републике Србије и
Покрајинског секретаријата за
привреду и туризам АП Војво-
дине, као и уз подршку спонзо-
ра. Панчевачки карневал је први
и најзначајнији савремени међу-
народни карневал у Србији. Ова
туристичка атракција сваке годи-
не окупи око 2.000 учесника из
око 15 земаља и привуче преко
100.000 посетилаца из Србије и
иностранства.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Без струје више делова града

Организатори позивају
карневалске групе да 
се пријаве за учешће 
најкасније до 7. јуна.

НАЈПОПУЛАРНИЈЕ
ДЕСТИНАЦИЈЕ

Према речима Татјане Матић,

министарке туризма, трговине и

телекомуникација, грађанима су

за коришћење туристичких вау-

чера на располагању 2.193 уго-

ститељска објекта у Србији.

Током претходне доделе најтра-

женије дестинације биле су: Сокоба-

ња, Златибор, Врњачка Бања, Сија-

ринска Бања, Рибарска Бања, Гор-

ња Трепча, Дивчибаре, Kопаоник,

бања Врујци и бања Kовиљача.

KО МОЖЕ ДОБИТИ ВАУЧЕР?

Могућност добијања ваучера имају:

1) корисници права на пензију;

2) незапослена и друга лица која су наеви-

денцији НСЗ-а (корисници посебне и при-

времене новчане накнаде);

3) корисници права на додатак за помоћ и

негу другог лица;

4) радно ангажована лица с примањима

која не прелазе нето износ од 70.000 дина-

ра месечно;

5) ратни војни инвалиди и цивилни инвали-

ди рата с примањима која не прелазе нето

износ од 70.000 динара месечно;

6) корисници права на накнаду на

породичну инвалиднину по палом

борцу;

7) носиоци активног породичног пољопри-

вредног газдинства који су се изјаснили да

се бавеискључиво пољопривредом, уписа-

ни у Регистар пољопривредних газдинстава;

8) студенти првог, другог и трећег

степена.

ДРЖАВА ПОНОВО СУБВЕНЦИОНИШЕ ОДМОР У СРБИЈИ

ВАУЧЕРИ ПЛАНУЛИ ЗА ДВА САТА,
ЧЕКАМО ТРЕЋУ ШАНСУ”



Овај модел удруживања
још увек није 
заживео у пуној мери

Постоје и солидни 
стимуланси

Недавно је Покрајински секре-
таријат за пољопривреду 
расписао конкурс за оснажи-
вање задруга, па се за оне већ
постојеће нуди до 15  милиона
динара, а упола мање за ново-
формиране.

Циљеви тог програма тичу
се системског унапређења
пословања задруга из области
земљорадње, пољопривреде,
сеоског туризма и занатства,
затим повећања броја задруга
и конкурентности на тржишту
и других могућности.

Постоје и код нас, 
али само на папиру

Међутим, ситуација у том
погледу на територији нашег
града и није тако ружичаста,
па се готово нико не може нада-
ти било каквом стимулансу из
поменутог извора, ако се зна
да практично нема ниједне
активне задруге.

Ипак, неки о томе увелико
размишљају у перспективи,
попут Удружења повртара Гло-
гоњ, чији председник Данаил
Вучковски каже да у нашем
окружењу постоје неке реги-
строване задруге, али и да је
то малтене само на папиру.

– Откако је донет последњи
закон, пре пет година, има пози-
тивних помака, јер је прилаго-
ђен времену у којем живимо,
па се коначно, поред осталог,
препознаје и приватна своји-
на. Нема много зачкољица и,
рецимо, приликом оснивања
потребно је само петоро људи,
а на почетку треба да се изабе-
ру председник управног одбо-
ра и директор. Када се наведе
основна делатност, попут про-
изводње и продаје, није обаве-
зно прецизирати и друге став-
ке, као што су набавка репро-
материјала или механизације
– каже Вучковски.

Будући да је удружење које
он води непрофитна организа-
ција, из много разлога у инте-
ресу му је да оснује пољопри-
вредну задругу...

– Било је разговора на ту
тему, али су обустављени, јер
се нисмо састајали дуго због
ове епидемијске ситуације, изу-

зев тек једне телефонске сед-
нице. Сада би требало да се
окупимо, јер иде изборна скуп-
штина и једна од тачака на њој
биће оснивање задруге. Када је
о томе реч, свако гледа да изна-
ђе свој интерес. Важно је иста-
ћи да, без обзира на то колико
ко има удела у управљачким
акцијама, сви чланови имају
по један глас, што је битно дру-
гачије у односу на акционар-
ско друштво. Додуше, можемо
и да одлучимо да улози буду
једнаки, а за оснивање је
потребна минимална сума –
наводи будући задругар.

Здружено лакше 
до купаца и добављача

Вучковски каже да овакво удру-
живање доноси низ корисних
ствари, пре свега када је реч о
наручивању већих количина
репроматеријала, када се лак-
ше добије нижа цена.

– Када смо велики купци,
добављачи би нас сигурно ста-
вили испред оних малих. И није
само цена у питању, већ су ту и
услови набавке, па део може да
се плати и на одложено. Задру-
ге имају различите опције у
односу на договор с добавља-
чем, јер, када је све уситњено,
онда од тога нема ништа. Може
да се крене и с хладном прера-
дом, па с паковањем и да се
направи бренд, те бисмо робу

могли да продајемо трговин-
ским ланцима или да снабде-
вамо продавнице. Задруга може
да има и ћерку-фирму за доста-
ву на кућну адресу и тиме бисмо
били и пред инспекцијом
заштићени. Тако укрупњени и
оснажени лако можемо да зау-
змемо веће тржиште и лакше
га бранимо нижим ценама, јер
велике су предности првог ула-
ска. Ако се изгради нека пре-
познатљивост у главама потро-
шача, то је чист маркетинг, у
шта спада и изградња имиџа –
наводи овај Глогоњац.

Он истиче да је, заједно с
другим члановима удружења,
хтео да оснује задругу и про-
шле године, али се одустало
због короне, па се нада да ће
ускоро ова ситуација да се ста-
билизује.

– На почетку иде набавка
репроматеријала и горива, а
после и пласман. Биће нам
потребни и стандарди, као што
су, најпре, HACCP или локал
GAP. Једино што је код зајед-
ничког стандарда незгодно то
што, ако га један члан изгуби,
губе га сви. Што се тиче при-
мера добре праксе, знам да у
Лесковцу има неколико задру-
га које раде и прераду, пакују
и вакуумирају воће и поврће.
У Оџацима задруга ради мали-
ну, као и набавку и све до
откупа производа, па иако су

почели с десет коопераната,
стигли су до хиљаду – каже
Вучковски.

Дуга традиција

Када је реч о историјату задру-
га у нашој земљи, прве су осно-
ване средином 19. века, одмах
након њиховог настанка у дру-
гим европским земљама, као
резултат растуће потребе сиро-
машних сељака да се бране од
трговачких шпекуланата.

Главни савез српских земљо-
радничких задруга, са седи-
штем у Смедереву, формиран
је 1895. године и одмах је уче-
ствовао у оснивању Међуна-
родног задружног савеза у Лон-
дону. Три године касније поме-
нута организација сели се у
Београд, када је и усвојен први
закон који регулише ову област,
а до 1930. године задружни
сектор у Краљевини Југосла-
вији обавио је највећу комаса-
цију задружне имовине у целој
југоисточној Европи.

Ова област код нас уређена
је Законом о задругама, који
је ступио на снагу 7. јануара
2016, а на сајту Агенције за
привредне регистре, под нази-
вом Упутство о усклађивању с
новим Законом о задругама,
заинтересована лица могу се
детаљније упознати с поступ-
ком, роковима и начином реги-
страције.

Петак, 14. мај 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ МОГУ ДО БОЉИХ УСЛОВА НА ТРЖИШТУ

ЗАДРУГА НУДИ МНОГЕ ПРЕДНОСТИ

Годинама се на Побусани поне-
дељак у Долову одиграва оби-
чај под називом другање. Тог
дана деца с родитељима дола-
зе у главну долину у селу, на
плато испред старе школе, како
би се на симболичан начин дру-
жила уз туцање јајима и љубље-
ње кроз венчиће од цвећа.

И док је прошле године то
изостало због пандемије, пре
неколико дана, у понедељак,
10. маја, поново су се девојчи-
це и дечаци окупили у долини
код чесме. Тамо су исплели вен-
чиће од првог пролећног цве-
ћа, а затим су кроз њих разме-
њивали шарена кувана јаја,
офарбана на такозвану Томину
недељу. Због епидемијске ситу-
ације, то је овог пута урађено

као замена за пољубац (за 
разлику од много претходних годи-
на), који представља знак пошто-
вања и вечног пријатељства.

Тај јединствени обичај тра-
је отприлике колико и само
Долово, а претпоставља се да
потиче из периода када су
постојале две основне школе,
па су се деца мање дружила.
Ово је вероватно био начин да
се зближе малишани из 
различитих делова села. Иако
се времена мењају, другање и
даље опстаје. Ј. Ф.

Банатски Брестовац: Месна
заједница је од надлежног сек-
тора Министарства за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална
питања тражила сагласност за
обнову споменика борцима
палим у Народноослободилач-
ком рату, а у плану је рекон-
струкција игралишта на поња-
вичкој плажи. Протеклих дана
је обављена ревакцинација
кинеском и „Фајзеровом” вак-
цином.

Банатско Ново Село: Изложба
„Цртежи” академске сликарке
Маје Пољак Петровић биће
отворена у петак, 14. маја, у 19
сати, у галерији Дома културе,
а посетиоци ће, уз поштовање
свих епидемиолошких мера,
моћи да је погледају до 28. маја,
радним данима од 9 до 17 сати.

Долово: Поводом обележавања
76 година од победе над фаши-
змом, представници локалног
удружења бораца и Месне зајед-
нице положили су венац у неде-
љу, 9. маја, на споменик у цен-
тру села. Истог дана су верни-
ци Румунске православне цркве
обележили своју храмовну сла-
ву Пренос моштију Светог Оца
Николаја. Вакцинација првом
дозом кинеског цепива биће
обављена у петак, 14. маја, у
локалној амбуланти. Јединстве-
ни обичај под називом друга-
ње уприличен је на Побусани
понедељак, 10. маја, у главној
долини.

Глогоњ: Грађани који су при-
мили „Фајзерову” вакцину
ревакцинисани су у петак, 7.
маја, у локалној амбуланти, а
у четвртак, 13. маја, Глогоњ-
цима је била на располагању
кинеска вакцина. Победом
над „Омладинцем” из Опова
фудбалери „Глогоња” избили
су на прво место Друге јужно-
банатске лиге. Двојезична
представа (на македонском и
српском) под називом „Ветар
у тапетама” биће уприличена
у понедељак, 17. маја, у Дому
културе.

Иваново: Пуном паром обавља
се асфалтирање бројних ули-
ца: Пролетерске, Матије Гупца
(од Насипске до 29. новембра),
дела Насипске око кривине код

Шлајза, Војвођанске (од 7. јула
до Петефи Шандора) и Иве
Лоле Рибара (од Рибарске до
29. новембра), као и тротоара
код школе и цркве.

Јабука: Државно првенство Спе-
цијалне олимпијаде Србије у
фудбалу одржано је на локал-
ном стадиону, а уз директора
тог такмичења Александра Ста-
нојевића и организатора Мари-
јана Јовановског отварању су
присуствовали и градски већ-
ник за социјалну политику
Миленко Чучковић и председ-
ник Савета МЗ Јабука Слобо-
дан Илић, који су и уручили
скромне поклоне организато-
ру. У амбуланти је завршена
ревакцинација вакцином „Фај-
зер”, коју су грађани примили
16. априла.

Качарево: Постављање плоч-
ника на тротоару у Улици
Народног фронта стигло је до
половине. Емисија „Агро-кара-
ван” снимана је у четвртак, 13.
маја, у Kачареву. Комунално
предузеће свим ресурсима коси
површине које су у редовном
одржавању.

Омољица: Настављени су радо-
ви на првој фази реконструк-
ције парка, као и санација кро-
ва на згради полиције и Црве-
ног крста.

Старчево: Поново је отворен
музеј и до краја маја радиће
уторком и четвртком од 13 до
15 сати, а недељом два сата
дуже, уз бесплатан улаз. Дом
културе ускоро започиње поста-
вљање плочица у ходнику. На
деветом фестивалу БУДИ изви-
ђачи одреда „Надел” освојили
су друго место у иновацији из
екологије. Дарко Јешић је про-
мовисао свој роман „Via Dolo -
ro sa” у четвртак, 13. маја, у
Кући Ђуре Јакшића у Скадар-
лији.

Месне актуелности

ЈЕДИНСТВЕН ОБИЧАЈ У ДОЛОВУ

Другање и даље опстаје

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

На самом почетку априлског,
или 329. броја јединог писаног
медија у панчевачким насеље-
ним местима, Месна заједница
је честитала Међународни пра-
зник рада својим суграђанима.

Наредне стране доносе вести
о томе како је градоначелник
поделио грађанима бесплатне
карте, затим о великом одзиву
Старчеваца на вакцинацију, као
и о пролећном уређењу места
и радовима на гасификацији.

У великом интервјуу је члан

Градског већа заду-
жен за рад, запо-
шљавање и соци-
јална питања
Миленко Чучко-
вић, поред осталог,
истакао да су у пла-
ну велика социјал-
на издавања Гра-
да. Гост „Кафени-
сања у ’Ђерму’” био
је Миливоје Видић,
који наглашава да
људи морају да

живе што сложније,
док је „лице с наслов-
нице” Иван Гердић,
узгајивач папагаја.

У анкети су грађа-
ни говорили о одно-
су према вакцинаци-
ји. Нису изостале ни
стране о школи, спор-
ту, извиђаштву, као
ни рубрика „Цртице
из прошлости”. У
„Старчевачким бра-
здама” Нада Павло-

вић је представила свој малињак,
док је у „Култиватору” било речи
о манастиру Војловица, а пред-
ставио се тинејџер Дамјан Минић.

Интересантна је и вест да је
актуелни директор Дома кул-
туре Дарко Јешић промовисао
свој роман првенац „Via Dolo -
ro sa” у београдском Дому омла-
дине, по чему је вероватно и
једини Старчевац. И то није
све, јер је у међувремену насту-
пио у Кући Ђуре Јакшића у
Скадарлији. Ј. Ф.

НОВОСЕЉАНСКИ ДОМ КУЛТУРЕ ИЗДАО И ТРЕЋИ БРОЈ НОВИНА

Како се чува народно благо
Трећи број новина Дома кул-
туре из Новог Села, јединих
које у оваквом формату обја-
вљује установа културе, иза-
шао је недавно из штампе.

Прве стране тог листа пред-
стављају програм догађања
за ову годину, који је добрим
делом већ реализован (о чему
је и писано у једном делу
текста), у шта спадају насту-
пи гитаристе Александра
Антића, групе студената кла-

ринета на ФМУ у класи про-
фесора Огњена Поповића и
харфисткиње Ане Марије
Франц Вајнхарт, као и изло-
жбе сликара Емила Сфере.

На наредној страни је обја-
вљен текст о традиционал-
ном одевању Влаха из бор-
ског краја. Гошћа у интер-
вјуу је Ања Богојевић, запо-
слена у вртићу, која се већ
петнаест година успешно
бави фолклором и, како каже,

ту се не ради само о игри,
већ и о дружењу, упознава-
њу нових лица, путовањима,
а Дом културе јој је малтене
друга кућа. Било је речи и о
одржавању проба у време
пандемије, као и о изложби
„Наше народно благо”.

Последња страна доноси
информацију о упису у
издвојено одељење основне
музичке школе у Новом
Селу. Ј. Ф.

У НОВОМ ИЗДАЊУ „СТАРЧЕВАЧКИХ НОВИНА”

Велики одзив грађана на вакцинацију

Удружени имају више шансе да боље пласирају производе
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Софија Живковић, 

филолог српског језика 

и књижевности

КЊИГА: Књигама се бавим
пре свега као читалац, а у
последњих пар месеци и про-
фесионално, јер сам и изда-
вач, и заиста се поносим свим
издањима која сам објавила и
без лажне скромности их и
препоручујем, али овом при-
ликом бих истакла два пан-
чевачка аутора чије књиге су
објавиле издавачке куће
„Архипелаг” и УКПП. Књига
Јасмине Топић „Привремени
боравак”, у издању „Архипе-
лага”, оставила је на мене нај-
бољи утисак до сада што се
тиче књига ове песникиње, а
и уопште савремених наших
песникиња... Лирска, мисао-
на књига, а наративна у својој
структури, с пуно атмосфере
која нас све носталгично вра-
ћа на неке наше тачке путо-
вања, разна места у нашем
животном и емоционалном
току, и продужава своју пута-
њу у непознато. „Привремени
боравак” је притом одличан
наслов, а може да укаже на то
да штошта, почев од флуид-
ности/пролазности свега коју
прихватамо до оне тужније
опције, када флуидност свега
ипак не прихватамо лако и
мучи нас њена (сурова) при-
рода... Друга књига је поезија
у издању УКПП-а, „Напад
панике” Стефана Станојеви-
ћа, који је међу мојим оми-
љеним млађим песницима, уз
Дејана Каназира, и који успе-

ва да разговорним језиком,
модерним изразом и сензи-
билитетом, а вешто избегава-
јући стерилну идејност, иска-
же велике лирске истине. Сте-
фан је песник који има ту спо-
собност да ствара песничке
слике, добру поенту или
„закључак” песме, а да про-
сто можемо да поновимо сти-
хове, да се не изгубимо у анга-
жованости или високопарно-
сти метафорике. Не прија ми
поезија која се под плаштом
интелектуализма лишава
атмосферичности, а тога има
баш доста у данашњој про-
дукцији, по мом мишљењу.

МУЗИКА: Волим да истра-
жујем неке фанки ствари,
чил аут, боса нову и слично,
али не попамтим сва имена
тих бендова. Невероватно
волим „Thi e very Cor po ra tion”,
рецимо, и песме „Cla ri dad”,
„Decol la ge”, „Swe et Tides”.
Слушам данима неку песму
„Our Love” од „Blank & Jones”
и неки чудан хип-хоп из
Напуља (бенд „Loppyz”),
песму „Chat Noi re”. Мотам
данима на repe at ЕКВ, песму
„Синхро”, такође. Писала сам
мало уз Бетовенове сонате,
клише је, али ради!

Привремени боравак

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

Од 12. до 18. маја у Народ-
ном музеју Панчево одржава
се манифестација „Музеји за
десет”. Ова манифестација је
национална музејска иниција-
тива, највећа у Србији и једин-
ствена у Европи, која се ове
године одржава седми пут, под
покровитељством Министар-
ства културе и информисања
Републике Србије. Координи-
ра је Национални комитет
Међународног савета музеја –
ICOM Србија.

Током седам дана бесплат-
ног програма, обележавајући
Националну недељу музеја,
Међународни дан музеја и
Европску ноћ музеја у више од
педесет градова и места широм
Србије, више од сто музеја и
сродних институција на број-
ним локацијама припрема
разноврсне садржаје.

Посетиоцима су од уторка,
11. маја, доступне стална
поставка Народног музеја Пан-
чево, изложба радова из пете
Ликовне колоније „Коло” из
Требиња, као и уметничке
инсталације у катакомбама
Магистрата под називом „Жен-

ски затвор – хотел Слобода”
ауторки Тање Јуричан и Иване
Ивковић у сарадњи са дваде-
сет једном уметницом.

У среду, 12. маја, отворена је
изложба уља на платну – пор-
трета чувеног и једног од свака-
ко најзначајнијих сликара XX
века у Србији – Милана Коњо-
вића. Изложба носи назив „Људи,
непресушно врело инспираци-
је”, а посетиоци ће бити у при-
лици да погледају двадесет чети-
ри дела на којима су предста-

вљени ликови уметникових при-
јатеља и људи из његовог окру-
жења. Изложба се реализује у
сарадњи с Галеријом „Милан
Коњовић” из Сомбора, из чијих
богатих збирки Коњовићева дела
стижу у Панчево.

У петак, 14. маја, у 18 сати,
отвара се ауторска изложба
кустоса–етнолога Народног
музеја Панчево Светлане
Месицки и Дејана Трифунови-
ћа, уметничког директора КУД-а
„Станко Пауновић НИС–РНП”,

под називом „Оглавља жена –
традиционална култура Бана-
та”. Изложба се бави оглављи-
ма, делом традиционалне
ношње жена у Банату, а биће
представљене ношње Српкиња,
Мађарица, Словакиња и Румун-
ки из Баната. На отварању изло-
жбе наступиће женска група
певача и дечји тамбурашки
оркестар КУД-а „Станко Пау-
новић НИС–РНП”.

У суботу, 15. маја, током
Европске ноћи музеја, Народ-
ни музеј Панчево радиће до
поноћи, а уз четири тематске
изложбе и сталну поставку биће
приређен и културно-уметнич-
ки програм у сарадњи с КУД-ом
„Станко Пауновић НИС–РНП”
и Музичким центром Панче-
ва, од 17 до 22 сата.

Радно време Музеја је 10 до
18 сати, осим у суботу, 15. маја,
када ће Музеј бити отворен до
поноћи.

Програми ће се реализовати
уз примену свих прописаних
мера за спречавање и сузбија-
ње заразне болести ковид 19.

Током трајања манифеста-
ције улаз ће бити бесплатан.

У ДВОРАНИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

Представа 
„Један Пикасо”

У дворани Културног центра
Панчева у петак, 14. маја, од
19.30, гостује представа „Један
Пикасо” Џефрија Хачера, у
режији Ерола Кадића („Ате-
ље 212”). У представи играју
Панчевка Софија Јуричан и
Тихомир Станић.

Драма савременог америч-
ког драмског писца Џефрија
Хачера смештена је у окупи-
рани Париз, 1941. године.
Баратајући познатим био-
графским подацима из Пика-
совог живота, као и стварним
догађајима из периода Дру-
гог светског рата, Хачер отва-
ра простор за узбудљиву спе-
кулацију – како би изгледао
могући сусрет познатог умет-
ника, за кога се зна да је пери-
од окупације провео у Пари-
зу, и представника нацистич-
ког режима, у овој драми врло
привлачне и образоване
госпођице Фишер.

Комад се, истражујући
Пикасов живот и уметност,
бави положајем уметника у
тешким временима, односом
уметности и рата, стварањем
и цензуром.

За време немачке окупа-
ције Париза током Другог
светског рата наводно је јед-
ном приликом неки немач-
ки официр, видевши фото-
графију слике „Герника” у
стану Пабла Пикаса, упитао:
„Да ли сте ви ово урадили?”
Сликар је одговорио: „Не, ви
сте”. Када су од славног шпан-
ског уметника наручили рад
за Светску изложбу у Паризу
1937. године, он се дуго пре-
мишљао око теме. А онда се
одиграо стравичан догађај о

коме се није смело ћутати.
На Светској изложби се поја-
вило монументално, потре-
сно платно које је обележило
историју уметности и поста-
ло симбол људског вапаја про-
тив ужаса и бесмисла рата. У
крвавој борби за власт током
Шпанског грађанског рата
националисти које је пред-
водио генерал Франсиско
Франко обратили су се за
помоћ нацистичким савезни-
цима. Из Немачке и Италије
стигли су нови борбени ави-
они и засули бомбама мали
баскијски град на северу Шпа-
није. У том нападу, чији је
циљ био пре свега застраши-
вање и сламање морала репу-
бликанске опозиције, страда-
ле су стотине цивила, најви-
ше жена и деце. Миран гра-
дић Герника постао је попри-
ште масакра који је потресао
светску јавност. Али био је
то тек наставак крвопролића
која су обележила прошли
век. У револту против застра-
шујуће нехуманости рата,
настало је дело које су до
данас видели милиони људи
широм света.

Међународни Бијенале умет-
ничког дечјег израза – БУДИ
одржаће се девети пут, од 15.
маја до 15. јуна, у организа-
цији Културног центра Пан-
чева. Овогодишње издање носи
назив „Мале лудости – велике
мудрости” и инспирисано је
најпознатијим италијанским
лутком на свету – Пинокиом.
У фокусу овогодишњег про-
грама је италијанска култура
и уметност, а манифестација
се реализује под покровитељ-
ством Града Панчева, у сарад-
њи са Италијанским институ-
том за културу у Београду и
Министарством за културу и
информисање. У данима тра-
јања манифестације на репер-
тоару је више од педесет 
бесплатних програма за децу,
младе и родитеље. 

Свечано отварање манифе-
стације заказано је за суботу,
15. мај, у 18 сати, у Галерији
савремене уметности, изложбом
награђених радова с деветог
БУДИ конкурса. У исто време
у фоајеу Културног центра Пан-
чева биће отворена изложба
„Око мене” Андрее Крнетић
Грбић.

Поред две изложбе у окви-
ру церемоније свечаног отва-
рања манифестације, на про-
граму је и отварање изложбе
радова илустратора за децу

под називом „Закорачи у
нашу причу” у четвртак, 20.
маја, у фоајеу Културног цен-
тра. Дан касније у простору
Кафе-галерије биће отворе-
на изложба филмских пла-
ката Стевана Алексића, а прве
самосталне изложбе у БУДИ
павиљону у Народној башти
у Панчеву имаће и младе
ауторке Анђела Петровић и
Дуња Драгаш. Изложба фото-
графија „Лудости и еколо-
шке мудрости”, настала у
сарадњи Фото-савеза Србије
и Завода за јавно здравље из
Панчева, биће отворена у сре-
ду, 2. јуна, у 18 сати, у фоа-
јеу Културног центра.

Позоришни програм деве-
тог БУДИ-ја доноси премије-
ру представе „Ја сам Акико”
Стефана Тићмија, у режији
Миље Мазарек и у копродук-
цији дечје сцене „Пођи туда…”
Културног центра Панчева и
Фестивала еколошког позори-
шта ФЕП, у уторак, 25. маја, у
19 сати. На програму мани-
фестације су и гостујућа изво-
ђења представа „Макс Мета-
лик” Позоришта лутака „Пино-
кио” (4. јуна у Тржном центру
„Биг”), као и „Оживљени
лутак” театра „Ale gret to” из
Вршца (5. јуна).

Филмски програм БУДИ-ја
представиће неке од најпо-

знатијих италијанских фил-
мова за децу, међу којима су
„Пинокио”, „Чувена инвази-
ја медведа на Сицилију”,
„Зозонци у земљи ветра”,
„Опуштено!” и „Мој брат јури
диносаурусе”.

У оквиру књижевног про-
грама манифестације нај-
млађој публици биће пред-
стављено више од десет књи-
га, међу којима и „Храбре
игре” Роберта Пјуминија,
„Скачи, Барте!” Сузане Тама-
ро, „Црна птица” Алексан-
дре Јовановић, „Мостови
пријатељства” Предрага
Старчевића, „Зелена гусени-
ца” Ђованe Монтегацe, „Рат-
ници дуге” Габријелеa Климe
и „Хоћеш ли да се играмо?”
Клаудије Портe, а на про-
граму је и вишедневни
онлајн програм „Читам, слу-
шам и разумем”, који ће
водити Јелена Ангеловски.

У оквиру музичког програ-
ма БУДИ-ја наступиће Тамбу-
рашки оркестар и ђаци Музич-
ке школе „Јован Бандур”, деч-
ји хор „Вокал кидс” и оркестар
„Брас пилићи”.

Посебан сегмент програма
чине едукативне и креативне
радионице за децу и  родите-
ље. Програм „Родитељски
усред среде” одржаваће се сва-
ке среде од 19 сати у Галери-
ји Бате Михаиловића, а уго-
стиће врсне предаваче и еду-
каторе из Центра за маме,
Фондације „Новак Ђоковић”
и других релевантних орга-
низација.

Церемонија свечане доделе
награда заказана је за петак, 4.
јун, у 19 сати, на платоу Тржног
центра „Биг”.

Бијенале уметничког деч-
јег израза – БУДИ међународ-
ни је фестивал посвећен деч-
јем стваралаштву и стварала-
штву за децу. Главни циљеви
су приближавање уметности
и културе деци, превазилаже-
ње баријера, охрабривање кре-
ативности код најмлађих, про-
моција и развој талената код
деце у различитим области-
ма креативности, повезивање
и упознавање деце с другим
културама, као и подршка
инклузији маргинализованих
група деце.

ИЗЛОЖБЕ И КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ

Манифестација „Музеји за десет”

БУДИ је међународни
фестивал посвећен
дечјем стваралаштву 
и стваралаштву 
за децу.

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ ФЕСТИВАЛА БУДИ

ИТАЛИЈАНСКА КУЛТУРА 
И УМЕТНОСТ У ФОКУСУ
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Сви памтимо први сусрет с библиоте-
ком, било да смо у њу крочили јер смо
морали да позајмимо обавезну лекти-
ру, било да смо желели да упловимо у
свет фантазије. То колико смо заволе-
ли читање, углавном је било повезано
са односом према нама оних који су
били с друге стране пулта.

Ретка привилегија

Милица Ђурђев од малих
ногу осећа љубав према
књигама. Каже да је за неко-
га ко је тако доживљавао
књиге од када зна за себе
рад у библиотеци дошао
као остварење сна. Дипло-
мирала је андрагогију на
Филозофском факултету у
Београду и скоро двадесет
година је запослена у Град-
ској библиотеци у Панче-
ву. На самом почетку је
радила на позајмном оде-
љењу за одрасле.

– Сложила бих се у пот-
пуности с реченицом коју
легенда панчевачког 
библиотекарства Верица
Јевтић, која је радни век
провела међу полицама с
књигама, често понавља, а
то је да је привилегија ради-
ти у библиотеци. С тим осећањем и ја
од самог почетка радим свој посао. Јер
проводити радни век окружен књига-
ма и бити на самом извору информа-
ција које се тичу издавачке делатно-
сти заиста је ретка привилегија за неко-
га ко је свестан вредности писане речи
– прича Милица.

Сматра да су позајмна одељења срце
библиотеке. Јер, на дечјем одељењу
почиње дружење с књигом у најрани-
јем узрасту, а на одељењу за одрасле се
то дружење наставља.

– Сва одељења су подједнако важна,
али највећи број наших корисника се с
књигом сусреће баш овде – каже.

С позајмног одељења за одрасле пре-
шла је на Одељење за научни рад и интер-
ну позајмицу. То је званични назив, али
суграђани ово одељење препознају као оде-
љење које у свом саставу има читаоницу.
Зато га већина тако и зове – читаоница.

– Ово одељење најчешће посећују
наши старији суграђани и студенти.
Располаже затвореним фондом вред-
них стручних књига, часописа и днев-
не штампе. Мислим да пружа готово
идеалне услове за учење, јер поседује
вредна издања књига и часописа и омо-
гућује потребан мир и неопходну рад-
ну атмосферу – објашњава.

Милица од 2018. године, када је у
оквиру Одељења за комуникацију и
инклузију основан Информационо-рефе-
рални центар, ради на том одељењу.

– Библиотека је повезана на Академ-
ску мрежу Србије (АМРЕС), а Инфор-
мационо-реферални центар омогућава
приступ вредној бази електронских часо-
писа и књига КоБСОН -у (Конзорцијум
библиотека Србије за обједињену набав-
ку). Ова база садржи преко тридесет
пет хиљада стручних часописа и више
од сто педесет хиљада наслова струч-
них књига. На сајту библиотеке се нала-
зи формулар за тематско претражива-
ње. Попуњавањем овог формулара кори-
сници шаљу упит одељењу. Тако доби-
јају на имејл потребну литературу или
долазе на одељење, где уз помоћ библи-
отекара претражују самостално ову вред-
ну базу података – закључује.

Вештина комуникације

Сандра Ковачевић (47) завршила је Педа-
гошку академију за образовање учитеља

у Београду. Годинама се бавила фол-
клором кроз игру и педагошки рад, а
сада је запослена у библиотеци Дома
културе „29. новембар” у Старчеву.

– Била сам редован посетилац кул-
турних дешавања Дома културе и 
библиотеке и, на наговор тадашњег
директора Видомира Јелесијевића, пре-
квалификовала сам се и започела волон-
терски рад у библиотеци. Када је тета

Лена, тадашња
библиотекарка,
отишла у пен-
зију, дошла сам
на њено место.
Мислим да су
љубав према
књизи и добра
комуникација с
људима пресу-
дили да се ту и
задржим – при-
ча нам Сандра.
– Посао библи-
отекара у малим
библиотекама
као што је наша
подразумева да
библиотекар
ради све сам:
набавку, обраду
и организовање
књига и њихо-

во издавање. Библиотекар ослушкује
потребе корисника и тако изграђује
фонд библиотеке – објашњава.

Посао је специфичан по томе што
библиотекар мора да поседује добре
организаторске способности и мора да
је вешт у комуникацији с људима.

– Чини ми се да људи данас попри-
лично купују књиге омиљених писаца
или жанрова. Тако праве сопствене мале
кућне библиотеке – каже.

Библиотека набавља оно што кори-
сници највише траже. Најпопуларнији
жанр у старчевачкој библиотеци су кри-
миналистички и љубавни романи. А ту
су и дечје књиге и књиге за младе, јер
је све више деце која посуђују књиге и
читају.

– Иако данас генерално сви више
времена проводе на интернету, ја се на
много начина, својом сналажљивошћу,
разним радионицама и промоцијама,
трудим да деци и одраслима прибли-
жим и вратим књигу. Читање позитив-
но утиче на менталне способности, обо-
гаћује речник, развија машту и креа-
тивност, отклања стрес... Док недовољ-
но читање има велике последице и за
појединца и друштво – објашњава.

На крају, примећује да је у њеном
послу највећи проблем то што увек
недостаје новца за набавку књига.

Симбол цивилизације и културе

Жаклина Мијалковић (58) завршила је
гимназију у Нишу, а студирала је у Бео-
граду. По струци је дипломирани еко-
номиста, а већ седамнаест година ради у
библиотеци Дома културе с положеним
стручним испитом, као дипломирани
библиотекар. У својој досадашњој кари-
јери била је активна како у цивилном
сектору, тако у политичком животу.

– Лична фасцинација за писану реч
постојала је још у детињству, обеле-
женом великим бројем прочитаних
књига и сталном потребом за новим
знањима и информацијама, што је
утицало и на избор смера у гимназији
– стручни радник у служби јавног
информисања. Још тада сам желела
да моја будућа професија буде уско
повезана са знањем и информација-
ма односно њиховим преношењем –
прича Жаклина.

Каже да библиотеке нису пуко скла-
диште књига, већ вишефунк-
ционалне институције које чува-
ју и преносе друштвене вред-
ности и знање у различитим
облицима и на различите начи-
не, а истовремено чувају однос
према књизи као једном од сим-
бола цивилизације и културе.

– Биле оне приватне или јав-
не, мале или велике, класичне
или модерне, све библиотеке
на овом свету имају једну свр-
ху, а то је очување и неговање
највреднијих тековина човечан-
ства. Колики је њен значај, гово-
ре нам примери из историје.
Читава Војводина и њен срп-
ски национални и културни
идентитет опстали су у доба
Аустроугарске царевине захва-

љујући, између осталог, и читаоница-
ма тог времена, које су допринеле шире-
њу писане речи и идеја, а истовремено
и развоју јавног библиотекарства код
нас – објашњава.

У зависности од величине и типа
библиотеке, као и стручног звања 
библиотекара, зависе и опис и подела
посла. Обично у мањим библиотекама
општег типа све послове обавља један
запослени библиотекар.

– Ја радим у сеоској библиотеци при
Дому културе у Долову, која је по типу
сврстана у ред месних библиотека за
чији је рад надлежна Матична служба
Градске библиотеке у Панчеву. Сви
послови су мени поверени, почев од
заштите, чувања и обраде, до издавања
и коришћења књига, што значи да сва-
ку придошлу, нову књигу пре давања
на коришћење морам најпре технички
да обрадим, да она добије свој „лични
џеп” за свој картон на коме су основни
подаци о књизи, да добије свој катало-
шки запис и инвентарни број у фонду,
како бих је увела у инвентарну књигу
публикација, а притом да је класифи-
кујем и сместим у библиотечки фонд
по уређеном систему УДК (Универзал-
на децимална класификација, као једин-
ствени језик библиотекара целог света,
где се на основу низа бројева можете
информисати шта је тема књиге, о чему
пише, да ли је у питању стручна лите-
ратура или књижевност, на ком језику
је писана у оригиналу и још пуно тога),
те да по томе одредим њено место на
полици, како би била спремна за даље
коришћење – прича она.

Дом културе у Долову има и изда-

вачку делатност, а Жаклина припрема
и уређује та издања. До сада су у изда-
њу Дома културе изашле монографије
„Мала црква у Долову” и „Црква у цен-
тру”. Од 2013. године ради на форми-
рању и организовању завичајне збирке
и новоформираног Центра за истражи-
вање културног наслеђа и културне
разноликости.

– Свиђа ми се да изађем из сфере
услуживања и створим место у обла-
сти духовне производње. Тако је настао
програм „Приближи, освоји и усвоји
знање како би научио да учиш”, наме-
њен првенствено основцима, којима
сам омогућила да своју лектиру при-
преме у библиотеци на занимљив
начин, а да истовремено стекну знања
која ће им користити у даљем проуча-
вању књижевних дела у току школо-
вања, али сам им такође приближила
знања којима они граде своју општу
културу и образовање. Увела сам ино-
вативне активно-
сти, попут услуге
доставе књига на
кућну адресу осо-
бама са смањеном
могућношћу кре-
тања, која функ-
ционише већ десет
година. Управо
због могућности
које пружа овај
посао, волим и да
га унапређујем, јер
тиме остављам и
свој траг у локал-
ној заједници –
закључује Жакли-
на.

Систематичност и истрајност

Дамир Прашникар (43) дипломирани
је историчар уметности, документари-
ста и библиотекар. Радио је у Заводу за
заштиту споменика културе и Народ-
ном музеју Панчево, у чијој је библио-
теци сада. Љубитељ је уметности, књи-
га, музике.

– Професија библиотекара је одабра-
ла мене. Пошто сам по занимању исто-
ричар уметности, а посао библиотека-
ра у музеју захтева неку од музејских
струка, то је једноставно била стаза која
ми се отворила. С обзиром на љубав
према књигама која је присутна у мојој
породици, везивање историје уметно-
сти и библиотекарства је за мене оства-
рени сан – прича Дамир.

Сматра да је за библиотекарство на
првом месту неопходна љубав према
књигама, а затим и систематичност,
истрајност и посвећеност послу. То није
посао велике динамике, али у њему се
догађа много тога што се на самој повр-
шини не види.

– У музејску библиотеку не долазите
да бисте позајмили неки роман, лекти-
ру или књигу поезије; наше полице су
испуњене стручним књигама из обла-
сти археологије, етнологије, историје,
историје уметности и сродних наука
које се баве заштитом културног насле-
ђа. Ова библиотека није отвореног типа,
у смислу да свратите и позајмите нешто
што ће вам прекратити вечерњу доко-
лицу. Најчешћи посетиоци су истра-
живачи, и то истраживачи разних врста:
колеге из служби заштите, студенти,
докторанди, новинари, па и индивиду-

ални истраживачи који, иако
нису стручњаци, често веома
предано истражују неку ода-
брану област – објашњава.

Библиотека Народног музе-
ја поседује стручне књиге које
су потребне студентима и
истраживачима, а с обзиром
на то да су понекад издате и
у првој половини двадесетог
века, до њих је некада попри-
лично тешко доћи. Дамир
уређује и „Гласник музеја
Баната”.

– То је стручни часопис који
се бави темама заштите кул-
турног наслеђа. Посебност
нашег „Гласника” је у томе што
је то једино стручно гласило
које се фокусира на теме из
Баната, тако да уколико неког
занимају, рецимо, археолошка
ископавања у нашим крајеви-
ма, или ко је у деветнаестом
веку похађао школе у Кикин-
ди, Вршцу, Панчеву, Зрењани-
ну или Белој Цркви..., или на
пример локалне специфично-
сти неких старих заната, тај ће

одговоре најпре наћи у нашем часопи-
су. Посао је сложен јер захтева коорди-
нацију посла тридесеторо до четрдесе-
торо људи у релативно кратком перио-
ду, али то није тешкоћа, него изазов, а
највећа награда је кад „Гласник” стигне
у руке – каже.

Осећа велико задовољство што је на
свом радном месту окружен хиљадама
књига из разних периода.

– Веома ми је драго кад неко у 
библиотеци пронађе податке који су му
потребни, а за које је мислио да их неће
пронаћи. Чак и сам процес потраге за
подацима је интересантан: понекад се
почне од неког најосновнијег, штурог
податка или кратког чланка, али путем
референци, фуснота, претраге интерне-
та, а понекад и интуиције најчешће се
отвори цело обиље информација које су
биле сакривене међу страницама наших
књига – закључује Дамир.

Мирјана Марић

НАШИ СУГРАЂАНИ
Петак, 14. мај 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

11

ПАНЧЕВЦИ БИБЛИОТЕКАРИ

КО ЈЕ САВИЈЕН НАД КЊИГОМ, УСПРАВНО ХОДА

Мирабел је посебна јер је другачи-
ја. Њена мама је вештица, њен тата
је вилењак, а она обожава магичне
несташлуке. Дошло је време за
вилинску прославу и тата је рекао
Мирабел да мора беспрекорно да
се понаша…

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
шта не бисте никада опростили.
Књиге из „Вулкана” добиће аутори
следећих порука:

„Не бих никада опростио мојој
ташти ако би којим случајем пре-
стала да прави штрудлу с маком.”
061/1879...

„Ја толико покушавам да разу-
мем и оправдам људске поступке
да ми пријатељи често кажу да
само сопственом убици не бих опро-
стила, и то једино зато што не бих
била жива да бих могла то да учи-
ним.” 064/3077...

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање како сте преболе-
ли прву љубав:

„Никако! Ево је у кревету поред
мене, умилно хрче док ја пишем
ову поруку!” 064/2203..

„Лако: чим је Ани из другог три
поклонио ужину, моја љубав се
моментално угасила. Вероватно
зато што је за ужину имао оне супер
крофне које је правила његова бака.”
063/1117... Д. К.

Два читаоца који до 19. маја, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу
најдуховитији одговор на питање: „Када
сте се осетили највише изгубљено?”,
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.

Алисин живот се мења након теле-
фонског позива једног америчког
археолога. Она ће кренути на пут
кроз прошлост Кине, као и кроз
неке од најудаљенијих и најтајан-
ственијих предела.

„Изгубљени 
у преводу” 

Никол Монес

Мирабел спрема
нове несташлуке

Два читаоца који до 19. маја, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 поша-
љу најдуховитији одговор на пита-
ње: „Који дечји несташлук памти-
те?”, наградићемо по једном књи-
гом. 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

Милица Ђурђев

Сандра Ковачевић Дамир Прашникар

Жаклина Мијалковић
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Марија Станојловић је рођена
1972. године у Панчеву. Дипло-
мирала је на Академији при-
мењених уметности и дизајна
у Београду, на одсеку за кера-
мику, 1996. године. До сада је
имала самосталне изложбе у
галерији „Нова” у Панчеву
(1996), Кући Ђуре Јакшића у
Београду (1998), Галерији
савремене уметности Култур-
ног центра Панчева (1999, 2007.
и 2021), „Малом ликовном
салону” у Крагујевцу (2000),
„Салону 77” у Нишу (2004),
БМА у Ротердаму (2007), гале-
рији „Сингидунум” у Београду
(2019), Галерији „Чедомир
Крстић” у Пироту (2021). Уче-
ствовала је на више групних
изложби у Панчеву, Београду
и Новом Саду. Основала је и
Атеље за израду керамике и
афирмацију старих заната „Рав-
но”. Атеље постоји преко два-
десет година.

ПАНЧЕВАЦ: Када си се заин-
тересовала за уметност и ко
је први уочио твој дар?

МАРИЈА СТАНОЈЛОВИЋ:
За уметност сам се заинтере-
совала заправо веома рано,
већ сам била инфицирана
уметношћу а да нисам још
ни себе била свесна. Заправо
сам одрастала са ујаком који
се бавио сликарством и фото-
графијом и сећам се да је
слушао дивну музику. Уз њега
сам учила и лагано се ори-
јентисала на ову страну на
којој су уметност и игра и
професија и забава, све.

• Да ли се сећаш свог првог
рада?

– Моје прво сећање је комо-
ра за развијање филмова,
црвено светло и фотографи-
је које настају на потпуно
празном папиру.

• Како је текао твој ака-
демски пут?

– Многи људи, то јест деца,
лутају како би открили шта их
занима. Ја сам имала ту срећу
да се моја дилема сводила само
на смер који ћу изабрати. Завр-
шила сам Школу за индустриј-
ско обликовање, која је у наро-
ду позната као Дизајнерска.
После средње школе уписала
сам Факултет примењених
уметности и дизајна у Београ-
ду, одсек за керамику.

• Колико је факултет ути-
цао на твој професионални
развој? Шта је најдрагоцени-
је што носиш оданде?

– Факултет ми је дефини-
тивно дао правац, а остало
сам учила кроз рад и рад и
само рад. Најдрагоценије што
сам понела с факултета јесу
животна пријатељства. Данас
и радимо и излажемо зајед-
но. На изложби која је тре-
нутно у Панчеву делим про-
стор с колегиницом и вели-
ком пријатељицом Надеждом
Ђукановић Пантелић и с Боја-
ном Савићем, који је мој коле-
га с примењеног сликарства.

• Како изгледа грађење свог
уметничког пута након ака-
демије и какво је било твоје
искуство?

– Грађење каријере је сву-
да тешко, али у Србији је фан-
тастично тешко. Управо чиње-
ница да живим у друштву у
којем је средња класа изгу-
рана из система  навела ме
је да размишљам и радим
паметно и да високу умет-
ност оставим за нека друга
времена. Због тога сам два-
десет пет година углавном
радила примењену и употреб-
ну керамику. Основала сам
сопствени атеље „Равно” за
израду керамике и афирма-
цију старих заната. Стално
сам чекала неко срећније вре-
ме како би се мој уметнички

нагон испољио на другачији
начин. Невероватно звучи,
али то је управо овај период
када смо закључани, онеспо-
собљени и престрављени због
короне. Морам да признам
да ми је ковид реалност мно-
го лакше пала  док сам при-
премала изложбе. Провела
сам преко годину дана раде-
ћи скулптуре у атељеу, дале-
ко од прича о муци која нас
је задесила на светском нивоу.

• Колико се твој однос пре-
ма мотивима променио од
почетка каријере до сада?

– Ако се пуно ради, много
се учи и сазрева. Током про-
теклих година мењала сам
технологију, експерименти-
сала, мењала стил, пратила
новине у керамици и то се
логично одразило на моје
производе. Често неке своје
радове из прошлости и не
могу да препознам.

• Да ли се одувек бавиш и
сликањем или је то касније
дошло?

– Сликањем се бавим кад
год уграбим неки слободан
тренутак, али проблем код
сликања је то што  оно захте-
ва апсолутну концентрацију
и огромно време, што често
буде проблем. Јако волим
сликарство и сигурна сам да
ћу све више у том правцу да
идем у будућности.

• До сада си имала доста
самосталних изложби. Недав-
но су у Пироту биле изложе-
не твоје керамичке фигуре, а
сада Панчевци могу да погле-
дају твоје радове и у Галери-
ји савремене уметности.
Можеш ли да нам кажеш
нешто о обе изложбе понао-
соб? Шта си представила?

– Ранијих година сам се
бавила уникатном керами-
ком, али то су увек биле посу-
де, а 2019. сам направила
корак у непознато и почела
да правим скулптуре од кера-
мике, ликове људи у разним
покретима и импресијама.
Ова изложба која је у Панче-
ву је смањена верзија изло-
жбе у Галерији „Чедомир
Крстић” у Пироту. Тамо сам
изложила преко тридесет
скулптура, док сам у нашем
граду изложила мање експо-
ната зато што је ова изложба
у комбинацији с још два умет-
ника: Надеждом Ђукановић
Пантелић, керамичарком, и
Бојаном Савићем, сликаром.
Ова наша заједничка изло-
жба је спој трију потпуно 
различитих поетика и читав

наш концепт назвали смо
„Три тачке”. Три тачке као
нас троје или као наговештај
наставака... Мој део изложбе
после Панчева иде да се пред-
стави златиборским љубите-
љима уметности. Моје скулп-
туре су приказ неких унутра-
шних стања, импресија... Сва-
ка за себе носи неку причу, а
неке од скулптура су напра-
вљене као целина и комуни-
цирају једне с другима. На
некима се види носталгија
или чежња, а на некима сам
приказала бол или забрину-
тост. Све су урађене у техни-
ци каменина, а то је глина
печена на високој темпера-
тури, преко 1.200 степени.

• Једна од старијих изложби
била је инспирисана чајници-
ма, посуђем које је некада било
коришћено у сваком дому.
Колико је данас популарна кера-
мика, с обзиром на потрошач-
ку грозницу и доступност разних
имитација керамике? Да ли се
купују уникатни предмети?

– Уникатне ствари су увек
имале своје обожаваоце;
масовна индустрија никада
није могла да  потпуно уни-
шти уникатну и ручно ства-
рану уметност. Управо та
масовна производња свега и
свачега ради за нас, јер посто-
је људи који воле и осећају
квалитет ручног рада и самим
тим ми и даље можемо да
опстајемо и радимо.

• Шта је нешто најзахтев-
није што си направила а да
је било за употребу, не као
изложбени предмет?

– Најзахтевније што сам
радила је најмањи могући
производ, а то је посудица
за ускршње јаје, али није
посуда била проблем, већ
количина и наравно рок
испоруке, количина од седам
хиљада комада за две неде-
ље. Имали смо проблем да
избројимо и спакујемо, а тек
да их направимо... Једно вео-
ма вредно искуство, чисто
да више никад не направим
исту грешку.

• Како тече процес израде
једног керамичког предмета?
Који део највише волиш?

– Израда једног керамич-
ког комада, без обзира на то
да ли је реч о шољи или
скулптури, има своја прави-
ла за то када се шта и како
ради. Прво се изради од гли-
не, с разним процесима, кад
се лепе делови, дршке, обра-
ђује се, резбари. Потом се
суши, па се пече. После пече-

ња на 1.000 степени глазира
се или декорише, па се поно-
во пече на 1.200 степени. Ово
је најкраћи опис технологи-
је која је јако компликована
и скупа. Пећи у којима се
пече керамика су велике и
велики су потрошачи елек-
тричне енергије. Наравно да
је најзанимљивији део отва-
рање пећи након глазирања,
јер многе ствари ни најиску-
снији керамичар не може да
предвиди. Керамика је по
мени спој многих уметности
и веома је занимљива. Кад
бих којим случајем поново
бирала, опет бих изабрала да
се њоме бавим.

• Сваког дана када про-
лазим поред твог рада у
Улици Димитрија Туцови-
ћа  помислим колико је
дивно оставити печат  у
свом граду на овај начин.
Када су настали ови радо-
ви и којим си се идејама
водила када си на њима
радила?

– Керамички пано сам
радила како бих нешто лепо
учинила за овај град. Надам
се још неком изазову на ову
тему.

• Колико те је Панчево
обликовало у уметничком
смислу?

– Обожавам Панчево. Не
могу ни да замислим да
живим негде другде. Овај град
има неку мирноћу и спокој-
ство. Људи који ретко излазе
из Панчева мало се и успава-
ју, зато је пожељно да се с
времена на време човек мало
мрдне, чисто да схвати да
живи у јако лепом граду. 
Идеалан је за уметнике. Савр-
шен град, савршена величи-
на града, где све знаш, а нико-
га не знаш. Београд је близу,
а довољно далеко. Па још
лепа река и дивни културни
људи. Океј, ја имам способ-
ност да све видим много леп-
ше него што је реално. Такође
имам способност да не видим
разне не тако лепе ствари.

• На шта си највише поно-
сна до сада?

– Јако сам поносна што
сам остала и опстала у овом
граду и што сам остала и
опстала са својом породи-
цом у овој земљи. Поносна
сам на све моје пријатеље
који су исто остали и опста-
ли. Поносна сам што пропа-
гирамо уметност, доброту и
човечност, без обзира на све.
Ја то зовем патриотизмом.

Мирјана Марић

Улица косовских јунака при-
пада територији Месне зајед-
нице Стрелиште. Под овим
називом постоји од 2019.
године, а простире се од
Баваништанског пута до Пан-
чевачких писаца. Косовски
мит је један од најукорење-
нијих у свести српског наро-
да, али се ретко преиспитује
његова суштина.

Турској војсци која је с
југа надирала на Балкан
супротставио се кнез Лазар
Хребељановић. Он је из
Крушевца владао најбога-
тијим и најплоднијим
делом српске државе, који
је захватао цео слив Јужне
и Западне Мораве. Између
њега и територија које су
Турци већ били освојили
налазило се Косово, које је
штитило Србију с југа.

Судар двеју војски одиграо
се на Видовдан, 28. јуна 1389.
године, недалеко од Пришти-
не. Уз Лазара су биле и вој-
ске његових сродника и саве-
зника, док се на челу тур-
ских снага налазио султан
Мурат I са синовима Јаку-
бом и Бајазитом.

Упркос легенди ток и кона-
чан исход боја на Косову нису
познати. Зна се само да су у
првом делу битке српске сна-
ге потиснуле противника, а
један од српских витезова –
према легенди: Милош Оби-
лић – убио је султана Мура-
та. Бајазит је, међутим, успео
да консолидује турске редо-
ве и крене у противнапад, у
коме је заробљен кнез Лазар.
Он је по Бајазитовом наре-
ђењу погубљен.

Нови султан, Бајазит, после
битке на Косову повукао се
из српских земаља да би
учврстио своју власт у Малој
Азији, али су га наследници
кнеза Лазара признали за
свог владара. Отпор му је,
још неко време, пружао само
Вук Бранковић, који је пре-
живео битку.

Мит о Косову је настао
тек после Велике сеоба Срба
на север у 17. веку. Млада
интелигенција, Срби шко-
ловани у Аустрији и у Евро-
пи уопште, осетили су жељу
да испишу „нову биографи-
ју своје нације”. За ствара-
ње мита, међутим, била је
пресудна потреба да се
Црква постави као заштит-
ник Срба у Аустрији. Вла-
стела је приказана као
неспособна и недорасла зах-
тевима времена, заинтере-
сована само за власт и тери-
торије, а Црква као пред-
водник борбе за национал-
ни интерес. Тада је форму-
лисана теорија о предности
небеског над земаљским
царством.

Али, упркос веровању да
је на Косову кнез Лазар гла-
вом платио овоземаљску
Србију како би сачувао небе-
ску, објективна историја сма-
тра Косовски бој тек само
једном битком у низу у том

периоду, и то без пресудног
значаја. Српско царство је
пропало још раније, после
смрти цара Душана, а Лазар
је за живота признао врхов-
ну власт угарског краља и
изгубио независност.

Стварању мита о Косов-
ском боју допринели су и
Турци: да би објаснили како
им се десило да у боју с
малим народом, први и
последњи пут у историји,
погине султан, они су изми-
слили да им се на Косову
супротставио савез војски
из седам или девет држа-
ва, међу којима су били и
Срби, Бугари, Арбанаси,
Угари, Немци, Франци...
Историјска истина је да су
учествовале само војска
Кнежевине Србије и војска
из Босне коју је послао
Твртко Први.

Честа је замерка да се
„култом Видовдана велича
изгубљена битка”, али Срби
ту нису изузетак. Многи
народи имају сличне битке
којих се трајно сећају, а које
су такође биле порази. Чак
и Американци глорификују

битку за Аламо и страдање
њиховог Дејвија Крокета...

Посебан значај Видовдан
је добио у 19. веку, у време
стварања нове српске држа-
ве, а као званичан државни
празник уведен је 1889. годи-
не, на 500. годишњицу бит-
ке. Данас је то државни пра-
зник који се слави радно.

Први споменик изгинули-
ма подигао је 1404. године
Лазаров син деспот Стефан
Лазаревић. Он је на месту
погибије свог оца поставио
мермерни стуб и у њега
уклесао своју песму као
„Надгробно ридање над кне-
зом Лазаром”. Само педе-
сетак година касније Турци
су овај стуб срушили, а од
целе песме сачуван је пре-
пис уводних стихова, који
се данас чува у Патријар-
шијској библиотеци.

„Човече који српском
земљом ступаш, / било да си
дошљак или овдашњи, / ма
ко да си и ма шта да си, /
када дођеш на поље ово, /
које се зове Косово, / по све-
му ћеш угледати пуно кости-
ју мртвих...”

Садашњи је откривен
1953. године, после две и
по године зидања, а подиг-
нут је по нацртима архи-
текте Александра Дерока и
има облик средњовековне
куле, високе 25 метара. На
врху куле је платформа с
које се сагледава простор
Косовске битке.

У непосредној близини
Дероковог здања, киломе-
тар на север према селу
Лазареву, налази се Мура-
тово турбе, а пола кило-
метра према југу Газиме-
стан или Барјакрарево тур-
бе. То су гробови турског
цара и његовог високог вој-
сковође. М. П.

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: КОСОВСКИХ ЈУНАКА

Шта се стварно
догађало на
Газиместану

Koсовка Девојка

НАША ГОШЋА: МАРИЈА СТАНОЈЛОВИЋ, ДИПЛ. КЕРАМИЧАРКА

УНИКАТНЕ СТВАРИ СУ УВЕК ИМАЛЕ
СВОЈЕ ОБОЖАВАОЦЕ



– Волео је да му мој син Алек-
са свира фрулу, па би, слушају-
ћи то, често говорио како су
Моцарт, Хендл и други компо-
зитори крали од нас. Алекса га
је с фрулом и испратио на
последње путовање, а ја сам био
један од оних који су носили
ковчег. Свакодневно се чујем с
његовом супругом Мајом, а тре-
нутно не знам да ли ће слике
остати овде, да ли ће ићи у
легат, јер су му и то обећавали,
иако мислим да ни од тога неће
бити ништа. Није чак било
ништа ни о његовој сахрани у

ударним вестима... На крају,
одлучио сам да изложим њего-
ве предмете, поред осталог и
моје радно одело; радо га је
носио и звао га скафандер, који
је остао сав умазан од боје... На
улаз у радионицу ставићу таблу
на којој ће писати да је овде
велики Шобајић стварао у
последње две године. Међутим,
као да није умро, имам утисак
да ће у сваком тренутку доћи
однекуд, да само што се није
појавио и напунио простор сво-
јом племенитошћу... – са сетом
говори Ненад.
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Један од највећих српских сли-
кара Милош Шобајић недавно
је, нажалост, изгубио битку с
коронавирусом.

За њим су остала небројена
дела и признања. Овог великана
је упознао цео уметнички свет,
а његове величанствене слике
великог формата заузимају зидо-
ве стотинак музеја на планети.

Ствараојемалтенедопоследњег
дана, а у последње две године
живота, сплетом околности, ате-
ље му се налазио у Старчеву...

Милош Шобајић, наш и светски
велики сликар, пред крај живо-
та стварао је у Старчеву.

И док Београд није имао слу-
ха за њега, простор му је вели-
кодушно уступио Ненад Миле-
тић, по занимању столар и, без
претеривања, такође уметник у
свом послу.

Муке са атељеом

А како је једно широм планете
тако прослављено име уопште
крочило у ове крајеве...

– Милош и ја смо се упозна-
ли пре десет година, када је имао
атеље, што би се рекло врата до
врата, поред стана мог венчаног
кума, професора Мирослава
Лазовића. Тако сам једанпут оти-
шао код њега, али он није био ту
и, док сам га чекао, одлучио сам
да наслепо уђем код великог
сликара. Покуцао сам и пред-
ставио се као Лазин кум, а он ме
је љубазно увео унутра. И, када
сам му рекао да сам столар, оду-
шевљено је казао да сам му
потребан... Тако сам почео да
му радим рамове за слике, посто-
ља за скулптуре, као и много
намештаја за његове станове –
од кухиња до клизних плакара.
За то време смо се и прилично
спријатељили, па сам га убрзо
својим колима возио у Грчку, на
Кефалонију, где нас је дочекао
почасни конзул – прича Ненад.

Када је реч о Милошевим сли-
кама, незахвално му је да гово-
ри о њима, јер су о томе свој суд
изнели најеминентнији светски
ликовни критичари.

– У тематском смислу, слике
су му, као што је и сам говорио,
представљале време велике опа-
сности. У центру пажње је био
човек који шири руке, хвата се
за главу и покушава да побег-
не... У ствари, бележио је нашу
данашњицу. Волео је велике фор-
мате, а по истој матрици радио
је скулптуре. Мислим да није-
дан сликар са ових простора није
био толико признат у свету, јер
он у преко сто светских музеја
има своје слике. Сматрам да
нисмо препознали величину, што
нарочито важи за град Београд.
Мучио се са атељеом. Једно вре-
ме га је делио с неким колега-
ма, али та зграда је продата, па
је морао да се исели. Сви су му
обећавали, али на крају ништа
није било од свега тога – наста-
вља овај Старчевац.

Сликај и ћути

Видевши каква је ситуација,
Ненад је славном сликару пону-
дио да атеље направи у његовој
радионици.

– На крају сам га чак ја и
преселио, јер се у то време
оперисао од бубрега и морао

да лежи. Тако ми је Милош
последњих неколико година
био више од пријатеља – постао
је део породице. Имао је сло-
боду као код своје куће, али је
увек питао да ли може да дође.

Увек би и љубазно захвалио, а
одмах затим би уследило пита-
ње: „Шта ћемо данас да руча-
мо?” Волео је нашу банатску
кухињу, кобасице, а специјал-
но пишингере, то јест оне ста-
ре обланде са шпинованим
шећером и млеком. Попио би
и добро бело вино. Много пута
је долазио, иако није ни имао
инспирације за сликање, па
смо дуго седели и причали.
Причао је своје анегдоте из
Париза, о дружењу с колега-
ма, како су свакодневно има-
ли изложбе и потом дружења.
Било је у плану и да одем тамо
и да му реновирам стан. Био
је пријатељ с нобеловцем Ханд-
кеом, којег је требало да дове-
де код мене. Када ми је Милош
поклонио своју књигу „Сликај
и ћути”, у даху сам је прочи-
тао и схватио какву људску
громаду имам испред себе.
Био је врхунски човек у свим
областима, али и веома
поштен, вредан, посвећен,
никад нисам чуо да је био пре-
потентан или уображен, а када
би био много љут на неког,
само би рекао да је то неки
безобразник. У последње вре-
ме, ко год да дође, нарочито
пред телевизијским екипама,

никада није истицао себе и
своје радове, већ је пре хва-
лио мене – истиче Ненад.

Правили и макету
споменика цару Лазару

Шобајићу се очигледно веома
допало све што је старчевачки
столар радио...

– Био је фасциниран свиме
што сам направио од дрвета и
распитивао се како то радим.
Помогао ми је и као неки шегрт,
па ми је понекад било и непри-
јатно. Последње што сам радио
за њега јесте макета скулптуре
цара Лазара, а требало је да тај
споменик буде подигнут у Кру-
шевцу. С много ентузијазма обја-
шњавао је како он то планира;
биле су ту и неке степенице ка
небу, па смо испробавали разне
варијанте – наводи овај столар.

Он каже да је Милош уобича-
вао да прича на хебрејском с
његовом ћерком, а деца су га
баш обожавала, иако је имао
чудан стил за човека од близу 80
година – беле фармерке и пан-
талоне и црне дубоке „старке”.

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

Црнко
Можда неко препознаје овог чупка из
центра града, а не зна да је он улични, то
јест градски пас, који активно тражи удо-
митеље. Црни воли и прати људе и децу
и с њима се често може видети на улици.

Међутим, како је већи растом, понеко га се уплаши, а он је
заправо само добар чувар и одан пријатељ.

Сада је стерилисан, чипован, вакцинисан против беснила и
заштићен од бува и крпеља. Може да живи у стану или двори-
шту, само је важно да му се пруже пажња и љубав, па сви који-
ма је запао за око могу да се јаве на телефон 065/533-86-95.

Дона
Ова женкица, мешанац с генима бигла,
али мало већег раста, стара око две годи-
не, избачена је пре неколико месеци са
штенцима у њиве, у веома лошем стању.

Након што је стерилисана, била је и збри-
нута извесно време, али су њени удомитељи сматрали да је била
несрећна јер је у малом стану. Она је умиљата, разиграна и хипе-
рактивна, па је потребно да се истрчава неколико пута дневно.

Будући да су удомитељи старији људи, који не могу то да
јој омогуће, Дона тражи нови дом са двориштем, у којем би
могла да трчи колико год жели. Све информације се могу
добити на телефон 064/000-96-29.

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

ПРЕСТОНИЦЕ КУЛТУРЕ

ПРЕПОЗНАЛЕ ВЕЛИЧИНУ

Београд није схватио величи-

ну, за разлику од Париза, који

му је пре неколико деценија

поклонио некадашњу кућу

Пабла Пикаса, а исто се поне-

ло и Старчево.

– На почетку је говорио

људима, када би причао теле-

фоном, да је у једном селу, док

му, кроз полушалу, нисам

скренуо пажњу да то није село,

већ престоница неолитске кул-

туре. Након тога је увек исти-

цао да је дошао у престоницу

културе како би се ресетовао

на фабричко подешавање.

Много је волео Старчево и звао

га велика варош, а чак му је и

једну слику посветио. И због

реченице у једном интервјуу –

да му је у Старчеву лепше него

у Паризу – уследила је реакци-

ја председника локалног Саве-

та Месне заједнице Петра

Андрејића и градоначелника

Александра Стевановића, који

су му за тили час доделили

простор за атеље. Тада је он

већ био у болници због корона-

вируса, а када сам га звао да

му саопштим ту лепу вест, био

је одушевљен и веома захва-

лан због тога. Нажалост, није

га дочекао, јер је у међувреме-

ну изгубио битку са опаком

болешћу – каже Ненад.

ХАЏИ НЕНАДОВЕ СТОЛАРСКЕ МАЈСТОРИЈЕ

Ненад Милетић је још с три-

наест година почео да се бави

обрадом дрвета, иако му нико

у фамилији није био столар.

За три деценије у том послу је

постигао све што се може...

– Прави сам столар који

обрађује дрво, јер не волим

иверицу. Овакви занати се

уче код прекаљених мајстора.

Ја сам га вешто крао од ста-

рих зналаца из доба Аустроу-

гарске, а то како су они пра-

вили врата и штокове, до

данас је неуништиво. Што се

тиче врата и прозора, досегао

сам врхунац, па тако, поред

осталог, иза себе имам урађе-

них двадесет–тридесет мана-

стира, рачунајући и Патријар-

шију. Направио сам и много

стилског намештаја. Послед-

њих година се интересујем и

за музику, заједно са сином

који свира фрулу и кавал. Те

инструменте сам почео и да

израђујем, а сада сам се ухва-

тио укоштац с нашим једин-

ственим банатским гајдама,

на лактачу. Има једна стара

јеврејска мудрост која каже

да, ако вам је нешто, попут

талента, од Бога поверено, то

морате и да чувате и негујете.

Кад смо код тога, одувек сам

маштао о Израелу и Јерусали-

му, па ми се 2010. године

остварило да одем на хаџи-

лук. Тада сам обишао Синај,

Свету Гору и све друге свети-

ње и добио грамату хаџије –

прича Хаџи Ненад Милетић.

Двојица уметника у акцији

Пријатељи: Ненад и Милош

Велики сликар у друштву пса Барбе

Познати старчевачки столар и син Алекса, фрулаш

КАКО ЈЕ ВЕЛИКИ СВЕТСКИ СЛИКАР МИЛОШ ШОБАЈИЋ ПРОВОДИО ПОСЛЕДЊЕ ДАНЕ У СТАРЧЕВУ

ВОЛЕО ЈЕ МИЛЕТИЋЕ, ВЕЛИКУ ВАРОШ И ПИШИНГЕРЕ
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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)

Наклоност планета користите за
конструктивне идеје које ћете
спроводити крајем овог месеца.
Најбољи сте, али то не показујте
на транспарентан начин. Потисни-
те мало своју љубомору, партнер
вас обожава. Осећате се одлично.

Неочекивани прилив новца стиже
већ у среду – у виду игара на сре-
ћу, повећања плате или поклона.
Ситуација на послу је затегнута.
Пустите партнера да доноси битне
одлуке у овом тренутку. Преиспи-
тајте своја осећања. Умор.

Последњих дана имате помало
екстравагантне идеје. Искористи-
те своју огромну енергију. Време
је да храбро кренете у освајање
нових тржишта. Један члан поро-
дице ће вас ражалостити. Малак-
сали сте.

Напокон вам је свануло. Ваше
идеје се полако прихватају. Чувај-
те се сарадника који желе да ома-
ловаже ваш рад. Желите да што
више времена проводите с парт-
нером, али не успевате. Могуће су
мигрене средином недеље.

Чувајте се својих реакција, а
посебно водите рачуна о томе шта
причате пред надређенима. Ове
недеље јак ветар дува у ваша леђа
и води вас ка успеху. Зрачите
оптимизмом и, где год да се поја-
вите, бићете радо виђени. Будите
опрезни у саобраћају.

Погодили сте мету тачно у центар
и сада само треба да се одржите
на врху. Цела седмица је дина-
мична, нон-стоп ћете ићи са
састанка на састанак. Позовите
партнера да вам се придружи на
пословном путу. Сијате.

Ви најбоље знате како новац
окреће свет. Решили сте Гордијев
чвор. Позив из иностранства ће
вам дати додатни елан, али и
могућност да планирате посао.
Клоните се расправа. Партнер је у
другом плану. Болови у стомаку.

Еуфорични сте, али има разлога
за то. Све се одвија онако како
желите. Циљате високо, стићи
ћете далеко. Поштедите мало сво-
је сараднике. Излазак за викенд
може донети познанство с млађом
особом. Проблеми с притиском.

Само што сте стигли, а већ опет
пакујете кофере. Овај месец
ћете памтити као нов почетак
бољег и лепшег живота. Воље-
на особа вам је посвећена и у
свему вас подржава. У доброј
сте форми.

Папирологија ће вас мучити и ове
недеље. Наоружајте се стрпље-
њем и завршите све што морате.
Позитивни обрти на послу. Љубав
је ове седмице, због породичних
проблема, у другом плану. Под
стресом сте.

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)

Прилика да напредујете указаће
вам се ове недеље. У среду ћете
имати важан пословни разговор,
који ће одлучити о даљем току
ваше каријере. Када сумња обу-
зме главу, срце страда. Верујте
мало више партнеру. Добро се
осећате.

Зарађујете таман толико да вам
ништа не мањка, али је то далеко
од онога што прижељкујете.
Додатни или повремени послови
су главни извор прихода. Немојте
изговарати ситне лажи да се то не
би претворило у крупну свађу.
Уринарна инфекција.
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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

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

(чиста буковина)

ПРОДАЈЕМ мицубиши спеј-
стар 1.3 Б, 2001. регистрован
до новембра, атест за гас
2023. 063/155-85-95. (303984)

2018 СКУТЕР педа, 49 куби-
ка, регистрован, 4 Т, власник,
799 евра. 064/144-27-40.
(304063)

ПРОДАЈЕМ југо корал 65, 1.3
i, 2003. годиште. 060/525-00-
37. (304065) 

ШКОДА фелиција, 2000. го-
диште, регистрована у апри-
лу. 064/461-38-56. (304188)

НА ПРОДАЈУ xsa ra pi ca so, 2.0
хди, 2003, власник. 064/888-
41-72. (304176)

МАЗДА – два хечбека, 2006,
104.000 км, полуаутоматски
мењач, гуме 4 + 4, регистро-
ван до 23.08.2021. 2.700 евра.
Тел. 064/111-56-13. (303641)

КОРСА Ц 2003, регистрова-
на, исправна, ЦД, клима.
066/670-46-23. (304093)

ШКОДА ro om ster 1.2, 2008/9,
фул опрема, 125.000 км, ате-
стиран плин. 064/130-36-02.
(304140)

СТИЛО 1.2, 16 В, 2002, пето-
ра врата, фул опрема, шест
брзина, прва боја. 064/130-
36-02. (204140)

ПЕЖО 307, рестајлинг 1.6,
2006, троје врата, у фулу, на
име. 064/130-36-02. (204140)

ГРАНДЕ пунто 1,4 , 2006,
троје врата, фул опрема, пр-
ва боја. 064/130-36-02.
(204140)

ДАЧИЈА логан 1.6, 2008/9,
фул опрема, астестиран
плин, 140.000 км. 064/130-
36-02. (204140)

ФИЈАТ пунто, 2001, регистро-
ван до фебруара 2022, одли-
чан. 064/647-12-51. (304142)

ПРОДАЈЕМ мерцедес 123,
бензин, плин, атест, апарат за
кокице. 064/004-52-30.
(304201)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора и
осталих метала, шлеп служба.
066/409-991, 069/203-00-44.
(303842)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању од 70 до 1.800
евра. 062/193-36-05. (304020)

КОМБИНОВАНИ фрижидер
двомоторац, уградна рерна,
уљани радијатор, телевизор,
усисивач. 063/861-82-66.
(304088)

БОЈЛЕР аристон 50 литара,
тики бојлер кухињски, ацпи-
ратор кухињски горење.
013/320-528, 063/164-61-56.
(303996)

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

СУДОПЕРА, компјутерски
сто, орман с ципеларником,
сто са столицама, фотеље.
063/861-82-66. (304088)

КРЕВЕТ, витрине, лустере, те-
пихе, кућни бар, комода, ТА
пећ. 064/206-30-24. (3041059

ПРОДАЈЕМ судоперу и оста-
ле кухињске елементе, ново.
063/773-45-97. (304106)

ПРОДАЈЕМ два кауча, две
фотеље, сточић и регала, све
60 евра, Омољица. 064/049-
63-12. (304130)

КЛИМА, половна, ga lanz, це-
на 16.000 динара. 013/321-
596. (3042139

ПРОДАЈЕМ Томос аутоматик
у возном стању први власник
и женски бицикл нов.
063/732-62-93. (304007)

НОВ КУЛТИВАТОР дизел 8
коња. Преостало гвожђе, ар-
мирано, повољно. 066/377-
288. (303993)

ПРОДАЈЕМ прекрупач за ку-
куруз у одличном стању. По-
вољно. 064/296-25-23. (303989)

СТОЧИЋ дрвени на расклапа-
ње и четири столице.
065/241-09-52. (304022)

ЗАМРЗИВАЧ 410 литара, го-
рење, одличан. 065/241-09-
52. (304022)

СТОЧИЋ за девојчице и сто-
лица роза. 065/241-09-52.
(304022)

ПРОДАЈЕМ врцаљку за мед и
стартне основе и шпорет ал-
фа плам 9. 064/568-95-76.
(304021) 

ПРОДАЈЕМ половне кревете,
фотељу, комбиновани фри-
жидер, ТА пећ, двосед.
061/100-89-97. (304040)

ПРОДАЈЕМ АПН 4 томос,
плинску пећ алфа 7, штапови
и машине, све као ново.
063/160-27-09. (304041)

ПРОДАЈЕМ више врста сто-
лица, трпезаријски сто са
шест столица, тросед са две
фотеље, две витрине, багат
шиваћа машина, веш маши-
на, угаона гарнитура.
060/5250037. (304065)

ПРОФЕСИОНАЛНИ пинг-
понг сто на продају Е 250, од
18 до 21 сат. 063/751-07-79.
(304047)

ПРОДАЈЕМ старе цигле 1.100
комада мали формат, Војло-
вица, 3.500 динара. 064/154-
27-63. (304150)

ПРОДАЈЕМ лежај, шпорет
пола бутан, сто, столице, пе-
шкири нови, повољно посуђе.
066/888-22-89. (304178) 

МЕТАЛНО дрвени намештај,
ваша идеја наш рад. Распро-
даја елемената. 060/380-36-
36. (304225)

НА ПРОДАЈУ комбиновани
фрижидер, веш машине, го-
рење и миле. 063/158-27-50.
(304228) 

ПОЛОВНА бела техника, ТВ,
веш машине, фрижидери.
065/665-75-10. (304235)

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

ПРОЛЕЋНА акција дрвета,
превоз, сеча и истовар гратис
4.500 динара. 060/304-16-92,
064/959-49-61. (302779)

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

КУПУЈЕМО обојене метале,
гвожђе, акумулаторе, веш-ма-
шине, замрзиваче и све оста-
ло. 061/206-26-24. (304124)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, олово, прохром, алу-
минијум, веш-машине, замр-
зиваче, телевизоре, долазим.
061/321-77-93. (304124)

КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, стари новац, слике,
сатове, стрипове, играчке,
старо покућство. 013/335-
930, 063/705-18-18. (304062) 

КУЋА, Б. Јовановића 94/б,
6,37 ари, два двособна стана,
први за адаптацију, други за
становање. Оба око 50 квм,
остало двориште, башта,
фронт 9 м. Цена 50.000 евра.
063/367-228. (304108)

НА ПРОДАЈУ плац 10 ари код
Штиркаре. 063/261-859.
(303830)

У ВРЊАЧКОЈ бањи викенди-
ца на продају. 064/947-29-92.
(304137)

КУЋА на продају, 1/1, Кара-
ђорђева, Горњи град, 3 ара
плаца, 70 + 45 + 30 квм. То-
тално реконструисана, одмах
усељива, цена 52.000 евра.
Информације и слике објавље-
не на разним огласним сајто-
вима и Агенција „Лидер” Бео-
град. Тел. 065/533-30-33. (ф)

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

НОВО СЕЛО, 9 ари, 140, но-
вија, одлична, 52.000. „Јанко-
вић”, 064/167-55-72. (304078)

ПРОДАЈА плацева, грађевин-
ско земљиште, дозвољена гра -
дња. 064/212-52-52. (304081)

ПРОДАЈЕМ грађевински плац
на Баваништанском путу и
кућу на Стрелишту. 066/363-
454. (304198)

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

ПРОДАЈЕМ викендицу 70 квм,
у викенд насељу Ушће код До-
лова, плац 10 + 4 ара. Контакт
063/436-722. (304216)

ПЛАЦ, Шарпланинска, 10
ари, 26 м фронт, 2.500
евра/ар, одличан. (67), „Мил-
ка М”, 063/744-28-66. (ф)

КАЈМАКЧАЛАНСКА, нова,
ПР + I, , укњижена, 250 квм,
6 ари, 68.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (ф)

ЈАБУЧКИ пут, кућа приземна,
180 квм, на 5 ари, нова град-
ња. 069/213-97-37. (304015)

ПРОДАЈЕМ кућу у Б.Н. Селу,
плац 15 ари, 23.000 евра.
064/288-12-05. (304013)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац, 22 ара, преко пута но-
вог гробља и горионик за пе-
лет, бункер и компјутер.
064/905-24-63. (304073)

ПРОДАЈЕМ део куће, улични
део, у Панчеву, 10.000 евра.
069/545-51-00, 063/809-34-
18. (303991)

НПЛАЦ, њива прве класе,
28,5 ари, власник, 1/1.
061/102-27-46. (304208)

А ПРОДАЈУ башта у Јабуци,
на путу за Панчево, површи-
на 29 ари, 17 квм, власник
1/1. 063/129-04-61. (304070)

ШЉУНАК, ЦЕМЕНТ,

ПЕСАК, КРЕЧ,

СЕЈАНАЦ и РИЗЛА.

063/472-669,
013/332-066

(304028)

ШИРИ центар, стара кућа, 5
ари, 60.000. „Трем 01”. (679).
063/836-23-83. (304053)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

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
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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

BRAĆE JOVANOVIĆ 22a
I sprat

stan 2 – 55,50 m²

II sprat

stan 3 – 51,19 m²

stan 4 – 55,50 m²

povučeni sprat

stan 5 – 103,39 m²

MILOŠA TREBINJCA 62–64
Povučeni sprat

stan 14 – 148,75 m²

stan 15 – 78,61 m²

SLAVKA BOKŠANA 5
900 evra/m²

stan 1 – 38,90 m²

stan 2 – 25,73 m²

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

SVETOZARA ŠEMIĆA 70
stan 1 – 61,20 m², 900 evra/m²

SERDAR JANKA VUKOTIĆA
stan 1 – dupleks (pr 47,82 m² + I

sprat 44,72 m²)

stan 2 – dupleks (pr 47,43 m² +

I sprat 48,29 m²)

stan 4 – dupleks (II sprat 66,06 m²

+ galerija 40,80 m²)

stan 5 – dupleks (II sprat 54,15 m²

+ galerija 38,22 m²)

stan 6 – dupleks (II sprat 53,65 m²

+ galerija 30,25 m²)
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Све на једном месту 
по убедљиво најнижим
ценама: козметика, 
хемија, прашкови, дечји
асортиман. Све за кућну
и личну хигијену.

Ул. Ослобођења 3, 
Панчево – код главне
Аутобуске станице, 
према пијаци.

Радно време 
од 8 до 20 сати.

Добродошли!!!

ЈЕДНОСОБАН 40 квм, први

спрат, Стрелиште, сређен,

30.000 евра. 063/860-35-31

(СМС)

СТАН 67 квм, II спрат, тросо-

бан, ЦГ, лифт и гаража, Те-

сла. 063/278-250. (304189)

ЦЕНТАР, II, Панчево, прода-
јем кућу, стан, 67 квм, укњи-
жен, власник. 064/132-36-63.
(303341)

ПРОДАЈЕМ стан, високо пот-
кровље, 70 квм, центар, у ле-
гализацији 750 евра/квадрат.
063/233-558. (303861)

МИСА, трособан, поткровље,
74, нов, сређен, 45.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66. (ф)

ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ, 88
квм, 72.000 евра. (67), „Мил-
ка М”, 063/744-28-66. (ф)

КОТЕЖ 2, V, ЦГ, двособан, 60
квм, 60.000 евра.(67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (ф)

ШИРИ ЦЕНТАР, I, 60 квм,
двоипособан, тераса, ЕГ, нов,
60.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (ф)

ПРОДАЈЕМ двособан, 53 + 5
квм, нова Миса, приземље,
30.000 евра. (470), „Дива не-
кретнине”, 064/246-05-71.
(304179)

ПРОДАЈЕМ стан, укњижен,
15.000 евра, Тозе Марковића
26-а, може договор. Тел. 366-
990, 064/968-63-81. (304185)

ТРОСОБАН стан, строги цен-
тар, 72 квм, две терасе, трећи
спрат, лифт, ТА, могућност
ЦГ, 75.000, договор. Звати
после 17 сати на тел.
064/119-60-06. (304166)

СТАН, двособан на Стрели-
шту, VII спрат, Вељка Влахо-
вића. Тел. 063/363-043,
065/363-04-33. (304090)

АМК некретнине, куповина,
продаја, станова, кућа, лока-
ла, земљишта. Пуна правна
сигурност. Његошева 12.
061/262-08-44. (304224)

СТАН на продају, 58 квм, Ко-
теж 2, Стевана Шупљикца,
клима, лифт, ЦГ, гаража.
063/875-54-09. (304226)

ЦЕНТАР 32 квм, ЦГ, при, са
новим намештајем „Трем 01”.
063/836-23-83. (304053)

ШИРИ центар, 45, ТА, двори-

шни, са намештајем, 25.000.

„Трем 01”, 063/836-23-83.

(304173)

КУПУЈЕМО станове и куће.

Брза и сигурна исплата.

(097), „Перфект”, 

064/348-05-68. 

(303973)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-

требне некретнине, све лока-

ције, брза реализација. (67),

„Милка М”, 063/744-28-66.

(ф)

ИЗДАЈЕМ једнособан, наме-

штен стан, Тесла, пррко пута

БИГ-а Тел. 063/74-86-649

(СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан
стан, строги центар, ЦГ, кли-
ма кабловска. 063/718-70-72
(СМС)

ИЗДАЈЕМ комплетно лукс на-
мештену гарсоњеру на Стре-
лишту. 200 евра. 063/730-26-
46 (СМС)

ИЗДАЈЕМ нов полунамештен
једноипособан стан у центру
града. Тел. 064/358-49-87.
(304216)

СОБА и купатило, кухиња, из-
најмљивање, строги центар,
новоградња. 064/552-33-27.
(304217)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву, ста-
ра Миса. 063/207-819. (304194)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
комфоран, од 16 квм, плус
купатило. Тел. 064/396-18-54.
(304203)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан. Централно грејање на
струју. Слободан од 1. јуна.
064/301-73-95. (303975)

КОД АВИВА намештени ста-
нови. Једнособан 190 евра,
једноипособан 250 евра.
065/353-07-57. (303992)

ИЗДАЈЕМ дуплекс на Тесли,
114 квм, два купатила, две те-
расе, ЦГ, паркинг, гаража,
власник. 063/321-038. (304231) 

ИЗДАЈЕМ 37квм намештен
леп једнособан стан, Содара,
ЦГ, клима, лифт, кабловска,
интернет, 150 евра + 150
евра депозит. 061/335-31-17.
(304017)

ДВОИПОСОБАН стан у згра-
ди на Стрелишту, III спрат,
ТА, празан. 065/626-86-88.
(304026)

ИЗДАЈЕМ стан 30 квм, посе-
бан улаз, струја, нова Миса,
300 м од Новосељанског пута,
вршачки аутобус за Београд.
Примам момка или девојку.
064/248-94-34. (304096)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен, 44 квм, Котеж 2.
061/323-85-12. (304008)

ИЗДАЈЕМ намештену собу са
употребом кухиње и купати-
ла. 065/672-33-00. (304038)

ИЗДАЈЕМ стан жени средњих
година за помоћ у кући.
064/137-47-89. (304042)

ИЗДАЈЕМ једнособан и дво-
собан намештен, горњи град,
дворишни. 064/187-20-13.
(304042)

ИЗДАЈЕМ у центру двособан
стан, V спрат, ЦГ, и једносо-
бан стан, приземље. 064/134-
06-08. (304056)

РЕНОВИРАН двособан стан,
полунамештен, строги цен-
тар, III спрат, лифт, усељив.
064/242-20-25. (304068)

ИЗДАЈЕМ конфоран тросо-

бан стан, намештен, строги

центар, екстра. 062/804-86-

04. (304069)

ИЗДАЈЕМ намештену собу,

употреба собе и купатила.

013/321-408. (304118)

ИЗДАЈЕМ једнособан двори-

шни стан, намештен, посебан

улаз. 069/396-16-90. (304122)

ИЗДАЈЕМ стан на новој Ми-

си. 063/875-60-34. (303986)

ЈЕДНОСОБАН намештен дво-

риши стан за издавање.

061/175-00-15, 064/145-47-

48. (304183)

СТАН за самца, нова Миса,

намештено. 064/207-19-88.

(304184)

КИОСК за продају кокица,
грицкалица и сладоледа изда-
јем, мењам или продајем. По-
стоји и могућност заједничког
рада. Свака коректна понуда
ће се разматрати. Објекат се
налази у Његошевој улици.
Тел. 062/772-787. (ф)

ПОВОЉНО издајем локал у
центру града, 16 квм.
064/462-83-44. (304029)

ИЗДАЈЕМ локал, 25 квм, ул.
Немањина 8. 063/160-27-09,
060/078-75-24. (304041)

ИЗДАЈЕМ локал 28 или 36
квм за тиху делатност у I зони
Панчева, од 18 до 21 сат.
063/751-07-79. (304047)

ИЗДАЈЕМ локал у центру гра-
да, могућност проширења.
064/054-13-06. (304074) 

ИЗДАЈЕМ локал у Сокачету,
опд 30 квм. Тел. 063/812-42-
83. (304197)

ПОТРЕБАН радник/ца за рад

на бувљаку. Тел. 064/110-39-

72 (СМС)

ПОТРЕБНА жена за вођење

домаћинства. Тел. 061/194-

61-89 (СМС)

ПОТРЕБАН кувар/ица са ис-

куством, за рад у ресторану „

Кафана са разлогом”. Тел.

064/060-50-50 (СМС)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребни

пица-мајстор и раднице за па-

лачинке. 062/339-279. (303946)

РЕСТОРАНУ „Трешњица”, по-

требан кувар, пица мајстор.

Тел. 064/361-02-63 (303927)

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

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

ПОТРЕБНИ радници за гра-
ђевинску лимарију са и без
искуства. „Лиман 013”.
063/663-464. (304039)

ПОТРЕБНА радница за пека-

ру. 066/540-22-01. (304080)

ПОТРЕБНА радница за рад у
трафици. 064/462-12-61.
(304219)

ПОТРЕБАН пекар и помоћни
радник, рад пре подне. Звати
од 15 до 19 сати. 065/555-94-
44. (304191)

ПОТРЕБАН грађевински ин-
жењер и техничар. 063/246-
509. (303998)

ПОТРЕБАН конобар-ца на
неодређено време, може са
искуством и без, у ресторану
„Банатски кутак”, Панчево.
060/512-59-99. (304089)

СПЛАВ „Наутикал” потребна
конобарица или конобар, ис-
куство није битно, одлични
услови. 060/066-65-95.
(304031)

СТР „ЈЕЛЕНИ 2” потребни
радници за транспорт робе са
поседовањем Б категорије.
Звати радним данима од 7 до
14 сати. 013/332-340. (304067) 

РЕСТОРАНУ „Po co Lo co” по-
требан возач до 50 година
старости. 064/874-03-03.
(304123)

ПОТРЕБАН мајстор за произ-
водњу пецива. 064/973-60-66.
(304125)

CAF FE FLA MIN GO тражи де-
војку за рад. 069/364-10-04.
(304182)

РЕСТОРАНУ „Коноба 32” по-
требан конобар са искуством
рада у ресторану. Звати од 16
до 20 сати. 062/880-59-99.
(304146)

РЕСТОРАНУ „Коноба 32” по-
требан кувар – пица мајстор
са искуством. Звати од 16 до
20 сати. 062/880-59-99. (304146)

ПОТРЕБНЕ раднице за мар-
кет „Идеал” у Војловици.
063/106-02-84, 013/333-160.
(304171)

ПОТРЕБАН конобар рестора-
ну „Звезда” Стевана Шупљик-
ца 88.

063/278-250. (304189)

ГАСНОЈ станици потребан
радник са завршеном ССС и
познавањем рада на рачуна-
ру. Звати до 15 сати.
064/863-13-82. (304212) 

ПОТРЕБАН возач и спрема-
чица. Звати од 15 до 19 сати.
065/555-94-44. (304191)

ПОТРЕБАН радник за рад у
складишту повремено и на
терену. Пожељна возачка Б
категорије. Десанио доо.
060/613-80-58. (304192)

ПОТРЕБАН озбиљан и одгово-
ран радник на дужи времен-
ски период. Лимарско бравар-
ска радионица „Лимбра”. Зо-
ран. 063/378-219. (304210)

ШЉУНАК песак сејанац од-

воз шута малим кипером, до

два кубика 064/664-85-31,

013/342-338. (СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу, три стана 8

ари плаца, Горњи град.

063/829-89-48. (304152)

КУЋА на продају у Војловици,

Петефи Шандора 51.

064/921-23-32. (304227)

КУПУЈЕМ дворишни стан за

12.000 евра. 066/545-19-02.

(304016)
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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



РАЗНО

ТУРИЗАМ

ПОСАО

ПОТРАЖЊА
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УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

74
82

8)

Osnovana 1894

Industrija skroba Jabuka doo Pančevo, članica kom-

panije Almex,  je fabrika koja posluje već 125 godina

i bavi se proizvodnjom kukuruznog skroba i skrobnih

prerađevina.

Ukoliko želite da radite u dinamičnoj okolini, volite iza-

zove i željni ste uspeha, prijavite se na konkurs za

sledeću otvorenu radnu poziciju:

MAGACIONER
2 izvršioca

(Magacioner gotove robe i Magacioner tehničkog

magacina)

Uslovi:

• SSS, ekonomskog, društvenog, tehničkog ili

mašinskog smera

• Radno iskustvo na poslovima magacionera 

minimum 2 godine 

• Potrebno poznavanje rada na računaru, kao i 

poznavanje dokumentacije vezane za prijem 

i otpremu robe

• Odlične organizacione veštine

Opis posla:

• Obavlja poslove vezane za magacin i robu koja se

nalazi u njemu

• Prijem robe u magacin i vodjenje evidencije 

o prijemu, 

• Vodjenje brige o postojećoj robi u magacinu 

i vršenje popis robe 

• Praćenje rokova trajanja i ispravnost robe koju 

zaprima

• Izdavanje robe sa vodjenjem odredjene 

dokumentacije

• Precizno vođenje stanja robe i održavanje 

magacina urednim 

Nudimo:

• Redovnu i sigurnu zaradu

• Dobre uslove rada i dobro radno okruženje

• Rad u stabilnoj i uspešnoj kompaniji

• Ugovor na određeno vreme uz mogućnost 

zaposlenja na neodređeno vreme

Od Vas očekujemo: 

• Organizovanost i tačnost

• Energičnost i preduzimljivost

• Komunikativnost, kreativnost, snalažljivost,

odlučnost 

• Samostalnost u rešavanju problema i sklonost ka

timskom radu

Prijave sa kratkim biografijama poslati elektronskim

putem na adresu: office@skrobarajabuka.rs

NAPOMENA:  

• Samo kandidati iz užeg izbora će biti kontaktirani.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планира-

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

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

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

83/18, 31/19 ,37/19-др.закон и 09/2020)  

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИ-

СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

на кат.парцели топ. бр. 1943, 1944 КО Панчево, за

планирану изградњу вишепородичног стамбеног

објекта, спратности Пр+4+Пс, у Панчеву, угао ули-

ца Новосадске и Радничке, Радничка бр. 8 и 8-а,

израђен од стране „Art Royal inže njering”, Панчево,

за инвеститорa „ИНВЕСТКОРП 013” ДОО, Бео-

град.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стам-

бено-комуналне послове и саобраћај. Информа-

ције и сва обавештења о јавној презентацији мо-

жете добити на телефон 013/353-304, канцела-

рија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у пе-

риоду трајања јавне презентације од 7 дана, по-

чев од 21. 05. 2021. године. 

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,

за време трајања јавне презентације, у писаном

облику, Градској управи Града Панчева, Секрета-

ријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-ко-

муналне послове, путем писарнице Градске упра-

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

Панчево. 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

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

цени утицаја на животну средину („Службени глас-

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

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање 

о потреби израде студије о процени утицаја 

на животну средину

Носилац пројекта ЕМС АД Београд, Улица Кнеза

Милоша бр. 11, Београд поднео је захтев за одлучи-

вање о потреби процене утицаја на животну среди-

ну пројекта Реконструкција TС 400/220/110 kV „Пан-

чево 2”, на к.п. бр. 13242/2 КО Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца пројекта

могу се добити на увид у просторијама Покрајинског

секретаријата за урбанизам и заштиту животне сре-

дине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (при-

земље, канцеларија бр. 39), на телефон 021/487-46-

90 или на упит на адресу 

olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs и

natasa.knezevic@vojvodina.gov.rs.

Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана објав-

љивања овог обавештења, могу доставити своје

мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

D.O.O.

Потребни радници у продавници мешовите робе,

прехрана, у Крњачи – Београд.

Рад је у сменама.

Контакт телефон 063/291-818

Предузећу „DUNEKS” ПОТРЕБНИ РАДНИЦИ:

бравари, монтери и заваривачи.

Потребан пословођа градилишта, са искуством у

монтажи челичних конструкција.

Контакт особа: Виктор Бакош, 063/237-248
(ф)

Компанији „Утва-Милан Премасунац” из Качарева

потребни: заваривачи, металоглодачи, 

металостругари и борверкисти.

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

КЕРАМИЧАР са дугогоди-

шњим искуством. 063/825-

16-94. (303433)

КОШЕЊЕ траве тримером,

дворишта, плацеви, воћњаци.

064/932-52-82. (303954)

БАШТЕ орем и култивирам.

063/855-92-70. (303877)

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³.

Шљунак, песак, утовар и од-

воз шута. 064/505-62-44.

(303859)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бој-

лера, шпорета, индикатора,

разводних табли, инсталаци-

ја. Мића. 064/310-44-88.

(303916)

ЕЛЕКТРИЧАР, отклањање

кварова, поправке интерфо-

на. 061/682-62-83. (и/270421)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,

комарници, венецијанери,

тракасте завесе, уграђујем,

поправљам. 063/882-25-09.

(303716)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ

радови, гипс, керамика, ла-

минат, пензионери попуст.

061/141-38-02, 061/345-51-

00. (303502)

КОШЕЊЕ траве, корова, оба-

рање стабла, рушења кукћа,

одношење ствари. 064/122-

69-78. (304083)

БЕТОНИРАЊА дворишта, ис-

копи, рушења кућа, однос

ствари, кошење, итд.

064/122-69-78. (304083)

РАДИМО физичке послове:

рушења кукћа, шупа, ископи,

бветонирања, кошење.

060/035-47-40. (304083)

МОЛЕРАЈ, лепљење тапета,

фарбање столарије, радијато-

ра, и гелендера. 064/174-03-

23, 062/790-881. (304014)

ЧИСТИМО таване, шут, по-

друме, радимо све послове.

061/321-77-93. (304124)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге + хаусмајстор. Алек-

сандар. 064/157-20-03.

(303997)

ТВ и сателитске антене, мон-

тажа, дигитализација ТВ-а.

064/866-20-70. (303999)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, ре-
новирање кровова, стиропор,
бавалит, фасаде, бетонира-
ње, повољно. 063/865-80-49.
(304044)

ЕЛЕКТРИЧАР ради све елек-
тричарске услуге. Повољно.
060/521-93-40. (304001)

ЧИСТИМО подруме, таване,

купујемо гвожђе. 061/631-51-

46. (304107)

ВОДОИНСТАЛАТЕР одгуше-

ња канализације, поправке во-

докотлића, бојлера, вентила,

славина, фина монтажа, по-

вољно. 060/411-17-16. (304052)

ВОДОИНСТАЛАТЕР адапта-

ције купатила, славине, по-

правке санитарије, одгушење

канализације. 061/193-00-09.

(304116)

ПРЕВОЗ малим камионом

шљунак, песак, сејанац, ризла

итд. Утовар, одвоз шута.

060/474-74-57. (304032)

ЧИСТИМО таване, подруме и

шупе, врло повољна цена.

013/335-930, 063/705-18-18.

(304062)

ОДГУШЕЊЕ купатила, кухи-

ња и канализационих цеви

машинским путем. 062/640-

741. (304154)

РАДИМ изолацију равних

кровова, гаража, купатила.

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

(304095)

СЕЛИДБЕ превоз друге робе,

Панчево, даље. Цена договор.

013/366-843, 063/193-22-29.

(304111)

РАДИМО све послове, чисти-

мо шутеве, таване, подруме,

рушимо старе објекте.

061/104-95-38. (304124)

МОЛЕРСКО фарбарски, гип-

сарски радови, поставке ла-

мината. Проверите. 062/816-

66-78. (304127)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена по-

ломљеног црепа, висински

радови на крову. 065/535-24-

56. (304132)

СЕЛИДБЕ комбијем, избаци-

вање старог намештаја, чи-

шћење подрума, тавана, дво-

ришта, рушим старе објекте.

Повољно. Златко. 063/196-

54-56. (304136)

МОЛЕРСКИ радови комплет-

ни, кречење, гипс, фасаде,

најповољнији, фирма, гаран-

ције. 060/145-99-09. (304138)

БРАВАРСКО заваривачки ра-

дови, ограде капије, тенде,

столови, висински радови.

060/667-26-66. (304225)

СЕЛИДБЕ, комби, превоз ро-

бе и путника. 065/665-75-10.

(304235)  

СЕЛИДБЕ, превоз робе, мер-

цедес камионом, радници ,

повољно, Вук. 063/278-117,

064/176-91-85. (303575)

СЕРВИСИРАЊЕ и поставља-

ње климатизационих система.

„Фригосистем 013”, 063/341-

837. Унија сервисера Бео-

град. (303065)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-

ње купатила, канализације,

водоводне адаптације, заме-

на вирбли, вентила, батерија,

санитарије, све за воду, 0-24

сата. Пензионерима екстра

попуст. Долазим одмах.

013/348-139, 063/811-74-89,

Јовичин. (304064)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и од-

воз шута, лупање бетона и ис-

коп мини багерима. 064/648-

24-50. (304023)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправ-

ке; ролетне, комарници, ве-

нецијанери, све завесе, тенде,

хармо-врата, роло-заштита.

063/816-20-98 (304117)

СЕЛИДБЕ, превоз, могућност

радника, браварски радови.

064/482-65-53. (303076)КЛИ-

МЕ свих типова и произвођача

сервисирамо, поправљамо и

уграђујемо. Овлашћен сервис

са гаранцијом. „Фриготехник”.

064/122-68-05. (304098)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,

превоз камионима, рад виљу-

шкарима и машинско чишће-

ње терена са одвозом.

060/425-54-43. (304023)

НАЈАМ виљушкара за утовар

и истовар робе, телехендлера

до 18 м висине. 064/648-24-

50. (304023)

ПРЕВОЗ шљунка, песка, се-

јанца. Најповољнија ризла у

граду од 2.000 /м³. 064/648-

24-50. (304023)

ПРОФЕСИОНАЛНО сечење,

поткресивање дрвећа из ка-

миона до 30 м висине.

064/648-24-50.(304023)

ВЕШ МАШИНЕ, фрижидере,

замрзиваче, климе, шпорете,

бојлере поправљамо са га-

ранцијом. „Фриготехник”.

064/122-68-05. (304098)

СЕЛИДБЕ, екипа радника,

превоз, одвозимо непотребне

ствари. Владимир. 064/280-

30-16, 063/731-77-67. (304119)

ПРЕВОЗ робве и селидбе. По-

вољно. 061/818-34-96.

(304030)

KIZ ZA – рушење објеката,

утовар и одвоз шута, ископи,

сечење и разбијање бетона,

насипање и набијање терена.

063/218-894. (304023)

KIZ ZA – продаја квалитетних

бехатон коцки са припремом

и радом. 064/648-24-47.

(304023)

KIZ ZA – превоз шљунка, пе-

ска, сејанца и ризле. Услуге

виљушкарима носивостеи и до

10 тона. 063/218-894. (304023)

ТЕПИХ сервис Путник, дубин-

ско прање тепиха и намешта-

ја. 064/129-63-79. (304215)

KIZ ZA – орезивање и сеча др-

већа из камиона са корпом,

прање прозора, чишћење олу-

ка, замена црепа, изнајмљи-

вање маказастих платформи.

063/218-894.(304023)

ПЕНЗИОНЕРКИ потребна со-

бица, привремено, уз малу

помоћ у кући. 061/691-28-08.

(304200)

МУЖЈАК жутог лабрадора

слободан за парење. 065/853-

93-29. (303977)

МУШКАРАЦ, 56 година, ма-

теријално обезбеђен, жели да

упозна жену или девојку до

40 година, ради дружења, из-

лазака. Звати око 21 сат.

013/352-203. (303976)

АКО си сама и усамљена по-

зови да се упознамо и дружи-

мо. 064/372-94-71. (304061)

СОЛИДАН смештај код Слобе

у бањи Врујци. 064/438-12-

35. (303978) 

ПОТРЕБНИ радници

ћевабџиници 

у Панчеву

– домаћи бренд. 

Два роштиљ 

мајстора, две раднице 

на шалтеру и за 

припрему салата.

Плата добра 

+ пријава. Горан.

063/826-46-87. 
(6/304223)

КЛИМЕ монтажа, сервис, ан-
тибактеријско прање, продаја
нових и половних. 060/521-
93-40. (304001)

ШЉУНАК, песак, сејанац, од-

воз шута малим кипером до 2

кубика. Лаза. 065/334-23-38.

(304229)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради од-
гушење судопере, купатила,
поправке, замене, одмах.
064/495-77-59, 013/331-657.
(304005)

КИПЕРОМ превоз шљунка,
песка, шута. Златко. 063/196-
54-56. (304136)

БРАВАР, заваривач, ограде,
капије, гараже, надстрешни-
це, остало. Мајстор Злаја.
065/558-45-17. (304051)

ЧУВАМ старије, од 8 до 18
сати, сем недеље. 060/421-
05-91 (СМС) 

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

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка бој-
лера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталаци-
ја, Мића. 064/310-44-88.
(303396)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уград-
ња, одржавање воде, канали-
зације, кабине, славина, бој-
лера, котлића. 063/836-84-
76. (303660)

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 мајци и баки

ДРАГИЦИ КРНЕТИЋ
1936–2021.

Ћерка ЗОРИЦА, зет ПЕРА, унука ЛАНА и ТАЊА,

зетови БРАНИСЛАВ и НЕМАЊА и праунуци

ВУКАШИН и АЛЕКСА

(118/304174)

Последњи поздрав мајци

ДРАГИЦИ КРНЕТИЋ
1936–2021.

од сина ГОЈКА

(119/304174)

Последњи поздрав

тати

РАУХ ПАВЛУ

од ћерке МАРИЈЕ

и зета ЗОРАНА

МОКРАН

(111/304170)

11. маја нас је напу-

стио наш

ПАВЛЕ РАУХ
5. I 1944 – 11. V 2021.

Никада више ништа

неће бити исто.

Супруга ЛЕНКА
(110/304170)

Последњи поздрав

тати

РАУХ ПАВЛУ

Твоји: ВЕСНА, 

зет ДЕЈАН

и унук ПЕТАР

СТОЈАНОВСКИ

(116/304170)

Последњи поздрав

деди

РАУХ ПАВЛУ

од унуке

АЛЕКСАНДРЕ

МОКРАН

(112/304170)

Последњи поздрав

деди

РАУХ ПАВЛУ

од ћерке ДАНИЈЕЛЕ

РАУХ са породицом

(113/304170)

Последњи поздрав

деди

РАУХ ПАВЛУ

Унук МАРКО, 

снајка ДРАГАНА

и праунук МИЛЕ

СТОЈАНОВСКИ

(114/304170)

Последњи поздрав

деди

РАУХ ПАВЛУ

од унука

АЛЕКСАНДРА

и снајке МАРИНЕ

МОКРАН

(115/304170)

Последњи поздрав драгој

ЗОРИ МИЛАНКОВ
1932–2021.

од сина МИРОСЛАВА и унука ДЕЈАНА

(69/304103)

Последњи поздрав драгој

ЗОРИ МИЛАНКОВ
1932–2021.

од ћерке СЛАВИЦЕ, унуке ДРАГАНЕ

и ТИЈАНЕ и зета ТИХОМИРА

(70/3041039

С тугом обавештавам да је 8. маја 2021. преми-

нуо наш драги

БРАНКО САМАРЏИЈА

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Нека ти је вечна слава и хвала.

Твоја супруга ЉУБИЦА, син ЗОРАН, 

снаја ЈЕЛЕНА и унуке МИЛИЦА и МАРИЈА
(23/304027)

БРАНКО САМАРЏИЈА

Последњи поздрав зету и течи

од породице ЈАЋИМОВСКИ

(24/304027)

Последњи поздрав

НЕВЕНКИ

СРЕЋКОВ

од БОЖИЦЕ и ВЕСНЕ

(77/304121)
са породицом

Последњи поздрав вољеном супругу

ЗОРАНУ НИКОЛИЋУ

од супруге ГОРДАНЕ, ћерке САЊЕ, зета МИРКА

и таште ВЕРЕ
(133/304205)

Последњи поздрав

МАНЕТУ

од породица СТАНИМИРОВИЋ и ПЈЕВИЋ

(144/304222)

Последњи поздрав

МИЛУТИНУ БЕЛОШЕВИЋУ
1934–2021.

Ожалошћени: син РАТОМИР, снаја МАРИНА, ћерке ДАНА, ДУЊА и ОЉА,

унуци МИЛАН, НЕМАЊА, ВУКИЋ и МИЛИВОЈЕ, унуке ИВАНА, ЈЕЛЕНА,

ЕМИЛИЈА и АЛЕКСАНДРА и остала родбина и пријатељи
(126/304190)

БЛАГАЈНА

013/300-830

Последњи поздрав

КАТАРИНИ

МАЛЕНОВ

од кумова: 

ЈАГОДИЋ, МАРАВИЋ

и ИВКОВ

(145/304233)

Последњи поздрав

куму

РАНКУ

БОЖИЋУ

Заувек ћеш бити у

на шим срцима и нај -

лепшим сећањима.

Од кума ЂУРЕ

ВЛАЈИЋА са

породицом

(117/304172)

Последњи поздрав поштованом

МИЛУТИНУ

од  Даниних и Немањиних колега 

из ДОО „Геовизије”

(146/Ф)

12. ма ја, у 87. го ди ни, на пу сти ла нас је на ша нај дра жа

ВУ КО СА ВА КР ЗНА РИЋ ВУ КА
1935–2021.

Са со бом је по не ла осмех, ле пе ре чи и до бр о ту ко јом
нас је ми ло ва ла сва ког да на.
За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Са хра на ће се одр жа ти 14. ма ја 2021. го ди не, у 14 са ти,
на Ка то лич ком гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: ГУ ЛИЋ РА ДИН КА, ГЕ ЗА, ИГОР и СР ЂАН
са де вој ка ма и се стра ИВАН КА

(147/ф)

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 20. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) 

ОГЛАШАВА

јавни увид студије о процени утицаја

на животну средину

Носилац пројекта „Божић и синови” д.о.о, Улица
Максима Горког бр. 2 из Панчева, поднео je захтев
за давање сагласности на Студију о процени ути-
цаја на животну средину ПРОЈЕКТА Реконструк-
ција и доградња радно – магацинског простора
опасног и неопасног отпада и надстрешнице на
к.п. бр. 2757/1 КО Омољица СО Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца
пројекта могу се добити на увид радним данима
од 10 до 14 сати у просторијама Покрајинског сек-
ретаријата за урбанизам и заштиту животне сре-
дине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (при-
земље, канцеларија бр. 39) и у просторијама
Градске управе Панчево, улица Трг краља Петра I
бр. 2 - 4, до 04. 06. 2021. године. 

Јавна расправа и презентација одржаће се 07. 06.
2021. године у згради Покрајинске владе (призем-
ље, канцеларија бр. 39) у 12 сати.

За време трајања јавног увида заинтересована
јавност може у писменом облику поднети примед-
бе и мишљења на изложену студију о процени
утицаја на адресу Покрајинског секретаријата.

У циљу организовања здравствено безбедних
услова за одржавање јавне расправе и презента-
ције, неопходно је да сви заинтересовани најаве
своје учешће телефонским путем +381 21/487-46-
90 или путем електронске поште на e-mail:
ekourb@vojvodina.gov.rs
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У 72. години преминуо је мој брат, девер и

стриц

ДУШАН ЦРЕВАР

Празнина, бол и туга трајаће док је и нас.

МОЈО са породицом

(19/304019)

Последњи поздрав

вољеној свастики,

тетки и баки

ЦВЕТИ

ТОПИЋ
1936–2021.

од зетова: ВЛАЈКА и

РАДОЈКА, сестричи-

на СВЕТЛАНЕ и СЛО-

БОДАНКЕ, сестрића

БРАНИСЛАВА и СЛО-

 БОДАНА и унука

ВЛАДЕ
(37/304054)

Последњи поздрав

вољеној сестри

и тетки

ЦВЕТИ

ТОПИЋ
1936–2021.

од брата

СЛОБОДАНА, сестре

КАТЕ, снаје МИРЕ,

братанца ЗОРАНА

и братанице ЗОРЕ

(38/304054)

Последњи поздрав

АЛЕКСАНДРУ РАДОВИЋУ

од комшија из К. Михаила Обреновића 65

(55/304082)

Опраштамо се од нашег вољеног

АЛЕКСАНДРА РАДОВИЋА
1949–2021.

Остаћеш у нашим срцима заувек.

Његови најмилији

(56/304082)

Последњи поздрав тати

ДУШАНУ ЦРЕВАРУ
1949–2021.

Почивај у миру.

Ћерке МАЈА и ДРАГАНА

са породицама

(57/304084)

Последњи поздрав

АЛЕКСАНДРУ РАДОВИЋУ

АЦИ РУСУ
дипл. арх. грађ. техничару

Преминуо је тихо и мирно, као што је живео.

Остајеш нам у вечном сећању као диван друг,

пријатељ и сарадник.

Твоје колеге и пријатељи: КОЛАР, ОМЕР, 

БАНЕ, МИША, БРАНА, ТРИВА, ВУЛЕ, 

НАТАША, БОБАН, ЈАСМИНА, МИЋО, 

ГАЋЕША, ТИРКЕ, ЗОКА и РАДЕ
(75/304114)

ВЕРА МЕРИШЛ ЂУРКОВ
1954–2021.

преминула 10. маја...

Мама, волимо те, дивимо ти се и бескрајно смо ти захвални.

Синови ИВАН и НОВИЦА

(65/304097)

Последњи поздрав колеги

ДУШАНУ ЦРЕВАРУ ДУЛЕТУ

С поштовањем и захвалношћу на свему.

Радници ТЕМИД доо, Панчево

(62/304091)

Последњи поздрав

драгом другу

АЛЕКСАНДРУ

РАДОВИЋ

РУЈИ

Почивај у миру. Ни-

када те нећемо забо-

равити. 

Твоји најбољи

другари: кум ДУЛЕ,

кум МИЛЕНКО и

МИША ТИП-ТОП

(142/304220)

7. маја 2021. нас је напустила наша

ЈЕЛЕНА МИЛЕТИЋ

Последњи поздрав од мужа ЂУРИЦЕ, 

синова МАРКА и СИМЕОНА

и унучади ВУКА и ВИШЊЕ

(17/304012)

Последњи поздрав драгој

ЈЕЛЕНИ МИЛЕТИЋ

од сестре СЛАВИЦЕ и сестрића ВЛАДИМИРА

(18/304012)

Последњи поздрав драгој

ЈЕЛЕНИ МИЛЕТИЋ

Напустила си нас неочекивано и брзо и остави-

ла сву доброту која те је окруживала, да се сећа-

мо тебе и твоје љубави док смо живи.

ЉУБИША, ЛЕПА, ЈОВАН, ЈЕЛЕНА и ВАСА

(93/304148)

Последњи поздрав

драгом зету, течи и

деда

НИКОЛИ

од породице

МИХАЈЛОВ

(97/304155)

Последњи поздрав пријатељу и комшији

НИКОЛИ ЦВЕТКОВИЋУ

од породице ВАРМЕЂА

(5/303988)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

НИКОЛИ

ЦВЕТКОВИЋУ

од ЛАЗИЋА

– РУШКЕ, МИКИЈА

и СТЕФАНА

(20/и)

Напустио нас је

ИШТВАН МУЧИ
Од драгог колеге се опрашта колектив ЈП „Урбанизам”
Панчево, уз саучешће породици.

(122/304180)
                                                    ЈП „Урбанизам” Панчево

Драгом Пишти

ИШТВАН МУЧИ
Остаће сећање на брата, зета и ујака. Нека почива у

миру.
Сестра ГИЗЕЛА, СЛАВОМИР, МИЛИЦА и МИЛАН

(51/304076)

ИШТВАН МУЧИ

Последњи поздра вољеном оцу

од ћерке АЛЕКСАНДРЕ

(52/304076)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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Последњи поздрав

нашем другу

ЛЕКИ

од САЈКОНЕ

и ЦОГЛЕ

(1/303975)

Последњи поздрав вољеном супругу и

оцу

НЕНАДУ ГРУБИЋУ
28. III 1958 – 6. V 2021.

Његови најмилији: супруга СВЕТЛАНА,

син ИВАН и ћерка ЈОВАНА

(14/304009)

Последњи поздрав

ГОРАНУ

МИТЕВСКОМ

од породице

ТОДОРОВИЋ

и РЕНАТЕ

(15/304010)

Мирно спавај наш добри куме

НЕШО

Воле те: НЕЂА, СУЗАНА и МАЈА

са породицом

(16/304011)

Последњи поздрав

др ГОРАНУ МИТЕВСКОМ

СНЕЖА, МИЋА, ДУКИ, БРАНЕ, МИЛЕ, ЂОЛЕ, ЏАЈА,

ДУЛЕ, ВАСА и ЈОЦА
(25/304033)

8. маја 2021, у 84. години, престало је да

куца срце нашег

МИХАЈЛА МАРИНА

Заувек ћеш остати у нашим срцима и ми-

слима.

Ожалошћени: супруга ДУШАНКА, син

НИКОЛА, ћерка БИЉАНА, зет СРЂАН,

унуке ЈЕЛЕНА и САНДРА са породицом

(22/304025)

Последњи поздрав
драгом

ГОРАНУ
од тетка РАДЕ

ЈОВАНОВИЋ
(36/304050)

Последњи поздрав драгом комшији

НЕНАДУ ГРУБИЋУ

Почивај у миру Нешо, нека Те анђели чувају.

Породице: ПОПОВ, ЛИГЕЗАН, ВАСИЉ и ОПАЧИЋ
(33/304046

8. маја 2021. заувек нас је напустио наш вољени супруг, тата

и деда

ДАНИЛО ПЕТРАНОВИЋ
1950–2021.

Сахрана ће се одржати 12. маја 2021. на земунском гробљу.

Ожалошћени: супруга РУЖИЦА и ћерке

КАТАРИНА и ИРЕНА са породицама

(40/304057)

Последњи поздрав

ДЕСАНКИ

ОБРАДОВИЋ

од станара зграде

у Стевана

Шупљикца 155

(59/304086)

Последњи поздрав

др ГОРАНУ

МИТЕВСКОМ

РК Јабука

(90/304144)

Последњи поздрав

вољеном

ДАЦКУ

Заувек ћеш живети у

нашим срцима.

МИЈО и ЗАГА

(80/304131)

Последњи поздрав

драгом стрицу

ДАНИЛУ

од ИВАНЕ и ЈЕЛЕНЕ

са породицама

(81/304131)

Вољеном брату

ДАНИЛУ

последњи поздрав

од МИРЕ и МИШКА

(82/304131)

Последњи поздрав

драгом куму

НЕШИ

од КОМНЕНА

са породицом

(68/304102)

Последњи поздрав
нашем драгом

НЕНАДУ

ГРУБИЋУ

Чуваћемо успомену на
тебе. Почивај у миру.

ЗВОНКО, СНЕЖАНА,

НИКОЛА и МАРИНА
(121/304177)

Последњи поздрав

чика ДАНИЛУ

од ЗВЕЗДАНЕ БОКУН

са породицом
(131/304202)

15. маја навршавају

се две година откако

није са нама наш во-

љени

МИЛАН

САВИЋ
2019–2021.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Супруга ДУШАНКА,

син ВЛАДИМИР

и унук ОГЊАН

(8/304000)

СЕЋАЊЕ

МИЛА

ТАСКОВСКИ
14. V 2001 – 14. V 2021.

Чувају те од заборава
син БЛАЖЕ, снаја

ЉИЉАНА, унук МАРКО
и унука МАРИЈА

с породицама
(106/304167)

14. маја 2021, у 11 сати, четрдесет дана

ДИМЕ ЂУРИЋ

Супруга НАДЕЖДА, син ГОРАН, унук МИЛОШ

са породицом и унука МИЛИЦА
(143/304221)

Последњи поздрав

кумици

ЗОРАНИ

од ЦОЦЕ и ЈОЦЕ

са децом

(91/304145)

Нека те анђели

чувају

ЗОРАНА

ЛАЗИЋ

Другарице и другови

из VI II-1

(32/304045)

Последњи поздрав сестри

ДРАГИЦИ

од ВУЧИЋЕВИЋ РАДМИЛЕ – „ЋИРЕ”

(85/304135) са породицом

Последњи поздрав

СЛОБОДАНУ

РЕНДИЋУ

РК Јабука

(89/304144)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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15. маја 2021. навршава се пола године откако

није са нама наш вољени

РАДОСЛАВ СУБИЋ
1950–2020.

Твоја унука ТИЈАНА, син МИОДРАГ,

супруга ДУШИЦА и снаја ДРАГАНА

(84/304134)

РАДМИЛА

ВЕЛИКИНАЦ

МИЛА
рођ. Лацков

18. V 2005 – 18. V 2021.

Остаје нам успомена и
вечна љубав за тобом.

Сестра ЗАГА и зет
ТОМА ЂУЛИНАЦ

(34/304048)

ПОДСЕЋАЊЕ

СОФИЈА

МИЛОСАВЉЕВИЋ

Десет година је про-

шло а као јуче да је

било.
Син

(58/304085)

ЈЕЛЕНА

ШАРАЦ
13. V 2010 – 13. V 2021.

Све више нам недо-

стајеш.

Твоји синови: 

САША и ВЛАТКО
(72/304110)

19. маја 2021, у 11 сати, на гробљу у Омољици мо-

литвено ћемо обележити седмогодишњи помен

нашем најдражем

НИКОЛИ ГВОЗДЕНОВИЋУ

Само ми знамо како је живети без тебе, недоста-

ју нам твоја љубав и доброта.

Мајка СТОЈА и брат ЗДРАВКО са породицом

(94/204149)

15. маја 2021. наврша-
вају се две године отка-
да те је окрутна судбина
отргла из наших живота

ЉИЉАНКА

АРИЗАНОВИЋ
Недостајеш нам, леген-
до наша

Твоји најмилији
(101/304161)

СЕЋАЊЕ

БОСИЉКА

КОСТИЋ
14. V 2005 – 14. V 2021.

Ни после шеснаест

година не дамо те за-

бораву.

Твоја породица
(6/303994)

13. V 2003 – 13. V 2021.

УРСУЛА

МАРИЈА

ПАШАЈЛИЋ
рођ. Реснер

Заувек у нашим срцима
и мислима.

Њени најмилији
(7/303995)

15. маја 2021. навршава се тужна година

САША ЈОВАНОВИЋ
1978–2020.

Био си моја снага, храброст и понос.

Под твојим окриљем сам била срећна и воље-

на, свему си ме научио, сем како даље без тебе.

Почивај у миру анђеле наш, а Сашка и ја ћемо

се трудити да будеш поносан на нас.

Неизмерно те воле, заувек твоја

ВАЊА и САШКА

(105/304161)

СЕЋАЊЕ

ЉИЉАНА

НИКОЛИЋ

ТИНА
1961–1994.

Никада те нећу забора-
вити.

Брат ЗОРАН
(120/304175)

Прошле су две године...

ЗОРИЦА ТРАВИЦА

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

(123/304181)
                          Твој брат ЗОРАН са породицом

14. маја навршава се шест месеци од смрти нашег драгог

РАДЕЧ ДАНИЛА
1931–2020.

С љубављу коју смрт не прекида чуваћемо успомену на Тебе.

Твоја тужна породица

(127/304193)

15. маја, у 10 сати, дајемо пола године

МИРОСЛАВИ ПОПОВ

Време пролази, сећања на тебе су увек присут-

на. Нема речи које могу ублажити твој недоста-

так. Док ја постојим и ти ћеш бити самном.

МИРКО
(128/304195)

15. маја 2021. навр-

шавају се две године

откада није са нама

наш

МИЉОЈКО

БИШЕВАЦ

Време пролази, оста-

је вечна туга и наша

сећања.

Недостајеш пуно...

Твоји: РУЖИЦА, 

ЈЕЛЕНА, ЛЕНКА

и ЂОРЂЕ

(130/304199)

РАДОВАН ВАСИЋ
29. IV 1940 – 16. V 2016.

Прошло је пет година откако није са нама наш Рале, а
сузе навиру све више и више...

Твоја породица
(132/304204)

СЛАВИЦА ГАЈИЋ

Мајчице, све бих дала да си ту... барем један трен да
вечност буде.

Твоја ћера ГАГА са породицом
(134/304207)

СЛАВИЦА

ГАЈИЋ

Хвала ти сејо што си

нам улепшала део жи-

вота који смо прове-

ле заједно, али живе-

ћеш и даље у нашим

срцима и мислима.

Твоје сестре

ДРАГИЦА и

ЈАСМИНА

са породицама

(135/304207)

У суботу, 15. маја 2021, у 11 сати, на омољачком

гробљу, одржаћемо шестомесечни помен нашој

драгој

СЛАВИЦИ ГАЈИЋ
1955–2020.

Твоја љубав и топлина живи у нашим срцима, а

нека твоја племенита душа почива у миру.

Породица ГАЈИЋ
(136/304207)

Сећање на родитеље

ЊАРИ

ЈАНОШ МАРИЈА
1925–1979–2021. 1930–2011–2021.

С љубављу и поштовањем заувек у срцима.

Ваши најмилији

(41/304058)

14. маја навршавају се три године откада

је заспала вечним сном наша

ДАНИЦА НИКОЛИЋ

ДАЦА

Спокојно спавај, ми те чувамо у својим

мислима и срцима.

Твоја ћерка СНЕЖАНА

и зет ЉУБИША РАДОВАНОВИЋ

(139/304211)

19. маја већ је шест месеци од одласка наше во-

љене макике

ДОБРИЛА КОВИЈАНИЋ

Много нам недостаје.

У суботу, 15. маја, у 10.30, окупићемо се на Ста-

ром православном гробљу у Панчеву.

Њени: МИЛАН и ВЕСНА са породицама

(140/304214)
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ДРАГИЦА

СТОЈАНОВСКИ
1935–2018–2021.

Недостајеш нам. Бол

и туга не пролазе.

Ћерке МИЛИЦА

и СЛАВИЦА

са породицом
(78/304126)

У суботу, 15. маја 2021, у 11 сати, обележићемо шестоме-

сечни помен нашој драгој мајци

МИРКИ ЈАЊОВИЋ

Вољена наша мајко, много нам недостајеш.

Твоји најмилији

(87/304141)

У недељу, 16. маја 2021. године, у 11 сати, даваћемо четрдесето-

дневни помен нашем драгом

МИЛОРАДУ ВИШЊИЋУ

Породице ВИШЊИЋ и РАДОСАВЉЕВ

(61/304090)

16. маја навршиће се

година откако није

са нама наш драги

СТЕВАН

АБЦИ
1937–2020.

Остале су туга и успо-

мене.

Твоји: брат ЈОШКА,

сесре ЕРЖЕБЕТ

и ЈУЛИЈАНА

(63/304092)

СЕЋАЊЕ

на

МИЛАНА

ВИШЊИЋА

од комшија ЈАНКОВ

и ТОПИЋ

(64/304904)

Прошла је година

МИЛЕ КОЗОМАРА

Откада си нас напустио много нам недостајеш.

Твоји: супруга ЈОВАНКА, синови УРОШ и ЂУРО, унуци ОГЊЕН,

ФИЛИП и ДАВИД и снајка ЗЛАТА

(67/304101)

Време ништа не бри-

ше мила моја

СЕКО
2006–2021.

Увек вољена, никад

заборављена.

Твоја ВЕЦА

(30/304037)

Прошло је петнаест

година од смрти на-

шег вољеног

ЖИВКА

РЕЉИЋА

Чувамо га у сећању.

Породица
(31/304034)

Много нам недостајете

СВЕТА БОРКА

МАЈСТОРОВИЋ

ЦЕЦА, БИЉА, РАЦА, МАРИО, ЛУКА, 

ДУШАН, ЛЕНКА и ЛУКИАН

(95/304151)

14. маја навршава се година откако нас је напустио драги колега

ЗОРАН МАНИТАШЕВИЋ

од колега из РНП: ЖИЛЕТА, ДУЛЕТА, ВУЧКА, ЗАГИЈА, 

НЕШЕ, МИЋЕ, ЂОЛЕТА, МАШЕ, ЈОЦЕ и ЛАКИЈА
(99/304159)

ЗОРАН МАНИТАШЕВИЋ
29. VII 1969 – 14. V 2020.

Чувамо те као највеће благо,

скривено у срцу.

Тамо заборав не залази...

До тамо само ми знамо пут.

Тамо одлазимо често, 

кад год те се зажелимо....

Заувек твоји: ДАНКА, МАРКО и ЛУКА
(86/304139)

ЗЛАТКО

СТОЈЧИЋ
15. V 2017 – 15. V 2021.

Недостајеш и недоста-

јаћеш.

Живиш заувек у срцима

својих најмилијих

Твоја породица

(21/304024)

15. маја 2021. навршава се пола године отка-

ко није са нама наша

МАРИЈА МИЛИЋ
1939–2020.

Успомену на њу чуваће вечно њена породица

(29/304036)

Сећање на сестру и тетку

МИРКУ ЈАЊОВИЋ

Заувек ћемо те се сећати и волети. Недостајеш нам. 

МИЦА, БИЉА и МИКА
(107/3041689

Годину дана није са нама наша

РАДМИЛА МАХОВСКИ
рођ. Варичак

1968–2020.

Неправедно преран губитак.

(108/304169)                                                                   Тата, мама и сестра

14. маја навршава се годину дана откако није

са нама наша драга

РАДМИЛА МАХОВСКИ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

МАРКО, СОЊА, ЛАЗА и МАЈА

(109/304169)

СЕЋАЊЕ

ДРАГИЊА ТМУШИЋ
2019–2021.

Недостајеш нам, у души и срцу вечита празнина.

(125/304187)
       Син ДРАГАН, снаја РАДИЦА, АЦА и ДАЦА

СЕЋАЊЕ

БОЈАНА ТАСИЋ
2015–2021.

Породица ТАСИЋ

(129/304196)
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18. маја је две године како нас је напустила наша

ЗОРИЦА ТРАВИЦА

Волела си породична окупљања и тако нас зближавала, чинила

срећне. Хвала ти за све лепе и срећне тренутке заједно прове-

дене. Сада су остала сећања, слике и велика туга због твог пре-

раног одласка, јер ти си била наша звезда водиља ка срећном

дружењу.

Две године наше туге, много тога се дешавало што би тебе ра-

довало, али наша туга за тобом је још већа и дира нашу душу

и срце.

Анђеле наш, чуваћемо те у срцима док постојимо.

Твоја тетка ЗОРА, теча САВО, брат МИЛАН и ВОЈИСЛАВ

са породицом

(49/ф)

18. маја је две године откако нас је напустила наша

ЗОРИЦА ТРАВИЦА

Анђеле наш најдражи, прошле су тужне две године откако

ниси са нама. Не постоје речи које би описале празнину ко-

ју си оставила у нашим срцима и души. Сваки дан, сваки мај

испуњен нам је тугом и сећањем на тебе.

Драга наша Зорице, како срцу рећи да не болује и души да

не тугује кад смо те изгубили, а неизмерно волели.

Бескрајно те воле и заувек ћеш остати у нашем сећању: твоја

тетка СТАНОЈКА, теча РАДЕ, браћа МИЛАДИН и МАРКО са

породицама

(50/ф)

ЗОРИЦА ТРАВИЦА

Након две године ништа се не мења – бол, туга, сећање и сва-

кодневно питање зашто тако одлазе најлепши, најбољи, нај-

племенитији.

Ти си са нама сваки дан и ноћ, у нашим срцима, сновима, ми-

слима.

Твоји: брат АЛЕКСАНДАР, стрина ГОРДАНА и стриц СИМО

(76/304120)

БОЈАН

ИЛИЈЕВСКИ

С љубављу те спомиње-

мо, по доброти памтимо

и у срцу носимо.

Брат МАРЈАН, 

тетка ГОРДАНА

и теча СТОЈЧЕ

(79/304128)

15. маја наршава се четрдесет дана откако са нама није наш

вољени

БОЈАН ИЛИЈЕВСКИ
1995–2021.

Поносни смо што смо те имали, сада смо тужни што смо те

изгубили.

Памтићемо те са љубављу и поштовањем спомињати и чувати

од заборава.

Почивај у миру.

Воле те твоји: мама ЈАСМИНА, тата ЈОВИЦА, сестра ТИЈАНА,

зет ДАЛИБОР, деде МИЛОРАД и ПАВЛЕ, тетка ТИНА, теча БУЦА

и СРЂАН

(88/304143)

Четрдесет је најтужнијих дана бола и неверице

Највољенији наш

МАРИО БУГАРСКИ

Свуда недостајеш, а свуда те има...

С љубављу коју смрт не прекида, живећеш вечно у нама.

Твоји најмилији: кева КЛАРА, ћале МИОДРАГ, бураз ДАРИО, 

девојка НЕВЕНА и баке ЗДЕНКА и МАРА

(92/304147)

У среду, 19. маја на-

вршавају се две годи-

не од смрти нашег

оца, деде и таста

БОЈАНА

ТРАЈЧЕВСКОГ
1949–2019.

С љубављу

и поштовањем

твоји најмилији: 

ћерка ЦЕЦА, 

унука НЕЛКА

и зет НЕША

(98/3014157)

Прошла је најтужни-

ја година откако нас

је напустио наш во-

љени

ВЛАДА

Вечно ћеш остати у

нашим сећањима.

Твоји најмилији

(43/304060)

ПОМЕН

БОЈАНЕ

Био си понос наше

породице.

Увек ћеш бити у на-

шим мислима.

Породица НЕНАДИЋ

(137/304206)

Драги

БОКИ

заувек ћеш живети у

нашим срцима.

Тетке ЗОРИЦА

и ВЕСНА

са породицама

(141/304218)
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У уторак, 18. маја 2021, у 11.30, обележићемо две године туге од смрти наше ћерке

ЗОРИЦЕ ТРАВИЦЕ

Најтежи бол родитељу је смрт детета која га може задесити, чини се неподношљи-

вим а не може се ублажити.

Вољена Зорице, ћерко наша, боле две године растанка без загрљаја, боли загрљај

који је последњи. Тугујемо за тобом Анђеле наш. 

Болујемо, али са поносом те носимо у нашим срцима, тугу лечимо сећањем на нашу

ћерку. Знамо да и сада бринеш ћерко наша, као што си увек бринула, а туга и бол за

тобом до неба досеже у мислима како си нам Зорице сама.

Две године без тебе је много бола и туге, остаје само да чувамо успомену на срећне

дане, твоју подршку, поштовање и љубав према вољенима коју си несебично давала.

Зорице, наш други дом је твоја вечна кућа, сваки дан са свећама обасјавамо, цвећем

украшавамо, са тугом и сузама заливамо.

Погледај на нас вољена Зорице, ћерко наша.

Тугују родитељи: МАРА и МИЛОШ

(48/Ф)
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Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо

19. маја 2021. године, у 11 сати, давати четрде-

сетодневни помен

ДРАГИЦИ МИЦКОВСКИ

Син БРАНИСЛАВ, снаја ЖИВАНА, 

унуке БИЉАНА и БРАНИСЛАВА са породицом

(26/304033)

На Новом гробљу, 14. маја 2021. дајемо четрдесет дана

МИЛУНКИ ПЕТРОВИЋ
1946–2021.

дефектолог

Време пролази, али ти никада нећеш из наших живота. Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Ожалошћени: сестрић ЖИВИЦА, братанци ЖЕЉКО, ЗОРАН и ГОРАН, 

сестричина ДРАГАНА, братанице СЛАЂАНА и ГОРДАНА, унуке, унуци,

кумови, пријатељи и многобројна родбина

(47/304075)

Сећање на наше драге

ДРАГО КАРИЋ ДУШАНКА КАРИЋ
2006–2021. 2018–2021.

Време не може избрисати љубав, успомене ни бол за вама.

Заувек у нашим срцима.

Ваши најмилији

(44/304006)

Навршава се четрдесет
тужних дана откако са
нама није наш

ЂУРА

РАДМАНОВИЋ

Почивај у миру.

Супруга МИЛА
са породицом

(45/304071)

СЕЋАЊЕ

ЈОВАН

КОЈИЋ
2001–2021.

Супруга ЉИЉАНА,

син ИГОР и сваја

ЈУЛКА са породицом
(46/304072)

Сећање на родитеље

ДАЖЂА

ЈОСА МАРИЈА
1929–2011. 1929–2011.

Успомену на вас чува син ЈОН са породицом

(53/304077)

СЕЋАЊЕ

1996–2021.

ДАНИЦА АЛЕКСАНДАР

САНДЕ

ФИЛИПОВИЋ

СЛАВИЦА Ф., ЉИЉАНА М., са породицама, 

МАРИЈА В, АЛЕКСАНДАР К. из Сомбора
(54/304079)

24. априла 2021. на-

вршило се десет го-

дина од смрти мог

оца

АЛЕКСАНДРА

АЦЕ

ПАРИПОВИЋА

Време пролази, али

сећање остаје.

Почивај у миру.

Твоји: НЕНАД, 

СТОЈАНКА

и БРАНКА
(71/304109)

15. маја 2021. навршавају се две године

ДАНИЦА ПЕРИЋ ШАМАРА
1940–2019.

Нано, недостајеш – волимо те.

(73/304112)
                                                                             Твоји најмилији

25.06.1994-18.05.2016-2021

ПРЕДРАГ ПЕЂА

ФОРГО

Прође још једна година, пролете...пета...

Нанизали се дани дуги и болни од кад је вре-

мена. Најцрње црне која се може замислити.

Као празан понор. Као нема и неће бити. Као

важно питање без одговора. Као губитак вере.

Као немоћ.  Као удах без издаха. Као издах без

удаха. Загрљај у празно. Мрак толики да не

знаш где почињеш и где се завршаваш.

Празнина.Најгори осећај.Кад ти је нешто по-

требно а то немаш и не можеш имати.Кад си

неког изгубио и не можеш га вратити.Кад си

тужан и не постоји ништа што би те могло ора-

сположити.Кад ти неко недостаје а не можеш

га загрлити.Кад имаш жељу која се не може ис-

пунити. Кад имаш толико тога да кажеш а то

не умеш.

Како сместити у неке речи сва осећања, мисли

и тренутке којима је заједничко једино то што

су сви везани за тебе? Како свести то ко је и ка-

кав је био у нека слова и речи на гомили а да

имаш осећај после да је речено све што треба

да се каже?  У начину на који је постојао и био

овде са нама није било сумње нити напора.

Jедан једини сусрет са њим био је довољан да

осетиш да преко пута тебе стоји добар чо-

век.Човечност чије само присуство радује. Чак

и натмурен само корак од осмеха.

Могао си више од онога што је обично. Осме-

хом си се намиривао за губитке, веровао да у

животу нема само победе и пораза, да постоји

и дисање и гледање и слушање и реч и љубав и

пријатељство и обичан живот. Знао си како

срећу распламсати или тугу зауздати, боли

утихнути, како руку пружити да осетимо да

увек има сунца и кад се облаци таме свуд над-

вију, да има кише и из ведрог неба и дуге од

човека до човека . Дугујемо ти од првог тре-

нутка. Дугујемо ти да те славимо у љубави, па-

жњи, нежности, доброти.

Недостаје ми твој поглед као моје најбоље

огледало. Недостаје ми твоје oсмех кад се жа-

лим теби на тебе. Недостаје ми твој непреста-

ни смех који траје и када се заустави. Недоста-

је ми твоје лице, твоје руке, твој глас, твоје

очи. Недостаје ми мирис твоје коже.Недостаје

ми твоја лежерност. Недостаје ми да те чекам

и испраћам, твој загрљај, твоја правдања,изви-

њења. Недостаје ми твој живот, твоје наде,

твоја очекивања, твоји страхови. Недостају ми

твоја питања, савети, мишљења. Недостаје ми

твоја енергија,твоја личност, твоја воља. Недо-

стаје ми твој шарм, лакоћа,присутност,спонта-

ност,спокојство. Недостаје ми све што је твоје.

И куда си отишао?  А могао си више од онога

што је обично.

А ми? Ми сваког дана закрпимо своје срце и

кренемо носећи најтежи терет верујући да, где

год да си, има музике, да си срећан и да се

смејеш на добре и лоше форе. Да ниси уса-

мљен. Да спаваш мирно. Да не боли.

Једном, када нам се поново укрсте кораци, у

неком бољем тренутку, у неком другом живо-

ту, пронаћи ћемо се. До тада, буди нам срећан

тамо негде.

ДОБРОТО НАША

мама, тата, сестра

баке и деда Божа

(124/304186)

16. маја навршава се двадесет осам година отка-

ко није са нама наш вољени

др АНДРЕЈ УСПЕНСКИ
спец. радиолог

Твоји: супруга ЉИЉАНА и синови НИКОЛА

и ВЛАДИМИР са породицама

(96/304153)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у недељу,

16. маја 2021. године, у 11 сати, на Новом гробљу, да-

вати четрдесетодневни помен нашем драгом супругу и

оцу

МИЛОШУ МАРЈАНОВИЋУ
1943–2021.

Вољени тата, бол је неописив...

Много нам недостајеш. Хвала ти на свему.

Твоји најмилији
(100/304160)

БОШКО БИРЦЛИН БОБА
рођ. 1940

18. V 2019 – 18. V 2021.

Ни време које одмиче, ни ветар, кише, сузе... ништа не може да избрише

сећање на тебе. Остајеш вечно са нама.

Супруга МИЛИЦА, син МИРОСЛАВ са породицом и ћерке РАДМИЛА и

ИВОНА са породицом
(74/304113)

БЛАГАЈНА

013/300-830



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 14. мај 2021. 29

СЛАВИЦА

ФИЈАТОВ
2011–2021.

Никад те нећемо за-

боравити.

СТОЈА и ДИКЛИЋКА

(2/303983)

Болно сећање на

БАЛЕК АДАМА
15. V 2013 – 15. V 2021.

Предуго је ових осам година без тебе, вољени Адаме. Зашто ме

судбина одвојила од тебе.

Вечно ћу патити за тобом анђеле мој.

Тихо си заспао, утонуо у дубок сан и још се не будиш.

Твој лик, твоју љубав, твоју доброту не могу избрисати из свог ср-

ца, најдраже моје.

Ти си био и остао љубав мог живота. Нека ми те добри анђели чу-

вају, а ја твоја Анкица чуват ћу те од заборава.

За тобом је моја туга сива и бескрајно дуга. 

У мислима с тобом вечно твоја супруга АНКИЦА

Збогом анђеле мој
(3/303985)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

КАТИЦА

АНОВИЋ
17. V 2020 – 17. V 2021.

Заувек у лепом сећању.

Синови СРЂАН и ЛАЗАР

са породицама

(4/303987)

Навршава се четрдесет
дана откада није с’ нама

ДРАГО

ВУКОТИЋ

Много нам недостајеш.

Свастике: ЛЕПОСАВА
и БЛАГИЦА

с породицама
(10/304004)

Четрдесет тужних дана
откада није са нама наш

ДРАГО

ВУКОТИЋ

Остаћеш нам у најлеп-
шем сећању.

Брат СТАНКО
са породицом

(11/304004)

Вољени никада не умиру, све док живе они који

их се сећају.

Четрдесет дана неизмерне туге откада није са

нама вољени отац, деда и таст

ДРАГО ВУКОТИЋ

Ћерке МАРИЈА и ЈЕЛЕНА са породицама

(12/304004)

СЕЋАЊЕ

на наше драге родитеље

ВУЈКО

АНЂЕЛКА ЈОВАН
18. V 2003 – 18. V 2021. 18. XII 1998 – 18. XII 2021.

Чувамо вас у срцима и мислима.

Захвални ваши најмилији: МИЛЕНКО, НЕДЕЉКО, РУЖА, СЛАВКО и ОЛГА

са породицама
(13/304006)

БРАНКА ВОЈИНОВИЋ
2020–2021.

Драга наша Бака,

Твоја енергија, радост и бескрајне, најлепше

приче живе у нашим срцима уз огромну љубав.

Твоји најмилији

(9/3040039

ГОДИШЊИ ПОМЕН

СРБИСЛАВ

НИКОЛИЋ
3. IX 1955 – 22. V 2020.

од супруге АНКЕ,

сина ВЛАДИМИРА

и ћерке ДРАГАНЕ

са породицама
(27/304034)

У суботу, 15. маја 2021. даваћемо четрдесето-

дневни помен

МИРОСАВИ ГАЈИЋ

Њена породица: супруг МАРКО, 

син ВЛАДИМИР, ћерка РУЖИЦА

са породицом и остала родбина и пријатељи

(28/304035)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ИЛИЈА ОЛИВЕРА
ДУДУКА КРСТИЋ
1944–2010. 1967–1995.

Вечно ћемо чувати успомену на Вас.
(35/304049)                                                                                              Породица

Навршава се годину дана од смрти

ВЕРЕ НИКОЛАЈЕВИЋ

Време пролази, сећања остају.

Породица БОРИЧИЋ
(39/304055)

18. маја навршавају се две године откако није са нама

СЛОБОДАНКА КОЈИЋ

Прошла је и друга година.
Породица

(42/304059)

Трогодишњи помен

ЗОРИЦА

АПОСТОЛОВСКИ

Наша љубав, предив-

не успомене на тебе

и понос што смо те

имали су већи од

празнине и туге за

тобом.

У свима нама си

оставила део себе и

живећеш док је нас.

Твоји најмилији
(60/304087)

ЈОВАНЧИЋ

ЗОРКА БРАНИСЛАВ
1982–2021. 2015–2021.

Сећање на моје миле родитеље ми увек

подједнаком снагом озари душу.

ДРАГАНА и МИКИ

(83/304133)

20. маја навршава се осам година од упокојења

нашег

САШЕ

„Све титуле и сва знања, све победе и признања,

дивне баште пуне цвећа, цвркут птица сред про-

лећа”

Све бисмо дали да си ту.

Мама, МАЈА и ИВАН

(66/304100)

17. маја, у 11 сати, на

гробљу у Омољици,

дајемо четрдесето-

дневни помен нашем

вољеном

СТЕВАНУ

КОЛАРОВУ
1953–2021.

Дани пролазе а туга

за тобом никада...

Твоји: супруга

и син

(102/304163)

Драги мој тата

СТЕВАН

КОЛАРОВ

Сваки минут са тобом
био је злата вредан, јер
тако идеалан тата био је
само један.
Недостајеш...

Твој ДАКИ
(103/304163)

Драги мој

СТЕВО

Све је тужно и пра-

зно без тебе, утехе

нема...

Само сузе и бол...

Твоја ГОЦА
(104/304163)

Дечји песник

САША

БОЖОВИЋ

Морамо прећи тај

мост да си у нашем

срцу био гост, пре-

скочити и тај праг јер

си нам много драг.

Породица

ВУКЧЕВИЋ

(138/304209)



Надигран ИМТ 
у Београду

Следи дуел с
Пироћанцима

У једној од најважнијих утак-
мица овог пролећа, само две
рунде пре краја првенствене трке
у Првој лиги Србије, фудбалери
Железничара остварили су вели-
чанствену победу и освојили
бодове захваљујући којима су
стигли на корак до циља, опстан-
ка у друштву прволигаша: ИМТ–
Железничар 1:3 (0:2).

На тешком гостовању покрај
хале „Ранко Жеравица” на
Новом Београду, на терену
одличног ривала, када су мно-
ги посумњали у њу, панчевач-
ка „дизелка” је протутњала у
великом стилу. Шеф стручног
штаба Драган Аничић, заједно
са својим сарадницима, осми-
слио је победничку тактику и
у потпуности надмурио свог
колегу с клупе ИМТ-а. Од стар-
та утакмице било је јасно да је
„стара дама” с Тамиша дошла
на мегдан с јасном намером –
да освоји бодове.

У овом мечу сјајни Лука
Петровић је у првом полувре-

мену два пута изванредно „про-
мешао” одбрану ривала и као
на тацни „послужио” своје саи-
граче. Најпре је поентирао
капитен Данило Ковачевић, а
потом је мрежу ИМТ-а пого-
дио и Јордан Јовановић. Тако
је „Жеља” са озбиљном пред-
ношћу отишао на одмор.

„Трактористи” су почетком дру-
гог дела, поготком из једанаестер-
ца, успели да врате неизвесност у

меч, али то је било све од њих у
овом мечу. Гранитна одбрана
Железничара амортизовала је све
атаке домаћег тима, а тачку на
меч ставио је феноменални Петар
Станић у последњим тренуцима
сусрета.

Једну од најважнијих побе-
да извојевали су: М. Кнежевић,
Конатар, Плавшић, Петровић,
Ковачевић, Радојичић, Јовано-
вић, Марковић, Станимировић,
Станић, Томовић, али и: Д. Кне-
жевић, Трипковић, Савановић
и Томић.

– Честитам мојим момци-
ма на доброј игри. Била је то
изванредна утакмица, а обе
екипе желеле су да се нади-
гравају. Мислим да ИМТ и
Железничар тренутно играју
најлепши фудбал у Првој
лиги. Али морамо да забора-
вимо овај сусрет и да се окре-
немо наредном ривалу. Не
размишљамо само о опстан-
ку, већ је наша жеља да евен-
туално и престигнемо неког
ривала на табели. Наш наред-
ни ривал је Раднички из
Пирота, одлична екипа, с
добрим тренером, али хоће-

мо да победимо – рекао је
тренер Драган Аничић.

Првом пратиоцу на табели
„дизелка” бежи шест бодова и
само је још теорија дели од циља.

– Победа над ИМТ-ом за
мене, па и за цео тим има посеб-
ну важност. Бодови су нам били
неопходни, имали смо кадров-
ских проблема, а играли смо
против можда најбоље екипе у
лиги. Све то даје још већи зна-
чај овом тријумфу. Ову победу
посвећујем нашем другу Пре-
драгу Сикимићу и желим му
што бржи опоравак. Ништа још
нисмо завршили. Хоћемо да
будемо прави и у преостала два
кола и да на леп начин окон-
чамо ову сезону – истакао је
капитен Железничара Данило
Ковачевић.

У суботу, 15. маја, на стадиону
покрај Пескане гостоваће Раднич-
ки из Пирота, који се већ опро-
стио од прволигашког друштва.
Да и дефинитивно обезбеди 
опстанак, Железничару је дово-
љан и бод из овог сусрета.

Утакмица почиње у 17 сати,
али биће одиграна без прису-
ства публике.

СПОРТ
Петак, 14. мај 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

30

У дворани „Шумице” у Бео-
граду прошлог викенда је
одржано Првенство Србије у
џуду за јуниоре, на коме су
наши суграђани играли запа-
жену улогу.

Такмичари ЏК-а Јединство
из Качарева вратили су се с
тог престижног надметања
као вицешампиони државе у
својим категоријама. Сребр-
не медаље су освојили
Андријана Кртенић и Раст-
ко Анђеловић. Иако је одлич-
но радила, Кристина Бјелче-
вић је такмичење завршила
на седмом месту.

– Од почетка године ово
је трећи велики резултат који
смо остварили. Са успехом
смо наступили на кадетском,
сениорском и сада јуниор-

ском првенству
државе. Презадо-
вољни смо резул-
татом, јер је про-
истекао из напо-
рног рада и наше
борбе да панче-
вачки џудо држи-
мо на високом
нивоу. Наставља-
мо даље, упорно,
с још већим енту-
зијазмом – иста-
као је тренер
к а ч а р е в а ч к и х
џудиста Саша
Анђеловић.

Први наступ на
државним првен-
ствима остварио је
и Џудо клуб
Тамиш. Четворо

бораца је дало све од себе, али
су овог пута медаље изостале.

– Наши такмичари су мла-
ди, исто као и клуб, али пока-
зали су велики потенцијал и
борбеност. У наредним годи-
нама постаће прави шампи-
они. Кренули су правим
путем, а уз озбиљан рад над-
машиће ривале на наредним
такмичењима – рекао је тре-
нер ЏК-а Тамиш Алекса Сто-
јадинов.

Боје клуба су бранили:
Милош Секуловић, Милица
Секуловић, Јована Милошев
и Јелена Стојановски. Иако
су се одлично борили,
Милош и Милица су се пла-
сирали на пета, а Јована и
Јелена на седма места у сво-
јим категоријама.

ЈУНИОРСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ЏУДУ

АНДРИЈАНА И РАСТКО ВИЦЕШАМПИОНИ

У спортскиј хали „Тиквара” у
Бачкој Паланци прошлог
викенда је одржано Првенство
Војводине у пауерлифтингу, у
све три дисциплине (чучањ,
бенч-прес и мртво дизање).
Клуб дизача тегова Динамо
представљало је девет такми-
чара, а екипа из нашег града
била је и најуспешнија на овом
шампионату.

У категорији до 84 кг Мили-
ца Кљајић је освојила сребрно
одличје, док се Светлана Дани-
ловић окитила најсјајнијом
медаљом у групи такмичарки
до 69 кг. Она је уједно прогла-
шена и за најјачу такмичарку
на првенству. У категорији дево-
јака преко 84 кг златну меда-

љу је освојила Јована Радо-
ванов, а у истој тежинској
категорији у конкуренци-
ји ветеранки тријумфова-
ла је Тања Калинић.

Одлични су били и
момци. Сребрне медаље
су освојили Страхиња
Зоркић (категорија до
105 кг) и Лука Вујади-
новић (до 120 кг), а шам-
пионске титуле у својим
категоријама зарадили
су Владимир Јовић (до
66 кг), Мирко Вјештица
(до 83 кг) и Александар Ради-
војевић. Александар је про-
глашен за најбољег такмича-
ра на првенству.

– Остварили смо успех за

памћење. Морам да напоме-
нем да је ова година јако зна-
чајна за клуб и за дизачки спор-
ту у нашем граду. Ове године
обележавамо два важна дату-

ма. Пре 75 година осно-
ван је Клуб дизача тего-
ва Динамо (стари назив
Тешкоатлетски клуб
Динамо), а други јуби-
леј у вези је са обновом
клуба, 2016. године.
Жеља нам је да баш ове
године будемо и најброј-
нији и најбољи – рекао
је председник КДТ-а
Динамо Филип Влајић,
који је био и главни суди-
ја на такмичењу у Бач-
кој Паланци.

Наредно такмичење за пан-
чевачке дизаче тегова јесте
Првенство Србије у пауерлиф-
тингу, које ће бити одржано
28. и 29. маја у Зајечару.

НАДМЕТАЊЕ У ДИЗАЊУ ТЕГОВА

ДИНАМО НАЈБОЉИ У ВОЈВОДИНИ

У организацији Атлетског клу-
ба Панонија и Општине Али-
бунар, у суботу, 8. маја, одр-
жана је прва фокс трејл трка
на локацији Девојачког буна-
ра. Сјајан амбијент и надме-
тање у „последњој европској
пустињи” допринели су томе
да се више од 400 тркача из
дванаест земаља нађе на стар-
ту овог атлетског спектакла.

Трка кроз природу с таквим
називом привукла је и вели-
ки број рекреативаца, трка-
ча, ходача с нордијским шта-
повима, али и бројне мали-
шане, који су учествовали у
дечјој трци.

Цео простор на пољани Дево-
јачког бунара украсио је моби-
лијар суботичког тима „Vene -
ra Bike”, који је ту поставио
осам циљних капија, неколи-
ко денсер лутака, четири шато-
ра и око 20 застава, па је све
засијало сјајем праве европ-
ске спортске манифестације.

Медији су неколико дана
раније објавили вест да ће пола
Европе трчати у Делиблатској
пешчари, а то се и обистинило.

Такмичење је отворила
начелница Јужнобанатског
округа Марина Томан, а добро-

дошлицу је тркачима пожелео
и спортски директор АК-а
Панонија Александар Драго-
јевић.

У трци од пет километара
учествовале су и председница
општине Алибунар Зорана Бра-
тић, као и аташе Амбасаде Сје-
дињених Америчких Држава
Рејчел Дуран. У трци на 10 км
проглашени су апсолутни
победници, али и победници
по узрасним категоријама, тако
да је било чак осамнаест награ-
ђених.

Победници главне трке на
20 километара су Сања Костић
из Вршца и Новица Стојано-
вић, члан АК-а Панонија. Нај-
бољи су заслужили и вредне
награде.

Први фокс трејл је тако
оправдао назив интернацио-
налне трке, чији је циљ да
укључи у здрав начин живота
и бављење спортом што више
људи, који тако помажу да се
промовише и лепота Делиблат-
ске пешчаре. Атлетски клуб
Панонија ће са Општином
Алибунар за неколико месеци
организовати и јесењи фокс
трејл, који ће постати тради-
ција на Девојачком бунару.

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

„ЖЕЉИНА” НАЈВАЖНИЈА ПОБЕДА

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ОДБОЈКА 013 МЕЂУ НАЈБОЉИМА

Суботица је прошлог викенда
окупила најбоље одбојкашке
кадетске екипе у нашој покра-
јини. На Првенству Војводине,
на финалном турниру, учество-
вали су Омладинац из Нових
Бановаца, суботички Спартак,
Јединство из Старе Пазове и
панчевачка Одбојка 013.

Тим из нашег града, који су
предводили тренери Влади-
мир Јованчић и Небојша
Божић, није имао среће у жре-
бу, па је већ у полуфиналу
одмерио снаге с каснијим
победником, убедљиво најбо-
љим тимом, Омладинцем.
Наше девојчице су играле хра-
бро против великог фаворита,
али после пораза нису имале
снаге да се психолошки опо-
раве, а потом је и повреда
првог техничара Александре
Гаћеше учинила своје... На кра-
ју је Одбојка 013 заузела четвр-
то место. Сребро је припало
Суботичанкама, а бронза девој-
чицама из Јединства.

Иако је остао без трофеја,

тим из Панчева је на овом шам-
пионату имао најбољег прима-
ча, а то је Милица Кужић.

Мада још увек није дефини-
тивно одлучено, највероватни-
је ће све четири екипе учество-
вати на Првенству Србије.

АТЛЕТСКИ КЛУБ ПАНОНИЈА НА ВИСИНИ ЗАДАТКА

ПРВИ ФОКС ТРЕЈЛ
ОКУПИО ЦЕО РЕГИОН



Млади рвачи Динама наста-
вљају да нижу успехе и да осва-
јају медаље на сваком тамиче-
њу на коме учествују.

На меморијалном турни-
ру „Петар Цуцић Цуле”, одр-
жаном прошлог викенда у
Сомбору, најмлађи рвачи из
нашег града засијали су
пуним сјајем.

Златне медаље су освојили
Матеја Ченејац и Димитрије
Иветић, а Јована Јанковић се
окитила сребром. Боје клуба су
бранили и Михајло Милосавље-
вић и Новак Павловић. Децу су
предводили тренери Драгана
Јанков и Дејан Милосављевић.

Такође у Сомбору, али у неде-
љу, 9. маја, одржано је Првенство
Србије за рваче до петнаест годи-

на, на коме је Динамо заузео дру-
го место у екипном пласману.

У појединачном надметању
доминирала су браћа Тодоси-
јевић. Иако повређен, са заво-
јем око главе, Огњен је у фина-
лу победио фаворизованог рива-
ла из Спартака, и то технич-
ким тушем у првој рунди. Сте-
фан је до злата дошао после
пет борби, а свих пет је добио
у првих 30 секунди.

Лазар Павловић се окитио
сребром, а бронзе су заслужи-
ли Никола Мирковић и Дани-
ло Бошковић. Алекса Јовић је
био пети, а Вук Цицуљ седми.

Рваче Динама су на Првен-
ству Србије предводили трене-
ри Вујо Шајић и Миливоје
Тодосијевић.

УСПЕХ МЛАДИХ ПАНЧЕВАЧКИХ СПОРТИСТА

РВАЧИ ДИНАМА „ХАРАЈУ” ВОЈВОДИНОМ

Друга регата Купа Србије у
веслању одржана је 8. маја на
језеру Аде Циганлије по лепом
и мирном времену. Иако су
наступили без капитена Мило-
ша Станојевића, који се нала-
зи на припремама у Дубаију,
веслачи Тамиша су били на
висини задатка.

Најмлађа такмичарка клуба
из нашег града Анђела Зенг
освојила је бронзано одличје.
Немања Бадрљица и Бојан
Симић су у веома јакој конку-
ренцији дубл-скулова за јуни-
оре трећи стигли на циљ, а низ
освајања трофеја наставили су
Андрија Ранковић, Марко Јан-
чикин, Огњен Виденов и штро-
кер (капитен у чамцу) Павле
Милутиновић у четверцу без
кормилара за кадете. Иако је
ово њихова прва сезона у кадет-

ској конкуренцији, показали су
да могу бити равноправни са
својим старијим колегама из
других клубова.

Ветерани Тамиша Бошко Бје-
лајац и Јован Опачић, који се
увелико спремају за Европско
ветеранско првенство, освоји-
ли су златне медаље у својим
старосним категоријама.

Посластица за крај такмиче-
ња била је трка осмераца за каде-
те, у којој су после више година
учествовали и веслачи Тамиша.
Андрија Ранковић, Марко Јан-
чикин, Огњен Виденов и Павле
Милутиновић су у комбинацији
са својим другарима из Смеде-
рева у неизвесној трци освојили
бронзано одличје.

– Веслачки клуб Тамиш сле-
деће године слави сто година
постојања. Зацртали смо да до

тада оформимо веслачку еки-
пу осмерца. Показали смо да
смо способни да остваримо
такав подухват, па макар и у
позајмљеном чамцу, ако не
успемо да купимо свој. Задо-

вољан сам учинком својих так-
мичара – рекао је тренер ВК-а
Тамиш Огњен Матијевић.

Од панчевачких веслача тек
треба очекивати добре резул-
тате.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Панчево: ДИНАМО–МЕТАЛОПЛАСТИКА

недеља, 18 сати

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Кучево: КУЧЕВО – ЖРК ПАНЧЕВО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Н. Пазова: Н. ПАЗОВА 1957 – ЈАБУКА

Шид: РАДНИЧКИ 1958 – ДОЛОВО

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Јабука: ЈАБУКА–ПРИГРЕВИЦА

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (П)

субота, 17 сати

Нови Сад: КАБЕЛ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

среда, 19, мај

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Рума: ПРВИ МАЈ – ДИНАМО 1945

субота, 15. мај

Адорјан: ТИСА – ДИНАМО 1945

среда, 19. мај

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Старчево: БОРАЦ – РАДНИЧКИ (К)

Омољица: МЛАДОСТ – ЈЕДИНСТВО (В)

недеља, 17 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БУДУЋНОСТ

Иваново: СТРЕЛА – С. ТАМИШ

Баранда: РАДНИЧКИ–СЛОГА

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Панчево: МУНДИЈАЛ–ТЕМПО

Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – ГЛОГОЊ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Мраморак: ПРОЛЕТЕР–БУДУЋНОСТ

Војловица: МЛАДОСТ–БСК

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН 25:30

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ТОПЛИЧАНИН 38:34

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабука: ЈАБУКА–ХЕРЦЕГОВАЦ 29:26

Долово: ДОЛОВО – Ц. ЗВЕЗДА 33:26

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Дероње: ДЕРОЊЕ–ЈАБУКА 18:23

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Београд: ИМТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 1:3

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ДИНАМО 1945 – БОРАЦ 1:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Пландиште: СЛОГА–МЛАДОСТ 2:0

Елемир: НАФТАГАС–БОРАЦ 3:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Дебељача: СПАРТАК 1911 – ЈУГОСЛАВИЈА 1:2

Б. Н. Село: СЛОГА – Ц. ЗВЕЗДА 3:0

С. Тамиш: С. ТАМИШ – РАДНИЧКИ 10:0

Бела Црква: БАК–СТРЕЛА 7:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Глогоњ: ГЛОГОЊ – ОМЛАДИНАЦ 1927 3:0

Уздин: УНИРЕА–МУНДИЈАЛ 5:3

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Долово: ДОЛОВО–БОРАЦ 8:1

Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–МЛАДОСТ 2:1

Привикавање
на нови „ауди”

Наставак надметања
у Француској

Наш суграђанин аутомобили-
ста Душан Борковић прошлог
викенда је започео нову сезо-
ну у европском TCR шампио-
нату. Старт је био у Словач-
кој, на стази „Словакијаринг”...

Возач НИС Петрол рејсинг
тима, у сарадњи с „Come toyou”
рејсинг тимом, већ на првом
тренингу, а затим и на квали-
фикацијама у којима је ушао
у други круг, показао је да га
чека успешан старт шампио-
ната. Иако Борковић није
имао много прилика да тести-
ра свој нови „ауди РС 3 ЛМС”,
што се одразило на старт прве
трке, који је био нешто лоши-
ји, ипак је сјајном вожњом
веома брзо с једанаестог места,
где се нашао након што га је
са стазе избацио Гаврилов,
дошао до деветог. А онда је у
седмом кругу савладао Јел-
минија у борби за осмо место,
да би трку коначно завршио
као седми.

– Иако је мој тим веома
задовољан исходом првог
тркачког дана, ја нисам, јер
знам да је могло боље. Имао
сам четврту стартну позицију
и изгубио је због лошег стар-
та, који је последица недо-
вољног познавања аутомоби-
ла, а убрзо сам изгубио и
додатне позиције након кон-
такта с Гавриловoм, када ме
је избацио на траву. Тешко се
навикавам и на нове гуме, које
нису сличне ниједнима на
којима сам возио до сада, а и
не одговарају мом стилу
вожње – рекао је Борковић
после прве трке.

Осим новог произвођача
гума, корејске компаније „Han -
ko ok”, TCR шампионат је ове
године увео још једну новину.
Наиме, тимови су се једногла-
сно изјаснили за промену Пра-
вилника о спорту из 2021.
године која омогућава воза-
чима да на крају сезоне изба-

це два резултата с табеле. Сада
ће само 12 резултата, од 14
трка, бити узето у обзир за
првенство возача, али сви
резултати ће важити када је
реч о тимској титули. Према
речима организатора, прави-
ло је измењено с циљем да се
помогне тимовима уколико
дође до ограничења путовања
узрокованих пандемијом.

После првог дана Душан је
имао 25 бодова, а ниску је
наставио и у недељу, 9. маја,
када је „сакупио” нових једа-
наест, јер се пласирао на десе-
то место.

У другој трци је стартовао
са седме позиције, на основу
инверзног поретка у квалифи-
кацијама, а сам ток трке обе-
лежили су бројни дуели у који-
ма је српски ас био с Холан-
ђанином Лангевелдом, Матом
Хомолом и Јелминијем.

– Била је ово одлична трка,
пуна добрих дуела по којима
може да се види колико је кон-
куренција јака. Остварило се
оно што сам прогнозирао – да
ће се у шампионату у свакој
трци најмање десет возача
борити за постоље. Ово је први
тркачки викенд и морам да
будем задовољан, с обзиром
на мој нови „ауди РС 3 ЛМС”
на који се још навикавам.
Идем трку по трку, али је нај-
важније да у свакој освојим
бодове и уђем у првих десет.
Моја жеља је пласман међу
првих пет у генералном порет-
ку и надам се да ће се то оства-
рити већ следећег викендa у
Француској – истакао је срп-
ски возач после друге трке.

Други тркачки викенд биће
одржан 28. и 29. маја на ста-
зи „Пол Рикард” у Францу-
ској
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Lh6

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ЕВРОПСКИ TCR ШАМПИОНАТ

СТИГЛИ БОДОВИ ИЗ СЛОВАЧКЕ

СТАРТ С ПЕХАРОМ

Борковићу је уручен пехар

за освојено прво место у

шампионату TCR Источна

Европа за 2020. годину.

Српском асу је трофеј уру-

чен уочи старта нове сезо-

не Европског TCR Интерна-

ционалног шампионата и

првог тркачког викенда на

„Словакијарингу”.

Стране припремио

Александар
Живковић

ДВЕ БРОНЗЕ

На Првенству Србије у брзом
ходању по атлетској стази, одр-
жаном прошлог викенда у
Ћуприји, запажене су биле и
такмичарке АК-а Тамиш, које
је предводио тренер Зоран
Коцић.

У категорији млађих јуниор-
ки Милица Бунчић, најмлађа
атлетичарка на државном
првенству, освојила је бронза-
ну медаљу у трци на 5.000 мета-
ра, с резултатом новог личног
рекорда од 29,43 минута.

У групи старијих јуниорки
(У20) наступила је Ивана Вели-
мировић, која се такође оки-
тила бронзаним одличјем.

Наредног викенда чланови
АК-а Тамиш надметаће се на
кросу у Ваљеву.

МИЛУТИНОВ
ТРИЈУМФ

У суботу, 8. маја, у Зрењанину
је одржан пливачки митинг под
називом „Младост–Розенфелд”.
На овом такмичењу се надме-
тало 405 пливача из 29 клубо-
ва, а запажени су били и наши
суграђани.

ПК Динамо се представио с
најмлађом генерацијом плива-
ча, међу којима је најуспешни-
ји био Милутин Јоцић. Овај
талентовани пливач освојио је
две златне медаље, а најбржи
је био у тркама на 50 и 100 м
краул.

ЏУДО ЗА
НАЈМЛАЂЕ

Млађа екипа ЏК-а Тамиш
гостовала је у недељу, 9. маја,
у Степановићеву, где је уче-
ствовала на турниру који је
организовао домаћи Омлади-
нац.

Тренери Неда Остојић и
Алекса Стојадинов одабрали су
деветоро малишана, који су
постигли запажене резултате.
Златне медаље су освојили:
Наталија Новаковић, Кристи-
јан Лехни, Павле Ћосић и Алек-
сандар Лупулов. Сребром су се
окитили Петар Новаковић,
Алекса Судимац и Алекса Лех-
ни, а бронзе су зарадили Миле-
на Секуловић и Василије Стај-
чић.

КУП СРБИЈЕ У ВЕСЛАЊУ

ТАМИШ НАСТАВИО НИЗ
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Безгранично
Било да је у екипи, било у интимном окружењу, 

када особа осети да јој је лепо и добро...

    И сама је тад лепа и добра према околини.

    Битно је једино да се пусти.

    Да буде природна.

    Да се насмеје, безгранично.

    Као деца радосни знамо да будемо.

    И тада смо најлепши.

Расађене емоције
Тих импулса има свуда.

    У нама и око нас.

    Умеју да те ударе као струја.

    Или да, пошто дођу, осетиш само благу језу.

    Имају различите појавности.

    Али све оне се своде на емоције, које сви расађују.

    И треба, небитно је какве су.

    Важно је да померају.

Уназад
Помислиш да можеш много тога да натовариш на себе.

    Или примиш у себе.

    Што му дође на исто.

    Схватиш да беспотребно теглиш.

    Закључиш да се превише дајеш.

    Да с твоје тачке гледишта идеш уназад.

    Да ти је тога доста: одлучујеш да нећеш више тако.

    Шта чекаш?

µМ. Шупица?С. Трајковић

„Црно-бели” прејаки
за „жуто-црне”

Нови бодови за
ЖРК Панчево

Прошли викенд, бар када је спорт у
нашем граду у питању, протекао је у
знаку рукомета. У Хали спортова на
Стрелишту своје ривале дочекали су и
момци из Динама и девојке из ЖРК
Панчева, а љубитељи игре с лепљивом
лоптом у нашем граду могу да буду
задовољни половичним резултатом.

У десетом колу плеј-офа Суперлиге
рукометаши Динама угостили су бео-
градски Партизан. Била је то утакмица
у којој је прво полувреме припало дома-
ћем, а друго гостујућем тиму. На крају
су се победи радовали београдски „црно-
-бели”: Динамо–Партизан 25:30 (13:12).

Момци које предводи тренер Аким
Комненић одлично су играли у првих
тридесет минута. Динамо је пружио сја-
јан отпор фаворизованим гостима који
се боре за друго место и пласман у СЕХА
лигу. Играло се чврсто у одбрани, без
пардона, па су малобројни посетиоци
видели прави мушки рукомет.

Ипак, у другом полувремену слика на
терену се потпуно променила. Домаћи
играчи су почели да греше, све више је
попуштала концентрација, а одлични тим
Партизана је сваку грешку умео да казни.
Утакмица је преломљена у периоду од
40. до 45. минута. Тада су „црно-бели”
направили серију од 1:5 и предност Дина-
ма од 17:16 претворили у вођство од 18:21.

– Заслужена победа Партизана. После
одличне игре у првом делу, у другом
полувремену смо направили неколико
грешака у нападу и то је то. Жао ми је
што меч до краја није био неизвестан,
али ипак честитам већини играча на
залагању и борбености – рекао је тре-
нер Динама Аким Комненић.

У среду, када је овај број „Панчевца”

већ био закључен, „жуто-црни” су госто-
вали у Костолцу, где су се састали с
домаћим Рударом, а у недељу, 16. маја,
опет играју на свом терену. У Халу спор-
това на Стрелишту долази шабачка Мета-
лопластика. Овај меч почиње у 18 сати,
а биће директно преношен и на РТС-у.

Своје симпатизере још једном су обра-
довале девојке из ЖРК Панчева. После
осамнаестог кола у Супер Б лиги девој-
ке које предводи тренер Марко Крстић
поново су на трећем месту на табели,
захваљујући вредној победи над одлич-
ном екипом Топличанина из Прокупља
од 38:34 (18:17).

Био је то сјајан и готово до самог кра-
ја неизвестан дуел. Панчевке су још јед-
ном потврдиле карактер победника, јер
се нису предавале ни када је ривал имао
четири гола предности.

Сјајна спортска дружина, коју пред-

воде Светлана Ничевски и Марко
Крстић, својом борбеношћу је освојила
симпатије љубитеља спорта у нашем
граду, а у мечу против веома добрих
девојака из Прокупља показале су да за
њих ни елита није недостижна. Нарав-
но, за такво размишљање било би потреб-
но да се сложе још неке „коцкице”.

Било како било, још једну вредну
победу су оствариле: Милица Илић,
Анастасија Грговски, Бојана Балабан,
Тијана Симић (шест голова), Теодора
Станојевић, Марија Митрић (седам),
Хелена Инђић, Анастазија Јамбрушић
(три), Даринка Петронијевић (осам),
Дијана Балабан, Ана Лончар, Ива Гру-
јић, Александра Васић (један) и Вален-
тина Божиновић (једанаест голова).

Следећег викенда девојке из ЖРК
Панчева путују у Кучево на мегдан са
истоименим домаћим тимом.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

МОМЦИ ПРОТИВ ШАПЧАНА, 
ДЕВОЈКЕ ПОБЕЂУЈУ...

Џудо клуб „Академија Јочић” из Стар-
чева прошлог викенда је организовао
камп, у коме је учествовало 90 малих
бораца из: Зворника, Добоја, Тузле, Зре-
њанина, Уба, Краљева, Кањиже, Обре-
новца, Суботице, Панчева, Старчева,
Качарева и београдских клубова: ОЏК
Београд, Маки-Коми и Лепа Србија.

Камп је организован као завршница
припрема за школско Првенство Срби-
је и покрајински шампионат за старије
пионире. Поред домаћина и главног
тренера у кампу Мирослава Јочића, с
децом су радили и бивши репрезента-
тивци, шампиони старе Југославије:
Драган Божовић из Зворника, Гордана
Филиповић из обреновачког клуба Хаџи-
ме и један од најтрофејнијих тренера
Славиша Неранџић из ОЏК-а Београд.

Сви учесници овог кампа изразили су
велику захвалност старчевачком клубу и
Мирославу Јочићу за све што је постигну-
то у раду с децом у периоду од 6. до 9. маја.

– Радили смо два пута дневно, деца
су се припремала за предстојећа так-
мичења и јако сам задовољан како је
све то изгледало. Упркос свим пробле-

мима наш клуб ради пуним капаците-
том, на бази сопствених могућности.
Тренутно имамо више од 50 чланова, а
већ смо добили позив да крајем маја
учествујемо на турниру у Зворнику, где
бих ја одржао и дводневни камп. Пла-
нирамо и одлазак у летњи камп на Гочу
и настављамо да стварамо шампионе. У
недељу, 9. маја, прославили смо и 15.

рођендан клуба. За нама је деценија и
по сурове борбе за опстанак, која сва-
ког шампиона само челичи и стимули-
ше да издржи и гура даље – рекао је
Мирослав Јочић.

Треба додати да су малишани ради-
ли у сјајним условима. На располагању
су имали две сале, сауну, базен и све
што је неопходно за одличан тренинг.

КАМП И ЈУБИЛЕЈ ЏК-а „АКАДЕМИЈА ЈОЧИЋ”

ДЕЦЕНИЈА И ПО СУРОВЕ БОРБЕ

ДЕВОЈЧИЦЕ

НА ПРАВОМ ПУТУ

ДЕЧАЦИ НАЈБОЉИ

У ВОЈВОДИНИ

Пионирска екипа ЖРК-а Панчево

заузела је шесто место на Првен-

ству Војводине, што је још један

показатељ да се у овом спортском

колективу мисли и на будућност.

Девојчицама је мало недостаја-

ло да се пласирају и на државни

шампионат, а поред великог успе-

ха, у клубу поносно истичу и да је

Уна Бркић позвана у изабрани

национални тим који чине девојчи-

це до четрнаест година.

Последњим турниром у Панчеву

окончано је овогодишње такмиче-

ње у Суперлиги Војводине за руко-

меташе до петнаест година.

Рукометна академија Динамо

освојила је титулу шампиона Војво-

дине, друго место је припало ново-

садској Војводини, а треће Хајдуку

из Бешке.

За најбољег играча је изабран

Стефан Петковић, рукометаш пан-

чевачког Динама.


