
Град
Пружни прелаз

чека рампу

» странa 8

цена 40 динара

Здра вље
Чувајте се болести са

слатким именом

» страна 6

Запис

Јасмина Топић: Част је

добити награду „Милица

Стојадиновић Српкиња”

» страна 12

Фото-репортажа

Станица на путу

јата птица селица

» страна 13

Спорт

Извући поуке 

и кренути даље

» страна 31
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ЗАЈЕДНИЦАЗАЈЕДНИЦА

Уз километре новог асфалта, нићи ће и нови дрвореди, 
на изради планова ангажован и Шумарски факултет

Број антитела
ништа не доказује

» страна 3

НОВО У ГРАДУ!

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1

страна 11

Плаћати станарину
или кредит за стан

КОМПЛИКОВАНА РАЧУНИЦА

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!

страна 4

ОБНОВА ГРАДСКОГ ПАРКА У ТОКУ,
НОВА СТАБЛА УМЕСТО ПРОПАЛИХ

На слободи књиговођа
из Иве Курјачког

» страна 3

страна 2

ПИСАЋЕМО У СЛЕДЕЋЕМ БРОЈУ

ЗАШТО СЛАВИМО
И ШТА СУ СЛАВЕ?

ТЕМА „ПАНЧЕВЦА” страна 7

Панчевачки адвокат Јован Ћирић тражио је ванредну контролу
испуњености услова за рад здравствених установа у граду.
„Панчевац” ће обавестити јавност о свим детаљима овог случаја.
Уз то, менаџмент нашег листа поднео је захтев да се уради
вештачење деловања бивше благајнице „Панчевца” Славице
Кнежевић у периоду од 2013. до 2015. године, пре приватизације
новина. Основано се сумња да је својим деловањем у том периоду
оштетила државу и будућег власника. Писаћемо и о томе.



с представницима ЈKП-а „Зеленило” и да
је имао увид у извештај Шумарског
факултетаувезиспредметнимстаблима.

– Ми смо издали решење с роком од
60 дана, с обзиром на то да су већ у
току радови у парку, и сада је прави
тренутак за овај посао, а и време је сад-
ње, тако да смо издали решење с флек-
сибилним роком. Дали смо налог да се
замене постојећа стабла из аспекта
безбедности грађана, а с таквом дина-
миком да се ради стабло за стаблом, да
би се све завршило како треба у року и
онако како је Шумарски факултет
предвидео – потцртао је Ђурђев.

Реконструкција Улице цара Лазара

Два дана пре тога Маја Витман, град-
ска менаџерка, најавила је почетак
радова у Улици цара Лазара и замоли-
ла грађане да имају стрпљења.

– Крећемо с радовима. Пројекат је
дуго најављиван, иначе суфинансиран
од стране Управе за капитална улагања
АП Војводине. Овим путем, испред
Града, желим да захвалим Покрајини
на средствима која се улажу за рекон-
струкцију овако битне саобраћајнице.
Саобраћајница Цара Лазара је дужине
1.410 метара. Биће реконструисана
обострано. Радиће се пешачко-бици-
клистичка стаза са обе стране. Добиће-
мо додатна паркинг-места и додатно
озелењавање; у плану је да буде укупно
551 паркинг-место. Оно што је важно
за грађане јесте да буду упућени: од
сутра неће бити у могућности да кори-
сте Улицу цара Лазара из правца Ули-
це војводе Радомира Путника, све до
раскрснице са Улицом др Светислава
Kасапиновића, али ће на углу улица
Др Светислава Kасапиновића и Цара
Лазара бити омогућен саобраћај. Гра-
ђани ће бити детаљно упућени у све
оно што је предвиђено овим пројек-
том, пошто је улица прилично дугачка,
доста радова је планирано да се изведе

и биће једна од најлепших саобраћај-
ница у граду. Ми смо планирали да
радове изводимо фазно, што значи да
ће се радити од раскрснице до раскр-
снице. Овом првом фазом предвиђени
су радови на изградњи фекалне кана-
лизације до Улице Светислава
Kасапиновића, али то исто ћемо про-
дужити до Улице Жарка Фогараша –
рекла је градска менаџерка.

Планирано је да се до краја ове годи-
не заврши прва фаза, али све зависи од
временских услова.

Акције у селима

Маја Витман је посетила и села у који-
ма се гради: била је на локацијама на
којима су извршени припремни радови
за рехабилитацију улица у Банатском
Новом Селу и Банатском Брестовцу. У
претходном кругу асфалтирања кроз
пројекат јавно-приватног партнерства
у Банатском Новом Селу асфалтирано
је седам улица укупне дужине око 6,7
километара. С радовима који су пред-
виђени у другој фази, Банатско Ново
Село добиће још око 9,4 километра
асфалтираних путева. Тренутно се
ради на уређењу пет улица и ових дана
биће асфалтиране улице Шантићева,
Валерије Докне, 29. новембра, Макси-
ма Горког и Вашарска.

– Оно што је битно јесте да су равно-
мерна улагања у граду и у насељеним
местима. Грађани у Банатском Новом
Селу треба да знају да ово није заврше-
так, да су за следећу годину у буџету
планирана средства и ми активно
радимо на припреми пројеката за
радове, тако да ћемо наставити и сле-
деће године. Упоредо, радови се изво-
де и у Банатском Брестовцу: урађени
су припремни радови за асфалтирање
у Омољици и у Јабуци, моментално се
асфалтира у Долову и остало нам је
Kачарево. У Банатском Брестовцу, у
Улици Бориса Kидрича, изводе се при-

премни радови за асфалтирање. Поред
ове улице такође ће се радити улице
Жарка Зрењанина и Ратка Павловића.
У припреми смо и око асфалтирања
простора за аутобуску окретницу,
односно стајалиште у Улици Саве
Kовачевића. У претходном периоду
град Панчево је извео радове у улица-
ма Поњавичкој, Иве Лоле Рибара,
Kутинова 2, Вука Kараџића. Ми смо у
припреми и плановима с МЗ Банатски
Брестовац и грађанима, шта ћемо
радити у току наредне године. По
динамици, до данас, за 15 месеци
откако се спроводи пројекат јавно-
-приватног партнерства у области уре-
ђења путне инфраструктуре на терито-
рији града Панчева с насељеним
местима, урађено је 45,5 километара
путева и три километра пешачких ста-
за, а асфалтирана је 91 улица.

Градска менаџерка је била и у Долову,
месту које ће за неколико месеци доби-
ти шест километара асфалтираних путе-
ва. Тренутно се асфалтира Трг ослобође-
ња, а у претходним данима асфалтиране
су улице Бориса Kидрича и Светозара
Марковића. У првом кругу радова
асфалтиране су улице Соње Маринко-
вић, Братства–јединства, Зимска и Иве
Лоле Рибара. Маја Витман је изјавила:

– Механизација ће после Долова
отићи на асфалтирање улица у Банат-
ском Новом Селу. Упоредо с тим
вршиће се асфалтирање улица, након
завршених припремних радова, у
Омољици и Банатском Брестовцу. Оно
што нам је остало јесте да урадимо
Банатску улицу у Омољици и да уреди-
мо паркинг код гробља у Старчеву.
Тренутно се изводи асфалтирање у
Јабуци и треба да започнемо радове у
Kачареву на асфалтирању двеју улица.

Према њеним речима, све ово је
последица одговорне политике локал-
не самоуправе и директних улагања из
буџета Града. С. Трајковић

Одмакло сређивање
Градског парка, започето
Улице цара Лазара

Километри асфалта
у насељеним местима

Радови на реконструкцији централног
панчевачког језгра – Градског парка
увелико су започети. Постављају се
цеви, сређује се Масарикова... Има још
много посла. О томе су у парку, на кон-
ференцији за новинаре, 17. новембра
говорили Ђурица Ресановић, секретар
Секретаријата за инвестиције, Данило
Бјелица, директор ЈКП-а „Зеленило”, и
Бобан Ђурђев, секретар Секретаријата
за инспекцијске послове.

Поента приче је да је у оквиру
реконструкције у плану и сечење ста-
рих стабала и постављање нових дрво-
реда.

Озелењавање парка

Најпре је Ресановић рекао да су до
сада уговорени радови на изради тех-
ничке документације за партерно уре-
ђење и за реконструкцију јавног осве-
тљења, а ЈКП „Водовод и канализаци-
ја” припремио је комплетне акте који
се тичу водоводне, фекалне и кишне
канализације. Додао је:

– Ти радови су већ изведени у самом
парку, тренутно је остало да се ради
водовод у Масариковој, а на пролеће
ћемо да решавамо проблеме у Улици
Живојина Мишића. Сада почињу радо-
ви на партерном уређењу и на новом
јавном осветљењу у парку. Као што смо
радили у Његошевој улици и и испред
зграде Градске управе, тзв. биланс,
однос површина између поплочаног
дела и зеленила остаје исти, чак је и у
„корист” зелених површина.

Бјелица се надовезао:
– Има дрвећа које ће морати да буде

замењено. На иницијативу Градске
управе, ЈКП „Зеленило” је у сарадњи са
Шумарским факултетом, најреферент-
нијом установом у Србији, израдило
извештај о здравственом стању стабала у
Градском парку. На основу тог извешта-
ја дошли смо до сазнања да је 16 стаба-
ла у потпуно деградираном стању и да је
апсолутно потребна замена. За то смо се
спремили, имамо нова стабла, која ће
бити изузетно квалитетна, велика, има-
ћемо нове дрвореде садница. Следећих
дана почињемо полако замену, али и
поред тога сматрамо да се зелени фонд
на овом потезу мора појачати и проши-
рити, тако да ће бити додатне садње,
поред замене постојећих стабала, и
тиме ћемо оплеменити овај простор.
Морам да додам да је Шумарски факул-
тет ово радио најсавременијом мето-
дом, такозваним томографом односно
резистографом: то су методе које се тре-
нутно у савременом свету користе и с
којима можете добити апсолутно тачан
пресек сваког стабла и тога какво је
његово здравствено стање.

Ђурђев је казао да је на основу захтева
Секретаријата за инвестиције комунални
инспектор изашао на лице места заједно
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Један је
Пикси!

Такав смо народ... Такво је и ово
поднебље – Балкан. Фудбал се
на овим просторима воли до
фанатизма. За многе је игра над
играма. Због тога се лоши
резултати националних фуд-
балских репрезентација претва-
рају у стање очаја целе нације, а
победе славе и више него еуфо-
рично.

„Горело” је небо прошлог
викенда и над Хрватском и
Северном Македонијом, слави-
ле су се победе тамошњих
селекција, али тријумф „нацио-
налних орлова” и директан пла-
сман на Светско првенство
готово је запалио целу Србију!

Заиста су феноменалан успех
направили Душан Тадић и
његови другови у Лисабону, а
само пре годину дана Србија је
била у стању очаја. Та иста
репрезентација је у Београду
имала меч одлуке против
Шкотске, за одлазак на
шампионат Старог континента и
– није успела. Дакле, исти тај тим,
од кога се сада еуфорично очеку-
је да готово освоји и „богињу”.

Па шта се догодило? Одговор
је веома лак. У српски фудбал
се вратио Драган Стојковић.
Можда и најбољи играч кога је
наша земља икад имала, сада
као селектор националног тима
донео је неку нову енергију.
Енергију вечитог победника,
оптимизма. Пикси је једностав-
но знао да ће успети! Знао је
како да врати фудбалски иден-
титет Србији, а момци коначно
имају на кога да се угледају,
коме да верују.

Пикси је победник! Није се
задовољавао баражем, већ је
напао Португалце на „Ла Лужу”.
Баш као што је некада с десет-
ком на леђима „ломио” Шпанце
на Светском првенству у Итали-
ји, или најмоћнији „Милан” у
историји, када је тим Силвија
Берлусконија спасла београдска
магла.

Србија ће учествовати на
Светском првенству у Катару,
али сигурно је да Драган Стој-
ковић неће да се задовољи само
пласманом на највећу спортску
смотру на планети. Пикси,
извесно је то, има друге плано-
ве. И зна како да их оствари.
Уколико не победи сам себе пре
почетка шампионата, наш
национални тим ће у Катару
свакоме бити незгодан против-
ник.

За почетак, да прођемо груп-
ну фазу и четвртфинале, па
после како буде!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Александар Живковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

О АКТУЕЛНИМ РАДОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

Висински радови.

У центру града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

НИЋИ ЋЕ СТАБЛА, БИЋЕ СТВОРЕНИ ПУТЕВИ

Данило Бјелица, Ђурица Ресановић и Бобан Ђурђев (слева)

Пo јавнoм конкурсу за доделу
средстава Покрајинског секрета-
ријата за финансије у 2021. годи-
ни за учешће у суфинансирању
пројеката који се финансирају из
фондова ЕУ, Граду Панчеву су
додељена средства за суфинанси-
рање пројекта „Одскочна даска –
Подршка становању и активној
социјалној инклузији осетљивих
група у Панчеву”, који се финан-
сира из програма EU SHAI, и то у
износу од четири милиона дина-
ра.

Председник Покрајинске владе
Игор Мировић уручио је 16.
новембра 96 уговора вредних 100
милиона динара за суфинансира-
ње ИПА пројеката који се реали-
зују преко фондова ЕУ. Средства
обезбеђена преко Покрајинског
секретаријата за финансије наме-
њена су јединицама локалне

самоуправе, здравственим и обра-
зовним установама, установама
социјалне заштите, регионалним
развојним агенцијама, јавним
предузећима, пословним инкубато-
рима, невладином сектору и
установама и предузећима с већин-
ским уделом приватног капитала.

Свечаној додели уговора прису-
ствовала је заменица градоначел-
ника Панчева Драгана Купреша-
нин, која је овим поводом изјави-
ла:

– Задовољство ми је да смо
данас у прилици да у Покрајин-
ској влади присуствујемо додели
уговора и да изразим захвалност
Секретаријату и Влади АП Војво-
дине, јер ћемо овим додатним
средствима за наш пројекат за
куповину кућа имати још око
2.600 евра по кући, које Град Пан-
чево планира да купи у склопу

овог пројекта за социјално угро-
жене кориснике. Сада можемо да
продужимо рок за пријаву по јав-
ном позиву који је Град расписао
до краја године и да повећамо
максималну вредност стамбене
јединице с 15.937 евра на 18.500
евра и да на тај начин додатно
повећамо шансу за прибављање
адекватних усељивих кућа са
окућницом.

Пројекат о коме се ради –
„Одскочна даска” – реализује
Град Панчево у партнерству с
Центром за социјални рад „Соли-
дарност” и Друштвом за унапре-
ђење положаја вулнерабилних
друштвених група. Пројекат
финансира Европска унија кроз
програм „Подршка ЕУ социјал-
ном становању и активној инклу-
зији”, а њиме управља канцелари-
ја УНОПС-а у Београду. С. Т.

УЗ ПОМОЋ ВЛАДЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Повећана вредност стамбене јединице
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Бобан Миловановић, књиговођа из
Панчева, који је био осумњичен да
је с мајком Богданком Горњик у
мајуовегодинеубиорумунскудржа-
вљанкуМиоруХајдук, пуштенјеиз
притвора јер је истрага показала да
јојоннијезадаокобнеударце. Како
језазлочиноптуженањеговамајка,
поступакпротивњега, јерјојјенакон
истог помогао, не може да се води
јер јој је крвни сродник. Становни-
ци Улице Иве Курјачког кажу да
сада живе у страху, пишу београд-
скидневнилистови...

Подсетимо, Миора Хајдук, рад-
ница на панчевачком бувљаку,
убијена је 17. маја у просторија-
ма књиговодствене агенције коју
држе Богданка и Бобан, који су
били осумњичени за убиство у
саизвршилаштву. Она је усмрће-
на ударцима тупим предметом у
главу, а након тога је закопана у
дворишту. Сумња се да је мотив
свирепог убиства био прикрива-
ње преваре за коју је Миора схва-
тила да су је починиле књигово-
ђе и она је кобног дана дошла да
с њима реши тај проблем.

Према првим резултатима
истраге, сумњало се да је први на
Миору насрнуо Бобан и ударио
је песницом, а затим и неким
тврдим предметом у главу, а да
му се касније у пребијању несрећ-

не жене придружила и мајка.
Међутим, током истраге, која је
трајала шест месеци, нису про-
нађени докази да је Миловано-
вић задао ударце од којих је жена
преминула.

Тако је он после шест месеци
пуштен из притвора.

Таква одлука је изазвала немир
међу комшијама, нарочито међу
онима који су сведочили свему
што је уследило након што је
Миорино тело пронађено зако-
пано у њиховом дворишту.

– Сећам се, био сам сведок,

полиција ме је позвала унутра,
одмах су рекли да има доказа да
је учествовао, крв је била на њего-
вим патикама, сад кажу да је
ослобођен јер нема доказа – рекао
је за „Блиц” један од комшија.

Он, као ни остале комшије,
не може да поверује у то да је
Богданка сама могла да убије
Миору.

– Она није била ситна жена, од
Богданке је могла да се одбрани,
да ју је гурнула, оборила би је, не
верујем да је она тек тако могла
да је убије сама, па још после све

да уради, да ископа
рупу, да је однесе и
затрпа тамо без њего-
ве помоћи... – наводи
саговорник.

Да је Бобан изашао
из притвора, комши-
је су сазнале када су
приметиле светло у
њиховој кући, а онда
су га неки и срели. И
сам Бобан се на мре-
жама похвалио да је
ослобођен свих опту-
жби и да је, како је
написао, невин.

– Кажу да је мама
преузела сву кривицу,
он испаде није ни сау-
чесник. Мама је пала
на полиграфу, а он је

прошаототестирање– прича.
Становници ове улице, наво-

де, након овога немају мира.
– Шта сада радити? Ми имамо

овде и малу децу, је л’ треба да
размишљамо шта је њему у гла-
ви? Није нам свеједно – каже.

Комшије су, тврде, до те мере
узнемирене да су неки од њих
почели и да говоре о селидби из
тог краја.

– Да ли да се селимо ми... то
сада међу собом причамо, да
видимо шта нам је чинити... –
закључује

ПОСЛЕ ШЕСТ МЕСЕЦИ ИСТРАГЕ

КЊИГОВОЂА ПУШТЕН ИЗ ПРИТВОРА,
КОМШИЈЕ КАЖУ ДА СЕ ПЛАШЕ

НОВА УСЛУГА

Заказивање 
вакцинације СМС-ом

На препоруку Владе Србије
мобилни оператери омогу-
ћили су грађанима да убу-
дуће закажу свој термин за
вакцинацију путем СМС
поруке. До сада је заказива-
ње било могуће на сајту
еУправе или позивањем кол-
-центра, а сада постоји и тре-
ћи начин пријављивања.

Текст поруке којом се при-
јављујете треба да садржи
само ваш јединствени матич-
ни број грађана (ЈМБГ), а
број на који шаљете СМС
зависи од врсте вакцине коју
желите да примите. Ако вам
је свеједно која ће то вакци-
на бити, број је 6010, за
„Астра Зенеку” 6020, „Сино-
фарм” 6030, „Фајзер” 6040,
„Спутњик V” 6050 и за
„Модерну” 6070.

Овим сервисом додатно је
омогућено особама које из
оправданих здравствених
разлога могу да се вакцини-
шу искључиво у кућним усло-
вима да пријављивање за вак-
цинацију изврше слањем свог
ЈМБГ-а на 6080. Д. К.

ПРАВОСУЂЕ

Бојан Величковић на
челу Основног суда

Бојан Величковић постављен је
5. новембра за вршиоца функ-
ције председника Основног суда
у Панчеву.

Да подсетимо, председница
Одбора Скупштине Србије за
уставна питања и законодавство
и посланица Јелена Жарић Кова-
чевић, између осталих, оспори-
ла је у јулу и кандидата за пред-
седника Основног суда у Пан-
чеву Љиљану Синђић.

Образлажућу своју одлуку,
Јелена Жарић Ковачевић је наве-
ла да постоје озбиљне инфор-
мације које говоре о томе да ови
кандидати не испуњавају основ-
не услове или критеријуме за
избор на место председника суда.

Она је поручила овим канди-
датима да се не љуте на посла-
нике зато што раде свој посао.

– Ми смо дужни да слушамо
грађане, који имају врло често
шта да нам кажу. Ми смо дужни
да будемо у контакту с држав-
ним органима, који могу да нам
пруже различите информације
и често, нажалост, добијемо
информације које нам сметају
да подржимо одређене канди-
дате за судије или председнике
судова – образложила је тада
Јелена Жарић Ковачевић.

СЛОБОДЕ

Чак 36 верских
заједница у Србији

У Србији је регистровано чак
36 цркава и верских заједни-
ца, а поред традиционалних,
код нас делују и Заветна црква
Сион, Слободна црква Београд,
Харизматска заједница вере у
Србији, Црква Голгота, као и
многе друге хришћанске зајед-
нице. Своје поборнике у нашој
земљи нашли су и Буда и Харе
Кришна.

Традиционалне цркве су оне
које у Србији имају вишеве-
ковни историјски континуитет
стечен на основу посебних зако-
на, а тај статус имају Српска
православна црква, Римокато-
личка црква, Реформатска хри-
шћанска црква, Словачка еван-
геличка црква, Евангеличка
хришћанска црква, као и
Исламска и Јеврејска верска
заједница.

Ипак, поред њих, с година-
ма су се регистровале и друге
заједнице, чији је број растао,
па је тако 2012, како су медији
писали, у Србији било уписано
17 заједница, док их је данас
36.

Све регистроване верске
заједнице имају једнака права,
а верске слободе у нашој земљи
загарантоване су свима.

„ЕКОСАН ПЛУС”

Од петка сузбијање
комараца

Друштво за дезинфекцију,
дезинсекцију и дератизаци-
ју „Екосан плус” д. о. о. оба-
вештава грађане Панчева да
ће у петак, 19. новембра,
започети третман сузбијања
кућних форми комараца на
територији нашег града.

Радници тог предузећа
вршиће третман у улазима
и подрумским просторијама
стамбених зграда, затим у
подстаницама даљинског
грејања, као и у другим затво-
реним објектима погодним
за развој и презимљавање
тих инсеката.

Овај третман је неопход-
но извршити баш сада зато
што се с доласком хладног
времена стварају неповољ-
ни услови за опстанак кома-
раца напољу и они траже
места где могу да презиме.
То су управо подруми, шах-
те, подстанице, гараже, кући-
це лифтова и друга места
где је топлије него напољу.

Занимљиво је да преко
зиме преживљавају пре све-
га оплођене женке, које на
пролеће дају нову генераци-
ју комараца. Д. К.

Заинтересованост за проверу
антитела знатно се повећала од
увођења ковид пропусница у
нашој земљи, које, поред потвр-
де о вакцинацији, обухватају
управо и ову врсту провере имун-
ске заштите. Иако велики број
невакцинисаних прибегава овом
виду добијања зеленог сертифи-
ката, стручњаци саветују да је то
веома лош избор и да није гаран-
ција заштите од вируса.

– Мој савет је да се то не ради.
Једина меродавна мера заштите
је вакцинација и ништа више. Та
тестирања нису меродавна. Данас
буде антитела, сутра већ нема. То
није све поуздано. То што пока-
жутестови, далисудовољнаанти-
тела или нису, то се још не зна, то
још није научно измерено – који

ниво антитела, код ког теста. Ја
бих то искључио као мерење
заштићености. За то сам да се
користи само вакцина и да то
једино буде прихватљиво – каже
епидемиолог Радмило Петровић.

Микробиолог др Нада Капу-
лица мишљења је, од самог
почетка пандемије, да антитела
не треба радити јер граница која
гарантује заштиту није стандар-
дизована, а посебно их, каже, не
треба радити да би се добила
ковид пропусница, јер се тиме
неће ништа добити.

– Не треба радити антитела.
Или си вакцинисан или ниси, то
је мој став. Нисам за то да се
мере антитела, осим у посебним
случајевима, јер још нема кри-
теријума који ниво антитела озна-

чава заштиту. Пуно испитивања
се ради и код нас, међутим, још
није стандардизовано која је то
граница која пружа сигурну
заштиту, а уопште не треба да се
ради у случају да се узме ковид
пропусница – тврди она и дода-
је да, уколико се невакцинисани
одлучују за овако нешто само да

би добили ковид пропусницу,
неће ништа тиме постићи.

Епидемиолог др Зоран Радо-
вановић недавно је објаснио да
вакцинепротивкоронавирусапро-
изводе различит број антитела,
али да често нема поенте мерити
их на своју руку. Неки од тестова
које грађани плаћају заправо и
не показују право стање, објаснио
је том приликом наш стручњак.

– Треба знати да не постоји
чаробна граница антитела за коју
у овом тренутку знамо да може да
заштити. Неко може да оболи и
ако их има више, а неко да не обо-
ли иако их има мање. Разлози за
тосууправоколичинатихнеутра-
лишућих антитела која се не раде
свима, али и ћелијски имунитет –
објаснио је он. Р. П.

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

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

Тако, на пример, заин-
тересовани у Заводу „Пан-
чевац” могу да ураде и
кардиолошки преглед и
све врсте ултразвучних
прегледа срца. За ове
услуге су ангажовани
водећи стручњаци у тој

области dr sc. med. Сло-
бодан Томић, кардиолог,
доктор медицинских нау-
ка и магистар кардиоло-
гије са Института „Деди-
ње”, као и доцент dr sc.
med. Ненад
Ратковић и
др Миодраг
Шипчић с
Војномеди-
цинске ака-
демије.

Ендокрино-
лошке пре-
гледе обавља
др Гордана
Вељовић из
Опште болни-
це Панчево, а
колор доплер
врата, руку,
ногу и абдо-
миналне аор-
те и ултразвук
меких ткива
ради др
Ненад Марги-
тин, специја-
листа радиологије, шеф
одсека СТ дијагностике и
заменик начелника Слу-
жбе радиолошке дијагно-
стике у Општој болници
Панчево. Из Опште бол-
нице долазе и др Душан
Стојић и др Александра
Стијаковић, који раде пре-
гледе дојке (класични
односно ултразвучни), и др
Предраг Вујић, који ради
уролошке прегледе. За пре-
гледе из области гинеко-
логије задужена је др Весна

Новичић Ђоновић из Дома
здравља Палилула.

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

Поред свега наведе-
ног, Завод „Панчевац”
издваја се и по томе што
у хематолошко-биохе-
мијској лабораторији те
установе пацијенти
већину верификованих,
контролисаних и суми-
раних резултата могу
добити за свега сат вре-
мена.

У Заводу ће ускоро
почети да се спроводи и
амбулантна хирургија, а
све интервенције, као и
додатне хируршке и кон-
султативне прегледа оба-
вљаће др Горан Додев-
ски, специјалиста абдо-
миналне хирургије из
Опште болнице Панче-
во.

Због свега овога не чуди
чињеница да све већи
број Панчевки и Панче-
ваца бира Завод „Панче-
вац”, посебно онда када
је неопходно урадити

прегледе и
анализе на
једном месту
и добити
р е з у л т а т е
што пре. С
тим у вези,
треба подсе-
тити и на то
да се у Заво-
ду, примера
ради, све
врсте лекар-
ских уверења
издају за
максимално
два сата.
И овог месе-

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

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

ПРОМО

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

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

ЈЕДИНИ ИЗЛАЗ ЈЕ У ВАКЦИНИ

Стручњацисујединствени: мерењеантителајепомодарство

Кућа у Улици Иве Курјачког



До отплате последње
рате кредита власник
некретнине је банка

Сви подстанари
свесни су тога да
кирију плаћају за
стан који никада
неће бити њихов

Сагледати све аспекте,
па донети одлуку

На сваком ћошку, а и између
углова улица, ничу зграде по
Панчеву. Посао инвеститора је
изузетно исплатив, а будућих ста-
нара да добро размисле: да ли
желе да узму стан у закуп или да
га купе кредитним задужењем у
банци? Шта је исплативије?

Консултујући се с доступним
подацима на интернету, али и
с људима који се баве некрет-
нинама, покушали смо да нађе-
мо одговоре на та питања.

Баратање бројкама

Чињеница прва: нагло је порас-
тао број стамбених кредита.
Информација на нивоу Србије
јесте да је за шест година њихов
број скочио са 100.000 на
145.000, што значи да грађани
наше земље све чешће одлучу-
ју да је боље узети позајмицу
од банке за кров над главом
него бити подстанар. Ипак,
постоји и „квака” за врата ста-
на у власништву: у следећих
20 до 30 година грађани нису
„своји на своме” јер је власник
стана – све до отплате послед-
ње рате кредита – банка.

Чињеница друга: порасле су
цене некретнина свуда у Срби-
ји, а рекли бисмо, „локалпа-
триотски”, највише у Панчеву.
Како „помирити” све наведено
и донети најбољу одлуку?

Сви подстанари, укључујући
и долепотписаног, свесни су
тога да кирију плаћају за стан
који никада неће бити њихов.
Истовремено, висина месечног
закупа скоро је једнака месеч-
ној рати за кредит за некрет-
нину сличне квадратуре и при-
ближно исте локације, која ће,
под условом да се редовно изми-
рују обавезе према банкама, за
20–30 година, односно отплате

кредита, постати власништво
садашњег подстанара.

Због тога што панчевачки
трговци некретнинама и инве-
ститори који граде зграде бара-
тају често и дијаметрално
супротним подацима у вези с
ценама, послужили смо се
доступним информацијама из
комшијског главног града. Тамо
су цене нешто више, али су
пропорције исте. Суштина је
идентична: доћи до прорачуна
да ли смо спремни на ризик и
улазак у „дил” с банком или и
даље да играмо на „сигурицу”
– подстанарство.

Елем, у Београду за најам
стана који кошта око 80.000
евра месечно за кирију треба
издвојити око 350 евра. Толи-
ко износи и рата кредита узе-
тог на период од 30 година.
Али ако се купац стана опре-
дели за отплату на 20 година,
месечна рата би му била и до
сто евра већа. Логично – ако је
рок отплате дужи, онда је рата
подударна с киријом, а ако је
краћи, рата је мало виша.

Газда увек може
да ти да отказ

Наравно, када животна ситуа-
ција није иста, постоје и друга-
чије школе мишљења. Рецимо,
ако поседујете стан, па други
узмете на кредит, онда ренти-
рате ту нову некретнину и кири-
јом коју добијате отплаћујете
рате банци. Тако, у разлици у
висини кирије и рате према бан-
ци можете и да зарадите.

Али то су су лаке „муке”; кад
се има, онда се може. Потреб-
но је само да вас неки пријатељ
посаветује о висини променљи-
вог еурибора, али нећемо сада
да се фрљамо тешким речима.

Постоје примери таквих инве-
стиција, мада у земљи у којој
живимо они су у мањини. Пре-
ма речима трговаца некретни-
нама, реалност је таква да у
већини случајева кредит за стан
узимају људи који су процени-
ли да им је исплативија изве-
сност задужења код банке на
дужи рок него стална неизве-
сност подстанарског живота, у
смислу да газда у сваком тре-
нутку може да ти да отказ, а ти
мораш опет да се селиш.

Ранијих година, кажу вла-
сници агенција за промет
некретнина, млађи људи, посеб-
но брачни парови, углавном су
се опредељивали за рентирање
станова. Међутим, последњих
година тај тренд се променио,
јер грађани процењују да им је
боље да се задуже за нешто што

ће једног дана
бити њихово
него да дају
новац за туђе
власништво. У
Панчеву су виси-
не кирија скочи-
ле, па су сада
исте или чак и
веће од месечне
рате кредита. То
се посебно одно-
си на мање ста-
нове, за којима
је велика потра-
жња за рентира-
ње, а они су нај-
пријемчивији и
за куповину.

А н а л и з е
показују да се
старосно доба за

куповину некретнина путем
кредита креће између 33 и 42
године живота, а најчешће се
ради о запосленим брачним
паровима. Ипак, пре задужи-
вања треба сагледати све аспек-
те дуготрајне авантуре отплате
кредита јер је непредвидиво
шта ће се десити у наредних
30 година. И, свима је јасно да
банке, иако је рата иста, у стар-
ту наплаћују велики проценат
камате, а само малени део глав-
нице. Како време тече, тако се
и та чињеница мења. А прилив
новца треба да буде констант-
но велики, а време да протек-
не... Ако дође до проблема око
плаћања кредита, стан може да
оде на „фендовање”.

Интересантна чињеница, или
„фани фект”: грађани развије-
них, западних земаља, из тако-
званог средњег слоја, чешће се
одлучују за изнајмљивање ста-
нова, уместо да их купују. То
је, ваљда, део менталитета и
солвентности: толико и толико
дођем за гајбу месечно, оноли-
ко су ми трошкови за комуна-
лије и остане ми два-три сома
евра месечно за све остало, што
кошта исто или мање него у
источним државама Европе –
наравно да могу и да уштедим.

Зато не изненађује податак
да је у неразвијеним земљама
у последњих десетак година,
откад су „процветале” рекламе
за стране банке (у Панчеву
постоје 24 пословнице), много
чешћа пракса куповине некрет-
нине од изнајмљивања.

4 ДРУШТВО
Петак, 19. новембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРИЈЕМ ЗА АЊУ ЦРЕВАР У ГРАДСКОЈ КУЋИ

Допливала до
европског сребра

СВЕ ВИШЕ ЦЕНЕ „ПОТРОШАЧКЕ КОРПЕ”

Кромпир највише
поскупео

Радомир Константиновић није био експлицитни морал-
ни проповедник, мада га део овдашње јавности управо
тако доживљава, већ је, како га ја памтим, био инте-
лектуалац и тумач првог реда, трајно запитан над при-
родом човека, посебно ствараоца. И негде при крају
свог века рекао је да је очај оно што једино остаје
данашњем људском бићу. Бити очајан значи потврду
да си човек, упркос свему. Сећам се те његове мисли
као да је изречена пре пет минута. И делим је с њим. У
ствари, живим је.

(Универзитетски професор Михајло Пантић, 
портал „Нова.рс”, 11. новембар)

* * *
Вероватно би данас живот једног детета, па и сваког
људског бића, био на вишој цени да смо пре десет,
двадесет година као друштво умели да проговоримо
озбиљно о геноциду, али нисмо. А да ли ће мурал Рат-
ку Младићу на крају бити уклоњен, заиста не знам.

(Србијанка Турајлић, 
„Данас”, 15. новембар)

* * *
Свако друштво избегава да се суочи са својим мрач-
ним странама. Само што демократска друштва то узи-
мају себи за обавезу. Србија је кратко и лоше живела
демократију, нешто је загребала, али је невоља с нашим
демократама што им је демократија или пењоар којим
покривају наго тело национализма, или се, ако јесу
истинске демократе, заогрћу шињелом национализма,
мислећи да је то начин да допру „до народа”. Кад си
поражен, поражен си. Нешто се, као, џилиташ, напре-
дујеш, иритираш умртвљено национал-грађанство, спа-
саваш душу и надаш се да ти дете неће живети овде.

(Редитељ Горчин Стојановић, 
портал „Независност”, 10. новембар)

* * *

Власт мора да брине о здрављу свих становника, без
обзира на њихова опредељења. Ковид пропуснице су
уведене у готово свим европским државама и важе
цео дан, а не само два или четири сата као у Србији.
Ковид пропуснице би требало да важе цео дан за сва
јавна места.

(Епидемиолог проф. др Зоран Радовановић, 
„Бета”, 15. новембар)

* * *
Мислим да смо потпуно по оном што смо приказали
заслужили да победимо. Момци су одиграли такми-
чарску утакмицу с дубоким уверењем да можемо да
добијемо, без обзира на то што смо играли против јед-
не сјајне селекције. Ово је велики успех за Србију и
српски фудбал, сви заслужују честитке. Ми смо гово-
рили од почетка да ће утакмица у Лисабону бити фина-
ле, то се и десило. Знало се да нас само тај резултат
води на жељено место. Ментална снага, зрелост, пона-
шање, пожртвованост, поштовање свих принципа које
сам тражио... То је све донело да Србија вечерас треба
да буде поносна. Ништа се не би променило ни да је
остало нерешено. Мој посао је да осмислим, да им
пренесем, да их убедим да могу, све је то на крају
резултирало овако како се завршило. Са тактичке стра-
не смо одрадили посао и објаснили играчима шта тре-
ба да раде на терену. Прелепа игра и заиста смо веро-
вали у то, ја сам стално говорио да нико од противни-
ка нема крила да лети, то је игра 10 на 10 на терену,
показали смо велико срце, велику вољу и мотивацију.
Вратило се онако како треба. Ово је велика ствар...
Немамо лимит, ми ћемо после овога анализирати све,
а све што смо урадили, урадили смо перфектно. Пока-
зали смо на крају да смо ми бољи. Видећемо за касни-
је. Имамо потенцијал за много веће ствари.

(Селектор фудбалске репрезентације Србије Драган
Пикси Стојковић, телевизија „Нова”, 14. новембар)

КОНЦЕПТ БИТИ СТАНАР ИЛИ ПОДСТАНАР

БАНКЕ НАЈПРЕ НАПЛАЋУЈУ КАМАТУ
И САМО ДЕЛИЋ ГЛАВНИЦЕ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Хм, купити стан или га изнајмити?

ГрадоначелникПанчеваАлексан-
дар Стевановић организовао је
прошле недеље пријем у згради
Градске управе у част пливачице
Ање Цревар. Поред њих, прису-
ствовали су и Слободан Битевић
иДејанПерић, председникисекре-
тарСпортскогсавезаПанчева, као
и Дејан Цревар, отац пливачице и
председник ПК-а „Динамо”.

Панчевка Ања Цревар осво-
јила је сребрну медаљу на 400
метара мешовитим стилом на
Европском првенству у малим
базенима које се одржавало у
Казању у Русији. Ања је стигла
до сребра, поделивши га са Ита-
лијанком Саром Франчески. Она

је домаћинима представила сво-
је резултате и утиске с такмиче-
ња у Русији, а чланици ПК-а
„Динамо” ово је највећи успех у
досадашњој каријери.

Градоначелник Стевановић
честитао је Ањи на медаљи и
овом фантастичном успеху и још
једном истакао да је град Пан-
чево ту за њу, као и за све остале
панчевачке спортисте, да је Пан-
чево било и биће град спорта, те
да је циљ свих активности које
се спроводе на развоју града
управо стварање најбољих могу-
ћих услова за развој у свим дру-
штвеним областима – а посебно
у спорту, култури и образовању.

Грађани су свесни да је
„потрошачка корпа” све ску-
пља. То су ових дана потвр-
дили и подаци Републичког
завода за статистику. Тема је
била поређење цена из секто-
ра пољопривреде и рибарства
у периоду од годину дана.
Тако, оне су септембру 2021.
године у односу на исти месец
претходне године порасле за
41,5 одсто, а највећи раст забе-
лежен је у ратарској
производњи – 52,8 процена-
та. Ипак, рибарска производ-
ња, која се води у истом сек-
тору, није пратила ту криву –
забележила је пад цена од 8,4
одсто.

По групама производа, нај-
више су цене подигли произ-
вођачи кромпира: омиљени
додатак јелима је за 89 
процената скупљи него у сеп-
тембру прошле године. Следе
индустријско биље и кукуруз,
с процентима раста већим од
55 одсто, а затим пшеница,
која је скупља за 35,2 одсто.

Цене меса, зависно од врсте,
скочиле су од 15 до 22 одсто,
а месне прерађевине јесу ску-

пље, али не толико: на каси
се мора издвојити три одсто
више него прошлог септем-
бра. Слична је ситуација и с
воћем, млеком и јајима, који
бележе раст цена од три до
шест одсто у овом периоду.

Логично – ако је рок
отплате кредита дужи,
онда је рата подударна
с киријом, а ако је
краћи, рата је мало
виша од станарине.



НИС позива академце
на једногодишњу обуку.

Ко се покаже, може да
постане део пословног
тима нафтног гиганта

У потрази за младим талентима НИС
је започео нову сезону програма под
називом „НИС Енергија”, а заинтере-
совани се могу пријавити до 21. новем-
бра слањем биографије путем линка
https://posao.nis.rs/pri ja va/nis -energy-1.
За програм могу конкурисати мастер
студенти и они који су дипломирали
на Машинском факултету, Техноло-
шком факултету, Електротехничком
факултету, Високој техничкој школи
струковних студија, Рударско-геоло-
шком факултету, Хемијском факулте-
ту, Пољопривредном факултету, Факул-
тету организационих наука, Економ-
ском факултету, Саобраћајном факул-
тету и Природно-математичком факул-
тету. На конкурсу ће бити изабрано 30
полазника.

„NIS Energy” је једногодишњи пла-
ћени програм компаније НИС, а потреб-
но је да кандидати имају мање од годи-
ну дана радног искуства, одлично позна-
вање пакета „Мајкрософт офис”, као и
знање енглеског језика. Почетак ове

сезоне планиран је за фебруар 2022.
године, а изабране полазнике ће током
целокупног трајања програма пратити
ментори НИС-а. Поред рада у компа-
нији, за полазнике ће бити организова-
ни различити тренинзи, стручна пре-
давања и обуке, као и рад на индивиду-
алном пројекту. Полазници закључују
уговор о раду на одређено време у тра-
јању од годину дана, а по завршетку
програма добијају могућност да се запо-
сле у компанији.

Како кажу у НИС-у, ангажовањем
нових стручњака настављају да пружа-
ју шансу младима да своју каријеру
започну у једној од водећих домаћих
компанија. Млади стручњаци, мотиви-
сани да уче и стичу радно искуство у
једном од највећих енергетских систе-
ма у региону, за НИС представљају нову
енергију која ће допринети даљем раз-
воју компаније.

Шта је „НИС Енергија”?

Реч је о једногодишњем плаћеном про-
граму за тридесеторо полазника који,
поред практичног рада с ментором,
укључује и различите обуке и тренин-
ге, као и рад на пројекту. У НИС-у исти-
чу да су се потрудили да креирају при-
јавни процес тако да кандидатима буде
занимљив и користан. Након пријаве
колеге регрутери пролазе кроз биогра-
фије свих кандидата – знају да постоји

мит да се CV гледа осам секунди, али
кадар у нафтном гиганту томе посве-
ћује више пажње. Сви који прођу овај
корак биће позвани да ураде тестове
личности и способности. Након тесто-
ва следе HR интервјуи и, за разлику од
других компанија, кандидати ће уна-
пред добити савете да се припреме за
интервју, а они најуспешнији након HR
интервјуа иду на финални интервју с
будућим менаџером. После сваког кора-
ка могу да очекују повратну информа-
цију, имејлом или телефоном, у зави-
сности од круга селекције.

Сваки полазник програма добиће
ментора – запосленика у НИС-у који
ће бити уз младиће и девојке од почет-
ка до краја програма. Његов задатак је
да олакша привикавање и прве дане
програма, али и да ученика програма
детаљно води кроз унапред креиран
план целе године.

Сама обука

Поред практичне обуке кроз коју пола-
зник пролази са својим ментором, осми-
шљена је и веома занимљива агенда
додатних обука и предавања. Сам про-

грам почиње посетама различитим сек-
торима унутар компаније, како би се
академциупозналиспословањемНИС-а. 
Посете подразумевају обиласке нафт-
них бушотина, Рафинерије у Панчеву,
бензинских станица. Поред тога, про-
грам укључује и теоријска предавања о
светским трендовима о нафтној инду-
стрији професора факултета с којима
НИС сарађује. Биће и софт скилс тре-
нинга, као и радионица и предавања о
компанијској култури и вредностима.

Након шест месеци програма кан-
дидат, заједно са својим ментором и
HR бизнис партнером, пролази кроз
евалуацију и заједно креирају даљи
план развоја. У току наредних шест
месеци добија се и задатак – индиви-
дуални пројекат из области рада тима,
а финално решење се представља
менаџменту свог сектора на самом
крају програма. Да ли програм подра-
зумева запослење након завршетка
зависи од три ствари: жеље полазника
да ради у НИС-овом тиму, добрих
резултата током трајања програма и
од тога да ли постоје компанијске
потребе у том моменту.

За возила преко 2.000
кубика стара 10 до 20
година регистрација
јефтинија 60.000 динара

На предлог Министарства финансија,
донесене су нове скале за опорезива-
ње моторних возила приликом реги-
страције и надлежно министарство
припремило је Нацрт закона о изме-
нама и допунама Закона о порезима
на употребу, држање и ношење добара
које је Влада Републике Србије недав-
но усвојила. Наведене измене и допу-
не су предложене јер се имало у виду

да се тржишна вредност путничких
возила радне запремине мотора преко
2.000 цм³ брже умањује по основу ста-
рости у односу на остала моторна вози-
ла. С тим у вези, наводи се у саопште-
њу Владе, указала се потреба да се код
опорезивања порезом на употребу
моторних возила доследније спроведе
уставни принцип опорезивања сра-
змерно економској моћи обвезника.

„Наведеним изменама и допунама
предложено је да се умањи пореско
оптерећење за та возила старости пре-
ко пет до двадесет година. За возила
старости преко двадесет година додат-
но умањење није предложено зато што

се за та возила и сада плаћа 20 одсто
од прописаног износа пореза. Такође,
додатно умањење код опорезивања
ових возила могло би се сматрати под-
стицајем за њихову набавку, што није
прихватљиво са становишта безбедно-
сти саобраћаја на путевима и унапре-
ђења заштите животне средине”, пише
у допису Владе Србије.

Обрачун је извршен тако што се
пошло од износа пореза који се пла-
ћа у 2021. У децембру ове године
извршиће се усклађивање износа
пореза који се плаћају у 2022. годи-
ни индексом потрошачких цена за
претходних дванаест месеци, према

подацима републичке организације
надлежне за послове статистике. Због
тога ће доћи до измене износа поре-
за који се плаћа након умањења тако
усклађених износа пореза по основу
старости возила.

Најављени попусти за регистра-
цију моторних возила обрадовали
су возаче. Међутим, увозници упо-
зоравају да би то могло да под-
стакне увоз загађивача, којих у
Европској унији желе да се осло-
боде. Ова категорија возила спада
у групу највећих загађивача и у
свету се такви загађивачи кажња-
вају.
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Због пандемије ковида
19 нова транша помоћи
– од 2.000 до 5.000 евра

Грађани бесни јер им
је новац заробљен
више од годину дана

Министарство трговине, туризма и
телекомуникација Србије расписало
је јавни позив за финансијску подр-
шку од 2.000 до 5.000 евра тури-
стичким агенцијама, организатори-
ма туристичких путовања, због поте-
шкоћа у пословању проузрокованих
епидемијом ковида 19. Да подсети-
мо, туристичке агенције до 15. 
јануара следеће године морају да вра-
те око 20 милиона евра путницима
који ни ове сезоне нису искористили
раније уплаћена путовања. С обзиром
на то да је враћање новца под вели-
ким знаком питања, јер организато-
ри путовања тврде да немају средства
на рачунима, држава је повукла први
потез, али, према речима власника
агенција, ова помоћ није довољна.

Програмом се утврђује распоред
коришћења субвенција за подршку
раду туристичких агенција, органи-
затора путовања, које се додељују на
име покрића трошкова у вези са
обезбеђењем гаранција путовања, а
исплата од 2.000 до 5.000 евра врши-
ће се у динарској противвредности
обрачунатој по средњем курсу Народ-
не банке Србије на дан када држав-
на помоћ буде додељена.

Прва помоћ

Право на коришћење бесповратних
средстава имају привредна друштва,
друга правна лица или предузетни-
ци, регистровани у одговарајућем

регистру, који поседују лиценцу орга-
низатора путовања. Услови за доделу
средстава које туристичке агенције
морају да испуне јесу да су регистро-
ване у одговарајућем регистру, да
поседују лиценцу, да су обезбедиле
гаранцију путовања, да над туристич-

ком агенцијом није покренут стечај-
ни поступак, да се не спроводи посту-
пак за унапред припремљени план
реорганизације или да на снази нису
мере из унапред припремљеног пла-
на реорганизације (УППР), да се не
спроводи план реорганизације или

да на снази нису мере из плана реор-
ганизације, финансијско реструкту-
рирање или поступак ликвидације.

Захтеви за коришћење субвенција
подносе се Министарству трговине,
а рок је 24. новембар ове године.

Кроз банкарске гаранције

У припреми је још један програм и
ускоро би требало да буде саопште-
но више детаља о томе како ће изгле-
дати услови кредитирања преко Фон-
да за развој. Основни услов биће тај
да су агенције до 15. марта, пре про-
глашења пандемије, имале статус
организатора путовања, с валидном
лиценцом односно гаранцијом путо-
вања. Они који испуњавају услове
биће у прилици да добију повољан
кредит с нижом каматном стопом,
грејс-периодом од две године и
роком отплате од пет година. Ко не
буде прихватио понуђене програме,
мораће да обезбеди средства на дру-
ги начин – или ће се дуговања напла-
ћивати кроз осигурање или банкар-
ске гаранције.

Оно што је сасвим јасно, нема
најава да би могло да дође до одла-
гања обавеза агенција – дуг грађа-
нима, бар према садашњем стању
ствари, мораће да се врати почет-
ком наредне године. Да подсетимо,
према уредби коју је усвојила Вла-
да, за сва путовања која су уплаћена
до 15. марта прошле године, а нису
искоришћена, путници су од свих
туристичких агенција добијали
потврде о заменским путовањима
на којима је јасно назначено када
су уплатили аранжман и колико нов-
ца се налази у туристичким агенци-
јама. С том потврдом ће у истим
агенцијама захтевати повраћај нов-
ца, а крајњи рок је засад 15. јануар
следеће године.

ДРЖАВА ПОМАЖЕ ТУРИСТИЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

ДУГОВИ МОРАЈУ ДА СЕ ВРАТЕ

НОВЕ ЦЕНЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ ОД 1. ЈАНУАРА

Велика кубикажа више није баук

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

КАКО ЋЕ СЕ
НАДОКНАДИТИ ЧАСОВИ?

Ђаци се вратили у
школске клупе

Ђаци у Србији су прошле недеље
били на продуженом јесењем
распусту и у школе су се вратили
15. новембра. Према најавама из
Министарства просвете, часови ће
се надокнађивати радним суботама
и додатним часовима, а продужење
школске године је крајња мера.
Према изјави министра просвете
Бранка Ружића, до евентуалног
продужетка школске године због
надокнаде изгубљених часова неће
доћи.

Из надлежног министарства
апелују на примену и других мера
ограничавања окупљања и строго
поштовање свих других прописаних
мера за превенцију и сузбијање
ковида 19 како би одлука о
продужењу јесењег распуста дала
ефекат на смањење оболевања од
ковида 19 у школском узрасту и
општој популацији.

ОДЛУКА
ВЛАДЕ СРБИЈЕ

Нема
поскупљења

Влада Србије препоручила је
Електропривреди Србије (ЕПС) да
до 1. децембра године не мења
цену струје за привреду. Купцима
на слободном тржишту нуди се
ограничено продужење важећих
уговора или одлагање већ
закључених уговора, па се
привредницима којима је уговор о
снабдевању истекао 31. октобра
даје могућност да га продуже до
краја новембра. Иста понуда важи
и за оне привреднике који су на
резервном снабдевању, а уговор је
такође истекао крајем октобра.
Њима се нуди нови уговор о
снабдевању струјом за новембар по
истој цени. И привредници који су
потписали нови уговор о снабдевању
по вишој цени, који важи од 1.
новембра, његову примену могу да
одложе до 1. децембра.

Да подсетимо, на српском
тржишту лиценцу за снабдевање
струјом имају 63 снабдевача, а
активно је само њих 11, али због
најповољније цене ЕПС снабдева
више од 95 одсто потрошача.
Тренутна цена струје на тржишту
износи између 70 и 135 евра по
мегават-сату. На панелу Америчке
привредне коморе стручњаци су
упозорили да се продајна цена струје
неће вратити на просечних 60 евра
по мегават-сату, колико је била пре
кризе, а да ће следеће године
просечна цена струје бити 120 евра.

НОВА СЕЗОНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕ „НИС ЕНЕРГИЈА”

За први успешан пословни корак
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Наркоманија као веома важан
јавноздравствени и социјал-
ни проблем јесте тема којој
се често враћамо. Разлози су
јасни – злоупотреба нарко-
тика брзо прераста од про-
блема појединца у проблем
породице и шире заједнице.
Тешко је тада говорити искљу-
чиво о психичкој или физич-
кој зависности, о лаким и
тешким дрогама. Стална
потреба за наркотиком неми-
новно води у економску про-
паст с губитком посла и при-
хода, у породичне сукобе, пси-
хичко и мен-
тално насиље.
Конфликти и
е к о н о м с к о
пропадање по
правилу доно-
се менталне
проблеме у
виду анксио-
зности и
депресије чла-
нова породи-
це, а то је гото-
во сигуран пут
у б р а ч н и
развод и одва-
јање деце од
родитеља.

Једна ургентна служба као
што је наша суочава се са
апсолутно свим последица-
ма наркоманије. Предозиран,
животно угрожен пацијент
само је врх леденог брега.
Наше интервенције на тере-
ну подразумевају процену,
као и помоћ лицима која су
претрпела физичко и пси-
хичко насиље од стране зави-
сника. Нису увек у питању
чланови породице, већ то
могу бити случајни прола-

зници, радници у продавни-
цама или угоститељским
објектима. Све чешће наила-
зимо на тешке политрауме у
саобраћајним незгодама које
су проузроковала лица под
дејством наркотика или висо-
ких концентрација алкохола
у крви. Сарадња са органима
реда и са социјалном слу-
жбом неминовна је у суоча-
вању с великим бројем про-
блема које ова пошаст иза-
зива.Чини се ипак да се цело-
купна прича најчешће завр-
шава интервенцијом поли-
ције, наше службе и 
евентуалним транспортом до
центра за токсикологију на
ВМА. Заборавља се оно што је
најважније, а то је да се ради
о болести зависности и да та
болест треба да се лечи. Нема
сумње да би се на овај начин
лечили и многобројни соци-
јални и друштвени проблеми
изазвани наркоманијом.

Стигматизација у смислу
чињења криминалног дела
требало би да пређе на ствар-
не починиоце тих дела, то јест
на оне који тргују наркоти-
цима и који намамљују децу
и тинејџере у пакао зависно-

сти. Требало би
јасно разлико-
вати болест и
зависност од
криминалних
радњи штетних
по целокупно
друштво. На
овај начин про-
блем наркома-
није би се мно-
го ефикасније
држао под кон-
тролом. У при-
лог томе иду и
економске сту-
дије, које гово-
ре да сваки

динар уложен у лечење зави-
сности од дрога враћа дру-
штву четири до седам дина-
ра кроз смањење броја кри-
миналних радњи, почињених
крађа и тиме изазваних суд-
ских трошкова. Трошкове који
настају у породицама зави-
сника, а проузроковане стал-
ним конфликтима, ментал-
ним болестима и економским
пропадањем, веома је тешко
израчунати, али јасно је да су
они огромни.

Суочавање с последицама 
наркоманије

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Стигматизација у
смислу чињења 
криминалног дела
требало би да пређе
на оне који тргују
наркотицима и који
намамљују децу и
тинејџере у пакао
зависности.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Једна од честих тежих последи-

ца ковида је и тромбоза, па се о

њој у последње време много

говори. Но овај проблем је

постојао и пре пандемије и није

тако редак у популацији. Он се,

уз одређена правила, може

предупредити, а биљни препа-

рати нам у томе могу помоћи.

Поред примене лековитог

биља, препоручује се што више

кретања и исхрана богата воћем, поврћем, орашастим плодовима и

целим зрнима житарица. Добро је да у свом тањиру имате намир-

нице зелене, црвене, наранџасте и љубичасте боје, а у зависности

од доба године, и сремуш или бели лук.

Биљна мешавина коју препоручује траварка Милена Марић

помаже код оштећења крвних судова, где су потенцијална места

стварања крвног угрушка. Побољшава проток крви и спречава згру-

шавање. Може се направити алкохолна тинктура за унутрашњу и

спољну примену.

Припремити једнаке количине биљака: врбе (кора), глога (цвет

или плод), дивљег кестена (плод), кокоца и раставића. Стаклену

теглу до 2/3 напунити уситњеном биљном мешавином. Налити до

врха алкохол (40–50%) или домаћу ракију. Теглу затворити, промућ-

кати и држати на собној температури две недеље. За то време сва-

ки дан мућкати и протресати. Процедити и држати у тамној флаши

на собној температури. Узимати три пута дневно по кашичицу тинк-

туре пре јела, у трајању од три месеца. Поред тога, ујутру и увече

утрљати у проблематична места. Овакав третман такође побољшава

еластичност крвних судова и помаже код грчева и отока.

Биљем против
тромбозе

Када би све особе на свету које у
овом тренутку болују од дијабе-
теса живеле у једној држави, та
држава би била трећа најмного-
људнија земља на свету – одмах
после Кине и Индије, а испред
САД! На сваких 10 секунди две
особе на планети разболе се од
дијабетеса, а једна особа умре због
компликација ове тешке болести.

Лек за дијабетес још увек није
пронађен, али се болест, срећом,
може обуздати уз свакодневну
терапију, редовно праћење, здрав
начин живота и стално учење о
свим сегментима обољења.

Према званичним извештајима
изнетим поводом 14. новембра,
Светског дана борбе против дија-
бетеса, свака једанаеста одрасла
особа на свету, односно 460 
милиона људи има дијабетес, а оче-
кује се да ће број оболелих до 2045.
године достићи 629 милиона.

У Србији, као и у развијеним
земљама у свету, дијабетес је
пети водећи узрок смртности и
пети узрок оптерећења болешћу.
У нашој земљи око 3.500 особа
сваке године умре од ове боле-
сти. Процењује се да је готово
половина оболелих у Србији ста-
рија од 65 година, али и да око
38% особа с типом 2 дијабетеса
нема постављену дијагнозу и не
зна за своју болест.

Ситуација у нашем округу

У Заводу за јавно здравље Пан-
чево кажу да су током 2020.
године у Јужнобанатском окру-
гу регистроване 1.002 новообо-
леле особе од дијабетеса мели-
туса, што је 3,2% више од пето-
годишњег просека.

– Ако посматрамо последњих
пет до десет година, инциден-
ције показују да у јужном Бана-
ту од дијабетеса мелитуса тип 2
чешће оболевају жене него
мушкарци. У 2020. години од
укупног броја пријављених ново-
оболелих 52,8% су биле особе
женског, a 47,2% мушког пола.
Највећи број новооболелих од
дијабетеса тип 2 региструје се у
узрасту од 60 до 64 године, док
се први новооболели региструју
већ у узрасту од 20 до 30 година.
Особе с дијабетесом су једна од
најугроженијих група становни-
штва када је у питању оболева-
ње, али и настанак комплика-
ција изазваних коронавирусом
и требало би да оне посебно обра-
те пажњу и заштите се од инфек-
ције поштујући све мере предо-
строжности – истичу у Заводу.

Нажалост, дијабетес се често
открива случајно, када је болест
узнапредовала. Статистички пода-
ци говоре да готово трећина паци-
јената у Србији већ има једну или
више касних компликација у тре-
нутку постављања дијагнозе.

Шта је дијабетес

Дијабетес је хронична болест
која се јавља када панкреас више
није у стању да произведе инсу-
лин, или када организам не може
адекватно да искористи посто-
јећи инсулин – хормон који
помаже да глукоза уђе у ћелије,
у сврху производње енергије.

Тако долази до повећаног нивоа
глукозе у крви (хипергликеми-
ја). Дугорочно висок ниво глуко-
зе у крви доводи до оштећења

ткива различитих органа. Уко-
лико се не лечи, дијабетес може
довести до озбиљних комплика-
ција, као што су слепило, ампу-
тација, инсуфицијенција бубре-
га, инфаркт и мождани удар.

Типови болести

Постоје два основна облика дија-
бетеса. Озбиљнији, али ређи облик
– тип 1 настаје код деце и понекад
код млађих особа, најчешће пре
35. године. Сматра се да је његов

узрок аутоимуни поремећај у коме
имуносистем уништава ћелије
гуштераче које производе инсу-
лин. Болест настаје нагло, а тера-
пија инјекцијама инсулина почи-
ње одмах након дијагнозе и мора
се спроводити целог живота.

Далеко већу претњу предста-
вља тип 2, који је свуда, па и у
Србији нараширенији. Он се
углавном јавља постепено, и то
после 40. године, и често га пра-
ти гојазност. Kод ове врсте дија-
бетеса лучење инсулина је сма-
њено или га има довољно, али
он не делује, јер су ћелије отпор-
не на њега. За лечење је најче-
шће довољна дијета, код једне
трећине оболелих и орални леко-
ви, а код трећине се даје инсу-
лин. Фактори ризика за шећер-
ну болест типа 2 јесу прекомер-
на тежина, нездрава исхрана
заснована на много масноће и
шећера, недовољно кретања,
генетско наслеђе, те претходна
шећерна болест у трудноћи.

Гестацијски дијабетес (ГДМ)
манифестује се повишеним ниво-
ом глукозе у крви током труд-
ноће. Он се развија у једној од
25 трудноћа широм света и пове-
зан је с ризиком од појаве 
различитих здравствених про-
блема мајке и бебе. Обично неста-
је након трудноће, али жене са
ГДМ и њихова деца су у повећа-
ном ризику за развој дијабетеса
типа 2 касније током живота.

Уколико имате дијабетес, оба-
везно би требало да будете под
лекарским надзором. На срећу,
постоји и много тога што може-
те да урадите сами како бисте
олакшали ово обољење.

Пазите на исхрану

Пошто оно што једете највише
утиче на ниво шећера и инсули-

на у крви, храна је главни кривац
који покреће, погоршава или пак
регулише дијабетес. Стога, ако
сте гојазни, знајте да је вођење
рачуна о телесној тежини знача-
јан елемент контроле дијабетеса.

Без обзира на то да ли желите
да избегнете дијабетес или да
ублажите симптоме ове болести,
важе иста правила исхране. Једи-
те више рибе, махунарки, зеле-
ног поврћа, језграстог воћа и
хране богате хромом, као што
су житарице и броколи. За оба-
рање шећера препоручују се црни
и бели лук и јабуково сирће.

Дијабетичари морају да избе-
гавају храну која садржи шећер
или бело брашно, као и слатке
газиране или воћне сокове, млеко
и млечне производе, црвено месо
и друге намирнице богате засиће-
ним мастима или трансмасним
киселинама. Алкохол и пушење
су исто тако на црној листи.

И ово је важно

Kретање црпи шећер из крви у
мускулатуру, па ниво шећера у
крви тада опада. Препоручује се
да три пута недељно 30 минута
интензивно трчите, пливате или
возите бицикл.

Стрес и недостатак одмора и
квалитетног сна и те како могу
утицати на ниво шећера у крви
и проблеме с лучењем инсули-
на код хроничних дијабетича-
ра. Хормони попут глукагона и
кортизола, који се излучују током
стресних тренутака, узрокују
пораст нивоа шећера у крви.
Јасно је колико је важно да про-
нађете начин да се опустите,
али и да пружите себи довољно
одмора.

СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ДИЈАБЕТЕСА

ЧУВАЈТЕ СЕ НЕВОЉЕ СА СЛАТКИМ ИМЕНОМ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ЛЕКОВИТЕ МАХУНЕ ПАСУЉА

Махуне пасуља готово да су

незаобилазан састојак свих

чајева против дијабете-

са. Оне садрже суп-

станцу аргинин,

која у организму

има слично деј-

ство као инсу-

лин. Махуне

пасуља дијабети-

чари могу користи-

ти саме или у комби-

нацији с другим биљкама.

Kувајте 50 г иситњених

махуна пасуља пола сата у

пола литра воде, па оставите

да одстоји поклопљено

три сата. Процедите

и попијте током

дана из три пута

– пола сата пре

сваког оброка.

Препоручу-

ју се и чајеви од

црног дуда, писка-

вице, хајдучке траве,

сладића, маслачка, боров-

нице или першуна.

ПОМАЖЕ И ЈАБУКОВО СИРЋЕ

Показало се да јабуково сир-

ће значајно утиче на реакцију

организма на шећере и

побољшава инсулинску осе-

тљивост. Додајте јабуково

сирће преливима за салате

или размутите две кашике у

2,5 дл воде, па попијте.

Пробајте и овај лек: поме-

шајте 1,5 л минералне воде,

0,5 л јабуковог сирћета и 33 г

каранфилића. Оставите да

одстоји на светлости 14 дана,

а затим конзумирајте по једну

ракијску чашицу сваког јутра

на празан желудац.

РАНИ ЗНАЦИ
БОЛЕСТИ

Могући симптоми дијабете-

са мелитуса јесу:

• претерана жеђ и сува

уста (може бити први симп-

том болести, заједно са уче-

сталим мокрењем);

• умор, слабост, лако

замарање;

• глад;

• замагљен вид (ако се

не лечи, дијабетес може

изазвати трајно оштећење

вида);

• губитак тежине;

• осећај трњења ногу и

руку, пецкање у стопалима,

мравињање;

• проблеми с кожом:

сува кожа, свраб, тамнија

кожа на врату или пазуху;

• споро зарастање рана и

инфекција.

Светски дан борбе
против дијабетеса
обележава се сваке
године 14. новембра,
на рођендан сер 
Фредерика Бентинга,
који је 1922. заједно
са Чарлсом Бестом
открио инсулин.



Јесенизимасувремеслава. Поро-
дична слава увршћена је 2014.
године на Унескову Репрезента-
тивну листу нематеријалног кул-
турног наслеђа човечанства. Али
откуда Србима овакав обичај? С
дозволом аутора преносимо део
поглавља из књиге Момчила
Петровића „Коју славу славиш”.

Кад су се пре петнаест векова
Срби с Карпата досељавали на
Балкан, понели су са собом и
своје словенске богове. Најпозна-
тији међу њима били су: Перун,
господар грома, снега, града и
кише; Дајбог, који је земљу оба-
сјавао својим зрацима и чинио
да на њој све расте и рађа; Стри-
бог, у чијој су власти били ветар
и олуја, и кажњавање неваљалих,
непоштених и грешних људи;
Усуд, који је сваком човеку одре-
ђивао судбину; Давор, бог рата
коме су се Словени обраћали кад
су кретали у битке; Љељо и Лада,
божанства младости, лепоте,
љубави и миловања... Осим ових,
пантеон словенских божанстава
настањивали су и бројни полу-
богови и натприродна бића: виле,
вештице, змајеви, караконџуле,
вукодлаци... Требало је све њих,
веровало се, умилостивити. Зато
су им, најчешће с пролећа и јесе-
ни – у доба сетве и убирања пло-
дова – приношене жртве у сто-
ци, првим плодовима, житу, јелу
и пићу, у знак захвалности на
богатој жетви, здрављу и сваком
другом добру које им је од бого-
ва долазило.

Крајеви испод Дунава у које су
Јужни Словени дошли и ту поди-
гли своја нова станишта били су
под византијском влашћу, која је
већ прихватила хришћанску веру.
Зато су византијски владари, прво
цар Ираклије, а после њега Васи-
лиј Македонски, настојали да
Србе и друге многобожачке наро-
де преведу у хришћанство. То је,
међутим, доста тешко ишло: с
једне стране, паганска веровања
било је тешко сузбити, а с друге,
Срби нису разумели проповеда-
ње нове вере на латинском и грч-
ком. Све у свему, пружали су јак
отпорнаметањувизантијскихоби-
чаја и начина живота.

Требало је да прође двеста
година да се хришћанство при-

ми међу Словенима, па и међу
Србима. У деветом веку, наиме,
појавили су се Ћирило и Мето-
дије, који су о хришћанству гово-
рили на народном, словенском
језику. Они су саставили и сло-
венску азбуку, глагољицу, из које
се доцније развило и ћириличко
писмо којим се данас служе Срби,
Црногорци, Македонци, Бугари
и Руси, после чега је почело и
превођење црквених књига с грч-
ког на словенски језик.

Улога Светог Саве

У ово доба јављају се у нашем
народу славе и крсна имена.

У време примања хришћан-
ства Срби су живели у племени-
ма, састављeним од породичних
задруга. Осим поменутих бого-
ва, који су били заједнички и
које су сви поштовали, свако
племе имало је свог посебног
бога, а исто тако свака породи-
ца у племену имала је свог
божанског заштитника укућана,
домаћих животиња и усева. Сви
ти богови замењени су у момен-
ту примања нове вере хришћан-
ским светитељима. За разлику
од Руса, који су, у време цара

Владимира, у хришћанство пре-
шли сви одједном, Срби су у
Христову веру улазили племе по
племе: једни су се крстили на
Светог Николу, други на Свете
Враче, трећи на Ђурђевдан... и
свако новокрштено племе узи-
мало је за свог покровитеља и
заштитника оног светитеља на
чији се дан крстило. Томе су
светитељу, као божјем посред-
нику, почели да се моле и његов
дан су у години свечано просла-
вљали. У светлу овога, сви који
славе Аранђеловдан, на пример,
сматрају се потомцима једног
племена које се кроз време
растурило... Сасвим поједноста-
вљено, Црква на овај начин обја-
шњава постанак крсних слава.

Етнолози, међутим, тврде да
славски ритуали као што је паље-
ње свеће, припремање жита, њего-
во преливање вином... имају мно-
го старије порекло и да сежу дубо-
ко у мрак паганских времена. По
једнима, ти ритуали су повезани
с веровањем у загробни живот и
култом предака чије је душе „тре-
бало одржати у пријатељству са
живим потомством”. Други, опет,
верују да су сви ови обреди има-

ли за циљ да се од натприродних
сила измоли родна година, јер је
глад била смртоносна. Доказ,
између осталих, виде и у обичају
да се приликом стављања слав-
ског колача у сито каже: „Нека је
сита година, да Бог да!”

Али колико год да је пагaнско
наслеђе имало улогу у настанку
крсне славе код Срба, она данас
има искључиво хришћански
карактер. Тај процес трансфор-
мације био је дуг и тежак, а кључ-
ну улогу у њему имао је родона-
челникСрпскецркве– СветиСава.

Први писани документи сла-
ву називају „памет (помен) све-
том” и овај празник везују за
помен мртвима, „подушје”. Про-
слава „светог” садржала је паган-
ске елементе, између осталих и
приношење крвне жртве. Пред
цркву су довођени волови и овно-
ви, или су у сам храм уношени
јагањци и голубови, а свеште-
ник им је прво читао посебне
молитве, а затим клао, чак и
пред жртвеником крај олтара, и
за то добијао кожу и груди закла-
не животиње. После тога, у цркви
или пред њом, приређиване су
гозбе на којима је служено месо.

Српска црква, чим је 1219.
године стекла аутокефалност,
отпочела је сузбијање оваквих
обичаја како би прослављање
„памети светом”, доцније „крсног
имена”, као и давање подушја,
што више приближила духу и
форми хришћанске бескрвне
жртве. Први српски архиепископ
Сава Немањић и личним ауто-
ритетом стао је иза Српске цркве,
која је под претњом рашчиња-
вања забранила свештеницима
да читају молитве говеду, овци
или голубу, као и да примају те
животиње у цркву и учествују у
народним гозбама код храмова
које се приређују у спомен све-
тих или за покој умрлих. Црква
је прописала да се за помен све-
том или гозбу за душу мртвима
животиње кољу код куће дома-
ћина, а да он печено месо изно-
си гостима на трпезу у свом дому.
Тек тако спремљену гозбу може
свештеник да благосиља, и то у
дому онога који слави.

Јединствен празник

Утичући тако да се свечарске
гозбе преместе у куће и породи-
це верника и допустивши све-
штеницима да такве скупове бла-
госиљају нарочитим ритуалом,
Српска црква је створила осно-
ву за настајање једног посебног
домаћег празника – светог, све-
ца, крсног имена или славе.

Овим се објашњава и чиње-
ница да су предмети који су
данас важни у славском ритуа-
лу као такви утврђени још у доба
Светог Саве. Они који су хтели
да славе „памет светом” већ у
Савино време доносили су у
цркву свеће, просфоре (крсни
колач), жито, зејтин и тамјан на
благосиљање, а тадашњи све-
штеници су, у недостатку писа-
них правила, сами створили мно-
ге молитве и обреде, који се, тек
мало промењени, и данас изво-
де. На тај начин Срби су се про-
слављањем изабраних светите-
ља издвојили од осталих право-
славних народа и развили један
свој општенационални култ.

Али и Албанци католици, и
Срби католици, затим Бугари,
Власи и Румуни окупљају се око
колача и свеће на дан свог све-
ца, само што то окупљање за

њих има далеко мањи значај
него код Срба, који су од слава
створили посебан ритуал.

Тек1862. године, увремемитро-
полита Михаила, СПЦ је пропи-
сала обред какав данас познајемо.

Крсна слава код Срба данас је
више друштвени него религијски
обред. Она има породичну и дру-
штвену функцију – људи се на
њој окупљају, а кроз њу се врши и
национална идентификација:
„Славим славу, ја сам Србин!”

После двогодишњег научнои-
страживачког рада стручњаци
Етнографског музеја у Београду
2013. кандидовали су крсну сла-
ву за Унескову листу нематери-
јалног културног наслеђа чове-
чанства.

Поред породичних, постоје и
црквене и сеоске и градске славе.
Црквене или храмовне просла-
вљају светитеља коме је храм
посвећен и његова се успомена
слави као што се слави и у поро-
дицама.

Сеоске или градске славе су
прослављање успомене на оног
светитеља кога су за свога заштит-
ника изабрали поједини градо-
ви и села, или коме су се у нево-
љи заветовали житељи тога места,
па га прослављају у знак благо-
дарности за срећно отклањање
заједничке беде и невоље. Тог
дана иде литија кроз сеоска поља
или главне градске улице.

И поједина српска друштва и
установе имају своју славу – сво-
га светитеља заштитника, кога
прослављају и под чију се зашти-
ту стављају.

ТЕМА БРОЈА
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БЕЗ ОВОГА СЕ НЕ МОЖЕ

Славски реквизити и њихова симболика
Саставни део славе су обред-
ни предмети: освећена води-
ца, славски колач, кувано жито
или кољиво, вино, свећа, тамјан
и уље или зејтин.

ВОДИЦУ свети свештеник
у дому свечаревом дан уочи
славе, да би се очистио дом и
да би Бог из њега, а помоћу
часног крста у свештениковој
руци, прогнао свако зло. Та
водица додаје се у брашно кад
се славски колач меси у кући
или се њоме шкропи колач
купљен у пекари. Гранчицом
босиљка умоченом у освеће-
ну водицу шкропе се домаћин
и укућани.

СЛАВСКИ КОЛАЧ (крсни
колач, крсница) такође је неоп-
ходан обредни предмет. Меси се

од пшеничног брашна с квасцем,
а ако нема освећене, додаје се
богојављенска водица. Мешење
хлеба је посао домаћице, која се
труди да га што лепше украси, а
у кору се одозго обавезно утиску-
је дрвени печат (поскурњак) ква-
дратног или кружног облика са

орнаментомкрстаисловимаИС-
-ХС-НИ-КА, што је скраћеница
од грчког „Исус Христос побед-
ник”. Колач се, уз то, кити и стру-
ком босиљка. Последњих деце-
нија, због убрзаног начина живо-
та и заузетости жена на радним
местима, славски колач се све
чешће, поготово у градовима,
наручује у пекарама.

Колач је пример хлебне жртве
и порекло вуче из паганских вре-
мена. Приноси се заштитнику у
знак захвалности на богатој
жетви, а ритуал окретања крсног
колача (слева надесно) показује
да округли обредни хлеб (колач)
симболизује Сунце.

У неким местима у Војводини,
међутим, славски колач се не
меси. Ево зашто: како би сузбила
неумереност у трошењу за свадбе
и славе по којој су Срби у Аустро-
угарској били познати, Марија
Терезија је увела порез на сечење
славског колача. Онда су Срби из
ината престали да га месе!

ЖИТО које се кува уочи крсне
славе зове се још и кољиво. У
хришћанству кољиво је симбол
општег васкрсења. Када се зрно
положи у земљу, пшеница не
иструне, него поново израсте и
донесе вишеструки плод, као
што ће и „тела умрлих васкр-
снути на општем суду Божи-
јем”. Жито се спрема у славу
Божју, у част светитеља који се
празнује и за освећење живих и
за покој душа умрлих предака.

Кољиво је такође пример

паганске жртве, старије од кола-
ча, јер потиче из времена када
људи још нису знали да пеку
хлеб. Ова жртва је у непосред-
ној вези с култом умрлих пре-
дака и кућних заштитника, јер
је проистекла из веровања да
умрлима треба обезбедити хра-
ну и пиће и на оном свету. У
неким крајевима се и данас на
поменима и о задушницама на
гробове блиских износе храна и
пиће. Део се поједе и попије, а
део остави.

Иначе, назив „кољиво” нема
никакве везе с речима „клати”
и „клање”, већ потиче од грч-
ког „коливон”, што значи „зрно”
и „зрно пшенице”.

ВИНОМ се на слави прелива,
при резању, славски колач; њиме
се прелива и жито, а сви на сла-

ви, и укућани и званице, треба да
узму бар гутљај вина. За ово се
користи искључиво црвено вино,
које мора да је чисто, односно
природно, инеразблаженоводом.

Вино је један од основних сим-
бола у хришћанству. Као што
крв Исусова симболизује његову

жртву за спасење људских душа,
тако је вино симбол његове крви
у светој тајни причешћа.

Вино је саставни део паганске
жртве у јелу и пићу која се при-
носила домаћим божанствима,
кућним заштитницима и душа-
ма умрлих предака. Овај обред
хришћанска религија је готово у
потпуности преузела, с тим што
му је дала сасвим ново значење.
Али одраз сећања на паганско
време види се у обичају да се при
свечаном обеду или гозби мало
вина, или другог пића, проспе на
земљу, каожртваподземнимбого-
вима и умрлим прецима.

Приликом резања славског
колача и преливања вином нај-
чешће се изговара: „Колач ломи-
ли, Бога молили; колач прели-
вали вином, дом се преливао
миром, животом, здрављем и
сваким добром, Боже, дај!”

СВЕЋА је неизоставни пред-
мет у славском ритуалу. Изра-
ђује се од чистог воска, а ово је
једно од тумачења њене симбо-
лике: „Као што пчеле праве мед
и восак сисајући нектар из
чистих цветова, тако и молитва
свечарова потиче из чистог срца,
и таква свећа представља нај-
чистију бескрвну жртву.” Пла-
мен свеће и светлост коју она
даје одражавају свечани карак-
тер славе и радост слављења.

Свећу пали домаћин пре реза-
ња колача. У неким крајевима
остаје да гори цео дан, а негде
само приликом обреда сечења

колача и ручка. Не гаси се прсти-
ма, већ се залива вином.

Свећа је врло стар ритуални
предмет, а њена употреба у слав-
ском обреду такође има корене
у претхришћанским времени-
ма. Ватри су пагани приносили
и крвне и бескрвне жртве, па је
упаљена свећа у посуди са житом,
на славском колачу, на рогу вола,
или на посуди с вином... симбол
жртвовања жита, колача, вола,
вина... домаћем божанству и
заштитнику. Свећа чисти све
нечисто, а њена светлост разго-
ни таму и зле духове.

ТАМЈАН је миришљава смо-
ла која се при славском обреду
користи за кађење. Дим запаље-
ног тамјана пријатног је мириса
и лакши од ваздуха и, „ као што
се дим из кадионице диже увис
и пријатно мирише, тако се и
молитва која се врши узноси
Богу да му буде пријатна и дра-
га”. Чин кађења колача, жита и
укућана симболично је прино-
шење духовне жртве Богу и све-
титељу.

Грудве тамјана или измирне
некада су представљале вредан
поклон, а познато је да су три
персијска мудраца Христа,
нашавши га у јаслама витле-
јемским, даровала златом, тамја-
ном и измирном.

ИКОНА је обавезна у сваком
православном дому. Реч је о
сликама светаца које су изра-
ђене по строгим црквеним кано-
нима.

ВИШЕ ОД ОБИЧАЈА

ШТА ЈЕ СЛАВА И ЗАШТО ЈЕ СЛАВИМО
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Панчевачка насеља Котеж 2 и Куде-
љарски насип деле две железничке
пруге, од којих је једна активна и
њомe свакодневно у неколико интер-
вала пролази шинобус на релацији
Вршац–Београд, као и теретни воз.

Оно што је проблематично јесте
пружни прелаз, који нема рампу и
светлосну сигнализацију, а по броју
несрећа које су се овде догодиле може
се закључити да Андрејин крст и знак
„стоп” нису довољни како би се оне
спречиле. Хтели то или не, грађани
су принуђени да свакодневно прела-
зе преко небезбедног пружног пре-
лаза, како аутомобилима, тако и
пешице.

Средином октобра догодила се нова
незгода, када је дошло до судара ауто-
мобила и воза, у којој, на срећу, није
било повређених. Та несрећа је још
једном отворила тему овог пружног
прелаза.

Када су у питању разлози због којих
се несреће догађају, грађани су сагла-
сни да је проблем непрегледност узро-
кована густим и високим растињем
које се не одржава редовно, али и
рељефом. Наиме, пруга се налази на
благој узбрдици и, како су нам грађа-
ни рекли, није могуће видети воз док
се не приђе самој прузи, а тада је у
неким случајевима касно за реакци-
ју. Како наводе, многи су овде „за
длаку” избегли најгори сценарио.

Бројни инциденти

Поред ове несреће која се десила пре
месец дана и узрујала Панчевце, про-
шле године у марту се догодила слич-
на ситуација. Том приликом је вршач-
ки воз ударио у аутомобил марке „пун-
то”. Пре неколико година је дошло до
судара комбија и воза, и тако унедо-
глед.

– Нажалост, на овом месту је било
много несрећа. Пријатељи су ми тешко
повређени. Непрегледно је и растиње
се не одржава како би требало, а рам-
пе нема. Било је много несрећа на
том месту и требало би нешто преду-
зети јер је улица јако фреквентна.

Поред мештана, овде има и доста
фирми, као и ресторан где се одржа-
вају прославе, а поврх свега и навига-
ција често наводи људе кроз Скадар-
ску јер, да би дошли до града, морају
преко пруге – објаснио нам је Панче-
вац који живи у близини кобног места.

Оно што је забрињавајуће јесте и
велики број пешака који свакодневно
иду преко пруге.

Петиције нису уродиле плодом

Неколико пута су становници Куде-
љарца писали петиције тражећи од

надлежних да се постави рампа на
овој црној тачки, али њихове молбе
нису услишене. Рампа није поставље-
на, али је постављена камера. То ипак,
како се показало, не решава проблем.

– Шта је једна рампа у поређењу с
људским животом? Колико још несре-
ћа треба да се догоди? Рампа би дели-
мично решила и други проблем, про-
блем брзе вожње, због чега смо тако-
ђе писали петицију у нади да ће поста-
вити лежеће полицајце који би успо-
рили бахате возаче – испричао нам је
овај суграђанин.

„Извини”, „хвала”, „изволи”, „опрости”
јесу речи које смо научили у најрани-
јем узрасту, али често се дешава да на
њих заборавимо. Брз начин живота,
пуно обавеза, модерне технологије и
недостатак времена само су део узрока
због којих смо заборавили да будемо
учтиви и љубазни.

Фраза „како зрачиш, тако и привла-
чиш” и овде се показала као тачна. Љуба-
зност је важна у свакодневној комуни-
кацији и односима, ствара пријатну атмос-
феру међу људима, а с тим у складу 13.
новембра се обележава Међународни
дан љубазности ради промовисања љуба-
зности као модела понашања на ком се
темеље здрави међуљудски односи.

Питали смо наше суграђане да ли би
били љубазни да нам одговоре на пита-
ње колико им је љубазност важна.

ВЛАДАНА ЈОВЕСКИ, 
наставница физичког васпитања:

– Мислим да је то најбитније. Радим с
децом и волим да негујем у породици
вредности као што је љубазност. Данас
више нема јављања ни улици, то не раде
ни деца ни одрасли, то смо одавно изгу-
били, нема више културе да се неком при-
држе врата, да се помогне... Главни узрок
нестанка лепих манира видим у томе што

много радимо, брзо живимо и немамо
времена да се бавимо тим стварима.

БОБАН ИСИДОРОВИЋ, рестауратор:
– Веома је важно бити љубазан у

данашње време. Ја сам љубазан сваког
дана. Мислим да се то огледа у опхође-
њу према породици, пријатељима, дру-
гим људима. Треба бити љубазан у сва-
ком тренутку.

ЈОВАНА ВУЈИЧИЋ, 
студент медицинске биохемије:

– Од пресудног је значаја бити љуба-
зан. Радим као промотер и у мом послу
је веома важно бити љубазан и стр-
пљив, потребно је објаснити људима
све што их занима. По мом мишљењу,
то је ствар опште културе, али људи
данас бескрајно захваљују ако си љуба-
зан према њима, као да си им учинио
нешто велико, а све зато што је то рет-
ко данас. То потиче од куће, ствар је
кућног васпитања и веома је важно.

НИКОЛА РАКИЋ, пензионер:
– Одувек је било важно бити љуба-

зан, обично љубазност пролази. Ја лич-
но сам некада љубазан, некада нисам,
све зависи како се неко постави према
мени. Сматрам да у породици не мањ-

ка љубазности, поготово када је неко у
браку двадесет – двадесет пет година.
Љубазност је одраз кућног васпитања.

МИЛЕТА СТАНИВУК, пензионер:
– Љубазност и даље постоји, можда

је само мало другачија него што је била.
Некада су сви били љубазни, помагали
се, а да нико ни од кога не тражи ништа.
Млади су љубазни на свој начин, у свом
времену, није као раније када виде бабу
и деду да седе на клупи, па приђу и
кажу „љубим руке”, то је прошло вре-
ме, али су љубазни на свој начин. Од
кућног васпитања све зависи. Млади
нису толико лоши с обзиром на то коли-
ко стари очекују од њих. Стар човек
очекује да сви „цупкају” око њега, то је
прошло време, ни ја нисам волео да
„цупкам” када сам био млад. Дошла су
нова времена, брзо се живи, људи нема-
ју времена ни за себе, а не за друге.

МАРИЈА СРЕЈИЋ, 
студент стоматологије:

– То је јако битно и јако важно! Када
би свако од нас био бар мало љубазан,
свет би био боље место. Треба водити
рачуна о понашању, о обраћању људи-
ма, јер се у томе огледа љубазност. Све
то полази из куће и из породице.

Н. РАКИЋЈ. ВУЈИЧИЋ М. СТАНИВУК М. СРЕЈИЋБ. ИСИДОРОВИЋВ. ЈОВЕСКИ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Шта кад истекне
рок означен са „најбоље

употребити до”?

Панонско море у Панчеву

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Панонско море је одавно пресуши-
ло. Ипак, са обилнијим кишама ста-
новници појединих улица, као и они
који се њима свакодневно крећу,
имају утисак да ће се то море врати-
ти у великом стилу.

Фотографија је настала након
недавних кишних дана на углу Вла-
синске улице и Новосељанског пута.
Угао двеју улица је тачка на којој

се након падавина редовно наку-
пља велика количина воде, која
нема куда да отекне. Препорука је
да у периоду киша избегавате ову
улицу или набавите гумене чизме
и надате се да неће наићи аутомо-
бил док пролазите поред ове баре,
јер се врло лако може догодити да
будете запљуснути прљавом бар-
ском водом.

КОЛИКО ЈЕ ЉУБАЗНОСТ ВАЖНА?

Ствар кућног васпитања

Често у маркетима наилазимо на
производе којима је истекао рок
означен са „најбоље употребити до”.
Да ли су продавци у обавези да ове
производе повуку из продаје?

Када производу истекне рок траја-
ња са ознаком „употребити до”, намир-
ница више није за јело, а када прође
и термин „најбоље употребити до”,
храна се може конзумирати данима
и недељама – све зависи од тога о

којој намирници је реч. Већина потро-
шача – у ЕУ је то половина свих гра-
ђана – не прави разлику између ових
ознака, због чега огромне количине
хране заврше на отпаду.

Oзнака „најбоље употребити до”
значи да произвођач тврди да је до
тог дана производ најквалитетнији,
да на пример задржава оптималну
хрскавост и боју, али да се може
користити и након тога.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана вероватно
без искључења

НЕСРЕЋЕ У НИЗУ

ПРУЖНИ ПРЕЛАЗ ГДЕ СУ 
НЕСРЕЋЕ ЧЕСТА СЛИКА

У време када је овај број „Пан-
чевца” био у припреми „Елек-
тровојводина” за предстоје-
ћи викенд и наредну недељу
није најавила искључења због
радова на електричној мрежи
на територији нашег града. То
значи да би, уколико се нешто

не промени, снабдевање
струјом у данима који су
пред нама требало да буде
редовно како у самом гра-
ду, тако и у припадајућим

селима.
Информације о искључе-

њима редовно се ажурирају на
сајту „Електровојводине”, па се
о најавама евентуалних додат-

них радова можете свакодневно
информисати онлајн.

Квар на електродистрибутивној
мрежи можете пријавити на теле-
фон 319-220.
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Наговештај пада
цена гаса улива благи
оптимизам код
пољопривредника

Закаснеле или
преурањене позајмице
по ниским каматним
стопама?

Пре извесног времена, као
узрочна последица досад неви-
ђене гасне кризе, дошло је до
вишеструког поскупљења мине-
ралног ђубрива.

Ту вест су у потпуној неве-
рици дочекали пољопривред-
ници свугде, па и у Србији, а и
без тога их муче разне муке.

Незабележено поскупљење
репроматеријала

Тако су цене основног ђубри-
ва, неопходног у процесу про-
изводње, за изузетно кратак
период порасле са 45 на 70
динара по килограму, док је,
за исто време, износ тоне урее
скочио са 250 на 750 евра.

Подсећања ради, наговешта-
ји оваквог расплета ситуације
на тржишту виђени су још у
другом кварталу 2021. године,
када су, у односу на стање од
пре дванаест месеци, минерал-
на ђубрива у Србији поскупела
за око петнаест одсто. Ипак,
све то није било ни близу ова-
квом дивљању, што многи
стручни кругови коментаришу
као потпуно бесмислено и нео-
држиво на тржишту. Нажалост,
сељаци засад од таквог проми-
шљања немају много вајде, буду-
ћи да се суочавају с рекордно
скупом јесењом сетвом, што ће
сасвим сигурно довести до лан-
чаних потреса и нових скокова
цена намирница у ионако „пре-
тешкој” потрошачкој корпи.

Како би били умањени тро-
шкови сетве, држава је осми-
слила меру – позајмице за
набавку репроматеријала с
нижим каматним стопама.

Тај конкурс је трајао до 1.
новембра, али је био продужен
за петнаестак дана, а и само
Министарство пољопривреде
позивало је произвођаче да узму
субвенционисане кредите за
куповину репроматеријала с
грејс-периодом и каматном сто-
пом између један и три одсто,
што је, како су истицали, упа-

дљиво ниже од онога што су
пољопривредници добијали од
уговарача.

Помоћ ратарима
најпотребнија у фебруару

Међутим, многи ратари сма-
трају да је та мера закаснела и
да готово не постоје техничке
могућности да она буде упо-
требљена у овом периоду, с
обзиром на то да је сетва већи-
ном била приведена крају.

Један од оних који тако
размишљају јесте и Марко Бој-
тар, доловачки ратар и председ-
ник тамошњег удружења паора.

– За какав репроматеријал да
користимо ту позајмицу када је
јесења сетва већ обављена? Ми
смо већ много раније морали
да купимо све што нам треба и
немамо више чиме да правда-
мо таква средства. Не кажем,
лепо је то када се младим људи-
ма нуди кредит с каматном сто-
пом од један одсто, а старијима
од три, али у овом периоду пао-
рима треба новац на руке. Непо-

вољност је и то што је сада на
тржишту кукуруз пао на свега
27 динара, иако верујем да је
реално да у догледно време буде
35 динара, па сада људи, који-
ма треба готовина за орање и
друго, своје производе морају
да дају под кудикамо неповољ-
нијим условима – каже Бојтар.

Када је реч о цени вештач-
ког ђубрива, он има нешто
оптимистичније погледе...

– Колико пратим ситуацију
на тржишту гаса, који је убе-
дљиво највећи чинилац у про-
изводњи ћубрива, постоје инди-
ције да ће она да се колико-
толико врати у нормалу, што
би аутоматски и нама оборило
цене поменутог репроматери-
јала. Ако се то ипак не догоди,
моје процене нису тако ружи-
часте и плашим се да ће у том
случају бити „гладних њива”,
односно њива без ђубрива, што
аутоматски значи да ће бити
убрано мање тих стратешких
производа. А када је реч о поме-
нутом кредиту под наведеним

условима, волео бих да нама
пољопривредницима буде досту-
пан управо у фебруару, када
почнемо да купујемо репрома-
теријал, јер би онда имало сми-
сла и било би могућности да
правдамо те позајмице. А ако
већ купимо семе и ћубре и неко
нам то, као и иначе, „великоду-
шно” понуди у мају, онда више
неће бити никаквог ефекта –
упозорава овај искусни ратар.

С тим ставовима се углавном
слаже и његов колега Немања
Петровић, председник удружења
пољопривредника у Старчеву.

– Најпре су почеле да скачу
ц е н е п о љ о п р и в р е д н и х
производа, да би онда кренула
и ова ситуација с поскупљењем
гаса, што је довело до пробле-
ма код свих азотара, па су мно-
ге престале да раде, а смањена
је и количина испорученог
ђубрива. Ипак, ако остану ова-
кве цене наших производа,
моћи ћемо то некако и да
испратимо, али ако буду вра-
ћане на раније стање, што се
већ догађало, тешко ћемо моћи
да производимо храну по, реци-
мо, цени урее од 110 динара
по килограму, ако сунцокрет
са 60 падне на 30 динара или
кукуруз са 27 на 15. Што се
тиче кредита, то је интересантна
прича за оне који тренутно нема-
ју пара, али мени конкретно није
значило, а не знам ни да је неко
узео позајмицу, иако не кажем
да није. Много би нам више зна-
чило да је нижа цена ћубрива,
али ако се то не догоди, плашим
се да ће људи вероватно редуко-
вати употребу тих средстава за
прихрану, а самим тим ће пасти
и приноси – наводи Петровић.

Петак, 19. новембар 2021.
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ДОЛОВАЧКА ОСТВАРЕЊА НА ФЕСТИВАЛИМА

Филмско село

Књига под екстравагантним
насловом „Хитлеров тајни
пакт” промовисана је у поне-
дељак, 15. новембра, у гале-
рији „Боем”, која је део Дома
културе у Старчеву.

Аутор Дејан Гетејанц ста-
новник је поменутог места, а
по занимању дипломирани
економиста и ангажован је на
више страна. Њега је, путем
широких интересовања, наро-
чито заинтригирао период
Другог светског рата, који,
према ауторовом мишљењу,
крије много нерасветљених
тајни, а вероватно највећа је
то ко је заиста и када произ-
вео прву атомску бомбу, као
и да ли је можда посреди неки
тајни пакт између зараћених

страна. Када је о томе реч,
аутор такву теорију темељи
на једном предавању чувеног
немачког физичара и нобе-
ловца Вернера Хајзенберга у
Швајцарској, у децембру 1944.
године, којем је „случајно”
присуствовао и амерички оба-
вештајац Морис Берг.

Гетејанц је све чињенице и
претпоставке својом логиком
повезао у поменутој књизи,
коју је написао за само три
месеца, а планира и допуње-
но издање.

Банатски Брестовац: Почели
су припремни радови за асфал-
тирање улица Жарка Зрења-
нина (1.200 метара), Ратка
Павловића (850) и Бориса
Kидрича (450). Очекује се и
ревитализација већег дела сео-
ске депоније, која се учестало
пали и дими, а обишли су је
представници Града надлежни
за екологију.

Банатско Ново Село: На Фру-
шкој гори је одржан семинар
за руководиоце фолклорних
ансамбала, који су похађали и
играчи – чланови првог изво-
ђачког ансамбла Марко Мар-
четић и Ања Рађен. Промоци-
ја књиге Александра Митро-
вића „Индиго тишине” одржа-
на је у среду, 17. новембра, у
библиотеци Дома културе, у
чијој ће галерији у среду, 24.
новембра, у 18 сати, бити отво-
рена изложба Завода за зашти-
ту споменика културе у Пан-
чеву под називом „Делиблат-
ска пешчара 1818–2018. –
Песак – ветар – човек”.

Долово: Асфалтирана је Улица
СветозараМарковића. Докумен-
тарни филм „Повратак” аутора
Бојана Војнова добио је призна-
ње на фестивалу у Великој Пла-
ни, а филм „Доловобук” имао
је премијеру у суботу, 13. новем-
бра, уМузејуЈугословенскекино-
теке у Београду. Радионица
пустовања вуне, у организацији
удружења „Веште руке”, одржа-
на је у Дому културе. 

Глогоњ: Протекле недеље
реконструисан је кров на Дому
пензионера, а у току су радови
на санацији зида иза летње
бине у Дому културе.

Иваново: Изложба радова с
„Дана омладинске фотографи-
је Србије – Иваново 2021”, као
и фото-сафари oдржани су про-
теклог викенда. МКУД „Боназ
Шандор” припрема презента-

цију божићних обичаја, која ће
бити одржана почетком децем-
бра у њиховој организацији.

Јабука: Почело је асфалтира-
ње улица Струмичке, Николе
Тесле, Радничке, Осоговске,
Сутјеске и Машинске. Радни-
ци ЈКП-а „Вод-ком” орезива-
ли су грање на гробљу, где су
уредили и ограду, а уклонили
су и дивљу депонију у Улици
Вука Караџића.

Качарево: При крају су радови
на наношењу асфалта на посто-
јеће тротоарске стазе у парку,
а исто је урађено и с тамо-
шњим кошаркашким тереном.
У току је ревитализација сео-
ске депоније, а сервисирана је
и јавна расвета, која није ради-
ла у неколико улица. Удруже-
ње „Вардар” организовало је у
петак, 12. новембра, ревију
македонске ношње и концерт
ансамбла „Тоше Проески” и
гостију из Македоније. Ового-
дишњи фестивал хумора и
сатире почео је у четвртак, 18.
новембра, „Малом жаоком”, а
у петак, од 19 сати, у свечаној
сали Месне заједнице биће одр-
жана и „Жаока” за одрасле. 

Омољица: Стоматолошка орди-
нација у амбуланти у наред-
ном периоду радиће с паци-
јентима уторком (7.30–13.30)
и четвртком (14–18.40). Дру-
штво пчелара Омољице орга-
низовало је у уторак, 16. новем-
бра, у Дому културе, предава-
ње локалног произвођача меда
Јована Потоњака, који је гово-
рио о модерном пчеларењу
кошницама „дадан-блат”. 

Старчево: Реконструисан је
горњи део Партизанске улице,
од угла са Улицом ослобођења
према „белом брегу”. Књига
Дејана Гетејанца „Хитлеров тај-
ни пакт” промовисана је у поне-
дељак, 15. новембра, у галери-
ји „Боем”.

Месне актуелности

ДЕЈАН ГЕТЕЈАНЦ ПРЕДСТАВИО КЊИГУ
ПРЕД СУГРАЂАНИМА

„Хитлеров тајни пакт”
у Старчеву

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ДВА УДРУЖЕЊА ЖЕНА ЗАЈЕДНИЧКИ РЕАЛИЗОВАЛА РАДИОНИЦУ ПУСТОВАЊА ВУНЕ

Доловке правиле оригиналне
производе и креативно се дружиле

Да креативно дружење двеју
организација (жена) доноси
конкретан резултат у виду оспо-
собљавања заинтересованих
житељки села, доказала је тесна
сарадња између удружења
„Доловке” и „Веште руке” из
Панчева, која је довела до реа-
лизације радионице пустовања
вуне у суботу, 13. новембра, у
Дому културе у Долову.

Према речима Јелке Ђорђе-
вић, једне од главних органи-
заторки овог окупљања, при-
сутне мештанке могле су да
науче како да израде уникатне

радове уз коришћење техника
филцања или пустовања.

– За то су неопходни састој-
ци: врућа вода, сапуница и,

наравно, необрађена
вуна, природни матери-
јал који се иначе баца.
Она се најпре пере, суши
и рашчешљава, а њени
слојеви се потом квасе
водом и сапуницом и
затим таложе један на
други. У исто време кру-
жним покретима се при-
тискају, док се потпуно
не сједине. Иначе, пла-
нирано је да жене у

наредном окупљању заврше огр-
лице и направе футроле за теле-
фоне, након чега ћемо прире-

дити и изложбу радова. На кра-
ју, захвалила бих свим учесни-
цама на залагању, као и дирек-
тору Дома културе, на дивном
гостопримству, и председници
Савета за родну равноправност
Ивани Росић, која је посетила
радионицу и узела учешће у
изради производа – истакла је
председница удружења „Веште
руке”.

Пројекат је финансирао Град
Панчево путем јавног позива
за (су)финансирање пројека-
та из области пољопривреде
и руралног развоја.

ЕВРОПСКЕ АЗОТАРЕ ГАСЕ ПРОИЗВОДЊУ?!

Цена гаса чини осамдесет одсто

трошковапроизводњеминерал-

нихђубрива, чији супроизвођа-

чи из Европске уније недавно

објавили да због новонастале

ситуације више нису конкурент-

нинатржиштуипозвалиЕвроп-

ску комисију да предузме хитне

мерекојећеомогућитиповратак

адекватних услова.

Пре извесног времена одјек-

нула је вест да је највећа

фабрика азотног ђубрива – нор-

вешка „Јара” – преполовила

производњу, док су у хрватској

Kутини погони угашени до

даљег.

Што се Србије тиче, ранијих

година је више од половине

неопходних количина вештач-

ких ђубрива увожено из Руси-

је, а остатак из Европске уније,

углавном из Аустрије, Мађар-

ске, Румуније и Хрватске.

Сетва прошла некако, али шта ће бити на пролеће?

ДОК СЕ ЧЕКА РАСПЛЕТ НА ТРЖИШТУ ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА

ХОЋЕ ЛИ НАМ ЊИВЕ ОСТАТИ „ГЛАДНЕ”?!

Документарни филм „Повра-
так”, снимљен у продукцији
„Србија, мој дом”, чији је аутор
Бојан Војнов из Долова, освојио
је протеклог викенда још једно
признање, под називом „За
искрен глас очувања животног
простора”, на шеснаестом Међу-
народном фестивалу докумен-
тарног филма „ буклија” у Вели-
кој Плани.

Подсећања ради, у августу је

поменуто остварење добило још
две награде на 51. међународ-
ном фестивалу аматерског фил-
ма „Жисел”: за најбољу камеру
–  Компар и Ивановић, и за нај-
бољу женску улогу – Алексан-
дра Дабетић.

С друге стране, филм „Доло-
вобук”, дело филмске  радиони-
це „Поздрав из Долова” које пра-
ти разговор са четрнаесторо
мештана старије и средње гене-

рације о дружењу пре појаве
интернета и друштвених мре-
жа, имао је премијеру у суботу,
13. новембра, у Музеју Југосло-
венске кинотеке, у ревијалном
делу програма Микро фестива-
ла аматерског филма.

Екипу Доловаца на том дога-
ђају чинили су Стефан Петро-
вић, Сара Стојиљковић, Страхи-
ња Kузмановић, Михајло Траи-
лов, Ања Илић и Јована Попов.

Веште и вредне руке могу много
Аутор прича о тајнама из рата

Бојан Војнов с наградом
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У оквиру новембарског програ-
ма за децу, Културни центар
Панчева је за најмлађе припре-
мио три одличне позоришне
представе. Улазнице за сваку од
њих су бесплатне, будући да је
реч о садржају који се реализује
у оквиру прославе Дана града.

Прва представа, „Барони ди
Макарони”, већ је одржана про-
шле суботе, 13. новембра, а ове
суботе, 20. новембра, од 12 сати,
на програму је „Зунзарина пала-
та” у извођењу Дечјег позоришта
„Лане” из Кикинде. Представа је
заснована на познатој причи за
децу Бране Цветковића.

– Већ двадесет година бавим
се васпитном педагогијом и позо-
риштем. Овом представом сам
желела да приближим деци и
одраслима идеју о доброти, емпа-
тији и о значају културе. Ова

наизглед једноставна прича је у
ствари врло слојевита. Сигурна
сам да је она у различитим уста-
новама које нуде програме за
децу већ обрађивана, али сам
исто тако сигурна да могу пону-
дити нове начине њеног тума-
чења – рекла је редитељка пред-
ставе Тања Димић Стојанов.

Бесплатне карте се преузима-
ју на благајни Kултурног центра
Панчева у петак, 19. новембра,
од 16 сати, и на сам дан пред-
ставе од 11 сати. Могу се преу-
зети највише две карте.

У суботу, 27. новембра, у под-
не, деца ће моћи да погледају
еколошку представу „Здравко
Прљавко”, такође у извођењу
екипе из Кикинде. Прича прати
дечака и његовог најбољег при-
јатеља који бацају смеће и нару-
шавају животну околину, али

тада се појављују два лика који
их кроз причу наводе да проме-
не мишљење и навике. Деци је
приказано и оно што је добро и
оно што није, да би она на крају
извукла закључак да не треба да

прљамо и уништавамо планету,
већ да је чувамо и бринемо о
њој. Карте за „Здравка Прљав-
ка” могу се подићи на благајни
Културног центра на сам дан
представе, од 11 сати.

Неколико дана након што се
бивши новинар досели са сво-
јом породицом у село, у лови-
шту мистериозно нестаје осмо-
годишњи дечак. Његов отац,
ловац, опсесивно тражи кривца,
спреман за коначни одстрел.

Локални полицајац, фокуси-
ран на истрагу, открива тајну о
сукобљеним породицама и сам
бива увучен у њихов мрачан и
опасан свет. Трагови нестају под
снегом и сви морају да се суоче
с прошлошћу како би доказали
своју невиност.

Ловиште постаје савршено
место за ову игру мачке и миша.
Kо је ловац, а ко ловина?

Ово је укратко радња најнови-
јег, петог романа Катарине Нико-
лић, под насловом „Ловиште”,
који је промовисан у петак, 12.
новембра, у читаоници Градске
библиотеке.

„Ловиште” је, како стоји на
корицама књиге, „крими-роман
са елементима романа тока све-
сти, породичног и љубавног рома-
на с необичном и разбијеном
композицијом и атмосфером фар-
говског лудила. У ловишту, сва-
ки тренутак је преображај, пат-
ња, ишчекивање, живот и смрт”.

Издавачка кућа „Арете”, која
је објавила „Ловиште”, дело је
најавила као „квалитетно напи-
сан напети трилер који ћете про-
читати у једном даху”. Први
читаоци потврђују да је баш тако.

Суочавање с прошлошћу

У разговору који је у Градској
библиотеци пред бројном публи-
ком водила с Немањом Рота-
ром, ауторка Катарина Николић
открила је чиме би она сама
покушала да мотивише љубите-

ље писане речи да прочитају
њено дело.

– „Ловиште” је суочавање са
сопственим страховима и кошма-
рима. Без обзира на то што је
реч о трилеру, у њему можете
да нађете најстрашније ствари
које су људи помислили или
доживели, а можда сте и ви сами
у неком тренутку били у слич-
ним ситуацијама. Суочавање с
прошлошћу, са сопственом про-
шлошћу и прошлошћу својих
родитеља, још је један битан
мотив у роману. Мени је то било
можда и незамисливо док сам
била млађа, али сада ме то сва-
кодневно инспирише. И ту је
шума. Шума је окружење на које

неко може да се
привикне и да га
доживи као пре-
дивно место, а за
неког она може
да буде апсолут-
ни кошмар.
Видећемо како су је ликови у
роману доживели и какве су 
разлике у карактеру, страхови-
ма и надањима они испољили у
истој средини... – открила је
Николићева.

Не почињи ако...

Судећи по њеним речима, ово дело
не треба да узимате у руке пре
него што одвојите бар неколико
сати слободног времена за чита-

ње. У противном ћете морати да
направите паузу баш када вас рад-
ња потпуно увуче у „Ловиште”.

– Гарантујем вам занимљив
роман који се брзо чита и који
је прилично визуелан, кратких
сцена, брзог дијалога, с великим
бројем ликова. Верујем да ћете,
након што прочитате „Ловиште”,
имати потребу да о њему 
размишљате још неко време. Ако
буде тако, ја ћу бити пресрећна
– поручила је ауторка.

Kатарина Николић је писац,
драматург, едукатор, сценари-
ста и библиотекар. Дипломи-

рала је на
Ф а к у л т е т у
драмских умет-
ности у Београ-
ду, а живи и
ради у Опову.
Ауторка је
више збирки
прича, романа,
сценарија, дра-
ма, филмских
критика и есе-
ја. Учествовала
је у друштвено
ангажованим
пројектима у
оквиру позори-
шне уметности,
као и на про-
јектима култур-

не размене у Стокхолму. Тамо
је упознала методологију рада
позоришта сенки, коју је при-
менила на драматизацију свог
романа за децу „Чудесна
шума”. Свој први роман
„Kазабланка” написала је с
деветнаест година.

Роман „Ловиште” пронаћи
ћете у свим боље снабдевеним
књижарама, а можете га нару-
чити и на сајту издавача.

ДЕЧЈИ ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

Бесплатне представе ове и наредне суботе

ПРЕД СТА ВЉЕ НО НОВО ИЗДА ЊЕ ВЕЋ ПОЗНА ТЕ КЊИ ГЕ

„Бит ка за Пан че во окто бра 1944” и на руском јези ку
Ново изда ње књи ге „Бит ка за
Пан че во окто бра 1944”, која је
сада пре ве де на и на руски језик,
пред ста вље но је 5. новем бра у
Град ској библи о те ци. Реч је о
делу које су про шле годи не, пово -
дом 75 годи на побе де над наци -
змом, зајед нич ки ура ди ли Срђан
Божо вић, исто ри чар и виши
кустос Народ ног музе ја Пан че -
ва, и Роберт Реса но вић, пред -
сед ник Дру штва срп ско-руског
при ја тељ ства „Сло вен ска уни ја”.

Раз го вор о књи зи водио је
Мом чи ло Мрч ко вић, а ауто ри
су гово ри ли о истра жи вач ком
раду на при ча ма, које су, поред
оста лог, засно ва не и на аутен -
тич ним изве шта ји ма совјет ске
Црве не арми је. На ску пу је истак -
ну то да је бит ка за осло бо ђе ње
Пан че ва била тешка, с мно го

жрта ва на обе стра не, буду ћи да
је у њој поги ну ло око 500 Нема -
ца и пре ко 100 совјет ских вој -
ни ка.

Реса но вић је иста као и уло гу
гене ра ла Црве не арми је Васи -
ли ја Фили по ви ча Мар ге ло ва, по
којем одне дав но носи назив пан -
че вач ки трг изме ђу ули ца Осло -
бо ђе ња и Лава Тол сто ја.

– Пре чети ри годи не сам чуо
за гене ра ла Мар ге ло ва и мно го
истра жи вао, да бих, пре ко при -
ја те ља из Москве, сту пио у кон -
такт с Мини стар ством одбра не
Руске Феде ра ци је и добио бога -
ту архив ску гра ђу о Мар ге ло ву,
као и њего ву ауто би о гра фи ју. Из
тих спи са сам сазнао да су Совје -
ти били вео ма изне на ђе ни жесто -
ким отпо ром фаши ста у Пан че -
ву, као послед њим беде мом

одбра не Бео гра да. У јед ном изве -
шта ју гене ра ла Мар ге ло ва, који
је он лич но пот пи сао док се нала -
зио у Пан че ву 7. окто бра, ста ја -
ло је да је пре ко сто вој ни ка из
49. гар диј ске стре љач ке диви -
зи је дало живот за осло бо ђе ње
нашег гра да. Њих је пред во дио
тада три де сет пе то го ди шњи гене -
рал-мајор Мар ге лов, а ми смо
2019. годи не као удру же ње дали
ини ци ја ти ву да Пан че во, као
прво место ван Руси је, доби је
трг по њего вом име ну. Он је
један од нај ве ћих руских вој ско -
во ђа, којег су још за живо та мно -
ги упо ре ђи ва ли с Куту зо вом или
Суво ро вом – навео је на про мо -
ци ји књи ге пред сед ник Дру штва
срп ско-руског при ја тељ ства „Сло -
вен ска уни ја”.

Божо вић је иста као да је био

импре си о ни ран када је видео
доку мен та ци ју до које је Реса -
но вић дошао.

– Реч је о пода ци ма цен трал -
ног архи ва Мини стар ства одбра -
не Руске Феде ра ци је, о бор бе -
ним изве шта ји ма диви зи је која
је осло ба ђа ла Пан че во. За сва -
ког исто ри ча ра то је пра ва посла -
сти ца, јер су у пита њу прво ра -
зред ни исто риј ски изве шта ји.
Они су кон ци пи ра ни баш она ко
како је и текло осло ба ђа ње овог
дела Бана та: вој нич ки тач но и
саже то. Поред тога што први пут
има мо сли ку како је све то текло,
доби ли смо и фото гра фи је Мар -
ге ло ва и дру гих офи ци ра. У књи -
зи се нала зи и спи сак офи ци ра
заслу жних за под ви ге при ли ком
осло ба ђа ња Пан че ва – навео је
Божо вић. Ј. Ф.

ПРЕДСТАВА И КОНЦЕРТ ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА

„Чаролија” и 
„Љубавни времеплов”

Ф И Л М С К И
Ш А П Т А Ч

Пи ше: Слободан Новокмет

Занимљиво је како управо из
Јужне Kореје, нама лаицима 
наизглед стабилне и уређене држа-
ве, у последње време долазе две
најисхајпованије и најбруталније
критике капитализма и социјално-
-економског раслојавања, уобли-
чене у филмско-серијска сочиње-
нија „Паразит” и „Лигња” („Squ id
Game”), овенчане што наградама,
што екстремном гледаношћу.

И може се рећи да је у случа-
ју „Лигње” то донекле објашњи-
во, иако се серија на „Нетфлик-
су” готово самостално и само-
својно пробила до публике у мору
сличних концепата, од којих нај-
пре треба издвојити јапански
„Bat tle Royale”, али сетити се и
гомиле других, као што су „Игре
глади” и полублентави „Esca pe
Room”, с којим
„Squ id Game”
дели скоро па
идентичан ДНK.

Међутим, баш
укорењеност у
садашњем тренут-
ку чини успех ове
серије објашњи-
вим и растумачи-
вим. Управо је
снажно потцртана
социјално-еко-
номска компонен-
та та која је резо-
новала с гледао-
цима широм света, чинећи ово
остварење најгледанијом серијом
на „Нетфликсу”, иако оно чак и не
долази из америчке продукције.

Иако је хајп објашњив, то не
значи да је он докраја оправдан.
Међутим, и у мору драматур-
шких, мотивацијских, креатив-
них и неких других мана, „Squ id
Game” успева већим својим
делом да оправда чињеницу да
су за њу чула и мала деца у
aмазонској прашуми.

Шта су предности? Пре свега,
живо, иако стереотипно поставље-
ни и представљени ликови од
крви и меса, типични системом
уназађени представници дру-
штва, такорећи не само наше ком-
шије него и ми сами – самоде-
структивни кладионичари из кра-
ја; мувачи и згубидани испред
драгстора; лаке сецикесе грубе
спољашњости, али мека срца;
wan na be менаџери и дипломци
„пословних” школа са илузијом да
им свет дугује живот Kањеа Веста,
јер умеју да помноже два двоци-
френа броја...

Управо захваљујући таквим
ликовима, помало блесав концепт
„игара до смрти” оживљава у
виду модерних гладијаторских
борби у којима се очитава не само
банална критика капитализма већ
и слика капитализма насликана
на најдиректнији начин. Шта су
друго такмичари нахушкани једни
на друге да лажу, варају, сплетка-
ре, подмећу у борби за идеализо-
ваног прабога капитализма (кама-
ру новца која им, нимало случајно,
виси над главама као усуд), док се
богатуни наслађују у свом баршу-
насто-ћилибарском баханалијско-
-оргијском ужитку у кули од слоно-
ве кости, него једна врло директ-
на слика данашњег друштва у
којој једни путују у космос, а други
немају ни за леба?

Да не спомињемо и сирову
алузију на концентрационе лого-

ре, која се огледа
што у униформи-
саности такмича-
ра и чувара, што у
врло хладним и
скоро прорачуна-
тим егзекуцијама.
И детаљ о коме се
не говори пуно, а
то је шарени, ско-
ро наивно дечји
дизајн игара и
сценографије, који
не само да још
јаче потцртава
контраст између

ужаса на који такмичари пристају
и локације, већ и показује главну
обману капитализма што је пацов-
ску трку коју трчимо сваки дан
макар окружио шареним ђинђува-
ма лаке поп забаве у виду конзу-
ментске антикултуре коју кусамо
уз повећан рачун за уље и струју.

У напетој, на моменте емотив-
ној и сентименталној радњи
наслућују се епизоде, као што је
она с натезањем конопца, или са
играњем кликера, које предста-
вљају нешто најбоље што ћете
видети на телевизији ове године.
Међутим, осећа се драматуршка
развученост, проузрокована чиње-
ницом да је пројекат испрва зами-
шљен као филм, понешто је 
предвидљиво и лако наслутиво,
док за доста тога треба суспендо-
вати неверицу и пустити мозак на
поље креативности. Ипак, свакако
треба признати да је „Squ id
Game” и стилом, и поруком, и
ефектом „значаја за тренутак”
постао своја звер, која се избори-
ла за место у поп култури и наме-
рава ту још дуго да остане.

Још филмских критика истог аутора потражите на 
порталу film ski sap tac.wor dpress.com  или на „Фејсбук” 

и „Инстаграм” страницама „Филмски шаптач”.

„The Squ id Game”: 
Лигња укуснија од других

На радост љубитеља културе и
уметности свих генерација, обе-
лежавање Дана града Панчева,
8. новембра, ове године се про-
тегло на неколико дана, а про-
грам је обухватио веома зани-
мљиве садржаје, које су грађан-
ке и грађани добили на поклон.

На сам Дан града, у понеде-
љак, 8. новембра, најмлађи су
тако уживали у бесплатном
концерту хора „Чаролија” и
сјајне Иване Петерс у дворани
„Аполо”. Атмосфера је била
одлична, а клинци су ђускали
уз најпознатије дечје песмице,
као и уз обраде популарних

поп и рок нумера. Једина замер-
ка иде на рачун чињенице да
је хор певао на плејбек. Но зато
смо имали прилику да ужива-
мо у гласу Иване Петерс, која
се показала и као одличан мај-
стор за добар штимунг.

Исте вечери у дворани Кул-
турног центра публика је могла
да погледа представу „Љубавни
времеплов” у извођењу глуми-
це ЈДП-а Весне Станковић, која
потписује и драматизацију и
режију овог кабареа. Духовит и
инспиративни наступ Весне
Станковић био је изузетна при-
лика да се присутни подсете
интимне историје српског наро-
да кроз приче о љубавима вели-
кана, попут Лазе Костића и Лен-
ке Дунђерски, Живојина и Луј-
зе Мишић, Ђуре Јакшића, Алек-
се Шантића и многих других.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ПРОМОЦИЈА НОВОГ РОМАНА КАТАРИНЕ НИКОЛИЋ

ИЗИСТИНСКИ ТРИЛЕР 
УСРЕД ПИТОМОГ БАНАТА
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ТИМ ИЗ ПАНЧЕВА ОСМИСЛИО ФАНТАСТИЧНУ ИГРУ

„ФАТАЛНИ ИЗАЗОВ” ЈЕ ПРИХВАТИО 
ИЗАЗОВ НА ЕВРОПСКОМ САЈМУ

Четворочлани тим из Панчева – Давид
Билобрк, илустратор и дизајнер, Душан
Јовчић, стручњак за садржај, Виолета
Тешић, маркетинг стручњак, и Дарко
Даслар, најмлађи члан и оперативна
подршка – чини „Ker ber Games Stu -
dio”. Они су створили фантастичну дру-
штвену игру под називом „Final Chal -
len ge” – „Финални изазов”, а то је једи-
на игра из Србије која је ове године
представљена на најзначајнијем европ-
ском сајму игара у Немачкој. Чланови
тима су били полазници бесплатног
програма „Nor de us Hub-а”, који су зна-
ње стечено током програма, уз велики
таленат и рад, претворили у игру која
ће освојити светско тржиште.

– Све је почело пре три године, када
смо се упознали и одмах почели да
радимо на пројекту. На самом почетку
нисмо мислили да ћемо се овим бави-
ти озбиљније, више је то био споредни
пројекат. Желели смо да испољимо свој
креативни потенцијал и да идеју која је
тад била у повоју претворимо у готов
производ. Како смо тада радили у јед-
ној фирми у Београду, након радног
времена бисмо се налазили и развија-
ли концепт игре. До данас је игра уна-
пређивана кроз различите верзије након
многобројних тестирања. Сада, после
успешне „Кикстартер” кампање, ради-
мо на финалној верзији игре, која ће
ускоро бити доступна широј публици.
У плану имамо рад на новим наслови-
ма и склапање партнерстава с другим
компанијама. Након учешћа у програ-
му „Делта бизнис инкубатор” 2020.
године успели смо да обезбедимо инве-
стицију и подигнемо ствар на виши
ниво, што нам је омогућило да „Кербер
гејмс” постане фирма и ово је постао
посао с пуним радним временом. Уз
стручну подршку и помоћ инвестито-
ра, направили смо први бизнис план,
који сада спроводимо у дело – испри-
чао нам је Давид Билобрк.

Ови млади људи су доказали да је
могуће од љубави према игри и хобију
залагањем, радом и трудом створити
бизнис.

– Прошли смо дуг пут од неформал-
ног тима и групе ентузијаста која је
радила немогућу ствар, до тога да „немо-
гућу” ствар имамо на столу испред себе.
Свако од нас је имао различите разлоге
зашто се упустио у овај пројекат, а оно
што нам је заједничко јесте то што
волимо да радимо креативне ствари
које су популарне и које нам се допа-

дају, али смо и увидели шансу за бизнис
– приметили смо да има простора у
развоју друштвених игара где би наше
искуство, способности и знање које смо
стекли у Србији могли да буду компа-
тибилни и на светском нивоу. Развија-
ли смо игру која је забавна, али није
превише компликована да се направи,
да бисмо упоредо могли да спроводи-
мо истраживања, бавимо се промоци-
јом, спроводимо тестирања и радимо
на стратешком планирању. То је био
наш начин да конкретизујемо сопстве-
ну креативност – рекао нам је Душан
Јовчић.

Једини представници из Србије 
на најзначајнијем сајму

– Средином октобра смо били на нај-
већем сајму друштвених игара у Евро-
пи, који се одржава у Немачкој, у Есе-
ну, где смо у оквиру нашег штанда про-
мовисали игру и „Кикстартер” кампа-
њу. Имали смо и састанке са издавачи-
ма, дистрибутерима и произвођачима
и стекли нове увиде у то како функци-
онише индустрија. Тренутно смо у пре-
говорима са страним издавачима и
надамо се да ће наша игра моћи да се
продаје и ван наше земље – испричао
нам је Давид.

У Србији је све више интересената за
друштвене игре, али то ипак није довољ-
но за опстанак фирме, па ова група
предузетника планира да освоји свет-
ско тржиште.

– Код нас је тржиште мало, али ста-

билно расте, јер се у Србији друштвене
игре и даље посматрају кроз класике
друштвених игара у већини случајева.
Али постоје и групе људи који се интен-
зивно баве како играњем, тако и разво-
јем друштвених игара. Све је то још
увек у повоју, али је довољно да посто-
ји енергија и идеја да може да се ради
на том пољу. Драго нам је да људи у
нашој земљи могу да проиграју и 
обезбеде свој примерак „Final 
Chal len ge-а”, али нам је битна и 
конекција са страним тржиштем и
муштеријама, који су навикнутији на
ову врсту забаве – рекао нам је Душан.

У доба пандемије интересовање за

друштвене игре наставило је да расте,
јер су људи више времена проводили
код куће.

– Такође, сада постоје и клубови и
специјализоване продавнице друштве-
них игара где се могу купити или изнај-
мити игре. Када се буде завршила коро-
на, биће их и у већој мери, јер ће бити
дозвољена окупљања. Ми смо веома
поносни на сарадњу с Клубом друштве-
них игара Д20 из Панчева. Они су нам
били велика подршка током развијања
нашег пројекта – испричао је Давид.

Прихвати изазов

У основи игре су изазови који дају при-
лику људима да боље упознају себе и
друге и подстичу добру динамику уну-
тар групе у забавном окружењу. У зави-
сности од атмосфере и расположења,
играчи ће моћи да прилагоде тип и
тежину изазова кроз различите верзије
игре. Тако ће моћи да је играју са сво-
јим друштвом пре изласка у град, с
новом колегиницом с посла, или у окви-
ру породице.

– У кутији се налази шпил с пет врста
карата на којима су изазови најразли-
читијег типа. Игра креће тако што поме-
шамо све карте, потом на смену укруг

један по један вучемо
карте с врха читајући
изазов с карте. Тада
имамо три опције: јед-
на је да изазов изведе-
мо сами и освојимо
карту, друга је да пита-
мо да ли неко други
жели да ради изазов,
а трећа је да нападне-
мо саиграче, што је
најзабавнија опција.
Успешним извођењем
изазова освајамо кар-
те и, када сакупимо по

једну од сваке врсте, можемо откључа-
ти финални изазов. Ко први успешно
изведе два финална изазова, победио
је у партији – рекао нам је мало више о
игри Душан.

Свака игра је посебна, а финални
изазови су сваки пут другачији, што
чини игру још занимљивијом.

– Са 200 карата могуће је генерисати
76,8 милиона комбинација финалних
изазова. То значи да, уколико бисмо
играли узастопне партије наредне три
хиљаде година, ниједан исти финални
изазов се не би поновио. Стога је свака
партија аутентично искуство – изјавио
је Давид. Сузана Јанковић

У књизи „5 минута за бајку пред
спавање” малишани ће пронаћи
много предивних и добро позна-
тих прича уз које ће им снови бити
чаробни. Обрадујте их догодовшти-
нама омиљених јунака који ће им
помоћи у богаћењу маште! Штиво
је намењено деци узраста од три
до пет година.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
колико пута сте у животу волели.
Књиге из „Вулкана” добиће аутори
следећих порука:

„Када је о књигама реч, отворим
сајт књижаре и – заљубим се мно-
го пута у року од пет минута.”

„Само једном и то траје већ цео
мој живот. Ја волим само себе, свог
јединог себе...”

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање на које егзотично
место бисте радо отпутовали:

„Нема тог егзотичног места на
које те књига не може одвести.”

„У њено срце! И тамо бих остао
заувек!” Д. К.

Два читаоца који до следеће среде, у
12 сати, на имејл kon kurs.pan ce vac -
@gmail.com  пошаљу најдуховитији
одговор на питање: „С ким ви волите
да разговарате сатима?”, наградиће-
мо по једном књигом. Не би требало
да одговор буде дужи од једне до две
реченице. У наслову имејла напи-
шите назив књиге за коју конкури-
шете. Награђене одговоре ћемо обја-
вити у наредном броју.

Дугогодишње пријатељице, коле-
гинице по професији, али и при-
ватном статусу – мајке, Горица
Нешовић и Јелица Грегановић „се
разговарају” у шездесет причица
новог, допуњеног издања њихове
прве књиге „Причи никад краја”, а
читалац је публика која се смеје и
одобрава јер се препознаје у свим
темама..

Причи 
никад краја

Два читаоца који до следеће сре-
де, у 12 сати, на имејл kon kurs.pan -
ce vac @gmail.com  пошаљу најдухо-
витији одговор на питање: „Ко вам
је причао бајке кад сте били дете?”,
наградићемо по једном књигом.
Не би требало да одговор буде дужи
од једне до две реченице. У насло-
ву имејла напишите назив књиге
за коју конкуришете. Награђене
одговоре ћемо објавити у наред-
ном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Протекле недеље обележен је вредан
јубилеј – сто десет година постојања
Савеза извиђача Србије. Тим поводом
у Дому Народне скупштине уприличе-
на је свечана академија, којој су прису-
ствовали бројни чланови, делегати ска-
утских организација из целе земље, као
и уважене званице, попут министра
омладине и спорта и представника
Kрунског савета.

На свечаности су подељена и при-
знања у виду јубиларних ленти за четр-
десет одреда, међу којима су се нашла
и два панчевачка – „Надел” и „Црне
роде”, чији су представници учество-
вали на том еминентном скупу.

Управо они светлају образ града када
је реч о овом покрету, који несумњиво
доноси много тога вредног за људе и
животну средину. С тим у вези, важно
је указати и на неке чињенице.

„Надел” је формиран пре готово два-
десет година и у том погледу много је
старији од одреда „Црне роде”, који је
настао на Стрелишту као нека врста
испоставе старчевачке организације, да
би се пре две године осамосталио.

Када је реч о зачећу извиђаштва у
највећем панчевачком насељеном месту,
оно датира још од пре око четрдесет
година, тачније од 1979. године, када
је тамо основана чета као део градског
одреда. Већ две године касније све је
постало много озбиљније, о чему гово-
ри дугогодишњи старешина одреда Пре-
драг Станковић.

– Права прича кренула је пре тачно

четрдесет година, с доласком у старче-
вачку школу земунског наставника Буде
Зечевића, који је најпре организовао
течај за воднике. Недуго затим, 18.
фебруара 1982, формиран је и одред
који је назван по народном хероју Јова-
ну Веселинову Жарку, чији старешина
је био тадашњи директор школе Дра-
ган Мијушковић, а први начелник –
Милош Ивошевић. Одзив је био фено-
меналан, па сам нашао податак да смо
већ следеће године имали 374 плаћене
чланарине. Освајали смо и бројне награ-
де и организовали важна таборовања –
на планинама, као што је Овчар, или
на мору, у околини Задра, као и надме-
тања попут „илегалаца” и вишебоја.
Нажалост, због познате ситуације уочи
деведесетих година, одред је престао
да постоји – прича Станковић.

Ипак, почетком двехиљадитих годи-
на извиђаштво се на велика врата вра-
ћа у Старчево.

– Троје старих чланова – Миша Соко-
ловић, Данијела Јајић и ја одлучили
смо да поново покренемо извиђачки
одред. Убрзо смо одржали водни течај,
као и бивак на Белој стени, што је
децу веома заинтересовало. Поново
смо се озваничили 18. фебруара, али
2003. године и под другим, „природ-
нијим” називом, када је тесним гласа-
њем одлучено да постанемо „Надел”.
Лепо смо радили и успели много тога
да направимо и да неколико стотина
деце научимо корисним вештинама за
сналажење у природи, а рецимо тре-
нутно је активно њих четрдесетак.
Поред нас из „старе гарде”, испливала
су и нова лица, попут Марка Ивоше-

вића, који је данас и начелник Савеза,
и Лејле Пуркар, старешине „Црних
рода”. Треба истаћи да већ двадесетак
година организујемо меморијале „Иви-
ца Прањић” и вишебоје за „Дане дру-
жења”, а осам пута узастопце освајали
смо еминентно признање „Одред орло-
ва”, које се добија на основу одређе-
них достигнућа – наводи овај прека-
љени извиђач. Јордан Филиповић

ПОВОДОМ СТО ДЕСЕТ ГОДИНА ИЗВИЂАШТВА У СРБИЈИ

„Надел” и „Црне роде” у одабраном друштву

Пет минута 
за бајку пред

спавање
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СТАРЧЕВЦИ ПРЕНЕЛИ

СКАУТСКИ ДУХ И НА

СТРЕЛИШТЕ

Претеча одреда „Црне роде” фор-

миран је у септембру 2016. као

чета у оквиру старчевачког „Наде-

ла”, под називом „Цврчци”.

– Две године смо тако радили у

ОШ „Мика Антић” на Стрелишту,

где смо и данас, а у међувремену

смо се и званично осамосталили

у јануару 2019. године. Веома смо

активни и тренутно имамо три

чете са укупно 50 чланова, махом

деце од шест до петнаест година.

Урадили смо много тога – од табо-

ровања и разних едукативних

излета до три меморијала посве-

ћена прерано преминулом Алек-

сандру Станковићу – каже

старешина одреда Лејла Пуркар.



12 ЗАПИСИ
Петак, 19. новембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

Улица Лава Толстоја припа-
да територији Месне зајед-
нице Тесла. Под овим нази-
вом постоји од 1949. годи-
не, а простире се од Ослобо-
ђења до угла улица Љубоми-
ра Ковачевића, Милке Мар-
ковић и Јосифа Маринкови-
ћа. Занимљиво је да је
између два светска
рата носила име
једног другог
великана књи-
жевности –
звала се
Гетеова улица.

Лав Нико-
лајевич Тол-
стој (1828–
1910) био је
гроф, руски
писац, свр-
стан у најве-
ће руске реа-
листе тога
доба. Најпо-
знатији је по
романима „Ана
Карењина” и „Рат
и мир”, који осли-
кавају дубоку психо-
лошку и друштвену поза-
дину Русије и њеног друштва
у 19. веку.

Јунак „Ане Карењине”
погинуо је у Србији.

* * *
Кад је Србија 1876. зарати-
ла с Турцима, у њу су се сја-
тили добровољци из многих
словенских земаља, највише
из Русије. Међу њима је био
и тридесетседмогодишњи
пуковник Николај Никола-
јевич Рајевски, изданак чуве-
не руске племићке породи-
це, син генерал-
-потпуковника
руске армије
коме је Пушкин
посветио поему
„Кавкаски заро-
бљеник” и унук
генерала Рајев-
ског, који је водио
руску војску про-
тив Наполеона.

Као изасланик
руског цара Алек-
сандра II, Рајев-
ски је још 1867.
године, док се
Србија спремала
за рат, у више
наврата извиђао
путеве којима би
војска могла да
напредује према
Босни и о томе
обавештавао вла-
сти у Србији и
владу Русије.
Сачувана су њего-
ва писма на француском
језику министру српске вој-
ске Блазнавцу, из којих се
види да је пуковник Рајев-
ски први предложио пут од
Ужица, преко планине Шар-
ган, до границе с Босном.
Том трасом је 1925. пројек-
тована чувена Шарганска
осмица, кружна ускотрачна
пруга од Кремана до Мокре
горе.

Због љубавне афере коју
је имао у Петрограду, Рајев-
ски је Лаву Толстоју послу-
жио као инспирација за лик
грофа Вронског у роману
„Ана Карењина”, после
Библије најпревођенијој
књизи свих времена.

У том роману главна јуна-
киња због несрећне љубави
баца се под воз, а њен љубав-
ник гроф Вронски пријављу-
је се у добровољце и одлази
у рат у Србију. Књига се тако
завршава, а у стварном живо-
ту Рајевски гине у бици с

Турцима 20. августа
1876. код села Гор-

њи Адровац, неда-
леко од Алексин-

ца.
Само неко-

лико минута
пре него што
ће га погоди-
ти смртоно-
сно тане,
Рајевски је
ручао и пио
вино, а пола-
зећи на поло-
жај, рекао је
с а б о р ц и м а :

„Ако погинем,
срце ми остави-

те у Србији, а
тело пренесите у

Русију”.
После погибије Рајев-

ски је сахрањен у порти обли-
жњег манастира Свети Роман
у Ђунису, на путу Ражањ–Кру-
шевац. Обавештена о погиби-
ји сина, у Србију је одмах допу-
товала његова мајка и тело
пренела у Београд. Уз најви-
ше војне почасти, у присуству
кнеза Милана Обреновића, у
Саборној цркви је одржано
опело и ковчег је испраћен у
Украјину, на породично има-
ње Рајевских. Према његовој
последњој жељи, мајка му је
срце оставила у порти мана-
стира Свети Роман.

У Горњем Адровцу, на
месту погибије Николаја
Николајевича Рајевског,
1903. године подигнута је
Црква Свете Тројице, коју
народ зове Црква љубави,
или Руска црква. Земљиште
на којем је сазидана плати-
ла је српска краљица Ната-
лија, а зидање грофица
Марија Рајевска, пуковни-
кова снаха, која је, бележе
хроничари, „несебично дала
троструко више дуката него
што је могло бити утрошено
за подизање храма”.

Од сеоског пута до цркве-
них врата засађен је дрворед
липа донетих са имања Рајев-
ских у Украјини. М. П.

Улица Лава Толстоја

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ЛАВА ТОЛСТОЈА

Писац и његов јунак

Николај Рајевски

Лав Николајевич
Толстој

Јасмина Топић је рођена 1977.
године у Панчеву. Завршила је
Филолошки факултет Универ-
зитета у Београду, на групи за
српски језик и књижевност. Бави-
ла се и новинарством. Од 1998.
године уређује Зборник поезије
и кратке прозе младих са про-
стора бивше Југославије „Руко-
писи”, чији издавач је панчевач-
ки Дом омладине. Такође је у
уредништву кварталног умет-
ничког магазина „Квартал” Удру-
жења књижевника и књижевних
преводилаца Панчева. Била је
учесница једанаестог Бијенала
младих уметника Европе и
Медитерана у Атини, финали-
ста стипендије Централноевроп-
ске иницијативе и књижевног
фестивала „Виленица”. Прву
књижевну стипендију, „Мило
Дор”, добила је од аустријског
„Култур контакта” 2008. годи-
не, те је провела два месеца у
Бечу. После ове добила је још
неколико интернационалних
књижевних стипендија и била у
књижевним резиденцијама.
Поред књижевности, бавила се
помало и позориштем, а инте-
ресује се и за мултимедијално
презентовање поезије. У проте-
клих неколико година била је
учесница бројних необичних
песничких перформанса и више
самосталних мултимедијалних
пројеката представљања аутор-
ских књига поезије. Члан је Срп-
ског књижевног друштва, а од
2012. до 2014. била је и пот-
председница Управног одбора.
Збирка песама „Привремени
боравак” је њена десета објавље-
на књига. До сада, Јасмина Топић
је добитница и награда „Душко-
вићева звона” (Панчево, 2002) и
„Матићев шал”, за књигу „Пан-
сион, метаморфозе” (2002).

ЈАСМИНА ТОПИЋ: Да, вест је
дошла заиста као пријатно изне-
нађење. Цео тај дан била сам у
чудном стању омамљености, али
и среће. Награда ми је још дра-
жа када знам да носи име непра-
ведно запостављене песникиње
која се мучила са својим стату-
сом у средини пуној неразуме-
вања, јер у то време женама је
било место у песмама, али не и
као ауторкама. Због тога је још
већа част добити награду „Мили-
ца Стојадиновић Српкиња”. Веће
награде за жену ствараоца у нашој
књижевности нема. Надала сам
се да ће доћи за моју претходну
књигу, „Плажа Несаница”, која
је била у свим најужим избори-
ма 2017. године, али су је све
награде и заобишле, па је овим
на неки начин исправљена та
мала, условно речено, неправда.
„Привремени боравак” је нешто
другачија књига, отворенија пре-
ма читаоцима. Лепа информа-
ција је дошла до мене да је део
испита српске поезије двадесет
првог века и да је студенти на
новосадским студијама књижев-
ности радо читају. То је можда
још веће признање.

• Често је питање многих данас
да ли се поезија уопште чита. С
друге стране, имамо доста ауто-
ра који су се осмелили да објаве
своје збирке. Где се данас запра-
во налази поезија?

– Поезија је као и увек и вазда
(све)присутна, само што је због
тога често узимају здраво за гото-
во. Ако постоји неки књижевни
род који је константно жив и у
додиру с публиком, то је онда
поезија. Доказ је и у бројним и
популарним читањима поезије
по кафићима, где она бива леп
повод и за дружење. Наравно,
може много више да се учини и
требало би, јер издавачке куће
код нас тек треба да открију чари
маркетинга када је књига у пита-
њу (мада, неки су већ и почели) и
да онда схвате да то како промо-
вишу прозу, може да се примени
и на поезију. Дакле, ако бисмо

скратили одговор на суштинско,
поезија се чита, потребна је можда
мало боља промоција, али и еду-
кација публике, не би ли напра-
вили разлику између аматерског
стваралаштва и оног које има
уметничку вредност.

• Када си ти почела да пишеш?
Да ли се сећаш своје прве песме?

– Мислим да сам о томе већ
причала у неким ранијим 
разговорима, можда баш и за
„Панчевац”, али није наодмет
поновити. Почело је прво слу-
чајно, на часу српског, док сам
радила писмени задатак и тема
ми никако није ишла. Онда је
неко прошапутао: „Миленко пише
песму!”, и ја сам помислила: што
не бих и ја, брже ћу да завршим
рад. Песма је била изненађујуће
успела, иако је оцењена четвор-
ком, а ја сам схватила да могу.

Ипак, писање које је кренуло кон-
тинуирано било је годину дана
касније, с мојих четрнаест годи-
на. Имала сам потребу да изра-
зим себе интензивно и тако је
кренуло. У првих, мислим, шест
година то су биле брижљиво вође-
не свешчице, с бројем песме и
датумом писања. Сад на њих гле-
дам као на потребу да се буде
дисциплинован и да се овлада
формом у којој се исказују мисли
и осећања.

• Када и како си објавила прву
књигу?

– Била сам у четвртом разре-
ду гимназије финалиста сред-
њошколског републичког кон-
курса „Десанка Максимовић”
који су организовали Гимназија
у Ваљеву, Српска књижевна
задруга и Министарство култу-
ре Републике Србије. Заједно с
професорком Јеленом Журић
након тога сам однела рукопис
Богдану Мрвошу, тадашњем
председнику Заједнице књижев-
ника Панчева, и он је рекао да
ће их штампати. Илустрације
сам урадила сама. То је било
1997. године. Био је прави тре-
нутак да се та почетна фаза мог
бављења поезијом заокружи, не
бих ли кренула даље.

• Често си учесник књижев-
них резиденција. Колико је то
значајно за процес писања и коју
памтиш као најплоднију за тебе?

– Када сам почела да пишем
прве пријаве за резиденцијалне
боравке, није било готово никог
ни од старијих колега писаца
који су имали искуство аплици-
рања или боравка на овим про-
грамима за уметнике, па нисам
имала кога ни да питам за савет.
Плус, било је додатно тешко јер,
иако сам говорила енглески, то
је био први пут да треба написа-
ти неки план рада на том језику,
а да не звучи аматерски. Моја
прва стипендија била је 2008.
године, аустријског „Култур кон-
такта”, који је до пре две године
био најзначајнија институција за
резиденцијалне програме за читав
екс-Ју регион. Стипендије су
данас уобичајена ствар, мада
никад није лако добити их, а заи-

ста су важне на више нивоа. Не
ради се само о боравку и могућ-
ности да се неометано пише, већ
и о измештању из свакодневице,
упознавању другачијег начина
живота, културе, прилике за пре-
зентацију и сл. Можда бих издво-
јила РОНДО у Грацу 2014. годи-
не као најзначајнији програм за
писце који сам добила досад, и
животно и стваралачки.

• Кад год одржаваш промо-
цију, трудиш се да буде веома
занимљива за посетиоце. Послед-
њи пут си чак и компоновала
музику за неколико песама. Како
се теби све то заједно допало и
шта каже публика?

– За „Плажу Несаницу” сам
сарађивала с другарима који су
музичари и то је заиста било
интересантно искуство. Ја сам
практично рецитовала поезију

уз аутентичну музи-
ку коју су они
направили. С новом
књигом отишла сам
корак даље и тиме
остварила сан који
сам имала још као
тинејџерка – сама
сам укомпоновала
песме из „Привре-
меног боравка”, а
захваљујући Миони
Царан и Ђурађу
Шимићу то је зву-
чало још боље када
смо их у јуну ове
године извели у
„Аполу”. Надам се
да ћемо отићи и
корак даље и похва-
лити се снимљеним
албумом следеће
године. Иначе, у
праву си, заиста сам

се за скоро сваку своју промо-
цију трудила да урадим нешто
другачије. Сећам се да је своје-
времено новинарка Рада Вуке-
лић избројала две стотине људи
у некадашњој Галерији савре-
мене уметности када сам пред-
стављала књигу „Романтизам”
(2005. година), објављену у
„Народној књизи”. То је заиста
био и догађај и доживљај, па
претпостављам да је и публици
било интересантно. Мислим да
је важно и књижевне вечери учи-
нити другачијим.

• Једна од књижевних мани-
фестација с дугом традицијом
одржава се преко четрдесет годи-
на у Панчеву. Ти си део уред-
ничког тима годинама. Како ти
се из те призме чини развој пое-
зије данас?

– Хоћеш рећи деценијама?
(смех) Да, „Рукописи” су у међу-
времену израсли у важну, можда
и најважнију манифестацију у
граду, а постоји још толико места
за напредак. Лепо је када једна
идеја има континуирани развој
и када и после толико времена
може да понуди нешто ново.
Привилегија је читати радове
најмлађе песничке генерације,
упознавати их на промоцији,
слушати како они размишљају
о књижевности и писању и каква
искуства имају у свом уметнич-
ком сазревању, и још је лепше
када после „Рукописа” њихова
имена освану на корицама само-
сталних књига или сазнамо да
су успели да се афирмишу. То је
најважнији моменат у мом уред-
ничком искуству. А поезија, она
увек има сопствени ток, све док
млади аутори ослушкују себе и
певају из свог искуства, не опо-
нашајући архаичне, па отуда и
превазиђене моделе певања.

• Да ли пишеш и нешто друго
поред поезије?

– Писала сам и пишем повре-
мено приче, неке од њих су обја-
вљене у књигама-пројектима
заједно с другим ауторима, тако-
ђе повремено пишем есеје и књи-
жевну критику, мада, признајем,
ређе у последње време. Још увек
покушавам да усталим неки

систем рада када је проза у пита-
њу, али мислим да ме то с годи-
нама све више привлачи и да ће
неки део мог будућег списатељ-
ског развоја ићи и у том правцу.
Највећи проблем писаца није
форма, него време – онај трену-
так када можеш да очистиш сва-
кодневне садржаје из себе, задр-
жиш довољно енергије и кон-
центрације, и онда урониш у
текст и у сопствене мисли. То је
предуслов стварања, а време у
којем живимо и начин на који
живимо доста од тих унутра-
шњих садржаја затрпава, врло
често и претераним информа-
цијама које немају суштинског
утицаја на наш живот, него од
нас праве гутаче, па, слободно
могу да кажем, смећа. Нико на
то више није имун. Управо је
зато важно, небитно да ли смо
писци или само читаоци, да 
отимамо то време за боље, 
сврсисходније и за наше унутра-
шње ја.

• Такође је твој академски пут
усмерен на језик. Предајеш срп-
ски језик и књижевност у шко-
ли. Колико је то изазов данас?

– Хе, све је изазов данас, а пого-
тово пронаћи начин и помоћи
младим људима између 15 и 18
година старости да науче да ослу-
шкују себе и да се не поводе за
испразностима које савремени
свет нуди на сваком ћошку као
шарени лилихип. Настава језика
и књижевности је једна од најва-
жнијих током читавог школова-
ња, без обзира на афинитете и
будуће опредељености. Треба оти-
ћи и корак даље, и основе право-
писа, па и бављења лепом речју,
увести и на многе стручне факул-
тете, барем као један семестар,
јер нам се фонд речи константно
смањује и роботизује. Дешава се
глобално застрашујући тренд, тај
да се укидају хуманистичке нау-
ке, књижевност и филозофија,
јер оне наводно нису исплативе,
али ако нема ничег што би нахра-
нило човекову душу, онда ће његов
дух нахранити још мање. Забо-
рављамо да су сва велика откри-
ћа кренула јер је неко умео да
машта о немогућем.

• Колико је Панчево као сре-
дина утицало на твој лични и
професионални развој?

– Мој први додир с културом
у Панчеву биле су књижевне
вечери које је тада водио Едвард
Јукић, и Фестивал нових театар-
ских форми, који се тад одигра-
вао у Студентском. Едија смо на
тој позицији заменили Вуле
Журић и ја, а позоришни фести-
вал се данас зове „Екс театар
фест”. То је само делић оног
богатства културног садржаја које
Панчево има да понуди. Уједно
нас опомиње да не посустанемо,
а многи и не посустају. Прави
пример је „Нова фестивал”, који
доноси дах светске сцене код нас
у равницу. Неминовно је да таква
средина утиче и на професио-
нални развој. Поменула сам
некњижевне фестивале, али Пан-
чево је једна од топ три књижев-
не средине у Србији. Резултат је
видљив и када су у питању нај-
млађи аутори.

• На шта си највише поносна
до сада?

– На књигу „Плажа Несани-
ца”, јер мислим да је она заиста
важна за мој професионални
развој, на песме из „Привреме-
ног боравка” компоноване као
музичке нумере јер мој прави
таленат је увек лежао у музици,
иако никада није на прави начин
реализован, на успех остварен
бројем резиденцијалних бора-
вака у иностранству за које ме је
бирао жири који не зна ништа о
мени и, најзад, на награду коју
ћу примити у петак у Новом
Саду, јер је она показатељ моје
коначне афирмације као озбиљ-
не и зреле ауторке.

Мирјана Марић

НАША ГОШЋА: ЈАСМИНА ТОПИЋ, ПЕСНИКИЊА

ЧАСТ ЈЕ ДОБИТИ НАГРАДУ 
„МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ СРПКИЊА”



гост на Дунаву, а популација јој
се процењује на свега 200–250
парова – прича Зоран.

Ту су и друге нама познате
врсте...

– Бела рода је синоним за пти-
це селице, а препознатљива је
по дугачком црвеном кљуну,
дугачком врату и дугачким црве-
ним ногама. Цела је бела и само
су јој леђна пера црна. Виђамо
је од средине марта до краја авгу-
ста, када нас у јатима напушта и
сели се до западне, источне и
јужне Африке. Гнезди се на
нашим димњацима, бандерама
и оглашава чувеним клепета-
њем. Сеоска ласта је птица дугач-
ког и рачвастог репа, те кесте-
њастих чела и грла, која насеља-
ва градске и првенствено сеоске
средине у Европи, Азији и Север-
ној Америци. У наше крајеве
долеће са зимовалишта у Афри-
ци крајем марта, а последњи
примерци одлазе почетком окто-

бра. Мали славуј није толико
визуелно упадљива птичица, јер
је једнолично смеђ, колико је
познат као најбољи певач међу
птицама певачицама. Може се
чути по нашим баштама и пар-
ковима од друге половине апри-
ла до јуна, а јесења сеоба му је
током августа. Зимује у подса-
харској Африци – наводи орни-
толог.

Интересантно је да све те пти-
це долазе у пречнику од педесе-
так километара на место где су
се излегле, што је прави природ-
ни феномен.

Иначе, селе се све оне птице
које немају храну, али у случају
благих зима може се догодити
да се у нашим крајевима задр-
жава све више белих рода, као
и чапљи или галебова, нарочи-
то откад су откриле непресу-
шни извор преживљавања –
депоније!

Ето неке вајде и од тога...
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Баш ових дана (и недеља) наш
град прелећу бројни белосвет-
ски путници, који у даху прева-
љују силне километре.

И ту се не мисли на она (људ-
ска) бића која то чине помоћу
„челичне птице”, већ на праве
пернате птице – оне на сопстве-
ни погон, складним и елегант-
ним замасима крила, одлазе у
топлије крајеве у потрази за обил-
нијим изворима живота.

А док задивљени гледамо како,
углавном у клинасто поставље-
ним формацијама, промичу
изнад наших глава, неке од њих
на ове просторе долазе с далеког
севера, док друге, насупрот томе,
хитају ниже, ка увек сунчаној
Африци...

Стога је веома интересантно
сазнати које су све то врсте пти-
ца, како изгледају и како се пона-
шају.

Али, какве год биле, све одре-
да су на свој начин величанстве-
но лепе...

Ко се ових јесењих дана, на пре-
лазу из топлог у хладно доба,
мало помније загледао у виси-
не, могао је да види (и чује) јата
птица селица како парају небе-
ско плаветнило изнад наших гла-
ва, водећи се својим инстинкти-
ма ка издашнијим местима на
којима ће лакше моћи да пре-
живе.

Неке од тих фасцинантних
животиња само прелете наше
крајеве, остављајући за собом
незаборавни аудио-визуелни траг,
неке дођу са удаљенијих север-
них беспућа да овде преброде
зиму, а неке оду на југ.

Фасцинантни ждралови радо
свраћају на Слано Копово

Један од најпозванијих да гово-
ри о томе какве су то птице и
шта их све карактерише, као и
зашто и како се уопште селе,
јесте суграђанин др Зоран Мана-
сијевић, лекар по струци, а по
сензибилитету велики љубитељ
пре свега пернатих животиња,
због чега је и признати орнито-
лог.

Према његовим речима, „еска-
дриле” које најчешће ових дана
можемо видети у прелету јесу
јата ждралова.

– Прелепе птице! Има их пет-
наест врста и налик су родама:
имају дуг и шиљат кљун, док су
им врат и глава црни; бочна
линија им је бела, а основа тела
сива, по чему и носе име, док
одрасле птице током сазревања
добијају црвену капицу на глави.
Ждралови су тешки око шест-
-седам килограма, док им је
распон крила до два метра. Дуго-
врати су и дугоноги, што указу-
је на то да живе близу воде. Сва-
штоједи су и хране се рибама,
жабама, гуштерима и ситним
сисарима, али по потреби једу
и корење, младе изданке и дру-
ге делове биљака. Полови су

слични па и женке и мужјаци
на крилима имају кратку украсну
перјаницу која се истиче док

птице стоје. Ждралови су
познати и по карактеристичном
удварачком плесу – наводи орни-
толог.

Када лете, ждралови имају
испружен врат, док је код веома
сличних чапљи савијен, што је и
једна битна разлика међу њима.

– Моћни су у ваздуху, иако
ретко користе термале, што је
својствено многим птицама,
већ активно лете и машу кри-
лима. Групишу се у латинично
слово V или у клинасту фор-
мацију, па птице које су напред
трпе највећи отпор и, када се
изморе, смењују их оне из зад-
њих линија. Њихово оглаша-
вање је карактеристично и про-
дорно, као из лимених инстру-
мената, насупрот родама, које
само као да клепећу или сик-
ћу, будући да немају развијен
тај гласовни орган. Чују се и
гуске, чија су јата, с друге стра-
не, мало несређенија прили-
ком лета – истиче овај љуби-
тељ птица.

Иако веома брзо путују и за
десетак дана су на неком јужном
циљу, ждралови који овуда пре-
лећу имају и стандардна одмо-
ришта, а то су обично плитка

језера, с травнатим површина-
ма у околини.

– Једно од места на која радо
навраћају, макар да се одморе, у
нашем окружењу је Слано Копо-
во, специјални резерват код Новог
Бечеја. Реч јеослатинастом језеру,
једном од неколико сличних у
Војводини, која се сматрају остат-
ком Панонског мора. У ово вре-
ме тамо се преко дана може зате-
ћи и 15.000–20.000 ждралова, јер
их велика бројност штити. Током
ноћи се одмарају на овом језеру,
а дању се хране по околним њива-
ма и травнатим површинама. Ко
је то видео својим очима, може
да потврди какав је то несваки-
дашњи доживљај, јер у сваком
тренутку вас надлеће на стотине
птица, уз неописиву какофонију.
Све у свему, потребан им је већи
и прегледнији простор где би се
сместило јато. Такво је и Лабу-
дово окно код Дубовца, које слу-
жи као одмориште и зимо-
валиште за хиљаде гусака и
патака, дошљака са севера. Ина-
че, пре око две недеље чуо сам
их код Надела и једно јато је
неко време кружило око Старог
Тамиша, али не знам да ли се
негде спустило – прича Зоран. 

Селе се и гуске, 
роде, ласте, па и славуји

Период сеобе птица са севера
управо је у току, а поред ждра-
лова, има још интересантних
врста селица које походе ове про-
сторе, пре свега гуске.

– Рецимо, ту је лисаста гуска,
која спада у сиве или пољске
гуске. Препознатљива је по белој
„лиси” на предњем делу главе и
попречним црним пругама на
трбуху. Насељава тундру на севе-
ру Азије, Северне Америке и
Гренланда, а код нас зимује од
октобра, новембра, до марта на,
рецимо, поменутим Лабудовом
окну и Сланом Kопову. У исту
групу спада и дивља гуска, која
има упадљиво светлу предњу
страну крила, ружичасте ноге,
наранџасти кљун и звонко гака-
ње, попут домаће гуске. Живи у
већем делу Европе и широком
појасу умерене и северне Азије.
Код нас је гнездарица и зимски

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.

Спасена четворка
Средином јуна наш суграђанин је про-
нашао четири напуштена штенца –
мешанца код Стратишта близу Јабуке.

Ова четворка је сада стара око пет
месеци. Примили су три дозе вакци-
на и двапут су очишћени од парази-
та, па је време да пронађу некога ко
ће се старати о њима, јер не могу да
остану код особе која им је помогла
да одрасту и стасају.

Малишани су весели и живахни,
као и сви куцови овог узраста, а све друге информације могу
се добити на контакт-телефон 062/821-02-03.

Бебаћи
Ови „малци” нажалост живе у
лошим условима и потребно је да
што пре буду смештени у сигурне
и топле домове.

Биће мањи растом, тако да могу
да усреће и оне с мањим двори-
штем или станом, а притом су весе-
ли и увек расположени за игру.

Заинтересовани могу да окрену
број телефона 064/861-22-29.

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

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

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

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

цео живот!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ВРЕМЕ КАДА ПТИЦЕ ПРЕЛЕЋУ НАШЕ КРАЈЕВЕ И У ЊИХ ДОЛЕЋУ

ВЕЛИЧАНСТВЕНА ЈАТА СКЛАДНО ЈЕЗДЕ НЕБОМ НА ПУТУ КА ЈУГУ

ПЕРНАТИ ЛЕПОТАНИ ВЕОМА ТРАЖЕНИ, 

А САМИМ ТИМ И УГРОЖЕНИ!

Све врста ждралова су веома

угрожене, што баш у случају

овог нашег, односно европског

сивог, можда и није баш тако

изражено. 

– А зашто су толико угроже-

не?! Првиразлогсигурно је губи-

так станишта, као и код многих

других врста; друго – на селид-

беном путу, нарочито у арап-

ским земљама, прилично неми-

лице убијају их ловци из пушака

или их чак хватају мрежама, јер

су веома тражени као трофеји, а

трећи разлог су пестициди и

други отрови из траве којом се

хране – наглашава орнитолог

Зоран Манасијевић.

ЛАСТЕ ЗА СЕДАМ ДАНА СТИГНУ ДО АФРИКЕ!?

Када је реч о селицама, постоје

краткопругашице, које одавде

одлазе на Средоземље, а све

онекоје се селе уАфрикуилина

Арабијско полуострво јесу дуго-

пругашице, у које спадају ласте,

роде, кукавице, мали славуји...

– Њихова сеоба почиње кра-

јем јула и траје до септембра

или средине октобра, а мало

касније са севера Европе или

Азије код нас долазе зимова-

лице, попут гусака или патака,

које ову зиму не доживљавају

трагично. Иначе, уочена су три

пута: један иде преко Пиринеја

и Гибралтара, други – источно-

европски, протеже се преко

Украјине ка долини Нила, док

ми спадамо у такозвани

централни или балтичко-

-мађарски пут. Само тај лет не

траје предуго, па рецимо ласте

до Јужне Африке стигну за

недељу дана, а у ваздуху могу

да проведу и по 24 сата, наро-

чито када прелећу Сахару, где

нема толико места за зауста-

вљање. Када је реч о дужини

пруге, рекордер је арктичка

чигра, која лети малтене од

Арктика до Антарктика. И на

крају, иако се то многи питају,

досад није тачно утврђено како

се птице селице оријентишу на

том путу, а најновија научна

достигнућа говоре у прилог

томе да користе рецепторе у

оку за магнетно поље или

такозвани унутрашњи компас –

наводи др Зоран Манасијевић.

„Десант” дивљих и лисастих гусака

Пут за југ

Бела рода

Ждралови у прелету

Мали славуј

Сеоска ласта
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СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушени вреоци 12.800

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 12.800

Угаљ станари 9.900

Костолац 7.700

ВОЗИЛА

ПОНУДА

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
СА ПРЕВОЗОМ

064/158-44-10, 063/101-11-47

(5
/3

0
8

0
5

6
)

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

БРИКЕТ ДРВНИ
ЕКСТРА ПОВОЉНО!

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Пљевља               13.000

Костолац                8.200

Огревно дрво
на палети             14.200

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

ИСПОРУКА ОДМАХ! BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

• Буква 6.500,00
• Храст 6.500,00
• Цер 6.500,00
• Багрем 6.000,00
• Брикет 19.000,00 тона
• Пелет 23.000,00 тона

(чиста буковина)

МУЛТИПЛА 1.9, 2005, фул

опрема, рестајлинг, може

замена. 064/130-36-02.

(310356)

АСТРА Г 1.4, 2008/9 фул

опрема, 118.000 к м, реги-

строван годину. 064/130-

36-02. (310356)

ДОМЛО макс карго 1.4,

2009/10, пет седишта, фул

опрема, 93.000 км.

064/130-36-02. (310356)

ПУНТО 1.2, 2001, петора

врата, фул опрема, атести-

ран плин, регистрован го-

дину. 064/130-36-02.

(310356)

ПРОДАЈЕМ делове рено

клио 1.5 ДЦИ, 2003. годи-

ште. Тел. 062/491-240.

/319217)

ПУНТО 1.2, 8 В, 5 в, мета-

лик, одличан, гаражиран.

064/142-55-93. (310403)

АУТОМОБИЛ пежо 307,

металик црвен, бензинац,

петора врата, 1.600 куби-

ка, 2007. годиште.

060/550-59-76. (310427)

ПРОДАЈЕМ рено лагуну, ка-

раван, у возном стању. Тел.

064/294-04.45. (310407)

ОТКУП возила, путничких

и теретних, исправних, не-

исправних, најбоље пла-

ћам. 065/271-21-01.

(309631)

ОТКУП возила, исправних,

неисправних, хаварисаних,

страних, трактора, шлеп-

служба. 066/409-991,

069/203-00-44. (308331)

КУПУЈЕМ аутомобиле у би-

ло ком стању. Плаћам по

договору. 062/193-36-05.

(310432)

ГАРАЖУ дуплу издајем, ис-

под зграде, струја, грејање

гратис. Тесла. 061/225-16-

43. (310349)

ИЗДАЈЕМ гаражу, Улица

Жарка Фогараша. Инфор-

мације на тел. 063/558-

722. (309971/р)

ИЗДАЈЕМ гаражно место у

центру града, Петра Бојо-

вића 3. 063/246-186.

(310300)

ФРИЖИДЕР, два кауча,

стубна угаона полица, тр-

пезаријски сто са столица-

ма. 063/861-82-66.

(310373)

ПРОДАЈЕМ намештај, белу

технику. 063/369-838,

061/151-93-36. (310239)

МЕТАЛНА врата и прозор,

собна врата (70), ПВЦ вра-

та и дводелна судопера.

066/572-91-19. (310209)-

ПРОДАЈЕМ јефтино: маса-

жер, столице, буре, решо,

бицикле, машина шиваћа,

гепек. 064/503-14-08.

(310199)

ОГРЕВНО дрво, мерење

кући, превоз, сеча гратис,

5.000 динара. 060/304-16-

92. (310200)

ОГРЕВНО дрво свих врста,

5.000 хиљада. Превоз бе-

слатан. Могућа сеча. По-

пуст за пензионере.

064/328-34-43. (310201)

ДВЕ КОМЛЕТНЕ кухиње,

плакари, ТА пећи, машина

за судове, аспиратор, три

шпорета, два фрижидера,

нов двосед на продају.

064/558-42-90. (310265)

ЈАБУКА, дуња, круша за

ракију, продајем. 063/898-

53-08. (310426)

ПРОДАЈЕМ две пећи на
чврсто гориво и два кау-
ча,д ва ормара, фрижидер.
064/587-50-24. (310356)

ПРОДАЈЕМ орман дво-

крилни 100 евра и компју-

тер 200 евра, исправан, у

одличном стању и стаклени

сто – 30 евра, хитно.

061/611-80-16. (310251)

УЉАНИ радијатор, микро-

таласна, комбиновани

фрижидер двомоторац,

уградна рерна, телевизор.

063/861-82-66. (310373)

ПРОДАЈЕМ судопере и

остале кухињске елементе,

повољно, ново. 063/773-

45-97. (310306)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи.

013/352-114. (310314)

МЕСНАТИ прасићи, јагањ-

ци, свиње, могућност кла-

ња и печења. 060/037-11-

96. (310324)

ПРОДАЈЕМ траку за трча-

ње релакс RX 13 а. 250

евра. 064/919-36-22

(310408)

ПРОДАЈА новог намешта-

ја, столови од 4.500, клик-

клак лећајеви од 15. 300.

060/600-14-52. (310440)

ПРОДАЈЕМ домаћу ракију

од дуње, крушке, јабуке и

шљиве. 062/388-165.

(310422)

ПРОДАЈЕМ кревет са ду-

шеком очуван и дворишни

павиљон нов. Тел. 063/704-

19-72. (310407)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, телевизоре,

долазак на адресу.

064/158-44-10, 063/101-

11-47. (310097)

КУПУЈЕМ исправне/неис-

правне ТА пећи, исплата,

одношење. 060/138-52-38.

(310370)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, новац, сатове,

пенкала. 013/313-458,

063/199-60-36, 064/199-

60-36, 064/488-40-22.

(310212)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, за-

мрзиваче, веш-машине,

фрижидере, долазим на

адресу. 064/158-44-10,

063/101-11-47. (3109232)

КУПУЈЕМ исправн и неис-

прљвне ТА пећи, долазак и

исплата одмах. 061/641-

30-36. (310221)

ПЛАЦ 28,5 ари, власник

1/1, градско грађевинско

земљиште. 064/248-95-28.

(310352)

ПРОДАЈЕМ кућу у Девојач-

ком бунару (Песку). Кућа

се налази у новобеоград-

ској улици, има три етаже,

приземње, спрат, поткро-

вље, 20 ари плаца, леглаи-

зована, власник 1/1.,

064/370-79-47. (310425)

ПРОДАЈЕМ земљу на сед-

мом километру. Тел.

066/807-08-83. (310424)

ПРОДАЈЕМ кућу, 200 квм,

на Баваништанском путу,

може замена за стан.

060/500-22-83. (310231)

ДОЛОВО, кућа (око 130

квм), и плац 35,1 ар, на

продају.  Струја и вода

прикључени, укњижено.

Цена по договору. Тел.

064/970-51-64. (310211)

ПРОДАЈА парцелисаних

плацева, градско грађевин-

ско земљиште. 064/212-52-

52. (310267)

ПЛАЦ на новој Миси, 7 ари.

069/333-48-65. (310318)

ПРОДАЈЕМ кућу, три ста-

на, плац 8 ари, Горњи град.

063/829-89-48. (310240)

ПЛАЦ, нова Миса, Маке-

донска улица, 2,87 ари,

струја, вода, канализација,

асвалт. 063/321-327.

(310417)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”, по-

требни станови, куће, пла-

цеви, локали, све локација,

брза реализација. (67),

„Милка М”, 063/744-28-66.

(310443)

НОВОГРАДЊА, центар,

станови двоипособни 62

квм и троипосаобан 75

квм. Инвеститор, 063/823-

71-79. (310178)

НОВИЈА зграда, одличан

трособан, I спрат, ЦГ, бам-

бусов паркет, 80 квм,

88.000 евра.  (396), „Лајф”,

061/662-91-48. (309745)

ПРОДАЈЕМ стан у Качаре-

ву, 64 квм, и то: две собе,

предсобље, купатило, днев-

ни боравак и друге просто-

рије, са стварима, 2.350

евра. Тел. 064/280-32-95.

(310431)

ПРОДАЈЕМ двоипособан

стан, 62 квм, Панчево, Уро-

ша Предића бр. 21, II

спрат, грејање на гас. Го-

дина изградње 2011. Тел.

063/263-413. (310415)

СОДАРА, 67, ЦГ, III, лифт,

добра зграда. Потребно

реновирање, 55.000. (679),

„Трем 01”, 063/836-23-83.

(310394)

МИСА, једнособан, Котеж

1, за гарсоњеру на Котежу.

061/164-53-41. (310295)

ПОВОЉНО продајем дво-
собан стан на Миси, ниско
приземље. (470), „Дива не-
кретнине”, 064/246-05-71.
(310250)

ЈЕДНОСОБАН, 50 квм, пот-
кровље, новоградња, Гор-
њи град, повољно. (470),
„Дива некретнине”,
064/246-05-71. (310250)
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E, sad je

kasko!

”Mom autu s ljubavlju”

У НАШОЈ ОПТИЦИ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ:

• Велики избор сунчаних наочара бренда

Ray Ban, Vogue, Armani Exchange, 

Avanglion, Polar Glare, Polar View

• Диоптријске рамове реномираних

брендова како за одрасле, тако и за децу

• Контактна сочива

• Контактна сочива у боји

• Брза израда наочара

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

Н
А

Ј
П

О
В

О
Љ

Н
И

Ј
Е

 Ц
Е

Н
Е

 •
 Н

А
Ј

П
О

В
О

Љ
Н

И
Ј

Е
 Ц

Е
Н

Е

РАДНО ВРЕМЕ:

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

013/346-701
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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



ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 17Петак, 19. новембар 2021.

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• ТРАНСАМИНАЗЕ: AST + ALT
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• УРЕА + КРЕАТИНИН
Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 12. ДО 25. НОВЕМБРА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ
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Ћевабџиници „Хало Лесковац”

потребан

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

(6/305327)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

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

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

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

Stan 2 112,40 m²
II sprat
Stan 8 72,78 m² 

III sprat
Stan 16 112,40 m²
Stan 20 66,55 
IV sprat
Stan 22 72,40 m²
Stan 23 111,20 m²
Stan 24 54,00 m² rezervisan

Stan 25 62,90 m²
Stan 27 65,83 m²
Stan 28 58,44 m²
DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje
Stan 2 60,75 m²
Stan 3 76,74 m² 

Stan 4 77,64 m² 
Stan 5 60,70 m² 
Potkrovlje
Stan 11 46,36 m² rezervisan

Stan 12 76,18 m² 
Stan 13 74,51 m²
Stan 14 76,54 m²

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

BRAĆE JOVANOVIĆ 22 a
I sprat stan 2 – 55,50 m²

II sprat 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 rezervisan

SLAVKA BOKŠANA 5
(900 evra/m²)

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

TANASKA RAJIĆA 46
Stan 1 – 52,77 m²
Stan 2 – 75,92 m²

Stan 3 – 66,62 m² 
Stan 6 – 75,92 m²
Stan 10 – 75,92 m²
Stan 11 – 66,62 m²
Stan 12 – 47,26 m²
Stan 13 – 52,03 m² 
Stan 14 – 74,26 m²
Stan 15 – 65,46 m²
Stan 16 – 46,57 m²

SERDAR JANKA VUKOTIĆA

stan 2 – dupleks (pr 47,43 m²

+ I sprat 48,29 m²)

stan 4 – dupleks (II sprat 66,06 m²

+ galerija 40,80 m²)

stan 5 – dupleks (II sprat 54,15 m²

+ galerija 38,22 m²)

Ekskluzivni 

NOVI luksuzni 

stanovi

 u srcu

grada

 92.5 m2

useljivi od 

04. Jula 2021.

radeizgradnja@gmail.com

Miloš 0631545819

USELJIVI
OD 4. OKTOBRA 2021.

НА ПРОДАЈУ СТАН,

СТРЕЛИШТЕ, ДВОСОБАН, 

58 КВМ, ЦГ, ЛИФТ, 

СРЕЂЕН, ОДЛИЧАН.

064/643-97-21
(ф)

ПОТРЕБНЕ 
раднице за рад 
у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна дневница
2.100 + пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04

064/422-02-03
(5/305327)

ПОТРЕБНА 

СПРЕМАЧИЦА

Дневница 2.000 
+ пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница

„Хало Лесковац”,

060/625-97-17
(6/307989)

ДВОСОБАН, 50 квм, ЦГ,

терфаса, Тесла, 1.000

евра/квадрат. (470), „Дива

некретнине”, 064/246-05-

71. (310250)

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 2,

63 квм, 900 евра/квадрат.

063/369-838. (310239)

ПРОДАЈЕМ луксузан стан

на Котежу 2, Кикиндска 4,

сређен, усељив, два купати-

ла, 85 квм. 064/124-45-07,

064/276-09-97. (310330)

ДВОИПОСОБАН стан, 77

квм, V спрат, лифт, Кара-

ђорђева код Нове поште.

069/166-23-40. (310198)=

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли.

Тел. 063/733-16.12.

(310286)

ПРОДАЈЕМ кућу у Панче-

ву, стара Миса и двособан

стан у центру, власник.

Тел. 069/723-113. (310353)

ЦЕНТАР, салонац, 75 квм,

ЦГ, II, 75.000. (188), „Una

Dal li”, 064/255-87-50.

(310347)

КОТЕЖ 2, гарсоњера, ЦГ,

комплетно сређена са но-

вим стварима. (188), „Una

Dal li”, 064/255-87-50.

(310347)

ЦЕНТАР, једнособан, 27,
ЦГ, лифт, одмах усељив,
40.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (310443)

ШИРИ центар, приземље,
39 квм, реновиран, цигла
градња, улаз са улице,
28.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (310443)

ЦЕНТАР, двособан, I, 54
квм, укњижен 1/1, ЕГ, те-
раса, са намештајем. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(310443)

КОТЕЖ 2, двоипособан, II,

ЦГ, лифт, две терасе, 67

квм, 63.000. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66.

(310443)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру са

грејањем. 013/352-114.

(310314)

МИСА, I + ПК, два трособ-
на стана, 100 + 60, две те-
расе, код школе, 700
евра/квадрат. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(310443)

ТЕСЛА, трособан, III, ЦГ,
лифт, две терасе, 69 квм,
70.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (310443)

ПРОДАЈЕМ станове у цен-

тру, 37 и 65 квм, могуч-

ћнсот куповине на кредит.

060/043-52-98. (310331)

ЦЕНТАР, двособан, призе-

мље, 57, ов, укњижен, дво-

риште, остава, 55.000, вре-

ди погледати. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66. (310443)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,

37 квм, V, ЦГ, две терасе,

комплетно сређен, 36.000.

(67), „Милка М”, 063/744-

28-66. (310443)

ПОВОЉНО продајем дво-
собан стан на Миси, ниско
приземље. (470), „Дива не-
кретнине”, 064/246-05-71.
(310250)

ИЗДАЈЕМ комплетно лукс

намештену гарсоњеру на

Стрелишту.  063/730-26-46

(СМС)

КОД „Авива”, 1. децембра

примам самца, 240 евра са

комуналијама. 065/353-07-

57. (310009)

ИЗДАЈЕМ празну гарсоње-

ру у строгом центру Панче-

ва. Звати од 16 до 22 сата.

069/441-20-16. (310094)

ИЗДАЈЕМ стан за раднике,

индустријска зона.

063/233-558. (309793)

КОМПЛЕТНО модерно

опремљен двособан стан

површине 62 квм, на Коте-

жу 2, за издавање од 1. де-

цембра. 063/701-11-31. (и)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-

нике, самце, студенте. Рад-

нички смештај. 063/502-

211. (310367)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-

штен стан у центру града.

066/354-412. (310364)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на

Тесли, ЦГ, лифт, близина

Авива. 064/222-39-23.

(310320)

ИЗДАЈЕМ стан 30 квм + 5
квм, новоградња, ТВ, веш-
машина, гарнитура, орма-
ни, клима, ЦГ; паркинг. Те-
сла, власник. 060/446-55-
87. (310437)

ИЗДАЈЕМ собу запосленом

самцу, Котеж 1, телеофн.

064/921-08-04, 062/377-

345. (310339)

ИЗДАЈЕМ стан у кући,

Стрелиште, ненамештен.

062/806-15.-85. (310297)

ИЗДАЈЕМ стан, Миса, ско-

ро намештен са грејањем.

063/784-22-70. (310215)

ИЗДAЈЕМ собу, Маргита,

Светозара Шемића 70-а,

Панчево. 064/319-85-72,

013/354-703. (310229)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-

штен стан, 54 квм, ренови-

ран, Содара, 230 евра. Тел.

064/245-88-57. (310236)

ИЗДАЈЕМ стан, једнособан,

полунамештен. 063/436-

918. (310228)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у

центру Стрлеишта, 52 квм,

VI спрат, 063/101-67-53.

(310226)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,

намештен, на Котежу 1,

ЦГ, клима, на дуже.

064/137-63-19, 066/494-

900. (3102419

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру на новој Миси, 130

квм, плус депозит. .

063/281-891. (310241)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ једноипо-

собан стан, намештен +

грејање + струја + вода +

СББ. Цена 250 евра.

063/389-962. (310218)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан у центру. Тел.
063/312-734. (310274)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан на Котежу 1.
Тел. 063/851-56-02.
(310363)

ЈЕДНОСОБАН намештен
дворишни стан за издава-
ње. 061/175-00-15,
064/145-47-48. (310402)

ИЗДАЈЕМ стан на Котежу
1, двособан, опремљен, ЦГ,
250 евра. 069/641-124.
(310378)

ИЗДАЈЕМ трособан стан на

Миси, близу школе, одмах

усељив. 064/817-93-96.

(310410)

ИЗДАЈЕМ код Авива двосо-
бан стан, ТА, други спрат,
лифт, ненамештен.
064/121-36-50. (310439)

ИЗДАЈЕМ комплетно наме-
штен стан у центру, 40 квм.
065/344-85-77. (310404)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, 48
квадрата. Телефон
064/366-59-63 (СМС)

ИЗДАЈЕМ више продајних

места (штандова),    у

објекту од 100 квм, који ће

бити „мини пијаца” затво-

реног типа, на новој Миси,

у близини школе, поседује

инфраструктуру и магацин.

063/327-884. (310421)

ИЗДАЈЕМ пословни про-

стор, 47 квм, стоматолошка

ординација на Тесли. При-

земље, паркинг, аларм, на-

мештај, грејање, ТА и кли-

ма. 065/341-976. (309946)

ИЗДАЈЕМ локал 80 квм,

Синђелићева 35. 064/217-

48-56. (309530)

КУПУЈЕМ мањи локал у

ширем центру Панчева.

064/263-60-57. (310272)

ИЗДАЈЕ се пословни про-
стор, 30 квм, центар града.
063/513-366. (310317)

ИЗДАЈЕМ локал 25 квм,
Лењинова 11. Тел.
063/889-06-49. (310299)

ЛОКАЛ за издавање, Дими-
трија Туцовића 14.
060/703-07-67. (310397)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
преко пута Аутобуске ста-
нице, 35 квм. 063/817-94-
46. (309426)

ПОВОЉНО издајем локал,
32 квм у строгом центру.
063/861-90-53. (310035)

ИЗДАЈЕМ локал 70 квм,
строги центар Качарева.
064/255-83-31., (310438)

ПОТРЕБНИ возачи Ц, Е ка-
тегорије кипери. Плата по
договору 061/213-37-66
(СМС)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-

требни пица мајстор, рад-

нице за палачинке и по-

моћне раднице. 062/339-

279. (310169)

ПОТРЕБАН возач у пекари.

064/217-48-56. (310069)

ПОТРЕБНЕ шнајдерке на

индустријским машинама у

Омољици. Раднице ван

Омољице плаћамо путне

трошкове. Посла има стал-

но, плата редовна.

065/210-41-52. (309423)

СТОЛАР са искуством у

раду са плочастим матери-

јалим, потребан СЗР наме-

штај „Комови”. Пријаве

слати на: in fo@ ko mo vi.rs

или звати 064/128-88-80.

(309666)

ПОТРЕБНА девојка за рад

на бувљаку. Разношење ка-

фе. 064/132-98-12.

(310219)

ПЕКАРИ „Морина” потреб-

на радница за продају. Тел.

069/547-45-85. (310203)

ПОТРЕБАН мајстор за про-

изводњу пецива. 065/533-

44-13. (309557)

ПЕТ ПЛУС пицерија запо-

шљава радницу/радника у

производњи. Пожељно ис-

куство, али смо ради и да

пренесемо знање. Уколико

сте заинтересовани можете

се јавити на 062/353-413.

(310323)

ПОТРЕБНИ радница и рад-

ник за рад на бензинској

пумпи. 063/775-29-92.

(310405)

ПОТРЕБНИ радници у

призводњи дрвене амбала-

же РАС д.о.о. Тел.

013/013/631-066. Инфор-

мације од 6 до 14 сати.

(309905)

ПОТРЕБНИ молери за рад

у Београду. 062/564-494.

(310385)

ПОТРЕБНЕ помоћне рад-
нице за рад у производњи
пекаре, није потребно ис-
куство. 063/865-80-48.
(310393)
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Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

ПОТРЕБАН радник за цепање 

и паковање огревног дрвета.

Могућност добре зараде и сталног запослења.

Моб. 061/383-80-00
(7/309569)

АУТО-СЕРВИСУ
у Панчеву потребан

партнер у послу, 

механичар са искуством.

Договор, 064/303-28-75, 063/385-289. 
(1/309740)

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

ГОЛУБ такси тражи возача

таксија. Неопходни услови:

завршена средња саобра-

ћајна школа, пет година

искуства на пословима во-

зача или поседовање Ц ка-

тегорије са било којом

средњом школом. Контакт:

064/863-13-76. (310416)

БГ ПЛАСТ – Фабрика за

израду специјалних возила

расписује конкурс за радно

место бравар и аутолимар

– више извршилаца, стални

радни однос. Место рада –

Долово. Позвати 063/320-

554. (310384)

ПОТРЕБАН радник за рад

у минусној комори. Кон-

такт телефон, 063/865-80-

48. (310393)

ПОТРЕБНИ помоћни рад-

ници лимари, бравари, по-

четна плата 50.000. Прија-

ва. 060/571-55-22.

(310389)

ПОТРЕБНА радница у пе-

кари. Ул. В. Петровића 12-

а. 063/307-782. (310386)

ШЉУНАК песак сејанац

одвоз шута малим кипе-

ром, до два кубика

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

338. (СМС)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-

не, комарници, венеција-

нери, тракасте завесе угра-

ђујем, поправљам.

063/882-25-09. (309825)

КАМИОН кипер превоз:

шљунак, песак, сејанац, ри-

зла, итд, утовар, одвоз шу-

та. 060/474-74-57. (310216)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке

бојлера, шпорета, индика-

тора, разводних табли, ин-

сталација. Мића. 064/310-

44-88. (309796)

КОМБИ превоз робе, селид-

бе. 064/243-82-85. (305093)

СРПСКИ језик – приватни
часови, припрема за при-
јемни, професор. 063/115-
38-50. (310246)

ПРЕВОЗ шљунка, песка, се-
јанац, утовар и одвоз шута
кипером до 2 м³. 064/505-
62-44. (310260)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које смета. 063/369-846.
(310235)

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање,
фуговање паркета, подова.
Без прашине, квалифитет-
но, повољно.061/233-49-
97. (309803)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда инсталација, ТА пе-
ћи, бојлера, најјефтиније у
граду. 066/354-412.
(310634)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор,
Александар. 064/157-20-
03. (310281)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ

радови, кречење, глетова-

ње, технике, фарбање сто-

ларије. 064/171-32-57.

(310289)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ

радови, кречење, глетова-

ње, украсни камен, техни-

ке, керамика. 061/692-23.-

85. (310289)

БАШТЕ орем и култивирам.

063/855-92-70. (310223)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, сла-
вине, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (310197)

ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (310435)

ВРШИМ орезивање воћа и
друге баштенске радове.
Драган, 069/044-22-56.
(310262)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инста-
лације, табле, бојлере, ин-
дикаторе, ТА пећи.
060/521-93-40. (310270)

ВОЗАЧ Б и Ц категорије,

тражи посао. 064/558-42-

90. (310265)

ТВ сервис „Тесла електро-

ник”, бесплатан превоз и

преглед. 060/078-47-89,

063/778-47-89. Ул. Јована

Рајића 1, код поште на Те-

сли. (310271)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-

ре, замрзиваче, климе,

шпорете, бојлере и осталу

белу технику поправљамо

са гаранцијом. „Фриготех-

ник”. 064/122-68-05.

(310365)

KIZ ZA – превоз шљунка,

песка, сејанца и ризле.

Услуге виљушкарима носи-

вости и до 10 тона.

063/218-894. (308762)

KIZ ZA – рушење објеката,

утовар и одвоз шута, иско-

пи, сечење и разбијање бе-

тона, насипање и набијање

терена. 063/218-894.

(308762)

КЛИМЕ, монтажа, сервис,

антибактеријско прање.

Фриго Матић, 060/521-93-

40. (310270)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: рено-

вирање купатила, санита-

рије,славине, поправке, од-

гушење, канализације.

061/193-00-09. (310291)

БРАВАР-ЗАВАРИВАЧЧЧ,

ограде, капије, гараже, те-

расе, надстрешнице, оста-

ло. Злајо. 065/558-45-17.

(310293)

МЛАЂА жена којој треба

помоћ нудим посао, стан,

итд. Место Батајница.

061/189-43-42. (310301)

КАМИОНСКИ превоз, пе-

сак, шљунак, шут, 1.500 ди-

нара. 062/355-154.

(310292)

РАДИМО све физичке по-

слове: рушења кућа, зидо-

ва, чишћења подрума, оба-

рање стабала. 060/035-47-

40. (310314)

ПРЕВОЗ робе комбијем,

Панчево и даље. 060/518-

95-80. Раде. (310-327). 

ОДНОШЕЊЕ непотребних

ств ари; чишћење шупа, та-

вана, дворишта, подрума,

градилишта. 063/772-64-

56. (310335)

БРЗО, повољно и ефикасно

вршимо адвокатске и прав-

не услуге: уговори, ката-

стар, легализација објека-

та, израда пројеката и ела-

бората за потрбе легализа-

ције. Откуп нелегалних

објеката. 061/147-57-15.

(310344)

ПРЕВОЗИМ кипером по-

вољно, шљунак 1.350, сеја-

нац 1.500, песак, туцаник.

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

02-72.  (310381)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шења, поправци – батери-

ја, котлића, бојлера, адап-

тације, нова купатила.

064/317-03-56. (310441)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шења, замена делова, по-

правци, адаптације, нова

купатила, повољно.

064/435-64-29. (310441)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ

фасадерски радови, поста-

вљање ламината, провери-

те. 062/816-66-78. (310428)

ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”,

дубинско прање тепиха и

намештаја. Комора. 302-

820, 064/129-63-79.

(310441)

KIZ ZA – продаја квалитет-

них бехатон коцки са при-

премом и радом. 064/648-

24-47.  (308762)

KIZ ZA – орезивање и сеча

дрвећа из камиона са кор-

пом, прање прозора, чи-

шћење олука, замена цре-

па, изнајмљивање маказа-

стих платформи. 063/218-

894. (308762)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и

одвоз шута, лупање бетона

и ископ мини багерима.

064/648-24-50.  (308762)

НАЈАМ виљушкара за уто-

вар и истовар робе, теле-

хендлера до 18 м висине.

064/648-24-50.  (308762)   

ПРЕВОЗ шљунка, песка, се-

јанца. Најповољнија ризла

у граду од 2.000 /м³.

064/648-24-50.  (308762)

ПРОФЕСИОНАЛНО сече-

ње, поткресивање дрвећа

из камиона до 30 м висине.

064/648-24-50.  (308762) 

СЕЛИДБЕ, превоз робе

мерцедес камионом, рад-

ници, повољно. Вук.

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

85. (309895)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,

превоз камионима, рад ви-

љушкарима и машинско

чишћење терена са одво-

зом. 060/425-54-43.

(308762)

ТРАЖИМ жену од 55 до 60

година за дружење и могућ

брак које су слободне и без

обавеза. Тел. 061/667-29-

58, 063/436-918. (310228)

МЛАДОЈ жени која би хте-

ла заједнички живот пре-

писао бих страно осигура-

ње. 061/189-43-42.

(310301)

УПОЗНАО бих слободну

жену до 55 година. Могућ

брак. 064/372-94-71.

(310396)

ДИВЧИБАРЕ: апартмани у

центру. Тел. 064/145-53-

36, 066/884-05-25.

(310321)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке

на ших услу га 

да на це не 

огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.
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У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању

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

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

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

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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парцели топ.бр.3304 КО Панчево, за планирану

изградњу вишепородичног стамбеног објекта

П+3+Пс, у Улици Светог Саве 73, израђен од стране

„Active House”, Панчево, за инвеститорa „ПИН ме-

диа про” ДОО, Шабац

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-

муналне послове и саобраћај. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији можете добити

на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у

времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне

презентације од 7 дана, почев од 26. 11. 2021. годи-

не. 

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

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 36/2009) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о неприступању изради 

студије о процени утицаја на животну средину

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, дана 16. 11. 2021. године, донео је

решење о неприступању изради студије о процени

утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Изградња

далековода 110 kV бр.1104 TС Панчево 2 – ТС Пан-

чево 3, увођење у ТС Панчево 6, на КО Панчево, но-

сиоца пројекта AD „Електромрежа Србије” Београд,

Улица Кнеза Милоша бр.11, Београд.

Решење о неприступању изради Студије о процени

утицаја на животну средину за предметни пројекат

може се добити на увид радним данима од 10 до 14

сати у просторијама Покрајинског секретаријата за

урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Ми-

хајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија

бр. 39).

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на до-

нето решење у року од 15 дана од дана објављива-

ња овог обавештења.

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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-
КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели топ.бр.6149 КО Панчево, за изградњу
вишепородичног стамбеног објекта По+П+3+М, у
Улици Краљевића Марка 17, израђен од стране ате-
љеа „Студио 3”, Панчево, за инвеститорa „Фикус
градња” ДОО, Београд.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-
ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-
муналне послове и саобраћај. Информације и сва
обавештења о јавној презентацији можете добити на
телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у вре-
мену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне пре-
зентације од 7 дана, почев од 26. 11. 2021. године. 

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

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 14. 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 доношењу решења о обиму и садржају 

студије о процени утицаја на животну средину

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине је дана 15. 11. 2021. године, донео
решење о обиму и садржају Студије о процени ути-
цаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Реконструк-
ција инсталације за пријем, складиштење и наме-
шавање МТБЕ у инсталацију ЕТБЕ у оквиру ком-
плекса НИС „Рафинерије нафте Панчево”, на к.п.
број 3547, 3549, 3551, 3553, 3557, 3570, 3576, 3532
и 3534 КО Војловица СО Панчево. 

Носилац пројекта је НИС а.д. Нови Сад, Блок Пре-
рада, Улица Народног фронта бр. 12, Нови Сад.

Решење о обиму и садржају Студије о процени ути-
цаја на животну средину за предметни пројекат може
се добити на увид радним данима од 10 до 14 сати у
просторијама Покрајинског секретаријата за урбани-
зам и заштиту животне средине, Булевар Михајла
Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр.
39), на телефон 021/4874690 или на упит на адресу
olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs и 
natasa.knezevic@vojvodina.gov.rs.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на до-
нето решење у року од 15 дана од дана објављива-
ња овог обавештења.

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

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

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

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

37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

Нацрт Измене и допуне Плана генералне 

регулације насељеног места Старчево

Излаже се на скраћени јавни увид Нацрт Измене и

допуне Плана генералне регулације насељеног ме-

ста Старчево (у даљем тексту: План).

Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана

и то почев од 19. 11. 2021. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јавни

увид, у згради Градске управе Града Панчева, ул.

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

као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 09

до 13 сати. Све информације у вези са огласом могу

се добити путем телефона 013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном

облику, у трајању јавног увида, на званичној интер-

нет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе у току трајања јавног увида, искључиво

у писаном облику, Градској управи Града Панчева,

Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбе-

но-комуналне послове, путем писарнице Градске

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

Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу

утицати на планска решења.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана

07. 12. 2021. године, са почетком у 13 сато, у Малој

сали зграде градске управе Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржа-

вања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се

нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Драгом супругу, оцу, деди и прадеди

СТЕВАНУ ПОПОВИЋУ
1946–2021.

Напустио си нас 16. новермбра 2021, али ћеш заувек бити у на-

шим мислима и срцима.

Ожалошћени: супруга ХИЛДА и ћерке ДАНИЈЕЛА, 

ЖАКЛИНА и АЛЕКСАНДРА са породицама

(143/310392)

10. новембра 2021.  у 55. години, преминуо је наш драги

ГОРАН СТОЈИЉКОВИЋ
1967–2021.

Сахрана је обављена 16. новембра 2021. године, у 12 сати, на Но-

вом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: мајка МИТРА, брат ЗОРАН

као и остала родбина и пријатељи

(1/310194)

13. новембра 2021, у 82. години, преминула

је моја вољена тетка, 

МИРЈАНА ГЛУШАЦ
рођ. Бенца

из Банатске Дубице

Њена племенита душа и доброта остају

нам у сећању.

Почивај у миру вољена тетка.

С љубављу: САВА, ДАНКА, ОЉА

и ДРАГАНА са породицама

(42/310256)

Последњи поздрав

МИРЈАНИ ГЛУШАЦ
14. IV 1941 – 13. XI 2021.

од супруга РАДОВАНА, сина ДРАГАНА, 

снаје ДРАГАНЕ и остале многобројне родбине

(13/310220)

Последњи поздрав

драгом

РАДОВАНУ

ШЋЕПАНОВИЋУ

од комшија

у Моравској 11

(2/310202)

Сестри

МИРЈАНИ

ДАМЈАНОВ

Нека те анђели чува-

ју.

Породице МОЈИН

и БОЈИЋ

(53/310266)

300-820, 300-830
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Последњи поздрав нашем драгом супругу, тати и деди

РАДОВАНУ КОЧИЋУ

Отишао си на место где те више ништа болети неће...

Поносни смо што си био наш.

Сахрана ће се обавити 21. новембра, у 12 сати, на Католичком гро-

бљу.

Твоји: супруга ЈАСМИНА, ћерке ДЕЈАНА и СОЊА, зетови МАРКО

и ВЛАДИМИР и унуци ЛЕНА, УРОШ и МИХАЈЛО

(147/310399)

Драгом зету

РАДЕТУ

КОЧИЋУ

Последњи поздрав

од АНТОНЕТЕ

и ТИЈАНЕ

са породицом

(149/310401)

13. новембра 2021, у 86. години, преминула је наша
драга

ДУШАНКА ЖИВАНОВИЋ
1936–2021.

Сахрана је обављена 18. новембра 2021, у 13 сати, на
Старом православном гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: син ЗОРАН, ћерка МИЛИЦА, 
син ВЛАДАН, унука ТАМАРА са породицом, 

брат ДУШАН са породицом и остала родбина
(10/310210)

Последњи поздрав драгом куму

СТЕВАНУ ХУРАВИК

ЗОРАН и МИРЈАНА

(46/310258)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

ХУРАВИК

СТЕВИ

Породица

ШОЛАЈИЋ

(70/310288)

Последњи поздрав другу

СТЕВИ

МИЋА, ВЕСНА, ВЛАДА и БРАНКО

(148/310400)

С тугом и болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 17. новембра

2021. године, после кратке и тешке болести, у 74. години, преминуо наш

драги супруг, отац и деда

СТЕВАН МАЉКОВИЋ
1948–2021.

Ожалошћени: супруга МИЛА, ћерка ЈЕЛЕНА, син МАРКО, 

снаја КРИСТИНА, унучад МИЛИЦА, МИХАЈЛО, АЛЕКСА и КАСИЈА, 

снаја БИЉАНА и братанац ФИЛИП

Сахрана ће се обавити 20. новембра 2021, у 13 сати, на Новом гробљу

(150/340406)

Последњи поздрав драгом

СТЕВИ

БИЉАНА и ФИЛИП

(151/310406)

Последњи поздрав пријатељу

СТЕВАНУ

од пријатеља ПЕТРА и прије ВАЛЕРИЈЕ

(152/310406)

Последњи поздрав пријатељу

СТЕВИ

Породица ВРАНЕШ

(160/310428)

Последњи поздрав

НЕНАДУ ВАСИЉЕВИЋУ
1977–2021.

Наш вољени преминуо је 12. новембра, али ће заувек живети

у нашим срцима.

Отишао си тихо и неприметно, али никада нећеш из наших

живота.

Ожалошћени: мајка ЕЛИЦА, син НЕМАЊА, брат САША

и сестре РУЖИЦА и СНЕЖАНА са породицама

(16/310225)

Вољеном

НЕНАДУ

ВАСИЉЕВИЋУ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Тетка БОРИКА

и теча ЈОЖИКА

(17/310225)

Последњи поздрав

НЕНАДУ

ВАСИЉЕВИЋУ

од тетка РАТКЕ, 

теча РИСТЕ и сестре

СОЊЕ са породицом

(28/310242)

Последњи поздрав

НЕНАДУ

ВАСИЉЕВИЋУ

Вољени не умиру.

Ујак СЛОБОДАН, 

ујна СЛОБОДАНКА, 

сестре МАРИЈАНА и

САНДРА са породицом

(27/310242)

Последњи поздрав

НЕНАДУ

ВАСИЉЕВИЋУ

Отишао си прерано, не-

ка те анђели чувају.

Тетка МИРА, сестре

МИЛИЦА и БРАНКА

са породицама

(29/310242)

Последњи поздрав

НЕНАДУ

ВАСИЉЕВИЋУ

Заувек ћемо те памтити,

почивај у миру!

Породица ШАТЛАН:
тетка ЉУБИЦА, теча

ВЛАДО, браћа ДАРКО и
МИЛОШ са породицама

(30/310242)

БЛАГАЈНА

013/300-830

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 вољеном брату Љубету

ЉУБЕ МИЦКОВСКИ
1956–2021.

Брат БРАНКО са породицом

(64/310280)

ЉУБЕ

МИЦКОВСКИ

Вољеном супругу и оцу

последњи поздрав

од супруге МИРЕ

и синова ИВИЦЕ, 

МИРОСЛАВА и ГОРАНА

са породицама

(37/310252)

Последњи поздрав драгом колеги

БОРИ МИХАЈЛОВИЋУ

Колектив Машинске школе „Панчево”

(45/ф)

Драгом

ДРАГАНУ КОСИЋУ
вечно поштовање и захвалност за искрено пријатељство.

Последњи поздрав од пријатеља ЂУРЕ, СЛАВИЦЕ, САЊЕ,

ИГОРА и ЖЕЉКА
(120/310360)

Последњи поздрав вољеном другу

ДРАГАНУ КОСИЋУ

од породице ДУМА

(142/310391)

Са великом тугом опраштамо се од нашег

ДРАГАНА

доброг човека и драгог пријатеља

(154/310413)
                                                                 Породица КОВАЧ

Памтићемо те по ле-

пом дружењу.

ЦИЦА и МОМА

(155/310414)

С тугом се опрашта-

мо од нашег пријате-

ља

ДРАГОЉУБА

КОСИЋА

КОРНЕЛИЈА, ЂОРЂЕ,

НАТАША и МАЈА

(156/310419)

13. новембра 2021. преминуо је наш драги и вољени отац и деда

ДУШАН БЛАГОЈЕВИЋ
1951–2021.

Хвала ти на неизмерној љубави и доброти коју си нам пружао.

Вечно ћеш бити у нашим срцима. 

Неизмерно те воле твоје ћерке ТИЈАНА и ТАМАРА

са породицом

(60/310276)

Последњи поздрав нашем драгом зету

ДУШКУ

Увек ћемо те се радо сећати.

Почивај у миру.

МИРА и БОБАН

(61/310277)

Последњи поздрав нашем драгом течи

ДУЛЕТУ

Твоју доброту и ведрину чуваћемо заувек у на-

шим срцима.

ЂОРЂЕ, НИКОЛА и МАРИЈА

(62/310278)

ДУШАН БЛАГОЈЕВИЋ

Последњи поздрав драгом пријатељу.

Породица ЗЕМА
(91/310322)

Последњи поздрав

ДУШКУ

од кумова и стричева

АЛЕКСАНДРА и НЕНЕ СТОЈАНОВИЋ, 

ЂУРИЦЕ и ЈАСМИНЕ СТОЈАНОВИЋ, 

НИНЕ и БОБЕ НИКОЛАЈЕВИЋ

(158/310423)

Последњи поздрав

ДУШАНУ БЛАГОЈЕВИЋУ

од стрица МИЛАНА

и ДРАГАНЕ СТОЈАНОВИЋ

(159/510423)

Последњи поздрав вољеном деки

ДРАГОМИРУ ТИМОТИЋУ
1934–2021.

Хвала ти за сву љубав, пажњу и време ко-

је смо провели заједно.

Твоји унуци и унуке

(118/310358)

Последњи поздрав драгој баки

МАРИЈИ ИВАНОВ
1938–2021.

од њених унука ИВЕ и АНЕ и снаје СМИЉКЕ.

Заувек у нашим срцима.

(140/310398)

Последњи поздрав драгој пријатељици

МАРИЈИ ИВАНОВ

Остаћеш заувек у мом срцу и мислима.

(139/310387)
                                                                                        СЛАВИЦА

8. новембра смо с тугом испратили нашу дра-

гу тетка Сеју

РАДОВАНКА ГОРЊИК

С љубављу и најлепшим успоменама.

Њен БРАЦА и БУБА

(137/310382)

Заувек је отишао наш

драги пријатељ, ко-

лега, комшија и, из-

над свега, добар и

племенит човек

ДРАГАН

КОСИЋ

Почивај у миру.

НАДА и МИРКА

КАРАНОВИЋ

(135/310380)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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Последњи поздрав до-
бром човеку, куму и
пријатељу

ДРАГОЉУБУ

КОСИЋУ
Чуваћемо успомену на
тебе.

Кум ПЕРА, ЗОРИЦА,

НАНЕ и ИВАНА

(50/310261)

Изгубили смо заувек искреног пријатеља, нашег

ДРАГАНА КОСИЋА

Више ништа неће бити исто без тебе. С нама си

док нас сећања служе.

Воле те твоји: ЗОРАН и ЉИЉА са децом

(57/310273)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ДРАГАНУ КОСИЋУ

Породица РОМАНИЋ

(66/310283)

Свом пријатељу

ДРАГАНУ

последњи поздрав.

Почивај у миру.

ЉУБИША и АНА

(71/310290)

С великом тугом у срцу обавештавамо родбину и пријатеље да је 14. но-

вембра 2021. године преминуо наш драги и вољени супруг, отац и дека

ДРАГОЉУБ КОСИЋ
1945–2021.

Хвала ти за све што си учиннио за нас, што си нам живот испунио љуба-

вљу, топлином и подршком. Чуваћемо те од заборава, по добром памтити

и са поносом спомињати. Почивај у миру.

Сахрана ће се обавити 19. новембра , у 13 сати, на Старом православном

гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруга БРАНКА, син НЕБОЈША, снаја ТАЊА, 

унуке АНЂЕЛА и ХЕЛЕНА као и многобројна родбина и пријатељи
(96/310332)

Последњи поздрав драгом зету

ДРАГОЉУБУ КОСИЋУ

Почивај у миру и нека те анђели чувају.

Ожалошћени: ДАНИЦА и РАША

са породицама ВРАЧАР и ГАЈИЋ

(99/310336)

Још један од Златкових другара из плејаде „ста-

рих” рафинераца

ДРАГАН КОСИЋ

отишао је на свој последњи пут. 

Искрено саучешће породици

ГАБРИЕЛА САЈКОВ са породицом

(86/310313)

ДРАГАН

КОСИЋ

Последњи поздрав, 

с љубављу и тугом

од ЈАСМИНЕ

и ВОЈИСЛАВА

(83/310310)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ДРАГАНУ КОСИЋУ

Памтићу те по увек доброј вољи да помогнеш.

ЗОРАН ПАРОВИЋ са породицом

(90/310319)

Отишао је у незабо-

рав диван човек и

одан пријатељ

ДРАГАН

Остајемо у непреболу.

СВЕТЛАНА

и БОЖА са децом

(94/310328)

Последњи поздрав нашем вишедеценијском

члану и пријатељу

ДРАГОЉУБУ КОСИЋУ

Радио-клуб „Михајло Пупин” Панчево

(93/310326)

Последњи поздрав вољеном супругу

ДРАГОЉУБУ КОСИЋУ

Својим одласком оставио си велику празнину

у нашем дому, непролазну бол у души...

Твоја БРАНА

(97/310333)

ДРАГОЉУБ КОСИЋ

Последњи поздрав драгом пријатељу

БРАНА ДАВИДОВИЋ са мамом
(92/310325)

ДРАГОЉУБ КОСИЋ

По први пут се не питамо „Кад ће тај петак?”

Заувек твоји: ГАГА, БИЉА, ПЕТАР и АЛЕКСЕЈ
(98/310334)

Нашем драгом куму

ГАГИ
1945–2021.

последњи поздрав и велико хвала.

Остају дивне успомене и сећања.

НАНА, ИВАН, МАША и УРОШ

(114/310351)

На одласку у сећања драгом куму

ДРАГАНУ КОСИЋУ
1945–2021.

последњи поздрав породица БОЛДОРАЦ

(115/310351)

ДРАГАН

КОСИЋ

Почивај у миру, хва-

ла ти за пола века

пријатељства.

ЉУБИША ПОПА

(121/310361)

Последњи поздрав драгом другу, при-

јатељу, генерацији. Остаћеш увек у на-

шим срцима

ДРАГАН КОСИЋ

Генерција 1960/64: 

ЛАЦИ и твоје другарице БРАНКА, 

ВУЧИЦА, ВЕРА и ЉИЉАНА

(141/310390)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ

КОСИЋУ

од преосталих

чланова квартета

„Комете”

(157/310420)

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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ДАРКО ПЕЈЧИНОВСКИ
1973–2021.

док нас смрт не растави, али не ова

твоја прерана и изненадна.

@Париз, тамо горе. Обећао си...

Твоје ТАТЈАНА и ЗОЛЕ

(22/ф)

ДАРКО ПЕЈЧИНОВСКИ

Последњи поздрав нашем драгом

и једином Дарку.

Породица ПЕЈЧИНОВСКИ

(23/ф)

ДАРКО ПЕЈЧИНОВСКИ

Последњи поздрав нашем драгом

колеги.

LID DER TIM

(24/Ф)

ДАРКО ПЕЈЧИНОВСКИ

Последњи поздрав драгом зету.

Ташта МИЛИЦА
(25/ф)

Последњи поздрав

ДАРКУ

ПЕЈЧИНОВСКОМ

од комшија из улаза

у Стојана

Новаковића 4

(43/310257)

Последњи поздрав драгом

ДАРКУ ПЕЈЧИНОВСКОМ

Колектив „Тамишка” д. о. о. 

(55/Ф)

ДАРКО ПЕЈЧИНОВСКИ

Последњи поздрав

од БАТЕ са породицом

(75/310303)

ДАРКО

ПЕЈЧИНОВСКИ

Последњи поздрав

од МАРКА, МАЈЕ

и МИЋЕ

(78/310307)

Последњи поздрав

ДАРКУ

Почивај у миру.

Ујка СТОЛЕ, 

ујна ДИВНА и НАЛЕ

(79/310307)

Последњи поздрав

ДАРКУ

Твоја ведрина, доброта, несебичност остаће за-

увек са нама...

Вољени никад не умиру.

Брат ПЕТАР СТАНКОВСКИ и СНЕЖА

(108/310343)

На корак од тебе, а речи никако да крену.

Стојимо у тишини. Последњи поздрав куме

ДАРКО ПЕЈЧИНОВСКИ

Ожалошћени: кумови САША и АЛЕКСАНДРА

ДИМИТРИЈЕВИЋ

(138/310383)

МИРА СТАНИСАВЉЕВ
рођ. Блечић

1955–2021.

Сахрана ће се обавити у суботу, 20. новембра 2021. године, у 14 са-

ти, на Новом гробљу

Упокој Господе слушкињу своју и усели је у места светла, места

свежине, у места одмора, одакле одбеже свака мука, жалост и уз-

дисање, где гледање Лица Твога весели све од века свете Твоје.

Супруг СЛАВКО и ћерка ДАЛИБОРКА

(127/310374)

Последњи поздрав

МИРИ СТАНИСАВЉЕВ

Вечан ти помен.

РУЖА, ЖЕЉКО и ДИЈАНА са породицом

(128/310375)

Последњи поздрав нашем

ДАРЕТУ

од његовог VI II-2 из „Исидорине” школе

(125/310371)

Последњи поздрав

ДАРКО ПЕЈЧИНОВСКИ

ЗОРАН ПЕШЕВСКИ с породицом
(ф/170)

Последњи поздрав

вољеној

ИВАНКИ

ДИМИТРИЋ
1963–2021.

Супруг РАДОВАН

и ћерка ТАЊА

са породицом
(65/310282)

Последњи поздрав нашој

ИВАНИ

ДИМИТРИЋ
од породице

(117/310357) ЂУКАНОВИЋ

Последњи поздрав

тета ИВАНКИ

од породице

(144/310395)
МАРЧЕТИЋ

16. новембра 2021. зау-

век је престало да куца

срце наше драге

АНЕ

СТАНИСАВЉЕВИЋ

Сахрана ће се одржати

20. новембра, у 12 сати

на Старом православ-

ном гробљу.

Ожалошћени: 

Син ЈОВАН, 

снаја ДАНИЈЕЛА, унуке

ИВАНА и АНЂЕЛА

и многобројна

породица и пријатељи

(116/310355)

АНА

СТАНИСАВЉЕВИЋ

Последњи поздрав

од станара у Савској

12, Панчево

(153/310409)
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10. новембра, у 74. години, напустила нас је

наша...

МИЛОВАНКА ПОПОВИЋ
рођ. Костић

1948–2021.

из Старчева

Остала је ненадокнадива празнина и безброј

лепих успомена и сећања на тебе која неће из-

бледети док смо живи.

Ожалошћени: супруг МИЛИВОЈЕ, ћерка

ВИОЛЕТА и унуци ДАЛИБОР и НИКОЛА

(51/310263)

Последњи поздрав нашем оцу и деди

ЗУБАЦ МАНОЈЛУ
1937–2021.

директор „Тамиш трговине” 1973/93.

Путуј с анђелима тата, одмори се од свих животних борби

које си имао. Надам се да те тамо ништа не боли...

Твоја ћерка ЗОРИЦА, унук ДИМИТРИЈЕ, 

унука ИСИДОРА и зет ЗОРАН

(54/310268)

Последњи поздрав поштованој колегиници

др ТАТЈАНИ ЧЕРНИШЕВСКИ
специјалиста педијатар у пензији

(ф/129)
                         Колектив Опште Болнице Панчево

Последњи поздрав поштованој колегиници

др ТАТЈАНИ ЧЕРНИШЕВСКИ
специјалиста педијатар у пензији

(130/Ф)
                     ДЛВ СЛД ПОДРУЖНИЦА ПАНЧЕВО

Наш

ДРАГИ
Само велики људи имају такве манире. Такви су посеб-
ни. Твој осмех се не заборавља.

САШКА са породицом
(134/310379)

10. новембра 2021. године преминуо је наш драги

ДРАГАН МУШКИЊА
1976–2021.

Био си наша прва радост и понос а сада велика

туга за тобом.

Ожалошћени: мајка ВЕРА, отац МИРКО, брат

ДУШАН и многобројна родбина и пријатељи

(85/310312)

Последњи поздрав

ДРАГАН МУШКИЊА

ЗОРАН ПЕШЕВСКИ с породицом
(169/ф)

Последњи поздрав

ИВАНКИ

од породице ШЕВО

(145/310395)

Последњи поздрав драгом колеги

ЗЛАТКУ ПУТИЋУ
1962–2021.

Запослени „ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА” а. д. Панчево

(44/ф)

Последњи поздрав вољеном супругу

АЛЕКСАНДРУ БАБИНУ
1950–2021.

Заувек ћеш остати у мом срцу.

Твоја ЈАГОДА

(6/310207)

Последњи поздрав вољеном зету и течи

АЦИ

од породице ФИЛИПОВИЋ

(7/310207)

Последњи поздрав драгом зету, течи и деди

АКИЈУ

од породица ЦВЕТКОВИЋ, НЕНАДИЋ и НЕДИЋ

(8/310207)

Последњи поздрав нашем драгом

АЦИ

Не верујемо да те више нема.

ГОРАН, ЗОРИЦА, ЖЕЉЕН, ЖЕЉАНА и ЛАНА
(9/310208)

14. новембра 2021. године нас је напустио

наш отац, деда и свекар

СТАНОЈЕ ТОМИЋ СТОЈА
1924–2021.

Сахрана је одржана 18. новембра 2021. го-

дине на гробљу у Јарковцу.

Почивај у миру.

Твој син МИЋА, снаја МАЈА, 

унука КАТАРИНА и зет НЕМАЊА

(59/310275)

Драги деда

СТОЈО

Хвала за сву љубав, пажњу и подршку што си

нам пружио. 

Нека те анђели чувају.

Твоја унука КАТАРИНА и зет НЕМАЊА

(58/310275

10. новембра преминула је наша драга мајка и

бака

МИЛЕНА МИРКОВИЋ
1932–2021.

С љубављу и тугом чувају успомену на њу: 

син БОЈАН, ћерка ЉИЉАНА, 

унука ИСИДОРА и зет ЈОВАН

(163/310434)

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

БЛАГАЈНА

013/300-830

Оба ве шта ва мо

ко ри сни ке 

на ших 

услу га 

да на це не

огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо

ПО ПУСТ

свим 

рад ним 

да ни ма

осим

сре дом.
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Последњи поздрав нашем пријатељу

ИЛИНКИ МАКСИМОВИЋ

САВО, МИРА и дјеца

(162/310433)

ИЛИНКА

МАКСИМОВИЋ

Последњи поздрав

драгој Ики

од МАРИНЕ

и ЗОРАНЕ

(164/310436)

12. новембра 2021. преминула је, у 89. години, наша драга мајка и бака

ИЛИНКА МАКСИМОВИЋ
1933–2021.

Ожалошћени: ћерка ВЕРА, зет ЈОСИП и унуци СЛАВЕН и АНДРЕА

са породицама

(165/310442)

Последњи поздрав драгој баки

ИКИ

од унука СЛАВЕНА и снаје ДЕЈАНЕ

(166/310442)

Последњи поздрав нашој драгој баки

ИКИ

од унуке АНДРЕЕ и зета АЛЕКСАНДРА са децом

(167/310442)

10. новембра 2021. у Врднику, преминуо је у 70. години,
наш вољени Ранко

РАНКО КАЛАЈЏИЋ

Остаје нам сећање на њега, да га заувек памтимо и

никада не заборавимо!

Сахрана је обављена 17. новембра 2021, у 12 сати, на

Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруга ЗОРИЦА, ћерка БРАНИСЛАВА,

зет САША и унуци ЈОВАНА и СТРАХИЊА
(39/310254)

Последњи поздрав

драгом

РАНКУ

КАЛАЈЏИЋУ

ЛЕЛА, ДРАГАН, 

МАРИЈА и РАША

(40/310254)

12. новембра напустио нас је наш вољени супруг, отац, деда,

прадеда, свекар и таст

САВА КИЦОШЕВ
1944–2021.

Последњи поздрав и нека те анђели чувају.

Твоји најмилији: супруга БЛАГИЦА, син ЂУРИЦА, 

ћерка ДРАГАНА, снаја ДАНИЈЕЛА, зет ДРАГАН, 

унуци ИВАНА, НЕМАЊА, ДЕЈАНА, ВАЊА, 

праунук ПАВЛЕ и зет ЈОВАН

(102/310340)

Последњи поздрав нашем вољеном

САВИ КИЦОШЕВУ
1944–2021.

Никада те нећемо заборавити и чуваће-

мо успомену на тебе.

Син ЂУРИЦА, снаја ДАНИЈЕЛА, 

унука ИВАНА, унук НЕМАЊА, 

праунук ПАВЛЕ и зет ЈОВАН

(103/310340)

Последњи поздрав нашем вољеном

САВИ КИЦОШЕВУ
1944–2021.

Никада те нећемо заборавити, остаћеш

заувек у нашим срцима.

Ћерка ДРАГАНА, зет ДРАГАН, 

унуци ДЕЈАНА и ВАЊА

(104/310340)

Последњи поздрав

другу

САВИ

КИЦОШЕВ

од СТЕВЕ и ЉУБИЦЕ

(101/310338)

Последњи поздрав

САВА
КИЦОШЕВ

КЕНЏА и ДАЦА
(105/310340)

САВА

КИЦОШЕВ

Последњи поздрав

чика Сави од ЂУКЕ

са породицом

(107/310342)

САВА

КИЦОШЕВ

Последњи поздрав

од породице ГРБИЋ

(5/310206)

САВА КИЦОШЕВ

Последњи поздрав од породице МАРКОВ

(132/310376)

Последњи поздрав

САВА КИЦОШЕВ

Никада те нећемо заборвити.

Унука ИВАНА, праунук ПАВЛЕ и зет ЈОВАН
(133/310377)

САВА

КИЦОШЕВ

Последњи подзрав

од колектива

БС АУТОСТАКЛА

(131/310376)

Последњи поздрав

тетки

РАДМИЛИ

МИТЕВСКИ

од МИЛЕТА РАКИТЕ

са породицом

(21/310237)

Последњи поздрав

драгом оцу

МИЛИСАВУ

ПЕТРОВИЋУ
Заувек ћемо те се сећати.

Син ГРАДИМИР
и ћерка СНЕЖАНА

са породицом

(36/310249)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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У суботу, 20. новембра,
у 11 сати, на Новом гро-
бљу, одржаћемо полу-
годишњи помен нашој
драгој супрузи и мајци

БОРИСЛАВИ

БОРКОВИЋ
Супруг РАДИВОЈ, 

синови и снаја

(74/310298)

У суботу, 20. новембра 2021, на Новом гробљу

у Панчеву, у 10.30, даћемо четрдесетодневни

помен

ЖИВАН ЕРДЕЉАНАЦ

Твоји: ЗОРАН, ДАРКО и СИЛВИЈА

(89/310316)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

МИЛИЦА МИТРОВИЋ
1930–2020.

Много нам недостајеш.

МИКИ и ДРАГАНА са породицама

(95/310329)

У суботу, 20. новембра 2021, у 11 сати, обеле-

жићемо једногодишњи помен

РАДИСАВ ВУЛОВИЋ

Заувек ћеш остати у нашим срцима и сећању.

Твоји најмилији

(112/310350

… Време ништа није променило...

АНА ПАП
рођ. Борбељ

18. XI 1992 – 18. XI 2021.

(113/ф)
            Мисли о теби унук ГАБРИЈЕЛ са породицом

МИЛОШ ЗЛАТКОВИЋ
23. XI 2006 – 23. XI 2021.

Петнаест година туге за тобом. 

(119/310359)
                                                 Породица ЗЛАТКОВИЋ

СЕЋАЊЕ

РОБЕРТ КОЈИЋ
9. XII 1970 – 20. XI 2020 – 20. XI 2021.

Време пролази, бол, туга и сећање остају.

Жале: мама ВЕРА и САША са породицом

(124/310369)

У суботу, 20. новембра 2021. у 11 сати, одржа-

ће се једногодишњи помен на Новом гробљу

НИКОЛА ШТРБАН

Недостајеш нам сваког дана. Волимо те заувек.

Твоји најмилији

(126/310372)

19. новембра навршава се годину дана од одла-

ска наше вољене маме, наше Макике

ДОБРИЛЕ КОВИЈАНИЋ

И даље се боримо да туга не надвлада бескрајну

љубав и захвалност.

Њена деца ВЕСНА и МИЛАН са породицама

(136/310382)

18. новембра 2021. навршавају се три године от-

како ниси са нама

МАРА ЗОРИЋ

Неутешни муж НИКОЛА, синови РАДОВАН

и ПРЕДРАГ и снаја ГОРДАНА

Много нам недостајеш

(63/310279)

СТЕВАН ВИДАНОВИЋ КМЕТ
1953–2021.

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо че-

трдесетодневни помен дати 24. новембра 2021, у

11 сати, на Новом гробљу.

Ћерка ВИДА, зет УРОШ и унук ГАВРИЛО

(69/310287)

Најдражи тата

ПЕТАР ЛУПИНКА
1931–2021.

Твој син ДРАГАН

(111/310348)

23. новембра 2021. навршиће се тешка година

откада није са нама наша вољена

МАРИЈА КАРАЊАЦ
1952–2020.

Њени најмилији: ћерке АНЂЕЛИЈА

и МИЛЕНА са породицама

(146/310398)

Драгој мајци

МИРКИ ЈАЊОВИЋ
2020–2021.

Прошла је година, а сва осећања су се стиснула у једну реч –

недостајеш...

Хвала ти за сву љубав коју си нам даривала.

Син ГОРАН са породицом

(161/310430)

Година дана без се-

стре и тетке

МИРКЕ

ЈАЊОВИЋ

Драга наша Миро,

хвала ти за све лепе

тренутке заједно про-

 ведене.

МИЦА и МИКА

(81/310308)

Драга тетка

МИРО

Живећеш вечно у на-

шим срцима.

БИЉА са породицом

(80/310308)

13. новембра 2021. навршило се седамнаест

дугих година откада није са нама наша

ЈЕЛЕНА ВУЈОВИЋ

Волимо те и у срцу носимо.

Стриц СЛОБОДАН са породицом

(168/ф)

ТОМИСЛАВ СРЕЋКОВИЋ

Последњи поздрав драгом пријатељу

од породица ШОНДИЋ и ЈОВАНОВИЋ

(38/310253)
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Драги наши

БУРЈАНОВИЋ

СТАНИЈА ЛАЗАР
пет година четрдесет година

Остајете заувек у нашим срцима и мислима, вољени и

незаборављени.

Ћерка ЈОВАНКА, унук НИКИЦА, унука БИЉА

и праунук МИЛОШ
(12/310214)

Годишњи помен нашем

драгом

РАДОЉУБУ

СТОЈАНОВИЋУ
1952–2020.

Живећеш заувек у на-

шим срцима.

Твоји најмилији

(14/310222)

У суботу, 20. новембра, у 11.30, на Старом право-

славном гробљу у Панчеву, одржаћемо четрде-

сетодневни помен нашој драгој

ЗОРИЦИ ПЕТРОВИЋ

Породице ПЕТРОВИЋ и ЈОВАНОВИЋ
(18/310227)

СЕЋАЊЕ

СТАНОЈЕ РИСТИЋ РИЛЕ
1939–2021.

21. новембра навршава се четрдесет дана откако

ниси са нама.

Ожалошћени: НЕША и ЦИЦА

(20/310234)

МИРОЉУБ ПИПЕРСКИ
дипл. инж. електротехнике

2009–2021.

Са тобом смо изгубили највредније што смо

имали.

Доживотно тугују твоји најдражи

(32/310244)

Драгом брату и ујаку

СТАНОЈУ

РИСТИЋУ

РИЛЕТУ
1939–2021.

навршава се четрде-

сет дана.

Твоји ПЕТКОВИ

тугују за тобом

и чувају у срцу.

(33/310244)

СЕЋАЊЕ
на нашу мајку

ВУКИЦУ

КЕЦМАН
20. XI 2014 – 20. XI 2021.

Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.

Твоја деца: СРЂАН
и САЊА са породицама

(34/3101245)

ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПОМЕН

ЂОРЂУ ПЕТРОВИЋУ ЂОЛЕТУ

Шест месеци туге и бола, сваког дана у ми-

слима с тобом.

Воле те твоје ЂУКА, ОЉА и ЈАЦА

са породицом

(35/310247)

У недељу 21. новем-

бра 2021. навршава

се четрдесет дана

драгом

ДРАГАНУ

РАДОВАНОВИЋУ

Заувек неутешни

супруга РАДА, 

ћерка МАЈА

и унука ЕМА

(48/310/259)

Навршава се четрде-

сет дана откако није

са нама драги

ДРАГАН

РАДОВАНОВИЋ

Заувек неутешни:

син МИТАР, 

снаха НАТАША, 

уука ЛЕНА

и унук АРСА

(47/310259)

Навршава се четрде-

сет дана без вољеног

брата

ДРАГАНА

РАДОВАНОВИЋА
1951–2021.

Време пролази, туга

и бол остају заувек.

Сестра БИБА

и зет НИКОЛА

са породицама

(49/310259)

ЖИВАН ВОЈИСЛАВ

ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ
1946–2017. 1937–2000.

С љубављу коју смрт не прекида и тугом коју

време не лечи, нек вас у тишини вечног мира

прати наша љубав јача од времена и заборава.

Заувек у нашим срцима.

Ваши најмилији: СОФИЈА, ДУДА и ИВАНА

(56/310269)

Прође година бола, туге и празнине

ГОРИЦА ХРИСТОВ
1949–2020.

Не постоји време које може да избрише љубав и сећање на

тебе. Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.

Твоји најмилији: супруг ПАВЛЕ, ћерке

ТИНА и ЈАСМИНА са породицама

(77/310305)

Навршава се четрдесет дана од смрти

наше вољене сестре и тетке

СОФИЈЕ ИВАНЧЕВИЋ

Време пролази, туга и бол остају

заувек.

Твоји: сестра СМИЉА

и сестрић ДУШКО

(87/310315)

16. новембра навршило се четрдесет дана

откако није са нама

СОФИЈА ИВАНЧЕВИЋ
рођ. Павлов

Увек си била ту за све нас, само за себе

ниси.

Нека те чувају анђели.

Твој брат ВАСА

(88/310315)

ДРАГАН РАДОВАНОВИЋ

Био си и остао у нашем срцу. Почивај у миру.

ДРАГИЊА и ВЛАДА са породицом

(110/310346)

СЕЋАЊЕ

24. новембра 2021. на-

вршавају се четири ту-

жне године нашем во-

љеном сину

ЗОРАНУ

ТОДОРОВИЋУ
9. IV 1967 – 24. XI 2021.

Сузе, бол и туга за то-

бом живеће у нама све

док ми будемо живи.

Твоји: мама, тата, 

супруга, син, ћерка,

брат, снаја и братаница

(72/310294)

У четвртак, 25. но-

вембра навршава се

тужних годину дана

откада нас је напу-

стила наша

ЕВА

КАНАЧКИ

Заувек ћеш остати у

срцу.

Супруг САВА, унуци

ТАРА и НИКОЛА, 

зет ГОРАН

и ћерка ДРАГАНА

(122/310362)

ДЕВЕТНАЕСТ ГОДИНА

ДАМИР

КАПС
Године пролазе, али бол
и туга никад.

Твоја мама, брат
РОБЕРТ, снаја

НАТАША, братанице
ТАША и ДОРА

(76/310304)
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20. новембра, у 11 сати, на гробљу у Омољици,

даваће се годишњи помен

МИЛОРАДУ ЛУКИЋУ
1948–2020.

С поштовањем породице ЛУКИЋ, ВАСИЋ, 

ДИВЉАК и ВАСИЉЕВИЋ

(4/310205)

У суботу, 20. новембра, навршавају се четири го-

дине откако нас је напустила

ЂУРЂИНА БАСТА

Вољени никад не умиру док живе они који их воле.

Супруг ЈОВО, ћерка ГОРДАНА са породицом

и син ДРАГАН са породицом

(11/310213)

Тужна година је прошла откада ниси с нама

СЛОБОДАНКА НИКОЛАЈЕВИЋ

Син ДЕЈАН, снаја ДАНА и унуци МАРИЈАНА и

ПРЕДРАГ
(100/310117)

СЕЋАЊЕ

ПРЕДРАГ БЕЛАНЧИЋ
2017–2021.

Са поносом чувамо успомену на њега.

(19/310230)
                                                                             Твоји најмилији

ЉУБО

МИЉКОВИЋ

Празнина остаје, се-

ћање не бледи, твој

лик и доброта ће нас

увек пратити.

Породица ВЛАЈИЋ

(15/310224)

СЕЋАЊЕ

ЗОРАН

МИЛОШЕВ
2015–2021.

(26/310238)   
Твоји најмилији

СЕЋАЊЕ

МИОДРАГ ВАСИЛИЋ
1936–2020.

Недостајеш нам.

ИГОР и ГОРАНА са породицама
(31/310243)

У петак, 19. новембра 2021. навршава се четрдесет тужних дана

нашој драгој Мамики

ВИДОСАВИ ЛАЗАРОВ ЦУКИ
1940–2021.

из Долова

Заувек ћемо бити захвални за сву љубав коју си нам пружила.

Ако је живот морао стати, сећање на Тебе трајаће вечно.

Нека те Анђели чувају.

Синови САВА и СТЕВИЦА
(41/310255)

СЕЋАЊЕ

ИВАН

ТАСИЋ
2001–2021.

Чувамо те од

заборава.

Породица ТАСИЋ

(52/310264)

20. новембра навршава се четрдесет дана од

смрти мајке

ЈЕЛКЕ СТАНКОВИЋ

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Син САВА, снаја ДАНА

и унуке ВАЊА и ДАЈАНА

(67/310284)

20. новембра навршава се четрдесет

дана од смти мајке

ЈЕЛКЕ СТАНКОВИЋ

И даље туга и бол за тобом.

Твоја ћерка АНЂА са породицом

(68/310285)

СЕЋАЊЕ

ДАМЊАНОВИЋ

НЕРАНЏА ВОЈИСЛАВ
14. I 1991. 19. XI 1991.

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на

вас.

Ваши најмилији
(82/310309)

Шест месеци откако

није са нама

ЕМИЛИЈА

ЛОВРИНОВИЋ

У нашим мислима си.

ЛИДИЈА

са породицом

(84/310311)

МИЛЕВА КРСТИЋ БЕБА

Мајко, прошло је тужних шест месеци откада

ниси са нама. И даље смо неме од бола. Наста-

вљамо живот без тебе док у грудима бол све ја-

че стеже. Хвала ти за све. 

Волимо те...

(106/310341)

22. новембра 2021. навршава се годину дана од

смрти наше драге

ВИДЕ ЈЕЛИЋ

Остају лепе успомене и велика туга.

Твоји најмилији: кћерке РАДА и СТАНИЦА

са породицама

(109/310345)

Посвећено драгој

мајци и баки

НЕВЕНКИ

КОРАНИЋ
1952–2020.

Хвала ти што си била

са нама, нека ти је

вечна слава

(3/310204)

Прошло је тужних шесет месеци откада ниси

са нама. Много нам недостајеш.

МИРОСЛАВА АНЂЕЛОВИЋ

МИРА

Твоја деца ИВИЦА и СОЊА са породицама

(73/310296)

20. новембра навршава се четрдесет дана

откако нас је напустила наша драга

АНА БОКИЋ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоје МАРИЈА и ДУШКА

(123/310366)

БЛАГАЈНА

013/300-830



Кошаркаши Тамиша
у жестоком ритму

За викенд у Београду

Кошаркашки клуб Тамиш већ
после девет одиграних кола у
новој сезони Адмирал Бет
кошаркашке лиге Србије заслу-
жује велико признање. Иако су
повреде и болести играча десет-
ковале екипу, овај храбри тим
се одлично бори у првенстве-
ној трци за бодове. Губи, али и
побеђује, али оно што је најва-
жније – нема одустајања. Бојан
Јовичић је још једном успео да
направи чудо.

Осма „рунда” шампионата
била је на програму у среду,
10. новембра, када је Тамиш
гостовао у Краљеву. Није било
лако одиграти ову утакмицу,
али Саша Радовић и његови
саиграчи успели су да начине
прави подвиг: Слога–Тамиш
75:76.

Била је то прва овосезонска
победа екипе из нашег града у
гостима, а Тамиш се тако при-
ближио екипама из средине
табеле и још једном показао
да ће и у овој сезони играти
запажену улогу у шампионату.

Панчевци су у дуел са Сло-
гом ушли с више играча на
располагању него у претход-
ним утакмицама. Тренер Јови-
чић могао је да рачуна на Тер-
зића, Павићевића, Ковачевића
и Санадзеа, који у неким од
претходних утакмица нису
могли да помогну свом тиму.

Саша Радовић и његови саи-
грачи одлично су започели меч
у Краљеву. Доминирали су у
свим елементима игре, а из
контранапада су постигли чак
шеснаест поена. Прво полувре-
ме је протекло апсолутно у зна-
ку Тамиша, па се на одмор оти-
шло с резултатом 28:41.

После одмора кошаркаши
Слоге заиграли су као препо-
рођени. Потпуно су преузели
контролу на терену, па су тре-
ћу четвртину добили с 30:18.

Права кошаркашка драма
и сва узбуђења која доноси
„краљица игара” виђени су у
четвртој четвртини. Тамиш је
све време имао предност, а
Слога је успела да преокрене
резултат и поведе с три пое-
на. Ковачевић је потом био
прецизан с линије слободних
бацања и смањио предност
домаћег тима на 75:74. Усле-
дио је напад Краљевчана, а
после њихове изгубљене лоп-
те Бојан Јовичић је затражио
тајм-аут. Постигнут је једно-
минутни договор – одговор-
ност је преузео Марко Шиник.
Поентирао је за 75:76 и тако,
што ће се испоставити неко-

лико секунди касније, поста-
вио коначан резултат.

Најефикаснији у редовима
Тамиша био је капитен Саша
Радовић, са 14 поена, а прати-
ли су га Димитрије Ђорђевић,
с 11, и Иван Смиљанић, с 10
поена и девет скокова.

Већ у суботу, 13. новембра, у
Хали спортова на Стрелишту
одиграна је утакмица деветог
кола Кошаркашке лиге Срби-
је, а у Панчеву је гостовала еки-
па из Крагујевца. Тим који ове
сезоне има највише амбиције
оправдао је улогу фаворита,
али да је било само мало више
спортске среће, резултат је
могао да буде и другачији:
Тамиш–Раднички 76:80, по
четвртинама 13:22, 21:17, 20:23
и 22:18.

Гости су одлично „отвори-
ли” меч и захваљујући уводној
серији од 2:10 имали су утак-
мицу под својом контролом
готово до самог краја. Ипак,
Тамиш се није предавао. Тре-
нер Бојан Јовичић успео је да

пробуди своје играче, па је
домаћи тим у другој четврти-
ни играо знатно квалитетније
и на паузу отишао с „пристој-
них” пет поена заостатка
(34:39).

После одмора, на почетку
треће четвртине, виђен је дуел
двојице плејмејкера, Радови-
ћа и Думића, који су ефект-
ним поенима додатно поди-
зали атмосферу у Хали спор-
това на Стрелишту. Поготком
свог капитена Радовића
Тамиш је у једном тренутку
пришао на „пола коша”
(42:43), а онда су Крагујевча-
ни поново „тројкама” успели
да се „одлепе”.

Крагујевчани су у последњој
четвртини имали и двоцифре-
ну предност, а онда су Сандро
Санадзе, Димитрије Ђорђевић
и Марко Шиник ефектним
„тројкама” потпуно вратили
неизвесност у меч. Капитен
Радничког, легендарни Рашко
Катић, повисио је предност свог
тима на три поена (71:74), а у

следећем нападу Димитрије
Ђорђевић је „тројком” изједна-
чио. Двадесет секунди пре кра-
ја Геги Бакрадзе је донео и прву
предност Тамишу (76:75). У
последњи напад кренули су
Крагујевчани. Тренер Вукотић
је у игру вратио Ивана Недељ-
ковића, који је седам секунди
пре краја постигао „тројку” и
тако практично решио питање
победника...

– Раднички је искусна и ква-
литетна екипа која зна да казни
сваку грешку ривала. Мислим
да смо дали све од себе. На
крају је пресудила једна лопта.
Идемо даље, да наставимо да
тренирамо и да подижемо фор-
му за наредне мечеве – рекао
је после меча капитен Тамиша
Саша Радовић.

Управо је Радовић, са 18 пое-
на, био и најефикаснији у редо-
вима домаћег тима, а двоци-
френ учинак имали су и Ђор-
ђевић (14), Бакрадзе (10) и
Санадзе (10 поена).

– Немам шта да замерим
момцима. Осим игре у првој
четвртини, заиста су дали свој
максимум у овом тренутку.
Енергетски смо потпуно истро-
шени, јер смо имали превише
проблема у протеклих месец
дана. „Потрошили” смо и Сми-
љанића, нашег главног играча,
али једноставно нисмо имали
друга решења. Ми тренутно не
можемо да се поредимо с Рад-
ничким, у коме игра чак пет
наших бивших играча. Али
морамо да подигнемо главе и
да наставимо да радимо – додао
је Бојан Јовичић.

Следећег викенда Тамиш
игра у главном граду против
ОКК Београда.

СПОРТ
Петак, 19. новембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

30

После трке за бодове у Првој
савезној лиги завршена су и
регионална надметања у нашој
з е м љ и ,  м е ђ у к о ј и м а и
шампионат у Другој лиги Вој-
водине. Ове године је први пут
у том рангу наступио други тим
панчевачког клуба „Светозар
Глигорић Глига”, који је
недавно прославио 100 година
постојања и рада.

У дебитантској такмичарској
сезони тим је заузео треће
место, а предводио га је Мар-
ко Милановић, најмлађи ФИДЕ
мајстор шаха у Србији. Подсе-
ћамо да је Марко члан и првог
тима овог клуба, који је проте-
кле сезоне у Првој лиги Војво-
дине освојио до тада незабеле-
жених 11 победа из 11 мечева
и тријумфално се пласирао у
највиши ранг такмичења у

земљи – Прву лигу Србије, али
због недостатка средстава,
нажалост, није учествовао у
њој.

Марко Милановић након
неколико веома успешних сезо-
на и ове године је постигао
феноменалан резултат у сени-
орској лиги Војводине: поред
тога што је први носилац, одно-
сно највише рејтинговани играч
целе лиге, Марко је из шест
партија постигао стопостотан
учинак – остварио је свих шест
победа.

Тако је свој ионако највећи
рејтинг у лиги увећао за додат-
них 19 поена и, што је курио-
зитет, постигао „рејтинг пер-
форманс” (снагу игре) од неве-
роватних 2.809 ФИДЕ поена,
што је ниво велемајстора
шаха.

НОВИ УСПЕХ МЛАДОГ ШАХИСТЕ

МАРКО У СТИЛУ ВЕЛЕМАЈСТОРА

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

УЗБУДЉИВ ФИНИШ ЈЕСЕЊЕ ТРКЕ
У четвртак гостовао
Графичар

На реду је дуел 
са ОФК Бачком

Дошли, видели, играли хра-
бро и – победили! Тако би
укратко могло да се опише
гостовање Фудбалског клуба
Железничар у седамнаестом
колу Прве лиге Србије, које
је било на програму 10. новем-
бра.

Био је то прави „Жеља”, онај
каквог увек желе да гледају и
његови све бројнији симпати-
зери. Било је то сјајно издање
популарне „дизелке” из Пан-
чева, о којој у последње време
бруји цела фудбалска Србија.
Када је било јако важно, можда
и најважније у досадашњем
делу шампионата, тим који
предводи тренер Драган Ани-
чић показао је своје право
лице.

Најбољем фудбалском клу-
бу у Банату нису давали вели-
ке шансе на гостовању у Шап-
цу... Три везана ремија пре
седамнаестог кола Прве лиге
Србије имала је Мачва, три
пута узастопно нерешено је
играо и Железничар, па су
„црвено-црни” у дуел ушли
као фаворити, нарочито због
чињенице да су играли на свом
терену. Ипак, Душан Плав-
шић и његови другови нису
се слагали с том констатаци-
јом. Панчевачки „бело-пла-
ви” храбро су истрчали на
терен стадиона у Шапцу, чвр-
сто решени да се с једног од
најтежих гостовања врате
уздигнута чела. И успели су!
Мачва–Железничар 0:1 (0:1).

Гол вредан важне победе и
велика три бода постигао је
маестрални Брана Илић. Већ
у шестом минуту, из слобод-
ног ударца, савладао је гол-
мана Мачве, али права фуд-
балска битка на одличном
терену тек тада је почела да
се распламсава.

Шапчани се нису предава-
ли, покушавали су свим сила-
ма да дођу до гола Железни-
чара, а када би и успели у
својим намерама, пред њима
је као стена стајао феноме-
нални голман Марко Кнеже-
вић. С неколико фантастич-
них интервенција „Жељин”
чувар мреже је својим саи-

грачима уливао додатну сигур-
ност, а противнике доводио
до очаја.

Фудбалери из нашег града
имали су велику подршку и
од својих верних навијача,
који су их бодрили свих деве-
десет минута утакмице у Шап-
цу, а после утакмице с триби-
не и терена заорило се: „Жељо
моја...”

Шеф стручног штаба „дизел-
ке” Драган Аничић, који је
својевремено с много успеха
предводио шабачку екипу,

одлично је припремио момке
за овај дуел. Железничар је у
сваком тренутку био тим у
коме се знало ко шта ради.
Одбрана је функционисала као
сат, везни ред је све конце
игре држао у својим рукама,
а нападачи су били веома опа-
сни... Била је то права фуд-
балска представа, на супер-
лигашком нивоу, у којој је на
крају тим из Панчева изашао
као победник.

Железничар је овом побе-
дом постигао велики успех.
Није лако славити у Шапцу.
Није лако победити бившег
суперлигаша, и то на њего-
вом терену. О овој утакмици
се данима причало, јер се још
једном потврдило да је лига
јако изједначена и да свако
свакога може да победи. Због
тога и „кува” како у врху табе-
ле, тако и на њеном зачељу.

Железничар је играо у саста-
ву: Марко Кнежевић, Миро-
љуб Костић, Марко Конатар,
Душан Плавшић, Лука Петро-
вић, Брана Илић, Александар
Ђорђевић, Стефан Радојичић,
Јордан Јовановић, Лазар Мар-
ковић и Предраг Станимиро-
вић. Прилику су добили и:
Лазар Милошев, Бојан Балаж,
Луи Жуниор и Обенг Реган, а
део великог тријумфа били су
и: Младен Живковић, Милан
Томић, Марко Андић, Радош
Протић, Бојан Трипковић,
Димитрије Томовић и Пре-
драг Сикимић.

У четвртак, 18. новембра,
када је овај број „Панчевца”
већ био у штампи, „дизелка”
је на свом терену одиграла
утакмицу против београдског
Графичара, а већ у понеде-
љак, 22. новембра, на реду је
ново велико искушење. Сле-
ди пут у Бачку Паланку и мег-
дан с још једним бившим
суперлигашем, ОФК Бачком.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

ПОБЕДА У КРАЉЕВУ, ПОРАЗ КОД КУЋЕ, 
ПА – „КЛОНФЕРИ”



Прошлог викенда у Бечеју је
одржан традиционалан међу-
народни турнир за најмлађе
џудисте, на коме је учествова-
ло преко 300 бораца из 40 клу-
бова из: БиХ, Мађарске, Руму-
није и Србије. Џудо клуб Дина-
мо се на овом надметању пред-
ставио с тринаест чланова, који
су освојили осам трофеја.

Златне медаље су заслужили
Дивна Милановић и Мијат Вуко-
сављевић, сребром су се окитили
Вук Рајковић и Петар Стојић, а
бронзе су зарадили: Давид Мамој-
ка, Александар Поповић, Богдан
Вукосављевић и Никола Митић.

На пета места су се пласирали
Тијана Јожевић и Луна Лујан-
ски.

НАДМЕТАЊЕ МЛАДИХ ЏУДИСТА У БЕЧЕЈУ

ПАНЧЕВЦИМА ОСАМ ОДЛИЧЈА

ЛЕПА ЏУДО-МАНИФЕСТАЦИЈА У НАШЕМ ГРАДУ

ТАМИШ – КЛУБ КОЈИ ПОМЕРА ГРАНИЦЕ
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ДИНАМО

СУПЕР Б ЛИГА
Жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ЗАЈЕЧАР 1949
Субота, 18 сати

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Жене
Сивац: КРУЛЕ–ЈАБУКА
Мушкарци
Нови Сад: СЛАВИЈА–ЈАБУКА
Ада: ПОТИСЈЕ–ДОЛОВО

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Топола: КАРАЂОРЂЕ–БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Жене
Б. Н. Село: ОДБОЈКА 013 – ШТРАНД ВОЛЕЈ
Субота, 14 сати

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ОКК БЕОГРАД – ТАМИШ

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Војка: ВОЈКА–ДИНАМО
Голубинци: ЈАДРАН–ЈЕДИНСТВО

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Бачка Паланка: ОФК БАЧКА – ЖЕЛЕЗНИЧАР

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ЈЕДИНСТВО
Субота, 13 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–БОРАЦ
Недеља, 13 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – ПАРТИЗАН (У)
Субота, 13 сати
С. Тамиш: СТАРИ ТАМИШ – БУДУЋНОСТ
Б. Н. Село: СЛОГА–ДОЛОВО
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ВУЛТУРУЛ
Дебељача: СПАРТАК 1911 – СТРЕЛА
Утакмице су у недељу, од 13 сати.

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–УНИРЕА
Опово: ОМЛАДИНАЦ 1927 – МЛАДОСТ
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–МУНДИЈАЛ

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА 31:26

СУПЕР Б ЛИГА
Жене
Ада: ХАЛАС ЈОЖЕФ – ПАНЧЕВО 30:24

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Жене
Јабука: ЈАБУКА–ЛАКИ 25:24
Мушкарци
Јабука: ДОЛОВО–ЛАВОВИ 21:30
Јабука: ЈАБУКА–ЈЕДИНСТВО 29:25

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–РАДНИЧКИ 76:80

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЈАДРАН 57:63
Качарево: ЈЕДИНСТВО–РАДНИЧКИ 80:88

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–СМЕДЕРЕВО 3:2

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Жене
Инђија: МЛАДОСТ 1979 – ОДБОЈКА 013 3:1

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Шајкаш: БОРАЦ – ДИНАМО 1945 2:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Елемир: НАФТАГАС–МЛАДОСТ 6:0
Старчево: БОРАЦ–СЛОГА 1:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Гај: ПАРТИЗАН – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ 0:1
Иваново: СТРЕЛА–ЈУГОСЛАВИЈА 4:2
Падина: ДОЛИНА–СЛОГА 3:0
Долово: ДОЛОВО – СТАРИ ТАМИШ 2:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”
Баранда: РАДНИЧКИ–ГЛОГОЊ 1:1
С. Тамиш: МУНДИЈАЛ–ОМЛАДИНАЦ 2:5
Војловица: МЛАДОСТ–ПРОЛЕТЕР 1:0

Борац из Старчева
поражен на свом терену

Одбојка 013 изгубила
у Инђији

Викенд за нама неће остати у
лепом сећању поклоницима игре
преко мреже у Панчеву и око-
лини. Овдашњи љубитељи одбој-
ке навикли су се већ на лепе
вести, на добре резултате и побе-
де, али наиђу дани када се пред
противником мора скинути капа.
Честитати му и – наставити даље.
С још јачим радом. Јер, да нема
пораза, ни победе не би биле
толико слатке када опет дођу...

Одбојкаши Борца из Старчева
угостили су у Хали спортова на
Стрелишту тим Смедерева, ста-
ре спортске ривале с којима се
одувек тешко војевало на терену.
Тим који предводе тренери Воји-
слав Павловић и Душан Јовић
ушао је у овај меч као апсолутни
фаворит, али то није успео да
покаже на паркету панчевачког
„храма спорта”. Гости су били
срчанији, као да су више желели
тријумф и на крају су заслужено
до њега и дошли: Борац–Смеде-
рево 2:3, по сетовима 25:17, 21:25,
20:25, 25:15 и 12:25.

Почетак сусрета није нагове-
штавао такав расплет ситуаци-
је. Бојан Познић и његови саи-
грачи одлично су „отворили”
утакмицу. Држали су ситуацију
на терену под својом контро-
лом, били су доминантни у свим
елементима игре, па гости у
првом сету нису имали баш ника-
кве шансе. Борац је водио од
самог почетка, а како је време
одмицало, предност у поенима
постајала је све убедљивија. Без
великих проблема, рекло би се
„с пола гаса”, Старчевци су пове-
ли с 1:0, па се чинило да ће овај
дуел бити брзо завршен, у корист
старчевачких одбојкаша.

Однос снага на терену почео
је да се мења у другом сету. Овај
део утакмице протекао је углав-
ном у изједначеном надметању,

мада су гости већим делом има-
ли два-три поена „вишка”, па је
домаћин констатно морао да
„јури” резултат. Борац је успео
да изједначи на 16:16, било је и
19:19, а онда као да је нестао с
терена. Предвођено Ђорђем Кова-
чем, Смедерево је искористило
све грешке фаворита и стигло до
изненађења.

У трећем сету на терену као
да је постојао само један тим. И
то онај из Смедерева. Игра Бор-
ца потпуно се распала. При
резултату 3:10 тренер Павловић
је променио комплетну прву
поставу на терену, али ништа
није вредело. Гости су водили и
са 6:16, 11:20, па се питање побед-
ника трећег сета није поставља-
ло ниједног тренутка. Смедерев-
ци су успели већ тада да начине
велико изненађење, јер су фаво-
риту „откинули” један бод...

Наставак утакмице донео је
стабилизацију у редовима дома-
ћег тима. Сада је Борац био тај
који доминира и подсећа на сво-
ја најбоља издања. Опет је поче-
ла да „гори ватра” на делу тере-
на на ком су били момци из

Старчева... У главним улогама
били су Алекса Николић, Вла-
димир Кнежевић и Бојан Познић,
па су Смедеревци готово збри-
сани с паркета у четвртом сету.

И када се учинило да је то – то,
да је Борац поново преузео кон-
тролу над овом чудном утакми-
цом, догодило се супротно. Сме-
деревци се нису предавали, опет
супочелидадижунивосвојеигре,
користили су збуњеност у редови-
ма домаћег тима и на крају заслу-
жено стигли до вредне победе.

Борац јесте мало посустао на
свом путу ка повратку у српску
одбојкашку елиту, али ако је изгу-
бљена једна битка, то не значи
да је изгубљен и рат. Има још
много да се игра, а тек следе
права и највећа искушења. Јед-
но од њих је већ идућег викенда,
када ће „борци” гостовати у Топо-
ли, где ће одмерити снаге с лиде-
ром на табели, екипом Карађор-
ђа, која још увек није осетила
горчину пораза у новом
шампионату. Неће бити лако, али
бићетоједанвеликитестзаовугене-
рацијустарчевачкиходбојкаша...

Победнички поход су преки-

нуле и девојке из Одбојке 013.
Оне су у петом колу Друге лиге
група „Север” претрпеле први
пораз. Изгубиле су прошлог
викенда у Инђији, где их је дома-
ћа Младост 1979 савладала с
3:1, по сетовима 28:26, 25:13,
21:25 и 25:21.

– Победника је одлучио први
сет. После велике драме, када
смо стигли предност ривала и
били близу преокрета, нисмо
успели. Да је први сет којим слу-
чајем завршен у нашу корист, а
могао је, утакмица би имала пот-
пуно другачији ток. Шта је – ту
је. Честитамо домаћинима на
доброј игри и победи, а ми наста-
вљамо даље. Морамо да извуче-
мо поуке из овог пораза, да још
јаче тренирамо и да се вратимо
на победнички колосек – пре-
нео је у телефонском разговору
утиске из Инђије тренер Одбој-
ке 013 Владимир Јованчић.

Прилику да опет обрадују сво-
је навијаче одбојкашице из нашег
града имаће већ у суботу, 20.
новембра, када ће у Банатском
Новом Селу угостити Волеј
штранд из Новог Сада.

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ИЗВУЋИ ПОУКЕ И КРЕНУТИ ДАЉЕ

Стране припремио

Александар
Живковић

ОСВАЈАЧИ!

Нема шале с младим такмича-
рима Рвачког клуба Динамо. Они
напредују из тренинга у тренинг,
па са сваког такмичења на коме
учествују у свој град понесу пре-
гршт вредних трофеја.

Тако је било и недавно на
међународном турниру у Молу,
на коме су се, поред рвача из
Србије, надметали и они из
Мађарске, Румуније, Молдави-
је и Бугарске. Ни тако јака кон-
куренција није сметала мла-
дим Панчевцима да заблиста-
ју пуним сјајем.

Најсјајнија одличја освојили
су Огњен Тодосијевић, Дими-
трије Ивичић и Серж Ховаки-
мјан. Сребрне медаље су зара-
дили Матеја Ченејац, Лена Ећи-
мовић и Милош Јовановић, а
бронзама су се окитили: Алек-
са Јовић, Стефан Тодосијевић,
Вук Цицуљ и Новак Павловић.

КУП
ЖАНДАРМЕРИЈЕ

На међународном турниру
„Куп жандармерије”, који је
одржан недавно у главном гра-
ду, много успеха имали су и
млади џудисти Динама. У кон-
куренцији 540 такмичара из 57
клубова из БиХ, Бугарске, Грч-
ке и Србије динамовци су зара-
дили шест трофеја.

Златне медаље су освојили
Дивна Милановић, Мијат Вуко-
сављевић и Алекса Ђуровић, а
бронзама су се окитили Милош
Божић, Никола Митић и Јован
Божић. На пета места су се
пласирали: Давид Мамојка, Вук
Рајковић, Богдан Вукосавље-
вић и Луна Лујански.

ТРОФЕЈИ ЛАЗАРУ
И ВУКАНУ

На такмичењу које је у четвр-
так, 11. новембра, организовао
Џудо клуб Тамиш, у веома јакој
конкуренцији младих бораца
из целе Србије запажени су
били и такмичари ЏК-а Пан-
чево.

Лазар Вучковић је освојио
сребрно одличје, а Вукан Тау-
шан се окитио бронзаном меда-
љом.

Државни празник у Републици
Србији – Дан примирја у Првом
светском рату обележава се у
знак сећања на дан када су, 11.
новембра 1918, у железничком
вагону у Компијену силе Антан-
те потписале примирје с Немач-
ком и тиме окончале Први свет-
ски рат. Многи овај празник нази-
вају и Дан победе у Првом свет-
ском рату.

Е, баш прошле седмице, у
четвртак, 11. новембра, Џудо
клуб Тамиш и јесте био побед-
ник. И то највећи. Овај спорт-
ски колектив, који постоји мање
од годину дана, још једном је
угостио најбоље младе џудисте
из Србије и организовао лепу
манифестацију у својој модер-
но опремљеној сали.

На татамију је вежбало, тре-
нирало и такмичило се преко
300 најмлађих џудисткиња и
џудиста, а ову манифестацију су
испратиле и бројне званице из
света спорта, привреде и поли-
тике наше земље. Учествовали
су клинци и клинцезе из следе-
ћих клубова: 13. мај (Уб), Бамби

(Пожаревац), Ниш, Обреновац,
Сириг, Пролетер (Зрењанин),
Локомотива (Вршац), Кучево,
ВГСК (Велико Градиште), Пожа-
ревац, Жандармерија, Црвена
звезда, Трудбеник Кортега (сва
три из Београда), Панчево и
Тамиш.

Младе борце је посетила и
Андреа Стојадинов, која је недав-
но постала првак Европе у кон-
куренцији млађих сениора.

– Дошла сам да пружим
подршку неким новим клин-
цима и да видим како напре-
дују. Заиста је диван осећај

бити међу овом децом и вра-
тити се у неке дане и године у
којима сам и ја почела да тре-
нирам. Поручила сам им да
буду храбри, да се не боје, да
сваку борбу замисле као да су
на тренингу и да, како год се
она заврши, битно је да ужива-
ју. То је нешто што ће носити
целог живота, а сам резултат
ће већ с временом доћи – рекла
је Андреа Стојадинов.

Већ прошлог викенда млади
борци Тамиша били су на новом
такмичарском искушењу. Уче-
ствовали су на меморијалном

турниру „Жељко Николић” у
Бечеју, где су још једном потвр-
дили своју доминацију.

Наталија Новаковић је наста-
вила фантастичан низ победа,
па је освојила још једну златну
медаљу. Алекса Лехни, Петар
Новаковић и Милена Секуло-
вић вратили су се окићени сре-
брним одличјима, а бронзе су
заслужили Кристијан Лехни и
Василије Стајчић. На пета места
су се пласирали Марија Стоја-
новски и Вук Милутиновић. „Екс-
педицију” ЏК-а Тамиш предво-
дио је тренер Иван Остојић.
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Лавиринт
Да је засађено дрвеће које више расте, не би било ове приче.

    Не би се ништа ни видело.

    Кад је овако патуљасто, колико год да смо мали, видимо.

    Шта нам се дешава.

    Ко нам долази у сусрет.

    Кога заобилазимо.

    И ко нас претиче.

    Без мигавца, само тера напред.

Рђави
Скоро као два брата или две сестре.

    Или два кума или кумице.

    Личе једно на друго, а сасвим су посебни случајеви.

    Не зна се да ли је више зарђало лево или десно.

    Небитно, рђавост вришти.

    С оба пола.

    Засад, десница на себи има више рупа од рђе.

    А то не искључује могућност да ће је претећи левица.

Плаве куће
Високо је постављена плава кућа.

    Поседује осветљење, да се из ње боље види.

    Има антену, да покупи ко шта прича и мисли.

    И озвучење, да станар може гласно да се обрати.

    Широко су јој отворена врата, за све који морају да уђу.

    На доброј је позицији.

    Око ње су објекти које осматра.

    Једна ли је плава кућа?

µМ. Шупица?С. Трајковић

После победе над
Звездом на реду је дерби с
Војводином у Новом Саду

Девојке дочекују Зајечар

Рукометаши Динама настављају по ста-
ром у Суперлиги – побеђују. Утакмицама
деветог кола прошлог викенда је наста-
вљена првенствена трка за бодове у елит-
ном рукометном каравану у нашој земљи,
а момци које предводи тренер Ненад Кра-
љевски остварили су и шесту победу у
шампионату.

Овог пута пред расположеном жуто-
-црном четом из Панчева оружје је морао
да положи београдски црвено-бели тим:
Динамо – Црвена звезда 31:25 (15:12).

Био је то заиста леп спортски догађај у
Хали спортова на Стрелишту, који је при-
вукао велики број поклоника игре с лепљи-
вом лоптом. Црвена звезда је одувек била
магнет за све љубитеље спорта, а тако је
било и овог пута. Предвођен нашим сугра-
ђанином Жикицом Милосављевићем, тим
из Београда дошао је у Панчево са жељом
да покуша да избори повољан резултат,
али овог пута није успео у својим наме-
рама. У ствари, нису му дозволили одлич-
ни момци из Динама, који су овај меч
одиграли на високом нивоу.

Црвена звезда је колико-толико пари-
рала само у првих петнаестак минута, а
онда су Милош Костадиновић и његови
саиграчи полако додавали гас... Како је
време одмицало, Динамо је постајао све
сигурнији у одбрани, а ефикаснији у напа-
ду. Већ у 21. минуту панчевачки тим је
имао предност од четири гола (12:8), Зве-
зда је остајала без снаге, па је постајало
све очигледније ко ће се у овом дербију
радовати.

Иако је почетком другог полувремена
имао чак два играча мање на терену,
Динамо није поклекао и није дозволио
Звезди да се врати у меч. Иако бројчано
слабији, тим из нашег града је преко
капитена Костадиновића успео и да постиг-
не погодак, чиме је само потврдио апсо-

лутну доминацију. На голу домаћег тима
бриљирао је Адријан Биркенхојер, рази-
грао се Марко Перовић, а једну од бољих
партија у дресу Динама пружио је и Дани-
ло Радовић. Ипак, све конце игре дома-
ћег тима у својим рукама је држао сјајни
Радован Остојић, који је изабран и за нај-
бољег појединца у дербију.

Пред крај утакмице, када је победник
дефинитивно био одлучен, било је места
и за егзибицију. Тако су у 52. минуту,
после одлично изведеног „цепелина”,
Костадиновић и Радовић подигли публи-
ку на ноге, измамивши и дуготрајне
аплаузе.

– Против оваквог Динама није довољ-
но да играте само петнаест минута. И
када је њихов тим водио са седам-осам
голова, момци у жуто-црним дресовима
просто су летели по терену, док су они у
црвено-белој опреми деловали као изгу-
бљени. Динамо је био бољи у свим аспек-
тима и заслужено победио. Честитам коле-
ги Краљевском на доброј припреми утак-
мице и енергији коју је његов тим имао –
рекао је тренер Црвене звезде Жикица
Милосављевић.

Динамо је одиграо меч у саставу: Ста-
менковић, Милуновић, Чабрило, Бошко-
вић, Станић, Остојић (пет голова), Перић,
Продановић, Перовић (шест), Дистол,
Павловић (три), Урта, Голубовић (седам),
Костадиновић (три), Радовић (седам голо-
ва) и Биркенхојер.

– Момци су заиста напорно радили
протеклих дана, имали смо много тре-
нинга и озбиљно смо се припремали за
утакмице које долазе. Честитам им на
борбености, на дисциплинованој игри и
на свему што су приказали на терену.
Идемо даље. Морамо да наставимо да
радимо, како бисмо били конкурентни с
најбољим екипама у Србији – истакао је
шеф стручног штаба клуба из нашег гра-
да Ненад Краљевски.

После дуела с Црвеном звездом руко-
меташима Динама наредног викенда пред-
стоји још један велики дерби, такође про-
тив „црвено-белих”. На програму је пут у
Нови Сад и још један рукометни „кла-
сик” између Војводине и Динама.

Рукометашице ЖРК Панчева преки-
нуле су победнички низ у Супер Б лиги.
Прошлог викенда су одигране утакмице
осмог кола, а тим из нашег града путовао
је у Аду. Као што се и очекивало, на „вру-
ћем терену”, где ретко који гост осваја
бодове, домаћин је тријумфовао и овог
пута: Халас Јожеф – ЖРК Панчево 30:24
(18:12).

Девојке из Аде су боље започеле утак-
мицу, у шестом минуту су водиле са 6:2,
али рукометашице Панчева нису се пре-
давале. Успеле су у 18. минуту да стигну
до изједначења (10:10), али за коначни
преокрет нису имале снаге. Халас Јожеф
је већ до одласка на одмор стекао осет-
нију предност, која је за Панчевке била
недостижна и у другом полувремену.

После ове „рунде” шампионата тим из
нашег града се налази на четвртом месту
на табели, с десет бодова, колико има и
трећепласирани Халас Јожеф, што је само
три бода мање од водеће Кикинде. До
краја првенства има још много утакмица
и не треба сумњати да ће тим који
предводе Марко Крстић и Светлана
Ничевски искористити прву прилику да
се што пре врати на стазе победника.

А она ће се указати већ у суботу, 20.
новембра, када ће у Хали спортова на
Стрелишту гостовати Зајечар. Утакмица
почиње у 18 сати, а уз подршку с триби-
на Панчевке ће лакше доћи до нових
бодова. А. Живковић

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ДИНАМО РУШИ „ЦРВЕНО-БЕЛЕ”

Кадети и јуниори Карате клуба Дина-
мо остварили су запажен успех на
Првенству Војводине, кaоје је одржа-
но у Бечеју.

Сребрну медаљу је освојио Бориво-
је Весин, а бронзе су заслужили Вања
Чекеревац и Јелена Милентијевић. На
пета места су се пласирали: Антоније
Ћулибрк, Наташа Пап Марковић,
Огњен Чекеревац и Матеја и Лука Сте-
панов, а одлично су се борили и: Мили-
ца Гагић, Александра Стоилковски,
Тара Ђурђевић, Марко Форђарини и
Павле Милошев.

Тренер Ненад Соколовић задовољан
је борбеношћу такмичара, којима пред-
стоји брушење форме за Првенство
Србије, које ће бити одржано у Пан-
чеву почетком децембра.

Најбољи сениори КК-а Динамо Сло-
бодан Битевић, Ђорђе Салапура и

Марина Радичевић отпутовали су у
Дубаи на Светско првенство.

Битевић ће наступити само екипно,
а Марина Радичевић и Ђорђе Салапу-

ра и екипно и појединачно у својим
категоријама. У стручном штабу репре-
зентације Србије је и тренер Предраг
Стојадинов. А. Ж.

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ КАРАТЕА

НАДМЕТАЊА ШИРОМ СВЕТА

ВЕТЕРАНКЕ ТРИЈУМФОВАЛЕ У СУБОТИЦИ

После паузе од

готово две године

прошлог викенда

се опет играо

ветерански руко-

мет. У Суботици је

одржан велики

међународни тур-

нир на коме се

надметало девет-

наест екипа из

Србије, Словени-

је, БиХ и Хрват-

ске, а међу екипа-

ма учесницима,

први пут, биле су

и ветеранке Динама из Панчева.

Тим из нашег града у полуфиналу је

савладао Славонски Брод, а у борби

за најсјајније одличје пред расположе-

ним Панчевкама пао је и Спартак из

Суботице.

Динамо је играо у саставу: Јелена

Јовановић, Наташа Мисаљевић,

Биљана Симић, Дијана Бабић, Биља-

на Зубић, Зорица Јованов, Снежана

Милићев, Марика Алити, Јелена Алек-

сић, Данијела Мирић, Ивана Новина,

Драгана Антонијев, Слађана Филипо-

вић, Мирјана Косановић, Зорица Мар-

ков, Вера Битевић, Радмила Лукић,

Марија Грбин и Јасмина Дангубић.


