
Град
Опрезно

с храном за

кућну доставу

» странa 8

цена 40 динара

Здравље
Нега зуба и трикови

за зубобољу

» страна 6

Запис

Дарко Јовичић: 

На путу вечитог

победника

» страна 12

Фото-репортажа

Живети уз Дунав

сасвим природно

» страна 13

Амерички фудбал

Захуктали се 

„Банатски бикови”

» страна 31

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  21.  МАЈА 2021.
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Број 4917, година CLIII

УМЕТНОСТУМЕТНОСТ

Грађани гласају за један од три пројекта: игралиште у Солари, трим-стаза
у Народној башти или игралиште на Спортском центру

ОДЛУЧИТЕИВИНАШТАКОРИСНОДАСЕ
ПОТРОШИ 20.000 ЕВРА ГРАДСКИХ ПАРА

стр. 4

У току је градња
социјалних станова

» страна 2

Проширена истрага
против Кнежевића

» страна 3

НОВО У ГРАДУ!

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1

КОНКУРС ТРАЈЕ ДО 31. МАЈА

ПРИМАЈУ СЕ ПРИЈАВЕ ПЕНЗИОНЕРА
ЗА БЕСПЛАТАН БОРАВАК У БАЊАМА

страна 3

страна 11НАШИ СУГРАЂАНИ 

Панчевци хумористи
стр. 11

Матурске вечери
и даље неизвесне

БЕЗ ОДЛУКЕ

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!

стр. 5



Задаци ЈП-a „Градска стамбена аген-
ција”, основаног 2006, дефинисани су
овако: израда аналитичко-планске
основе у области социјално-стамбене
политике Града Панчева и реализаци-
ја локалних и других усвојених проје-
ката изградње, рентирања и продаје
станова крајњим корисницима. И, кад
се каже „социјално становање”, мисли
се на сваки облик становања усмерен
ка решавању стамбених потреба соци-
јално и економски угрожених и лако
повредивих група које нису у могућ-
ности да самостално реше стамбено
питање, тј. за чије решавање је
потребна значајна државна подршка.

ЈП-у „Градска стамбена агенција”
(ГСА) поверено је одржавање град-
ских станова и објеката у јавној своји-
ни, што је један од праваца деловања
овог јавног предузећа. Најактуелније
активности у ЈП-у ГСА, као и у оста-
лим сегментима друштва, диктиране
су прошлогодишњим почетком пан-
демије, јер неке планиране ствари
нису довршене.

Било је пројеката планираних за
2019, на чијем наставку је требало да
се ради у 2020. и 2021, а с обзиром на
то да је затечено стање такво да захте-
ва већа улагања, расположива сред-
ства ће бити утрошена за прибављање
техничке документације која ће омо-
гућити много квалитетније управља-
ње градском имовином. Ипак, и све то
много више кошта, па ће бити потреб-
не године да се ситуација поправи.
Код јавних објеката попут зграда
месних заједница потребно је извр-
шити увид у власништво, следи њихов
евентуални упис, а затим санација.

Нових 40 породица на Стрелишту

Будући власници кључева новоплани-
раних социјалних станова у Улици
Светозара Милетића 29 сачекаће још
мало да их преузму. Наиме, почетак
радова касни због недостатка новца,
али очекује се да ће изградња кренути
ове године. Засад, добијена је грађе-
винска дозвола за изградњу објекта са
осам стамбених јединица.

На Стрелишту се гради 40 станова
у оквиру Регионалног програма за
трајно збрињавање избеглица и прог-
наних лица. Планирана су средства
за комунално опремање и изградњу
инфраструктуре, а тренутно се изводе
радови на прикључењу објекта на
инфраструктуру. Изабрани извођач
радова за партерно уређење има рок
до средине јуна да заврши радове,
када ће ЈП ГСА започети поступак
техничког прегледа објекта. Усељење
је могуће већ крајем јула и почетком
августа.

У оквиру истог програма, у истом
насељу, треба да се изгради још 36
стамбених јединица. Уведен је иза-
брани извођач радова у посао, а угово-
ром планирани завршетак радова је за
320 дана. Паралелно с тим ЈП ГСА ће
планирати средства за партерно уре-
ђење и расписати јавну набавку за то.
Очекује се да ће објекат бити готов
средином наредне године.

Уз ово, завршена је израда технич-
ке документације за стамбено насеље
код Хиподрома и урбанистички про-
јекат је предат Секретаријату за инве-
стиције. Ради се о простору на коме
се сада налази стари бувљак, па би
требало да тај комплекс битно побољ-
ша функционисање тог дела града, а
услови живота у њему биће на најви-

шем могућем нивоу. Изградња ће се
већим делом финансирати из европ-
ских фондова. Свака следећа четво-
роспратна зграда, а биће их укупно
четрнаест, градиће се пошто се про-
дају станови у оној претходној. Ста-
нови у изградњи биће понуђени мла-
дим брачним паровима и структура-
ма безбедности.

На овој локацији урађен је пројекат
за два објекта за које се може исходо-
вати грађевинска дозвола, а очекује се
велико учешће града на изради неоп-
ходне инфраструктуре.

ЈП ГСА старала се ове године о
објектима дечјих вртића, МЗ Тесла –
где су радови у току, као и о бројним
градским становима. У току је тен-
дерски поступак за избор извођача
радова на објектима у јавној својини,
а потом се очекује још већи обим
послова за које су опредељена буџет-
ска средства за 2021.

Шта раде управници, а шта ГСА

Ненад Ракић, директор овог јавног
предузећа, о деловању ЈП-а ГСА гене-
рално додаје:

– Постоји тржишна прича, етажно
одржавање, што је услуга коју пружа-
мо грађанима. Одржавање је у ком-
плетном смислу: и водовод и канали-
зација и грађевински радови; буквал-
но се односи на све што може да се
деси у једном стану, осим на профе-
сионално управљање. Смисао постоја-
ња професионалног управника јесте
да омогући лакши и квалитетнији
живот стамбеној заједници.

Често се у пракси догађа да нема
слоге међу станарима у згради. Може
се десити да људи који живе на првом
спрату не желе да учествују у поправ-
ци лифта јер га, како наглашавају, не
користе. А то може да кошта и 15.000
евра. Исто тако, станари који нису на
последњем спрату могу да кажу да,
када прокишњава кров зграде, то није
њихова ствар, пошто их то директно
не погађа.

– Из таквих разлога је „наметнута”
институција професионалног управ-
ника, чији је посао, између осталог, и
да објасни станарима да према закону
сви морају да учествују у поправкама
заједничке имовине. Како управник
поступа? Када се деси неки квар било

које врсте у згради, станари обавешта-
вају управника о томе, који у зависно-
сти од проблема на терену то решава
сам или контактира с нама. Ми има-
мо потписане уговоре са извођачима
радова. Професионални управници
морају станарима да доставе три
понуде за извођење; ако стамбена
заједница с нама има уговор, ми при-
ступамо и решавамо проблем. У слу-
чају да нема, а управник има неку
другу фирму, он може да је ангажује,
али претходно мора да покаже да је
понуда из ГСА била неповољнија по
станаре – објашњава Ракић.

Постоје хитни и инвестициони про-
блеми. Када се решава нешто обим-
није, то захтева много више средстава
и времена; оно где ГСА може да изађе
у сусрет грађанима, а други не могу,
јесте да даје могућност одложеног
плаћања.

– Ми извођачима радова унапред
уговорно тражимо да поднесу терет
плаћања на рате, а уз наше одложено
плаћање то корисницима олакшава
ствари. Рецимо, до нас дође захтев за
поправку крова зграде. У зависности
од површине, цене се крећу од милион
до два милиона динара. Када и изво-
ђач и ми дамо могућност плаћања од
по годину дана одложено, станари
плаћају извршене радове у 24 рате –
закључује Ракић.

Рекли бисмо да су поред свега ово-
га за квалитетан суживот у стамбеној
згради у најмању руку једнако важни
кућно васпитање и кућни ред: пазимо
на производњу буке, затварајмо врата
лифта за собом, и то без лупе, очисти-
мо испред својих врата, не бацајмо
којешта с тераса и прозора на вишим
спратовима... С. Трајковић

ДРУГА СТРАНА2
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Немам 
времена

Пратите ли на „Фејсбуку” психо-
терапеута др Владимира Ђури-
ћа? Ако сте активни на тој дру-
штвеној мрежи, можда и нисте
упамтили његово име, али мале
су шансе да нисте запазили бар
неки од његових статуса.

Преко сто хиљада људи лајко-
вало је страницу овог стручног
креативца који је Србију дефини-
тивно освојио оним што мало
коме у данашње време полази за
руком: талентом за писање, али
без трунке сензационализма и без
испразних постова који само
маме на клик. Овај човек је нашао
рецепт да, на духовит и занимљив
начин, свакодневне животне ситу-
ације протка важним психоло-
шким и филозофским лекцијама
и да нам их сервира тако да нам
сваки залогај неосетно склизне
право у душу. Поента сваке њего-
ве приче гађа директ у центар, а
ви се у свакој од њих осетите као у
утешном загрљају.

Тако у једном од скорашњих
постова Ђурић пише како му се
клијент пожалио да превише
ради, превише се секира, а да
премало обраћа пажњу на себе
и своје здравље.

„Ако овако наставим, све што
сам у животу стекао и сва задо-
вољства која сам одлагао”, вајка се
клијент, „потрошиће и проживеће
будући муж моје садашње, а тада
већ увелико бивше жене – шар-
мантне и добродржеће удовице.”

А ево како се прича наставља:
„И насмејасмо се од срца...

Пре но што ћемо заплакати...
Обојица... Али добро... Увид је
пола здравља... И никад није
касно да се све изокрене наопач-
ке... Можда је најлакше почети
тако што ћемо уместо ’немам
времена за нешто’ почети да
говоримо ’није ми то приори-
тет’... Јер... Сасвим друкчије зву-
чи ’немам времена за здравље’
од ’није ми приоритет да будем
здрав’... Или ’немам времена да
будем срећан и да уживам’ од
’није ми приоритет да будем сре-
ћан и да уживам’... Или ’немам
времена за породицу и пријате-
ље’ од ’нису ми приоритет поро-
дица и пријатељи’... Јер времена
увек има... Само не може све
бити на првом месту...”

Ето како само две-три праве
речи могу да човеку отворе очи. За
шта ви немате времена? И да ли
вам то заиста није приоритет?
Сетите се онога на шта сви одреда
помислимо на сахранама драгих
људи: колико год да траје, живот је
прекратак. И зато је само једна
истина у вези с немањем времена:
немамо времена да нам оне ства-
ри које тај живот чине вредним
живљења – не буду приоритет.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Драгана Кожан

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

АКТИВНОСТИ ЈП-a „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА”

Припрема

На градском кеју, ових дана

Снимио: Милан Шупица

ИЗГРАДИТИ НОВЕ СОЦИЈАЛНЕ СТАНОВЕ

Насеље Хиподром

Ненад Ракић

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

Субвенције до пола милиона динара
На основу Локалног акционог плана за
запошљавање Града Панчева за 2021.
годину и закључка градоначелника
Александра Стевановића, Град Панче-
во је расписао Јавни позив за доделу
субвенције почетницима/почетницама
у бизнису – самозапошљавање у 2021.
години. Бесповратна средства за само-
запошљавање (субвенције) додељују се
да би незапослено лице пријављено на
евиденцију незапослених код Нацио-
налне службе за запошљавање започе-
ло сопствени посао, односно с циљем
пружања подршке новооснованом при-
вредном субјекту.

Субвенције се одобравају у једно-
кратном износу од 150.000 до 500.000
динара и могу се користити за отварање
привредног друштва, предузетничке
радње или за започињање другог обли-
ка предузетништва, као и за набавку
опреме, репроматеријала и резервних
делова, адаптацију простора и плаћа-

ња пореза и доприноса у првој години
пословања. Један од услова за
добијање максималног изно-
са јесте запошљавање
минимум једног лица. Као
подршку у спровођењу род-
ног буџета, Град ће кроз
критеријуме за одабир
бизнис плана дати подр-
шку женама предузетни-
цама.

Захтев с бизнис пла-
ном, у једном пример-
ку, подноси се у Град-
ском услужном центру,
Трг краља Петра I број
2–4, 26000 Панчево,
непосредно или поштом, на
прописаном обрасцу који се
може преузети са сајта Града Пан-
чева, с назнаком „за Јавни позив за
доделу субвенције почетници-
ма/почетницама у бизнису – самоза-

пошљавање у 2021. години”.
За све потребне информације
у вези с подношењем захте-

ва заинтересовани се
могу обратити Секретари-

јату за привреду и економ-
ски развој: број телефона

је 013/308-961, а имејл
gor da na.ciric @pan ce -

vo.rs. Национална слу-
жба ће током трајања јав-

ног позива организова-
ти више обука за отпо-
чињање бизниса. Сви
заинтересовани за уче-

ствовање у инструктив-
ној обуци могу да се јаве

својим саветницима у Наци-
оналној служби – филијала

Панчево.
Јавни позив ће бити отворен до утро-

шка средстава, а најкасније до 30. сеп-
тембра. С. Т.



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 најцењенијих
стручњака с Војномеди-
цинске академије, из
Опште болнице Панчево
и са Института „Дедиње”
у Београду.

Тако, на пример, заин-
тересовани у  Заводу
„Панчевац” могу да ура-
де и кардиолошки пре-

глед и све врсте ултра-
звучних прегледа срца.
За ове услуге су ангажо-
вани водећи стручњаци
у тој области dr sc. med.
Слободан Томић, карди-
олог, доктор медицин-
ских наука и магистар
кардиологије са Инсти-
тута  „Дедиње” ,  као  и
доцент dr sc. med. Ненад
Ратковић и др Миодраг
Шипчић с  Војномеди-
цинске академије.

Ендокринолошке пре-
гледе обавља
др Гордана
Вељовић из
Опште бол-
нице Панче-
во, а колор
доплер врата,
руку, ногу и
абдоминалне
аорте и
у л т р а з в у к
меких ткива
ради др
Ненад Мар-
гитин, специ-
јалиста ради-
ологије, шеф
одсека СТ
дијагностике
и заменик
начелника Службе ради-
олошке дијагностике у
Општој болници Панче-
во. Из Опште болнице
долазе и др Душан Сто-
јић и др Александра Сти-
јаковић, који раде прегле-
де дојке (класични одно-
сно ултразвучни), и др
Предраг Вујић, који ради
уролошке прегледе. За

прегледе из области гине-
кологије задужена је др
Весна Новичић Ђоновић
из Дома здравља Палилу-
ла.

Било који од наброја-
них специјалистичких
прегледа 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.

Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја
се и по томе што у хема-
толошко-биохемијској
лабораторији те установе
пацијенти већину верифи-
кованих, контролисаних и
сумираних 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 Панчево.

Због свега овога не
чуди чињеница да све
већи број Панчевки и
Панчеваца бира Завод
„Панчевац”, посебно онда
када је неопходно уради-
ти прегледе и анализе на
једном месту и добити
резултате што пре. С тим
у вези, треба подсетити

и на то да се у
Заводу, приме-
ра ради, све
врсте лекар-
ских уверења
издају за мак-
симално два
сата.
И овог месеца

су у Заводу за
клијенте осми-
шљени и нови
пакети услуга по
изузетно повољ-
ним ценама, а
више о томе, као
и о додатним
погодностима
које остварују
сви који поседу-

ју лојалти картице Ауто-
-центра „Зоки”, погледајте
на рекламним странама
нашег листа. Додатне
информације можете доби-
ти на 013/21-90-900 и
013/21-90-903, а новости
пратите и на сајту
www.zavod pan ce vac.rs, као
и на „Фејсбук” страници
Завода.
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АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.500 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

За све чија месечна
примања не прелазе
29.378 динара

Чланство у неком
савезу није услов
за пријаву

Пензионери чија месечна при-
мања нису већа од 29.378
динара моћи ће и ове године,
упркос пандемији коронави-
руса, о трошку Фонда за пен-
зијско и инвалидско осигура-
ње да иду у неку од српских
бања на опоравак. Ово право
на бесплатну рехабилитацију
у здравствено-стационарним
установама и бањско-климат-
ским лечилиштима, у траја-
њу од 10 дана, имају корисни-
ци старосних, инвалидских и
породичних пензија који има-
ју пребивалиште на територи-
ји Србије – потврдили су јуче
у Фонду за пензијско и инва-
лидско осигурање.

Пријаве на оглас се подно-
се почев од 14. маја, закључ-
но с 31. мајем, а чланство у
неком савезу није услов да би
се пензионер пријавио за
одлазак у бању. Право да се
јаве на оглас имају сви пен-
зионери који осим примања
до 29.378 динара немају дру-
га лична примања, као и они
који су то право остварили
применом домаћих прописа
и који примају пензију из ино-
странства (прерачунато по
средњем курсу НБС на дан
11. маја 2021, када је евро
вредео 117,5749 динара), под
условом да збир тих пензија

износи до 29.378 динара.

Неопходна документа

Уз пријаву треба поднети пен-
зијски чек, доказ о висини пен-
зије из иностранства (извод из
банке, потврда иностраног носи-
оца социјалног осигурања и дру-
го), попуњену пријаву са изја-
вом, на прописаном обрасцу,
где особа жели да користи реха-
билитацију, као и да осим пен-
зије корисник нема других при-
мања и да овлашћује Републич-
ки фонд за пензијско и инва-
лидско осигурање да у његово
име и за његов рачун закључи
уговор о пословној сарадњи са
установом у којој ће користити
право на рехабилитацију и
достави расположиву медицин-
ску документацију, уколико је

корисник поседује.
Пријаве се подносе удруже-

њима односно одборима кори-
сника принадлежности с под-
ручја филијале фонда на којој
корисник има пребивалиште, а
корисници с територије АП Косо-
во и Метохија с пребивалиштем
односно боравиштем ван тери-
торије АП Косово и Метохија
пријаве подносе најближој фили-
јали фонда према месту преби-
валишта односно боравишта.

Ранг-листа

Ранг-листа корисника пензија
који испуњавају услове за упу-
ћивање на рехабилитацију обја-
вљује се шеснаестог радног дана
од дана истека огласа. На ранг-
-листу корисника који испуња-
вају услове за упућивање на реха-

билитацију може се поднети при-
говор надлежној комисији у року
од пет радних дана од дана обја-
вљивања листе на огласној табли.

Комисија је дужна да у року
од пет дана размотри поднете
приговоре и утврди коначну
ранг-листу корисника прина-
длежности који су остварили
право на рехабилитацију и обја-
ви је на огласној табли органи-
зације корисника пензија, одно-
сно Савеза пензионера Србије
и Удружења пензионера Срби-
је „Независност”, и огласној
табли дирекције фонда, дирек-
ције покрајинског фонда, фили-
јала фонда, односно служби
филијала и испостава. 

Прошле године је право на
рехабилитацију искористило
14.000 пензионера. Р. П.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ТРАЈЕ ДО 31. МАЈА

ПЕНЗИОНЕРИ И ОВЕ ГОДИНЕ
МОГУ БЕСПЛАТНО У БАЊЕ

ПРОМО

МАЈСКИ ДАНИ КЊИГЕ

Књижевност у
карантину

У периоду од 24. до 27. маја
биће одржани „Мајски дани
књиге” у дворишту старе зграде
затвора (улаз из Његошеве). У
случају неповољних временских
прилика програми ће се одр-
жати у Градској библиотеци.

У понедељак у 12 сати биће
представљена књига др Биља-
не Ђурашиновић „Јавне 
библиотекеу Србији између два
светска рата”. Од 18 сати посе-
тиоци ће моћи да погледају
изложбу „Стари вршачки фото-
графи” Тамаша Фодора.

У уторак у 20 сати биће
представљен роман „Црна
књига” Луке Трипковића, а
последњег дана у 20 сати „Уто-
пија и дистопија у српској
књижевности друге половине
XX века” Моње Јовић. М. М.

ИЗНЕНАЂЕЊЕ

Поклони поводом
празника

НИУ Македонски информатив-
ни и издавачки центар обеле-
жиће 21. мај, Светски дан кул-
турне разноврсности за дијалог
и развој, на неколико начина.

Центар ће на више локација
у граду у петак 21. маја
бесплатно делити своје
публикације.

– У оквиру својих активности,
центар ће поклањати књиге и сво-
ја издања односно награђивати
појединцеиустанове, посебнобол-
нице. Као својеврснa додатнa
мотивацијa, позивамо да нам се
сви који су вакцинисани обрате на
имејладресуniu.miic43@gmail.com,
с молбом за поклон-књигу, и сва-
ко ко то учини на кућну адресу ће
добити бесплатно неку књигу и
неко од наших издања – кажу у
МИИЦ. Д. К.

ВОЗАЧИ, ОПРЕЗ

Радови у 
Првомајској

Јавно предузеће „Путеви
Србије” издало је саопштење
у коме обавештава јавност да
ће се од четвртка, 20. маја, до
уторка, 25. маја, изводити
„радови на појачаном одржа-
вању Првомајске улице у Пан-
чеву, на делу државног пута I
Б реда број 10”.

Како наводе у „Путевима
Србије”, током извођења
радова доћи ће до сужења
десне коловозне траке, у сме-
ру ка Kовину. За саобраћај
ће бити затворено скретање
из Првомајске ка Спољно-
старчевачкој улици. Алтер-
нативни путни правац је
Улицa Радивоја Kораћа.

Радови ће бити обезбеђени
адекватном саобраћајном сигна-
лизацијом и опремом. Д. К.

ХАП ШЕ ЊЕ

Уби ли Румун ку, па је 
зако па ли у дво ри шту
При пад ни ци Мини стар ства
уну тра шњих посло ва у Пан -
че ву расве тли ли су уби ство
педе сет тро го ди шње румун ске
држа вљан ке и ухап си ли Б. Г.
(68) и њеног сина Б. М. (46)
из Пан че ва због сум ње су
извр ши ли ово кри вич но дело.

Сум ња се да су они, 17. маја
ове годи не, зада ли више уда -
ра ца чвр стим пред ме том у гла -
ву несрећ ној жени, која је од
задо би је них повре да пре ми ну -
ла – саоп шта ва ПУ Пан че во.
Потом су, како се сум ња,
њено тело зако па ли у дво -
ри шту сво је куће.

По нало гу Вишег јав ног тужи -
ла штва, осум њи че ни ма је одре -
ђе но задр жа ва ње до 48 сати и
они ће, уз кри вич ну при ја ву, бити
при ве де ни тужи о цу. Р. П.

НОВОСТИ О ЛОПОВЛУКУ НА БЛАГАЈНИ „ПАНЧЕВЦА”

Проширена истрага против Кнежевића
Због проширене истраге, током
следеће недеље бивша благај-
ница „Панчевца” Славица Кне-
жевић поново ће бити саслу-
шана на околности у вези с
„нестанком новца” из благајне
нашег листа. На утврђивању
чињеница у овом случају годи-
ну и по дана ради седморо
људи, а досад су скупили довољ-
но материјала да се она сум-
њичи за прибављање против-
правне имовинске користи у
износу од 90.000 евра. Истрага
је у току, а постоји основана
сумња да је Славичин муж Вла-
димир и пре приватизације
листа наплаћивао услуге у
њиховој кући у Јабуци – за шта
су знале и ћерке Јелена и Мари-
јана – па се сада помиње и
сума од око 200.000 евра потен-

цијално „несталог” новца.
Да подсетимо, наплата ште-

те која произилази из овог пред-
мета била је разлог да оштеће-
ни – „Панчевац” д. о. о. – под-
несе захтев тужилаштву за
забрану отуђења покретне и
непокретне имовине Славице

и Владимира Кнежевић, као и
њихових ћерки Јелене и Мари-
јане до окончања суђења. Поред
породичне куће у Јабуци, то се
односи и на два стана у Пан-
чеву који се воде као власни-
штво ћерки, али и на једну
петину власништва на непо-
кретностима Владимировог
брата Драгана Кнежевића.

Маријана и Владимир Кне-
жевић су по Јабуци цепали пла-
кате којим су позивани сведо-
ци да се јаве тужилаштву ако
су читуље и огласе што су изла-
зили у нашем листу плаћали у
њиховој породичној кући и
нису добијали фискалне рачу-
не. Њих двоје су и претили
председнику МЗ Јабука. Истра-
га ће највероватније бити про-
ширена и против ћерки, јер су

биле свесне онога што су чини-
ли њихови родитељи. Истра-
жне органе је заинтересовао и
моменат када је Јелена неко-
лико пута позвала с броја теле-
фона Кошаркашког савеза
Србије нашег фото-репортера
како би га спречила да фото-
графише њену осумњичену мај-
ку испред суда.

За кривично дело злоупотре-
ба положаја одговорног лица
запрећена је казна затвора од
две до десет година, али пошто
постоји могућност да је осум-
њичена тако поступала и дуже
од деценије, могуће је да ће
надлежно тужилаштво изме-
нити квалификацију, с потен-
цијалном запрећеном казном
до петнаест година затвора.
Пратићемо овај случај. Р. П.

Славица Кнежевић

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

Ф
О

Т
О
: 

V
R

N
JA

C
K

A
B

A
N

JA
.C

O
. 

R
S



Грађани бирају
у шта Град улаже

Пројекат који до 28.
маја сакупи највећи
број гласова биће
реализован у Панчеву

Као што је познато, град Панче-
во, чији су грађани у претход-
ном циклусу били међу најак-
тивнијима у скупљању фискал-
них рачуна и слипова, један је
од победника наградне игре Вла-
де Републике Србије „Узми рачун
и победи” у 2020, па је добио
новчану награду у износу од
20.000 евра за локална улагања
по избору грађана за освојено
треће место у категорији вели-
ких локалних самоуправа.

Грађани могу да гласају преко
сајта Града за једну од три про-
јектне идеје које је предложила
локална самоуправа: расподељу-
ју се један, два или три гласа на
пројекте које желите да подржи-
те, од најмање важног до најва-
жнијег. Већ се велики број наших
суграђанки и суграђана укључио
у гласање. Пројекат који до 28.
маја сакупи највећи број гласова
биће реализован у нашем граду.
Пред вама су три предлога.

Санација трим-стазе у
Народној башти

Тартанска трим-стаза кружног
облика у најлепшем парку у
Панчеву и широј околини,
Народној башти, изграђена је
2008. године, а дугачка је 1.120
м. Како се интензивно кори-
сти, површински слој се с вре-
меном похабао и потребна је
замена завршног слоја. Стазу
користе атлетски клубови, гра-
ђани који се рекреативно баве
трчањем, старији суграђани за
брзо ходање, деца и родитељи.
Током читавог дана на стази
има корисника, а уз њу се нала-
зи и теретана на отвореном која
употпуњује рекреативне садр-
жаје. Циљ пројекта је одржа-
вање омиљеног рекреативног
садржаја, трим-стазе, тако да
буде безбедна за коришћење, а
његов ефекат огледао би се у
задовољству корисника прили-

ком посете Народној башти.
Пројекат је изузетно важан за

Панчево, јер велики број сугра-
ђана свакодневно гравитира ка
том парку који се простире на
15 хектара.

Адаптација игралишта у
оквиру Спортског центра

Велики број спортских клубова
и грађана користи за рекреаци-
ју СРЦ „Младост”, који се нала-
зи у близини ОШ „Свети Сава”
и вртића „Петар Пан”. Спорт-
ски центар на 8,32 хектара има
само једно дечје игралиште за

децу млађег узра-
ста, које је заста-
рело, на неравној
је и небезбедној
подлози и опре-
мљено је скромно,
са само неколико
справа. Потребно
је модернизовати
га, уредити и опре-
мити додатним
справама, како би
и деца млађег
узраста могла да
буду физички
активна и проводила слободно

време на отворе-
ном, у безбедном
окружењу. Очеки-
вани ефекат про-
јекта је приступа-
чан, безбедан и
функционалан јав-
ни простор. Деца
различитих узра-
ста имаће прили-
ку да вежбају и
практикују физич-
ку активност уз

игру и дружење на ваздуху, што
их припрема за бављење спор-
том и изграђивање здравих сти-
лова живота и доприноси њихо-
вој социјализацији и неговању
другарства и тимског духа од
малих ногу.

Ово је посебно важно за наш
град спорта, који у свакој гене-
рацији изнедри врхунске спор-
тисте у различитим дисципли-
нама.

Изградња игралишта
у насељу Солара

Јавна зелена површина у насе-
љу Солара налази се у близини
градског центра и кеја на Тами-
шу, а заузима 1.400 квадратних
метара. На њој постоје остаци
некадашњих игралишта, у вео-
ма лошем стању. У непосредној
близини је и дечји вртић који
нема сопствено двориште и кори-
сти ово игралиште. Потребна је
комплетна реконструкција, која
би обухватила земљане радове,
ограђивање, поплочавање стаза
бехатон елементима, поставља-
ње гумене подлоге, изградњу
дечјег игралишта с мобилија-
ром, садњу биљака и заснивање
новог травњака. Циљ пројекта је

омогућавање слободне игре деци
на безбедном игралишту на отво-
реном. За ту површину је пла-
нирано и лоцирање мирних кута-
ка за одмор које ће моћи да
користе станари околних стам-
бених зграда. Пројекат је од вели-
ког значаја, јер у непосредној
близини блоковског насеља нема
ниједног игралишта.

Деци из вртића пружила би
се могућност слободне игре, без
потребе за прелажењем саобра-
ћајница.

4 ДРУШТВО
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СТИГЛА БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ИЗ АП ВОЈВОДИНЕ

Изградња водовода и уређење атарских путева
У Новом Саду, у згради Владе
АП Војводине, градоначелник
Панчева Александар Стевано-
вић недавно је присуствовао
свечаном уручењу Уговора о
додели бесповратних средста-
ва за суфинансирање изград-
ње, санације, реконструкције и
израде техничке документаци-
је водних објеката у јавној сво-
јини и објеката фекалне кана-
лизације и Уговора о суфинан-
сирању уређења атарских путе-

ва и отресишта. Председник
Покрајинске владе Игор Миро-
вић уручио је представницима
локалних самоуправа у Војво-
дини уговоре о суфинансира-
њу пројеката у областима пољо-
привреде, водопривреде и
локалног развоја, вредне више
од 773 милиона динара. Покра-
јинска влада је посредством
Секретаријата за пољопривре-
ду, водопривреду и шумарство
издвојила 740 милиона дина-

ра, за реализацију 53 уговора.
Нашем граду је одобрено шест

милиона динара за изградњу,
санацију и реконструкцију вод-
них објеката у јавној својини, у
складу с пријавом Града за реа-
лизацију пројекта „Изградња
водоводне мреже у насељу Куде-
љарски насип – 3. фаза”. За овај
пројекат Град је определио соп-
ствена средства, у износу од непу-
них седам милиона динара.

Потписи на уговору озвани-

чили су да ће Панчеву бити
пребачено још скоро двадесет
милиона динара за уређење
атарских путева и отресишта,
за које је Град определио износ
од 29,9 милиона динара.

Направљен је „корак напред” у циљу оснаживања жена
да пријаве насиље, јер им је сада омогућен бесплатан
преглед код лекара судске медицине. Овакви прегледи
од стране судских вештака омогућиће да се обезбеде
докази за судски поступак како жртве из емотивних или
егзистенцијалних разлога не би одустајале од покретања
судског поступка и како би починилац насиља био аде-
кватно кажњен.

(Заштитник грађана Зоран Пашалић, 
агенција „Бета”, 18. мај)

* * *
Ја сам слободни уметник, али немам тај статус, него сам
предузетник. Слободним уметницима Град плаћа допри-
носе, али пошто се каснило, на крају су стизале камате
које смо сами морали да плаћамо. Наметнули су нам те
порезе на хонораре, мислим да је то било још 2004…
Држава ме је натерала да будем предузетник, а то значи
да морате да упослите и књиговођу. Наш народ мисли да
ми глумци зарађујемо силне паре, а ми немамо ништа
ни од реприза, нити од тога колико ће гледалаца да
погледа неки филм у којем играмо. Ми добијемо хоно-
рар за дан снимања и то је то јер ми не потписујемо
ауторске, него извођачке уговоре. Цене стално скачу,
живот у Београду је подједнако скуп као у Бечу, а плате
су мизерне. Нормално је да желе сви да снимају, то је
људски и треба подржати.

(Глумац Милош Тимотијевић, 
портал „Нова.рс”, 18. мај)

* * *
Од првих послератних покушаја нормализације односа
између тадашње СР Југославије и Хрватске суочени смо
са истом врстом реторике која стиже са обе стране. Под-
сетио бих да је 2015. године због мигрантске кризе била
затворена граница између Србије и Хрватске… Србији
смета било каква врста учешћа суседа у снагама КФОР-а,
иако је КФОР у неку руку гаранција безбедности неал-
банских заједница на Косову, а самим тим и српске.

(Ванредни професор Факултета политичких
наука у Београду Драган Ђукановић, 

Радио „Слободна Европа”, 16. мај)

* * *
Не постоје пристојност, саосећајност, промишљеност.
Наше друштво није зрело да подржи било које жртве, то
смо видели на бројним примерима суочавања са про-
шлошћу. Али такође незрело, уз јавни линч, који прези-
рем, судимо људима у само једном дану – не слутећи да
такав дан, захваљујући понашању на мрежама и у меди-
јима – може осванути за било кога од нас.

(Глумица и продуценткиња Бојана Маљевић, 
НИН, 13. мај)

* * *
Није ли Никола Јокић и у раном детињству физички
подсећао на лопту? Био је буцкасти дечак, а за који дан
може да постане најкориснији играч НБА лиге, фамозни
MVP. Никола је по мом укусу био исувише кул у сезони
живота, водећи сам „Денвер нагетсе” са импресивним
учинком, не желећи да се придружи подељеној Амери-
ци, тако што би испалио покоји реторички крстарећи
пројектил како би скренуо пажњу на себе и своју нествар-
ну игру… После расних немира и пораза Доналда Трам-
па на председничким изборима, избор белог играча за
најбољег у НБА лиги, уз то још из мале, неомиљене Срби-
је, далеко удаљене од денверске вароши са нешто више
од 700.000 становника, могао би да изазове бројне поле-
мике титулара политичке и расне коректности.

(Новинар Александар Апостоловски, 
„Политика”, 16. мај)

* * *
Далеко од наших очију остала је прошлог викенда вест
да је на Флориди тихо, у деведесетој години живота,
умро „заборављени астронаут” Мајкл Колинс, можда и
најнепознатији познати „трећи човек” наших живота.
Колинс је био прозван и „најусамљенијим човеком на
свету”: те историјске летње ноћи 1969, кад смо у три сата
иза поноћи очију прикованих уз црно-беле телевизоре
без даха пратили како се Нил Армстронг и Едвин Баз
Олдрин спремају закорачити на Месец, Мајкл Колинс је
у командном модулу „Колумбија” плутао стотињак кило-
метара изнад њих. Двадесетак сати сам је тако кружио
лунарном орбитом, свака два сата залазећи „иза Месеца”
и кружећи над његовом тамном страном, да следећих
четрдесет осам минута буде сам-самцат у целом глувом
свемиру… „Трећи човек” Мајкл Колинс остао је тако
херој свих „трећих људи” у историји, тихих аутсајдера из
треће смене, незнаних басиста, трећих виолина, прате-
ћих вокала, епизодних глумаца и левих бекова који чува-
ју леђа звездама и суперхеројима. Сетите се зато понекад
Мајкла Колинса, сетите се „трећих људи”. Они су ту
негде, међу нама…

(Новинар и писац Борис Дежуловић, 
портал „Лупига”, 11. мај)

КОНЦЕПТ НАГРАДНА ИГРА „УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ”: ГЛАСАЊЕ ЗА ИДЕЈЕ

ГРАЂАНИ БИРАЈУ У ШТА ГРАД УЛАЖЕ

САРАДЊА САВЕТА РОДИТЕЉА И СРЕДЊИХ ШКОЛА

Припремљене презентације за „осмаке”
Панчево је један од првих гра-
дова у Србији који је основао
општински, односно градски
Савет родитеља, како је то зако-
нима из 2018. године предвиђе-
но. Ово тело именује се сваког
септембра и чине га по један
представник свих образовних
установа у Панчеву, као и ПУ
„Дечја радост”, што значи да у
свом саставу има 30 родитеља и
30 њихових заменика.

Сања Бугарин, председница
Савета родитеља града Панче-
ва, изјавила је 17. маја у холу
зграде Градске управе да су
средње школе припремиле пре-
зентације како би ученицима
основних школа приближиле
своје смерове.

– Савет родитеља за 2020/21.

годину почео је да ради у фебру-
ару, а због епидемиолошке ситу-
ације нисмо могли да имамо
састанке, па је све ишло елек-
тронским путем, уз помоћ скуп-
штинске службе града Панчева.

Мој заменик је
предложио да
средње школе
направе презен-
тације по профи-
лима за будуће
средњошколце.
Пошто је сад крај
школске године,
средње школе су
доставиле Саве-
ту родитеља раз-
личите презен-
тације, које су
п р о с л е ђ е н е

директорима основних школа и
потом ученицима преко њихо-
вих разредних старешина – обја-
снила је Сања Бугарин.

Tатјана Божић, чланица Град-
ског већа задужена за образова-

ње, рекла је да је досадашњи рад
Савета родитеља био врло успе-
шан и да је Град био увек ту да
га подржи и одговори на сва
питања. Додала је:

– Све недоумице заједно реша-
вамо. У претходним сазивима
Савета родитеља организоване
су трибине на тему вршњачког
насиља и дебате. Било је речи и
о превенцији наркоманије, зло-
употреби психоактивних суп-
станци, као и инклузији у шко-
лама. Инсистирамо на томе да
сваке године извештај о раду
нашег секретаријата који се бави
образовањем изложимо Савету
родитеља, како би родитељи били
упознати са свим дешавањима
која Град спроводи у вези с
васпитно-образовним установама.

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

ПОЧЕО НОВИ КРУГ ИГРЕ

Наградна игра „Узми рачун и

победи 2021” организована је у

двакруга: од15. мајадо25. јуна

ина јесен.Паралелносњомтра-

је такмичењеопштинаи градова

у броју прикупљених фискалних

рачунаислипова. Тозначидасе

учешћемунаградној игри грађа-

нинеборесамозасебе, већиза

градукомживе.Уцентрупажње

је подизање свести грађана о

значајусузбијањасивеекономи-

је и важности узимања фискал-

них рачуна при свакој куповини,

јер се на тај начин обезбеђује

новац за даља улагања.



Нето добит
1,5 милијарди динара

Инвестиције и
даље у првом плану

Пословање НИС-а у првом тромесечју
2021. године одвијало се под снажним
утицајем околности насталих услед пан-
демије ковида 19. Без обзира на то, руско-
-српски нафтни гигант је вишеструко
унапредио финансијске резултате у одно-
су на први квартал прошле године, бри-
нући истовремено о здрављу запосле-
них, сарадника и потрошача.

Бољим резултатима НИС-а допри-
неле су мере за унапређење оператив-
не ефикасности и финансијска дисци-
плина на свим нивоима НИС групе,
као и раст цена нафте и благи опора-
вак потражње за нафтним дериватима
када је реч о макроекономским пара-
метрима. Просечна цена нафте брент
у овом периоду била је 60,9 долара за
барел, што је 21 одсто више него у
првом кварталу 2020. године.

Успешан одговор на кризу

Кирил Тјурдењев, генерални директор
НИС-а, поводом објављивања послов-
ног биланса изјавио је да су остварени
резултати у првом кварталу 2021. годи-
не показали исправност пословног моде-
ла НИС-а у условима кризе и истрај-
ност да се на најбољи начин суоче с

негативним трендовима.
– Међутим, свесни смо да криза још

није прошла и да су бројни изазови и
даље пред нама. Због тога ћемо у настав-
ку године остати посвећени систем-
ском побољшању ефикасности на свим
пољима, финансијској дисциплини и
завршетку капиталних пројеката који
ће јачати нашу конкурентност – рекао
је Тјурдењев.

Нето добит НИС-а за период јануар–
март износи 1,5 милијарди динара,
што је 2,4 пута више од резултата оства-
реног у првом тромесечју 2020. годи-
не, када је забележен губитак од 1,1
милијарде динара. Показатељ EBIT DA
(профит пре плаћања камата, пореза
на добит и амортизације) на нивоу је
од 9,4 милијарде динара, што је 81
одсто више него у упоредном периоду.

У првом тромесечју текуће године
НИС је наставио реализацију капитал-
них пројеката и у даљи развој уложио
4,1 милијарду динара. Обрачунате оба-
везе НИС групе по основу пореза и
других јавних прихода износе 44,6
милијарди динара, односно 12 одсто
више него у истом периоду прошле
године.

Започета трећа фаза
модернизације

Када је реч о оперативним показате-
љима, укупан обим производње нафте
и гаса износи 292.000 условних тона
нафте и гаса. Истовремено, НИС је са

успехом реализовао 2Д сеизмичка
испитивања на више од 130 киломе-
тара у рејону села Обудовац, општина
Шамац, и тиме наставио развој про-
јекта на простору Републике Српске.
У Рафинерији нафте Панчево у првом
кварталу 2021. године прерађено је
752.000 тона сирове нафте и
полупроизвода. У марту је са успехом
спроведен плански застој у Рафине-
рији, током ког су реализовани и про-
јекти инвестиционог одржавања који
ће допринети ефикасности и поузда-
ности производних процеса.

Започета је и трећа фаза модер-
низације Рафинерије у Панчеву, која

обухвата реконструкцију построје-
ња за флуидни каталички крекинг
(FCC) и изградњу новог постројења
ETБE (Етил терц-бутил етар). Уку-
пан обим промета у првом кварталу
текуће године био је 782.000 тона.
И у овом периоду НИС је наставио
развој малопродајне мреже и запо-
чео изградњу бензинске станице
„Соколићи”, првог таквог објекта на
ауто-путу „Милош Велики”.

Истовремено је унапређена безбед-
ност радних процеса, јер је индикатор
повреда са изгубљеним данима (пока-
затељ LTIF) смањен 26 одсто у односу
на период јануар–март 2020. године.
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Држава још увек није
дала зелено светло, 
а времена је све мање

Средњошколци одлучни
у намери да организују
матурско вече

Следи посао
или упис на факултет

Приближава се крај школске годи-
не, а ученици завршних разреда
нестрпљиво очекују прославу своје
матурске вечери. Након изјава Кри-
зног штаба да би могло доћи до
новог попуштања мера матуранти
се надају да ће организованих про-
слава бити, али и ако их не буде,
тврде да ће сами организовати.
Ствар је јасна: већина матураната
панчевачких средњих школа не пла-
ши се ковида и они желе да са сво-
јим другарима прославе завршетак
школовања. Међутим, директори
школа се држе слова закона и тре-
нутно нема услова да се организују
матурске вечери, мада, незванич-
но, неке школе су ушле у преговоре
с власницима угоститељских обје-
ката како би се резервисала места
у моменту када Кризни штаб да
зелено светло и дозволи овакав
облик окупљања.

С друге стране, и матуранти су
узели ствари у своје руке – и они
уговарају просторе. Наиме, у ресто-
ранима је већ сада могуће органи-
зовати окупљања, али уз строге мере
и ограничен број људи, па би евен-
туалне прославе биле сведене на
ниво једног разреда. Матурантима
је и то прихватљиво, важно је да се
провеселе бар са својима другари-
ма из разреда, када већ не могу с
вршњацима из читаве школе.

Они знају шта желе

Завршни разреди средњих школа
распуштају се 25. маја, након чега
следе пријемни испити и упис на
факултете, а у међувремену учени-
ци очекују позитивну одлуку Кри-
зног штаба. Ове године, као и про-
шле, због пандемије ковида, изо-
стаће традиционалне трубачке сеан-
се у школским двориштима, али у
неким градовима су покренуте ини-
цијативе да се одрже матурске вече-
ри. У Крагујевцу су међу првима
жељу за овим видом прославе пока-
зали ученици Прве крагујевачке
гимназије, који су управи школе
поднели званичан захтев за орга-

низовање матуре. Надлежни у овој
школи кажу да су спремни да у
кратком року организују прославу,
уколико на нивоу државе буду усво-
јене мере које то дозвољавају.

С друге стране, има и оних дирек-
тора који сматрају да је крајње неод-
говорно збрда-здола организовати
матурску прославу, јер је законска
процедура јасна: морају да се поштују
законом прописане мере, нарочито
оне које се тичу безбедности ученика,
а у овој ситуацији је, према процени
неких директора, готово немогуће орга-
низовати и урадити све по утврђеном
протоколу, јер нема времена.

Кризни штаб је прошлог петка
предложио ублажавање мера које
се односе на рад фризерских сало-
на, организовање стручних скупова
итд. Наиме, према речима струч-
њака, изашли смо из ванредне епи-

демиолошке ситуације, али ситуа-
ција је још увек несигурна, јер и
даље има више стотина новозара-
жених дневно. Од 14. маја омогу-
ћено је организовање стручних ску-
пова до 100 људи, уз поштовање
одређених мера које се односе на
размак и маске, а у случају даљег
пада броја новозаражених и дости-
зања 50 одсто вакцинисаног пуно-
летног становништва, од 21. јуна
биће омогућено и организовање
колективних окупљања.

Надлежни у држави кажу да је
током састанка Кризног штаба било
речи и о организовању догађаја за
младе и да, уколико се у наредном
периоду настави овакав интензитет
пада броја новозаражених, сасвим
је могуће да ће бити дозвољене про-
славе матурских вечери.

Пријаве и пријемни испити

Било како било, док чекају коначну
одлуку, многи матуранти се припре-
мају за упис на факултете и више
школе. Да подсетимо, пријемни испит
се традиционално одржава у перио-
ду од 28. јуна до прве недеље јула.

Пријављивање кандидата за при-
јемне испите на факултетима пла-
нирано је за период од 23. до 26.
јуна. Листе пријављених кандидата
истичу се последњег дана, 26. јуна,
након чега будући бруцоши неће
имати право да се пријављују, одно-
сно не у овом уписном року. Сред-

њошколци морају имати доказ о
завршеној средњој школи, извод из
матичне књиге рођених и другу
неопходну документацију, која се
прилаже на матичном факултету.
Уколико је ученик током средње
школе остварио резултате на репу-
бличким такмичењима, потребно је
и то да приложи на увид.

Сви факултети ће први уписни
рок организовати у поменутом
периоду, а сам термин зависи кон-
кретно од факултета. Високошкол-
ске установе су у обавези да резул-
тате пријемних испита објаве нај-
касније 5. јула. Кандидати који нису
задовољни резултатима могу при-
ложити жалбу факултету на којем
су конкурисали, након чега декан
има обавезу да поступи по жалби у
року од 24 сата. Ранг-листе се закљу-
чују након поступка жалби, после
чега студенти добијају коначну
ранг-листу, која ће бити истакнута
најкасније до 12. јула.

Због пандемије коронавируса, тј.
ради избегавања ситуација да вели-
ки број матураната буде у исто вре-
ме на факултетима, препорука Уни-
верзитета је да факултети омогуће
студентима онлајн пријављивање.
На интернет страницама факулте-
та у саставу Универзитета биће
доступна информација о могућно-
стима за онлајн пријављивање, што
ће бити реализовано у периоду од
17. до 25. јуна.

ПРОСВЕТНЕ ВЛАСТИ ПРЕД ВЕЛИКИМ ИЗАЗОВИМА

МАТУРСКЕ ПРОСЛАВЕ ПОД ЗНАКОМ ПИТАЊА

ПОСЛОВАЊЕ НАФТНОГ ГИГАНТА У ПРВОМ КВАРТАЛУ 2021. ГОДИНЕ

НИС значајно унапредио финансијске резултате

Незванично, неке школе
су ушле у преговоре с
власницима угоститељских
објеката како би се
резервисала места
за матурске вечери.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

МИНИСТАРСТВО
РАСПИСАЛО КОНКУРС

Траже се
ватрогасци

Министарство унутрашњих посло-
ва уписаће 300 полазника на
стручно оспособљавање за оба-
вљање ватрогасно-спасилачких
послова. За подручје ПУ Панчево
предвиђено је 13 полазника.

Право учешћа на конкурсу има-
ју држављани Републике Србије
који имају најмање годину дана
пријављено пребивалиште на
територији организационе једи-
нице за коју је расписан конкурс,
који су старости између 19 и 30
година, имају завршену средњу
школу и положен возачки испит.
Поред тога, треба да испуњавају
посебне услове у погледу крите-
ријума здравствених, психофи-
зичких и базично-моторичких
способности. Избор кандидата за
полазнике курса за основну обу-
ку припадника ватрогасно-спаси-
лачких јединица спроводи коми-
сија коју именује министар уну-
трашњих послова.

Конкурс траје до 25. маја, а
детаљи о конкурсу могу се наћи
на сајтовима Министарства уну-
трашњих послова и Центра за
основну полицијску обуку.

СВЕТСКА БАНКА
ПОМАЖЕ СРБИЈИ

„Зелена економија”
је приоритет

Председница Владе Србије Ана
Брнабић разговарала је прошле
недеље с регионалном директор-
ком Светске банке Линдом ван Гел-
дер о будућој сарадњи кроз про-
јекте за заштиту животне средине
и енергетску транзицију, као и о
подршци преласку на „зелену еко-
номију”.

Према наводима надлежних у
држави, посебна пажња биће посве-
ћена пројектима за подизање еко-
лошких стандарда и техничкој
подршци у области подизања ква-
литета ваздуха. Председница Вла-
де је навела да је последњих годи-
на уложено око 600 милиона евра
у изградњу филтера у термоелек-
транама „Костолац” и „Никола
Тесла” и то је, по њеној оцени,
један од најзначајнијих еколошких
пројеката, с обзиром на то да су
термоелектране сагледане као један
од највећих загађивача.

Директорка Светске банке
поручила је да ће та институци-
ја пружити техничку помоћ у
решавању важних еколошких
питања, а она је и део ширег про-
грама сарадње са Србијом и подр-
шке програму структурних
реформи. Говорећи о новом про-
граму сарадње, она је истакла да
Светска банка подстиче и подр-
жава Србију у преласку на „зеле-
ну економију” и пружа подршку
еколошкој одрживости привреде
и енергетској транзицији земље,
што је уједно и део зелене аген-
де Европске уније.

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ
РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА

Новац
за ђаке

Сто најбољих ученика из избеглих
и расељених породица које живе у
Војводини добило је по 40.000 дина-
ра. У питању је једнократна помоћ
коју додељује Влада Војводине већ
неколико година кроз програм Фон-
да за избегла и расељена лица.

За ове намене је издвојено чети-
ри милиона динара. До сада је пре-
ко седамсто средњошколаца и пре-
ко три стотине студената добило
ову врсту помоћи. Ове године у
буџету Фонда за избегла и расеље-
на лица има 30 одсто више новца
и Влада Војводине најављује још
сличних акција.
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Никако не би требало да табле-
те буду први корак у решавању
тегоба с варењем – диспепси-
јом. Пажњу пре свега треба усме-
рити на храну и ситуације које
погоршавају симптоме. У томе
нам може помоћи дневник хра-
не са освртом на оне намирни-
це које доводе до диспепсије.
Такве намирнице треба избега-
вати, а оброке поделити на мање
и чешће, обично пет или шест.
Стомак нећемо оптеретити уко-
лико имамо навику да без жур-
бе гутамо мање количине добро
сажвакане хране. Јасно је да
алкохол, кофеин и никотин ири-
тирају слузокожу пробавног трак-
та и да се мора-
ју ограничити у
конзумирању.
Посебну пажњу
треба обратити
на физичку
активност, која
не сме да се
практикује с
пуним стома-
ком. Лоша је
навика уколико
лежећи положај
заузмемо одмах
после оброка или ако не саче-
камо најмање три сата од вече-
ре пре одласка у кревет. Када
већ говоримо о спавању, од изу-
зетне је важности повишен поло-
жај главе и горњег дела тела
како би пробавни сокови оти-
цали у црева, а не у једњак.

Промену животних стилова
и навика у погледу хране упот-
пунићемо конзумирањем
намирница које обично држи-
мо у кухињи. Шољица чаја од
нане или пеперминт бомбон
узет непосредно после оброка
опустиће мишиће пробавног
тракта и умањиће осећај наду-
тости и тежине у стомаку. Ипак,

водимо рачуна о томе да ће
ова намирница бити штетна
уколико постоји проблем с вра-
ћањем киселине у једњак или
ако болујемо од чира на желу-
цу. Чај од камилице умањује
напетост и болове проузроко-
ване запаљенским процесима,
а доприноси бољем варењу и
мирнијем сну. Чај припремљен
од семенки коморача такође
умањује напетост у стомаку и
побољшава пробаву.

Познато је да вишак и
мањак стомачне киселине
готово једнако доприносе 
диспепсији. Повећану секре-
цију стомачне киселине неу-
тралисаћемо ефикасно ако
попијемо пола кафене каши-
чице соде бикарбоне раство-
рене у 120 мл воде, уколико
узмемо мању количину ђум-
бира или ако попијемо једну
супену кашику лимуновог сока
раствореног у чаши топле воде.
Морамо бити опрезни када је
сода бикарбона у питању и
сачекати најмање два сата пре
поновног узимања, а дневна
количина не сме бити већа од
седам половина кафене каши-
чице. С друге стране, пореме-
ћај пробаве услед смањене

секреције сто-
мачне кисели-
не регулисаће-
мо ако пола
сата пре обро-
ка попијемо
једну или две
кафене каши-
чице јабуковог
сирћета раство-
реног у чаши
воде.

У к о л и к о
с и м п т о м и 

диспепсије постоје и поред
свих мера које смо предузе-
ли, време је за посету лекару
и одговарајућу терапију на
темељу вероватних узрока.
Најчешће се примењују леко-
ви из категорије инхибитора
протонске пумпе и H-2 рецеп-
тор антагониста који умањују
лучење желудачне киселине.
Такозвани прокинетици побољ-
шавају пражњење желуца, а
одговарајући антибиотици се
користе за елиминацију бакте-
рије хеликобактер пилори.
Лекови који умањују анксио-
зност и депресивна осећања
могу такође бити од помоћи.

Шта помаже код 
тегоба с варењем?

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Чај од камилице 
умањује напетост 
и болове 
проузроковане 
запаљенским 
процесима.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Уколико имате полипе у носу,
ево неколико природних пре-
парата који би вам, по мишље-
њу фитотерапеута др Љубин-
ке Стојковић, могли помоћи.

Чајна мешавина: Потребно
је по 30 грама корена белог
слеза, корена коприве и листо-
ва матичњака. Иситните биљ-
ке и промешајте их рукама.
Ставите литар воде да прокључа и да се охлади. У тако при-
премљену воду потопите пет грама чајне мешавине и покло-
пљено оставите да преноћи. Изјутра загрејте до кључања и
након пет минута, кад одстоји, процедите и оставите да се
прохлади. Држите процеђен чај у стакленој флаши или тегли
на хладном месту или у фрижидеру. Смлачите по потреби. У
току дана попијте шест децилитара, подељено у шест доза.
Преосталу количину сачувајте у фрижидеру за сутрадан.

Инхалација: Загрејте пола литра воде до кључања и уба-
ците супену кашику самлевеног босиљка или неколико гран-
чица сувог. Можете додати и супену кашику јабуковог сир-
ћета. Kад прокључа, склоните са шпорета и инхалирајте се.
Након тога у ноздрве укапајте по четири капи кантарионо-
вог уља. Kожу носа такође премажите кантарионовим уљем.

Испирање: Помешајте по 20 грама камилице и траве русе.
У пола литра прокључале воде додајте супену кашику меша-
вине, пустите да поново прокључа, па оставите још пет мину-
та поклопљено да би се ослободила етерична уља. Kад се
прохлади, процедите и млаким чајем испирајте носне шупљи-
не. Терапија се спроводи пет пута дневно, најмање десет
дана, а по потреби и дуже.

Природна решења
за полипе у носу

Чињеница да мање од половине
грађана Србије здравље својих
зуба оцењује као добро довољан
је повод да се у Недељи здравља
уста и зуба подсетимо најважни-
јих правила за очување оралног
здравља. Сазнајте ко су највећи
непријатељи ваших бисера и
објавите им рат, пре него што
вас они приморају да сваки осмех
сакријете руком.

У Србији се традиционално од
1991. године, у трећој недељи
маја, обележава Недеља здравља
уста и зуба како би се указало на
значај оралног здравља и велику
заступљеност болести уста и зуба.

Здравље уста и зуба је веома
важно за свакодневни живот, јер
нам омогућава да говоримо, да
се смејемо, да осетимо укус, да
жваћемо и гутамо. И не само то:
треба знати да су фактори ризи-
ка задужени за настанак боле-
сти уста и зуба, уз лошу оралну
хигијену, уједно и фактори зна-
чајни и за настанак обољења
срца и крвних судова, малигних
обољења и дијабетеса. То су пре
свега: неправилна исхрана с вели-
ком количином масти, соли и
шећера, употреба дуванских про-
извода, штетна употреба алко-
хола и физичка неактивност.

Опште препоруке

О томе колико је важно да се
што чешће говори о начинима
да очувамо своје орално здра-
вље, довољно говори истражи-

вање здравља становника Срби-
је из 2013. године, које је пока-
зало да је тек мање од половине
становништва (45,6%) у Србији
проценило стање својих зуба и
усне дупље као добро!

Опште препоруке за очува-
ње оралног здравља које наво-
ди Институт „Батут” су следе-
ће. Одржавајте адекватну хиги-
јену – редовно перите зубе ују-
тру и увече пред спавање, као и
после сваког оброка пастом за
зубе с флуором и користите
конац за зубе. Посетите стома-
толога ради редовне контроле
најмање једном у шест месеци
(уколико није потребно учеста-
лије због лечења) и уклањајте
редовно зубни каменац.

Највећи непријатељ

Ако питате зубаре, сви они одре-
да рећи ће вам да су киселине –
непријатељ зуба број један. Оста-
ци слатке хране, али и производа
од житарица ферментирају у усти-
ма, подстичући иначе безопасне
бактерије да производе киселине
које су енормно штетне за зубе.

Зашто је то тако? Објашњење
је једноставно: киселина ствара
рупице у зубу, у којима ће се
кад-тад појавити каријес. Поред
слаткиша и житарица, хлеба и
теста, посебно су опасна газира-
на пића и напици које спорти-
сти користе за рехидратацију и

слично. Стоматолози саветују да
се смањи унос ових намирница
или да се неке од њих потпуно
елиминишу. Добро решење је и
чешће прање зуба.

Да ли зуби старе?

Супротно увреженом мишљењу,
зуби са старењем не постају крх-
кији и мање отпорни на меха-
ничка оштећења, али њихово про-
падање из других разлога – било
да је то већи број пломби, било
да су то нека друга оштећења и
стања – чине да током година не
могу више једнако лако да се
изборе са свим врстама хране.

Већина проблема овог типа
настаје постепено због непра-
вилног загриза, што је једна од

последица недовољно честог
одласка код зубара. Чак и особе
с правилним загризом често пре-
више снажно жваћу и превише
стискају зубе, што је проблем
искључиво психолошке приро-
де, односно последица је стреса.

Поред тога што је потребно
да будете опуштенији док једе-
те, важно је и да не покушавате
да тврду храну сажваћете пре-
брзо. Обратите више пажње када
једете месо с костима, кошту-
њаво воће и другу храну где
повремено можете наићи на вео-
ма тврде делове, јер они могу
оштетити и здраве зубе, а камо-
ли оне с пломбама, оштећењи-
ма или каријесом.

Како сачувати боју

Неке веома популарне врсте хра-
не и пића могу трајно промени-
ти боју зуба, иако та промена
боје не мора водити слабљењу
квалитета зуба. То се, пре свега,
односи на кафу, чај и црно вино.

Изузетно лоше на боју зуба
утиче и дуван, при чему токси-
ни из цигарета имају и друге
негативне ефекте. Ако већ не
можете да елиминишете прете-
рано конзумирање кафе и да
престанете да пушите, саветује
се да нешто чешће и дуже пере-
те зубе, како бисте уклонили све
наслаге. Такође, било би добро
да вам стоматолог чисти зубе на
сваких шест месеци.

Третмани избељивања зуба
нису неопходни, али могу има-
ти веома добар козметички ефе-

кат. Међутим, овим третмани-
ма не треба да се подвргавате
често, јер је могућа иритација
десни. Уколико претерате са
избељивањем зуба, може се деси-
ти да они добију нијансу која је
непријатно светла. Такви зуби
људима делују скоро једнако
непривлачно колико и они који
су жути због дувана и кафе.

Проблеми с деснима

Јесте ли знали да су десни узроч-
ници готово три четвртине свих
проблема са зубима? И док се
сами зуби готово не мењају с
годинама, под условом да их
адекватно негујете, десни су са
старењем све подложније запа-
љењима и другим променама.

Бактеријама изазване упале воде
до оштећења везивног ткива, чак
и кости и, коначно, до губитка
зуба. После тридесете године живо-
та саветује се макар повремено
коришћење течности за испира-
ње уста, а ту су и бројни препара-
ти који помажу да се сачувају
десни. Посебно се препоручује
унос хране која је богата омега 3
маснима киселинама, јер оне делу-
ју против упалних процеса. То
могу бити риба, рибље уље, као и
многе врсте семенки, које су и
иначе веома добре за организам.

Важна је и влага

Ксеростомија је стање које се
често јавља у зрелим годинама

и то је процес који лако може-
те препознати по томе што осе-
ћате да су вам уста често сува.
Лучење пљувачке се смањује
како организам стари, што брзо
доводи до оштећења зуба, чак
и ако се придржавате свих саве-
та о денталној хигијени.

На тржишту се може наћи
велики број помоћних сред-
става која су веома ефикасна у
елиминисању овог процеса и
не треба се устручавати од
њиховог коришћења после
четрдесете године живота. Чим
осетите да су вам уста сува
иако уносите довољно течно-
сти, поразговарајте са својим
зубаром и он ће вам препору-
чити препарате који су најбо-
љи за вас. Чак и обична жвака
без шећера, као и течности за
испирање уста могу бити од
велики помоћи при елимина-
цији овог проблема.

НЕДЕЉА ЗДРАВЉА УСТА И ЗУБА

КО ВАМ МОЖЕ УКРАСТИ ДВЕ 
НАЈДРАГОЦЕНИЈЕ НИСКЕ БИСЕРА

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КУЋНИ ТРИКОВИ УБЛАЖАВАЈУ ЗУБОБОЉУ

Ако вас боли зуб, а нисте у

могућности да се одмах јавите

зубару, ево неколико трикова

који ће вам помоћи да се при-

времено ослободите досадног

и упорног бола и олакшате

себи муке. Ако сте трудни,

дојите или имате било какво

здравствено стање на које би

биљни препарати могли лоше

да утичу, обавезно се консул-

тујте с лекаром или стоматоло-

гом пре коришћења ових

средстава.

• Слана вода. Додајте пола

кашике соли у чашу топле

воде и течност користите као

водицу за испирање уста. Она

спречава отицање и чисти

подручје око болног зуба.

• Хидроген. Поред тога што

смањује каријес, зауставља и

крварење десни. Можете га

користити као водицу за

испирање уста, али га ника-

ко не гутајте. Помешајте тро-

постотни хидроген с водом у

размери 1 : 1 и мућкајте у

устима.

• Kаранфилић. Kористи се у

третирању зубобоље већ дуги

низ година, јер садржи еуге-

нол, који је природан антисеп-

тик. Прстохват млевеног

каранфилића ставите на болан

зуб или жваћите цело дрвце

док не отпусти своје уље. Дру-

га опција је да врло малу

количину уља каранфилића

(око две капи) ставите на бол-

но место и држите док бол не

прође.

• Хладна облога. Она

заправо може да ублажи било

коју врсту бола. Ставите коц-

кице леда у пластичну кесицу

и замотајте је у комад ткани-

не. Облогу држите на болном

месту 15 минута док не осети-

те како су вам живци отупели.

Ово смањује отицање и упалу.

• Бели лук. Захваљујући

својим медицинским својстви-

ма, користи се за бројне тего-

бе. Бели лук убија бактерије и

ублажава болове. Најбоље је

да од њега направите пасту и

ставите је на болно место. Или

га можете полако жвакати.

Слободно понављајте поступак

и неколико дана ако треба, не

може ништа лоше да вам се

догоди.



Број погинулих и повређених
у Гази и Израелу расте у
последњем таласу сукоба изме-
ђу Хамаса и Израела. До наси-
ља је дошло после месец дана
током којих су расле напето-
сти, иако сукоб између Изра-
ела и Палестинаца траје деце-
нијама.

Како је све почело?

Током старог века Јевреји су
имали снажну државу на про-
сторима Палестине. Међутим,
буна коју су повели против Рим-
ског царства у I веку нове ере и
пораз који је уследио довели су
до њиховог масoвног расељава-
ња широм света.

Свим Јеврејима, међутим, било
где да су се после ових сеоба
нашли, било је заједничко уве-
рење да ће се вратити у свети
град Јерусалим и Палестину,
земљу из које су прогнани.

Од краја XIX века почиње
њихов повратак, али укупан број
досељеника остаје занемарљив
у односу на већинско арапско
становништво. Тек су долазак
Хитлера на власт у Немачкој
тридесетих година прошлог века
и Холокауст изазвали масовне
сеобе.

Досељавање Јевреја изазвало
је незадовољство и отпор арап-
ског становништва, а 1936. годи-
не избио је и велики устанак
Арапа, који су Британци (они су
управљали Палестином) угуши-
ли тек три године касније, уз
обилату помоћ оружаних снага
јеврејских досељеника, што је
само продубило међунационал-
ни јаз.

Године 1947, након пораста
насиља, тероризма и неуспешних
напора да се јеврејско и арапско
становништво помири, британ-
ска влада се повукла из Пале-
стине. Генерална скупштина Ује-
дињених нација је тада усвојила
план за поделу спорне терито-
рије на два приближно иста по
величини дела, која би припала
јеврејској и арапској држави. По
овом плану, требало је да Јеру-
салим постане међународна
територија, да би се избегли суко-
би око његовог статуса. Али пале-
стинско арапско руководство је
одбацило план.

Јевреји су, са своје стране, 14.
јуна 1948. прогласили државу
Израел, што је нагнало арапске
земље да их већ сутрадан, у име
заштите Арапа на овом подруч-
ју, нападну. Рат између Израе-
ла, с једне, и Либана, Сирије,
Египта, Трансјорданије, Саудиј-
ске Арабије и Јемена, с друге
стране, трајао је седам месеци и
завршен је победом Израела.

Пошто мировни споразум
никад није закључен – свака
страна је кривила другу – деце-
није које су уследиле донеле су
нове ратове и сукобе.

У рату 1967. године Израел је
окупирао источни Јерусалим и
Западну обалу, као и већи део
сиријске Голанске висоравни,
Газу и египатско Синајско полу-
острво.

Израел и данас држи Западну
обалу. Иако се војска повукла
из Газе, УН и даље ову област
сматра делом окупиране тери-
торије. У последњих 50 година
Израел је саградио насеља на

овим просторима, где сада живи
више од 600.000 Јевреја. Пале-
стинци кажу да су та насеља
незаконита према међународ-
ном праву и да представљају
препреку миру, али Израел то
негира.

Израел за цео Јерусалим твр-
ди да је њихов главни град, док
Палестинци источни Јерусалим
сматрају својим и планирају да
то буде главни град будуће пале-
стинске државе.

САД су једна од само неколи-
ко земаља које су признале пре-
тензије Израела на цео град.
Вашингтон врши притисак на
мање земље да преселе своје
амбасаде из Тел Авива у Јеруса-
лим да би тако формално и оне
признале да је ово главни град
који припада само Израелу.

Проблем избеглица

Пораз удружених снага арап-
ских држава довео је до масов-
ног исељавања Палестинаца с
подручја на којима су векови-
ма живели. Од укупно 900.000
Арапа који су живели на тери-
торији Израела, преко 700.000
њих се током и након рата
иселило на подручје Западне
обале, у појас Газе или у сусед-
не арапске државе. Скупа с
потомцима, данас постоји

готово 5.000.000 палестинских
избеглица, а питање њиховог
повратка или одштете за изгу-
бљене поседе једно је од нај-
комплекснијих питања у изра-
елско-палестинском сукобу.

Ни њима ни њиховим
потомцима Израел није дозво-
лио да се врате кућама – изра-
елске власти тврде да би они
пореметили етничку структу-
ру становништва и угрозили
постојање државе Израел.

Шта се сада дешава?

Нетрпељивости између Израела
и Палестинаца који живе у источ-

ном Јерусалиму, Гази и на Запад-
ној обали велике су и често међу
њима избијају сукоби.

Газом влада палестинска
екстремистичка организација
Хамас, која се годинама бори-
ла против Израела.

Израел и Египат чврсто
контролишу границе Газе
како би зауставили допрема-
ње оружја Хамасу, али Пале-
стинци у Гази и на Западној
обали тврде да испаштају због
израелских акција и блокаде
граница.

Израелска влада, са своје
стране, тврди да само штити
државу од палестинског наси-
ља.

Ситуација се овог пролећа
заоштрила од почетка светог
муслиманског месеца рамаза-
на средином априла, уз број-
не ноћне сукобе између поли-
ције и Палестинаца. Претња

исељавањем одређених пале-
стинских породица из источ-
ног Јерусалима такође је дове-
ла до раста напетости.

Шта су највећи проблеми?

Мировни преговори се повре-
мено воде више од 25 година,
али до сада нису довели до
трајног решења сукоба.

Постоји низ питања око
којих Израел и Палестинци не
могу да се сложе. Она се тичу
судбине палестинских избе-
глица, јеврејских насеља на
окупираној Западној обали,
као и начина на који две стра-

не треба да деле Јерусалим.
Ипак, можда је најтеже од

свих питање да ли палестин-
ска држава треба да буде ство-
рена поред Израела.

Шта носи будућност?

Укратко, споразум између две
сукобљене стране неће бити
брзо постигнут.

Израелски премијер Бенја-
мин Нетанјаху назвао је нај-
новији мировни план, који су
припремиле САД док је
Доналд Трамп био председ-
ник, „споразумом века”. Али
Палестинци су га одбацили
као једностран и никада није
заживео.

Прекид сукоба односно спо-
разум о миру предуслов је за
решавање сложених односа
између две стране.

Док се то не догоди, сукоби
ће се наставити. Р. П.
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СВЕ ШТО ТРЕБА ДА ЗНАТЕ О САДАШЊЕМ СУКОБУ НА БЛИСКОМ ИСТОКУ

ИЗРАЕЛ И ПАЛЕСТИНЦИ ДАЛЕКО ОД МИРА

СЕОБЕ ПАЛЕСТИНАЦА И ЈЕВРЕЈА

Независност Палестине про-

глашену 1988. године до данас

је признало преко две трећине

земаља у свету, међу којима је

и Србија, а то је на својеврстан

начин учинила и Организација

уједињених нација, будући да

јој је 2012. године признат ста-

тус државе посматрача унутар

те најважније међународне

организације.

Данас на свету живи 11

милиона Палестинаца, од

којих око четири и по милио-

на у самој Палестини

(2.700.000 на Западној оба-

ли и 1.700.000 у појасу

Газе), до три милиона у Јор-

дану и 1.650.000 у Израелу.

Остали Палестинци живе у

арапским државама регије,

док највећа заједница Пале-

стинаца изван Блиског исто-

ка постоји у Чилеу и броји

пола милиона људи.

Пре рата 1948, у коме је

Израел стекао независност,

у арапским државама је

живело око 800.000 Јевреја.

Велика нетрпељивост коју су

ратови потом донели довела

је до масовног исељавања

Јевреја у Израел, тако да их

је до почетка седамдесетих

остало мање од 50.000, док

данас број припадника

јеврејске заједнице у арап-

ским државама не достиже

ни петоцифрен број.

СУКОБ ДУЖИ ОД ЈЕДНОГ ВЕКА

Израелско-палестински сукоб,

који је почео од четрдесетих

година прошлог века, сматра

се једним од најдужих модер-

них сукоба. Палестина тражи

пуну независност од Израела

и повлачење свих израелских

војника с њених територија,

док Израел то одбија, јер сма-

тра да Западна обала и Газа

историјски припадају Јевреји-

ма, а да Палестинци као

народ нису постојали пре

оснивања државе Израел

1948. године, већ да су пале-

стински национализам изми-

слиле арапске вође како би

уништили Израел.

Упркос дугогодишњим

напорима међународне

заједнице да се постигне

какав-такав компромис и

разреши овај спор, и упр-

кос томе што је Израел

склопио мир са Египтом и

Јорданом, Израелци и

Палестинци до данас нису

успели да постигну миров-

ни договор. Главни пробле-

ми су статус Јерусалима,

који обе стране сматрају

светим местом, међусобно

признање, положај грани-

ца, судбина израелских

насеља на Западној обали,

слобода кретања за Пале-

стинце и право палестин-

ских избеглица на повратак

унутар граница Израела.

ГАЗА И ЗАПАДНА ОБАЛА

Појас Газе је узак приобални

појас на источном Медитера-

ну у области Блиског истока.

Ово је мањи и територијално

издвојени део делимично

признате палестинске држа-

ве, док већи део чини Запад-

на обала. Између ова два

дела Палестине не постоји

копнени ни водени пут који

би их повезивао.

Газа је део територије коју

је Израел окупирао 1967.

године, а њен политички ста-

тус је предмет преговора,

неспоразума и сукоба. Већи-

ну становништва чине пале-

стинске избеглице протеране

за време ратова са Израелом.

Од 2006. године палестин-

ска управа у Гази је у рукама

радикалног политичког покре-

та Хамас, који је веома рато-

борно расположен према

Израелу. С територије Газе

неретко се врши ракетирање

израелских градова, на шта

Израел одговара оружаним

акцијама, па се мртви међу

Палестинцима броје стотина-

ма.

Западна обала је назив за

копнену територију која се

налази западно и југозападно

од реке Јордан и граничи са

Израелом на западу, северу и

југу, и с Јорданом на истоку.

Већину становништва Запад-

не обале чине Палестинци

(84 одсто), а остатак су јевреј-

ски досељеници.

Тренутно је нешто мање од

половине територије под кон-

тролом Палестинаца, док

Израел војно контролише

јеврејска насеља и границе.

ХАМАС
ПРОТИВ ИДФ

Последњи рат Израел је

водио против Хамаса 2008.

и 2009. године. Ова пале-

стинска терористичка орга-

низација поседује 8.000–

9.000 ракета домета 30–

100 км иранске или источ-

ноевропске производње.

Под оружјем има пар десе-

тина хиљада људи који су

наоружани лаким пешадиј-

ским, противтенковским и

артиљеријским оружјем.

Војска Израела (ИДФ)

сматра се за једну од нај-

способнијих и најјачих у

свету. Израел је познат по

својој војној индустрији – од

пешадијског до артиљериј-

ског наоружања. Такође,

прави ратне авионе и бро-

дове, а незванично распо-

лаже и нуклеарним оруж-

јем.

ПРОМЕНЕ ГРАНИЦА ОД 1946. ДО 2000. ГОДИНЕ
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Напредак технологије донео нам је мно-
ге благодети, а једна од њих свакако је
„куповина из фотеље”. У почетку смо
били неповерљиви, али сада нам већ
полако прелази у навику да књиге,
козметику, одећу, накит, намештај и
многе друге ствари купујемо онлајн.
Довољно је само да одемо на сајт про-
давца и наручимо, и за кратко време
пакет је на нашој адреси.

Пандемија коронавируса утицала је
на то да почнемо да у све већој мери
преко интернета наручујемо и храну.
Међутим, ту треба бити посебно опре-
зан. Национална организација потроша-
ча Србије (НОПС) упозорава купце да
посебно пазе одакле наручују, јер нису
сви трговци регистровани и легални.
Уколико намирнице наручите од таквих,
немојте се изненадити када добијете 
производ са истеклим роком трајања!

У НОПС-у напомињу да закон дозвоља-
ва да се артикли који су пред истеком
рока трајања нуде на тржишту по сниже-
ним ценама, али да то мора да буде јасно
назначено.Међутим, према речима Гора-
на Паповића, председника НОПС-а,
у чак 90 одсто случајева код прехрамбе-
них намирница које нерегистровани про-
давци нуде преко интернета дешава се
да је рок трајања истекао.

Слика лепа, али лажна

– На сајтовима који храну продају неле-
гално никада нећете видети да ли је
рок истекао или је артикал пред исте-

ком рока. Једино што се види јесте лепа
слика и то је главни проблем. Потро-
шачи морају да буду опрезни коју год
врсту робе да купују преко интернета,
јер је нелегална онлајн продаја узела
маха. Ми смо објавили листу од више
од 300 лажних продаваца на интернету
и, иако је на њој заступљен нешто мањи
проценат продаваца прехрамбене робе,
они свакако постоје и њихов начин
пословања може да изазове озбиљне
последице – упозорио је Паповић у саоп-
штењу објављеном на сајту НОПС-а.

Поменута организација саветује да
робу купујете искључиво од регистро-
ваних трговаца, јер на тај начин не само
да штитите своје здравље већ и стичете
право да вратите производ којим нисте

задовољни и да пријавите прекршај.

Онлајн духови

Ако се деси да робу којој је истекао рок
трајања пазарите на црно, онда нема
могућности да се било ко санкционише.

– Посебан проблем су они који про-
дају суплементе. Ту има много тога
сумњивог, непровереног, нерегуларног
и опасног. Та храна је небезбедна. Јед-
ноставно, криза морала је толика да је
динар појединим продавцима очиглед-
но пречи од било чега другог – оценио
је Паповић.

Он каже да ту постоје два проблема:
први је тај што се људи углавном устру-
чавају да пријаве овакве случајеве, а дру-
ги тај што није ни јасно кога треба при-
јавити, јер није познато ни ко је такву
храну произвео, ни ко ју је продао.

– У таквим случајевима ми не знамо
против кога да покренемо поступак кад
нико од тих продаваца није на сајт
поставио ни ПИБ, ни матични број, ни
конто у банци, то јест све оно што је по
закону о електронској трговини био
обавезан да уради. Препорука је да
потрошачи буду пажљиви и да заобиђу
оне сајтове које смо ми означили на
нашој црној листи. Надам се да ћемо
ускоро формирати и белу листу, са спи-
ском регуларних продаваца преко интер-
нета – изјавио је Паповић.

Писма су била део нашег одрастања,
младости, шкoлских и војничких дана,
празничне атмосфере... Писала су се
Деда Мразу, симпатији, другарици, као
и родбини, посебно за време празника.

Лист хартије и војничка фотографи-
ја сина јединца будили су посебну емо-
цију код мајки, док се ти исти војници с
црно-белих слика сада присећају ишче-
кивања писама од својих девојака...

Светски дан писама навео нас је да
поразговарамо с нашим суграђанима и
сазнамо да ли се писма пишу и данас
или смо их пак оставили у прошлости
и окренули се новим технологијама.

БРАНИСЛАВ МАРКОВ, 
пензионер:

– Сада не пишем, али када сам био
млад војник, писао сам жени и у писму
јој цртао срце. Сада ови млади немају
срца. Била су то лепа времена, писала су
се писма војницима у армији, која су се
с нестрпљењем ишчекивала. Ја полудим
ако ми два дана писмо не стигне, ако ми
није писала. Дописивали су се момци и
девојке, од села до села, па и старији.
Ови млади су све изгустирали.

ГОРДАНА МАРКОВ, пензионерка:
– Некада су се писма писала осећа-

њима. То је било лепо, пишеш оно што
осећаш из душе. Као да га гледаш –

пишеш оно што би му рекла, бираш
лепе речи и описујеш осећања. Данас
су телефони заменили писма, некако
је сад вештачки све то. Некада за Нову
годину нису могли да постигну да поде-
ле све честитке, а сада нико никоме не
пише, не честита, чак ни родбина. Све
се изменило, али не набоље. Данас, с
једне стране, групишу се момци, с дру-
ге девојке, и не гледају се више, не упо-
знају, а о писмима тек нема ни говора.

ЈОВАНА ЦВЕТКОВИЋ, 
менаџер агроекономије:

– Писала су се љубавна писма и
порукице у школи. Разгледнице с лето-
вања и за Нову годину смо слали када
смо били деца. Сада не. Чак ни с мора
се више не шаљу разгледнице. Уместо
тога, сад је популарно купити магнет.
Све се одвија преко телефона.

ЗОРAНА РАДОИЧИЋ, 
струковни економиста:

– Писма и порукице су се слали док смо
још били млађи. Тада је било такво време.
Деци која су сада у тим годинама у којима
смо ми писали писма то је старомодно.
Мислим да нису ни довољно информисани
о томе, јер се о писмима вишене прича. Од
малих ногу клинци имају телефоне, на који-
ма могу свашта да виде и прочитају, док им
писање писама није интересантно. Сада се

дописују преко разних мобилних и интер-
нет сервиса. Телефон је заменио хартију.

БРАНИСЛАВ ДЕНЧИЋ, 
запослен у IT сектору:

– Нажалост, како је дошло ово доба
компјутера и електронске поште, забора-
вили смо како изгледају разгледнице и
писма. Ми старији се сећамо тога из вој-
ничких дана. Сад класична писма ретко
ко пише, можда неко од старијих, нека
бака или дека. С друге стране, електрон-
ска пошта је умногомепомоглада се лак-
ше и једноставније дописујемо с људима
из иностранства. Све и да не знамо њихов
језик, ту је „Гугл транслејт”. У свему томе
има и позитивних и негативних страна.
Жао ми је што младе генерације не могу
да осете ту чар љубавних писама... Сад
нас на та времена на леп начин подсећа
антологијска серија „Поп Ћира и поп
Спира”, гдекћери двојице попова добија-
ју миришљава писма од својих удварача.

ГРАДИМИР МИТРОВИЋ, 
пензионер:

– Данас се не пишу писма, али када
сам био у војсци, писао сам их и жељно
ишчекивао одговор од породице и девој-
ке свакога дана. Али то је било одавно,
пре педесет година. Сада све иде теле-
фоном, разгледнице и писма отишли
су у пензију. Сузана Јанковић

З. РАДОИЧИЋЈ. ЦВЕТКОВИЋ Б. ДЕНЧИЋ Г. МИТРОВИЋГ. МАРКОВБ. МАРКОВ

НАША АНКЕТА

Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на елек-
тричној мрежи, у петак, 21. маја,
без струје ће, у различитим интер-
валима, остати становници више
делова Панчева.

Од 8 до 11 сати струје неће имати
део Улице Ј. Чмелика од Ш. Пете-
фија до Јаношикове, део Улице С.
Марковића од Ј. Чмелика до броја
36 и део Улице Ш. Петефија од
Добровољачке до броја 30.

ОД 8.30 до 10 сати на напајање
електичном енергијом не треба да
рачунају они који живе у следећим
улицама: Шабачкој, Суботичкој –
непарна страна, Вршачкој од Ново-
садске до Шабачке, М. Пијаде 110–
120 и С. Шупљикца 107–113.

Након тога, од 10.30 до поднева,
радови се селе у Улицу М. Пијаде
106–110, на Војвођански булевар 2–
16 и у Суботичку улицу, а од 11.30
до 13.30 у Улицу Т. Мар-
ковића од Б.
Шипоша до Ж.
Зрењанина, Б.
Петрова од Т.
Марковића до Б.
Савића, на пар-
ну страну Спољно-
старчевачке улице
у делу од Т. Марковића
до Б. Савића, Ж. Зрења-
нина од Утве златокриле до 7.
јула, у ОШ „Браца Петров” и у
део Улице Ж. Зрењанина од броја
144 до 152.

Искључења ће у петак бити и у
послеподневним сатима, што се не
дешава тако често. Од 12.30 до 14
сати на реду је део Улице Светозара
Милетића од Радничке до Ружине, а

од 14.30 до 16.30 део Улице Ж. Зре-
њанина од броја 126 до Т. Маркови-
ћа, део Улице Б. Шипоша од Авалске
од Т. Марковића, као и Стакларина
амбуланта и цела Авалска улица.

Већи број искључења очекује се и
током идуће недеље. У понедељак,
24. маја, од 8 до 11, струје неће има-
ти Баваништански пут 69–151, од
11.30 до 13.30 део Банијске улице
од Црногорске до Македонске и цела
Личка, а од 14 до 16 сати – Маке-
донска, Банијска од Македонске до
броја 106, бензинска пумпа „Гаспе-
трол”, Србијанска, Црногорска, Хер-
цеговачка од Србијанске до пруге и
„Месопромет”.

У среду, 26. маја, од 9 до 10.30,
без струје ће остати део Kарађорђеве
улице од С. Милетића до Моше Пија-
де и део Улице Моше Пијаде од
Kарађорђеве до Светог Саве.

У четвртак, 27. маја, од 8.30 до
9.30, без напајања елек-

тричном енергијом
остаће део Улице В.
Жестића од Ц.
Лазара до М. Тре-
бињца, део Улице
цара Лазара од В.
Жестића до Прво-
мајске, Првомајска

31–37 и део Улице М.
Требињца од В. Жестића

ка Првомајској.
Истог дана, од 10.30 до 12 сати,

прекид у снабдевању струјом могу
очекивати наши суграђани који живе
у Улици Р. Кораћа 7, 9, 11 и у Улици
7. јула 48–104 (парна страна) и 29–
41 (непарна старана).

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

Куда иду дивље свиње

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Понекад слика заиста говори као
хиљаду речи. Али ово није тај слу-
чај. Једном фотографијом је тешко
дочарати сав тај неред у Улици Мак-
сима Горког који смо затекли про-
шле недеље.

Да би прича била комплетна, фали
нам овде простора за још бар два
снимка. На првом, снимљеном само
пар корака пре ове катастрофе, нала-
зе се четири контејнера: један полу-
пун, два пуна до врха и један из којег
се „прелива”. И све је то у реду – попо-
дневни су сати, около је неколико
зграда, много кућа, већи број фирми,
напуни се то... Камиони „Хигијене”
ће сваког часа проћи. Редовно то чине.

Међутим, иако у једном контеј-
неру има још места, а и остали би се
дали још мало оптеретити, неко
паметан се досетио да џакове свог
ђубрета и гомилу којекаквих кутија
остави – поред контејнера.

Шта се после тога десило, велика

је мистерија, јер ветра није било, а
ђубре је развучено целим путем од
контејнера до аутомобила на фото-
графији, па и даље. Фали нам овде
и тај други снимак на коме се на
тротоару између контејнера и овог
возила види још отпадака, неколи-
ко тетрапака и пластична фолија из
џиновске бомбоњере. Као шлаг на
торти, пролазнике на стази чека и
пола векне хлеба расечене попреко,
с које је неко (или нешто?!) олизао
паштету. Хорор филм!

Како се ово све десило у центру
града, тешко је објаснити. Или туда,
док ми не гледамо, пролазе медве-
ди и дивље свиње, или су за ово
заслужни ванземаљци. Или постоји
неко треће, логичније објашњење.
На пример, оно да је аутор овог
ремек-дела пацијент са шифром
дијагнозе 3Б: бахата безобразна буда-
ла. Па сад одаберите шта вам најло-
гичније звучи.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КОЛИКО СЕ ДАНАС ПИШУ ПИСМА?

Успомена на војничке дане

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Без струје више 
делова града

УПОЗОРЕЊЕ НОПС-а

АКО ХРАНУ КУПУЈЕТЕ ПРЕКО 
ИНТЕРНЕТА, ОТВОРИТЕ ЧЕТВОРЕ ОЧИ

ЛЕГАЛНИ ПРОДАВЦИ УГЛАВНОМ „ЧИСТИ”

Пољопривредна инспекција је

током прошле и у првом кварталу

ове године у легалним продавни-

цама утврдила мали проценат

неправилности које се односе на

продају прехрамбених намирница

са истеклим роком трајања, и то

код малих трговаца.

– У питању су били чипс, крекери,

наполитанке и чоколадни производи.

Издато је решење о забрани проме-

та, а трговац је одмах повукао храну

с тржишта и обавестио Министар-

ство. За ову врсту прекршаја Зако-

ном о безбедности хране прописане

су висине казни које одређује суди-

ја – наводе у инспекцији.

Контрола нелегалних продавница

није у надлежности пољопривредне

инспекције.



Вишак товљеника на
тржишту упалио аларм

Произвођачи траже 
од Владе хитне мере

Поводом изузетно тешке ситуа-
ције у товном свињарству, пре
извесног времена је унија пољо-
привредних произвођача из Сре-
ма упутила захтев председнику
и премијерки, наводећи да иза
њега стоје пољопривредна
газдинства из двадесетак општи-
на у целој земљи.

У том допису поменути сто-
чари су тражили да Влада Срби-
је стопира сваки даљи увоз
живих свиња и свињског меса
у моменту када на тржишту
постоји вишак од 90.000 тов-
них свиња које је немогуће про-
дати, као и да с тим у вези
ургентно поништи закључке
којима се омогућава повлаче-
ње 15.000 товних свиња од скла-
диштара Републичке дирекци-
је за робне резерве, која, с дру-
ге стране, како би покренула
тржиште, треба да откупи нај-
мање 30.000 товних свиња прве
класе, и то по цени од 210 дина-
ра за килограм, која једва покри-
ва производне трошкове сви-
ња. Разлог за то је свакодневни
раст цена житарица.

Од Владе је захтевано и да
именује омбудсмана за храну,
као и да преиспита споразум о
стабилизацији и придруживању
потписан са Европском унијом.

Профитирају само кланича-
ри и увознички лоби?!

Према њиховом мишљењу, ако
се овако не поступи, лебди озбиљ-
на претња да тов свиња у Србији
буде у потпуности уништен, а
произвођачи оду у банкрот.

Они истичу да је све то после-
дица неконтролисаног увоза сви-
ња и свињског меса, јер је од
почетка године увезено више од
150.000 товљеника, док се само
у недељама пред ускршње пра-
знике на наше тржиште слило
око 3.500 тона свињског меса
лошег квалитета из Европске
уније, па се питају коме све то
одговара изузев увозничком
лобију и њиховим менторима
на важним позицијама.

У ту сврху наводе и закључак
да кланичарима треба понуди-
ти 15.000 товних свиња из зали-
ха Републичке дирекције за роб-
не резерве у размену за конзер-

ве и паштете, које ће потом вра-
тити тој институцији када јој
буду затребале. Ово све значи
да кланичари и даље не морају
куповати свиње на тржишту
Србије, него могу задржавати
постојеће ниске цене свиња и
још више их обарати, што се
тренутно и догађа, јер коштају
свега од 115 до 130 динара по
килограму, а на овај начин су и
државу, преко поменуте дирек-
ције, увукли у пљачку сточара и
уништење сточног фонда.

Поврх свега, кланичари су у
својим радњама пред ускршње
празнике неосновано подигли
цене свињског меса на 550 дина-
ра по килограму, без обзира на
то што су куповали живе свиње
по багателним ценама.

Можда ипак има решења?

Према речима Драгана Ромића,
стручног саветника за сточар-
ство у Пољопривредно-савето-
давној служби Институт
„Тамиш”, цела ова ујдурма одав-

но је већ виђена, и то много пута.
– Овакве мере тражене су у

последњих тридесетак годи-
на; некад је то и урађено, али
никад није било ефеката. Пре
свега, то су краткорочне мере,
које не доносе готово ништа и
можда имају смисла код кром-
пира, јер он стиже у августу
или септембру и траје неко-
лико месеци, то јест док се не
прода, па тада има смисла обу-
ставити увоз овог поврћа.
Насупрот  томе  свиње 
представљју континуирану 
производњу, свакодневно се
кољу и стижу у месаре, па
таква краткорочна мера не
доноси ефекат – истиче Ромић.

Он тврди да је овде потребан
сасвим другачији приступ и да
има неколико ствари које се
упорно избегавају.

– Једна изгледа мало чудно,
иако у ствари уопште није тако.
Наиме, свако месо које се нала-
зи и продаје у месарама или
маркетима мора имати ознаку

земље порекла, што сада ника-
ко није случај, без обзира на то
што је тако нешто било више
пута договорено и малтене пред
усвајањем. Међутим, то неком
очигледно није одговарало, иако
је нормална пракса у свим уре-
ђеним државама. Тамо постоји
чак и месо које је обележено да
је заражено трихинелом и, уме-
сто десет долара по килограму,
кошта долар, па ко жели да ризи-
кује, на вољу му – каже овај
стручњак.

Као друго он наводи то што је
у западним земљама месо у про-
даји шест месеци, а код нас је
дозвољено до девет.

– Ту се не ради о томе да ли
је то јестиво, јер је у дубоком
замрзавању. На Западу су то
приметили будући да циклус
од прасета до клања траје шест
месеци и, када то прође, непро-
дато месо из тог турнуса не
може да остане у рафовима,
јер стиже друго. Е, ту наступа-
ју треће земље, попут наше,
које га откупљују по знатно
нижој цени и продају својим
грађанима. За то време запад-
не земље износе нови турнус,
не прави се вишак и домаћи
произвођачи несметано пласи-
рају своје производе. Ово не
захтева никаква улагања, али
га је и упркос томе засад тешко
очекивати. Ту се не мора забра-
нити увоз, већ само треба да се
зна шта се увози и по којој
цени. Очигледно, од увоза зави-
си стање на тржишту, па колапс
на њему није настао због наше
хиперпродукције, него због
хиперувоза – поентира струч-
њак из Института „Тамиш”.

Петак, 21. мај 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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ТЕШКИ ДАНИ ЗА ЈЕДНУ ВАЖНУ ГРАНУ СТОЧАРСТВА

СВИЊЕ НИСУ ПРОБЛЕМ, 
СВИЊА (ВИШЕ) НЕМА

ПРОМОЦИЈА ЈЕШИЋЕВЕ КЊИГЕ У БЕОГРАДУ

„Via Dolo ro sa” у Скадарлији

Сезона живих програма у ново-
сељанском Дому културе се
захуктава, па је у петак, 14.
маја, отворена самостална изло-
жба цртежа академске сликар-
ке Маје Пољак Петровић. Ова
старчевачка уметница је након
дужег времена приказала сво-
је радове, јер је годинама живе-
ла и радила у Уједињеним
Арапским Емиратима.

Директор новосељанског
Дома културе Бојан Бољанац
дао је уводну реч на отварању
изложбе „Цртежи”, која при-
казује радове настале у послед-
ње две деценије и углавном
инспирисане природом с
наших простора. Ауторка је,
као изузетак, истакла две сли-
ке које имају примесе и бли-
скоисточног поднебља, а једна

измешта њен главни мотив,
банатски чичак, у пустињско
окружење; рађена је у комби-
нованој техници и досеже тро-
димензионалност и прасак.

Маја Пољак Петровић је
дипломирала на сликарском
одсеку Факултета ликовних
уметности у Београду, члани-
ца је УЛУС-а, а излагала је
више пута, поред осталог и у
Дубаију и Берлину.

Дом културе је, у сарадњи
са школом, организовао да гру-
пе ученика свакодневно посе-
ћују изложбу.

У НОВОМ СЕЛУ ИЗЛОЖЕНИ ЦРТЕЖИ

МАЈЕ ПОЉАК ПЕТРОВИЋ

Чичкови у Дому културе

ЈАБУЧАНИ ПОБЕДИЛИ НА НАДМЕТАЊУ У

ПАДИНСКОЈ СКЕЛИ

„Балтазар” кува најбољу
рибљу чорбу

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Након што је недавно предста-
вљена у Дому омладине, књига
старчевачког аутора Дарка Јеши-
ћа под називом „Via Dolo ro sa”
промовисана је, 13. маја, и усред
боемске Скадарлије, тачније у
Кући Ђуре Јакшића.

Поменутом аутору ово је први
роман, који је заснован на исти-
нитимдогађајимауњеговомместу,
у периоду од Првог светског рата

до педесетих година
прошлогвека, ипра-
титурбулентанживот
сликара Томислава
Табачког. У њега је
Јешић уградио и лик
суграђанина Николе
Пољака, такође
ликовног уметника,
али и музичара, који
је током промоције

свирао гитару и староградским
инструменталима и боемским
песмама допуњавао атмосферу
духа неких давно прохујалих вре-
мена.

Током једночасовне приче о
роману аутор је одговарао и на
питања публике, која се окупи-
ла у солидном броју, а пробране
одломке из књиге читао је зре-
њанински глумац Јовица Јашин.

БРЕСТОВАЧКА ШКОЛА ОБЕЛЕЖИЛА СВОЈ ДАН

У знаку бриге о природи и хуманости
Основна школа „Олга Петров”
из Брестовца је поводом обе-
лежавања свог дана, у перио-
ду од 10. до 14. маја, прире-
дила више занимљивих садр-
жаја за млађе ђаке.

Према речима директорке
Далиборке Бојковић Брети,
предшколска група је изло-
жила илустрације инсеката
и цртала по бетону, док је
тема за малишане из вртића
носила назив „Природа зове
у помоћ”. Ту је у први план

стављена едукација деце о
заштити природне средине
уз одлазак у оближњи парк,
а организовани су, поред
осталог, и разноврсни поли-
гони.

– Ученици нижих разре-
да су цртали по бетону у
дворишту школе,  где су
садили цвеће и играли
некад популарне игрице,
попут школица и прескака-
ња вијача. Уприличен је и
хуманитарни базар на којем

су ђаци продавали своје
играчке, књиге и друштве-
не игре, а сав прикупљени
новац биће уплаћен Хума-
нитарној фондацији „Буди
хуман” за лечење девојчи-
це Нине Благојевић. Поред
тога,  ученице Магдалена
Крстић,  Маша Ђурић и
Мина Ровчанин пласирале
су се у финале такмичења у
рецитовању српске поезије
под називом „Стиховање” –
наводи директорка.

НИВО КАНАРИНЦА

Драган Ромић из Института

„Тамиш” истиче да је свињар-

ство на овим просторима гото-

во ишчезло.

– Могу да кажем, по оној

народној, да свиње нису про-

блем, свиња нема. Постоје

само велике индустријске фар-

ме које извозе, а сеоска произ-

водња је нестала. До пре пар

година понеки људи су их

држали за своје потребе, а

сада купују полутке. Производ-

ња свиња доведена је на ниво

папагаја и канаринца. Постоји

тек неколико фармица, попут

оне коју држи породица

Цеснак из Војловице, али они

имају чврст договор са својим

послодавцем. Ту је и газдин-

ство Mарчетић у Качареву с

тридесетак крмача, али и они

су веома незадовољни разво-

јем ситуације – каже Ромић.

На једном од првих окупљања
кулинара на овим просторима,
одржаном у недељу, 16. маја, у
Падинској Скели, које је орга-
низовао Спортско-риболовач-
ки клуб „ПКБ Панчевачки рит”,
најбоља је била екипа сачиње-
на од чланова Риболовачког
клуба „Балтазар” из Јабуке.

У солидној конкуренцији,
међу шеснаест екипа из више
околних места, јабучки мајсто-
ри варјаче оправдали су улогу
једног од фаворита, будући да
су поправили прошлогодишњи
пласман, када су освојили дру-

го место. Поред тога што су
доказали таленат за справља-
ње једног од најомиљенијих
овдашњих гурманских специ-
јалитета, Јабучани су поново
привлачили пажњу добрим
расположењем, а победнички
тим су, као и раније, чинили
Саша Андрејевић Реган, Зоран
Мијалков Зоки Лепи, Зоран
Карафиловски Коренко, Нови-
ца Јаначковић Курта и Небој-
ша Јовановић Шоне.

Главни кувар је био Зоран
Мијалков, који је открио и део
тајне успеха...

– Веома је битно динстање
лука, као и избор рибе, попут
шарана и сома, који испуштају
довољно масноће, а код зачи-
на нема велике филозофије –
користимо вегету, алеву папри-
ку, со, бибер... Након трочасов-
ног кувања на крају иде ште-
ловање. Ипак, најважнији су
добра воља и љубав према кули-
нарству – каже Мијалков.

Драган Ћурчић, председник
Спортско-риболовачког клуба
„ПКБ Панчевачки рит”, једног
од највећих у земљи, каже да је
догађај приређен двадесети пут,

и то уз помоћ Општине Пали-
лула и локалних привредника.

– Ово окупљање, поред над-
метања у справљању рибље чор-
бе и у бацачкој дисциплини у
којој такмичари помоћу шта-
па гађају оловом у мету, имало
је циљ да се пецароши окупе
пред наступајућу сезону, да се
друже и разговарају о пробле-
мима. Нажалост, канали у
Панчевачком риту већином су
веома загађени и плитки, па
још једном апелујемо на над-
лежне да поводом тога нешто
учине – истиче Ћурчић. 

Јешић, Јашин и Пољак

Јабучани с трофејом

Маја Пољак Петровић и Бојан Бољанац

Малишани обожавају 
да цртају по бетону

Да ли ће нестати из свих домаћинстава?!



Панчевачка новинарка Мир-
јана Марић објавила је прву
збирку песама „Гвоздена
врата”, у издању Центра за
афирмацију стваралаштва
„Поетикум”.

Поетске рукове-
ти наше суграђан-
ке су избор из
њеног целокупног
стваралаштва које
је настајало преко
двадесет година.
Песникиња се, у
свом првенцу, исто-
времено разоткри-
ва и сакрива чита-
оцу, попут гвозде-
них врата из њене истоиме-
не песме, по којој је збирка
названа.

Мирјана Марић пише
поезију од своје десете

године, по струци је дипло-
мирана новинарка, а завр-
шила је и мастер-студије
еколошке политике на
Факултету политичких нау-
ка у Београду. Широј јав-

ности је позната
као новинарка и
уредница у
недељнику „Пан-
чевац” и на пор-
талу „Зелена стра-
на”.  Ауторка је
бројних текстова
на више портала
и медија. Добит-
ница је Годишње
медијске награде

за толеранцију у 2017.
години коју додељују пове-
реница за заштиту равно-
правности и Мисија ОЕБС-а
у Србији. С. П.

КУЛТУРА
Петак, 21. мај 2021.
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Вук Живаљевић, 

студент рачунарског 

инжењерства и музичар

ФИЛМ: Један од ретких фил-
мова после чијих завршетака
сам занемео јесте филм „Биће
крви”. Поред одличног сце-
нарија, оплемењује га и ван-
серијска глума Данијела Деј-
-Луиса, од кога смо већ нави-
кли на овакве улоге, и мла-
дог Пола Дејноа, који је, по
мом мишљењу, још веће глу-
мачко изненађење. Радња
филма се дешава крајем 19.
и почетком 20. века у Кали-
форнији и почиње тако што
главни лик Данијел Плејнвју
(Деј-Луис) сасвим случајно,
тражећи сребро, наиђе на
извориште нафте. Он је неми-
лосрдан у намери да добије
оно што жели, па тако с вре-
меном постаје све богатији и
све више људи почиње да ради
за њега. Такође, након смрти
једног од својих радника,
Данијел преузима бригу о
његовом сину. Како радња
даље тече, главни лик прола-
зи кроз разноврсне препреке
и понижења, не би ли стигао
до зацртаног циља, а то је да
постане најуспешнији прона-
лазач нафте. Овај филм и те
како вреди погледати јер осли-
кава сву могућу завист и сав
могући презир који се тало-
жи у једном човеку и пажљи-
ви гледаоци ће врло лако изву-
ћи поуке из њега. Моја оми-
љена реплика свих времена:
„Ја пијем твој милкшејк”, што
је у пренесеном значењу: „На
крају, ја сам победио”, упра-
во је из овог филма. Ваља
напоменути и да је музику за
филм радио гитариста групе
„Рејдиохед”, Џони Гринвуд.

МУЗИКА: Када смо већ код
„Рејдиохеда”, они су ми оми-

љени бенд, а њихов албум
„Амнезијак” је право ремек-
-дело. Објављен је 2001. годи-
не, годину дана након њихо-
вог, до тада најексперимен-
талнијег албума, „Кид Еј”, иако
су снимљени у исто време.
Одступа од класичних рок
рифова и окреће се електро-
ници, а на њему су се нашле
песме које „нису биле довољ-
но добре” за малопре помену-
ти „Кид Еј”. Иако је било спе-
кулација да ће се бенд врати-
ти инди-рок коренима, то се
није догодило. На албуму су
се нашле песме у којима се
види јасан утицај електронске
музике, џеза, па и класичне
музике, због чега су неколико
песама изводили симфониј-
ски оркестри широм света.
Њихов аранжман је радио гита-
риста Џони Гринвуд, који има
искуства и с филмском музи-
ком. Поред музике која звучи
као да није са овог света, посеб-
ну пажњу треба обратити и на
беспрекорне текстове песама,
који описују проблеме с који-
ма се суочава сваки поједи-
нац. Многи сматрају њихову
музику депресивном, али ја се
не бих у потпуности сложио с
тим. Небројено пута су ми
њихове песме помагале у одре-
ђеним ситуацијама и чиниле
да осећам мир, па верујем да
се и други тако осећају док
слушају „Рејдиохед”, а посеб-
но албум „Амнезијак”.

На крају, ја сам победио

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

Међународни Бијенале умет-
ничког дечјег израза – БУДИ,
под називом „Мале лудости –
велике мудрости”, отворен је 15.
маја наступом хора „Вокал кидс”
и изложбом награђених радова
у Галерији савремене уметно-
сти у Панчеву. У исто време у
фоајеу Културног центра Пан-
чева отворена је и изложба „Око
мене” Андрее Крнетић Грбић.
БУДИ се одржава девети пут,
од 15. маја до 15. јуна, у орга-
низацији Културног центра Пан-
чева, а инспирисан је најпозна-
тијим италијанским лутком на
свету – Пинокиом.

Драгана Купрешанин, заменик
градоначелника Панчева, обра-
тила се присутнима на отвара-
њу: „Град Панчево подржава ову
традиционалну манифестацију,
која се издвојила као једна од
значајних манифестација како у
нашем граду, тако и у Србији и
региону. Ми смо као град поно-

сни што имамо један овакав
фестивал, који је посвећен деч-
јем стваралаштву”.

Јелена Радовановић из Итали-
јанског института за културу у
Београду на отварању је рекла:
„Желела бих да захвалим орга-
низаторима фестивала што су
одабрали баш Италију да буде
гост домаћин овог бијенала. Осе-
ћам се тренутно као да сам у
Италији и за то треба да захва-
лим овој дивној дечици, која су
се заиста потрудила у програму”.

Бранислав Радовановић, оснивач
и уметнички директор БУДИ-ја,
истакао је бројне изазове, али и
успехе у организацији овогоди-
шњег бијенала: „Највећи изазов
ове године је био да се БУДИ уоп-
ште деси. Поносни смо на све
делове програма и много смо се
потрудили да анимирамо људе у
овој ситуацији, па смо добили
заиста велики број пријављених
радова”. Говорећи о нарочито зна-

чајним сегментима програма,
Радовановић је додао: „Најважни-
ји су они програми који остану и
након Бијенала. Можда је једна
од најзначајнијих ствари ове годи-
не премијера наше нове предста-
ве ’Ја сам Акико’, која се увелико
ради и за десетак дана ће имати
премијеру. Ми смо већ сад позва-
ни на неколико фестивала”.

У фокусу овогодишњег про-
грама БУДИ-ја је италијанска

култура и уметност, а манифе-
стација се реализује у организа-
цији Културног центра Панчева,
под покровитељством Града Пан-
чева, у сарадњи са Италијанским
институтом за културу у Београ-
ду и Министарством за културу
и информисање. У данима тра-
јања манифестације на реперто-
ару је више од педесет бесплат-
них програма за децу, младе и
родитеље.

ПРВА ЗБИРКА ПЕСАМА МИРЈАНЕ МАРИЋ

Гвоздена врата

Панчевачка књижевница Сен-
ка Павловић недавно је награ-
ђена на осмом међународном
фестивалу хумора и сатире
„Лалошки шешир”, у органи-
зацији Савеза Срба у Темишва-
ру, за књигу „Смехом против
короне” и промовисање српске
сатире у свету. А ових дана у
издању београдске издавачке
куће „Просвета” објавила је и
књигу „Хумором против коро-
не”, која се такође бави акту-
елном пандемијом.

С обзиром на то да се препору-
чују две дозе вакцине, ауторка
се држала упутстава струке и
приредила другу књигу на тему
пандемије коронавируса. Прва
је објављена у јуну 2020. годи-
не, под насловом „Смехом про-
тив короне”, а како се корона
јавља у таласима, није искљу-
чено да ће ауторка приредити
и трећу књигу.

Заједничко за обе књиге је
то што представљају својевр-
сно сведочанство једног тешког
времена. Стављајући здравље
увек на прво место, ауторка се
одлучила да се против ове
пошасти бори хумором. Уло-
жила је напор да сачува од забо-
рава све те духовите и лекови-
те досетке, како бисмо се јед-
ног дана, када пандемија про-
ђе, могли присећати овог вре-
мена и из једног другог угла.
Кратке хумористичке форме у
овој књизи представљају про-
изводе духа непознатих ауто-
ра, а попримиле су формат
народне мудрости. Издвојив-
ши се својом ефектношћу на
друштвеним мрежама, одно-
сно у електронским медијима,
ове духовитости говоре о вели-
чанственој снази људског духа,
који је способан да, и у тешким
ситуацијама, изнедри повод за

(о)смех. Једна од по(р)ука књи-
ге јесте да нас ништа тако добро
не уједињује као заједнички
невидљиви противник – вирус.

Доминантне теме аноним-
ног вербалног хумористичког
изражавања и мисли прику-
пљене и представљене у овој
књизи јесу: изолација, каран-
тин („закључавање”), социјал-
на дистанца, брачни, породич-

ни и комшијски односи,
заштитне маске и хигијена,
забрана окупљања, рад и купо-
вина од куће и школа на даљи-
ну, немогућност путовања, одла-
зака у кафане и кафиће, мере
кризног штаба, које се посебно
односе на забаве, прославе сла-
ва и Нове године у пандемиј-
ским околностима, и вакцина-
ција као најактуелнија тема,

која, природно, треба да озна-
чи крај пандемије.

Циљ ове књиге је да забави,
насмеје, али и опомене и поу-
чи. У књизи се налазе карика-
туре и цртежи најпознатијих
домаћих и регионалних илу-
стратора, као и радови најта-
лентованијих полазника ликов-
не секције „Чаробни свет црта-
ња”, која је део Логопедско-
-едукативног центра „Корак по
корак” из Панчева.

Сенка Д. Павловић (1980) по
образовању је дипломирани
етнолог-антрополог и дипломи-
рани политиколог специјалиста
из области међународних сту-
дија. Полиглота је, говори енгле-
ски, грчки, италијански, руски
и служи се турским. Сенка
Павловић је од 2019.године у
статусу самосталног уметника
као члан Удружења књижевни-
ка Србије. Под псеудонимом
Рада Лекић објавила је збирку
песама „Опсенар” с рецензијом
Матије Бећковића („Просвета”,
2017) и роман „Вредело је чека-
ти  („Просвета”, 2020). Прире-
дила је зборник хумора „Сме-
хом против короне  („Просве-
та”, 2020), који је у преводу Све-
тислава Недучића на мађарски
језик објавила мађарска изда-
вачка кућа „Норма . Песме су
јој преведене на румунски,
мађарски, енглески, бугарски,
руски и македонски језик. Добит-
ница је награде за најбољу песму
на „Струшким књижевним
сусретима  2019. године. Уче-
ствовала је на међународним
књижевним фестивалима у
Франкфурту, Будимпешти,
Темишвару и Решици у Руму-
нији, и заступљена је у антоло-
гијама и зборницима објавље-
ним у Србији, Хрватској и Руму-
нији. Београђанка је, која живи
и ради у Панчеву.

НОВА КЊИГА СЕНКЕ ПАВЛОВИЋ

ХУМОРОМ ПРОТИВ КОРОНЕ

ПОЧЕО ЈЕ ДЕВЕТИ БУДИ

Бијенале уметничког дечјег израза 

СЛИКЕ МИЛАНА КОЊОВИЋА

Људи као непресушно врело инспирације
У Народном музеју Панчево у
среду, 12. маја, отворена је
изложба слика Милана Коњо-
вића, у склопу манифестације
„Музеји за 10”, а у сарадњи с
Галеријом „Милан Коњовић” у
Сомбору. Изложба ће трајати
до 10. јула.

Коњовић је неспорно један
од најистакнутијих стваралаца
прве половине двадесетог века,
који је својим особеним делом,
изузетне уметничке вредности,
дао огроман допринос развоју
и афирмацији српске модерне
ликовне уметности и културе.
Стварао је непрекидно скоро
осам деценија и за собом оста-
вио величанствен опус, који
броји готово шест хиљада дела

различитих
л и к о в н и х
техника и
дисциплина
(уља, цртежа,
пастела, тем-
пера, акваре-
ла). Неис-
црпно врело
инспирације
и покретач-
ку енергију
проналазио је у снажној интер-
акцији с природом, у блиском
окружењу и у љубави према
човеку, коју је пројектовао у
свој аутентични доживљај.

Људи и људске фигуре били
су стално присутна тема у дуго-
годишњем уметничком раду

Милана Коњовића. Oн је умет-
ник који је умео да проникне у
душу човека и да зналачки пре-
несе на платно природу и карак-
тер личности. У свом дугом
животу упознао је много људи
из различитих сфера друштве-
ног живота, с којима се дру-

жио и разговарао. Многи од
тих ликова су својим необич-
ним животним догађајима и
аутентичном појавом пленили
пажњу и подстицали уметника
да их пренесе у сопствени
ликовни свет слике.

Богата и веома комплексна
збирка Галерије „Милан Коњо-
вић” јавности се презентује
путем ретроспективних и темат-
ских изложби које осветљавају
и дефинишу одређени темат-
ски круг, сликарску технику и
стваралачко раздобље уметни-
ковог богатог опуса. Осим тема
пејзажа, салаша и мртвих при-
рода, завидан је број уметнич-
ких дела која су надахнута
људима и људском фигуром.
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ПАНЧЕВЦИ КОЈИ СЕ БАВЕ ХУМОРОМ

ХУМОР ЈЕ БУНТ И БОРБА
Смех је лековит. Добре шале памтимо
годинама и изнова нам враћају осмех
на лице. Неке, богами, и кисео.

Универзални језик цртежа

Никола Петков (66) бави се илустраци-
јом и карикатуром више од двадесет
година. Био је дугогодишњи сарадник
„Панчевца” и аутор вели-
ког броја карикатура обја-
вљених на страницама
нашег листа. Радове је изла-
гао на неколико самостал-
них изложби у периоду од
2000. до 2007. За карика-
туру је добио признање
„Сребрни Пјер 2009” и
награду италијанског гра-
да Караре на Салону анти-
ратне карикатуре 2013.

– Карикатуром сам почео
да се бавим раних деведе-
сетих у покушају да изра-
зим свој критички став пре-
ма догађајима у бившој
Југославији. Тада је наста-
ла серија цртежа с потпи-
сом „Sou ve nir from Yugo sla vi ja”. Један
од тих цртежа нашао се 1995. у селек-
цији Салона антиратне карикатуре у
Крагујевцу, изложен је и објављен у ката-
логу, а неке од тих радова објавио је
„Панчевац”, па је наша сарадња наста-
вљена и у наредним годинама – прича
Никола.

Каже да је карикатура по дефиници-
ји духовит приказ, или критика, неке
појаве или личности, прилагођен ситу-
ацији и времену у коме је настала. Али
пошто ми живимо на турбулентном под-
ручју у исто такво време, с тешким после-
дицама по све нас, сваки покушај духо-
витог приказа, поред смешних елеме-
ната, има и зрнце трагедије.

– Онако како ја видим теме које обра-
ђујем, ту нема много смешног. Моје
карикатуре, а ја их често називам илу-
страцијама наше стварности, нису сме-
шне. Можда изазову неки „кисели” цини-
чан осмех, али нико се неће смејати на
сав глас – објашњава.

Аутор најчешће и не бира теме, њих
дефинишу субјекти саме приче који
су „изабрали и изазвали” аутора да их
нацрта.

– Не може свако ликом да уђе у кари-
катуру, његово дело је некад згодније за
илустрацију ове врсте. Специфичан хумор
који се некада користи у карикатури
код нас се све теже разуме. Нарочито у
модерној карикатури, која обично није
праћена текстом. Том отежаном разу-
мевању језика карикатуре допринели су
и медији, који су је у великом броју
избацили из садржаја. Могући разлог
видим у опасности да карикатура јед-
ном сличицом показује све: проблем,
кривца и решење, и то универзалним
језиком цртежа разумљивим у целом
свету – прича он.

Каже да га често засмеје људска глу-
пост. Ипак, феномен људске глупости
другачије разумеју и користе хумори-
сти–сатиричари, афористичари, па и
карикатуристи.

– Уопште, људске мане су заслужне за
Нушићево дело, и за Домановићево, за
све што су радили Пјер Крижанић и мно-
ги други. Волим добру идеју, добар цртеж
и једноставна и јасна решења. Допада
ми се када аутор изгради препознатљив
стил и специфичан језик казивања. За то
су потребне године рада и одговарајући
медији, уз које је лакше вредновати рад
аутора – закључује Никола.

Начин споразумевања са околином

Никола Драгаш (40) дипломирао је гра-

фички дизајн на Вишој политехничкој
школи у Београду. Запослен је у ЈП
„Пошта Србије”. Члан је УЛУПУДС-а,
Удружења карикатуриста Србије – FECO
и УЛУ „Светионик”. Бави се карикату-
ром, дечјом илустрацијом, стрипом и
графичким дизајном. Годинама ради с
децом, а од марта 2019. води секцију

цртања за децу
„Чаробни свет
цртања”. Добит-
ник је признања
„Класово мај-
сторско перо” за
допринос и
резултате на
пољу карикату-
ре.

– Карика-
тура је за мене
дисциплина која
тражи да сте
стално информи-
сани и упућеност
у све што се
дешава око вас.
Она изискује и да

будете потковани историјским инфор-
мацијама и чињеницама и да то пове-
жете са оним што се дешава у садашњо-
сти. Као што остали приповедају кроз
реч, музику или перформанс, ја припо-
ведам кроз цртеж. То што карикатура
на духовит начин приказује и неке ситу-
ације које нису смешне, то је једностав-
но начин да нешто страшно прихвати-
мо кроз сарказам на што безболнији
начин и да то репродукујемо кроз смех
и шалу – каже он.

Један од најчешћих мотива којима се
бави је Србија, од традиције па до разних
друштвених тема.

– Мене највише насмеју цртежи ста-
рих мајстора, као што су Иво Кушанић,
Ото Рајзингер, Драган Руменчић, Алек-
сандар Клас, Пјер Крижанић, Зуко Џум-
хур и остали мајстори карикатуре, који
су цртали и живели тај здрав хумор.
Њихови цртежи и ликови су били довољ-
но смешни и хумористични да некад и
нема потребе за текстом, јер они су јед-
ноставно дисали тим хумором и чини-
ли ствари кристално јасним. Зато и
волим карикатуру, јер она је мој језик и
мој начин споразумевања са околином:
с годинама сам схватио да треба мање
да причам, а много више да цртам –
закључује он.

Свакодневни живот као инспирација

Александра Филиповић (38), писац и
сатиричар, добитница је бројних награ-
да за приче и афоризме. Од 2018. годи-
не њене приче се емитују у емисији
„Добро јутро, децо” на Првом програ-
му Радио Београда. Чланица је Удру-
жења књижевника Србије. Превасход-
но пише прозу за децу и младе. Њен
први роман „О крилима и чудима”
објавила је издавачка кућа „Лагуна”, а

тренутно ради на серијалу
комичне фантастике за децу.
У њене романе уткани су афо-
ризми, хумор и сатира.

– Афоризме сам почела да
пишем пре три-четири године.
Афористичарка Деана Саило-
вић сазнала је да објављујем
сатиричне цртице на друштве-
ним мрежама и позвала ме је
да напишем неколико афори-
зама за „Сатиричне вертикале”,
часопис који је тада излазио.
Тада сам написала прве афори-
зме и отада нисам престајала...
Врло брзо су уследиле награде,
објављивање у реномираним
новинама и зборницима и пре-
води на стране језике. Заљуби-
ла сам се у ову књижевну врсту

и више није било повратка – прича Алек-
сандра.

Пише афоризме о политици, љубави,
животу, стању у друштву..., а надахњују
је појаве из свакодневног живота. Каже
да на срећу, или несрећу, ми не оскуде-
вамо у њима. Понекад су те појаве толи-
ко маштовите да изненаде и саме сати-
ричаре и тада се афоризми напишу гото-
во сами.

– Волим оригиналан и помало увр-
нут хумор. Не трпим тривијалности и
вулгарности, како у животу, тако и у
књижевности. Светли пример врхунског
хумора за мене јесте дело „Аутостопер-
ски водич кроз галаксију” Дагласа Адам-
са. Хумор је овде помало мрачан, инте-
лигентан и хируршки прецизан – прича
Александра.

Да би се написала смислена мисао,
потребно је много умовања, каже она. А
да би се она оплеменила хумором,
потребно је и мало талента.

– Хумор читаоцима доноси радост.
Међутим, хумор не извире са светлог
места. Иза хумора не леже сунце, цве-
тићи и лептирићи, већ дубока непоми-
реност с неправдама живота. Хумор је
бунт и борба – каже.

Ако је аутоцензура размишљање о
могућим последицама писања и хоће
ли оно довести до замерања некоме, она
јој никад подлегала.

– Између слободе и живота стављам
знак једнакости. Уколико не бих могла
да кажем све што желим, то би за мене
значило да гушим сам живот. А то је све-
тогрђе. Волим што сам у свом послу сло-
бодна. Што и даље могу да пишем шта
желим и онако како желим – закључује.

Прави сатиричар

Зоран Т. Поповић (64) рођен је у Сомбо-
ру, али живи и ради у Панчеву. До сада је
објавио девет збирки афоризама, које су
имале више издања. Добитник је бројних
награда за свој рад. Заступљен је у више
страних и домаћих антологија сатире.

– Афоризмом сам званич-
но почео да се бавим 1985.
године, тада сам прве афо-
ризме објавио у „Утвином”
листу, „Јежу”, „Панчевцу”...
Почео сам да их пишем јер
сам увек волео језгровито
да се изражавам. По карак-
теру сам циничан и мра-
чан, тако да сам већ тих
година критиковао све оно
што није било добро у
нашем већ болесном дру-
штву – прича Зоран.
Себе не сматра хумористом,
већ правим сатиричаром, јер
се после сваког његовог иска-
за можете само кисело
насмејати.

– Теме за писање налазим свуда, а
нарочито у средини која ме окружује.
Не бавим се светским проблемима, већ
проблемима нашег малог човека. Ако
човек нема за хлеб и млеко, тешко да ће
га интересовати сукоби великих сила.
Због тога су моји афоризми универзал-
ни и многи су остали за сва времена –
објашњава.

Каже да није тешко бити духовит, али
је то ипак нижи ступањ сатире.

– У мом писању нема аутоцензуре,
али вам оно у животу може донети про-
блеме, мада морам да признам да то
данас није случај. Највише волим ком-
плименте колега и мојих драгих Пан-
чеваца који кажу: „Оно ти је било добро”,
или коментар мог кума: „Ја бих то све
написао левом ногом” – закључује шаљи-
во Зоран.

Без храбрости нема опстанка

Александар Чотрић (55) рођен је у Лозни-
ци, а сада живи и ствара у Панчеву. Од
1984. године објављује афоризме и приче
у новинама и часописима. Објавио је вели-
ки број књига афоризама и добитник је
значајних признања у овој области. Приче
и афоризми Александра Чотрића прево-
ђени су на више језика. Члан је Удружења
књижевника Србије, Београдског афори-
стичарског круга, Удружења писаца „Сед-
мица” из Франкфурта и Московског клу-
ба афористике. Почасни је члан Друштва
књижевника Косова и Метохије.

– Афоризме сам почео да пишем „орве-
ловске” 1984, са седамнест година, јер
сам био малолетан и нисам могао кри-
вично да одговарам. Прве афоризме напи-
сао сам кришом, током великог одмора,
на зиду учионице у средњој школи у
Лозници. То није било прошло баш слав-

но јер, иако се нисам потписао, сви про-
фесори и ученици знали су да сам ја
аутор, па сам морао да их бришем. А
професор марксизма је добио задатак од
директора школе да са мном поразговара
и врати ме на „прави пут”. Мислим да

није имао много успеха у томе и
да сам ја више утицао на њега,
пошто је овај професор неколи-
ко година касније постао отво-
рени антикомуниста – прича он.

Код афоризама воли то што
су кратки и нејасни.
– Афоризам је, дакле, кратак

као памћење, а у њему има иро-
није, сарказма, двосмислености,
па и више слојева. Добар афо-
ризам, за разлику од дужих књи-
жевних форми, у мало речи каже
много, а то чини на необичан
начин: кроз хумор, апсурд и нео-
чекиване обрте – објашњава.

У свом писању се највише
бави друштвом и политиком,
са свим њиховим појавности-
ма, као што су: демократија,
диктатура, странке, избори, пар-
ламент, влада, криминал, пра-

восуђе, Косово, Европска унија… Пише
и о медијима, култури, уметности и књи-
жевности. Објавио је и неколико књига
афоризама за децу, као и по две збирке
на тему жена и мушкараца и спорта.

– Константин Мелихан, руски афори-
стичар, овако је објаснио разлику изме-
ђу хумора и сатире: „Хумор – то је кад се
смејеш човеку који је пао. Сатира – то је
кад се смејеш ономе који је гурнуо чове-
ка да падне.” Сатиричари су, дакле, софи-
стицирани хумористи који, поред тога
што насмеју, подстичу и на размишља-
ње, критикују и проблематизују – каже.

Сматра да је тешко бити недуховит.
– Мислим да је тежак живот таквих

људи, а и оних који живе поред њих. С
друге стране, све је теже бити духовит
поред оних који се толико труде да буду
озбиљни, а испадају смешни – прича он.

Убеђен је да тамо где у писању има
аутоцензуре, нема афористике.

– Лично, никада се нисам устручавао
да нешто објавим зато што сам се пла-
шио да ћу се некоме замерити. Сатира
је такав књижевни род којем без хра-
брости нема опстанка. Сатиричари су,
пре свега, морални људи и оно што кри-
тикују код других, а то су, поред оста-
лог, ласкање, притворност, лицемерје и
кукавичлук, не би требало да они посе-
дују. Једина пожељна аутоцензура је да
аутор не објави оно што није квалитет-
но – објашњава Александар.

У својој професији воли то што нема
професионалаца.

– Нико од нас не живи од афориза-
ма. Ми живимо за афоризме – закљу-
чио је он. Мирјана Марић

Свако има сопствену представу о
романтици, а читајући ову књигу,
открићете је тамо где је пре нисте
видели. Сазнаћете да се љубав не изра-
жава увек путем речи, већ делима
бриге и уважавања, која хране саму
суштину срца. Подсетићете се успо-
мена на љубав из ваше прошлости,
које сте можда наизглед заборавили,
али које ће заувек бити део вас....

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
који дечји несташлук памтите. Књи-
ге из „Вулкана” добиће аутори сле-
дећих порука:

„Сећам се како смо у ово доба
јели трешње директно с комшији-
ног дрвета док нас стомаци не би
заболели. Сад ме стомак заболи
кад чујем пошто су трешње на пија-
ци.” 063/1710...

„За несташлуке је била задуже-
на моја млађа сестра. Ја сам за то
време читала књиге. Тако је мање-
више и данас.” 064/7102...

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање када сте се осети-
ли највише изгубљено:

„Тако се осетим кад год уђем у
књижару: не знам коју бих књигу
пре купила! Најрадије бих кредит
подигла да дођем до свих књига
које ми се свиђају.” 064/1232..

„Инсталирала ми је ћерка неку
апликацију у којој покушавате да
пронађете излаз из лавиринта. На
тежим нивоима осећам се стварно
изгубљено.” 060/2505... Д. К.

Два читаоца који до 26. маја, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу
најдуховитији одговор на питање:
„Шта је за вас срећна веза?”, награ-
дићемо по једном књигом. Одгово-
ре ћемо објавити у наредном броју.

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

Млада и не претерано амбициозна
Бруна заљубљена је у свог вршњака,
морнара Франу. Срећна веза кулми-
нира браком, а пар се усељава на засе-
бан спрат куће коју су уз велика одри-
цања подигли Франини родитељи. Није
прошло ни годину дана, а Бруна је у
пожешком затвору, где служи више-
годишњу казну због убиства свекрве…

„Жена с другог
ката” Јурице

Павичића

Мелем за
романтичну

душу

Два читаоца који до 26. маја, у
12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Шта је мелем за вашу
душу?”, наградићемо по једном
књигом. Одговоре ћемо објавити
у наредном броју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Никола Петков

Никола Драгаш

Зоран Т. Поповић

Александар Чотрић

Александра Филиповић
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Вишедеценијским ангажовањем
своје име је утиснуо у листу
бесмртних, бар када је панче-
вачки спорт у питању. Неверо-
ватном упорношћу, неоспорним
знањем, али и храброшћу, зајед-
но са својим најближим сарад-
ницима, створио је моћан спорт-
ски колектив. Сада већ и међу
пет-шест најорганизованијих клу-
бова у Србији, који је спреман и
за највећу сцену. За регионална
такмичења. Да, ово је прича о
Дарку Јовичићу, председнику
Кошаркашког клуба „Тамиш”,
клуба који ће од јесени започети
и своју четрнаесту сезону у срп-
ској кошаркашкој елити.

Дарко је рођен 16. маја 1966.
године у Панчеву, а три лета
раније његов отац је дошао с
Мокре горе и постао руководи-
лац у „Азотари”. Одмах за њим
у град на Тамишу доселила се и
Даркова мајка, родом из Кре-
мана. Тако почиње прича о ства-
рању угледне и успешне панче-
вачке породице Јовичић...

По завршетку осмогодишњег
школовања у ОШ „Браца Петров”
усмерено образовање је наста-
вио у ЕТШ „Паја Маргановић” и
ЕТШ „Никола Тесла”, а онда је
уписао Машински факултет и
стекао звање инжењера.

– Још док сам студирао, бавио
сам се проблематиком физич-
ке припреме спортиста. Актив-
но сам тренирао дизање тегова
у „Динаму”, а својевремено сам
имао и теретану и клуб дизача
тегова. Одувек сам радио много
послова. У исто време сам пре-
давао у основним школама,
држао ученицима часове и при-
ватно, али спорт ме је одувек
привлачио. Кошарку сам актив-
но тренирао у војловачкој „Мла-
дости”, а последњу сезону сам
одиграо у дресу КК-а „Парти-
зан” из Панчева – премотава
Дарко филм својих сећања.

Тренерским послом је почео
да се бави када је генерација мла-
дих играча, у којој је био и његов
брат Бојан, остала без тренера.

– Да, били су то јако таленто-
вани момци, оформили смо
добру екипу, а онда смо 1992.
године, у децембру, основали КК
„Агропан”, претечу данашњег
„Тамиша”. Много су нам тада
помогли Жика Јовановић и Рај-
ко Милић. Ја сам тада био и
председник клуба, играч и тре-
нер. У то време Летња лига је
имала два ранга, играла се на
бетону, а паркет смо први пут
осетили 1999. године, када смо
се пласирали у Другу српску лигу.
Тада смо и променили име клу-
ба у „Тамиш”. Уследиле су годи-
не великог ривалитета с КК-ом
„Динамо”, требало је преузети
кошаркашки примат у граду.
Показали смо да смо били бољи
и на терену. Из пет међусобних
утакмица „Тамиш” је пет пута
излазио као победник – присе-
ћа се јунак наше приче почетка
стварања моћног клуба.

Захваљујућисвојимпознанстви-
ма, уз помоћ Марина Перића,
Дарко и Бојан Јовичић су офор-
милиекипуготовобезновца. Само
уз лична улагања. Тај тим се „про-
шетао” кроз српсколигашко дру-
штво, па је „Тамиш” 2005. године
постао члан Прве Б лиге.

– Тада смо почели и да пот-
писујемо уговоре са спонзори-
ма, клуб је полако постајао пре-
познатљив спортски бренд Пан-

чева. Члан Кошаркашке лиге
Србије „Тамиш” је постао 2008.
године. Била је то паклена сезо-
на. У првих пет кола претрпели
смо пет пораза, а готово све у
последњих тридесетак секунди...
Када смо се мало прибрали, када
смо видели у какво смо друштво
доспели, почели смо и ми да
„уједамо”. Опстали смо само
захваљујући карактеру победни-
ка. А већ у наредној сезони КК

„Тамиш” је постао спортски хит.
Играли смо у Суперлиги, побе-
ђивали „Црвену звезду”, ФМП,
„Хемофарм”... Многи велики
клубови гостовали су у нашем
граду – поносно прича творац
панчевачког спортског чуда.

Дарко Јовичић као председ-
ник КК-а „Тамиш” преко своје
главе је претурио и 29. сезону.
Много тога је овај сада већ иску-
сни спортски прегалац и један
од најбољих менаџера које је
наш спорт икада имао постигао
за протекле три деценије.

– „Тамиш” је један од најор-
ганизованијих клубова у Срби-
ји. Ми смо спремни и за АБА
лигу. Кошарка је спорт који расте
из дана у дан, који се прати.
Верујем да ће, када прође ова
криза, и град препознати свој
интерес и да ће нам омогућити

да се надмећемо и у регионал-
ном такмичењу. Можда ће и
нека од нових фирми, којих је
све више у Панчеву, пожелети
да постане наш партнер. Иско-
ристио бих ову прилику и да
захвалим Граду Панчеву што
нам је у овим тешким времени-
ма омогућио да играмо уопште,
што препознаје континуитет
успеха КК-а „Тамиш”. Ми као
клуб дугујемо захвалност сва-

ком појединцу и фирми који
нам помажу. Увек су нам сугра-
ђани излазили у сусрет, кад год
бисмо се обратили за помоћ.
Ми не тражимо новац, јер је
новац данас осетљива категори-
ја, али постоје и други видови
помоћи спортским клубовима.
Функционишемо као једна вели-
ка породица. Увек имамо анга-
жованих десет до петнаест тре-
нера. Сви они су плаћени. Нема
више волонтерског рада у спор-
ту. Пре тридесетак година спорт-
ске базе су држали ентузијасти.
И ја сам тако почео. Данас људи
више нису у могућности да тако
раде, живот се превише убрзао.
Велика снага „Тамиша” јесу и
људи који су ту од оснивања
клуба. Рецимо, Ненад Марин је
већ четрнаест година у клубу,
он је наш главни оперативац,
он зна све о функционисању и
организацији озбиљног спорт-
ског колектива. Олгица Ђурић
такође завршава велики део
посла, а поносан сам, између
осталих, и на Сашу Јовановића,
младог и талентованог тренера
који се издвојио својим радом –
износи своје мишљење јунак
наше приче.

Добра организација клуба,
одличне менаџерске способно-
сти и храброст да се ухвати уко-
штац са сваким проблемом
допринели су да Дарко Јовичић

готово деценију буде и на челу
Кошаркашке лиге Србије.

– Мислим да ми тече већ четвр-
ти мандат као председнику КЛС-а.
Вршилац дужности директора
лиге постао сам у време највећег
сукоба „Звезде” и „Партизана”,
али успешно смо завршили и ту
сезону. Посебно ми је драго што
су ме за место председника бира-
ли клубови, директно. На ту пози-
цију се не долази политички, што
значи да имам поверење колега.
КЛС и КСС су одвојене институ-
ције, али на основу мојих идеја,
челници Кошаркашког савеза
Србије успели су да издејствују
озбиљну помоћ од државе у
тешкој сезони за нама. Новац су
добили сви учесници КЛС-а, али
захваљујући томе добро су про-
шли и клубови у одбојци, руко-
мету и ватерполу. То је био први
пут да је држава директно помо-
гла спортске клубове – поносно
прича Дарко.

У спорту се ништа не дешава
преко ноћи. Стварање препо-
знатљивог имена, имиџа и моћ-
ног клуба мукотрпан је процес.
Дарко Јовичић се са својим
сарадницима трудио, борио, ма,
гинули су за клуб сви као један.

– Сигуран сам да смо урадили
праву ствар. За нама су године
озбиљног рада, али вредело је.
Никада нисам размишљао о кари-
јери спортског радника, али после
тридесет година рада у спорту
сматрам да имам право да сва-
ком кажем своје мишљење. Увек
сам се трудио да сваком ко затра-
жи помоћ изађем у сусрет. Као
клуб носилац развоја
кошарке у граду, „Тамиш” и
данас има одличну сарадњу и
помаже клубовима у јужном
Банату, као што су „Младост”
из Омољице, старчевачки
„Борац”, па КК БНС, за који је
прошле сезоне играла наша јуни-
орска екипа, екипа која је осво-
јила прво место у Лиги Војво-
дине. Што се тиче појаве све
већег броја странаца у српским
клубовима, сматрам да је то
последица лоше процене дома-
ћих играча. Прерани одлазак
наших младих кошаркаша у
иностранство лош је за њихове
каријере. Они јако рано напу-
штају своје породице, не стичу
адекватно образовање. Тако на
њихова места у клубове долазе
квалитетнији, а јефтинији стран-
ци. Ми смо имали играча из
Америке који игра за хиљаду
долара, а играч истог квалитета
нашег порекла коштао би две
хиљаде евра. Генерално, ја сам
против великог прилива стра-
них играча у наше клубове, али
да би се то променило, мора да
се промени и целокупна ситуа-
ција – завршава причу први
човек КК-а „Тамиш” и председ-
ник Кошаркашке лиге Србије.

Дарко Јовичић – синоним за
успех у спорту. Човек који кора-
ча путем вечитог победника.

Александар Живковић

Улица Надежде Петровић при-
пада територији Месне зајед-
ницеСтрелиште. Подовимнази-
вом постоји од 1980. године.

Надежда Петровић је рође-
на у Чачку 1873. године, у
породици која је деци омогу-
ћавала школовање и развија-
ње талената.

Надеждин отац, Димитрије
Мита Петровић, био је учитељ
цртања у Чачку и Краљеву и
као поклоник социјалистич-
ких идеја Светозара Маркови-
ћа залагао се за друштвени
препород Србије. Он је заслу-
жан за оснивање санитар-
не службе у Чачку, која
је пружала хитну
помоћ деци, ради-
ла на побољша-
њу хигијенских
услова живота
на селу, на
просвећивању
народа и
његовом осло-
бађању од
празноверица.
Био је добро-
вољац у срп-
ско-турском
рату 1876–1878,
а после пресеље-
ња у Београд 1884.
године члан Радикал-
не странке, државни
чиновник и народни посла-
ник. Мајка Милева је била
наставница.

Многобројна породица (она
је рођена као најстарија од три-
наесторо деце) долази у Бео-
град 1884. године, како би деца
могла да наставе школовање,
где Надежда Петровић завр-
шава Вишу женску школу и
иде на часове цртања код позна-
тог сликара Ђорђа Крстића.
Наставља студије у Минхену,
дружи се с најистакнутијим
сликарима тог доба, борави и
у Паризу у атељеу код Ивана
Мештровића, где упознаје
Пикаса и Родена. Поред сли-
кања, бави се фотографијом,
веома напредном граном умет-
ности на почетку XX века.

У дому Петровића у Београ-
ду окупљала се интелектуална
и културна елита тога доба,
као што су Дис, Бранислав
Нушић, Јован Скерлић, Жера-
јић, Гаћиновић, Гаврило Прин-
цип и многи други, који ће
утицати не само на свест мла-

де Надежде већ и на светску и
нашу историју. Зато и не чуди
што је она имала високо изра-
жену патриотску црту у себи.

Потресена страдањем наро-
да у Македонији после Илин-
денског устанка против Тура-
ка 1903. године, Надежда
Петровић с неколико утицај-
них жена (Савка Суботић,
Милица Добри, Мирка Грујић
и Делфа Иванић) оснива „Коло
српских сестара”, а затим у
пратњи Војислава Танкосића,
мајора српске војске и коми-
те, одлази у Македонију како

би делила хуманитарну
помоћ коју је друштво

прикупљало.
По избија-

њу Првог балкан-
ског рата 1912.
године Наде-
жда Петровић
се прикључи-
ла српској
војсци као
болничарка
на првим
л и н и ј а м а
ф р о н т а .

Наставља као
болничарка да

помаже рањеним
војницима и у Дру-

гом балканском рату,
а од почетка Првог свет-

ског рата била је болничарка у
Дунавској дивизији.
Након Церске и Колубарске
битке Надежда Петровић
почетком 1915. године одла-
зи у посету фамилији која се
тада налази у Скопљу, али
одбија да остане тамо, иако
су је молили да се не враћа
на фронт. Нудили су јој да
оде у Рим, али након њеног
одбијања понудили су јој да
буде у Београду или у Нишу
при болницама или хумани-
тарним мисијама. Није при-
стала ни на једну понуду и
вратила се у Ваљево, где је
тада, након Колубарске бит-
ке, владала масовна епиде-
мија пегавог тифуса.

Крајем марта и она бива
заражена тифусом, од ког је
након недељу дана болести, 3.
априла 1915. године, преми-
нула.

Почива у породичној гробни-
ци на Новом гробљу у Београду,
а њен лик се налази на новча-
ници од 200 динара. Р. П.

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ

Ратница и сликарка

УВЕК ОМИЉЕНИ

НАСТАВНИК

Мало ко зна да је један од

најбољих спортских радни-

ка које је Панчево икада

имало својевремено радио

и као наставник.

– Обожавао сам тај посао.

Предавао сам математику,

физику и техничко у школа-

ма „Бранко Радичевић” и

„Вук Караџић” у Старчеву.

Увек сам имао сјајан однос

са својим ученицима, а та

веза траје и данас, па се

срдачно испоздрављамо

када се сретнемо на улици.

На сваком избору за оми-

љеног професора добијао

сам највише оцене од ђака

– с поносом и осмехом на

лицу препричава Дарко

своје животне епизоде.

ТРАДИЦИЈА И ПОШТОВАЊЕ

Јунак наше приче у сваком

разговору посебно наглашава

значај породице на путу ка

успеху.

– Све што сам постигао у

животу, постигао сам захва-

љујући породици. Најпре оне

из које потичем, а потом и оне

коју сам створио. Родитељи

су ми омогућили да се макси-

мално посветим овом послу,

брат је својим доласком упот-

пунио целу визију клуба, а од

супруге и деце имам безре-

зервну подршку. Синови

Алекса и Никола такође тре-

нирају кошарку, али не запо-

стављају школу. Алекса

студира машинство, а Никола

ће на Факултет спорта. Добри

су момци, они су можда и

главни разлог због чега сам

се одлучио на овај пут. Сада

је тешко време за васпитање

деце и, да би постали добри

људи, морамо стално њима

да се бавимо – прича отац

двојице добрих момака.

МАРИН ПЕРИЋ, „ЦЕНТАР” И „ДИНАМО”

КК „Тамиш” је 2000. године

потписао уговор о сарадњи с

КК-ом „Центар”, који је пред-

водио Марин Перић.

– Једно време наш клуб је

носио назив „Тамиш Центар”,

али желим да истакнем да је

Марин Перић пресудно ути-

цао на успехе клуба, као и на

мој лични спортски напредак.

Пружио ми је могућност да

своје предиспозиције прето-

чим у квалитет. Веровао је у

мене. Касније смо преузели и

КК „Динамо”, који само захва-

љујући нама није угашен. Тако

„Динамо” функционише, без

прекида, од 1946. године,

када је и основан. Сарадња

„Тамиша” и „Динама” траје и

данас – не заборавља Дарко

важне људе у својој каријери.

Ђека
Није се десило. Није умро. Брани-
слав Ђековић Ђека је жив. И биће
заувек, као фаца с гитаријада, из
Студентског, с мото-скупова. Из
парка, брате.

Лик који је био „на ти” са шефо-
вима институција система, једна-
ко као и с клинцима што пијанду-
рају и сањају да постану неко, о
чему су га нетрезвено „обавешта-
вали”. Био је ту да чује све те туђе
приче, што му је годило, јер је увек имао неку своју причу,
као мелем. Да га мажеш на лебац, такав је био.

Брат Ђека се бавио рокенролом. Живео га је. Млађима
треба објаснити да је то смисао живота. У ком си оно што си
– кад се припит у живом програму одлучиш да арлаучеш о
срећи, кад на улици сретнеш „падавичара” па га дигнеш, кад
у својој кући доминираш речју... Нејасно је само како ће сад
његова Дада да функционише. И Ђекине ћерке, „американ-
ке”, Вирџинија и Џорџија. Кад ти се деценијама неко најдра-
жи смеши, онако, природно...

Ђекиних хиљаду и кусур емисија „All you need is 
roc k’n’roll”, с хиљадама гостију, сведочиће заувек о томе да је
он знао с ким кад треба да прича. А водио се само својом
логиком: сам бирам госте, ја пуштам музику. Једноставно, је
л’… Па, и није генерално, али Ђеки јесте било. Знао је људе.
Пливао је кроз политику. Имао је фантастичну социјалну
интелигенцију. Знао је да те провали. Како дишеш. Чему
стремиш. Зашто те је шутнула девојка. Или дечко… Брат. И
о томе није баљезгао около, чувао је за следећи сусрет с
тобом. Ђека. Нема множине.

Ђекини снови су се испунили – био је на сахрани Елвиса
Прислија и на мото-скупу „Хелс ејнџелса”. Умео је да се
лепо хвали оним што је досегао. Да не смара. Падао је и
дизао се. И подигао је генерације које су долазиле после
њега. Научио нас је да се „не шминкамо”, да будемо своји.
Шта год коштало.

Није се десило. Није умро. Ђека, брат.

IN ME MO RI AM

Надежда
Петровић

НАШ ГОСТ: ДАРКО ЈОВИЧИЋ, ПРВИ ЧОВЕК КОШАРКАШКОГ КЛУБА „ТАМИШ”

НА ПУТУ ВЕЧИТОГ ПОБЕДНИКА...



Упркос томе он овде ужива
у свом поседу, јер има лепо
домаћинство и, како каже,
трособну кућу с регуларним
купатилом...

– Живим овде са супругом
Ружицом већ четрдесет годи-
на. Ту смо и лети и зими и
прелепо нам је, нарочито када
нам дођу унучићи. Гајимо и
воће и поврће за своје потре-

бе, а иако сам имао око 18.000
садница јабуке до пре око пет
година, како је кренула кри-
за, вадио сам једну по једну
и спао на пет редова. Ипак,
не бунимо се, јер нам ни ова-
ко у овом предивном амби-
јенту никако не може бити
лоше – поентира овај човек
од природе.

И сигурно да је у праву...
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Живети у природи или, макар,
непосредно надомак ње, постао
је сан снова за све који желе да
се осете здраво и чило.

A када људи о томе разми-
шљају, углавном им се пред
очима указују удаљени преде-
ли у некој забаченој прашуми.

Међутим, за почетак је
довољно скокнути који кило-
метар даље од градске вреве и,
рецимо, преко пута Рафинери-
је се спустити на дунавски
бедем, тамо где је некад било
место Маријино Поље (прете-
ча Војловице), а данас је викен-
дашко насеље Миље.

И ту већ и те како има оних
који живе, што би чувени теле-
визијски вагабунд рекао:
„Сасвим природно”...

У близини дунавског насеља
Миље, дуж обале, с копнене
стране бедема, налази се неко-
лико раштрканих кућа.

Већином је реч о викенди-
цама, које власници
(не)редовно посећују, али у
две најупадљивије живот буја
свих триста шездесет пет дана
у години.

У њима станују људи у зре-
лијим годинама и није прете-
рано рећи – живе свој сан.

Чуварница број два за пример

Једна спада у такозване чувар-
нице и води се под бројем два,
јер их има још неколико, све
до Иванова и „Јабуковог цве-
та”. Интересантно је да сама
зграда на том месту постоји сто
петнаест година и првобитно
је, у време Аустроугарске монар-
хије, служила као караула. Од
шездесетих година прошлог
века, када је, након великих
поплава, саграђен и поменути
бедем, објекат користе чувари,
који су званично запослени у
панчевачком Водопривредном
предузећу „Тамиш–Дунав”.

За тих педесет и кусур година на
том местусе измењало више људи,
а у последњих осамнаестпоменути
рејон дужи Радован Милошевић.

– Петнаест година сам
радио као насипски чувар, а
онда сам прихватио да будем
задужен и на пумпи, чија је
функција да избацује у Дунав
вишак воде из канала, наста-
лих од подземних вода. У њој
је сада све аутоматизовано,
на дугмиће, а моја обавеза је
да првенствено водим рачуна
о томе да ниво воде у канали-
ма не пређе 2,30 метара, како
не би дошло до поплаве окол-
ног земљишта. Интересантно
је да, када Дунав опада, расте
вода у каналима, што многи
нису могли ни да претпоста-
ве. Поред тога, бринем о наси-

пу, косим га и одржавам, а
чувам и околне шуме. Мерим
и ниво у бројним околним
бунарима и шаљем резултате
надлежнима бар двапут месеч-
но – каже Радован.

До појаве те, како је многи
зову, „црвене” пумпе, на овом
потезу веома јаке подземне воде
лако су плавиле све што је род-
но и плодно.

– Е, откад се захваљујући
пумпи вода из канала извлачи
и доводи у нормалан ниво, нема
више проблема. А због насипа
више ни Дунав не може да пла-
ви околину, као до шездесетих
година прошлог века, када је
стизао и до обода Старчева.
Додуше, било је критично чуве-
не 2006. године, када је вода
стигла на пола метра од беде-
ма. Дежурали смо нон-стоп и
пратили изворе да случајно
нема рупа од кртица, јер вода
лако пронађе пут. Ишло је дотле
да ме је супруга у једном
моменту питала шта да ради
ако бедем буде пробијен, па

сам јој рекао да се попне на
дрво – прича овај чувар.

Све на сто за путнике
намернике...

Радован каже да посао није
лак, али је леп и прија орга-
низму, а и плата је солидна и
редовна. Чак му је и донесу
на кућни праг, па ни због тога
не мора у град...

– То ми у потпуности одгова-
ра, јер ми се не мрда из овог раја.
Иначе, дошао сам као трећи, па
су ме прозвали Радован Трећи, а
ја им кажем да сам шести, зато
шту ћу овде остати и три цела
мандата. И тако је и било, буду-
ћи да је прошло осамнаест годи-
на откад смо супруга и ја у чувар-
ници. За то време овуда је про-
дефиловало толико људи да им
се не зна број. И треба тако, јер
каква је то кућа у коју нико не
свраћа. Ми смо прави весели
Босанци и, шта год да има, изне-
ћемо на сто сваком путнику
намернику – прича Радован.

И стварно, супруга Мира, као
домаћица старог кова, у двори-
шном „смедеревцу” је испекла
никад боље кифлице, и то с дома-
ћим козјим сиром, док је дома-
ћин изнео одличну чисту дома-
ћу ракију од брескве... И одмах
су осмеси постали неупоредиво
шири, баш како доликује једној
тако гостољубивој кући...

– Живели смо у Старчеву, а
муж је радио 29 година у „Азо-
тари”.  И, када су тражили рад-
ника на овој чуварници, покој-
ни Пера с прве чуварнице га је
звао, зато што је мој Радован

на овом потезу по цело лето
секао шуму за „Србијашуме”.
Није много размишљао, па сам
се и ја заједно с њим пресели-
ла, јер је услов био да је рад-
ник ожењен. Иначе, не мешам
се у његове послове, већ искљу-
чиво водим домаћинство. Има-
мо башту, па копам, садим и
радим све што треба. Берем и
воће кад ме позову у околини.
Некада сам имала фарму од
педесет коза расе алпина, а мој
сир је ишао чак и за Немачку
и Италију... Али у међувреме-
ну ми је то постао велики напор,
па ми је остала само једна, Бел-
ка, да ме жеља мине... Гајим и
кокошке и сви траже моја дома-
ћа јаја. Много тога произведе-
мо, припремимо дрва за огрев,
обезбедимо се за зиму и буде
нам права дивота. Међутим, ко
хоће само да ужива, тај нема
шта овде да тражи, јер мора
много да се ради. Али то окре-
пљује душу и тело. Рано леже-
мо, рано устајемо, много ради-
мо, а на крају дана много смо
и срећни – каже Мира.

Рајино стадо

Одмах до њих живи Раја, поре-
клом из околине Београда. По
бедемским ливадама свако-
дневно напаса стадо од три-
ста оваца. Наравно, ту је и
неизбежна пулинка, којој је
овај старији али виталан човек
баш завикао: „Мала, иди доле,
потерај их!” И паметни пас
их је за тили час вратио на
жељено место...

– Имам око триста глава и
стадо је уматичено. Овце су
расе виртенберг, које су позна-
те по томе што се двапут годи-
шње јагње. Међутим, док некад
нисам могао да се, рецимо, за
Ђурђевдан одбраним од купа-
ца, откако је кренула корона,
не могу малтене ниједну да
продам. Последње што сам
некако протурио јесу неки
јагањци, и то преко Темерина
директно за Израел – каже Раја.

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

Џеси
Ова малена „медведица” тражи сигуран
дом. Стара је око два месеца и весела
као и сви њени вршњаци, увек спремна
за истраживање и бескрајно чешкање.

Џеси је сада очишћена од паразита и
вакцинисана, чека је стерилизација, а
они који је удоме биће у обавези да пот-
пишу уговор о одговорном власништву.

Све друге информације могу се доби-
ти позивом на број телефона 064/000-
96-29.

Брка
Мужјак теријера, бркатог типа, борави
у једном градском ресторану, али жели
да се што пре скући.

Kад се појавио, био је врло уплашен
и неповерљив, међутим сада се опу-
стио и одомаћио. Предиван је у односу
с другим псима и обожава да се игра.

Kастрација ће бити обезбеђена након
удомљавања, а заинтересовани за удо-
мљавање могу да се јаве на телефон
064/035-87-05.

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

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

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

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

за цео жи вот!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

СВРАТЕ И СТРАНЦИ...

Милошевићи кажу да им

повремено у чуварницу

сврате и странци, па иако

не знају језик, некако се

споразумевају.

– Биле су нам недавно

неке брадоње, које су раза-

пеле шатор на оближњој

пољани, а жена се, након

што их је добро нахранила и

напојила, уплашила да нису

неки муџахедини. Шалу на

страну, свако је добродо-

шао и никад нисмо имали

проблема ни са ким... –

каже Радован.

И Раја је ових дана наи-

шао на неког усамљеног

бициклисту из Енглеске,

који је тако британски

уљудно стао како би овце

прошле...

ЉУДИ КОЈИ СУ СЕ ПРОНАШЛИ У ПРИРОДИ ПОКРАЈ ВЕЛИКЕ РЕКЕ

ЛЕПОТА ЖИВОТА У ПОДУНАВСКОЈ ИДИЛИ

Милошевићи праве и одличан козји сир Пси (не) лају на бициклисте

УЧЕСТАЛЕ КРАЂЕ ЈЕДИНИ ПРОБЛЕМ

Житељи овог подунавског

потеза истичу да се у

последње време веома ома-

совио лоповлук.

– Много се краде... И, док

смо некад могли да остави-

мо кућу „на извол’те” а да

ништа не зафали, сада

лопови све време вребају и

„чисте” викендице до нуле –

наводи Радован.

Лопови не презају ни да

украду овце...

– Пре неки дан је један

бели пик-ап из смера Ива-

нова пришао безобразно

близу до моја два јагњета,

која су била заостала за ста-

дом стотинак метара. Ипак,

кад су ме видели, одмах су

се окренули и збрисали

пуним гасом – прича Раја.

Раја са својим овцама

Радован и Мира на чуварници број 2

Бујна природа око насипа

Петак, 21. мај 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

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

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Имате довољно новца за улагање,
али будите опрезни у пословима
везаним за рудна богатства и дрво-
прерађивачку индустрију. Право
је време да се посветите сређива-
њу дома. Пуно ћете излазити, па
избегавајте екстремности.

Немојте одустајати од својих иде-
ја. Гледано мало даље, показаће
се да сте потпуно били у праву.
Обиље шарма доноси и обиље
понуда, што интригантних, што
безобразних. Сами одлучите шта
ћете урадити. Све је на вашој
страни.

У тренуцима опуштености склони
сте да поверујете у бајке. Водите
рачуна ако за сараднике имате
Ракове или Девице, јер може
доћи до несугласица. Ово је само
почетак великих и крупних проме-
на у вашем животу, пажљиво
донесите одлуке.

Уколико очекујете подршку неког
Овна, будите опрезни јер врло
лако може бити лажна. Током
овог периода могућ је успех у
уметности, медијима или у раду
са странцима. Крајем месеца
имаћете могућност да остварите
своје снове.

Близанци који се боре за бољу
позицију у оквиру фирме, а раде у
војсци, полицији, инспекцији,
могу напокон да одахну. Награда
за уложени труд ће стићи. Ваш
љубавни живот је као рингишпил.
Ово је период у којем нећете моћи
да одолите искушењима.

Ћутите о својим плановима.
Добром организацијом посла све
што замислите може да се оства-
ри. Расположење вам осцилира
од еуфорије до меланхолије, па ће
бити јако тешко разумети вас, а
још теже пратити вас.

Очекује вас ванредни прилив нов-
ца. Док други буду уживали у
доколици, ви ћете имати пуне
руке посла. Када станете пред
огледало, видите особу која веру-
је да се чуда догађају, само треба
сачекати. Партнер вас подржава.

Посаветујте се с неким блиским
чланом своје породице или осо-
бом од поверења пре него што
донесете одлуку о проширењу
постојећих послова. Помало сте
пасивни што се тиче неке љубавне
иницијативе. Потрудите се више!

Пред вам је дужи период исцр-
пљујућег рада, али бићете задо-
вољни. Могућа је једна непријат-
на сцена с неким кога дуго позна-
јете и сматрате га пријатељем.
Вероватно ће се усудити да вам
покаже своја осећања.

Немојте да упадате у сопствене
замке покушавајући да на своје
место поставите људе који су вам
правили проблеме у прошлом
периоду. Неколико дана одмора
вам може помоћи да коначно
донесете одлуку и станете на луди
камен.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Промене које очекујете догодиће
се тек крајем месеца, поготово
ако радите у медијима. Зато ову
недељу искористите за припреме.
Послушајте своје срце, мало се
уморило од преиспитивања,
пустите га да поново затрепери.

Најбоље ће проћи Водолије које
се баве приватним бизнисом,
раде у приватним фирмама или
за стране компаније. Пред вама
је једно страствено пролеће, али
пробајте да свој темпераменат
држите под контролом, а још
више свој језик.



СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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ОГРЕВ

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

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

ВОЗИЛА

ПОНУДА

JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

(чиста буковина)

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

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

ПРОДАЈЕМ опел мериву 1.7,
2005. годиште. 063/325972.
(304264)

TOMOС аутоматик, 1987. го-
диште, 130 евра. 064/240-67-
56. (304303)

ПРОДАЈЕМ рено клио1.5 дцл,
2002. годиште, хаварисан.
062/491-240. (304309)

ПРОДАЈЕМ шкоду фабију,
произведен 2012. године,
бензински погон, цена 3.500
евра. 063/479-347. (304390)

АУТОМОБИЛ голф 3, 1996, у
возном стању, на продају.
Тел. 013/312-443. (304346)

ШКОДА роомстер, 1.2,
2008/2009, 125.000 км, ате-
стиран плин, регистрован го-
дину. 064/130-36-02. (304397)

СТИЛО 1.2, 16 в, 2002, пет
врата, фул опрема, шест бр-
зина. 064/130-36-02. (304397)

ГРАНДЕ пунто, 1.4, 2005/2006,
троје врата, фул опрема.
064/130-36-02. (304397)

ДАЧИЈА логан, 1.6, 2008/2009,
атестиран плин, прва боја,
фул опрема. 064/130-36-02.
(304397)

СТИЛО 1.9 јтд, 2002. велики
сервис пре 25.000 км.
064/163-57-59. (304451)

ПРОДАЈЕМ голфа 3, бензи-

нац 55, 1598 кубика, 95, 1.200

евра, рађена полугенерална.

065/208-35-49. (304475) 

ПРОДАЈЕМ рено твинго, 1997.
годиште, очуван, регистрован.
063/253-466. (304430)

АЛФА 147, 1.6 бензинац,
75.600 км, 2010, као нов, дого-
вор. 060/045-66-25. (304459)

ФОРД КА 1.3, 79.000 км,
2003, изузетно очуван, 1.250
евра. 060/045-66-25. (304459)

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

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању од 70 до 1.800
евра. 062/193-36-05. (304423)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању од 100 до 2000
евра. 063/165-83-75. (304423)

ГАРАЖУ дуплу, 26 квм, изда-
јем, зидана, грејање струја,
гратис, Тесла. 061/225-16-43.
(304162)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ гара-
жни простор од 130 квм у Та-
миш капији, минус један.
063/175-62-95. (304359) 

ИЗДАЈЕМ гаражу на Тесли.
Тел. 063/849-54-32. (304187)

ЛЕД, ЛЦД откуп слупаних и
неисправних. 060/078-47-89,
063/778-47-89. (304473) 

ПРОДАЈЕМ три овце винтер-
берг. 063/874-70-77 (СМС)

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

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

ТРПЕЗАРИЈСКИ сто с столи-
цама, судопера, компјутерски
сто, орман, ципеларник, фоте-
ље. 063/861-82-66. (304088/р-4916)

ПРОДАЈЕМ трофазни крупач
са четири сита и склопком.
Светозара Марковића 75,
Панчево. (304263)

ГЛИСЕР, 220 евра, персун 6,
500 евра, јамаха 25, евинруде
9.9. 064/482-65-53. (304241)

ПРОДАЈЕМ АПН 6 с старе та-
бле, алфа плинску пећ 7,
штапови род хачинсон, пара-
болици, машинице шимано.
063/160-27-09. (304311)

ГАРНИТУРА тросед, двосед,
фотеља, еко кожа, сто,
12.000 динара, н. Миса.
064/136-61-44. (304238)

ПРОДАЈЕМ цео меган у дело-
ве, огледало, стаклени сто,
ветрину, јакне, нове патике.
060/143-62-10. (304292)

ПРОДАЈЕМ тросед, две фоте-
ље, табуре и брачни кревет.
069/251-77-24. (304313)

ПРОДАЈЕМ угаону гарнитуру
и за спавање, 150 евра.
063/858-47-55. (304316)

УЉАНИ радијатор, уградна
рерна, комбиновани фрижи-
дер двомоторац, усисивач, те-
левизор. 063/861-82-66. (304326)

ПРОДАЈЕМ мањи фрижидер
60 евра, већи 80 евра и ТА
пећ 100 евра. 064/314-00-68.
(304329)

ПРОДАЈЕМ нову дрвену сто-
ларију, улазна врата, терасна
врата једнокрилна и двокрил-
на, прозори са шалонима.
064/372-89-69. (304360)

ЗБОГ селидбе продајемо сво
покућство, ормане, регал,
столице, лежаје, белу технику
и метраже, гардеробу очува-
ну и нову и друго. 064/187-
20-13. (304396) 

ПРОДАЈЕМ стари креденац и
пећ на бутан боцу. 066/362-
597. (304413)

ЈАРИЋИ на продају може и
заклани, доносимо кући.
013/617-336. (304445)

ПРАСИЋИ и ован на продају.
Новосељански пут 175 б. Ми-
ћа. 064/303-28-68. (304457)

ПРОДАЈЕМ судопере и оста-
ле кухињске елементе.
063/773-45-97. (304449) 

ПРОДАЈЕМ уклопни бојлер и
значке. 060/643-72-32. (304474)

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

КУПУЈЕМ столове, столице,
кухиње, остало покућство.
060/138-52-38. (304424)

ПРОДАЈЕМ 44,5 ари грађе-
винског земљишта на Јабуч-
ком путу. Тел. 064/640-56-48
(СМС)

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

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

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

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

КУЋА на продају, 1/1, Кара-
ђорђева, Горњи град, 3 ара
плаца, 70 + 45 + 30 квм. То-
тално реконструисана, одмах
усељива, цена 52.000 евра.
Тел. 065/533-30-33. (ф)

КУЋА на продају, Јаношикова
159, 14,6 ари, 130 квм стам-
бени простор, 70 квм помоћ-
не просторије, струја, вода,
телефон, канализација. Кон-
такт 063/436-724. (304456)

БЛИЗУ центра, добра, лепа,
квалитетна кућа на 3.5 ара,
170.000 евра. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (304488)

ТОП ПОНУДА. 60 ари са ку-
ћом, Баваништански пут, само
119.000 евра, АМК некретни-
не. 061/262-08-44. (304382)

ПРОДАЈЕМ викендицу у Омо-
љици, 11 ари, под воћем, лега-
лизована. 063/436-918. (304282) 

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

ПРОДАЈЕМ стару кућу на 19
ари плаца, Банатско Ново се-
ло. 066/887-84-00. (304265)

ПРОДАЈЕМ плац на старој
Миси, 11 ари под младим во-
ћем. 063/436-918. (304282)

ПРОДАЈЕМ кућу, три стана 8
ари плаца, Горњи град.
063/829-89-48. (304152)

КУЋА бања Врујци, 60 квм, 6
ари, продајем, мењам.
011/274-80-67. (304286)

РЕТКО у понуди. Стрелиште,
кућа са плодоужитком, само
37.000 евра, АМК некретни-
не. 061/262-08-44. (304382)

ПРОДАЈЕМ викендицу и усту-
пам плац. Рибарско насеље
„Миље” на Дунаву. 064/112-
20-70. (304363)

КУЋА у Старчеву на продају
91квм + 75 квм у изградњи, 8
ари плац. Трофазна струја,
вода и канализација.
063/829-83-18. (304330)

ЗЕМЉИШТЕ градско грађе-

винско, 110 ари продајем.

Струја, вода, северна зона.

1.500 евра по ару. Може стан

уз вашу доплату. Власник.

064/136-42-00. (304365)

ГРАЂЕВИНСКО земљиште,

Стрелиште, 90 ари, 4.500

евра по ару. „Кров”, (398).

060/551-64-50. (304387)

ГРАЂЕВИНСКО земљиште

11.922 квм, код фабрике на Ја-

бучком путу, 220.000. „Кров”.

060/551-64-50. (304387)

КУЋА за инвеститоре на пла-
цу од 6,3 ари. Маргита, бли-
зина Супа, фронт 14 м,
100.000, (398) „Кров”.
060/551-64-50. (304387) 

У ВРЊАЧКОЈ бањи викенди-
ца на продају. 064/947-29-92.
(304386)

ГРАЂЕВИНСКО земљиште, Ја-
бучки до пута, 26 ари, 75.000.
„Кров”. 060/551-64-50. (304387)

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

ПРОДАЈЕМ стан, 42 квм, Ул.
Тозе Марковића 26-а, укњи-
жен, 13.000 евра, иза Крзна-
ре, преко пруге. Тел. 366-990,
064/968-63-81. (304404)

ДУПЛЕКС 70 квм, 49.000
евра, Д. град. Тесла лукс 118
квм, гаража, 94.000 евра.
„Дива некретнине” (470).
064/246-05-71. (304310)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

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

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УРОЛОГИЈА

др Предраг Вујић 
Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Душан Стојић

Општа болница Панчево

ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ Цена: 2.500 динара

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ 1 

• КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,

леукоцити са леукоцитарном формулом 

и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 

• ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL 

ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ, + ТРИГЛИЦЕРИДИ

+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• УКУПНИ БИЛИРУБИН + ДИРЕКТНИ БИЛИРУБИН + AST

+ ALT + ALP + GGT Цена: 700 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 21. МАЈА ДО 3. ЈУНА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

АКЦИЈА

• ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ + УЛТРАЗВУЧНИ 
ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ Цена: 4.500 динара



ПОСАО

ПОНУДА

ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

Петак, 21. мај 2021.18 ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs

Ekskluzivni 

NOVI luksuzni 

stanovi

 u srcu

grada

 92.5 m2

useljivi od 

04. Jula 2021.

radeizgradnja@gmail.com

Miloš 0631545819

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Леков-
Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

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

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

Потребни помоћни радник

на пољопривредном газдин-

ству. Потребно знање рада

на машинама: трактор, пум-

пе, машине за сечење тра-

ве, итд. Возачка дозвола.

062/889-81-66

ПОТРЕБАН ВОЗАЧ за доставу
и снабдевање ћевабџиници

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

(4/301480)

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

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

(2/299242)

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

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

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

Stan 2 112,40 m²
Stan 3 54,65 m² rezervisan

Stan 4 68,54 m² rezervisan

Stan 5 66,06 m² rezervisan

Stan 6 66,55 m² 
Stan 7 59,38 m² rezervisan

II sprat
Stan 8 72,78 m² rezervisan

Stan 9 112,40 m²

Stan 10 54,65 m² rezervisan

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

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

III sprat
Stan 15 72,78 m² rezervisan

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

Stan 18 68,54 m² rezervisan

Stan 19 66,06 m² rezervisan

Stan 20 66,55 
Stan 21 59, 38 m²

IV sprat
Stan 22 72,40 m²
Stan 23 111,20 m²
Stan 24 54,00 m² rezervisan

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

Stan 27 65,83 m²
Stan 28 58,44 m²
DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje
Stan 1 42,80 m²
Stan 2 60,75 m²
Stan 3 76,74 m² 
Stan 4 77,64 m² 

Stan 5 60,70 m² 
I sprat
Stan 6 46,62 m² rezervisan

Stan 7 77,28 m² 
Stan 8 76,09 m² rezervisan

Stan 9 77,64 m² rezervisan

Stan 10 60,70 m² rez-
ervisan
Potkrovlje
Stan 11 46,36 m²
Stan 12 76,18 m² rezervisan

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

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

BRAĆE JOVANOVIĆ 22a
I sprat

stan 2 – 55,50 m²

II sprat

stan 3 – 51,19 m²

stan 4 – 55,50 m²

povučeni sprat

stan 5 – 103,39 m²

MILOŠA TREBINJCA 62–64
Povučeni sprat

stan 14 – 148,75 m²

stan 15 – 78,61 m²

SLAVKA BOKŠANA 5
900 evra/m²

stan 1 – 38,90 m²

stan 2 – 25,73 m²

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

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

I sprat 48,29 m²)

stan 4 – dupleks (II sprat 66,06 m²

+ galerija 40,80 m²)

stan 5 – dupleks (II sprat 54,15 m²

+ galerija 38,22 m²)

stan 6 – dupleks (II sprat 53,65 m²

+ galerija 30,25 m²)

НОВОГРАДЊА

Панчево центар,

станови:

једноипособан 38,

двоипособан 62,

троипособан 76.

Инвеститор.

063/823-71-79. 
(12/304484)

ИЗДАЈЕМ

МАГАЦИНСКИ
ПРОСТОР

350 квм, у центру града

063/808-58-13
(1

/3
0

4
3

3
8

)

ДВОСОБАН Миса н. призе-
мље, 30.000 евра, 53 квм,
„Дива некретнине”, (470).
064/246-05-71. (304310)

ЈЕДНОСОБАН 40 квм, први
спрат, Стрелиште, сређен,
30.000 евра. 063/860-35-31
(СМС)

ТРОСОБАН стан, строги цен-
тар, 72 квм, две терасе, трећи
спрат, лифт, ТА, могућност
ЦГ. 75.000 договор. Звати по-
сле 17 сати на тел. 064/119-
60-06. (304262)

ПРОДАЈЕМ стан на Содари,
56 квм. 064/127-78-45,
064/067-16-59. (304318)

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

ПРОДАЈЕМ стан, Стрелиште
1, нов, укњижен, власник, без
посредмника, 49 квм, 50.000
евра. 065/208-35-49. (304475)

ПОВОЉНО продајем стан у
Банатском Карловцу или га
мењам за стан у Панчеву.
Тел. 066/362-597. (3044139

АМК продаје изузетан двосо-
бан стан са задржавањем
плодоужитка. Тесла, 38 квм,
само 23.900. 061/262-08-44.
(304382)

СТРЕЛИШТЕ, 46 квм, VI II,
последњи, леп, ЦГ, ренови-
ран, 35.,000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (304488)

ЖЕЛИТЕ хитнод а продате
Вас стан, позвоите нас! АМК
некретнине, Његошева 12.
061/262-08-44. (304382)

СОДАРА, 67 квм, већи двосо-
бан, претворен у двоипосо-
бан, VI II/XI I, ЦГ, лифт + га-
ража, 62.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (304488)  

КОТЕЖ 2, трособан, VI, две
терасе, 65.000. (398), „Кров”,
060/551-64-50. (304387)

КУПОВИНА станова, кућа,
локала, плацева. Пуна правна
сигурност, АМК некретнине,
Његошева 12. 061/262-08-44.
(304382)

ПРОДАЈЕМ стан, 47 квм, Жар-
ка Зрењанина 2. 060/333-50-
49, 060/355-37-61. (304469)

ПРОДАЈЕМ тросоан стан, 67
квм, II спрат, лифт, ЦГ, Те-
сла. 0963/278-250. (304344)

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

ИЗДАЈЕМ намештен двособан
стан центар ЦГ клима каблов-
ска интернет. 063/718-70-72
(СМС)

ИЗДАЈЕМ стан за теренце,
позвати на бр. 063/775-29-94
(СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен стан, 45
квм, Котеж 1, I, ВП, 170 евра.
064/599-45-61 (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан за самца, нова
Миса, намештено. Тел.
064/207-19-88. (304184/р-4916)

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

МАЛИ стан у центру за једну
особу, потпуно опремљен.
063/617-190. (304334)

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

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру, центар, одмах усељива,
самцима, веома повољно.
060/691-88-23. (304481)

БЕСПЛАТНО становање, ста-
нари у Иванову. 064/372-94-
71. (304406)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан за
издавање, намештен, строги
центар. 060/852-20-29. (304407)

ИЗДАЈЕМ потпуно нов, лукс,
намештен, двособанс тан 61
квм, паркинг место, строги
центар. За фирме могућ по-
врат ПДВ-а. 420 евра месеч-
но . 064/614-31-23. (304408)

СТРОГИ центар, Карађорђе-
ва, двособан комфоран стан
у згради, издаје се на дуже.
Тел. 062/860-30-66. (304415)

ИЗДАЈЕМ трособан намештен
стан, ЦГ, лифт, екстра, строги
центар. 062/804-86-04. (304417)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан на дужи период,
Улица Моше Пијаде 1. Тел.
063/208-344. (304428)

ЈЕДНОСОБАН намештен стан,
дворишни, за издавање.
061/175-00-15, 064/145-47-48.
(304422)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан у строгом центру Панче-
ва, ЦГ, клима, wi/fi. 063/343-
451. (304454)

ИЗДАЈЕМ леп стан у Панчеву,
самцима или самицама.
066/110-870. (304366)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву,
стара Миса. 063/207-819.
(304403)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан у кући. 063/101-
28-16. (304342)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан
стан на Котежу 2. 060/178-
47-40. (304361)

ИЗДАЈЕМ једнособан нена-
мештен стан на Стрелишту,
ЦГ. 064/475-50-03. (304368)

ИЗДАЈЕМ двоипособан наме-
штен стан у строгом центру,
ЦГ, клима, I спрат. 066/011-
955, 064/85-66-216. (304261)

КОД „АВИВА” комплетно на-
мештена гарсоњера за самца
непушача. 190 евра. 065/353-
07-57. (304249)

ИЗДАЈЕМ део куће за послов-
ну делатност, кројачница, ра-
дионица и слично. 064/329-
49-19. (304268)

ГАРСОЊЕРА, строги центар,
намештена, ТВ, ТА, самцу,
раднику, 120 евра. 069/113-
00-73. (304270)

ИЗДАЈЕМ двособан, наме-
штен стан, Котеж 1, Милан.
064/169-68-54. (304291) 

ИЗДАЈЕМ локале 110 квм, 40
квм, канцеларијски простор
Звезда, Стевана Шупљикца
88. 063/278-250. (304189)

ИЗДАЈЕМ локал од 90 квм
код аутобуске станице.
063/278-421. (304104)

ИЗДАЈЕМ опремљен локал.
Веома прометна зона.
065/543-21-41. (304156/р)

ИЗДАЈЕМ прелеп пословни
простор у Панчеву за ордина-
цију, канцеларију, послове
занатске делатности.
065/207-40-48. (304366) 

НА ПРОДАЈУ пословни про-
стор површине 60 квм, Пан-
чево – центар, ул. Змај Јове
Јовановића, сутерен, цена
45.000 евра. Телефон
063281-679. (304158) 

ПОСЛОВНИ простор у стро-
гом центру, ЈНА улица. 30
квм, 24.900. АМК некретни-
не. 061/262-08-44. (304224)

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

ИЗДАЈЕМ локал 25 квм, Не-
мањина бр. 8. 063/160-27-09.
(304311)

ИЗДАЈЕМ локал у Старчеву
од 30 квм. 063/812-42-83.
(304476)

ИЗДАЈЕМ локал од 20 квм у
Панчеву, Жарка Зрењанина
13. 064/184-87-50. (304439)

ПОТРЕБАН возац Ц и Е кате-
горије са искуством, за међу-
народни Румунија и Бугар-
ска. Пријава, сталан посао.
069/301-17-00 (СМС)

ПОТРЕБАН искусан возац са
Ц категоријом за дистрибуци-
ју по Београду. 062/311-651
(СМС)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребни
пица-мајстор и раднице за па-
лачинке. 062/339-279. (303946)

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

ПОТРЕБНА девојка за разно-
шење кафе на бувљаку.
064/132-98-12. (304271)

ИЗДАЈЕМ локале 100 квм и
40 квм, Звезда, Стевана Шу-
пљикца 88. 063/278-250.
(304344)

ИЗДАЈЕМ локал 20 квм, Ми-
лоша Обреновића 7-а, преко
пута Дома здравља. Тел.
066/333-171. (304281)

ИЗДАЈЕМ радионицу, аутое-
лектричар, аутомеханичар,
Новосељански, 100 квм.
064/482-65-53, (304241)

ПОСЛОВНИ или стамбени
простор у ЈНА улици, 30 квм,
само 25.000 евра. АМК не-
кретнине. 061/262-08-44.
(304382)

ИЗДАЈЕМ локал у центру гра-
да, код Суда. 063/691-169.
(304447)

ИЗДАЈЕМ простор на Бавани-
штанском путу, погодан за
аутомеханичарску радионицу
и пословни простор од 170
квм погодан за разне делат-
ности. 063/305-036, 061/152-
18-71. (304425)

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

ПОТРЕБАН возац Ц и Е кате-
горије. 063/666-755 (СМС)

ПОТРЕБНА радница у пека-
ри. 062/404-144. (304248)

ПОТРЕБАН радник за посло-
ве одржавања зелених повр-
шина. 064/196-17-32. (304244)

РЕСТОРАНУ потребна радни-
ца за рад на одржавању хиги-
јене. 064/149-99-73. (304240)

РЕСТОРАНУ „Коноба 32” по-
требан конобар – шанкер са
искуством рада у ресторану.
Позвати на 062/880-59-99, од
16 до 20 сати. (304359)

КИОСКУ у центру потребан
радник. 064/213-10-49.
(304240)

ПОТРЕБНИ вредни и одго-
ворни људи за поделу флаје-
ра. 063/884-26-32. (304237)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 064/217-48-56.
(304272)

ПОТРЕБАН грађевински ин-
жењер и техничар. 063/246-
509. (304284)

ПОТРЕБАН радник за посао
на бувљаку. 063/836-70-61.
(304296)

ПОТРЕБАН конобар рестора-
ну „Звезда”, Стевана Шу-
пљикца 88. 063/278-250.
(304344)

РЕСТОРАНУ „Royal” у Авив
парку потребан конобар – ко-
нобарица. 063/216-788. (304353)

РЕСТОРАНУ „Коноба 32” по-
требан кувар – пица мајстор
са искуством. Позвати на
062/880-59-99 од 16 до 20
сати. (304359) 

РЕСТОРАНУ „Коноба 32” по-
требан возач – достављач
хране са искуством. Позвати
на 062/880-59-99, од 16 до
20 сати. (304359) 

ПОТРЕБНИ радници за рад у
ауто перионици у Стевана
Шупљикца. 062/214-765.
(304350)

МR. PIZ ZA тражи возача Б
категорије. Обавезно позна-
вање града без навигације.
Фиксна плата, пуно радно
време. 064/187-98-10.
(304002)

КОМЕРЦИЈАЛИСТА за рад на
стоваришту грађевинског ма-
теријала, са искуством, по-
требан. 065/333-03-39. (ф)

ПОТРЕБАН конобар – коно-
барица за рад у кафићу.
060/727-25-95. (304242)



ИЗДВАЈАМО ИЗ ПОНУДЕ:

• Бесплатна провера диоптрије

• Комплетне наочаре 

од 2.100 динара

• Сунчане наочаре 

од 3.000 динара

• Контактна сочива

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

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски

преглед и полагање прве помоћи



УСЛУГЕ

ПОСАО

ПОНУДА
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ПОТРЕБНИ радници

ћевабџиници 

у Панчеву

– домаћи бренд. 
Два роштиљ 
мајстора, две раднице 
на шалтеру и за 
припрему салата.
Плата добра 
+ пријава. Горан.
063/826-46-87. 

(6/304223)

ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ

РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

рас пи су је

КОН КУРС

за рад но ме сто:

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК

За ин те ре со ва ни тре ба да по ша љу CV на мејл 
адре су: zzzzpancevac@gmail.com

или

да га до не су лич но у про сто ри је За во да „Пан че -
вац”, на адре су: Ву ка Ка ра џи ћа 1.

Рок за кон ку ри са ње: 1. јун 2021.

Аутоцентру „Рајин” из Банатског Новог
Села потребан радник на линији тех-

ничког прегледа, са или без радног ис-
куства. Потребна диплома машинског
техничара или саобраћајног техничара
или техничара друмског саобраћаја или
аутомеханичара. 

За остале информације позвати 069/600-667
или доћи лично.

(ф)

ALM NONWOVEN MANUFACTURING D.O.O. 

TRAŽI

1. Radnika na pakovanju robe i pomoć 

u magacinu (muški izvrsitelj)

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

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

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

„ЈМД” д. о. о. 
Гробљанска 50, Панчево, Војловица

Фирми за нискоградњу

потребни

ФИЗИЧКИ РАДНИЦИ

Инфо. на тел. 013/332-526

(2/304349)

Здравствене услуге и помоћ у кући,

одржавање личне хигијене, припрема

оброка, хигијена простора, третман

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

РЕСТОРАН „ДВОРИШТЕ”

ПАНЧЕВО

Потребни конобари и
шанкери са искуством.

Контакт тел.

061/669-14-62 
(11/304450)

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

74
82

8)

ПОТРЕБНА особа за помоћ у
кући. Неговатељица – герон-
тодомаћица. 062/321-859.
(304367)

РЕСТОРАНУ Po co Lo co по-
требан продавац (чекер).
064/874-03-11. (304370)

CA FE TE RI JI Bi an co потребно
особље за рад. 063/108-00-
80. (Ф) 

CA FE TE RI JI Bi an co потребне
спремачице. 063/108-00-80. (Ф)

ПОТРЕБНА конобарица, ка-
фе Pi cas so Панчево. 065/504-
91-07. (304470)

CAF FE FLA MIN GO тражи де-
војку за рад. 069/364-10-04.
(304441)

PIZ ZE RIA MAMMY тражи
радника и пица мајстора.
063/691-169. (304447)

ПОТРЕБНИ мајстори за изра-
ду и уградњу ПВЦ и АЛУ сто-
ларије. 063/249-432. (304414)

ТРАЖИМ раднике за рад у ау-
топерионици. Плата по дого-
вору. Книћанинова 34/Б. Ке-
па. 065/555-53-53. (304453)

ДИСТРИБУЦИЈА пића тражи
возача Б категорије „Зока”
доо. 063/376-820. (304433)

ПОТРЕБНА радница за рад у
трафици. 064/462-12-61. (304482)

ПРОДАВНИЦИ „Млађа” по-

требан ноћни чувар, преко 55

година. 013/334-003. (ф)

ПОТРЕБАН помоћни радник у

пекари. 063/660-438. (304477)

FA MILY GAR DEN Дому за
стара лица потребна помоћна
радница за рад у кухињи и
вешерају. За све информаци-
је позвати 066/008-138. (ф)

ПОТРЕБАН помоћни радник
за постављање сателитских ан-
тена, није потребно искуство.
Обавезна возачка дозвола Б
категорије. 065/333-13-59. (ф)

ПОТРЕБНА помоћна радница
у производњи колача. Звати
радним данима од 8 до 16 са-
ти. 063/660-438. (304477)

ПОТРЕБАН МАГАЦИОНЕР.
Звати радним данима од 8 до
16 сати. 063/660-438. (304477)

ПОТРЕБАН возач. Звати рад-
ним данима од 8 до 16 сати.
063/660-438. (304477)

ПОТРЕБНА хигијеничарка.
Звати радним данима од 8 до
16 сати. 063/660-438. (304477)

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

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка бој-
лера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација,
Мића. 064/310-44-88. (303916)

КОШЕЊЕ траве тримером,
дворишта, плацеви, воћњаци.
064/932-52-86. (303954)

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

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³, пе-
сак, шљунак, сејанац, шут.
Цена по тури 1.500 динара.
064/141-47-39. (304018)

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

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

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
тракасте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/882-25-09.
(303716)

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

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

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР адапта-
ције купатила, славине, по-
правке санитарије, одгушење
канализације. 061/193-00-09.
(304116)

СЕЛИДБЕ превоз друге робе,
Панчево, даље. Цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29.
(304111)

ЧУВАМ стара лица. Јелена.
063/179-33-34. (304487)

ПАРКЕТАР постављање, хо-
бловање, фуговање, лакира-
ње паркета, поставка ламина-
та. 062/476-815. (304258)

АЛУ ПВЦ столарија, комарни-
ци, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, гурт-
не. 064/181-25-00. (304289)

ШЉУНАК, песак, сејанац, од-
воз шута малим кипером до 2
м³. Лаза. 065/334-23-38.
(304410)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор, Алек-
сандар. 064/157-20-03. (304294)

КВАНТНА магнетна анализа
целог организма. Савет и пре-
порука. 063/868-04-51. (304305)

МОЛЕРСКО фасадерски ра-
дови, глетовање, гипс, крече-
ње, фарбање столарије.
061/692-23-85. (304305)

ОДГУШЕЊЕ купатила, кухи-
ња и канализационих цеви
машинским путем. 062/640-
741. (304388)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради од-
гушење судопере, купатила,
поправке, замене, одмах.
064/495-77-59, 013/331-657.
(304343)

МОЛЕРСКО фарбарски радо-
ви, брзо, педантно, повољно.
Драганче. 063/800-90-97. (304317)

ХАУСМАЈСТОР црнотравац.
063/828-57-75. (304380)

МОЛЕРСКО гипсарски радо-
ви, брзо, педантно, повољно.
Драганче. 065/523-02-73. (304317)

ПРЕВОЗ малим кипером
шљунак, песак, сејанац, ри-
зла, утовар одвоз шута.
060/474-74-57. (304351)

НАЈПОВОЉНИЈЕ кошење
дворишта и баште са дугим
искуством. 063/828-57-75.
(304380)

МОЛЕРСКО фарбарски радо-
ви и обрада шпалетни.
065/842-84-29, 063/842-84-29.
(304392)

КЛИМЕ уградња, сервис, анти-
бактеријско прање. Фриго Ма-
тић. 060/521-93-40. (304402)

ЕЛЕКТРИЧАР инсталације,
бојлери, табле, индикатори,
шпорети. ТА пећи. 060/521-
93-40. (304402)

БРАВАРСКО заваривачки
радови, ограде, капије, тенде,
столови, висински радови.
060/667-26-66. (304405)

МЕТАЛНО дрвени намештај,
ваша идеја наш рад. Распро-
даја елемената. 060/380-36-
36. (304405) 

РАДИМО све физичке посло-
ве, рушења кућа, шупа, одно-
шења ствари итд. 064/122-69-
78. (304409)

БЕТОНИРАЊЕ дворишта, ру-
шење кућа, ископи, обарање
стабала, крчење плацева.
060/035-47-40. (304409) 

РУШЕЊЕ кућа, шупа, зидова,
чишћење тавана, дворишта,
одношење, кошење траве.
060/035-47-40. (304409)

ТАПЕТАР који пресвлачи на-
мештај са искуством тражи
посао. 064/120-77-64. (304426)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена по-
ломљеног црепа, висински
радови на крову. 065/535-24-
56. (304429)

КВАЛИТЕТАН и озбиљан мо-
лер тражи посао. 061/273-65-
68. (304431)

СПРЕМАЊЕ станова и пегла-
ње веша. 061/223-92-27. (304452)

ТВ и сателитске антене мон-
тажа, дигитализација ТВ-а.
064/866-20-70. (304455) 

ТВ сервис „Тесла електро-
ник”, бесплатан превоз и пре-
глед, ул. Јована Рајића 1, код
поште на Тесли. 060/078-47-
89, 063/778-47-89. (304473)

СЕЛИДБЕ, превоз робе, мер-
цедес камионом, радници ,
повољно, Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (303575)

СЕРВИСИРАЊЕ и поставља-
ње климатизационих система.
„Фригосистем 013”, 063/341-
837. Унија сервисера Бео-
град. (303065)

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

РУШЕЊЕ кућа, утовар и од-
воз шута, лупање бетона и ис-
коп мини багерима. 064/648-
24-50. (304023)

ВЕШ МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере, поправљамо са га-
ранцијом. Фриготехник.
064/122-68-05. (304401)

НАЈАМ виљушкара за утовар
и истовар робе, телехендлера
до 18 м висине. 064/648-24-
50. (304023)

ПРЕВОЗ шљунка, песка, се-
јанца. Најповољнија ризла у
граду од 2.000 /м³. 064/648-
24-50. (304023)

ТЕПИХ сервис Путник, дубин-
ско прање тепиха и намешта-
ја. 302-820, 064/129-63-79.
(304215/р-4916)

СЕЛИДБЕ, превоз, могућност
радника, попуст ванградске.
Јарило. 064/482-65-53. (304241)

МОЛЕРСКО фарбарски радо-
ви, поставка ламината.
061/283-66-41, 064/390-00-87.
(304314)
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ЦЕНТРАЛА 301-150

САМУЕЛ БАРОН
1941–2021.

из Шумарка

Последњи поздрав од супруге КАТАРИНЕ.

Сахрана је обављена, 12. маја 2021. године,  на Новом гробљу у Панчеву

(1/304239)

Последњи поздрав

нашем оцу, деки, 

супругу, пријатељу

КОСТИ

ЋИРИКИ

од твојих најближих.

ЈОВАНКА, НЕНАД,

ЈЕЛЕНА, САША,

ИВОНА, АНДРЕА

и остала родбина

и пријатељи

(81/304372)

14. маја преминуо је наш вољени

ЗДРАВКО ОЖЕГОВИЋ
1944–2021.

Хвала ти за све.

Неизмерно тужни и захвални твоји најмилији.

Супруга БОСИЉКА, син СЛОБОДАН, снаја ЉИЉАНА

и унуци ИВАНА, ОГЊЕН и АЛЕКСАНДАР

(73/304348)

Последњи поздрав

пријатељу

ЗДРАВКУ

ОЖЕГОВИЋУ

од пријатеља БРАНЕ

СЛАДОЈЕВИЋА

са породицом

(74/304348)

НАТАЛИЈА РАДАНОВИЋ
рођ. Пандуровић

1948–2021.

Остала сам и без тебе мила моја сестрице.
Таша, нађи Цацу, воли те твоја сестра КЕКА

(5/304253)

НАТАЛИЈА РАДАНОВИЋ
рођ. Пандуровић

1948–2021.

Последњи поздрав – нека те анђели чувају.

ПЕРА, НАНЕ, ИВАНА, АНДРЕЈ, ЛУКА и МАТА
(6/304253)

Последњи поздрав другу и пријатељу

ЖАРКУ САВАНОВИЋУ

од: БОРЕ САВАНОВИЋА, НЕЂА НЕДИЋА, МИРКА,

ВЛАДЕ, СРБЕ, ДАЦЕ, ТИНЕ, ВУЈЕ, ЉУБЕ, НЕЂЕ

СТАНКОВИЋА, НЕЂЕ СТАНКОВИЋА, БОШКА,

МИКИЈА, ЦВЕЈЕ, ЦИКАРЕ, САВИЦЕ, БАДЕ, ЈОВИ-

ЦЕ, СТЕВЕ, МАУРИЦА, СЕКУЛЕ, БУЦЕ и ПЕЂЕ

ВУЧКОВОГ
(29/304288)

С тугом у срцу опраштамо се од

НАТАЛИЈЕ РАДАНОВИЋ

Почивај у миру пријо наша.

(112/304437)
 ДРАГИНА и МИЛЕТА

С тугом и болом у срцу обавештавамо родбину и пријатеље да нас

је 16. маја 2021, у 73. години, напустила најдража супруга, мајка и

бака

НАТАЛИЈА РАДАНОВИЋ
1948–2021.

Твоја племенитост, нежност и доброта наставиће да живе у нашим

срцима.

Твоји: супруг ДУШАН, ћерка ЉУБИЦА и син НЕНАД са породицама

(137/304486)

16. маја преминула је

наша комшиница

ЈОВАНКА

ШКУНДРИЋ

Станари зграде

у Б. Јовановић бр. 40

(85/304377)

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

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

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

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

83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

Нацрт Измене и допуне Плана детаљне регула-

ције „ХИПОДРОМ” у Панчеву

Излаже се на рани јавни увид Нацрт Измене и до-

пуне Плана детаљне регулације „Хиподром” у

Панчеву (у даљем тексту План).

Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од

15 дана и то почев од 21. 05. 2021. године.

Наведени плански документ, биће изложен на рани

јавни увид, у згради Градске управе Града Панче-

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

спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана

од 9 до 13 сати. Све информације у вези са огла-

сом могу се добити путем телефона 013/353-304. 

План ће бити доступан јавности и у дигиталном

облику, у трајању раног јавног увида, на званичној

интернет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе у току трајања раног јавног увида,

искључиво у писаном облику, Градској управи Гра-

да Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађе-

винске и стамбено-комуналне послове, путем пи-

сарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља

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

бе и сугестије могу утицати на планска решења.

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

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

ТРАЖИМ једну жену од 60
година (ромкиња) за одлазак
у Немачку. Ја сам пензионер
60 година, жена домаћица.

ОГЛАШАВАМ неважећим че-
кове Поштанске штедионице
44162415, 44162423, 44162431,
44162440, 44162458, 44162466,
44162474, 44162482, 44162490,
441652504. На име Јован Иван-
чић. Панчево. (304274)

СОЛИДАН смештај код Слобе
у бањи Врујци. 064/438-12-
35. (303978)

АПАРТМАН 70 квм, Грчка,
комплет опремљен, 30 м од
мора. Тел / вибер
+38163/103-04-33. (304364)

ПРЕВОЗИМ мањим кипером,
повољно, грађевински мате-
ријал, утовар одвоз шута.
063/754-02-72. (304443)

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац, ризла,
шут. 065/445-58-51. (304243)

ПОВОЉНО превозим кипе-
ром, песак, шљунак, сејанац,
утовар одвоз шута. 064/354-
69-94. (304443)

АКО си усамљена, желиш
дружење, имаш од 50 до 55
година јави се. 064/437-63-
59. (304247)

КЛИМЕ свих типова и произ-
вођача сервисирамо, попра-
вљамо и уграђујемо са овере-
ном гаранцијом. Фриготех-
ник. 064/122-68-05. (304401)

ШЉУНАК, цемент, песак,
креч, сејанац, ризла за насипа-
ње. 063/472-669, 013/332-066.
(304378) 

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ купатила
600 евра са материјалом, бр-
зо и професионално.
+38165/210-61-98. (304442)

ПРОФЕСИОНАЛНО сечење,
поткресивање дрвећа из ка-
миона до 30 м висине.
064/648-24-50.(304023)

ЧИШЋЕЊЕ канализације, ма-
шински, са гаранцијом.
061/685-64-85. (304442)

ПРЕВОЗ робе и селидбе. Из-
равњавање и одвоз шута и
непотребних ствари. Повољ-
но. 061/818-34-96. (304280)

МОЛЕРСКО фарбарски радо-
ви, кречење станова, гипс,
најповољније, фирма, гаран-
ције. 060/145-99-09. (304419)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,
превоз камионима, рад виљу-
шкарима и машинско чишће-
ње терена са одвозом.
060/425-54-43. (304023)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ње купатила, канализације, во-
доводне адаптације, замена
вирбли, вентила, батерија, са-
нитарије, све за воду, 0-24 са-
та. Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах. 013/348-
139, 063/811-74-89, Јовичин.
(304391)

РАДИМО зидање, бетонира-
ње, оправка старих нових
кровова. 013/664-491,
063/162-53-89. (304279)
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Последњи поздрав

РАДОМИРУ ИГЊАТОВИЋУ

Драги тата, почивај у миру.
АЦА и ВЕСНА

(67/304339)

Последњи поздрав

РАДОМИРУ

ИГЊАТОВИЋУ

Сестра ПЕТРИЈА,

МАРИЈА и АНА

са породицама

(68/304339)

Последњи поздрав бра-
ту, ујаку и шураку

РАДОМИРУ

ИГЊАТОВИЋУ

РАДЕТУ

од породица ПЕРОВИЋ

и ШАЈИЋ

(111/304436)

НЕМАЊА М.

НАУМОВИЋ

Последњи поздрав

дугогодишњем

пријатељу од

породице ЗЕМА

(3/304250)

НЕМАЊА НАУМОВИЋ
1951–2021.

Последњи поздрав од ДУШАНКЕ, ПЕЂЕ, СТАШЕ

и ПЕТРА
(46/304315)

НЕМАЊА НАУМОВИЋ
1951-2021.

Дедко, воли те твој унук МЕДЕЊАК, заувек

(47/304315)

БРАНИСЛАВ ЂЕКОВИЋ ЂЕКА

Последњи поздрав куму од ДУКИЈА

и ЛИЛИЈАНЕ

(128/304467)

Последњи поздрав нашем

БРАНИ

Породица СТЕЈИЋ

(130/304472)

Последњи поздрав нашем вољеном другу

БРАНИСЛАВУ ЂЕКОВИЋУ ЂЕКИ

Удружење спортиста и љубитеља спорта

(131/ф)
„Српска спарта”

Последњи поздрав

ЂЕКИ

ВЕСА са породицом

(133/304480)

Последњи поздрав драгој

БОЈАНИ ДОМАЗЕТ

од стрица БАНЕТА, стрине МИРЕ

(94/304395)
и брата ДРАГАНА с породицом

БОЈАНА ДОМАЗЕТ

Последњи поздрав од синова ПЕТРА и СТЕФАНА, мајке РАДМИЛЕ

и оца ТОМЕ

Један анђео се придружио својима на небу.

Остаћеш вечно у нашим срцима.
(125/304464)

БОЈАНА ДОМАЗЕТ

Последњи поздрав од сестре ДАНИЈЕЛЕ,

сестрића ВОЈИНА и ЛУКЕ и зета РАДЕТА

(124/304464)

Последњи поздрав нашој драгој

БОКИ

Остаћеш вечно у нашим срцима.

Од чике МИЛЕТА са породицом

(118/304458)

Последњи поздрав

БОЈАНИ

ДОМАЗЕТ

од ујака

ДРАГОМИРА

са породицом

(120/304461)

Последњи поздрав

БОЈАНИ

ДОМАЗЕТ

од ујака РАДОША

и ујне СВЕТКЕ

(121/304461)

Последњи поздрав нашој

БОКАНИ

Боко, боли, много боли...

Твоји: МАЈА, тетка, теча и СЛОБА

(119/304458)

БОЈАНА

ДОМАЗЕТ

Последњи поздрав

од сестрића ГОРАНА,

сестре СМИЉКЕ,

стрица ЗЛАТАНА

и стрине СТОЈНЕ

(126/304465)

БОЈАНА

ДОМАЗЕТ

Последњи поздрав

нашој Боки од

тетке МАЦЕ, 

сестре ТАМАРЕ

и брата МИЛЕТА

са породицама

(127/304466)

Последњи поздрав

БОЈАНИ

од СОЊЕ

са породицом

(123/304463)

Последњи поздрав

БОКИ

од породица

ПЕТРОВИЋ

и ПАНТЕЛИЋ

(122/304462)

Последњи поздрав нашој другарици

БОЈАНИ ДОМАЗЕТ

од њеног VI II-4 генерација 1991/99 

(134/304479)
ОШ „Васа Живковић”

Верујући да је рокенрол ипак једина коначност, саопштава-

мо да је на свом бициклу, по још једну туру отишао вечити

младић Панчестера

БРАНИСЛАВ ЂЕКОВИЋ ЂЕКА

Последњи поздрав одржаћемо у суботу, 22. маја 2021. годи-

не, у 12 сати, на Католичком гробљу у Панчеву.

Његови: супруга ВЕЛИНКА ДАДА, ћерке ВИРЏИНИЈА

И ЏОРЏИЈА, брат САВО, унуке МИЛИЦА и МАРТА РИТА

и зетови ЂОРЂЕ и МИХАИЛО

(136/304485)

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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Последњи поздрав мом супругу

ЈОВАНУ ПЕТРЕСКОМ
25. XII 1948 – 12. V 2021.

Хвала ти за све.

Твоја ЛЕЛА

(14/304259)

Последњи поздав драгом

ЈОВАНУ ПЕТРЕСКОМ

Било је лепо живети са тобом.

Ожалошћени: син АЛЕКСАНДАР

и ћерка ДАНИЈЕЛА са породицама

и шурак ЂУРА ЈОВАНОВ

(15/304260)

Последњи поздрав

ЈОВАНУ ПЕТРЕСКОМ

од колектива фирме „Ho me tex ti le”

(26/304287)

17. маја заувек нас је напустио наш вољени брат

МИЛОРАД ДАНГУБИЋ
1936–2021.

Сахрана ће се обавити 19. маја на Католичком гробљу, у

13 сати.

Ожалошћена браћа, сестре, братићи, сестрићи и остала

родбина

СЛАВКО ДАНГУБИЋ са породицом

(36/304300)

Драгом, искреном пријатељу

МИЛОРАДУ ДАНГУБИЋУ

Хвала за сва лепа дружења.

РАШО ИБРАХИМОВИЋ и колектив „Градинг” Панчево
(41/304307)

Последњи поздрав драгом пријатељу

МИЋИ ДАНГУБИЋУ

од ЦОЛЕ и ВАСИЛИЈА

(43/304312)

Последњи поздрав нашем драгом чики

МИЛОРАДУ ДАНГУБИЋУ

Заувек ћемо те чувати у нашим срцима. Хвала ти за све.

Твоји: ЈЕЦА, САРА, ОГИ и НЕЛЕ

(77/304355)

Драгом брату

МИЛОРАДУ ДАНГУБИЋУ

Брат РАТКО са породицом

(89/304385)

Напустио нас је

ЈОВАН ПЕТРЕСКИ
племенити човек, наш пријатељ.

Почивај у миру.

Породице ОБРАДОВИЋ и АНТОНИЈЕВИЋ
(86/304379)

ЉИЉАНА ВУКОСАВЉЕВИЋ
1963–2021.

Наша вољена супруга, мајка, бака, сестра

и ћерка преминула је 18. маја и оставила

празнину коју нико не може да испуни,

али ће заувек живети у нашим срцима.

Ожалошћени: супруг МИЛАДИН,

син ЈОВАН са породицом, ћерка ИВАНА

са породицом, мајка МАРИЈА

и сестра ЈАСМИНА са породицом

(104/304420)

ЉИЉАНА ВУКОСАВЉЕВИЋ
1963–2021.

Последњи поздрав вољеној мајци.

Нека твоја душа почива у миру, увек ћеш бити

вољена, никад незаборављена.

Ожалошћени: син ЈОВАН и ћерка ИВАНА

са породицама
(105/304420)

Последњи поздрав

ЉИЉАНИ ВУКОСАВЉЕВИЋ

од породице ВУКОСАВЉЕВИЋ – МЛАДЕНА, 

ВЕРЕ, МИРОСЛАВА и УРОША
(110/304435)

Последњи поздрав

ЉИЉИ

ВУКОСАВЉЕВИЋ

од ДУНЧЕТА

и ДУШАНКЕ

са породицом

(135/304483)

МИЛОРАД ДАНГУБИЋ

Последњи поздрав мом чика Мићи.

Вечно те воли твој МИМИ–МИЦКО–ПИЛОТ–ПИЛОТОНИ–

ДАН’ЛО и све твоје.

ДАНИЛО ДАНГУБИЋ са породицом

(138/ф)

РАТОМИР ЈАНИЋИЈЕВИЋ
1942–2021.

Ожалошћени: супруга ЈЕЛА

и синови РАДЕ и АЦА са породицама

(99/304411)

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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Наша драга мама, нана и мајка

НАДЕЖДА КАЛИЧАНИН
1935–2021.

Отишла је и оставила огромну љубав која,

ипак, неће бити довољна да надомести бескрај-

ну празнину. Волимо те.

Тугују: син НЕНАД, ћерка ДРАГАНА, унуци

МИЛЕНА, МИЛОШ и УРОШ, праунуци МИА,

КАЛИНА и МИЛИНА, снаја МИЛА, зетови

МОМЧИЛО и ИВАН и остала родбина и прија-

тељи
(4/304251)

РАНКО БОЖИЋ
4. V 1942 – 10. V 2021.

Борба је била велика, али нисмо победили.

Заувек у срцима и мислима.

С љубављу и поштовањем

твоја велика породица

(11/304256)

РАНКО БОЖИЋ
4. V 1942 – 10. V 2021.

Узалуд беху сва наша надања. Велико срце

нашег тате је престало да куца. Хвала за све!

Твој син и ћера

(10/304255)

РАНКО БОЖИЋ

Бато, срећни смо што смо те имали.

Чуваћемо те у нашим срцима.

Твоји: МАРА, МАЈА, КРУНА и ПРВОСЛАВ

(9/304255)

Последњи поздрав драгом брату

РАНКУ БОЖИЋУ

од сестре СТАНЕ БОЖИЋ

(12/304256)

Последњи поздрав вољеном брату и ујаку

РАНКУ БОЖИЋУ

Увек у срцима и мислима.

Сестра ДАРА, сестричина ЈЕЛЕНА

и сестрић ДРАГАН са породицом

(13/304257)

Последњи поздрав драгом колеги,

пензионеру

МИОДРАГУ РЕНДИЋУ

МИЛЕТУ

Колектив ЈКП „Зеленило” Панчево

(16/ф)

Последњи поздрав

МИЛЕТУ РЕНДИЋУ

Твоји пријатељи: СТАЈИЋ, ШАМАРА, КРАЊЦ,

ОБРАДОВИЋ, КОСИЋ и КАРАНОВИЋ
(44/3043139

Последњи поздрав драгом куму

МИОДРАГУ РЕНДИЋУ

Породице ШАМАРА и БОЛДОРАЦ
(45/304313)

Последњи поздрав нашем драгом Милету

МИОДРАГ РЕНДИЋ
1943–2021.

Од ћерке АЛЕКСАНДРЕ и ЈЕЛЕНЕ, зетова СЛОБОДАНА

и ГОРАНА и унука ИВОНЕ, ОЛГЕ и МИЛЕ

(61/304332)

Последњи поздрав

МИОДРАГУ РЕНДИЋУ

од ВАЛЕНТИНЕ, САШЕ и САЊЕ

са породицом

(66/304337)

Отишао је заувек још је-
дан другар из наше ге-
нерације

МИЛЕ

РЕНДИЋ

СТЕВА, ВЛАДА, СРЛЕ,
БРАНКА, ДРАГИЦА,

МАРА, БОДА, МИША
и БОЖА
(84/304376)

Хвала ти за дружење и пријатељство, драги наш

МИЛЕ
Почивај у миру.

Последњи поздрав МИРА и РАДЕНКО
(88/304383)

Последњи поздрав моме куму

ПРЕДРАГУ
Чуваћу успомену на тебе. Нека те Анђели чувају.

Твој кум ЈОВАН
(71/304345)

ПРЕДРАГ КОСАНОВИЋ

Хвала ти за све оне дане дечачке и неискварене...

Хвала ти за све твоје неуморне добре намере ко-

је си једино и увек имао! 

Нека ти је вечни мир, добри наш!

Чуваће те од заборава твоји: ДАЧА и ЈЕЦА,

ЗЛАТАН, МАРЕ, АДИ, ЛАЗА, СРЂА, ЂУРА...
(72/304347)

Христос воскресе из мертвих смертију смерт по-

прав исушчим во гробјех живот даровав

ПРЕДРАГ КОСАНОВИЋ

(129/304468)
Породице ВРАЧАР и ПЕНДИЋ

Последњи поздрав

комшији

ЉУБИШИ

ГАЈИЋУ

Станари зграде

у Савској 6
(63/304335)

Последњи поздрав

ЉУБИШИ

ГАЈИЋУ
1937–2021.

Захвална

породица

(64/304335)

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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20. маја 2021. године навршавају се две претешке године откада није са

нама наш драги

МИЛАДИН ЈОВАНОВИЋ
Са поносом те помињемо, са тугом живимо. Чувамо те у нашим срцима

као што си ти чувао нас. Волимо те анђеле наш.

Твоји: СТАНОЈКА, МИЛОШ и ГОРДАНА

(69/304340)

САБИНА МЕНЕШИ
Десет година је прошло, а ти си још увек у нашим ми-
слима.

Ћерка ИЛОНКА, зет ДРАГАН
и унука СНЕЖАНА са породицом

(70/304341)

У суботу, 22. маја, у 11 сати, даваћемо годишњи

помен нашој драгој мајци, баки и прабаки

ДРАГИЊИ ПЕЈОВИЋ
1929–2020.

Заувек у нашим мислима и срцима.

Твоји најмилији

(76/304354)

21. маја је десет година откако нас је напусти-

ла наша

СЊЕЖАНА БЈЕЛОПЕТРОВИЋ

Била си понос наше породице. Увек ћеш бити у

нашим мислима.

Твоји: тата ЂУКА, мама МИРА и брат НЕНАД

(78/304357)

20. маја навршава се тринаест година откада

није са нама наш драги

ЖИВКО КОВАЧЕВИЋ
20. V 2008 – 20. V 2021.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији

80/304369)

19. маја 2021. навршавају се четири године отка-

да није са нама наш

ЉУБИНКО СТОЈКОВ
1951–2017.

С љубављу, поносом и сетом се сећамо времена

проведених са тобом.

Твоја супруга ЈОВАНКА, син ИВАН

и ћерка ИВАНА са породицама

(90/304389)

КАТИЦА ВИДА

Шест је месеци откако ниси са нама, али вечно

ћеш живети у нашим сећањима.

Твоји: синови, снаје и унуци
(98/304400)

22. маја, у 11 сати, на Новом гробљу у Панче-

ву, даваћемо једногодишњи помен нашем во-

љеном

ЧЕДОМИРУ ЧУКИЋУ

Много нам недостајеш.

Твоји најмилији

(102/304416)

Сине

ПЕТРЕ

Три године болне про-
ђоше како ниси међу
нама. 
Сунце мајкино почивај
у миру.

Неутешна мајка ВЕРА

(103/304418)

У суботу, 22. маја 2021. обележићемо једногоди-

шњи помен нашој драгој

ЦВЕТАНКИ СМОЛЕНСКИ
27. V 2020 – 27. V 2021.

Година је тако брзо прошла, али ти заувек оста-

јеш у нашим срцима.

Твој супруг ИВАН, деца АЛЕКСАНДРА

и ДАНИЈЕЛА са породицама
(20/304273)

У недељу, 23. маја 2021, у 11 сати, на гробљу у

Омољици, обележићемо шестомесечни помен

МИЛОРАДУ ЛУКИЋУ
1948–2020.

Породице: ЛУКИЋ, ВАСИЋ, 

ДИВЉАК и ВАСИЉЕВИЋ

(51/304322)

23. маја 2021.

МИЛАН САВАНОВИЋ
1996–2021.

Милане, петнаест година је, а време као да стоји.

(75/304352)
                                                                             Твоји најмилији

Прошло је четрдесет дана откада нас је на-

пустио наш вољени

ВУКМАН САКОВИЋ

Твоји најмилији

(107/304427)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ПЕТАР

ЈОВАНОВ
2020–2021.

Супруга АНАСТАЗИЈА

и ћерка СЛОБОДАНКА

са породицом

(109/304434)

Растали смо се од пријатеља

ВУКМАНА САКОВИЋА

С љубављу и поштовањем

(114/304440)
пријатељи СТАНОЈКОВСКИ

За четрдесетодневни помен

БОЈАНУ СТАНОЈЕВИЋУ

9. априла 2021. године прерано нас нас је

напустио наш друг.

Вечно ћеш остати у нашим срцима.

КОЧА, БОЛЕ, ГАНДИ, 

ПАНЧА и ОПАЧИЋ

(117/304460)

IN ME MO RI AM

29. априла упокојио се

ЈОНЕЛ ПЕРКОШАН
рођ. 1937.

обућар

Ожалошћени: супруга СВЕТЛАНА, ћерка СНЕЖАНА,
братић РАДОВАН, ИЛИЈА, сестричине из Лос Анђелеса,
сестра ЕЛИ, унук МАРКО и ФИЛИП, зет ЗОРАН и остала
родбина и пријатељи

(115/304446)

Последњи поздрав нашој драгој

ЕМИЛИЈИ ЛОВРИНОВИЋ

Почивај у миру.
ЛИДИЈА са децом

(18/304267)

Последњи поздрав

ЕМИЛИЈИ
ЛОВРИНОВИЋ

Станари у Гундулићевој 4

(25/304283)

БЛАГАЈНА

013/300-830

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.

Нашем најдражем куму

НЕНАДУ

ГРУБИЋУ

Последњи поздрав уз
сећање на дугогодишње
незаборавно дружење. 

Кума ГОЦА
са породицом

(108/304432)
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22. маја 2021. године мом сину Леону, дајемо годину дана, у 10 сати, на

Новом гробљу

ЛЕОН АНЂЕЛОВИЋ
Сине Леоне, бол и туга остају до краја живота. Преболети никад не могу.

Почивај у миру. Нека те Анђели чувају.

Воли те твој тата СРЂАН
(55/304324)

22. маја 2021. навршава се годину дана нашем Леону. Тога дана, у 10 сати,

дајемо годишњицу

ЛЕОН АНЂЕЛОВИЋ
Време пролази, туга и бол остају. Недостајаћеш нам док смо живи.

Нека те Анђели чувају. Почивај у миру.

Воле те: баба СТОЈАНКА, деда ЉУБА и деда БРАНКО

(53/304324)

Брате Леоне

ЛЕОН АНЂЕЛОВИЋ

Леоне, година је прошла. Бол и туга остају.

Недостајаћеш ми увек. Почивај у миру.

Воли те брат НЕМАЊА

(54/304324)

IN ME MO RI AM

МАРКО МИКИЧИЋ
1981–2006–2021.

Пролазе дани и године, већ и петнаеста... Сећање, туга и бол због твог пре-

раног одласка никада проћи неће... Волимо те и увек у срцу носимо, драги

наш Марко.

(82/304373)

                                                                                      Твоји: мама, тата и брат са породицом

Годину дана није са нама наш драги

ЛЕОН АНЂЕЛОВИЋ
Заувек у нашим срцима и мислима. Недостајеш нам.

Породица КАРАНФИЛОВСКИ
(37/304301)

МИЛКА

ЂУРОВИЋ
24. V 2016 – 24. V 2021.

Драга моја, прошло

је пет најтужнијих

година у мом живо-

ту., Моје рањено ср-

це те воли и чува зау-

век.

Воли те твој

неутешни супруг

МИЛОРАД

ЂУРОВИЋ

(92/304394)

Мајко наша,

МИЛКА

ЂУРОВИЋ

Сваки дан... сваки

мај... испуњен је тугом

и сећањем на тебе.

Заувек си у нашим

срцима и чувамо те

од заборава.

Воле те твоје ћерке

НАТАША и СОЊА

са породицама
(93/304394)

ЛЕОН АНЂЕЛОВИЋ
2008–2020.

Годишњи парастос одржаће се на Новом гробљу, 22. маја, у 10

сати.

„Година прође, дан никад”.

А ти, мене јединцу мој чекај, и мама ће доћи... Лепи мој...

Твоја једина мама САЊА МАМАЛЕОНЕ

(95/304399)

ЛЕОН АНЂЕЛОВИЋ
2008–2020.

И даље си у мојој души и срцу. 

Остајеш ту докле год живим.

Воли те твоја баба ВЕРИЦА

(97/304399)

ЛЕОНУ

Вечно ћеш бити у на-

шим срцима и мисли-

ма.

Тетка ВЕСНА, 

теча БРАНКО

и тета ЛИДИЈА

са породицом
(100/304412)

ЛЕОНУ

Постоји љубав коју

смрт не прекида и ту-

га коју време не лечи

Породица ВЛАЈИЋ

(101/304412)

23. маја 2021. навршава се шест месеци откако нас је
напустила наша вољена мајка и бака

МАРИЈА КАРАЊАЦ

Ђерке АНЂЕЛИЈА и МИЛЕНА са породицама
(35/304299)

ЛЕОН АНЂЕЛОВИЋ
2008–2020.

Година прође, ти нам не дође. Бол, туга и празнина не престају. 

Отишао си од нас, али у нашим срцима ћеш увек бити ту.

Твоја деда РАДЕ и баба БРАНКА

(106/304421)

Прошло је осам година откада није с нама на-

ша драга

ЗОРИЦА ДОДИЋ

По доброти те памтимо, с поносом и поштова-

њем спомињемо. Вечно ћеш нам недостајати.

Породица

(113/304438)

Сећање на драге родитеље

АНЂЕЛКОВИЋ

ЕРИКА и ВЛАДА
1998. 2010.

С великим поштовањем и љубављу ћерка СЕКА

(116/304448)
са породицом

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

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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Навршава се шест

месеци откако није

са нама

РАДОЉУБ

СТОЈАНОВИЋ

Његови најмилији

(22/304276)

ПОМЕН

др МИЛОСЛАВ

СТОКИЋ
20. V 2011 – 20. V 2021.

Двадесет година...

Нека те анђели чувају.

Твоја СНЕЖА
(23/304277)

22. маја биће шест месеци како није са нама наш вољени

МИРКО ОГЊАНОВ БЕЛИ
Ни време, ни ветар, ни кише, ни сузе... ништа не може да избрише сећање

на тебе. Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Тужни твоји најмилији: супруга МИРА, ћерке ГОРДАНА и ЗВЕЗДАНА

са породицама
(40/304306)

СЕЋАЊЕ

25. V 2001 – 2021.

МИЛОВАН УГРЕНОВИЋ
професор

Године пролазе, сећања се нижу, заборава нема, жи-
виш у нашим срцима.
(39/304304)

                                                                             Твоји најмилији

22. маја 2021. навршило се три године од смрти

нашег супруга и оца

ТОМЕ ПОПОВИЋА

Време пролази, али сећање остаје. Почивај у

миру.

Твоји: супруга ДАНИЦА, синови

ЗОРАН и РАДОСЛАВ са породицом

(33/304297)

Сећање на нашу

СНЕЖУ

Бол, туга и љубав за

тобом никад неће

проћи.

Воле те ујка и ујна

(38/304302)

ПОМЕН

15. V 2011 – 15. V 2021.

СОКА

МИЛОСАВЉЕВИЋ

Недостајеш, 

Мама МИРА

са пo родицом
(48/304319)

17. маја 2021. навршило се осам година откако нас је напустио наш дивни

отац, деда, брат, супруг и зет

прим. др ДРАГОМИР СТЕФАНОВИЋ
mr.sc.med. ОРЛ

17. V 2013 – 17. V 2021.

Увек у мислима, причама и увек присутан.
(50/304321)                                                                              С љубављу и поштовањем твоја породица

5. маја 2021. године навршило се шест тужних

месеци откако није са нама наша вољена супру-

га, мајка и бака

СЛОБОДАНКА СИМИЋ ЦИЦА
1953–2020. 

Много нам недостајеш, нека те анђели чувају.

У срцу те заувек носе: твој супруг ЂУРО, 

син ПЕЦА и бабини СТЕФАН и СОФИЈА
(56/304325)

ЗЛАТКО ЈОЧИЋ

Шест месеци туге и бола који мајка не може и

не жели никоме да исприча.

Мајка ДУШАНКА

(58/304327)

ЗЛАТКО ЈОЧИЋ

Све у кући, где смо рођени, подсећа на тебе и

покреће лавину туге и бола.

Брат МИРОСЛАВ са породицом

(57/304327)

Прошло је четрдесет дана откако са нама

није наш драги брат од стрица

ДУШАН ВИНЧИЋ

Уместо да обележимо твој рођендан, ми

обележавамо овај тужни помен.

Неверица, бол и туга су неописиви због

твог прераног одласка.

Успомену на тебе чуваће породице

ВИНЧИЋ, МЕДИЋ и ЖИВАНОВИЋ

(59/304328)

23. маја, у 11 сати, на гробљу у Старчеву, дава-

ћемо пола године

РАДИСАВ ВУЛОВИЋ
1931–2020.

Никада те нећемо заборавити.

Твоји најмилији

(83/304537)

Пре четрдесет дана преминуо је наш вољени супруг, отац и деда

ДУШАН ВИНЧИЋ

Сретни смо што смо те имали, али неутешни што више ниси с на-

ма. Недостаје нам твоја доброта и речи охрабрења и утехе.

Успомену на твој достојанствени живот, племенито срце и топли-

ну душе чуваћемо с поносом од заборава.

22. маја, у 10 сати, на Новом гробљу, одржаћемо помен.

Супруга ЈОВАНКА, син МИРКО и ћерка ЈЕЛЕНА с породицама

(96/304398)

СЕЋАЊЕ

на вољену сестру

ВЕРА

ЛЕЧИЋ
2006–2021.

рођ. Пасер

Увек са нама.

МИРА са породицом
(91/304393)

Сећање на наше драге

ВУКЧЕВИЋ

МАРИЈА РАДОМИР

МИЋА
12. XII 1945 – 26. V 2017. 12. I 1942 – 17. X 1983.

Драги родитељи, заувек сте у нашим срцима. 

Ваш син МИКИ са породицом
(49/304320)

Наша драга кума

МАРИЈА ВУКЧЕВИЋ
2017–2021.

Чувамо те у сећањима.
МИЛА и МАЈА

(52/304323)

20. маја навршава се де-

сет година од смрти оца,

супруга, деде и прандеде

РАЈКА

РАДОВИЋА

Вечно у срцима супруге

ПЕТРЕ, ћерки МИРЈАНЕ

и АЛЕКСАНДРЕ

са породицама

(132/304478)

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

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 суботу, 22. маја 2021. на Православном гро-

бљу у Старчеву, у 11.30, даваћемо годишњи по-

мен нашој драгој

СЕЛЕНИ САВИЋ

Твоји најмилији: ћерка ЈАСМИНА и син ПЕТАР

са породицом

(7/304254)

Прође година од смрти
наше снаје

СЕЛЕНЕ

САВИЋ
1951–2020.

Никада те неће забора-
вити стриц СТАНОЈЕ и
стрина ИВАНКА

(8/304254)

Навршава се пола годи-
не откако није са нама

РАДМИЛА

ИЛИЋ

РАЦКА

Успомену на њу чуваће
њена свастика ВЕРА и
колегиница ГОЦА

(19/304269)

Прошло је пола годи-

не откад није са нама

наша

СТАНОЈКА

МИЛОВАНОВИЋ
1952–2020.

Недостајеш. 

Твоји: 

супруг ДРАГАН, 

син СЛАВКО

и ћерка СВЕТЛАНА

са породицама
(21/304275)

СЕЋАЊЕ

ОГЊАН МАТИЈЕВИЋ
2012–2021.

Године пролазе а ми још увек чујемо твој зви-

ждук и лепршање голубова.

Недостајеш нам много.

Твоји најмилији

(24/304278)

22. маја, у 10.30, на гробљу у Старчеву, 

одржаће се четрдесетодневни помен мојој

ћерки

СУЗАНИ НИКОЛИЋ

Њена мама и сестра

(27/304287)

СУЗАНА НИКОЛИЋ

Неутешна мама

(28/304287)

20. маја 2021. навршава се годину дана откако није са нама на-

ша вољена мајка, бака и ташта

ЈЕЛЕНА МИЛОСАВЉЕВИЋ
2020–2021.

Много нам недостаје, и даље је део наших живота. Сећање на

тебе не бледи, већ је дубоко урезано у нашим срцима.

Твоји најмилији: МИЛИЦА, НЕВЕНА и ГОРАН

(30/304290)

У срцима и мислима увек са нама

МИЛОШ ШАПИЋ
2014–2021.

Твоја породица
(31/304293)

Већ девет година от-

како са нама није

наш вољени

ЂОРЂЕ

УНЧЕВИЋ
1935–2012.

12. маја 2021, у 11 са-

ти, окупићемо се на

годишњи помен на

гробљу Котеж у Пан-

чеву.

Породица

(32/304295)

СЕЋАЊЕ

АЋИФ

АЏАЈЛИЋ
1996–2021.

Никада те нећемо за-

боравити.

Породица
(34/304298)

19. маја навршило се четрнаест година откако

није са нама наш вољени супруг и отац

БОЖИДАР СТОЈКОВ
дипл. инж. технологије

1943–2007.

Твоја породица

(42/304308)

Прошло је тринаест го-
дина откако није с нама
наш вољени

СТЕВАН

СПАСКОВСКИ
23. V 2008 – 23. V 2021.

Супруга, деца и унуци

(60/304331)

БОЛНО СЕЋАЊЕ

на

МИЛАНА БУКУРА
1957–2016.

Мој брате, сећам те се са болом у души.

О како ми недостајеш, твој подругљив поглед и

топли осмех.

И тату и тебе воли ДРАГИЦА

(62/304333)

23. маја 2021. године навршава се четрдесет тужних

дана нашој вољеној

ОЛГИ МИХАЈЛОВ

Увек ће те се радо сећати твоји вољени, твоја два пи-

лета АНАСТАСИЈА и СРНА као и твоја деца – ћерка

МАРИЈАНА и син СЛОБОДАН, зет МИРКО и снајка

САЊА и сви они који су те волели, а и ти њих.

Твој супруг деда РАЈКО

(65/304336)

У суботу, 22. маја 2021. даваћемо шесто-

месечни помен нашој драгој

ГОРИЦИ ХРИСТОВ
1949–2020.

Време пролази, али сећања не бледе.

Много нам недостајеш.

Твоји: супруг ПАВЛЕ и ћерке

ТИНА и ЈАСМИНА са породицама

(87/304381)

СЕЋАЊЕ

РАДИВОЈ

ГРУЈИЋ
1948–2016.

И после пет година

сећања на тебе још

увек су јака. Недо-

стајеш свима.

Твоја МАРИЈА

са децом

(79/304362)

Прошла је година без тебе

ЈЕЛЕНА МИЛОСАВЉЕВИЋ
2020–2021.

Вољени не умиру тек тако...

Твоја сестра РАДМИЛА са породицом
(2/304246)

У уторак, 25. маја 2021. године дајемо четрде-

сетодневни помен нашој драгој

ЈОВАНКИ ТОПАЛОВИЋ

Вечно ћеш живети у нашим срцима и мислима.

Твој супруг РАДОЈЛО, син ГОРАН

и ћерка ГОРДАНА са породицама

(17/304266)

БЛАГАЈНА

013/300-830



Једна од најбољих
утакмица Динама у
овој сезони

Девојкама бод из
Кучева

Утакмицама дванаестог кола
плеј-офа Суперлиге још једна
рукометна сезона приближила
се самом крају. Иако је и у овом
шампионату све одавно јасно,
бар када је борба за титулу у
питању, јер се новосадска Вој-
водина и овог пута прошетала
до највреднијег трофеја, про-
шлог викенда је одигран веома
добар и до самог краја неизве-
стан меч.

У Хали спортова на Стрели-
шту снаге су одмерили стари
ривали, Динамо и Металопла-
стика, а с обзиром на то да је
утакмица директно преношена,
сви они који су желели могли су
да виде одличан рукомет. Мом-
ци из оба тима играли су пожр-
твовано до крајњих граница,
жестоко се борили за сваку пози-
цију, за сваки погодак, па је на
крају победу однео можда и срећ-
нији тим: Динамо–Металопла-
стика 30:31 (14:17).

Предвођени својим тренером,
истинском легендом рукомета
Веселином Вуковићем, гости из
Шапца су боље отворили утак-
мицу. Само два минута пре одла-
ска на одмор Металопластика
је имала и пет голова „вишка”,
али онда су Миљан Буњевчевић
и Милан Бошковић са два брза
и ефектна поготка поново вра-
тили неизвесност.

Друго полувреме је донело и
други Динамо. Сада су момци у
жуто-црним дресовима били тим
који доминира. На крилима
капитена Милоша Костадино-
вића и расположеног Буњевче-
вића, тим Акима Комненића не
само да је успео да сусрет учини
неизвесним већ и да поведе
(24:23). Разиграо се и Урош Ста-
нић, а искусни Ненад Вучковић
је направио потез за памћење
када је, улазећи с клупе, буквал-
но украо лопту ривалу и пости-
гао погодак... Млади голман
Никола Перић опет је бриљи-

рао и заиста је права штета што
Динамо у овом сусрету није осво-
јио макар бод.

– Била је то заиста права
првенствена утакмица. Мислим
да је дерби оправдао поверење
РТС-а тиме што је баш он пре-
ношен, а публика крај малих
екрана имала је шта да види.
Драго ми је да стасавају неки
нови клинци, како у нашем тиму,
тако и у Панчеву. Драго ми је
због малог Николе Перића, сја-
јан је голман и само нека наста-
ви тим путем. На крају, захва-
лио бих домаћинима на фер и
поштеној борби – рекао је стра-
тег Металопластике Веселин
Вуковић, у чијем тиму је био
запажен и некадашњи рукоме-
таш Динама Лука Митровић.

„Жуто-црни” су играли у саста-
ву: Урош Павловић (два гола),
Миљан Буњевчевић (шест),
Милан Бошковић (три), Стефан
Ковачевић, Урош Станић (пет),
Радован Остојић (два), Никола
Перић, Лазар Павловић, Огњен
Тонић, Иван Дистол (један),
Борислав Урта, Милош Коста-
диновић (девет), Данило Радо-
вић (један), Ненад Вучковић
(један гол), Никола Радовано-
вић и Урош Митровић.

– Пре свега желим да захва-
лим Веселину. Још једном је
показао да је велики спортиста,
јер се сложио да нашег голмана,
иако је из пораженог тима, награ-
димо звањем најбољег играча
утакмице. Жао ми је што добру
игру нисмо крунисали макар
једним бодом. Мислим да је ово
једна од наших најбољих утак-
мица у сезони. Даћемо све од
себе да до краја играмо на висо-
ком нивоу – истакао је на кон-
ференцији за новинаре тренер
Динама Аким Комненић.

У недељу, 23. маја, „жуто-
црни” опет играју на свом тере-
ну. У Халу спортова на Стрели-
шту долази лесковачка Дубочи-
ца.

Занимљиво је и у Супер Б лиги
за рукометашице. Девојке из
ЖРК Панчева наставиле су сери-
ју освајања бодова и у деветнае-
стом колу. Тим који предводе
Марко Крстић и Светлана Ничев-
ски прошлог викенда је госто-
вао у Кучеву, где је са истоиме-
ним домаћим тимом поделио
плен: Кучево – ЖРК Панчево
21:21 (10:13).

Од самог почетка утакмице
водила се отворена борба, игра-
ло се гол за гол током већег дела

првог полувремена, а онда су
Панчевке додале гас, па су пре-
ко својих крила Анастазије Јам-
брушић и Валентине Божино-
вић на одмор отишле с предно-
шћу од три гола.

Друго полувреме је почело у
знаку Кучева. Домаће играчице
су преокренуле резултат, води-
ле са 16:13, али Александра
Васић и њене другарице нису се
предавале. Девојке из нашег гра-
да су жарко желеле бодове и
наставак трке са екипама из врха
табеле... Спретна Тијана Симић
је у 53. минуту донела два гола
„вишка” својој екипи, Панчевке
су пет минута пре краја водиле
и са 19:21, али нису успеле да
издрже до краја.

После ове рунде првенства
ЖРК Панчево заузима четврто
место на табели, са 26 бодова,
колико има и трећепласирана
Кикинда. На првом месту је Бео-
град с 32, а другопласирана је
Црвена звезда са 28 бодова.

У недељу, 23. маја, у Хали
спортова на Стрелишту биће оди-
гран прави дерби. ЖРК Панче-
во дочекује Кикинду. Ова утак-
мица почиње у 20.30, али биће
одиграна без присуства гледа-
лаца.
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Наше младе суграђанке имале су
много успеха на Првенству Бео-
града у Б групним вежбама у рит-
мичкој гимнастици. Девојчице су
се такмичиле у групним састави-
ма, подељенеупетстароснихкате-
горија.

Мале Панчевке које се такми-
че за ГД Палилула, предвођене
тренером Јеленом Гачић Милић,
освојиле су сребро у конкуренци-
ји петнаест екипа. До успеха су
дошле: Јана Јовановић, Љубица
Првуљ, Ива Јањић и Елена Дра-
ча.

У конкуренцији пионирки сек-
цијаизнашегградатакођесеоки-
тила сребрним одличјем. Тим су
чиниле: Анђела Мулић, Анаста-
сија Петковић, Тара Дрндарски,
Ксенија Лазаров и Тијана Панто-
вић.

Млађе јуниоркеијуниорке, које
сада завршавају осми разред, у

својим категоријама освојиле су
дупла одличја: злато за вежбу
обручем и злато за вишебој.

– Из наше секције у Панчеву
наступиле су још две екипе, које
нису освојиле медаље, али су сте-
клевеликоискуство, анекедевој-
чице су први пут вежбале пред
судијама. Иначе, прошле године
нисмо вежбали од средине мар-
та до септембра, а после тога су
тренинзи кренули уз поштовање
епидемиолошких мера. Деца су
заиставредна, вежбалесусмаска-
ма, тешко је било окупити екипе
уз све изолације, али спорт мора
да иде даље, деца морају да се
крећу, вежбају, развијају, тако да
је ово баш леп резултат за нас –
рекла је Јелена Гачић Милић.

Све четири екипе из Панчева
пласиралесусенадржавнопрвен-
ство, којећебитиодржанонаред-
ног викенда.

ОДЛИЧАН РЕЗУЛТАТ ПАНЧЕВАЧКИХ ДЕВОЈЧИЦА

СЈАЈНЕ МАЛЕ ГИМНАСТИЧАРКЕ

Каратисти и каратисткиње
из нашег града настављају
да нижу успехе и да освајају
медаље на свим такмичењи-
ма на којима учествују. Тако
је било и протеклог викен-
да.

Кадети, јуниори и сенио-
ри КК-а Динамо доминира-
ли су на Купу Србије који је
одржан у суботу, 15. маја, у
Беочину. Млади и таленто-
вани борци, уз искусног Сло-
бодана Битевића, освојили
су чак седам медаља, па су
тако допринели да Динамо
буде један од најуспешнијих
клубова на том такмичењу.

Златне медаље су освоји-
ли сениори Дарко Спасков-
ски (категорија до 60 кг) и
Слободан Битевић (преко 84
кг). Сребрна одличја су
заслужили кадеткиња Тања
Ђурђевић (преко 54) и сени-
ори Тамара Живић (до 61
кг), Марина Радичевић (до
68 кг) и Урош Петровачки
(до 67 кг). Бронзом се оки-
тио сениор Никола Ивано-
вић у категорији до 75 кг. И
поред доброг наступа, овог
пута без трофеја су остали:
Александар Здешић, Јелена
Милентијевић, Наташа Пап
Марковић, Павле Милошев,
Александра Стоилковски и
Матеја и Лука Степанов.

Куп Србије је био и одлич-
на проба за репрезентатив-
це Србије који од 19. до 23.
маја учествују на Европском
првенству у Поречу. Велико
признање за Карате клуб

Динамо јесте податак да ће
имати три представника на
том шампионату. Поред
искусних репрезентативаца
Марине Радичевић и Слобо-
дана Битевића, дебитоваће
Дарко Спасковски. Тренер
Предраг Стојадинов задово-
љан је формом такмичара, а
својим стручним саветима
помоћи ће им да остваре нај-
бољи резултат.

Млади чланови Динама
били су успешни и на „Дунав
купу”, који је одржан 16.
маја, такође у Беочину.

Сребрну медаљу је освоји-
ла Наталија Игић у катама,
а бронзе су зарадили Лука
Доброта, Тамара Величко-
вић, Јелена Вучковић, Мар-

тина Пузић и Вук Воркапић
(сви у катама) и Лазар Нико-
лић у борбама. Одличне су
биле и Уна Терзић, Теодора
Гагић и Ива Љубичић.

Тренери ове талентоване
младе генерације Динама
Никола Николаш и Ивана
Палалић задовољни су оства-
реним резултатима својих
такмичара и њиховим хра-
брим наступима у конкурен-
цији с далеко искуснијим
противницима.

Запажене резултате на
Купу Србије остварили су и
такмичари КК-а Младост из
нашег града.

Сениорке су у изузетно
тешкој конкуренцији осво-
јиле бронзану медаљу. За
екипу су радиле Анастасија
и Анђелина Јаредић и Сашка
Тесла. Иако дебитанткиње у
сениорској конкуренцији,
оне су достојно презентова-
ле своје вештине и показале
да су спремне и за највећа
дела. Бронзом се окитио и
женски кадетски тим Мла-
дости у борбама, који су
чиниле: Катарина Петровић,
Сара Жунић, Ана Тубић и
Милица Амановић. У поје-
диначном надметању кадет-
киња Сара Жунић је у кате-
горији преко 54 кг такође
заслужила бронзу. Боје клу-
ба су бранили и: Нађа Штр-
бац, Милица Драгичевић,
Јована Татаров, Миљана
Романов, Емануел Димитри-
је и Лара Печеница.

– Наш клуб има медаље

на државним првенствима
од полетараца до сениора.
Захваљујем тренерима на
добром раду, као и такми-
чарима на пожртвованости
и залагању – рекао је први
тренер КК-а Младост Тихо-
мир Макитан.

Најмлађи такмичари овог
спортског колектива имали
су успеха на такмичењу под
називом „Дунав куп”.

Највреднији трофеј је
освојио Никола Јаворац, сре-
бром се окитио Марко Милу-
тиновић, а бронзе су зара-
дили Новак Николић,
Милош Милутиновић и тим
мушких нада у борбама који
су чинили већ поменути
дечаци.

НОВОСТИ С КАРАТЕ НАДМЕТАЊА

ПАНЧЕВЦИ „ПРОШЕТАЛИ” 
КРОЗ БЕОЧИН

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

УЗБУДЉИВ ДЕРБИ ПРИПАО ШАПЧАНИМА

На Првенству Србије за пио-
нире и јуниоре, које је одр-
жано у суботу, 15. маја, у кон-
куренцији више од 700 малих
бораца, Теквондо клуб Коло-
сеум постао је богатији за
четири државна првака.

Златне медаље су освојили:
Лола Вијатов, Стефан Ђукић,
Лазар Марган и Тара Милен-
ковић. Сребром су се окити-

ли Милица Ранђеловић и Вук
Милосављевић, а боје клуба
су бранили и: Нина Коваче-
вић, Лазар Петровић, Угљеша
Вијатов, Милица Матић и
Немања Вермезовић.

Наредног викенда следе
нова искушења: међународни
турнир у Нишу и државно
првенство за сениоре у Кра-
гујевцу.

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У ТЕКВОНДУ

ЧЕТИРИ ПРВАКА ИЗ КОЛОСЕУМА



Протекли дани су обиловали
џудо-дешавањима. Млади бор-
ци из нашег града учествовали
су на два значајна такмичења, а
највише су показали они из ново-
основаног Џудо клуба Тамиш.

Чланови овог спортског
колектива у среду, 12. маја,
учествовали су на државном
школском шампионату, који је
одржан у дворани „Шумице” у
Београду, и постигли изванред-
не резултате.

Златну медаљу је освојио
Кристијан Лехни (ОШ „Брат-
ство–јединство”), сребром се
окитила Милица Секуловић
(ОШ „Стевица Јовановић”), а
бронзе су заслужили Никола
Долинга (ОШ „Бранко Радиче-
вић”) и Јелена Стојановски
(СТШ „23. мај”).

Деца су тако на најбољи
начин презентовала своје шко-
ле, свој клуб ЏК Тамиш и град
Панчево. Кроз мечеве су их
водили тренери Неда Остојић
и Алекса Стојадинов.

Већ у суботу, 15. маја, мла-
ди џудисти Тамиша били су на
новом великом искушењу. Уче-
ствовали су на Првенству Вој-
водине за старије пионире, које
одржано у Степановићеву, и
поново сјајним резултатима
скренули пажњу на себе.

Овог пута највише је пока-
зао Петар Новаковић, који се

окитио титулом шампиона Вој-
водине. Сребрну медаљу је
заслужио Дејан Долинга, а
Милена Секуловић је освојила
бронзано одличје. Алекса Лех-
ни се пласирао на седмо место.

Одлични резултати ових
талентованих клинаца допри-
нели су да ЏК Тамиш, у конку-
ренцији 34 клуба, заузме седмо
место, што је најбољи пласман
од свих панчевачких клубова.

– Иако смо имали два тешка
такмичења, успели смо да
остваримо сјајне резултате.
Напоран рад и велики труд увек
доносе резултат. Јако сам поно-
сан на наше борце и верујем
да ће у наредном периоду бити

још више медаља и сјајних резул-
тата – рекао је тренер ЏК-а
Тамиш Алекса Стојадинов.

На такмичењу у Степанови-
ћеву члан ЏК-а Панчево Вук
Вељковић освојио је сребрно
одличје, а медаљу истог сјаја
заслужио је и његов клупски
друг Михајло Вуковић на школ-
ском шампионату.

ЗАПАЖЕНИ УСПЕСИ ПАНЧЕВАЧКИХ ЏУДИСТА

ПЕТАР И КРИСТИЈАН ШАМПИОНИ
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ДУБОЧИЦА

недеља, 18.30

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – КИКИНДА

недеља, 20.30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабука: ЈАБУКА – Б. КАРЛОВАЦ

Јабука: ДОЛОВО – Н. ПАЗОВА 1957

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ДИНАМО 1945 – МЛАДОСТ

субота, 17 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Ботош: ОМЛАДИНАЦ ФАМ – МЛАДОСТ

Житиште: БЕГЕЈ–БОРАЦ

Омољица: МЛАДОСТ – КИКИНДА 1909

Старчево: БОРАЦ–СЛОГА

среда, 26. мај, 17 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Иланџа: БАНАТ–ЈУГОСЛАВИЈА

Б. Н. Село: СЛОГА–СТРЕЛА

С. Тамиш: С. ТАМИШ – ДОЛИНА

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

бараж мечеви

Делиблато: ОМЛАДИНАЦ

– ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ

Панчево: МУНДИЈАЛ–ДОЛОВО

Уздин: УНИРЕА–ПРОЛЕТЕР

Баваниште: БСК–ГЛОГОЊ

прве утакмице у недељу, 23. маја, 

реванши у среду, 26. маја

Прошлонедељни

резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Панчево: ДИНАМО–МЕТАЛОПЛАСТИКА 30:31

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Кучево: КУЧЕВО – ЖРК ПАНЧЕВО 21:21

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Н. Пазова: Н. ПАЗОВА 1957 – ЈАБУКА 29:29

Шид: РАДНИЧКИ 1958 – ДОЛОВО 29:29

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (П) 0:1

Нови Сад: КАБЕЛ–ЖЕЛЕЗНИЧАР ???

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Рума: ПРВИ МАЈ – ДИНАМО 1945 4:2

Адорјан: ТИСА – ДИНАМО 1945 ???

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Старчево: БОРАЦ – РАДНИЧКИ (К) 1:0

Омољица: МЛАДОСТ – ЈЕДИНСТВО (В) 5:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БУДУЋНОСТ 1:0

Иваново: СТРЕЛА – С. ТАМИШ 4:1

Баранда: РАДНИЧКИ–СЛОГА 1:8

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Панчево: МУНДИЈАЛ–ТЕМПО 0:2

Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – ГЛОГОЊ 3:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Мраморак: ПРОЛЕТЕР–БУДУЋНОСТ 8:0

Војловица: МЛАДОСТ–БСК 3:1

Победе се нижу
као на траци

Следи тронедељна
пауза у првенству

Утакмицу трећег кола Спорт
клуб Прве лиге Србије у аме-
ричком фудбалу Банатски
бикови су одиграли на терену
ФК-а Херој у Јајинцима. Одме-
рили су снаге с београдским
Плавим змајевима и победи-
ли их с 38:31.

– Одлична утакмица, било
је сјајних потеза на обе стра-
не. Хвала ривалу на фер-пле-
ју. Уочили смо пар грешака у
нашој игри које морамо да
исправимо – рекао је поврат-
ник у клуб, легенда Пантера
из Панчева, Стефан Дедић.

Банатски бикови су били
успешни и протеклог викенда.
Остварили су и трећи тријумф,
па сада имају скор од три побе-
де и само једног пораза. Овог
пута пред расположеним Бана-
ћанима оружје су морали да
положе Црни стршљенови из
Јагодине.

За разлику од утакмице про-
тив „змајева”, када је домини-
рао Киган Лоренс, амерички
ранингбек је сада имао један
постигнут тачдаун и једну кон-
верзију за два поена, а кључни
играч у победи над Јагодин-
цима био је квотербек Андреј
Тасић, који је бацио четири
тачдаун паса и постигао један
тачдаун трчањем.

У првом полувремену поене
за „бикове” су постизали Зоран
Тодоровић, Киган Лоренс и

Здравко Вујанов. На паузу се
отишло при резултату 0:14.

Јагодина је у друго полувре-
ме ушла с намером да врати
утакмицу у егал. Два пута су
домаћини прилазили на тач-
даун разлике (7:14 и 14:21),
али оба пута је тим Банатских
бикова одлично реаговао. Утак-
мицу је преломио специјални
тим банатског тима, који је
после првог тачдауна Марија
Лугоње (14:28) дао још једну
шансу Тасићу и нападачкој
линији да осигурају меч. Тасић
је утрчао у ендзону, а потом је
и Лоренс постигао два поена
(14:36). До краја утакмице
Лугоња је постигао још један
тачдаун, а у трећој четвртини

је постављен и коначан резул-
тат – 22:43.

– Била је то врло јака и
жустра утакмица. Момци из
Јагодине су ме пријатно изне-
надили. Они су озбиљан ривал.
Што се тиче нашег напада,
успели смо да успоставимо
нашу игру трчањем, што нам
је и био циљ, а уз то смо и ста-
билизовали игру кроз ваздух.
У принципу наша главна игра
јесте трчање, тако да то најви-
ше форсирамо – рекао је Андреј
Тасић.

Банатским биковима сада
предстоји пауза од три неде-
ље, коју ће искористити да се
спреме за две последње утак-
мице у регуларном делу так-

мичења. Они ће у шестом колу
Спорт клуб Прве лиге Србије у
Панчеву дочекати екипу пожа-
ревачких Пастува.

– Остварили смо врло битну
победу у Јагодини. Ово је био
мој први меч након повреде.
Драго ми је да сам се вратио,
све ми је јако недостајало, тре-
нинзи, утакмице и екипа. Сада
ћемо да се припремамо за утак-
мице против екипа из Пожа-
ревца и Крагујевца. Надамо се
да ћемо спремни ући у плеј-
-оф и да ћемо остварити зацр-
тани циљ, а то је пласман у
финале – истакао је дефанзив-
ни бек Славољуб Дуковски.

Банатски бикови су на
добром путу...
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Tc5

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

ЗАХУКТАЛИ СЕ БАНАТСКИ БИКОВИ

ЗЛАТО ЗА АЛЕКСУ

На Првенству Србије за уче-

никеосновнихисредњихшко-

ла џудисти Динама су освоји-

ли осам медаља.

Успех такмичара овог клу-

ба настављен је и на покра-

јинском шампионату за стари-

је пионире у Степановићеву.

Алекса Ђуровић је осво-

јио најсјајније одличје,

Филип Ћирић се окитио сре-

бром, а Петар Стојић је

зарадио бронзу.

Следи надметање на

Првенству Србије...

Стране припремио

Александар
Живковић

ТРОФЕЈИ ЗА
„АЉЕХИН”

Чланови Шах клуба „Аљехин”
из Панчева били су одлични и
на Кадетском првенству Србије.

Нина Јочић и Јана Стошић
поделиле су треће место у убр-
заном шаху, а Аљоша Каначки
је у редовном шаху освојио сре-
брно одличје.

Одлични су били и: Јован
Витас, Андреј Добричан, Мили-
ца Амиџић, Лука Мишковић,
Стефан Белић Козић, Вук Цве-
јин, Вук Каначки и Петар Ста-
менковић..

ЗЛАТО И ДВЕ
БРОНЗЕ

На Првенству Војводине у џуду
за старије пионире, одржаном
у Степановићеву, запажени су
били и такмичари ЏК-а Једин-
ство из Качарева.

Јана Пејновић је освојила
најсјајније одличје, а бронзане
медаље су заслужили Андреа
Ђаковић и Дарио Балан. Пла-
сман на државно првенство
остварио је Василије Стошић,
а боје клуба је бранила и Мари-
ја Пеневски.

КРОС У
ВАЉЕВУ

На прелепим теренима Спорт-
ског центра „Петница” изнад
Ваљева прошлог викенда је одр-
жан крос, на коме су атлетича-
ри Тамиша, предвођени трене-
ром Зораном Коцићем, пости-
гли одличне резултате.

Србислав Главинић је осво-
јио сребро на стази од 1.500 м,
док је Милица Раданов три-
јумфовала на дистанци од 2.000
м. За АК Тамиш су наступили
и: Александар Којић, Војин
Зекановић, Данило Марсенић,
Вања Главинић, Емилија Јеле-
сијевић, Милица Славујац и
Дуња Вучковић.

Екипно првенство Србије у
атлетици за млађе јуниоре одр-
жано је 16. маја у Сремској
Митровици. На програму је
било 10 дисциплина, а клубо-
ви су морали да имају пред-
ставнике у свакој од њих. Успе-
шност се на крају рачуна као
укупан збир бодова у свим
дисциплинама. Динамо је зау-
зео осмо место у укупном пла-
сману.

Тим из нашег
града је насту-
пио с млађом
узрасном кате-
горијом такми-
чара, а многи
чланови клуба
трчали су у сво-
јим резервним
дисциплинама
због потреба
клуба.

Чланови АК-а Динамо били
су успешни и на школском
првенству, па су се на завршно
такмичење пласирали Сања
Марић, Ксенија Мркела и Стра-
хиња Стевшић.

Најважније надметање које
атлетичарима Динама предсто-
ји у наредном периоду јесте
Првенство Србије за старије
јуниоре, које ће бити одржано
29. и 30. маја.

НАДМЕТАЊЕ МЛАДИХ АТЛЕТИЧАРА

ДИНАМО НА ОСМОМ МЕСТУ



Протекли дани су обиловали
џудо-дешавањима. Млади бор-
ци из нашег града учествовали
су на два значајна такмичења, а
највише су показали они из ново-
основаног Џудо клуба Тамиш.

Чланови овог спортског
колектива у среду, 12. маја,
учествовали су на државном
школском шампионату, који је
одржан у дворани „Шумице” у
Београду, и постигли изванред-
не резултате.

Златну медаљу је освојио
Кристијан Лехни (ОШ „Брат-
ство–јединство”), сребром се
окитила Милица Секуловић
(ОШ „Стевица Јовановић”), а
бронзе су заслужили Никола
Долинга (ОШ „Бранко Радиче-
вић”) и Јелена Стојановски
(СТШ „23. мај”).

Деца су тако на најбољи
начин презентовала своје шко-
ле, свој клуб ЏК Тамиш и град
Панчево. Кроз мечеве су их
водили тренери Неда Остојић
и Алекса Стојадинов.

Већ у суботу, 15. маја, мла-
ди џудисти Тамиша били су на
новом великом искушењу. Уче-
ствовали су на Првенству Вој-
водине за старије пионире, које
одржано у Степановићеву, и
поново сјајним резултатима
скренули пажњу на себе.

Овог пута највише је пока-
зао Петар Новаковић, који се

окитио титулом шампиона Вој-
водине. Сребрну медаљу је
заслужио Дејан Долинга, а
Милена Секуловић је освојила
бронзано одличје. Алекса Лех-
ни се пласирао на седмо место.

Одлични резултати ових
талентованих клинаца допри-
нели су да ЏК Тамиш, у конку-
ренцији 34 клуба, заузме седмо
место, што је најбољи пласман
од свих панчевачких клубова.

– Иако смо имали два тешка
такмичења, успели смо да
остваримо сјајне резултате.
Напоран рад и велики труд увек
доносе резултат. Јако сам поно-
сан на наше борце и верујем
да ће у наредном периоду бити

још више медаља и сјајних резул-
тата – рекао је тренер ЏК-а
Тамиш Алекса Стојадинов.

На такмичењу у Степанови-
ћеву члан ЏК-а Панчево Вук
Вељковић освојио је сребрно
одличје, а медаљу истог сјаја
заслужио је и његов клупски
друг Михајло Вуковић на школ-
ском шампионату.

ЗАПАЖЕНИ УСПЕСИ ПАНЧЕВАЧКИХ ЏУДИСТА

ПЕТАР И КРИСТИЈАН ШАМПИОНИ

СПОРТ
Петак, 21. мај 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ДУБОЧИЦА

недеља, 18.30

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – КИКИНДА

недеља, 20.30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабука: ЈАБУКА – Б. КАРЛОВАЦ

Јабука: ДОЛОВО – Н. ПАЗОВА 1957

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ДИНАМО 1945 – МЛАДОСТ

субота, 17 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Ботош: ОМЛАДИНАЦ ФАМ – МЛАДОСТ

Житиште: БЕГЕЈ–БОРАЦ

Омољица: МЛАДОСТ – КИКИНДА 1909

Старчево: БОРАЦ–СЛОГА

среда, 26. мај, 17 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Иланџа: БАНАТ–ЈУГОСЛАВИЈА

Б. Н. Село: СЛОГА–СТРЕЛА

С. Тамиш: С. ТАМИШ – ДОЛИНА

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

бараж мечеви

Делиблато: ОМЛАДИНАЦ

– ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ

Панчево: МУНДИЈАЛ–ДОЛОВО

Уздин: УНИРЕА–ПРОЛЕТЕР

Баваниште: БСК–ГЛОГОЊ

прве утакмице у недељу, 23. маја, 

реванши у среду, 26. маја

Прошлонедељни

резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Панчево: ДИНАМО–МЕТАЛОПЛАСТИКА 30:31

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Кучево: КУЧЕВО – ЖРК ПАНЧЕВО 21:21

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Н. Пазова: Н. ПАЗОВА 1957 – ЈАБУКА 29:29

Шид: РАДНИЧКИ 1958 – ДОЛОВО 29:29

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (П) 0:1

Нови Сад: КАБЕЛ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 2:0

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Рума: ПРВИ МАЈ – ДИНАМО 1945 4:2

Адорјан: ТИСА – ДИНАМО 1945 1:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Старчево: БОРАЦ – РАДНИЧКИ (К) 1:0

Омољица: МЛАДОСТ – ЈЕДИНСТВО (В) 5:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БУДУЋНОСТ 1:0

Иваново: СТРЕЛА – С. ТАМИШ 4:1

Баранда: РАДНИЧКИ–СЛОГА 1:8

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Панчево: МУНДИЈАЛ–ТЕМПО 0:2

Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – ГЛОГОЊ 3:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Мраморак: ПРОЛЕТЕР–БУДУЋНОСТ 8:0

Војловица: МЛАДОСТ–БСК 3:1

Победе се нижу
као на траци

Следи тронедељна
пауза у првенству

Утакмицу трећег кола Спорт
клуб Прве лиге Србије у аме-
ричком фудбалу Банатски
бикови су одиграли на терену
ФК-а Херој у Јајинцима. Одме-
рили су снаге с београдским
Плавим змајевима и победи-
ли их с 38:31.

– Одлична утакмица, било
је сјајних потеза на обе стра-
не. Хвала ривалу на фер-пле-
ју. Уочили смо пар грешака у
нашој игри које морамо да
исправимо – рекао је поврат-
ник у клуб, легенда Пантера
из Панчева, Стефан Дедић.

Банатски бикови су били
успешни и протеклог викенда.
Остварили су и трећи тријумф,
па сада имају скор од три побе-
де и само једног пораза. Овог
пута пред расположеним Бана-
ћанима оружје су морали да
положе Црни стршљенови из
Јагодине.

За разлику од утакмице про-
тив „змајева”, када је домини-
рао Киган Лоренс, амерички
ранингбек је сада имао један
постигнут тачдаун и једну кон-
верзију за два поена, а кључни
играч у победи над Јагодин-
цима био је квотербек Андреј
Тасић, који је бацио четири
тачдаун паса и постигао један
тачдаун трчањем.

У првом полувремену поене
за „бикове” су постизали Зоран
Тодоровић, Киган Лоренс и

Здравко Вујанов. На паузу се
отишло при резултату 0:14.

Јагодина је у друго полувре-
ме ушла с намером да врати
утакмицу у егал. Два пута су
домаћини прилазили на тач-
даун разлике (7:14 и 14:21),
али оба пута је тим Банатских
бикова одлично реаговао. Утак-
мицу је преломио специјални
тим банатског тима, који је
после првог тачдауна Марија
Лугоње (14:28) дао још једну
шансу Тасићу и нападачкој
линији да осигурају меч. Тасић
је утрчао у ендзону, а потом је
и Лоренс постигао два поена
(14:36). До краја утакмице
Лугоња је постигао још један
тачдаун, а у трећој четвртини

је постављен и коначан резул-
тат – 22:43.

– Била је то врло јака и
жустра утакмица. Момци из
Јагодине су ме пријатно изне-
надили. Они су озбиљан ривал.
Што се тиче нашег напада,
успели смо да успоставимо
нашу игру трчањем, што нам
је и био циљ, а уз то смо и ста-
билизовали игру кроз ваздух.
У принципу наша главна игра
јесте трчање, тако да то најви-
ше форсирамо – рекао је Андреј
Тасић.

Банатским биковима сада
предстоји пауза од три неде-
ље, коју ће искористити да се
спреме за две последње утак-
мице у регуларном делу так-

мичења. Они ће у шестом колу
Спорт клуб Прве лиге Србије у
Панчеву дочекати екипу пожа-
ревачких Пастува.

– Остварили смо врло битну
победу у Јагодини. Ово је био
мој први меч након повреде.
Драго ми је да сам се вратио,
све ми је јако недостајало, тре-
нинзи, утакмице и екипа. Сада
ћемо да се припремамо за утак-
мице против екипа из Пожа-
ревца и Крагујевца. Надамо се
да ћемо спремни ући у плеј-
-оф и да ћемо остварити зацр-
тани циљ, а то је пласман у
финале – истакао је дефанзив-
ни бек Славољуб Дуковски.

Банатски бикови су на
добром путу...
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Tc5

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

ЗАХУКТАЛИ СЕ БАНАТСКИ БИКОВИ

ЗЛАТО ЗА АЛЕКСУ

На Првенству Србије за уче-

никеосновнихисредњихшко-

ла џудисти Динама су освоји-

ли осам медаља.

Успех такмичара овог клу-

ба настављен је и на покра-

јинском шампионату за стари-

је пионире у Степановићеву.

Алекса Ђуровић је осво-

јио најсјајније одличје,

Филип Ћирић се окитио сре-

бром, а Петар Стојић је

зарадио бронзу.

Следи надметање на

Првенству Србије...

Стране припремио

Александар
Живковић

ТРОФЕЈИ ЗА
„АЉЕХИН”

Чланови Шах клуба „Аљехин”
из Панчева били су одлични и
на Кадетском првенству Србије.

Нина Јочић и Јана Стошић
поделиле су треће место у убр-
заном шаху, а Аљоша Каначки
је у редовном шаху освојио сре-
брно одличје.

Одлични су били и: Јован
Витас, Андреј Добричан, Мили-
ца Амиџић, Лука Мишковић,
Стефан Белић Козић, Вук Цве-
јин, Вук Каначки и Петар Ста-
менковић..

ЗЛАТО И ДВЕ
БРОНЗЕ

На Првенству Војводине у џуду
за старије пионире, одржаном
у Степановићеву, запажени су
били и такмичари ЏК-а Једин-
ство из Качарева.

Јана Пејновић је освојила
најсјајније одличје, а бронзане
медаље су заслужили Андреа
Ђаковић и Дарио Балан. Пла-
сман на државно првенство
остварио је Василије Стошић,
а боје клуба је бранила и Мари-
ја Пеневски.

КРОС У
ВАЉЕВУ

На прелепим теренима Спорт-
ског центра „Петница” изнад
Ваљева прошлог викенда је одр-
жан крос, на коме су атлетича-
ри Тамиша, предвођени трене-
ром Зораном Коцићем, пости-
гли одличне резултате.

Србислав Главинић је осво-
јио сребро на стази од 1.500 м,
док је Милица Раданов три-
јумфовала на дистанци од 2.000
м. За АК Тамиш су наступили
и: Александар Којић, Војин
Зекановић, Данило Марсенић,
Вања Главинић, Емилија Јеле-
сијевић, Милица Славујац и
Дуња Вучковић.

Екипно првенство Србије у
атлетици за млађе јуниоре одр-
жано је 16. маја у Сремској
Митровици. На програму је
било 10 дисциплина, а клубо-
ви су морали да имају пред-
ставнике у свакој од њих. Успе-
шност се на крају рачуна као
укупан збир бодова у свим
дисциплинама. Динамо је зау-
зео осмо место у укупном пла-
сману.

Тим из нашег
града је насту-
пио с млађом
узрасном кате-
горијом такми-
чара, а многи
чланови клуба
трчали су у сво-
јим резервним
дисциплинама
због потреба
клуба.

Чланови АК-а Динамо били
су успешни и на школском
првенству, па су се на завршно
такмичење пласирали Сања
Марић, Ксенија Мркела и Стра-
хиња Стевшић.

Најважније надметање које
атлетичарима Динама предсто-
ји у наредном периоду јесте
Првенство Србије за старије
јуниоре, које ће бити одржано
29. и 30. маја.

НАДМЕТАЊЕ МЛАДИХ АТЛЕТИЧАРА

ДИНАМО НА ОСМОМ МЕСТУ
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Очајно
Кад провали оно лоше, ужасно лоше.

    Имаш потребу да се склупчаш.

    Очај зна како да те исцеди, стегне, попут змије.

    Оне обавијене око тела док ти језиком палаца ка лицу.

    У том ужасу тешко је и мислити.

    А камоли наћи одговоре.

    Треба ти ваздух, потребна су ти пуна плућа.

    Да очистиш бесконачан простор у себи.

Сјајно
Ех, кад ти све мирише као цветна башта...

    То не може да се умисли.

    Јер иде из чуке – и носи те!

    Где год да ти се поглед заустави – лепо је.

    Шта год да ти кажу – са осмехом узвраћаш.

    Енергија врца из тебе, као фонтана си.

    Још ако умеш лепоту другима да поделиш.

    Па, то је сјајно!

Надградња
Кад си доле, нормално је да ти треба помоћ да се дигнеш.

    Прихвати је ако ти се пружа.

    Јер то значи да те особа до тебе види и осећа.

    Када немаш никога у околини, па...

    Тако је, иако другачије изгледа – боље.

    Помучиш се, ваљано, за себе.

    Нико то не ради као ти.

    Зато ћеш, на крају тог пута, уживати у призору у огледалу.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Завршена тешка сезона

Играће се Прва лига
у Панчеву и даље

Коло пре краја првенствене трке за бодо-
ве у Првој лиги Србије све је било јасно.
Фудбалски клуб Железничар испунио
је основни циљ и задржао статус прво-
лигаша. У време када је овај број „Пан-
чевца” већ био закључен одиграна је и
последња рунда шампионата, али бит-
нијих промена на табели није било...

Тешка, напорна и неизвесна сезона
дошла је до краја, а права фудбалска
драма имала је срећан крај. Бар када
причамо о фудбалу у нашем граду. Оно
што се после првог дела шампионата
чинило можда и немогућим, панчевач-
ка „дизелка” је претворила у јаву. Када
су многи посумњали, челни људи Желе-
зничара су током зимске паузе начини-
ли праве потезе и оформили стручни
штаб и екипу кадру да обезбеди оста-
нак Панчева на великој фудбалској мапи
наше земље.

Први човек клуба Зоран Наунковић,
заједно са својим најближим сарадни-
цима Ненадом Бојковићем и Предра-
гом Санадером, никада није одустајао.
Веровао је у тим, у стручни штаб и –
успео!

Протеклог викенда на стадиону СЦ-
а „Младост” одиграна је утакмица
претпоследњег кола Прве лиге Срби-
је, у коме је „дизелка” угостила Рад-
нички из Пирота. Био је то важан
сусрет, али највећи посао око опстан-
ка Железничар је направио неколико
дана раније, када је у Београду три-

јумфовао над ИМТ-ом.
Шеф стручног штаба екипе из нашег

града није за овај сусрет могао да рачуна
на петорицу стандардних првотимаца, а
Пироћанци су се показали као веома
добар састав. Гости су успели да се реван-
ширају за пораз у Пироту у првом делу
сезоне и да победе са идентичним резул-
татом – 0:1.

Ипак, био је то пораз Железничара
који не боли, јер готово ништа није про-
менио на табели.

– Драго ми је због мојих момака, јер

само ми знамо кроз шта смо прошли
ове сезоне. Ипак, желим да истакнем
нешто друго. Ми смо данас дочекани
као ретко где и јако ми је драго што сам
био у Панчеву са овим људима који
воде Железничар. Победио је спорт,
победио је фудбал. На Железничару је
био велики притисак, ми смо играли
растерећеније и то је резултирало побе-
дом. Железничару желим много среће
у новој сезони у Првој лиги. То је клуб
који заслужује да се такмичи у високом
рангу – рекао је тренер Радничког Дра-
ган Перишић на конференцији за нови-
наре одржаној одмах после меча.

У редовима домаћег тима није било
места за незадовољство, јер је основни
циљ остварен.

– Не остаје се срећно у лиги. Срећа
мора да се заслужи. Ми смо у претход-
них петнаест-шеснаест кола урадили
велику ствар. За ових пет месеци начи-
њен је велики помак. Да нам је неко
овакав расплет понудио зимус, оберуч-
ке бисмо га прихватили. Рекао сам, када
сам долазио, да ће „Жеља” сигурно оста-
ти у лиги. А сада кажем да ће у новој
сезони прича бити сасвим другачија.
Железничар ће се борити за врх табеле
и никада више неће бити у оваквој ситу-
ацији – истакао је шеф стручног штаба
панчевачке „дизелке” Драган Аничић.
Утакмица против Радничког из Пиро-

та имала је „предигру” која је само
потврдила да у Железничару влада дру-
гарска атмосфера.

Пред почетак меча комплетан играч-
ки погон „дизелке”, стручни штаб и
управа клуба јавно су изразили подр-
шку повређеном Предрагу Сикимићу.

На сву срећу, голгетер се успешно
опоравља и ставиће се на располагање
стручном штабу на почетку припрема
за нову прволигашку сезону.

Последњи овосезонски меч Железни-
чар је одиграо у среду, 19. маја, у Новом
Саду, где је одмерио снаге с Кабелом.

А. Живковић

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

ЖЕЛЕЗНИЧАР ОСТВАРИО ЦИЉ

Прошлог викенда у Гучи je одржано нај-
масовније такмичење у стрељаштву –
Првенство Србије у гађању из ваздушног
оружја по Б и Ц програму. На том пре-
стижном надметању учествовало је 26
такмичара Стрељачке дружине „Панчево
1813”, који су остварили изванредан успех.

Ива Ракоњац је била најуспешнија так-
мичарка на шампионату, јер је пригра-
била две златне медаље и умногоме допри-
нела да екипа јуниорки из нашег града
освоји шампионски пехар. Ива је најпре
тријумфовала у надметању пионирки.
Гађајући из пушке, погодила је 191 круг,
што је само један круг мање од државног
рекорда. Наша млада суграђанка је била
најбоља и у конкуренцији јуниорки, пого-
дивши 379 кругова, а са својим другари-
цама победила је и у екипном надмета-
њу, у којем је тим из Панчева упуцао
1.080 кругова. Поред Иве, гађале су и
Марина Мијатовић и Теодора Кондић.
За екипу сениорки, која је заузела осмо
место, наступиле су Марина Мијатовић
и Снежана Фодор, а за екипу пионирки,
поред Иве, и Катја Богдановић и Ивана
Неранџић.

Тим пионира из Панчева пласирао
се на шесто место, а пуцали су Немања
Ђорђевић, Огњен Лукић и Огњен Бун-
чић. У надметању јуниора екипа у истом
саставу освојила је четврто место. Сени-

ори СД-а „Панчево 1813” (Далибор
Павловић, Габриел Даутовић и Борис
Драгојевић) заузели су десето место у
веома јакој конкуренцији.

Марко Нинковић је, са 179 кругова,
освојио бронзану медаљу у групи пиони-
ра који су пуцали из пиштоља. У екип-
ном надметању, заједно са Огњеном Бун-
чићем и Немањом Ђорђевићем, заслу-
жио је сребрно одличје.

Марко и Ива су постигнутим резулта-
тима већ обезбедили и титуле најбољих
пионира у 2021. години.

Екипа сениорки СУ „Панука” из нашег
града пласирала се на девето место, а
чинили су је Мирјана Стојановић, Стан-
ка Јакимовска и Марија Калкан. А. Ж.

НОВОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

ТРИЈУМФ „ДРУЖИНЕ” У ГУЧИ


