
Дру штво
Вршњач ко 

наси ље као 

кри ми нал но дело

» странa 4

цена 40 динара

Здра вље
Зашти ти те срце и 

испу ни те га здра вљем

» страна 6

Запис

Мили ца Тодо ро вић:

Увек у бор би за људ ска

пра ва » страна 12

Фото-репортажа

Коли ко јуче нау чи ли, а

већ сли ка ју као пра ви

» страна 13

Спорт

„Железничар” на

победничком путу

» страна 31

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  1.  ОКТОБРА 2021.
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ГОСТ „ПАН ЧЕВ ЦА”: ЗДЕН КА ЈОКИЋ, ДИРЕК ТОР КА ЈКП-а „ГРЕ ЈА ЊЕ”

В
Л

А
С

Н
И

К

Број 4936, година CLIII

ВЕТАРВЕТАР

Ремонт мре же је завр шен, па ће ради ја то ри бити топли од 
15. окто бра. Дужни ци да изми ре оба ве зе.

Конач на одлу ка доне та,
Пан че вач ки мост се руши

» страна 3

НОВО У ГРАДУ!

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1

страна 11

Отво ре ни број ни кон кур си 
за кре ди те пољо при вре ди

ПОМОЋ ПОКРА ЈИН СКОГ ФОН ДА

n Нови изглед интернет
портала „Панчевац”.

n Информације 24 сата дневно,
седам дана у недељи.

n Бесплатни огласи на сајту 
за оглашиваче у листу.

УСКОРО!

страна 9

СУБ ВЕН ЦИ ЈЕ ДРЖА ВЕ 
ЗА ФИСКАЛ НЕ РАЧУ НЕ 

СВЕ СПРЕМ НО ЗА ГРЕЈ НУ СЕЗО НУ,
ОСТАЈУ ПРОШЛОГОДИШЊЕ ЦЕНЕ!

ПУЊЕ ЊЕ БУЏЕ ТА страна 5

Душевни болови
и остале мукице

» страна 3

страна 2

ЗБОГ ВЕЛИКОГ ИНТЕРЕСОВАЊА ЈАВНОСТИ У НАРЕДНИМ БРОЈЕВИМА

ЛИСТА ПИСАЋЕМО О МАЛВЕРЗАЦИЈАМА ПАНЧЕВАЧКОГ АДВОКАТА

ЈОВАНА ЋИРИЋА. САГОВОРНИЦИ ЋЕ НАМ БИТИ ЊЕГОВИ КЛИЈЕНТИ

ИЗ ВЛАДИМИРОВЦА И КОВАЧИЦЕ. РЕДАКЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЧИТАОЦЕ



Овог лета ЈКП „Грејање” је најви-
ше пажње, ресурса и времена посве-
тило топловодној мрежи у рејону
топлане „Котеж”. Нерадо се сећамо
великог броја хаварија у протеклој
грејној сезони у насељима Котеж и
Стрелиште. Када је реч о радовима
на дистрибутивној мрежи, пре свега

на топловодима, по завршетку прет-
ходне грејне сезоне, од маја, поста-
вљена су 864 метра предизолованих
челичних цеви за нову топловодну
мрежу у улицама Душана Петровића
Шанета, Исидоре Секулић и Руђера
Бошковића, замењено је 114 метара
таквих цеви у Стевана Шупљикца на

Котежу и тиме је замењен део топло-
вода стар преко 40 година. Зденка
Јокић додаје:

– Замену топловода на тим рела-
цијама пратили су и радови на вра-
ћању третираних површина у прво-
битно стање, од уређења паркинга у
Улици Душана Петровића Шанета,
асфалтирања деоница, до равнања
земљаних површина, а све у зави-
сности од површине испод које
пролази топловод. Паралелно са
обновом топловода започета је
изградња нове трасе топловода,
дужине 337 метара, у којем се
поставља четвороцевни систем за
грејање и топлу потрошну воду уме-
сто садашњег троцевног система.
Траса новог топловода креће од
шахта у топлани „Котеж” до Улице
Стевана Шупљикца и, с друге стра-
не, од те саобраћајнице до шахте
код јавне гараже на Котежу 2.

Тренутно се врши чеповање цеви,
чиме ће се зауставити изградња, а
постављање и спајање нових цеви
испод самог саобраћајног прелаза
наставиће се од маја следеће године,
како не би дошло до вишедневног
престанка испоруке топлотне енер-
гије и топле потрошне воде корисни-
цима у грејној сезони.

Монтажа надзорног система

У сарадњи с Градом, ЈКП „Грејање”
је приликом радова на асфалтирању
Улице војводе Петра Бојовића
отклонило пропалу заштитну плочу
и излило нову, површине 20 метара
квадратних, на раскрсници са Ули-
цом др Светислава Касапиновића,
како би се заштитиле топловодне
цеви, а уједно и изнивелисала подло-
га пред асфалтирање и спречило
сакупљање атмосферских вода на
улегнућима.

– Израђене су армиранобетонске
плоче као заштита топловодне трасе
у дужини од 200 метара у Улици вој-
воде Живојина Мишића, на делу
Трга краља Петра I и у Његошевој
улици. На тај начин је наше јавно
предузеће учествовало у свеобухват-
ној реконструкцији центра града.
Када отпочну радови на уређењу трга
у Масариковој улици, поставићемо
све заштитне плоче. Уз то, завршени
су радови на изградњи топловода
дужине 400 метара за потребе новои-
зграђене стамбене зграде за социјал-
но становање у Улици Радивоја Кора-
ћа б. б. на Стрелишту и урађен је
прикључни топловод за прву зграду –
јасна је Зденка Јокић.

У току је монтажа надзорног систе-
ма подстаница са електронском бра-
вом у 90 најкритичнијих подстаница.
Уговором је предвиђена целокупна
монтажа система у вредности од око
15 милиона динара, без ПДВ-а, у овој
години, што ће се отплаћивати у три
једногодишње рате. Овај надзорни
систем је веома битан за контролу
приступа подстаницама, јер је доса-
дашња пракса показала бројне при-
ступе неовлашћених лица подстани-
цама, чиме је онемогућено утврђива-
ње штете настале у њима.

Важно је рећи да постоје корисни-
ци услуга ЈКП-а „Грејање” који нере-
довно измирују своја дуговања.
Директорка јавног комуналног 
предузећа закључује:

– Иако је најављен велики раст
цена енергената, гаса и струје за
привреду, а самим тим и за топлане
у Србији за предстојећу сезону, ЈКП
„Грејање” неће вршити корекцију
цена својих услуга. И ове године
ћемо аплицирати за кредит код бан-
ке како бисмо могли да плаћамо
рачуне за гас и струју у зимским
месецима, што практикујемо већ
десет година.

Зденка Јокић је желела да искори-
сти ову прилику да апелује на све
дужнике да реагују по добијеним
опоменама и да дођу у седиште ЈКП-а 
„Грејање” у Улици цара Душана,
како би се договорили о томе који је
најбољи начин, у складу с прописи-
ма, да измире своја дуговања и
избегну додатне трошкове утужења и
извршења, а да с друге стране омогу-
ће фирми стабилно функционисање
система производње и испоруке
топлотне енергије. С. Трајковић

Без обзира на пораст цена
енергената даљинско 
грејање у Панчеву коштаће
исто као и прошле године

У сарадњи с Градом, 
јавно предузеће обновило
топловоде у центру

На прагу предстојеће грејне сезоне,
2021/2022, завршавају се ремонти и
припремни радови на опреми за
производњу и дистрибуцију топлот-
не енергије у ЈКП-у „Грејање”. За
топлану на Котежу у току је компле-
тирање пројектно-техничке и атест-
не документације, као и припрема за
технички пријем новог котла снаге
25 MW, који треба да се по добијању
употребне дозволе у наредном 
периоду стави у производну функци-
ју. У току ремонтне сезоне извршена
је и санација старог котла снаге 22
MW на топлани „Котеж”.

Још много тога је урађено како би
грађанке и грађани Панчева који су
прикључени на даљинско грејање
имали топле домове током јесени и
зиме. О томе смо разговарали са
Зденком Јокић, директорком ЈКП-а
„Грејање”.

Замењено, уграђено, санирано

У периоду од 1. маја до 1. октобра
извршени су електроремонти котлар-
ница, горионика и електроинстала-
ција, извршено је баждарење 353
мерила топлотне енергије – калори-
метра – и њихово враћање и повези-
вање, а ремонтован је и трансформа-
тор у трафостаници топлане „Котеж”.

Поред овога, према речима Зденке
Јокић, повезан је фреквентни регу-
латор пумпе за насеље Стрелиште и
приводе се крају прегледи електро-
инсталација, горионика и гасне
опреме.

– ЈКП „Грејање” је ремонтовало
транспортне пумпе и вентиле на
топланама и у подстаницама, заме-
њене су дотрајале цеви у објектима
по налозима, уграђени су „диктир
системи” у подстаницама и саниране
су хаварије топловода на неколико
потеза у систему. На критичним део-
ницама топловода у главним шахто-
вима и у мешној станици уграђени
су нови „кугла” и „лептир” вентили,
а у вртићу „Веверица” на Стрелишту
уграђена је нова „вило” пумпа. Заме-
њене су вертикале у више стамбених
зграда у дистрибутивном систему и
отклоњена су цурења на унутра-
шњим инсталација по радним нало-
зима. На топланама на Содари и
Котежу при крају је пуњење и прове-
ра комплетног примарног и секун-
дарног дистрибутивног система, уве-
лико се водом допуњава систем
инсталација по објектима, а све то
радимо како би се завршило све оно
што је неопходно до почетка нове
грејне сезоне, 15. октобра – објашња-
ва директорка ЈКП-а „Грејање”.

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 1. октобар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

Поглед
преко реке

Велики број познатих и квали-
тетних личности напустио нас
је последњих месеци. Многи ће
рећи и то да у ова тескобна и
смутна времена добри и вредни
људи сасвим заслужено одлазе
на нека боља места.

Тешко је напречац доносити
такве закључке, али ако неког
познајете у дужем периоду,
можда и имате право да тако
мислите.

Један од оних за које се
оправдано може „сумњати” да
спадају у одабрану групу таквих
људских величина вероватно је
и недавно преминули београд-
ски колега Милош Миша Васић,
познат као новинар који се
систематично и одважно бавио
најосетљивијим темама како би
у јавном интересу расветлио
многе тајне с разних места – од
ужареног асфалта до позиција
највиших центара моћи. Он је
до не тако давно био део и нашег
најближег окружења, када је
током више година овдашње
читаоце разгаљивао духовитим
умотворинама кроз свој „Поглед
преко реке” и тиме чинио да
најстарији лист на Балкану
додатно добије на вредности и
патини. Многи га памте и по
чувеној ноћној емисији која је
деведесетих ишла на таласима
Радио Панчева (тада веома пра-
ћеног и поштованог), када је,
неизмерно смирен и увиђаван,
стрпљиво и толерантно све до
зоре одговарао на разноразна
питања. Притом, Миша није
крио колико воли ове крајеве, с
обзиром на то да по дединој
линији вуче банатске корене, па
се увек радо одазивао на сваки
позив да својим учешћем да
допринос у јавној сфери.

С друге стране, ко га је позна-
вао, могао је да се увери да је то
један отресити и отмени пред-
ставник старог боемског Бео-
града и блага душа, а тихи ауто-
ритет који, и када шапуће,
„грми” својом мудрошћу, ело-
квенцијом и ширином образо-
вања. Умео је и да посаветује
младе колеге, пре свега у вези с
тим колико је, упркос свакоја-
ким искушењима, важно сачу-
вати моралну чистоту. За разли-
ку од многих, није му било
мрско да изговори топлу људску
реч и удели комплимент на
рачун нечије доброте, чак и
када је она била упитна.

А такви људи дефинитивно
заслужују да, по окончању ово-
земаљске епопеје, добију место
у некој небеској алеји великана,
док нама, још увек живим смрт-
ницима, остаје у аманет да се на
њих што више угледамо.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Јордан Филиповић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ПОСЛЕДЊЕ ПРИПРЕМЕ У ЈКП-у „ГРЕЈАЊЕ” ПРЕД ГРЕЈНУ СЕЗОНУ

Пескана

На старом месту, али без воде, сваког дана

Снимио: Милан Шупица

РЕМОНТИ ЗАВРШЕНИ, ДОМОВИ УСКОРО ТОПЛИ

Снабдевеност топлана 
на високом нивоу

На састанку представника 55 стал-
них чланова, међу којима је и панче-
вачко ЈКП „Грејање”, и 18 придруже-
них чланица Пословног удружења
„Топлане Србије”, одржаном у
нашем граду 27. септембра, донете су
бројне одлуке. О томе шта је била
есенција овог скупа новинарима је
испричао Дејан Стојановић, дирек-
тор ПУ „Топлане Србије”:

– Ово је била традиционална сед-
ница удружења пред почетак нове
грејне сезоне. Као најзначајнија тач-
ка увек се разматра снабдевеност
топлана и степен готовости ремонт-
них радова за наступајући грејни
период. Можемо констатовати да су
све топлане спремне. Радови који
нису завршени неће утицати на ква-
литетан старт грејне сезоне. Потпи-
сан је и уговор у вези с примарним
енергентима који се користе, што је
добро. Има уобичајених проблема с
неодзраченим инсталацијама и сит-
ним техничким недостацима, али
спремно дочекујемо грејну сезону.

Он је додао да има мањих пробле-
ма на деловима производног и
дистрибутивног система даљинског
грејања у градовима у Србији, али да
је важно напоменути да је с обзиром
на његову просечну старост – ефика-
сност и квалитет система код нас на
вишем нивоу од сличних у неким
земљама Европске уније, за шта
постоје јасни и егзактни подаци

Светске банке и других релевантних
институција.

Председник Управног одбора ПУ
„Топлане Србије” Душан Мацура
казао је да је на састанку, између
осталог, анализирана могућност
примене новог Закона о заштити
права потрошача.

– Оно што представља проблем
енергетским субјектима у Србији јесте
како да процесуирају велики број сер-
висних пријава и рекламација које
интензивно долазе на почетку грејне
сезоне. Има их на хиљаде на дневном
нивоу. По правилу то се ради тако што
енергетски субјект одговара, формал-
но, крајњем купцу на начин на који је
ту рекламацију примио. Ми то сви
радимо, међутим нови закон предви-
ђа, експлицитно, да се на све реклама-
ције потрошача одговара писаним
путем. То је једноставно немогуће
спровести код система који имају
више хиљада сервисних пријава днев-
но, наравно, на почетку грејне сезоне –
рекао је Мацура и додао да су чланови
удружења анализирали и глобалне
промене на тржишту енергената.

Према његовим речима, у току је
поремећај, драматичан пораст цене
природног гаса, који је у највећој мери
извор примарне енергије за системе
даљинског грејања у Србији. Такође,
поскупела је електрична енергија за
правна лица, али Мацура је закључио
да је најважније да су системи опера-
тивно и технички спремни, са заврше-
ним инвестиционим циклусима и
ремонтним периодима, за почетак греј-
не сезоне.

ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ „ТОПЛАНЕ СРБИЈЕ”

Спремни дочекују грејну сезону

Дејан Стојановић и Душан Мацура

Зденка Јокић, директорка ЈКП-а „Грејање”
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Панчевачки мост у Београду биће
срушен – саопштио је директор
„Путева Србије” Зоран Дробњак.
Иако се претходних година гово-
рило о санацији и реконструкци-
ји, директор„ПутеваСрбије” рекао
је да је то немогуће и потпуно
неисплативо, будући да је мост
оштећен све до самог темеља.

Дробњак је рекао да је рушење
моста неопходно, али да ће се
пре тога, у наредне три или чети-
ри године, направити нови мост
који ће заменити „Панчевац”.

– Када је мост стар толико коли-
ко је Панчевачки, када има више
од 60 година, санације се врло
ретко раде. То смо урадили на
Газели, на мосту који је био стар
30 година, и то је коштало 55
милиона евра. Тамо није посто-
јала алтернатива нити место за
нови мост. Панчевачки мост ће
се повремено санирати како би
био функционалан док се нови
не изгради, али он се не може
потпуно санирати. За све ово ће
сигурно бити потребно неколи-
ко година и радиће се у сарадњи
с Градом Београдом, државом и
предузећима за изградњу – обја-
шњава Дробњак.

Још 2006. године детаљним
прегледом бетонских конструк-
ција утврђен је велики број оште-

ћења, док су 2008. уочена још
већа погоршања, и то на основ-
ним конструктивним елементи-
ма. У октобру прошле године
обновљена је јавна набавка за
израду техничке документације
за рушење и изградњу прилазних
конструкција Панчевачког моста.
Како се наводи у документацији,
отклањање одређених оштећења
сврстано је у хитне мере, док су
надлежни још тада потврдили да
су мост преко Дунава, као и њего-
ве прилазне конструкције увели-
ко „зрели” за обнову.

Али постоје и другачија
мишљења. Поједини грађе-
вински инжењери и архитек-
те сматрају да, уместо руше-
ња, мост треба да се ојача,

реконструише, а можда и про-
шири.

– Рушењем се пресеца главна
комуникација, а овај правац пре-
ма Банату посебно је важан.
Када је реч о челичним кон-
струкцијама, оне су добре због
тога што увек могу да се ојачају
тамо где су ослабиле, а ни сами
стубови моста нису проблем уко-
лико је потребно њихово ојача-
ње. Могу да се набију нови шипо-
ви, да се направи прстен око
темеља и капа која све то обје-
дињује. Уосталом, Панчевачки
мост, уколико би се појачали
стубови, могао би да се проши-
ри за додатне траке. Он има
одличну локацију и прилазне
путеве. Домаћинско понашање

било би да се уради ојачавање и
проширивање Панчевачког
моста, и то тако да се та рекон-
струкција одвија без прекида
саобраћаја преко њега – тврди
за медије Љуба Костић, грађе-
вински инжењер.

– Најоптерећенији путнички
мост на свету, Мост Џорџа
Вашингтона у Њујорку, старији је
петнаест година од Панчевачког
моста. Мостови у Лондону на Ист
Риверу и у Будимпешти на Дуна-
ву имају и по сто година – истиче
Никола Јовановић из Центра за
локалну самоуправу.

А архитекта Драгољуб Бакић
каже:

– Ја не знам да се у свету негде
руши мост зато што је дотрајао.
Ми ништа не одржавамо, то је
суштина. Могу да се ојачају и
стубови, могу да се додају и шипо-
ви, може да се ојача темељ, може
конструкција да се одржава.

Интересовање грађана за суд-
бину моста, с обе његове стране,
и београдске и панчевачке, вели-
ко је, што је и разумљиво ако се
зна да свакодневно преко њега
пређе 100.000 возила и пола
милиона људи.

Тачна локација новог моста и
колико ће он бити удаљен од
постојећег, популарног „Панчев-
ца”, још увек се не зна. Р. П.

МИШЉЕЊА СТРУЧЊАКА ПОДЕЉЕНА

ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ

Квиз
„Панзнање”

Kвиз о познавању панчевач-
ке културе „Панзнање” одр-
жаће се 22. и 23. октобра у
Свечаној сали Народног
музеја Панчево. Организа-
тори су Регионални центар
за таленте „Михајло Пупин”,
Градска библиотека Панче-
во и Народни музеј Панче-
во.

За учешће се могу прија-
вити ученици свих средњих
школа у Панчеву, а потреб-
но је да оформе трочлани
тим. Тимови се могу прија-
вити путем имејла mcu met -
nost@gmail.com , а доступна
је и „Гугл” пријава (линк
можете пронаћи на „Фејсбук”
страници РЦТ „Михајло
Пупин”). У пријави треба
навести имена, презимена,
назив школе и разред сва-
ког члана тима, као и име
тима.

Kрајњи рок за пријављи-
вање је понедељак 11. окто-
бар, а број тимова је ограни-
чен на 25. Организатори
истичу да су за најбоље так-
мичаре обезбеђене награде.
Покровитељ квиза је Град
Панчево. Д. К.

ТРАДИЦИЈА

Монографија
51. бригаде

Удружење за неговање тра-
диције 51. моторизоване
бригаде у петак, 8. октобра,
од 17.30 до 20 сати, пред-
ставиће у Дому војске у
Панчеву монографију бри-
гаде. Том приликом биће
постављена и плоча уз Кулу
молитву аутора Николе
Рикановића.

Удружење за неговање
традиције 51. моторизова-
не бригаде позива све при-
паднике ове бригаде и гра-
ђане да присуствују овом
догађају.

РУШЕЊЕ ПАНЧЕВАЧКОГ МОСТА ИЗВЕСНО,
АЛИСЕНЕЗНАГДЕЋЕБИТИПОДИГНУТНОВИ Завод за здравствену

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

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

Тако, на пример, заин-
тересовани у Заводу „Пан-
чевац” могу да ураде и кар-
диолошки преглед и све
врсте ултразвучних прегле-
да срца. За ове услуге су
ангажовани водећи струч-
њаци у тој области dr sc.
med. Слободан Томић, кар-
диолог, доктор медицин-
ских наука и магистар кар-
диологије са Института
„Дедиње”, као и доцент dr
sc. med. Ненад Ратковић и
др Миодраг
Шипчић с
Војномеди-
цинске акаде-
мије.

Ендокрино-
лошке прегле-
де обавља др
Гордана Вељо-
вић из Опште
болнице Пан-
чево, а колор
доплер врата,
руку, ногу и
абдоминалне
аорте и ултра-
звук меких
ткива ради др
Ненад Марги-
тин, специја-
листа радио-
логије, шеф
одсека СТ
дијагностике и заменик
начелника Службе радио-
лошке дијагностике у
Општој болници Панчево.
Из Опште болнице долазе
и др Душан Стојић и др
Александра Стијаковић,
који раде прегледе дојке
(класични односно ултра-
звучни), и др Предраг Вујић,
који ради уролошке прегле-
де. За прегледе из области

гинекологије задужена је др
Весна Новичић Ђоновић из
Дома здравља Палилула.

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

Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издва-
ја се и по томе што у хема-
толошко-биохемијској
лабораторији те установе
пацијенти већину вери-
фикованих, контролиса-
них и сумираних резул-
тата могу добити за свега
сат времена.

У Заводу ће ускоро
почети да се спроводи и
амбулантна хирургија, а

све интервенције, као и
додатне хируршке и кон-
султативне прегледа оба-
вљаће др Горан Додевски,
специјалиста абдоминал-
не хирургије из Опште
болнице Панчево.

Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира
Завод „Панчевац”, посебно
онда када је неопходно ура-
дити прегледе и анализе на
једном месту и добити

резултате што
пре. С тим у
вези, треба
подсетити и
на то да се у
Заводу, при-
мера ради, све
врсте лекар-
ских уверења
издају за мак-
симално два
сата.
И овог месе-

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

стима које остварују сви
који поседују лојалти кар-
тице Ауто-центра „Зоки”,
погледајте на рекламним
странама нашег листа.
Додатне информације
можете добити на 013/21-
90-900 и 013/21-90-903,
а новости пратите и на
сајту www.zavod pan ce -
vac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
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ПРОМО

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

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

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

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

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

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

ДАЈ ПЕДАЛУ РАKУ

Бициклистичка
вожња

Бициклистичка вожња „Дај
педалу раку” одржаће се и у
нашем граду у недељу, 3. окто-
бра, тачно у подне, на Kеју
Радоја Дакића. Циљ ове кам-
пање је пружање подршке жена-
ма које се боре с раком дојке и
промовисање важности обавља-
ња редовних прегледа и само-
прегледа.

Завод за јавно здравље Пан-
чево придружио се регионал-
ној акцији удружења „Женски
центар Милица”, па ће тако
Панчево по други пут бити на
мапи градова у којима се ова
вожња организује. Иначе, ова
акција у Србији траје већ седам
година, а њоме ће се ове годи-
не у преко 30 градова у нашој
држави, Словенији, Хрватској
и Северној Македонији обеле-
жити oктобар – месец борбе
против рака дојке.

Покровитељи кампање су
Министарство здравља и Мини-
старство омладине и спорта, а
она се реализује уз подршку
Института „Батут”. Д. К.

ПОЧИЊЕ АКЦИЈА

Октобар – месец
чистоће

У оквиру акције „Октобар –
месец чистоће”, радници ЈКП-а
„Хигијена” односиће кабасти
отпад од 1. до 29. октобра, од 7
до 15 сати.

Првог дана, у петак 1. октобра,
стари намештај, белутехнику, амба-
лажу, ауто-лимарију, гуме, баштен-
ско смеће и сав други отпад изузев
грађевинског шутачистачи ће одно-
сити из улица:Мученичкe, Теслинe,
Вука Kараџића, И. Барајевца,
Косовскe, Штросмајеровe, Ђуре
Јакшића, Н. Ђурковића, с Кејa
Радоја Дакића, из Доситејевe, Бате
Михаиловића, насељa Содара и
Солара, с Тргa слободе, из Војводе
РадомираПутника, Војводе Петра
Бојовића, Мите Топаловића, Петра
Арачића, с Трга краља Петра I, из
Војводе Мишића, Његошеве, Нема-
њине, Карађорђеведо Моше Пија-
де, Браће Јовановић, Светозара
Милетића, Бранка Радичевића,
Браће Јовановић 33-а, Змај Јове
Јовановића, као и из ОШ „Стеви-
ца Јовановић”, Техничке школе
„23. мај”, ОШ „Јован Јовановић
Змај” иГимназије„Урош Предић”.

Остатак распореда објавићемо
у наредном броју. Телефони за
додатне информације су 327-000
и 310-203. Д. К.

Сла ви ца Кне же вић, суспен до ва -
на бла гај ни ца „Пан чев ца”, за коју
се осно ва но, након дуге истра ге
над ле жних орга на, сум ња да је
про тив прав но из касе нашег
листа ћор ну ла 90.000 евра, недав -
но је тужи ла глав ног уред ни ка
Алек сан дра Жив ко ви ћа и „Пан -
че вац”. Зашто?

Јер јој је, пре ма наво ди ма из
тужбе, „нару шен углед, повре ђе -
на част и пра ва лич но сти”. Даље,
у вези с наво ди ма из тек сто ва
обја вље них у нашем листу, Сла -
ви цу Кне же вић зау ста вља ју позна -
ни ци на ули ци, зову је род би на и
при ја те љи... То, пре ма тужби коју
је под не ла, „код тужи ље иза зи ва
непри јат ност, нела год ност, поти -
ште ност, а што све ути че на њен
лич ни и поро дич ни живот”. Зато,
као и због још неких муки ца,

„тужи ља трпи душев не боло ве
јаког интен зи те та”. И ’оће 200.000
дина ра. Да се сми ри.

Па, руку на срце, сва ко нор ма -
лан веру је да јој није добро. Сад.
Кад се суо чи ла са истра гом чији
је домет да се Сла ви ца Кне же -
вић сум њи чи за дела која са собом
носе оду зи ма ње имо ви не и затвор -
ску казну од десе так годи на.
Нарав но да јој није добро. Да је
океј, не би тра жи ла да јој се пла -
та, чији део доби ја јер је суспен -
до ва на, упла ћу је пре ко рачу на,
него би дошла до редак ци је „Пан -
чев ца”, погле да ла у очи коле ге
чији је новац, осно ва но се сум ња,
трпа ла у тор би цу и пот пи са ла
код дирек то ра да је при ми ла пла -
ту. Нор мал но да није океј. Да
није нор мал на. Ситу а ци ја.

Е, сад. Наш уред ник тре ба да

се поја ви на суду и кра јем окто -
бра јер бо га је Сла ви чин супруг
Вла ди мир тужио због нео бја вљи -
ва ња одго во ра на инфор ма ци ју.
То тако прав нич ки сро че но 
супер и шка зву чи, а поен та је у
томе да је Вла да „и пре при ва -
ти за ци је листа напла ћи вао услу -
ге у нашој кући у Јабу ци – за
шта су зна ле и ћер ке Јеле на и
Мари ја на – па се сада поми ње и
сума од око 200.000 евра потен -
ци јал но ’неста лог’ нов ца”. У ства -
ри, он каже да то није било тако
и зато је сти гла цити ра на тужба.

Добро. Пола ко. Кажу да је прав -
да спо ра али дости жна. Има над -
ле жних судо ва. Баш као и све до -
ка, мате ри јал них, који ће пред
суди јом каза ти да Вла ди мир јесте
узи мао новац за огласе и читу ље
које је тре ба ло обја ви ти у „Пан -

чев цу” у поро дич ној кући у Јабу -
ци. Доду ше, цене није знао напа -
мет, а није хтео да пре ва ри ком -
ши је, па је ценов ник „Пан чев ца”,
уко ри чен, држао у кући, за шта
опет посто је све до ци.

Фискал не рачу не није могао
да изда је, чиме је, осно ва но се
сум ња, пре ва рио и држа ву Срби -
ју. А она је на поте зу. Пре ко сво -
јих пра во суд них орга на. Пра ти -
ће мо фабу лу... Р. Т.

КНЕ ЖЕ ВИ ЋИ (НЕ) ЗНА ЈУ ГДЕ БИ

Душев ни боло ви и оста ле муки це



Гађање књигом може
да се третира као
напад оружјем

Ласцивни коментари
могу бити протумачени
као силовање

Податак да је само од почетка
ове године у Србији регистрова-
но чак 280 случајева вршњачког
насиља забринуо је многе, те из
Министарства просвете објашња-
вају на који начин третирају
насилно понашање ученика и
како се с тим боре.

Наводе да се вршњачко наси-
ље разврстава у три нивоа пре-
ма степену, учесталости, траја-
њу, узрасту учесника и последи-
цама, а свако насилно понаша-
ње третирају као лакшу или тежу
повреду обавеза ученика. Међу-
тим, због специфичности живо-
та у домовима ученика пона-
вљање лакших повреда обавеза
третира се као тежа повреда оба-
веза у складу са законом којим
је уређен ученички и студент-
ски стандард. То значи да, на
пример, чврга или гађање књи-
гом могу да се третирају као
напад оружјем, а ласцивни
коментари чак и као силовање!

Обезбеђивање уједначеног
интервенисања

Из Министарства кажу следеће:
– Циљ разврставања насиља,

злостављања и занемаривања на
нивое јесте обезбеђивање ујед-
наченог поступања – интерве-
нисања – установа у ситуација-
ма насиља и злостављања када
су актери деца, односно учени-
ци: ученик–ученик, ученик–де-
те. Исти облици насиља, злоста-
вљања и занемаривања могу да
се појаве на више нивоа, али се
разликују у интензитету, степе-
ну ризика, учесталости, после-
дицама и учесницима. Процена
нивоа насиља се доноси на осно-
ву анализе интензитета, степе-
на ризика, трајања и учестало-
сти понашања, последица, броја
учесника, узраста и карактери-
стика развојног периода детета
односно ученика.

Додају да се понављање насил-
ног понашања с првог нивоа, када
васпитни рад није делотворан, и
насилно понашање с другог нивоа,
када појачани васпитни рад није
делотворан, утврђују као лакше
повреде обавеза ученика.

– Насилно понашање с тре-
ћег нивоа може да буде трети-

рано као тежа повреда обавеза и
као повреда забране утврђене
законом, у зависности од окол-
ности: последице, интензитет,
учесталост, учесници, време,
место, начин и др., што проце-
њују тим за заштиту и директор
– објашњавају из ресорног мини-
старства.

Градација насиља

Описани су и нивои насиља.
Први ниво подразумева ове врсте
насиља: физичко – ударање чвр-

га, гурање, штипање, гребање,
гађање, чупање, уједање, сапли-
тање, шутирање, прљање, уни-
штавање ствари; психичко – ома-
ловажавање, оговарање, вређа-
ње, ругање, називање погрдним
именима, псовање, етикетира-
ње, имитирање, „прозивање”;
социјално – добацивање, под-
смевање, искључивање из групе
или заједничких активности,
фаворизовање на основу разли-
читости, ширење гласина; сек-
суално – добацивање, псовање,
ласцивни коментари, ширење
прича, етикетирање, сексуално
недвосмислена гестикулација.

Овде спада и злоупотреба
информационихтехнологија: узне-
миравајућепозивањеислањеузне-
миравајућих порука СМС-ом или
преко друштвених мрежа.

Код другог нивоа насиља поде-
ла изгледа овако: физичко –
шамарање, ударање, гажење,
цепање одела, „шутке”, затвара-
ње, пљување, отимање и уни-
штавање имовине, измицање сто-
лице, чупање за уши и косу; пси-
хичко – уцењивање, претње,
неправедно кажњавање, забра-
на комуницирања, искључива-
ње, манипулисање; социјално –
сплеткарење, ускраћивање пажње
од стране групе (игнорисање),
неукључивање, неприхватање,
манипулисање, искоришћавање;
сексуално – додиривање, пока-
зивање порнографског матери-
јала, показивање интимних дело-
ва тела, свлачење; злоупотреба
информационих технологија –
оглашавање, снимање и слање
видео-записа, злоупотреба бло-
гова, форума и четовања, сни-
мање камером појединаца про-
тив њихове воље, снимање
камером насилних сцена, дистри-
буирање снимака и слика.

Трећи ниво насиља описан је
овако: физичко – туча, дављење,
бацање, проузроковање опеко-
тина и других повреда, ускра-
ћивање хране и сна, излагање
ниским температурама, напад
оружјем; психичко – застраши-
вање, уцењивање уз озбиљну
претњу, изнуђивање новца или
ствари, ограничавање кретања,
навођење на коришћење нарко-
тичких средстава и психоактив-

них супстанци, укљу-
чивање у деструктивне
групе и организације;
социјално – претње,
изолација, малтретира-
ње групе према поје-
динцу или групи, орга-
низовање затворених
група (кланова) које
има за последицу
повређивање других;
сексуално – завођење
од стране ученика и
одраслих, подвођење,
злоупотреба положаја,
навођење, изнуђивање
и принуда на сексуал-
ни чин, силовање,
инцест.

Наравно, помиње се
и злоупотреба инфор-
мационих технологија:
снимање насилних сце-
на, дистрибуирање сни-
мака и слика и дечја
порнографија.
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ПОВРАЋАЈ ПДВ-а ПРИ КУПОВИНИ СТАНА

Држава враћа и до 5.000 евра

Однос државе према Ужичкој републици није ништа
бољи ни гори од њеног односа према комплетном насле-
ђу антифашизма. Све се релативизује и гура под тепих.
Застрашујуће је како се односимо према антифаши-
стичком наслеђу и због тога има све више национали-
стичких и неофашистичких група и организација. У
време када сам ја одрастала, учили смо детаље о свакој
бици у Другом светском рату и нешто мало о Првом
светском рату. Сада су се ствари промениле, па деца
уче о свакој бици у Првом светском рату и врло мало о
Другом светском рату. Држава се, изгледа, стиди чиње-
нице да су овде победили антифашисти.

(Професорка књижевности
Ружица Марјановић, „Данас”, 28. септембар)

* * *
Партнери унутар ЕУ оцењују да је Немачка била поу-
здан обједињавајући фактор који је ЕУ држао заједно.
Канцеларка је успела да Европу и еврозону извуче из
глобалне финансијске кризе 2008. и све време је брани-
ла економску снагу Уније. То је ван сумње њен највећи
легат... С друге, тамније стране, Меркел ефекат створио
је страх од доминације Немачке, уверење да ће без ње
Европа бити мање стабилна. Замерају јој да се није бави-
ла европском будућношћу. Њена стратегија избегавања
сукоба и градње компромиса омогућила је, уз ослонац
на стабилократију, раст аутократије... Од Немачке се
сада очекује да се посвети кључној сарадњи – с Пари-
зом. Европска будућност по свему судећи више није уте-
мељена у Бриселу, већ ће је одређивати оно што Немач-
ка и Француска учине заједно... Златно доба Немачке је
прошло. Будућност је европска, не немачка, па ће воде-
ћа економска сила Европе морати себе да нађе у изме-
њеним околностима... Нови лидер Немачке могао би
коначно да европске стратешке интересе постави као
приоритет Берлина. У супротном, Немачка би колосал-
но допринела да Европа не буде у стању да прихвати
модернизацију, иновације, па и ризике... У Немачкој се
ништа не мења преко ноћи, разговори о формирању
коалиције очекивано ће бити дуги, али промене следе.
Зато су ови немачки избори толико важни.

(Новинар Бошко Јакшић, 
„Политика”, 27. септембар)

* * *
Хрватску, босанску и црногорску књижевност дожи-
вљавам као властите књижевности. То је једна те иста
књижевност. Мада се у то, наравно, умешала политика.
Овдашње политике заснивају се на негативним иден-
титетима. Србин сам зато што нисам Хрват, католик
или муслиман. Нисам ово, нисам оно и на крају нисте
ништа, осим што нисте све. Ми смо закаснеле нације.
Србима и Хрватима недостаје развојни пут од ренесан-
се преко просветитељства. Можда ћемо некад то сти-
ћи, а можда и нећемо. У овом исечку времена свакако
је тако и задуго неће бити другачије.

(Писац Светислав Басара, 
портал „Новости”, 22. септембар)

* * *
Сви се слажемо око тога који је занат најстарији на све-
ту; око часног положаја другог најстаријег заната споре
се шпијуни и новинари, без исхода; трећи најстарији
занат су адвокати. Адвокатура је старија и од Свете мате-
ре цркве, и то пар хиљада година најмање; реч је, дакле,
о озбиљном дућану с којим се није шалити. То ови наши
паметњаковићи не схватају, па су се залетели да израде
адвокате, све не би ли нахранили своја страначка гладна
уста јавнобележничким дебелим хонорарима. Чак се ни
комунисти нису усудили – кад су имали апсолутну власт,
молим да приметите – на овакав удар на адвокатуру...
Наравно да и међу адвокатима има којекаквих, као и у
сваком позиву. Нису тек тако адвокати постали једна од
најомрзнутијих професија још од средњег века, заједно с
млинарима. Још је мештар Франсоа Рабле користио за
похлепне људе поређење „зинуо као адвокатска торба”.
Али шта бисмо без адвоката, таквих какви су? Неко тре-
ба да се успротиви безакоњу; неко треба да вам помогне
да вас не израде мунђароши; неко треба да ваше послове
изведе до краја у складу са законом; неко, коначно, тре-
ба да вас одбрани или заступа на суду, као странку у
поступку. Сами не можете, све и да сте правник с право-
судним испитом: правник који себе заступа на суду има
будалу за клијента, као што видимо из тужних случајева
Слобе Милошевића и Воје Шешеља. Адвокати би морали
да издрже у свом штрајку, иначе – нема нам спаса.

(In memo ri am – новинар и наш бивши колега – 
Миша Васић, „Панчевац”, 9. октобар 2014)

КОНЦЕПТ О НАСИЛНОМ ПОНАШАЊУ УЧЕНИКА И БОРБИ ПРОТИВ ЊЕГА

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ У ТРИ НИВОА

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Куповина стана представља један
од већих финансијских издата-
ка, па је зато важно знати и добро
се информисати која права има
купац. О потенцијалним олак-
шицама које даје држава писао
је портал nekret ni ne.rs.

Веома је битно упознати се с
повластицама које купац има
уколико се први пут одлучи да
пазари стан који ће након ком-
плетно обављене процедуре бити

у његовом власништву. Пре-
ма уредбама закона, уко-

лико од 1. јула 2006. годи-
не нисте куповали ника-

кву некретнину нити
сте постали сувласник

дела породичне згра-
де или куће, при-

ликом куповине,

рачуна вам се да је то прва
некретнина, што значи да има-
те одређене бенефиције које се
тичу ослобађања плаћања поре-
за. То је први услов који треба
испунити. Примери говоре да
на стан од око 40 квадрата по
цени од око 1.800 евра по ква-
драту повраћај може да буде и
до 5.000 евра.

Ипак, има још услова. Тако,
ако купујете стан у новоградњи,
тј. само директно од инвестито-
ра, што значи да стан пре тога
није био у промету, а на вас се

не води никаква некретнина,
тада имате право на повраћај
ПДВ-а као први купац. У супрот-
ном, нећете бити ослобођени
плаћања пореза на додатну вред-
ност, који данас износи 10 одсто
укупне вредности некретнине.

Према закону, право на рефун-
дацију ПДВ-а има свако пуно-
летно физичко лице које је држа-
вљанин наше земље с пребива-
лиштем у Србији. Уз то, као први
купац стичете право на поврат
ПДВ-а за површину стана до 40
квадратних метара, а сваки ваш
укућанин на 15, при чему се
рачунају и малолетна деца. Али
ако се неко од чланова породи-
це у будућности одлучи за купо-
вину некретнине, тада неће има-
ти право на одбитак, јер је то

право већ искоришћено.
Купац може да подне-

се писмени захтев
Пореској управи

30 дана од дана
потписива-

ња, тј. ове-

ре купопродајног уговора од стра-
не судског тумача. Реч је о тзв.
РФН обрасцу – Захтев купца
првог стана на рефундацију. Уз
захтев, неопходно је доставити
бројне пропратне документе, а
шта је неопходно, може се сазна-
ти у Пореској управи.

Уколико су сви услови испу-
њени, надлежни порески орган,
тј. директор филијале, у року од
месец дана од дана подношења
захтева сачињава крајње реше-
ње о повраћају пореза, а 15 дана
након достављања решења купац
може очекивати исплату новца
преко свог динарског текућег
рачуна.

Ако сте пронашли стан у ста-
рој градњи, чека вас обавеза пла-
ћања пореза на апсолутна пра-
ва, који износи 2,5 одсто од укуп-
не вредности некретнине. Ипак,
купац ове некретнине може бити
ослобођен плаћања ове врсте
пореза ако му је то прва некрет-
нина.

ПРЕДШКОЛСКИ
УЗРАСТ

Из Министарства просвете

истичу да се у предшколском

узрасту, у складу с развој-

ним карактеристикама узра-

ста, говори о сукобима међу

децом и агресивном понаша-

њу. Тим за заштиту детета у

предшколској установи при-

ликом анализе ситуације и

доношења плана активности

у раду с дететом и породи-

цом узима у обзир учеста-

лост понашања, трајање,

интензитет, последице, сте-

пен ризика по учеснике ситу-

ације, карактеристике развој-

ног периода и индивидуалне

карактеристике детета.

У реализацију плана

активности укључује се роди-

тељ детета.



Од 18. до 24. сеп тем бра у Новом Саду
су одр жа ни Међу на род ни пољо при -
вред ни сајам, Сајам лова и рибо ло ва,
као и Сајам еко ло ги је. С обзи ром на
то да се ово го ди шња мани фе ста ци ја
одви ја ла у скла ду са стро гим мера ма
про пи са ним због пан де ми је кови да 19,
ула зак на сајам био је могућ само за
оне који су има ли потвр ду да су се
вак ци ни са ли или да су пре ле жа ли
коро на ви рус у прет ход них шест месе -
ци. Они који нису има ли ову потвр ду
код себе могли су на више пунк то ва
на ула зу у сајам да ура де бес пла тан
брзи анти ген ски тест и, уко ли ко је
налаз био нега ти ван, могли су да при -
су ству ју мани фе ста ци ји.

Поред вели ког бро ја изла га ча из
раз ли чи тих кра је ва све та и Евро пе, на
ово го ди шњем сај му свој штанд је има -
ла и Нафт на инду стри ја Срби је. Као
воде ћа нафт на ком па ни ја на дома ћем
тржи шту нафт них дери ва та, НИС под -
сти че раз вој пољо при вре де као око -
сни це при вред ног раз во ја и већ осму
годи ну заре дом обез бе ђу је мно го број -
не попу сте за пољо при вред ни ке. Нафт -

ни гигант је упо знао посе ти о це с погод -
но сти ма које пру жа НИС Агро про -
грам, као и с бога тим спек тром про -
из во да и услу га који су доступ ни потро -
ша чи ма при ли ком купо ви не дери ва -
та на бен зин ским ста ни ца ма НИС-а.

Током седам дана тра ја ња мани фе -
ста ци је гости штан да НИС-а могли су
да доби ју више инфор ма ци ја о пред -
но сти ма НИС Агро кар ти це, која омо -
гу ћа ва пољо при вред ни ци ма и пољо -
при вред ним газдин стви ма да кори сте
раз ли чи те попу сте, а самим тим оства -
ру ју се зна чај не уште де при ли ком
купо ви не на НИС-овим бен зин ским
ста ни ца ма. Тако ђе, сви заин те ре со ва -
ни могли су да пре у зму при ступ ни цу
за НИС Агро кар ти цу, као и AgroBlue
кар ти цу, која пољо при вред ним газдин -
стви ма нуди могућ ност одло же ног пла -
ћа ња за нафт не дери ва те и до шест
месе ци од дату ма купо ви не.

Павел Кан да лин цев, дирек тор
Дирек ци је за мало про да ју у ком па -
ни ји НИС, изја вио је да су за НИС
пољо при вред ни потро ша чи битан део
бизни са.

– Из тог раз ло га се стал но тру ди мо
да им обез бе ди мо број не погод но сти,
како уз посто је ћу НИС Агро кар ти цу,
тако и уз неке нове про гра ме које смо
уве ли ове годи не. У сарад њи с нашим
парт не ром, Credit Agricole бан ком, ове
годи не смо уве ли нову AgroBlue кар -
ти цу, која омо гу ћа ва одло же но пла -
ћа ње до шест месе ци – навео је Кан -
да лин цев.

Поред погод но сти про гра ма за пољо -
при вред ни ке, НИС је на ово го ди шњем
Сај му пољо при вре де пред ста вио и нове
функ ци о нал но сти НИС-овог про гра -
ма лојал но сти „Са нама на путу”, као
и мобил ну апли ка ци ју Drive.Go, која
омо гу ћа ва пла ћа ње гори ва на точи о -
ном месту, без ула ска у про дај ни обје -
кат бен зин ске ста ни це. Посе ти о ци сај -
ма тако ђе су били у при ли ци да се
упо зна ју са широ ком пале том уља и
мази ва NISOTEC, чијом се упо тре бом
обез бе ђу ју уште да гори ва и боља зашти -
та мото ра од коро зи је и про ду жа ва
рад ни век мото ра.

Нај ве ћа и нај зна чај ни ја пољо при -
вред на мани фе ста ци ја у овом делу

Евро пе, Међу на род ни пољо при вред -
ни сајам у Новом Саду, 88. пут је отво -
ри ла вра та за мно го број не посе ти о це
из земље и реги о на, као и за изла га че
из већег дела Евро пе. Ово го ди шњи
парт нер је била Репу бли ка Чешка и, у
окви ру штан да, на 400 мета ра ква -
драт них, пред ста ви ло се 13 чешких
фир ми које се баве узго јем и гене ти -
ком гове да, про из вод њом и про да јом

Пандемија короне убрзала је многе еко-
номске и друштвено-социолошке про-
мене, па је тако постало сасвим нор-
мално да се ради и школује из топлог
дома или купују крпице преко порта-
ла. Ни нас нису заобишли нови трен-
дови, тако да све већи број грађана
Србије купује робу путем интернета.
Овакав облик куповине има своје ризи-
ке, нпр. дуксер преко нета не може да
се опипа, а калупи бројева ципела нису
идентични и разликују се од произво-
ђача до произвођача, па неретко роба
мора бити враћена продавцу јер не

одговара ономе што смо ми на основу
фотографије с портала замислили у
својој глави. Држава се потрудила да
усклади правну регулатива с развије-
ним светом, тако да је овакав облик
трговине у Србији сасвим безбедан.

Наравно, постоје изузеци.
У последње две године велики број

потрошача јавио се за помоћ потро-
шачким организацијама због пробле-
ма с куповином путем друштвених мре-
жа од нерегистрованих продаваца. Ипак,
помоћ нису добили, јер у оваквим
ситуацијама одредбе Закона о заштити

потрошача не важе, због чега потро-
шачке организације нису у могућности
да поступају нити да пруже одговарају-
ће правне савете, осим да потрошаче
упуте на самостални судски поступак.
Међутим, Национална организација
потрошача Србије одлучила је да помог-
не грађанима, па је покренула акцију
евидентирања трговаца који не послују
у складу са Законом о електронској
трговини. Тренутно су у фокусу про-
фили трговаца на „Фејсбуку” и „Инста-
граму” на којима се на продају нуде
обућа, одећа, суплементи итд.

Тренутна „црна листа” неодговорних
интернет трговаца може се наћи на
страници Удружења за заштиту потро-
шача Војводине. У том удружењу исти-
чу да ће сваки трговац који достави
доказ да послује у складу са законом
бити уклоњен с наведеног списка.

Листа није коначна и чланови
Националне организације потрошача
моле грађане да, уколико имају било
какав проблем с нерегистрованим тргов-
цима који послују путем друштвених
мрежа, доставе називе профила тој орга-
низацији.

ДРУШТВО
Петак, 1. октобар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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До априла уштимавање, а
после тога „лупање по ушима”

Порески инспектори
постају аналитичари

Нови модел фискализације у Србији
стартује 1. јануара наредне године, али
после договора представника Министар-
ства финансија с привредницима дат је
и прелазни период до када сви морају
да пређу на нови модел издавања фискал-
них рачуна. Званично, транзициони
период почиње 1. новембра ове године
и трајаће до 30. априла 2022. и до тада
ће ова категорија пореских обвезника
моћи постепено да прелази на нови
модел фискализације. Да подсетимо,
држава се одлучила на корак модерни-
зације „буди е-фискализован” са идејом
да ће овај модел у потпуности укинути
црну економију и нелегалан рад. Одно-
сно, циљ нове фискализације јесте да се
смање оперативни трошкови пореских
обвезника и црна економија, то јест да у
легалне токове уђу и они који су до сада
радили потпуно на црно или су издава-
ли лажне рачуне, и да се тиме пуни
буџет у знатно већој мери.

Тако ће, од наредне године, издава-
ње фискалних рачуна и евидентирање
промета моћи да се реализује преко
мобилног телефона, таблета, компју-
тера, лаптопа, односно коришћењем
електронског фискалног уређаја путем
којег ће обвезник фискализације у тре-
нутку промета на мало издавати фискал-
ни рачун са кју-ар кодом. Овај код на
сваком рачуну подразумева да купци
могу да провере да ли је њихов рачун
исправан или није.

Ало, Пожега!

Према новим правилима, обвезници
фискализације мораће да имају макар
један локални процесор фискалних рачу-
на по продајном месту, који ће бележи-
ти и електронски потписивати све оба-
вљене трансакције. Цео систем је напра-
вљен тако да, без обзира на то да ли
телефон ради или не, и да ли је обвезник
извадио картицу или има једну или две
картице у телефону, чим се поново веза
успостави, сви издати рачуни у међувре-
мену ће се очитати Пореској управи.

Једноставно, тврде надлежни, неће
моћи да се прикрије дневни пазар. Пре-
кид везе са овом институцијом биће
аутоматски регистрован и, без обзира
на то да ли је то учињено намерно или
због прекида у телекомуникационој
мрежи услед квара, овакви случајеви
биће на мети инспекције.

Обвезник фискализације од 1. окто-
бра ове године преко портала Пореске
управе „еПорези” попуњава пријаву сво-
јих пословних јединица, након чега
добија упутства о увођењу фискализа-

ције – директно се с портала „е-порези”
пријављује на сервис за пореске обве-
знике. Држава је обећала помоћ и од
15. октобра, преко сајта Пореске упра-
ве, сваки власник фирме или радње
моћи ће да се пријави за субвенцију за
реализацију дела обавеза које доноси
нови модел фискализације. Рок до када
ће моћи да се пријаве је крај јануара
2022. године, а по одлуци Владе, држа-
ва поклања 100 евра по продајном месту
и 100 евра по фискалном уређају. Поред
тога, они који нису у систему пореза на
додату вредност (ПДВ) добиће за 20
одсто већу субвенцију за касе због немо-
гућности да искористе улазни ПДВ и
како би тај трошак надоместили.

Базе и базе података

Надлежни истичу да неће бити додат-
них трошкова за привреднике при-
ликом увођења система, да ће уку-
пан износ субвенција за ове намене
износити шест милијарди динара и
да ће новац бити директно уплаћи-
ван сваком пореском обвезнику, који
ће тако покрити трошкове обезбеђе-
ња неопходног уређаја. Уједно, на
сајту Пореске управе биће објављен
и списак одобрених модела фискал-
них уређаја за коришћење на тери-
торији Србије. Како тврде надлежни,
поред касе, у новом моделу фиска-
лизације за употребу се могу кори-
стити и рачунари, таблети, па чак и
мобилни телефони.

Привредници нису одушевљени новим
правилима игре. Не споре да ће сама
контрола олакшати рад Управе прихо-
да и помоћи у борби против сиве еконо-
мије, али сматрају да ће они који су и до
сада издавали фискалне рачуне то наста-
вити да чине, док ће они који до сада то
нису радили и даље избегавати. Како
кажу, субвенције у износу од 200 евра у
сваком случају су за похвалу, али према
неким информацијама, из искуства
Хрватске, фискални уређаји коштају 400
евра. Према њиховом мишљењу, у обзир
нису узети други трошкови који прате
нов облик провере плаћених рачуна –
обезбеђивање стабилне везе и набавка
одговарајућег софтвера. Сматрају да је
велики проблем то што у многим дело-
вима Србије не постоји поуздан интер-
нет. Када је реч о софтверима, привред-
ници истичу да имају две могућности
пред собом – да се он купи и да се
изнајмљује. Неке фирме на месечном
нивоу изнајмљују и одржавају софтвер
за износ од 15 до 45 евра, а то, према
њиховом мишљењу, није мали трошак.

Све у свему, држава је одлучила и од
наредне године биће у употреби нова
генерација фискалних каса, савремена
опрема и нов систем, који широм света
постоји већ неко време. Нова мера сва-
како ће донети добитак држави јер нови
уређаји дозвољавају много веће могућ-
ности контроле и самим тим борбу про-
тив сиве економије. То је суштина нове
фискализације и то нико не може да
оспори. Међутим, само по себи то неће
дати очекиване резултате уколико Поре-
ска управа не развије методе контроле
и анализе ризика. Имаће алат у рукама
помоћу којег ће моћи лакше и брже да
прибавља податке од оних који воде
фискалне касе, али ће инспектори мора-
ти да постану Сноуден и да се као он
оспособе да у мору базе података упе-
цају оне који раде против државе.

Ако се то пак покаже као немогућа
мисија, онда држава има и друга реше-
ња, наравно делеко скупља – ангажо-
ваће неку агенцију за аналитику или
ће набавити специјализован софтвер.

Или је држава то већ урадила, па
инспектори неће морати на аналитич-
ку обуку, него ће сада циљано, по доја-
ви „великог брата” СМС-ом, одлазити
на адресе оних који варају државу.

НОВИ МОДЕЛ ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ У СРБИЈИ

РАТ С ПРЕВАРАНТИМА СЕЛИ СЕ У САЈБЕР ПРОСТОР

ОБЈАВЉЕНА ЦРНА ЛИСТА ТРГОВАЦА

Пазите се лопова на интернету

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

АДВОКАТИ И ДАЉЕ

БЕЗ ФИСКАЛНИХ КАСА

Од обавезе фискализације и даље

су изузети адвокати, продавци соп-

ствених пољопривредних произво-

да на пијаци и сличним објектима,

као и они који накнаду за продату

робу наплаћују испостављањем

рачуна о обрачуну потрошње преко

мерних уређаја, грејање, гас, теле-

фон, градски и приградски превоз,

такси, финансијске услуге осим

осигурања и пензијских фондова,

осигурање, реосигурање, осим оба-

везног социјалног осигурања,

правни послови изузев послова

јавних бележника и извршитеља,

стари занати...

КОНКУРС „ИСТОРИЈСКЕ
ЗНАМЕНИТОСТИУМОММЕСТУ”

Ђаци, 
пријавите се!

Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и
националне мањине – нацио-
налне заједнице, у оквиру пот-
пројекта „Афирмација мулти-
културализма и толеранције у
Војводини”, расписао је Конкурс
за подношење ауторских мате-
ријала на тему промовисања
мултикултурализма и унапре-
ђивања међунационалне толе-
ранције и очувања културног
идентитета етничких заједница
у АП Војводини, под називом
„Историјске знаменитости у мом
месту”. Право учешћа имају уче-
ници основних школа из АП Вој-
водине.

На конкурс се подноси фото-
графски материјал, праћен тек-
стуалним описом и објашњењи-
ма у вези с темом конкурса.
Потребно је приказати култур-
но-историјско и етнографско
наслеђе националних заједница
Војводине, што подразумева
фотографије и опис значајних
објеката или локација (тргова,
паркова, утврђења и сл.). У окви-
ру наведених тема, ауторски
материјал треба да изрази аутен-
тично лично виђење етничке
разноликости или културних спе-
цифичности етничких заједница
из АП Војводине.

Радови и пратећа документа-
ција подносе се у електронском
облику, путем апликације, на
интернет страни Секретарија-
та.

ОБЕЗБЕЂЕН ДЕО НОВЦА ЗА
ЗАМЕНУ СТАРИХ БРОЈИЛА

Бољом контролом
смањиће се губитак

Министарство финансија и
Европска банка за обнову и
развој (EBRD) потписали су уго-
воре о гаранцији и зајму за про-
јекат „Паметна бројила”. Реч је
о програму који треба да
обезбеди сваком делу Србије
константно и стално напајање
квалитетном електричном енер-
гијом, а ова инвестиција треба
да допринесе развоју дистри-
бутивне мреже, која игра важну
улогу у достизању горенаведе-
ног циља.

Србија прави губитке од око
200 милиона евра годишње у
дистрибутивној мрежи и план
државе је да тај новац не иде у
губитке, већ у инвестиције. Пре-
ма тврдњи надлежних у Мини-
старству енергетике и рудар-
ства, са инсталирањем памет-
них бројила губици ће бити сма-
њени. EBRD ће држави позај-
мити 40 милиона евра како би
посао био завршен.

НИС НА НОВО САД СКОМ САЈ МУ

Подр шка пољо при вред ној про из вод њи

опре ме за узгој сто ке и живи не, узго -
јем и про да јом рибе, про из вод њом хра -
не и пића, про из вод њом сточ не хра не,
пре ра дом биљ ног отпа да.
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6 ЗДРАВЉЕ

Како до стабилне 
емотивне везе?

ХРАНА ЗА ДУШУ

Драги моји, научени смо
током одрастања да правимо
социјалне везе, кроз које сазре-
вамо и градимо се као лично-
сти. Док одра-
стамо, ми усва-
јамо неопход-
ност везивања
за разне пожељ-
ности и намет-
нуте вредности
и уграђујемо их
у систем свако-
дневног функ-
ционисања.

Свака веза
коју остваримо с другим људи-
ма захтева одређену емотив-
ну инвестицију с наше стра-
не, а највише емотивног ула-
гања имамо са особама које
су нам најближе срцу, наро-
чито ако је веза пројектована
за „до краја живота”. Сви сма-
трамо да је слобода најважни-
је право које заслужује свако
људско биће. Слобода мишље-
ња, говора, избора... Осећај
лакоће у сопственој кожи без
оптерећујућих окова које сва-
ко везивање неминовно наме-
ће, а емотивно поготово. Сви-
ма нам је познат осећај који
пружа занесеност другом осо-
бом. Упоредо с јачањем емо-
тивне везе почиње да јача и
осећај губитка слободе. Све
оно за шта смо се везали поста-
је разлог за задовољство, али
истовремено и повод за сум-
њу у себе и грчевит покушај
задржавања постојећег стања.

Многима се чини да им лич-
на слобода не значи ништа и
да су потпуни само уз другу
особу. Када пожелимо да пред-
мет наше љубави имамо уза
себе све време, тада везивање
почиње да затеже и гуши. С
временом разлози који су дове-
ли до емотивне везе постају
све слабији и две особе, које
су некада имале доста зајед-
ничког, више не могу да се
препознају. То се дешава увек
када су очекивања изневере-
на, а неминовно је да буду,
јер се граде око личних, а не
заједничких вредности. У емо-
тивне везе се улази из слобо-
де самосталног доношења
одлука. Невоље долазе с
настанком очекивања да се

веза развија
само по мери
једне особе. Да
се избрише све
што је неко био
до почетка
з а ј е д н и ч к о г
живота или,
још горе, с
намером да се
особа „проме-
ни”, да се изва-

ја по калупу који само једна
страна сматра исправним.
Тада везивање постаје то што
и јесте – спутавање и ограни-
чавање слободе. Наравно да
ће особа која је под прити-
ском потражити излаз или
вентил.

Ако желимо да емотивна
веза буде стабилна и трајна,
неопходно је да задржимо у
свом понашању, изгледу, гово-
ру, оно што је другу особу и
привукло. Да не подразуме-
вамо успешну везу, већ да је с
љубављу градимо кроз подр-
шку, разумевање и толеран-
цију. Треба да научимо да оно
што је „везано” није заиста
наше. Везивања за друге људе
су извор нашег развоја и при-
лагођавања разним ситуаци-
јама, али само кроз слободу
коју дајемо другима градимо
осећај задовољства што смо
разлог нечијој срећи.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Треба да научимо
да оно што је 
„везано” није 
заиста наше.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Да бисте укло-
нили постојећу
перут и дубин-
ски очистили
власиште, два-
пут недељно
користите сле-
дећу маску.

Помешајте у
п л а с т и ч н о ј
посуди дрвеном
или пластич-
ном кашиком:
0,5 дл јабуковог
сирћета, 0,5 дл чаја од коприве, две до три кашике гли-
не у праху и 10 до 15 капи етарског уља рузмарина. На
мокро власиште равномерно нанесите маску, а затим
ставите на главу капу за купање или пластичну кесу и
сачекајте најмање пола сата. Темељно исперите косу
млаком водом и оперите је неутралним шампоном. На
крају исперите косу водом у коју сте додали један деци-
литар јабуковог сирћета.

Након тога нанесите следећи лосион. Око 100 г
младог лишћа коприве убаците у литар кључале воде.
Посуду склоните с ватре и убаците у њу четири каши-
ке цвета камилице. Оставите то да одстоји два сата, а
затим процедите и додајте 300 мл винског сирћета.
Лосионом квасите корен косе и власи по пола сата
сваког другог дана. Једном недељно испирајте косу
овом течношћу.

Осим тога, пијте и овај чај који ће подстаћи чишћење
јетре и целокупног организма, а самим тим и уклањање
перути. Помешајте по 100 г корена маслачка и корена
чичка, 50 г листа коприве, 25 г корена сладића и 15 г
невена. Кашику мешавине прелијте са 2,5 дл кључале
воде и оставите поклопљено сат времена. Процедите и
пијте пре јела. Пијте три шоље дневно док не потроши-
те целу мешавину. Направите паузу месец дана, па по
потреби поновите куру.

Решите се перути
природним путем

Сваког дана у Јужнобанатском
округу две-три особе оболе, а
сваког другог дана једна особа
умре од инфаркта миокарда и
нестабилне ангине пекторис,
што болести срца и крвних судо-
ва чини водећим узроком обо-
левања и умирања не само у
нашем округу већ и у целој Срби-
ји – потврђују подаци Заводa за
јавно здравље Панчево.

Петогодишње статистичке
анализе на које у Заводу упозо-
равају сваког 29. септембра, на
Светски дан срца, показују да у
нашем округу годишње од акут-
ног коронарног синдрома, што
је заједнички назив за инфаркт
миокарда и нестабилну ангину
пекторис, оболи просечно 817
особа, а умру просечно 153 осо-
бе. На многе факторе који пове-
ћавају ризик од срчаних обо-
љења можемо утицати.

– Инфаркт се најчешће реги-
струје код мушкараца после 55,
а код жена после 60. године
живота. Нажалост, све је више
младих, нарочито оних који се
баве стресним пословима, који
доживе срчани удар. У нашем
округу инфаркт миокарда је
ранијих година дијагностико-
ван и код особа узраста између
25 и 35 година. Смртни исход
од инфаркта миокарда најче-
шће се бележи код мушкараца
после 60. и код жена после 70.
године, али се дешава и код
особа старости 35–45 година –
наводе у Заводу.

Стручњаке охрабрује чиње-
ница да је последњих година
забележен пад броја умрлих,
што они објашњавају савреме-
ним методама лечења и дола-
ском у болницу у првом сату
од настанка симптома – то је
такозвани златни сат.

Ситуација у нашем округу не
разликује се од оне која важи
за целу планету. Наиме, сваке
године у свету 17,9 милиона
људи умре од последица боле-
сти срца и крвних судова, а
процењује се да ће до 2030.
године тај број порасти на 23
милиона.

Шта то значи коронарно 
обољење срца?

Наше срце је мишић који се,
као и сви други мишићи нашег
тела, мора опскрбити крвљу и
кисеоником. То се догађа путем
коронарних артерија. Сваки
поремећај крвотока у коронар-
ним артеријама назива се коро-
нарним обољењем срца.

Као што каменац у водоводу
отежава проток воде, тако и
наслаге у коронарним артерија-
ма отежавају транспорт крви.
Срце тако није у стању да ваља-
но обавља своју функцију пум-
пања, услед чега настају срчане
тегобе, као што су акутни срча-
ни удар (потпуно зачепљење
коронарне артерије, услед чега
одумиру делови срчаног мишић-
ног ткива), ангина пекторис
(недостатак кисеоника због поре-
мећаја крвотока у коронарним
артеријама, праћен пролазним,
али често јаким боловима и стра-

хом) и артериосклероза (заче-
пљење артерија, због наслага
масти у крвним судовима које
доводе до поремећаја у крвото-
ку и до недовољног снабдевања
органа кисеоником). Зачепље-
ње артерија није никакав изне-
надни догађај, већ један процес
који се протеже годинама и који
је могуће спречити здравим
начином живота.

Фактори ризика

Срећом, на већину фактора који
повећавају ризик од обољења
срца можемо утицати.

То су пре свега: пушење, гоја-
зност, неправилна исхрана бога-
та животињским мастима, висок
крвни притисак, стрес и психич-
ки притисак, недовољно кретањa,
али и шећерна болест, хормон-
ски проблеми и генетика.

Само мале промене које уне-
сете у свакодневни живот могу
бити кључ не само за здравље
вашег срца већ и за целокупно
психичко и физичко благостање.

Идите редовно на прегледе

Чак и ако сте уверени да је код
вас све у реду и да немате ризик
од кардиоваскуларних обоље-
ња, идите редовно на прегледе.

Симптоми ових болести су
често подмукли и тешко их је
уочити на време, а што више
одлажете контролу, то су веће
шансе да болест узнапредује и
да се развију озбиљне компли-
кације.

Оставите цигарете

Знамо да ће вам ово тешко
пасти, али да бисте сачували
срце, морате да ограни-
чите пушење или, још
боље, да се у потпу-
ности ослободите ове
нездраве навике.

Већ након пар дана
без цигарета приме-
тићете да лакше
дишете и да вам се
чуло укуса и мири-
са поправило, а
јутарњи кашаљ ће
потпуно нестати.
Ваше срце ће се
радовати томе.

Редукујте
вишак
килограма

Тежите увек
н о р м а л н о ј

телесној тежини. Ако сте гоја-
зни, имајте у виду да није пре-
поручљиво мршавити кроз
радикалне дијете (гладовања).

Ако промените навике у
исхрани и редовно се крећете,
килограме ћете губити лагано,
али трајно.

Храните се здраво и умерено

Обратите пажњу на редовну и
разноврсну исхрану. Ако сва-
ког дана једете довољно дијет-
них влакана, целулозе, воћа и
поврћа, бићете здравији и
виталнији.

Ризик од срчаних обољења
ће се смањити уколико дневно
поједете једну порцију јагода
помешаних са чашом сока од
наранџе и шаргарепе или један
тањир мешане салате. Ограни-
чите унос животињских масти,
рачунајући ту и скривене масти
које се налазе у слаткишима,
јајима и прерађевинама.

Пијте дневно по два литра теч-
ности у облику воде, чајева или
разблажених воћних сокова.

Крећите се довољно

За почетак, лифт
замените степени-

цама, а ако се на
посао возите
а у т о б у с о м ,
изађите ста-
ницу раније
и прошетај-
те. До про-
давнице иди-

те пешке
или бици-
клом, а не
к о л и м а .

Само уз
ове мале
корекци-
је дневно

ћете „накупити” и пола сата
кретања.

Циљ је да трајно створите ту
навику и да свом срцу пружи-
те оптималну покретљивост.
Три пута седмично од 20 до 60
минута редовног тренинга у
облику брзог ходања или џогин-
га, плеса, вожње бицикла или
пливања имаће изузетно бла-
готворан ефекат на целокупно
ваше здравље.

Обратите пажњу 
на крвни притисак

Повишен крвни притисак се
понекад тешко уочава, јер су
симптоми благи. Стога прове-
рите вредности мерачем.

Важно је знати да поједи-
начно мерење није довољно.
Потребно је урадити најмање
30 мерења током дужег перио-
да да би се о крвном притиску
правилно просудило.

Редукујте стрес

Чињеница је да је готово немо-
гуће избећи стресне ситуације.
Но зато је могуће научити да
се према стресу позитивно
поставимо помоћу малих три-
кова. Приуштите себи у кри-
зној фази мало опуштања: оба-
вите добар разговор с пријате-
љем или пријатељицом, лези-
те и одморите се бар пет мину-
та или прелистајте омиљени
часопис или књигу, и то без
осећаја кривице због тога.

Можда вам може помоћи и
мало кретања – тиме не само
да ћете моментално разбити
стрес већ ћете истовремено сни-
зити крвни притисак. Такође,
да бисте смањили стрес, важно
је да себи приуштите довољно
сна. У случају да је оптерећење
прејако, немојте се устручава-
ти да разговарате са психоло-
гом или психотерапеутом.

ЗАШТИТИТЕ СЕ ОД КАРДИОВАСКУЛАРНИХ БОЛЕСТИ

ИСПУНИТЕ СРЦЕ ЗДРАВЉЕМ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ШТА ЈЕСТИ, А ШТА НЕ?

ИЗБЕГАВАТИ

Изнутрице и масно месо.

Кобасице, саламе и паштете.

Више од три јајета недељно.

Пуномасно млеко

и млечне 

производе.

Претерано узи-

мање путера и

масти.

Кафу, црни чај,

алкохол, зашеће-

рену лимунаду.

Пржену храну.

УЗИМАТИ

Интегралне житарице.

Воће и поврће.

Све врсте рибе.

Махунарке.

Коштуњаво

воће и семен-

ке.

Биљна уља

свих врста.

Динстану и гри-

ловану храну, као

и ону спремљену на

пари.



Поред слане и киселе зимни-
це, у нашој традицији је гото-
во до савршенства доведена
припрема слатке зимнице. Ко
се, барем међу припадницима
старијих генерација, не сећа
примамљивих мармелада и
џемова, компота, слатких зало-
гајчића, желеа и других даро-
ва природе којима су наше
баке с љубављу пуниле своје
тегле.

А кад врата затрпа снег, на
сто су се износили сви ти спе-
цијалитети: џемови од дуња,
брескви, крушака, купина, мар-
мелада од кестена или јабука,
компот од шљива, слатко од
дуња... Тај дашак старог и
домаћег, али необичног и егзо-
тичног нудимо вам овом при-
ликом. Пробајте, очекују вас
слатки тренуци с вашом поро-
дицом.

Ако се само осврнемо око себе
у ове дане који наговештавају
долазак јесени, не можемо да
се не сетимо познатих стихо-
ва песме „Јесен”: „Ево, драга
дечице, воћа свакојака: гро-
жђа бела, грожђа црна, јабу-
ка, крушака. Ове лепе дарове
јесен нам је дала, драга наша
јесени, велика ти хвала!”

Те речи, које су испратиле
генерације и генерације шко-
лараца, дословно оживе сва-
ког касног лета и ране јесени.
Воћке дозревају и нуде се чове-
ку свом својом лепотом и оби-
љем. Слатке су и пуне вита-
мина и минерала, а да бисмо
барем нешто од тог обиља пре-
нели у зиму, крајње је време
да започнемо припрему слат-
ке зимнице.

То је велики изазов и многе
домаћице се неретко прибоја-
вају хоће ли им она успети,
јер ипак треба уложити много
времена и новца у тај велики
посао. Ипак, уз мало труда и
пуно љубави резултати сигур-
но неће изостати. 

За вас смо припремили неке
старе рецепте наших бака, који
су с временом доведени до
савршенства.

ТЕМА БРОЈА
Петак, 1. октобар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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ВРЕМЕ ЈЕ ЗА НЕОБИЧНУ СЛАТКУ ЗИМНИЦУ

СТАВИТЕ ВОЋЕ У ТЕГЛУ И ДОДАЈТЕ ПРСТОХВАТ МАГИЈЕ

МАРМЕЛАДА ОД ЈАБУКА 

И ПОМОРАНЏИ

Састојци: 1/2 кг јабука,

15 средњих помо-

ранџи и 1,2 кг

шећера.

И з р е н -

дајте кору

од две

наранџе,

а остале

наранџе

огулите и

о ч и с т и т е

од белог

дела који је

горак и исеците

на комаде. Kувајте

око пет минута заједно са

огуљеним јабукама, чију сте

кору такође исекли на круп-

не комаде и посули

шећером. После

тога процедите

и пропаси-

рајте јабу-

ке, па их

вратите у

шерпу и

пус ти т е

да ври.

Повреме-

но скидај-

те пену и

кувајте све

док мармелада

не постане густа.

Одмах је преспите у загреја-

не тегле и херметички

затворите.

ЉУТИ ПЕКМЕЗ ОД БРЕСКВЕ

Састојци: два килограма

белих брескви, 400 г шећера

и љута паприка по укусу. Ако

не волите љуто, од исте коли-

чине воћа и шећера, а без

љуте паприке, можете напра-

вити најобичнији пекмез од

брескве.

Брескве огулите и насеците

на коцкице. Паприку ситно

исецкајте. Све ставите у широ-

ку шерпу и пошећерите. Добро

измешајте и оставите неко

време да брескве пусте сок и

да се шећер растопи. Све

заједно ставите на шпорет и

кувајте на средњој температу-

ри скидајући пену и уз повре-

мено мешање, како пекмез не

би загорео. Kувајте док се све

не згусне (зависи од тога

колико су брескве сочне, не

мање од сат времена). Да

бисте знали да ли је пекмез

довољно укуван, направите

пробу тако што ћете на тањи-

рић сипати једну кашику пек-

меза. Kада повучете врхом

кашике, треба да остане траг,

без сока који се слива.

Скуван пекмез сипајте у

добро опране и загрејане

тегле. Затворите целофаном и

поклопцем и оставите испод

ћебета док се не охладе (нај-

мање 24 сата). Овако куван и

конзервиран пекмез може да

стоји у остави док се не отво-

ри. Kад га отворите, морате га

држати у фрижидеру и потро-

шити га што пре, односно пре

него што се поквари, јер у

њему нема конзерванса.

СЛАТКО ОД КОРЕ ЛУБЕНИЦЕ

Састојци: један килограм

дебеле коре лубенице, воде

по потреби за кување, 700 г

шећера, 120 мл воде, један

лимун, једна шипка ваниле

или две супене кашике екс-

тракта ваниле.

Kору лубенице на којој је

остао веома танак слој црве-

ног дела плода очистити од

спољне тамнозелене коре и

исећи на коцкице од отприли-

ке једног центиметра. Тако

добијене комадиће ставити у

дубљу шерпу, налити водом

(за два прста изнад лубени-

це), поклопити и загревати

док не прокључа. Чим проври,

променити воду, поклопити и

пустити да поново проври, па

вратити лубенице и наставити

кување. Поступак поновити

пет-шест пута, а затим лубени-

це ставити у решеткасти суд

да се фино оцеде.

У међувремену растопити

(ушпиновати) 700 г шећера и

120 мл воде (на тихој ватри)

да се добије густ сируп. У то

убацити лубенице, појачати

ватру и кувати. Суд повреме-

но протрести или пажљиво

промешати да се комадићи не

распадну. У напола скувано

слатко додати на колутове

исечен лимун и ванилу, па

наставити кување све док се

не добије сируп густине ређег

меда. Склонити с ватре и пре-

крити навлаженом памучном

крпом, те оставити преко

ноћи. Сутрадан сипати у хлад-

не тегле.

ВИТАМИНСКИ ЏЕМ

Потребно је: по 500 г цве-

кле, шаргарепе, јабука, сока

од лимуна и шећера и 100

мл воде.

Цвеклу, шаргарепу и

јабуке измиксати, па дода-

ти сок од пола килограма

лимуна. Шећер и воду кува-

ти пет минута, па додати

измиксано воће и поврће.

Kувати 20 минута уз повре-

мено скидање пене. Kад је

џем готов, мало сипати на

тацну и проверити густину.

Врућ џем сипати у стерили-

сане тегле, херметички

затворити, окренути наопа-

ко и оставити да се охлади.

ПЕКМЕЗ 

ОД ШАРГАРЕПЕ

Састојци: један кило-

грам шаргарепе,

два лимуна и

750 г шеће-

ра.

Шарга-

репу опе-

рите, ољу-

штите и

насецкајте

на колути-

ће. Ставите у

лонац за кува-

ње и додајте

воду. Kад је потпуно

кувана, шаргарепу процедите

и пропасирајте, па је вратите у

лонац и додајте 750 г шећера,

сок од два лимуна и

корицу од једног

л и м у н а .

Kувајте све

заједно 25–

30 минута,

док се

шећер не

отопи и

док не

д о б и ј е т е

густу смесу.

Још врео

пекмез сипајте у

тегле које сте претход-

но угрејали у топлој води или

пећници. Послужите пекмез уз

препечени тост.

ЏЕМ ОД ШЉИВА СА ЧОКОЛАДОМ

Састојци: четири килограма

шљива, 1,5 кг шећера, 100 г

чоколаде са 40 и више проце-

ната какаоа, један штапић

цимета, три рум шећера и јед-

на кашика рума.

Шљиве опрати и очистити

од коштица. Ставити их у

шерпу с дебљим дном, дода-

ти шећер и рум шећер и кува-

ти прво на јачој температури,

а касније на слабијој, уз

мешање, да не загори. Прет-

крај кувања додати цимет и

изломљену чоколаду и кувати

још пет до десет минута. Џем

је куван када се повуче варја-

чом по дну шерпе и остане

бео траг. Склонити са шпоре-

та и додати екстракт рума.

Док се џем кува, спремити

тегле. Опране и осушене тегле

ставити у рерну на 100 степе-

ни да се загреју. У вруће тегле

сипати врућ џем и вратити га

у рерну на двадесетак минута

да се ухвати корица. Извади-

ти тегле из рерне, затворити

их чистим поклопцима, увити

у ћебе и оставити да се потпу-

но охладе.

МАРМЕЛАДА СА ЂУМБИРОМ

Ова мармелада је идеална да

је стављате у чај уместо меда

или шећера, а можете је,

наравно, мазати и на хлеб

или палачинке. Можете и јед-

ноставно кашику мармеладе

у шољи прелити врелом

водом. Добићете мирисни

љуткасто-слатки напитак.

Састојци: један килограм

поморанџе, један килограм

мандарина, 300 г ђумбира и

500 г шећера.

Очишћене наранџе, ман-

дарине и ђумбир ситно

самељите у бленде-

ру. Све сипајте у

шерпу, додајте

шећер, ставите

на ринглу и кувајте на сред-

њој температури док се пек-

мез не укува, односно док се

не згусне. Kао и код сваког

пекмеза, и овде је битно да га

редовно мешате и да га не

прекувате како се не би уше-

ћерио.

Скувану мармеладу сипај-

те у чисте и загрејане тегле,

добро затворите, претрпајте

док се не охладе (барем 24

сата). Охлађене тегле с мар-

меладом чувајте у остави,

а када их отворите,

држите их у

фрижидеру

и брзо

потрошите.

ЛЕКОВИТИ ЏЕМ ОД БОБИЦА ЗОВЕ

Сматра се да су бобице зове

(базге) најбоље средство за

јачање имуносистема. Одлич-

но помаже у борби против

вируса који изазивају грип и

прехладу.

Састојци: један килограм

бобица зове, један килограм

шећера и два велика непрска-

на лимуна.

Бобице зове добро оперите,

па прстима или виљушком

скините бобице, и то искључи-

во зреле – тамноплаве или

црне. На сваких пола килогра-

ма бобица узмите још толико

шећера и један велики непр-

скани лимун (нарендајте кори-

цу и исцедите сок). Бобице

поново добро оперите и стави-

те у широк лонац. Kувајте их

на средњој температури док се

не загреју и почну да пуштају

сок; притом их повремено про-

мешајте дрвеном варјачом.

Kад бобице пусте сок, додај-

те трећину шећера, па пустите

да смеса, лагано се кувајући,

поновно проври. Бобице згње-

чите варјачом или гњечили-

цом за кромпир. Kад сасвим

омекшају, смесу скините с

ватре, па је протисните кроз

фину цедиљку како би се

уклониле семенке. Добијену

пулпу и сок ставите у чист

лонац; додајте лимунов сок и

корицу и остатак шећера. Ста-

вите на ватру и загрејте толи-

ко да почне лагано да се крч-

ка, а затим тако наставите да

кувате још пола сата уз учеста-

ло мешање и скидање пене.

После пола сата појачајте

ватру и пустите да смеса ври

10 минута, па склоните с

ватре и поново скините пену.

Оставите да одстоји пет мину-

та, па сипајте у загрејане сте-

рилисане тегле. Добро затво-

рите и оставите да се охлади.
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8 ГРАДСКА

Чак два велика повода имали су пред-
ставници Међуопштинске организаци-
је глувих и наглувих (МОГН) Панчево
да у петак, 24. септембра, у својим про-
сторијама окупе чланове, пријатеље и
донаторе на пригодној прослави.

Наиме, поред Међународне недеље
глувих, која се још од 1958. године обе-
лежава у целом свету током последње
седмице септембра, МОГН Панчево је
у петак обележио и велики и леп јуби-
леј: 65 година постојања.

Тим поводом организацију су, између
осталих, посетили Миленко Чучковић,
члан панчевачког Градског већа заду-
жен за рад, запошљавање и социјалну
политику, као и представници Међу-
општинске организације слепих и сла-
бовидих, с којима МОГН деценијама
успешно сарађује.

– Хвала свима који су нам помогли
да постојимо 65 година, а нарочито
Граду Панчеву и општинама Kовин,
Kовачица, Алибунар и Опово, који нам
континуирано пружају финансијску пот-
пору. Ове године смо такву врсту подр-
шке добили и од Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална пита-
ња. Посебно желимо да захвалимо дона-
торима који годинама на различите
начине подржавају рад наше организа-
ције. Реч је о деци глувих родитеља,
браћи Зорану и Владимиру Наункови-
ћу – истакла је Зинета Јовановић, пред-
седница МОГН Панчево.

Не изостаје подршка Града

Према речима већника Миленка Чуч-
ковића, сарадња локалне самоуправе с
Међуопштинском организацијом глувих
и наглувих Панчево на високом је нивоу.

– Град Панчево, као одговорна локал-
на самоуправа, води рачуна о потребама
ове и свих сличних организација и пот-
помаже их и у финансијском и организа-
ционом смислу. У овој години Град је из
буџета за све организације особа са инва-
лидитетом и удружења особа оболелих
од хроничних болести издвојио пет
милиона динара, док је за МОГН издвоје-
но 1.135.000 динара – навео је Чучковић.

Бројно чланство

Kао што је већ познато, МОГН Панче-
во окупља глуве и наглуве особе из пет
општина: уз Панчево, су ту Ковин, Кова-
чица, Опово и Алибунар.

– Имамо приближно 300 чланова с

различитим степеном оштећења слу-
ха. Међу њима је двадесеторо деце. У
овом тренутку у организацију је учла-
њено 80 глувих особа. Поред услуга
тумача за знаковни језик, наша орга-
низација помаже деци са оштећењем
слуха да дођу до повластица за превоз
у локалу аутобусима „Пантранспорта”.
Чланови код нас могу и да се инфор-
мишу о својим правима. Најактуелни-
ја тема када је реч о наглувим особама
јесте набавка или поправка слушних
апарата – истакла је Сузана Белић, орга-
низациони секретар у МОГН Панчево.

Дружење и социјализација много значе

Ова организација окупља чланове и
мотивише их да заједно спроводе 
различите активности које побољша-
вају квалитет њиховог живота, омогу-
ћавају им да се социјализују и да леп-
ше проводе своје слободно време.

– Пре пандемије смо имали неколи-
ко различитих секција, од којих је
нашим члановима омиљена била пан-

томима. Добро су биле посећене и фол-
клорна и рецитаторска секција, а наше
старије чланице привлачио је ручни
рад. Због епидемиолошких мера које
су на снази, секције су до даљег паузи-
ране. Ипак, ове године смо успели да с
нашим члановима припремимо краћи
позоришни комад, којим су се они сре-
дином јуна успешно представили на
Фестивалу уметности глувих у Београ-
ду – навела је Сузана Белић.

Уз све то, чланови МОГН Панчево
окупљају се у просторијама организа-
ције сваког петка око 18 сати, чиме су
заправо спонтано оформили свој клуб.

– Увек их буде бар 10–15. Играју доми-
не, прочитају новине, попију заједно кафу.
За њих је то дружење оно што је одлазак
у кафић за особе које немају оштећен
слух. Њима много значи прилика да про-
веду време заједно, да поразговарају о
својим проблемима, поделе неке лепе
вести или да се једноставно у друштву
баве активностима које им пријају –
закључила је секретарка организације.

Чисте планине, зеленило и свеж ваздух
су све што нам треба када желимо да се
склонимо из урбане средине и уживамо
у природи. Ипак, велики број људи на
планинама често значи и нарушавање
планинске лепоте, јер део популације с
лошим манирима где год нађе згодно
место, не посади дрво, већ – смеће.

Светски дан чистих планина обеле-
жава се 26. септембра, а ми смо тим
поводом поразговарали с нашим
сугрaђанима на ову тему.

БОЖАНА САВУЛОВ, 
пензионерка:

– Планине су лепе и чисте, али народ
мора да пази и да не баца све и свашта
наоколо. Треба да учимо децу да то не
раде. Она су мала и не знају, али родите-
љи морају да их васпитају. Где год да сам
била, чистоћа планина је била на висо-
ком нивоу. Иначе обожавам планине.
Наша Србија је најлепша, само морамо
мало повести рачуна да таква и остане.

МАРИЈАНА МАРКОВСКИ, 
пољопривредни техничар:

– Ове године нисмо били на плани-
ни. Нисмо превише посвећени томе да

чувамо природу и чистоћу планина. Нај-
чешће боравим на Златибору. Доста се
гради тамо, није више као што је било.
Чула сам да је Тара још нетакнута, кажу
да је фино и да се осећа чист ваздух.
Што се тиче Златибора, то је катастро-
фа! То је сада урбана и загађена среди-
на и то су коментари и мишљење вели-
ког броја људи које познајем.

ТАМАРА ВЕЛИЧКОВИЋ, 
техничар хортикултуре:

– Рекла бих да слабо водимо рачуна о
чистоћи природе уопште, па и планина.
Живим поред Тамиша и свакодневно
видим како људи ту бацају флаше и
кесе. Када пеку роштиљ, оставе све за
собом... Као млађа сам ишла на Злати-
бор, Тару, Дивчибаре, од чега су ми Див-
чибаре остале у најлепшем сећању. Ове
године сам била у Црној Гори, у близи-
ни Подгорице. Реч је о насељеном месту
на планини. Јако је лепо и потпуна је
супротност Златибору. Тамо је чист
ваздух, стока слободно шета, па су самим
тим здравији и квалитетнији млеко и
сир. Приметила сам да код њих шуме
нису толико уништене као код нас. Овде
је сеча стабала честа појава.

ЉУБИСАВ ФИЛИПОВИЋ, 
пензионер:

– Пуно се баца смеће на места која
нису предвиђена за то. Овај народ је
некултуран и немаран. Велика је нечи-
стоћа свуда. Ја сам рођен на планини, у
околини Пирота. Планине су тамо чисте
и лепе, природа је нетакнута.

ВЛАДИМИР КУКУЧКА, 
машински инжењер:

– Били смо породично на Старој пла-
нини. Све је чисто и лепо, ваздух је
феноменалан, али је велика гужва. То
обично значи и пуно смећа. Ипак, ми
немамо такво искуство. У области где
смо ми боравили људи су се придржа-
вали правила и понашали су се при-
стојно.

МИОМИР МИШИЋ, 
електричар:

– Планине су чисте и треба их одр-
жавати да би такве и остале. Треба
пазити када је реч о одлагању смећа.
Народ није културан и то мора да се
промени. Шар-планина и Гоч су по
мени најлепше планине. То је наше
благо. Сузана Јанковић

Љ. ФИЛИПОВИЋТ. ВЕЛИЧКОВИЋ В. КУКУЧКА М. МИШИЋМ. МАРКОВСКИБ. САВУЛОВ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на елек-
тричној мрежи, у суботу, 2. октобра,
од 9 до 11 сати, без струје ће бити
део Качарева. Конкретно, на напа-
јање електричном енергијом у том
периоду не треба да рачунају сви
они који живе или раде у делу Хер-
цеговачке улице од Војвођанске до
Улице маршала Тита и у делу Војво-
ђанске улице од Улице Народног

фронта до Херцеговачке.
У време писања овог текста нису

била најављена искључења у другим
деловима града Панчева и припада-
јућих насељених места. У „Електро-
војводини” кажу да ће, ако буде вре-
менских неприлика, најављени радо-
ви бити отказани, као и да ће у слу-
чају ранијег завршетка радова напа-
јање корисника бити укључено пре
планираног времена.

Квар на мрежи можете пријавити
на телефон 319-220. Информације
о радовима на електродистрибутив-
ној мрежи ажурирају се свакоднев-
но, а можете их пратити на порталу
elek tro voj vo di na.rs.

Како се обрачунава 
висина пензије?

Дневна доза људске глупости

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Прошле недеље, у петак, 24. септем-
бра, у поподневним сатима, ватрога-
сци су ко зна који пут интервенисали
из истог разлога: упаљен контејнер.
Густ дим је овог пута покуљао из јед-
ног од контејнера на углу улица Др
Светислава Касапиновића и Цара
Лазара.

Узрок пожара био је највероватни-
је, као и обично, опушак који је бацио
неко од несавесних грађана. Као што
се на основу фотографије може закљу-

чити, постојала је опасност да се пожар
прошири на аутомобиле у непосред-
ној околини, али је брзом интервен-
цијом ватрогасаца то спречено. А
пошто починиоци нису затечени на
лицу места и примерено кажњени,
постоји реална опасност да се овакве
сцене понове још безброј пута. Све
док се појединци не опамете. До тада
ћемо имати и четврти степен компа-
рације придева глуп: глуп, глупљи,
најглупљи, упалио контејнер.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КОЛИКО СУ НАМ ПЛАНИНЕ ЧИСТЕ?

Буди чувар зеленог блага

Наш суграђанин Драган Б. који је пред
пензијом обратио нам се путем елек-
тронске поште, с молбом да у оквиру
ове рубрике објавимо подробније
информације о томе на који начин се
обрачунава висина пензије. Овај чита-
лац би желео да зна оно што интере-
сује и све друге будуће пензионере:
колика ће примања имати када оде у
пензију.

Одговор на Драганово питање про-
нашли смо на порталу Републичког
фонда за пензијско и инвалидско оси-
гурање и преносимо га у целости.

„Висина старосне пензије одређује
се према оствареном пензијском ста-
жу и зарадама, односно основицама
осигурања за које је плаћен допринос
за пензијско и инвалидско осигурање.
Обрачун се врши стављањем у однос
укупне зараде (основице) осигурани-
ка, у правилу, почев од 1. 1. 1970.
године са просечном годишњом зара-
дом у Републици Србији за сваку кален-
дарску годину и на тај начин израчу-
нава годишњи лични коефицијент, с
тим што он не може бити већи од пет.
Збир годишњих личних коефицијена-
та се дели са периодом за који су обра-
чунати и добија се лични коефици-
јент који не може бити већи од 3,8.

„Тако добијен лични коефицијент
се множи са укупно оствареним пен-

зијским стажем и општим бодом који
представља фиксни износ који се ускла-
ђује на исти начин као и пензија. Оси-
гураницима женама стаж се увећава у
одређеном проценту (у 2020. години
– 7%, а почев од 2021. године за 6%).
Стаж за обрачун износа пензије не
може износити више од 45 година.

„Превремена старосна пензија се
одређује на исти начин као и старо-
сна пензија, с тим што се трајно ума-
њује за 0,34% за сваки месец ранијег
одласка у пензију. Умањење може
износити највише 20,4%.

„Инвалидска пензија се одређује на
исти начин као и старосна пензија, с
тим што се приликом обрачуна уве-
ћава и за додати стаж који зависи од
навршених година живота и пола оси-
гураника. Ако је инвалидност проу-
зрокована повредом на раду или про-
фесионалном болешћу, пензија се
обрачунава према пензијском стажу
од 40 година.

„Породична пензија се одређује од
старосне, односно инвалидске пензи-
је умрлог осигураника, односно кори-
сника, и то у проценту који зависи од
броја чланова породице (за једног чла-
на 70%, за два члана − 80%, за три
члана − 90%, за четири и више чла-
нова − 100%).

„Ако је пензија мања од најнижег
износа пензије утврђеног у складу са
законом, одређује се најнижи износ
пензије који зависи од категорије оси-
гураника који се одређује према пре-
тежно навршеном стажу осигурања.
Кориснику пензије који је остварио и
инострану пензију припада разлика
до најнижег износа пензије, ако је
збир пензија мањи од најнижег изно-
са пензије.”

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

У суботу без струје 
део Качарева

ЈУБИЛЕЈ У МЕЂУНАРОДНОЈ НЕДЕЉИ ГЛУВИХ

МОГН ПАНЧЕВО ОБЕЛЕЖИО
65 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

Стаж за обрачун износа
пензије не може износити
више од 45 година.

ПРОЈЕКАТ „ТИШИНОМ ЋУ ТИ РЕЋИ”

Циљ Међународне недеље глувих

јесте да се скрене пажња јавности

на важност унапређења права глу-

вих и наглувих особа. У овој недељи

говори се и о бројним проблемима

глувих, од којих су највећи дискри-

минација, отежано запошљавање и

недостатак тумача знаковног језика.

Током последња четири месеца,

од јуна до краја септембра, глуви су

се о овим темама информисали

кроз низ текстова и видеа на зна-

ковном језику на порталу zdra vo pan -

ce vo.rs и на „Фејсбук” и „Инстаграм”

страници „Здраво Панчево”. Сви

текстови и снимци се и даље тамо

налазе, па их заинтересовани могу

читати и гледати и убудуће.

Ови садржаји су креирани у окви-

ру пројекта „Тишином ћу ти рећи”,

који је реализовало удружење „Пан-

чевачки омладински центар” уз

финансијску подршку Покрајинског

секретаријата за културу, јавно

информисање и односе с верским

заједницама.



Рок до краја године
или утрошка 
наменског новца

Каматна стопа 
један одсто

Војвођански пољопривредни про-
извођачи имају погодност да,
почев од средине септембра па
до краја године, добију потребна
средства путем бројних конкур-
са које је расписао Покрајински
фонд за развој пољопривреде.

Реч је о једанаест линија за
доделу кредита, на које заинте-
ресовани могу да се јаве до 31.
децембра, односно до утрошка
новца планираног за ту намену.

Једанаест линија – од 
бушења бунара до кошница

На овај начин заинтересовани
могу да финансирају набавку нове
пољопривредне механизације,
нових система и опреме за навод-
њавање и бушење бунара, опре-
ме за сточарске фарме, пчели-
њих ројева, кошница и опреме
за пчеларство. Конкурс се одно-
си и на набавку заштићених
башта, као и на финансирање
инвестиција у физичка средства
пољопривредних газдинстава у
преради воћа, грожђа и поврћа.

Произвођачи могу кредитира-
ти и набавку нових система про-
тивградних мрежа у вишегоди-
шњим засадима воћа и виногра-
да, затим изградњу објеката и
набавку опреме намењене скла-
диштењу житарица, воћа и повр-
ћа, набавку квалитетне телади и
прасади за тов, квалитетних при-

плодних грла у говедарству, овча-
рству, козарству и свињарству и
подизање вишегодишњих засада
воћа и винограда у овој години.

Средства ће бити додељивана
пољопривредним газдинствима
– физичким и правним лицима
искључиво с подручја АП Војво-
дине, уписаним у Регистар пољо-
привредних газдинстава. Кре-
дити ће бити одобравани с камат-
ном стопом од један одсто на
годишњем нивоу, уз примену
валутне клаузуле.

Како до механизације?

Због великог броја ратара у
нашем окружењу, вероватно
један од најинтересантнијих кон-
курса биће онај намењен за
набавку нове пољопривредне
механизације, што погонске, што
прикључне, па ће паори с тери-
торије Војводине моћи да по том
основу траже максималан износ
кредита од 40.000 евра, док је
минимална свота 1.000 евра.

За погонске машине предви-
ђен је грејс период у трајању од
шест месеци уз учешће од два-
десет одсто, а за то време неће
бити обрачунавана интеркалар-
на камата (која се иначе обра-
чунава и наплаћује од момента
одобрења кредита до почетка
отплате, то јест до наплате прве
рате). Исто то важи и за погон-
ске машине са изузетком уче-
шћа, које у овом случају није на
листи услова.

Рок отплате кредита је шезде-
сет месеци, плаћа се у шестоме-
сечним ануитетима (истим изно-
сима), а прву рату требало би
уплатити по истеку грејс перио-
да од укупно једанаест рата.

Кредит ће бити реализован
тако што ће Фонд уплатити одо-
брени износ добављачу механи-
зације коју буде одабрао учесник
конкурса, чији предрачуни мора-
ју искључиво да буду од доба-
вљача чија је претежна делат-
ност производња или продаја
пољопривредне механизације.

Све наведено мора бити у скла-
ду с Правилником о расподели
средстава са утврђеним крите-
ријумима за доделу кредита по
расписаним конкурсима у 2021.
години, а пријаве се могу преу-
зети у Покрајинском фонду за
развој пољопривреде у Новом
Саду, као и на сајту .

Које услове треба испунити?

Поред попуњене пријаве, уче-
сници конкурса су дужни да под-
несу и оригинални предрачун са
спецификацијом исказан у
динарском износу, на којем мора
да буде наведено да је у питању
нова пољопривредна (погонска
или прикључна) механизација.
Поред тога, неопходан је и ори-
гинал листа непокретности за
пољопривредно земљиште без
терета и ограничења за предмет
хипотеке не старији од тридесет
дана од дана подношења захте-
ва, на које се може ставити зало-
жно право – извршне вансудске
хипотеке у неколико облика.

Уколико је износ на предра-
чуну већи од милион динара,
неопходно је доставити проце-
ну пољопривредног земљишта
(која не обухвата вредност заса-
да) издату од лиценцираног про-
ценитеља овлашћене струке и
не старију од 90 дана. Фонд задр-
жава право да од другог овла-

шћеног проценитеља затражи
додатну процену непокретности
која је предмет хипотеке.

Инструмент обезбеђења за
погонске машине може бити и
сама машина која је предмет
куповине, за коју се издаје сао-
браћајна дозвола и мора да буде
осигурана основним каско оси-
гурањем и допунским осигура-
њем од крађе код осигуравају-
ћег друштва.

Уколико је предмет обезбеђе-
ња банкарска гаранција, потреб-
но је доставити писмо о наме-
рама издавања гаранције.

За конкурс је неопходан и, не
старији од 30 дана, оригинал
извода из Регистра пољопри-
вредних газдинстава, који изда-
је Управа за трезор (подаци о
пољопривредном газдинству,
прва страна извода, као и оста-
ле стране с подацима о повр-
шинама), затим потврда послов-
не банке о промету на рачуну
газдинства за претходну и теку-
ћу годину, доказ o регулисаној
накнади за одводњавање/навод-
њавање, то јест потврда ЈВП-а
„Воде Војводине”, као и фото-
копија личне карте или очитана
чипована лична карта.

Слични или готово идентич-
ни општи услови важе и за све
друге конкурсе, а разлике се
огледају у конкретним специ-
фичностима у вези са одређе-
ном делатношћу.

Комплетне информације о
свих једанаест кредитних лини-
ја могу се добити у Покрајин-
ском фонду за развој пољопри-
вреде у Новом Саду (телефони
021/557-451, 021/557-452 и
021/557-453), као и на сајту .

Петак, 1. октобар 2021.
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У протеклих неколико дана у
старчевачком Дому културе
одржана су два догађаја у који-
ма су учествовали локални
уметници.

Најпре је 18. септембра у
Креативном културном клубу,
пету годину заредом, уприли-
чено боемско вече у изведби
тамбурашког дуа „Бостанџи-
је”, који чине Никола Пољак и
Петар Аћа, иначе чувени по
томе што током лета у центру
места продају лубенице и сво-
јим инструментима и песма-
ма по цео дан увесељавају
народ. Овај наступ је предста-
вљао завршетак сезоне, када
двојац изводи препознатљиве
евергрин и староградске нуме-
ре, а њима су се овом прили-

ком прикључивали и други
гости, пре свих гитариста Весе-
лин Суботин и мултиуметник
Дарко Јешић, који је и дирек-
тор Дома културе.

Он је и неколико дана касни-
је, 23. септембра, у малој сали
поменуте установе отворио про-
моцију књиге поезије „Kазивање
за сећање” Милоша Симијо-
новића. Док је овај старчевач-
ки аутор читао своје нове песме,
на гитари га је пратио управо
Никола Пољак.

Банатски Брестовац: Радници
ЈКП-а „Комбрест”, предвође-
ни директорком Татјаном Цве-
тановић, ових дана су у жар-
дињере и саксије у центру села,
уместо мушкатли, садили јесен-
ке. Мештани Љубомир Опан-
чина и Зоран Јанићијевић окре-
чили су део зида на пијаци
који је имао неприкладан нат-
пис, док су Љубинко Чукано-
вић Гроф и Жељко Маринко-
вић Жак заменили даске на
клупама.

Банатско Ново Село: Удруже-
ње жена „Новосељанке/Bobo a -
ce le” приредило је у суботу, 25.
септембра, у спортској хали,
манифестацију „Банатски хлеб”
у нешто сведенијем облику због
епидемијске ситуације. Изло-
жба слика и икона Милорада
Божиновића, Милице Божи-
новић Гајић и Иване Божино-
вић Петровић отворена је у
суботу, 25. септембра, у гале-

рији Дома културе, а заинте-
ресовани могу да је виде сва-
ког радног дана од 13 до 19
сати, до 15. октобра.

Долово: У новопостављеном
амфитеатру у Учитељском пар-
ку засад непозната лица поло-
мила су поједине клупе, па ће
ускоро тамо бити постављен
видео-надзор. Завршено је осли-
кавање Цркве Светог Василија
Чудотворца, а уређен је и енте-
ријер црквене кућице у порти
Мале цркве.

Глогоњ: Бенд „Рајко и живи
зид” свираo je у петак, 24. сеп-
тембра, а KУД „Веселија” је
организоваo онлајн „Дане Руму-
на” у недељу, 26. септембра.
Поводом „Дечје недеље” и дана
школе „4. октобар” у понеде-

љак, наступиће кловн Шашав-
ко у Дому културе.

Иваново: Завршени су радови
на санацији ограде између
Месне заједнице и околних
приватних башта, која је била
у изузетно лошем стању. Чла-
нови МКУД-а „Боназ Шандор”
отказали су планирано госто-
вање у Војловици због епиде-
мијске ситуације.

Јабука: Месна заједница ове
недеље завршава још један

одбојкашки терен на песку,
овог пута на СРЦ-у „Победа”.

Качарево: Настављена је реци-
клажа локалне депоније, коју
обавља фирма „Еко-мабер”.
Удружење жена „Етно-кутак”
освојило је прво место у једној
од категорија на манифеста-
цији „Банатски хлеб”.

Омољица: КУД „Жисел” и даље
позива нове чланове да се при-
кључе пробама, које се одржа-
вају понедељком и четвртком
од 19 сати.

Старчево: Постављена је
заштитна ограда на главном
путу од кривине код ПИK-а до
прилаза Тргу неолита. Удру-
жење жена „Неолит” освојило
је треће место у једној од кате-
горија на манифестацији
„Банатски хлеб”. Удружење
спортских риболоваца „Надел”
организовало је прво такмиче-
ње у кувању рибље чорбе на
Ваљари, а прва три места су
заузели Саша Филиповић,
Бранко Јовановић и Раша
Димић. Чланови Одреда изви-
ђача „Надел” идућег викенда,
од 1. до 3. октобра, на локал-
ном стадиону приредиће мемо-
ријални извиђачки вишебој
„Ивица Прањић”, а планира се
учешће стотинак извиђача из
целе земље.

Месне актуелности

НАСТУПИ СТАРЧЕВАЧКИХ УМЕТНИКА

Дуо „Бостанџије” и
Милошево „казивање”

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

НОВОСЕЉАНСКА МАНИФЕСТАЦИЈА ОДРЖАНА СЕДМИ ПУТ

Траје традиција звана „Банатски хлеб”
Победиле чланице
„Етно-кутка”, као и
Минерва и Марија
Ардељан

Овогодишњу, седму манифе-
стацију „Банатски хлеб”, која
је одржана у суботу, 25. сеп-
тембра, чланице удружења
„Новосељанке/Bobo a ce le”  орга-
низовале су нешто другачије
него досадашње, а разлог је
пандемијске природе.

Према речима председнице
поменутог актива жена, Снежа-
не Бабе, све је морало да буде
организовано у мањем обиму.

– Одлучиле смо да позовемо
само неколико удружења с који-
ма сарађујемо од самог почет-
ка, иако је интересовање било
неупоредиво веће. Имали смо
чак и директне позиве поједи-
наца из других места да уче-
ствују, али смо, нажалост, били
принуђени да их одбијемо. С
друге стране, уприличиле смо и
нешто ново и неуобичајено за
овакве догађаје, па смо нашим
драгим гошћама приредиле оби-
лазак само дела онога што има-
мо у селу – Земљорадничке
задруге „Новосељанка”, као и
српске и румунске православне

цркве, што им се, како су нам
саме рекле, веома свидело. Ми
им топло захваљујемо на дола-
ску, као и другим гостима, попут
заменице градоначелника Пан-
чева Драгане Kупрешанин, која
је и отворила манифестацију –
наводи председница.

У спортској хали за то вре-
ме је жири, који су као и
досад чинили позната теле-
визијска звезда Саша Мишић
и пекар из Новог Села
Африм Пниши, оценио све
приспеле узорке домаћег

хлеба и разврстао их у три
категорије.

Тако је у конкуренцији госту-
јућих удружења победио „Етно-
-кутак” из Качарева, испред
„Црепајки” и старчевачког „Нео-
лита”. Код жена из Новог Села
најбоља је била Минерва Арде-
љан, друга – Милица Симеонов,
а трећа – Јасминка Чигоја. И,
на крају, поредак трију прво-
пласираних чланица домаћег
удружења „Новосељанке//Bobo -
a ce le” био је – Марија Ардељан,
Снежана Баба и Дорина Моиле.

ТАЈНА ЈЕ И У 
КВАСЦУ КОМЛОВУ

Ова манифестација је једин-

ствена у Србији јер је посвећена

искључиво хлебу, а Новосељан-

ке су поносне на њу и зато што

је у 2018. и 2019. години била

уврштена у добитнике прести-

жне награде „Најбоље из Срби-

је”, коју додељује Привредна

комора Србије.

Хлеб је такорећи постао

заштитни знак села, а поред

њега и комлов – домаћи ква-

сац, који ове жене саме праве.

Комлов чини и окосницу

основног рецепта за прављење

хлеба. Треба га најпре раствори-

ти у млакој води и додати мало

шећера, а када квасац почне да

„ради”, додати и соли, воде и

брашна, по потреби, у зависно-

сти од жељене величине векне.

ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ПОТПОМАЖЕ РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

ОТВОРЕНИ БРОЈНИ КОНКУРСИ 
ЗА КРЕДИТИРАЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА

Никола Пољак и Милош Симијоновић

ТВ звезда Саша Митић са учесницима манифестације

Уз помоћ државе, лакше до плодније земље
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Јасмина Ћирковић, 

инжењерка у пензији 

и књижевница

МУЗИКА је за мене опуштају-
ћи и инспиративни флуид који
буди чула у свим сферама бив-
ствовања. Волим да слушам
компоновану музику, најчешће
композитора Омара Акрама,
класичну музику (када ми
тишина запљусне вене), рок
музику, која ме врати у мла-
дост, инструментале, а омиље-
ни певач ми је Леонард Коен,
омиљена песма „Dan ce Me to
the End of Love”. Музика има
велики уплив у моје књижев-
но стваралаштво, јер ме поне-
се и створи посебан осећај, а
често сликовиту илузију коју
продужену излијем кроз перо.

ФИЛМ: Омиљени филм ми
је „Блистави ум”, биографска
драма из 2001. године о мате-
матичару и нобеловцу Џону
Нешу, у режији Рона Хауарда,
а главну улогу тумачи Расел
Кроу. Филм прати живот Џона
Неша онако како је забележен,
успесима на факултету, а наста-
вља се веома запаженим науч-
ним радом, као и онај тајни, у
којем ноћима ради за тајну
службу САД у дешифровању
тајних совјетских порука у аме-
ричкој штампи. Џон Неш, ина-
че психички болесник, често
је на ивици реалних халуци-
нација, које је понекад тешко
разликовати од стварних дога-
ђаја, до измишљених. Кроз цео
филм можемо пратити једин-
ку која је различитошћу врло
упадљива и оспоравана у дру-
штву, поготово у младости, а

генијалност је силуета коју не
може ни свако да разуме.
КЊИГА: Моја омиљена књига
је „Када је Ниче плакао” аме-
ричког писца и еминентног
професора психијатрије др
Ирвина Јалома. Зашто ова, а
не руски класици, који су мој
узор у стваралаштву; зато што
све више имамо оваквих поја-
ва, а у радњи романа је психо-
лошки обрађена мешавина
фикција и факата. Протагони-
сти романа су Фридрих Ниче
и Јозеф Бројер. Роман прати
интелектуалце крајем XIX века,
a ликови су стварне личности:
истакнути лекар Јозеф Бројер
и филозоф Фридрих Ниче, те
зачетник психоанализе Сиг-
мунд Фројд. Ниче, по препо-
руци некадашње љубавнице,
долази у Беч код Бројера на
лечење. Док се Бројер потпу-
но отвара, Ниче је затворен и
неповерљив, јер Бројер има
суштинску намеру да га осло-
боди његових демона завиру-
јући му у душу. Након дугих
успона и падова, откривањем
најдубљих тајни, њихов однос
прераста у право пријатељство.
Потреба за разговором и лече-
ње кроз разговор, те филозоф-
ске мисли чине овај роман
врло интересантним. Управо
то нам данас треба као хлеб
насушни.

Кад је Ниче плакао
изборМОЈ МОЈ

Страну
припремила 

Мирјана
Марић

На фестивалу „Етно.ком”, који
се ове године реализује
осaмнаести пут, последње вече-
ри, 2. октобра, наступиће и два
ансамбла у којима свирају пан-
чевачки музичари.

Први је Тамбурашки орке-
стар Панчева, који је почео да
ради 2014. године. Након дуго-
годишњег педагошког и изво-
ђачког искуства професор
Михајло Јовић основао је там-
бурашки оркестар с циљем да
негује и изводи традиционал-
ну тамбурашку и уметничку
музику. Тамбурашки оркестар
Панчева је састав који наста-
вља и надограђује традицију
тамбурашке музике, с новом
младалачком енергијом, која
приближава тамбурашку музи-
ку свим генерацијама. У доса-
дашњем раду оркестар се пред-
ставио публици с више разли-
читих програма: „Тамбурашка
инструментална музика”, „Вал-
цери на тамбури”, „Бисери там-
бурашке музике”, „Вечите
мелодије”, „’Битлси’ на там-
бури” и „Српски песници
романтичари у староградској
музици”. Оркестар овим избо-
ром програма показује своје
опредељење да, поред тради-
ционалне и уметничке музи-

ке, шири и негује свој кон-
цертни репертоар.

Други ансамбл је „Shi ra Utfi -
la”, који се бави истражива-
њем, аранжирањем и извође-
њем сефардске музике Балка-
на, Медитерана и Блиског
истока. Инспирацију за своју
музику проналази у богатству
балканске, јеврејско-шпанске
и блискоисточне музичке тра-
диције. Група страствено ком-
бинује традиционалну музику

и посвећеност њеном очува-
њу, с талентом за фјужн и
импровизацију. „Shi ra Utfi la”
je 2009. године у Амстердаму
добила престижну награду за
најбољу world music групу, док
је албум „Bivi en do en kan tan -
do”, издат за холандског изда-
вача „Music & Words”, сврстан
у „Top of the World” селекцију
CD издања престижног бри-
танског магазина „Сонглајнс”.
Бенд је управо завршио сни-

мање новог албума, на коме
се као нови чланови појављују
оперетска звезда Бранислава
Подрумац и џез пијаниста
Александар Јовановић Шљу-
ка. Виолину у овом саставу
свира панчевачки виолиниста
и уметнички директор фести-
вала „Етно.ком” Филип Кру-
мес.

Концертно вече почиње у 20
сати, у дворани Културног цен-
тра Панчева.

ИЗАБРАНИ ОВОГОДИШЊИ РЕЗИДЕНТИ

Размена стрип-аутора
из Француске и Србије
Клер Бро и Илија Јаковљевић
су овогодишњи аутори у про-
граму укрштених стрип-рези-
денција између Француске и
Србије и њихови радови пред-
стављаће један од изложбених
сегмената фестивала „Нова”,
који ће се одржати од 5. до 15.
октобра у Галерији Милорада
Бате Михаиловића у Панчеву.
У овој поставци биће изложе-
ни радови обају аутора, из њихо-
вог стваралачког опуса наста-
лог пре резиденцијалног борав-
ка у Ангулему и Панчеву.

Клер Бро (1981) имаће своју
резиденцију у
Панчеву током
октобра 2021, када
ће бити и гошћа
седмог издања
фестивала „Нова”
у Панчеву. Она је
дипломирала на
Високој школи
лепих уметности
у Анжеу. При
издавачкој кући
„Asso ci a tion” обја-
вила је стрипове
„Мамбо” (2011,
овенчан наградом „Артемизи-
ја” за најбољи женски стрип
2012. године) и „Алма” (2014),
а за издавачку кућу „Caster man”
адаптирала је једну дисертаци-
ју из социологије под насловом
„Градилиште – забрањен при-
ступ” (2016). Тренутно заврша-
ва „Цмиздрење”, урнебесну
француску трагикомедију у фор-
ми стрипа, као и стрип за кућу
„Caster man” под насловом
„Шума”. У јануару 2021. обја-
вљена је њена прва књига за
децу, „Пони у Паризу”.

Илија Јаковљевић (1995) од

2016. бави се андерграунд стри-
пом, а радове је првобитно обја-
вљивао на својој „Фејсбук” стра-
ници. У периоду 2016–2019.
објавио је фанзине „Враг и син”,
„Септичка јама”, „Октобарфест
1 и 2” и „Сатанико”. Послед-
њих година његови радови изла-
гани су у Новом Саду, Београ-
ду и на фестивалу „Нова” у
Панчеву. Од 2020. објављује
фанзин „Слепац”.

Поред досадашњих радова
Клер Бро и Илије Јаковљеви-
ћа, у изложбеном сегменту
посвећеном делима ужег кру-

га кандидата и
кандидаткиња с
конкурса за дру-
ги програм укр-
штених резиден-
ција у области
стрипа између
Француске и
Србије биће пред-
стављени и њихо-
ви пројекти на
којима су радили
или ће радити
током уметнич-
ких резиденција.

„Big Rock Energy” назив је про-
јекта који је Јаковљевић при-
јавио на конкурс, а ради се о
научнофантастичној комедији
која кроз хумор жели да укаже
на деструктивно понашање пре-
ма животној средини, као и
важност поштовања различи-
тости, док ће Клер Бро пред-
ставити пројекат „La Chiâle”
(„Цмиздрење”), фиктивну при-
чу у боји о пустоловинама глав-
не јунакиње којој се дешава
читав низ непријатних ствари,
услед којих она тоне у стање
паклене плачљивице.

Седмо издање фестивала „Нова”,
посвећеног савременом стрип-
-стваралаштву, биће одржано
од 5. до 15. октобра у Галерији
Бате Михаиловића у Панчеву.
Фестивал „Нова” ове године
први пут уводи рад стрип ауто-
ра и ауторки с ментором на
задату тему, чији ће резултат
бити представљен у програм-
ској целини „Comix Toget her”,
посвећеној стваралаштву Јозе-
фа Бојса. Овај програм је реа-
лизован уз подршку Министар-
ства културе и информисања
Републике Србије.

Ментор програма је истори-
чар уметности Стеван Вуковић,
који је о Бојсовом стваралаштву
у контексту ове изложбе иста-
као: „Многе ауторке и аутори
веома цитираних текстова о умет-
ности доба авангарде и неоаван-
гарде били су неодлучни у вези
с тим како категоризовати Бој-
сов рад, који је у потпуности
уплетен у контрадикције и анти-
номије, али се свакако намеће
силином уметникове егзистен-
цијалне инвестираности у сваки
вид јавног деловања ком се био
посвећивао. И кроз ову радио-
ницу су антиномије у вези с Бој-

совим ликом и делом одмах
искочиле у први план и о њима
се доста дискутовало, те се и
радови учесника могу читати
баш из те перспективе. Парови
антиномија, ишчитаних из Бој-
сових радова и теоријских постав-
ки о уметности којима се радо-
ви учесника могу тумачити, јесу:
митско и интелектуализирано,
предмет и процес, хаос и фор-
ма, природа и људски свет, жртва
и победник, припадање и еман-
ципација.”

На радионици су учествовали
стрип-аутори из Србије Данило
Милошев Восток и Злата Вој-
нић Кортмиш, Драгана Купре-
шанин, Ива Атоски, Марија
Ђерановић, Милан Симић и Вла-
димир Палибрк, одабрани по
позиву Саше Ракезића, стрип-
-аутора, Јане Адамовић, стрип-
-ауторке, и Монике Хусар, дирек-
торке фестивала „Нова”.

Данило Милошев Восток и
Злата Војнић Кортмиш предста-
виће рад „Уметност и магија”, у
коме уместо класичног стрип-
-израза користе симболе. У овом
стрипу аутори су настојали да
фокус с Јозефа Бојса у простору
пребаце на простор у њему, на

магијске потенцијале његовог
унутрашњег света.

Експериментални стрипски
рад „74” Драгане Купрешанин
реализацију класичне штампа-
не стриповске форме преводи у
перформативно искуство које се
одвија пред (не)присутном
публиком, кроз акцију активи-
рања материјалних елемената и
њихово наративно обликовање
у простору.

Ива Атоски ће се представити
радом „Pro ces sing Beuys”, 
надреалном биографијом која
претпоставља да је „читалац” доне-
кле упознат с Бојсом, а намера је
да илуструје моћ интуиције и
визије уметника чије кретање није
било насумично, већ храбро вође-
но осећајем, лик и дело човека
који остаје један од најутицајни-
јих уметника двадесетог века.

Рад Марије Ђерановић „Како
објаснити слику мртвом зецу”
заснован је на истоименом позна-
том перформансу Јозефа Бојса
и представља кратак стрип од
пет табли. Године 1965. Бојс је
шетао кроз празну галерију,
нежно носећи мртвог зеца, коме
је мрмљао нешто што публика
није могла да чује, с главом обле-

пљеном златом и медом. Скоро
двадесет година касније Јозеф
Бојс је дао исцрпан интервју
објашњавајући необјашњиво, а
ауторка је у овом раду покуша-
ла да визуелно прикаже бујицу
Бојсових мисли.

Милан Симић ће представити
рад „Јозеф Бојс”, који тематизује
Бојсово учешће у пропагандним
пројектима Немачке током вла-
давине нациста. У време Трећег
рајха од њега су неки други људи
– пропагандни стручњаци – пра-
вили лаж, а после он сам од себе
то чини, ускаче на упражњено
место пропагандног стручњака.

Рад „Како је дошло до свега ово-
га?” Владимира Палибрка у вели-
кој мери се ослања на познате Бој-
сове постулате о радикалној хра-
брости, апсолутном ауторитету
појединца над спољним нормама,
холистичким праксама и о знача-
ју породичне и трансгенерацијске
енергетске солидарности. 

Фестивал „Нова” организује
Агенција „КомуникАрт”, уз подр-
шку Француског института,
Министарства културе и инфор-
мисања, Града Панчева, и у парт-
нерству с Културним центром
Панчева.

УСКОРО ПОЧИЊЕ ФЕСТИВАЛ „НОВА”

СТРИП-СЕЛЕКЦИЈА 
ПОСВЕЋЕНА ЈОЗЕФУ БОЈСУ

НА ФЕСТИВАЛУ „ЕТНО.КОМ”

Наступају панчевачки музичари
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АРХИТЕКТОНСКО НАСЛЕЂЕ

ШВАПСКЕ КУЋЕ
Ако сте рођени у неком од села или
градова у Војводини, сигурно сте про-
лазили поред великих кућа са специ-
фичним орнаментима споља. Оних с
високим прозорима и плафонима, за
које кажу да имају зидове дебеле метар
и по. То, наравно, није баш тако, али су
зидане тако да вам никада не буде ни
превише хладно зими ни врућина лети.
То су углавном куће које су зидали
Немци. Ми их овде зовемо „немачке”
или „швапске” куће.

Имају среће они који су их добили у
наслеђе јер, како се све враћа у моду,
тако је и с ретрокућама, од којих сада
могу чуда да се направе. Наравно ако
имате добре идеје и нешто новца да
„од бабе направите девојку”. И то и те
какву девојку. Али некада су заиста и
само идеје довољне. Нажалост, многе
од ових кућа су празне и чекају и даље
да неко препозна њихов потенцијал.
Увек се питам, када пролазим, шта је
проблем: да ли власништво, велика
површина коју је тешко загрејати зими,
или недостатак маште да се ове куће
реновирају... У последњих неколико
година често се преко разних конкурса
куће дају на коришћење младим брач-
ним паровима, јер села постају празна,
а с њима и сва ова „здања” у којима се
може пристојно и, ако се добро опре-
ме, господски живети.

Немци су у прошлости чинили зна-
чајан проценат у етничкој структури
Војводине. Након Другог светског рата
напустили су ове просторе, али су за
време свог боравка, који је био дужи од
два века, оставили неизбрисиве траго-
ве у материјалној и духовној култури.
Њихов позитиван утицај евидентан је
и код других народа, што се нарочито
одразило на културу становања, у којој
су Немци предњачили. Чињеница да
су их пре доласка чекале већ саграђене
куће, говори у којој мери су биле те
привилегије. Куће које су за њих зида-
не познате су као немачке колонистич-
ке куће, а као прототип је послужила
кућа локалног српског становништва,
која је уз интервенције инжењера доби-
ла извесну систематичност у начину
градње, врсти материјала, положају и
просторном уређењу. Тако је дошло до
паралелног развоја и споја тада најна-
предније урбанистичке праксе и аутох-
тоног народног градитељства. Резултат
тога био је стварање нових варијанти
стамбених објеката у којима је трем
као српска тековина утицао на даљи
развој немачке колонистичке куће ка
швапској кући.

Кућа јозефинског периода била је
стилски препознатљива по барокно изгра-
ђеном забату (калкан, чеона страна згра-
де) на којем је орнаментални мотив
обично био (свевидеће) божје око, а
нешто ређе сунце или сунце и месец.

Током друге половине деветнаестог
века богатије сеоске породице подизале
су куће које су биле удобније за станова-
ње и истицале се у односу на куће дру-
гих нација. Такве куће су прво градили
богатији Немци, због чега су у народу
називане швапским кућама. Оне су се
одређивале као куће богатијег друштве-
ног слоја, које су се својом основом,
начином градње и изгледом уличне
фасаде разликовале од традиционалне
дужне куће. По овим карактеристич-
ним особинама швапске куће у Банату
су назване Gang tur ha u ser, а по дугач-
ким ходницима Lau ben gang ha u ser.

Настанак и развој традиционалне
дужне куће везује се за најшири дру-
штвени слој, сеоско, паорско станов-
ништво. Њена форма је обележена начи-
ном живота и потребама војвођанског
сељака, везана за наметнуту обавезу од
аустријских власти у вези с поштова-
њем прописа о градњи. Из једног таквог
односа развио се аутентичан архитек-
тонски стил, који карактеришу функ-
ционалност, рационално коришћење
простора, једноставна конструкција,
сведени облик и умерена декорација.
Материјали од којих је зидана – земља,

дрво, слама и трска – били су јефтини
и надохват руке, а њено постављање
ужом страном према уличној регула-
цији и троделни унутрашњи распоред
просторија дефинисали су је као тип
дужне куће, или куће на бразду, који је
постао лако препознатљив и каракте-
ристичан за ово поднебље.

Од друге половине деветнаестог века
у селима у Војводини подижу се и пре-
ке куће, са широм основом поставље-
ном на улични фронт. Додавањем јед-
не или више соба са улице, предњи,
улични тракт је променио своју функ-
цију и изглед, а та адаптација је најче-
шће у вези с променом економског ста-
туса домаћинства. Док је дужна кућа
по својим карактеристикама остала у
оквирима народног градитељства, пре-
ка кућа је својим изгледом и развојем
основе припадала грађанској архитек-
тури и текла одвојено.

У зависности од начина обликовања
уличног крила постоје варијанте, али
углавном се разликују два типа преких
кућа: са ајнфорт капијом и без ње.

Преке куће без ајнфорт капије има-
ле су две собе или више соба са уличне
стране, док су се у дворишном крилу у
дубини плаца ређале остале стамбене
и економске просторије, чије основе
прати зидан полуотворени или заста-
кљени гонг. Основе су у облику обрну-
тог ћириличког слова Г или латинич-
ког слова L, у зависности од броја соба

на уличном тракту. Проширењем улич-
ног фронта, велики број кућа према
организацији простора одговара тра-
диционалном троделном типу куће на
бразду, од којег је и настао, с диспози-
цијом унутрашњег распореда просто-
рија по принципу соба – кухиња (пред-
собље) – соба, што им одређује пољо-
привредни карактер. На уличној, бога-
то декорисаној фасади најчешће посто-
ји пет двокрилних прозора, од којих су
крајњи упарени, а средњи јединачни.

Преке куће са ајнфорт капијом има-
ле су две собе или више соба до улице
и пролаз који се са стамбеним делом
налази под истим кровом. Kапије су
двокрилне, израђене од дрвета, поне-
где с надсветлом које је украшено витра-
жним стаклом.

Најразвијенији облик преке (швап-
ске) куће у селима у Војводини јавља
се почетком двадесетог века. То су двој-
не преке куће, које се налазе под истим
кровом и имају заједнички тавански
простор у којем се складиштило жито,
а које дели ајнфорт капија. Kапије могу
бити постављене у односу на фасаду
симетрично и асиметрично. Симетрич-
но постављена капија је карактери-
стична за куће у којима живе два бра-
та, а код асиметрично постављене капи-
је мањи део куће од ајнфорт улаза је
„кућа за сина”, будући да је била наме-
њена за одвајање мушког детета након
женидбе. Мирјана Марић Сер је припитомљена врана, једна

срећна птица која ужива у ситним
задовољствима: воли да се дружи са
својим власником Великим Џимом
и да размењује увреде с дивљим
вранама које лете небом Сијетла...

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
да ли је могуће заљубити се на
невиђено. Књиге из „Вулкана” доби-
ће аутори следећих порука:

„Ја сам на невиђено заљубљена
у све будуће књиге мојих омиље-
них писаца.” 060/0327...

„Једном сам се на невиђено заљу-
био у женску с којом сам се допи-
сивао. Онда смо договорили саста-
нак уживо... Укратко, од тад се
више не дописујем и не заљубљу-
јем.” 061/5502...

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање која сећања бисте
најрадије потиснули:

„Кад прође корона, потиснула
бих сећање на то да је икад посто-
јала. Мислим, ако прође.”
064/6676...

„Потиснула бих сећање на све лоше
књиге које сам прочитала у младо-
сти. Мада, вероватно никад не бих
знала шта је добро да нисам спозна-
ла оно лоше.” 063/1029... Д. К.

Два читаоца који до следеће сре-
де, у 12 сати, на имејл kon kurs.pan -
ce vac @gmail.com  пошаљу најдухо-
витији одговор на питање: „Шта је
вас потпуно омамило?”, награди-
ћемо по једном књигом. Не би тре-
бало да одговор буде дужи од јед-
не до две реченице. У наслову имеј-
ла напишите назив књиге за коју
конкуришете. Награђене одговоре
ћемо објавити у наредном броју.

Берлин у јесен 1928. мирише на
бензин, мескалин и француске пар-
феме. Безимени радник долази у
посланство Краљевине Срба, Хрва-
та и Словенаца како би пријавио
нестанак свог пријатеља Милутина
Топаловића.

„Омама” 
Слободана 
Владушића

„Краљевсто 
слепих” Кире
Џејн Бакстон

Два читаоца који до следеће сре-
де, у 12 сати, на имејл kon kurs.pan -
ce vac @gmail.com  пошаљу најдухо-
витији одговор на питање: „Да ли
сте некада осетили да сте за неке
ствари потпуно слепи?”, награди-
ћемо по једном књигом. Не би тре-
бало да одговор буде дужи од јед-
не до две реченице. У наслову имеј-
ла напишите назив књиге за коју
конкуришете. Награђене одговоре
ћемо објавити у наредном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Прошле недеље је почело рушење објек-
та на „Славини”, културно и историј-
ско наслеђе које је остало од породице
Вајферт. На овој локацији је у плану
изградња пословно-стамбеног комплек-
са, који по плану и пројекту треба да се
састоји од две четвороспратнице с три-
десет три стана, пословног простора,
две ламеле зграда са сто осамнаест ста-
нова и подземне гараже. Вајфертова
гостионица, по којој је цео комплекс
добио име, такође је срушена како би
уступила место за објекат трговинског
ланца, док је седамнаест објеката уну-
тар комплекса с временом било адап-
тирано, дограђивано, мењано. На ини-
цијативу Града Панчева и Завода за
заштиту споменика културе, инвести-
тору је дат предлог за подизање споме-
ника Ђорђу Вајферту који би се нала-
зио на тргу који, по пројекту, треба да
буде на улазу у комплекс „Славина”.
До рушења културно-историјског ком-
плекса не би дошло да је имао статус
непокретног културног добра, што је
изостало због недостатка документа-
ције која је по закону обавезна за изра-
ду предлога одлуке. Поред тога, стање
објекта, које је било лоше, а што је
последица приватизације деведесетих
и пропадања здања до урушавања, није
ишло у прилог очувању објекта.

Историјат „Славине”

У време када је пивара радила пуном
паром Тамиш је протицао тик поред
ње. Кад год би се Тамиш излио из свог
корита, просторије пиваре биле би
поплављене, што је угрожавало рад и
производњу пива. Како би спречио ште-

ту, Игњац Вајферт је купио земљиште
и саградио место за складиштење пива.
Место за изградњу складишта било је
идеално јер се налазило на узвишени-
јој тачки, а опет је било близу пиваре.
Производња је напредовала, због чега
се јавила потреба и за фабриком леда,
коју је саградио Ђорђе Вајферт 1916.
године. Ту су биле смештене штале с
коњимакојисукоришћенизаразвозпива
по граду и селима, магацини за чување
јечма, радионицезаизрадупивскихбура-
ди. До данас је цео комплекс био познат
под називом „Славина”, по Вајфертовој
гостионици која је ту некада постојала, а
срушена је како би уступила место трго-
винском ланцу. Међу грађанима постоји
веровање да се испод земље налазио

тунел који је спајао „Славину” с пива-
ром на обали Тамиша и да је тај тунел
служио за транспорт пива с једног места
на друго. Можда је дошло време да то
сазнамо.

Реч-две о Вајферту
– човек испред свог времена

Ђорђе Вајферт је једна од најистакну-
тијих личности, а рођен је у Панчеву
давне 1850. године. Упамћен је као
добротвор, хуманиста, индустријалац,
оснивач и гувернер централне банке,
индустријалац и визионар. Истицао је
како је Немац пореклом, а Србин у
срцу. Кроз живот се водио мантром:
„Треба давати да би се поново стекло.”
Школовао се у Баварској, а своје стече-

но знање употребио је да направи први
индустријски објекат у овом делу Евро-
пе – Панчевачку пивару.

Поред великих ствари по којима је
познат у свету индустрије и банкарства,
он је упамћен и као велики господин и
човек великог срца. Управо Вајферт је
био први индустријалац који је градио
радницима куће, снабдевао их храном
и плаћао боловања, што у то време није
била пракса. Градио је сиротишта, запо-
шљавао инвалиде и ветеране, што гово-
ри у прилог томе да је био далеко испред
свог времена и веома друштвено одго-
воран. Сву своју имовину је разделио
родбини, музејима и добротворним уста-
новама још пре своје смрти 1937. годи-
не. Сузана Јанковић

ОБЈЕКТИ ИЗ ПРОШЛОСТИ

Вајфертова „Славина”
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Милица Тодоровић (64) заврши-
ла је Гимназију „Урош Предић”
у Панчеву, Привредну академи-
ју на Факултету за менаџмент у
Новом Саду, као и академске
мастер-студије на Факултету
политичких наука у Београду,
област род и политика, с темом
„Значај родне опредељености
програма буџета у Србији”. Рад
је 2018. године издао покрајин-
ски Завод за равноправност поло-
ва, у оквиру Едиције докторских,
мастер и магистарских радова у
области родне равноправности
„Роза Луксембург”. Запослена је
у Црвеном крсту Панчево, на
месту секретарке. Била је одбор-
ница у Скупштини града Панче-
ва и председница Савета за род-
ну равноправност од 2012. годи-
не. Иницијаторка је усвајања и
ауторка Одлуке о родној равно-
правности у Скупштини града
Панчева, 2010. Такође је иници-
рала усвајања и ауторка је тек-
ста Општег протокола о посту-
пању и сарадњи установа, слу-
жби и органа у случајевима наси-
ља у породици на територији
града Панчева и Споразума о
сарадњи између свих установа,
служби и органа који се баве
насиљем у породици на терито-
рији града Панчева, 2011, у сарад-
њи са Аутономним женским цен-
тром из Београда. Покренула је
иницијативу за изградњу Сигур-
не куће, прихватилишта за жене
и децу жртве породичног наси-
ља, финансирану средствима Вла-
де АП Војводине, Фонда Б92 и
Града Панчева, 2008–2011. Бави-
ла се реализацијом пројекта и
координирањем процеса изград-
ње објекта. Њеним ангажовањем
почели су да раде СОС телефон
и Психосоцијално саветовали-
ште за жртве породичног наси-
ља при Сигурној кући, 2011. Била
је консултанткиња на изради
Нацрта националног акционог
плана за спровођење Национал-
не стратегије за спречавање и
сузбијање насиља над женама у
породици и у партнерским одно-
сима у оквиру пројекта „Борба
против сексуалног и родно засно-
ваног насиља”, 2012, Министар-
ства рада и социјалне политике
– Управе за родну равноправ-
ност. Иницирала је израду и коор-
динирала Тим за израду Акцио-
ног плана за побољшање поло-
жаја Ромкиња у граду Панчеву
2012–2016. године, као и доно-
шење Одлуке Скупштине града
о усвајању Европске повеље о
родној равноправности на локал-
ном нивоу, 2013. године.

ПАНЧЕВО: На челу сте једне
хумане организације која се дуго
бави пружањем помоћи онима
који су у невољи и едукацијом.
Какав је осећај бити део зајед-
нице као што је Црвени крст?

МИЛИЦА ТОДОРОВИЋ: Про-
текле су три године како руко-
водим организацијом Црвеног
крста у Панчеву, која у овој годи-
ни обележава сто четрдесет годи-
на постојања, и чиним део малог
панчевачког тима који предано
помаже и пружа подршку у слу-
чају различитих кризних ситуа-
ција, несрећа или потреба за
социјалном заштитом и збри-
њавањем. Поред тога, акценат
стављамо на превентивно дело-
вање у здравственој и социјал-
ној заштити кроз едукацију свих
генерација из различитих обла-
сти. Ово је посао коме сам посве-
тила сву своју енергију, знање и
пажњу. Због посла који обавља,
Црвени крст ужива посебно пове-
рење свугде у свету и та чиње-
ница обавезује све нас који смо
унутар организације, мада дру-
гачије и не може. Могу рећи, с
поносом, да је част и привиле-
гија бити део велике породице
Црвеног крста.

• Оно што је посебно за ову
организацију јесте то што је чини

велики број волонтера. Шта их
мотивише да се баве волонтер-
ским радом?

– Црвени крст је највећа хума-
нитарна организација, која оку-
пља и највећи број волонтерки и
волонтера. То су ведри и вредни
младићи и девојке у препозна-
тљивим црвеним униформама са
обележјем Црвеног крста, а који
се срећу на многим догађајима у

граду. Њихови мотиви да се при-
кључе организацији разнолики
су, у зависности од личних афи-
нитета. Оно што их повезује јесте
велико другарство које влада међу
њима и то има велику улогу у
одрастању младих људи, у духу
правих људских вредности. Они
посећују панчевачке школе с
циљем да младима пренесу важне
информације на различите теме
које се тичу безбедности младих,
превенције различитих облика
зависности, оболевања, али пре
свега да им приближе хумане
вредности засноване на солидар-
ности. То су млади људи чији је
вредносни систем вредан пажње
као пример свим генерацијама.
Ту су да помогну у сваком тре-
нутку и да пренесу своја знања
која стекну кроз разноврсне еду-
кације које су им доступне у орга-
низацијама Црвеног крста. Тиме
стварају непроцењиву вредност,
дају свој индиректан, али неоп-
ходан допринос изградњи пра-
веднијег друштва. Ови млади људи
су за свако поштовање јер на њих
можете рачунати, што, призна-
ћете, данас баш и није правило.

• Пре него што сте дошли на
ово место, бавили сте се активно
политиком. Људи имају подељена
мишљења када је ова професија у
питању. Колико је заправо важно
бити активан учесник у креирању
и имплементацији одлука?

– Жеља да личним ангажова-
њем утичем на промене у дру-
штву била је мотив да себе укљу-
чим у друштвене токове. У том
тренутку, а има томе тридесетак
година, организације цивилног
друштва су биле у зачетку и нису
имале великог утицаја. Негде сам
разумела да само кроз политичко
ангажовање може да се мења реал-
ност. Моје опредељење је била
локална заједница. Као одборни-
ца у Скупштини града Панчева
имала сам прилику да дефини-
шем локалне политике, као и да
их спроводим. Определила сам
се да то буде на пољу бољег поло-
жаја жена и искористила сам ту

шансу. Лично, за свој развојни
пут одабрала сам улогу полити-
чарке. Сматрала сам да тако могу
на делотворан и директан начин,
тиме што ћу и сама бити у проце-
су, исте и да мењам, пре свега
овде мислим на процесе уродња-
вања политика.

• Шта је најдрагоценије што
сте ви понели из тог периода, а
шта је било најтеже?

– Сада, са ове дистанце, чини
ми се да је ово био много тежи
пут, особито за жену. Зато што
је многе ствари које су се одно-
силе на бољи положај жена, а за
које сам сматрала да нису биле
добро постављене, требало „пако-
вати у целофане” да би се при-
ликом одмотавања скренула
пажња на сам папир, да сушти-
на може да се измигољи и непри-
метно, а суштински и циљано,
направи промену на пољу жен-
ских права! А да не сносим
последице јер након тога више
не бих имала ни простора за
ангажовање. Зато што сам била
политичарка међу политичари-
ма, у локалној средини, и сама
зависила од разних фактора ути-
цаја. И те како су онда зависиле
моје идеје и перцепције родних
перспектива за мој град и сугра-
ђанке од одлука већине, где смо
ми жене биле у мањини. Када
бих поново за себе бирала пут,
не бих га мењала, али бих неке
мрачне стазе, а тиме и сапутни-
ке, заобишла.

• Завршили сте мастер-студије
рода на Факултету политичких нау-
ка и та знања сте примењивали и у
раду Савета за родну равноправ-
ност. Данас се доста полемише о
употреби родно сензитивног јези-
ка. И опет и ту имамо доста опреч-
них мишљења. Зашто је важно да
користимо родно сензитиван језик?
Шта је пракса показала?

– Стајем у одбрану и свесрд-
но се залажем за употребу род-
но сензитивног језика, јер језик
је моћно средство изражавања
мисли, такође њиховог облико-
вања, а на тај начин и оствари-
вања утицаја у друштву. Употре-
ба женског рода више није лин-
гвистичко питање, већ питање
друштвене моћи, ко је има, ко је
користи, како се дистрибуира и
на којим тачкама јавног дискур-
са може доћи до дискримина-
ције услед неравнотеже моћи.
Мишљења сам да се у овим поле-
микама не ради само о језику и
одбрани његове аутентичности.

Овде се ради о циљаном непре-
познавању жене као актерке,
субјекта и тиме прикривања ње
пред лицем јавности. Смело кон-
статујем да постоји лични отпор
појединки и појединаца за кори-
шћењем родно сензитивног јези-
ка, употреба женског граматич-
ког облика има оквире личног
сензибилитета. Патријархално
васпитање јесте било колевка
многих одрастања, али не сме
бити камен спотицања за сва
будућа времена.

• И ако имамо на папиру све
законе, у реалности се многи не
примењују адекватно. Да ли је то
један од разлога великог броја
случаја насиља над женама или
видите нешто друго као разлог?

– Србија је ускладила своје
законодавство са Истанбулском
конвенцијом и увела четири нова
кривична дела с циљем унапре-
ђења кривичноправне заштите
жена. Усвојила је Закон о спре-
чавању насиља у породици и ана-
лизом података рада надлежних
институција за примену може се
увидети да су размотрили близу
две стотине хиљада случајева
породичног насиља. Број 
предлога за продужење хитне мере
од стране надлежних тужилашта-
ва броји се у десетинама хиљада,
али жене и даље страхују и бивају
изложене породичном насиљу.
Разлоге видим у чињеници да
информације и могућност зашти-
те и даље нису у једнакој мери
доступне свим женама, као ни
информације о томе како да саме
препознају да су жртве партнер-
ског насиља. На превенцији наси-
ља се мора непрекидно радити.
Јер то је једини начин да жена
може да препозна потенцијалног
насилника, избегне такве односе
и тиме заштити себе.

• Опробали сте се у разним
сферама јавног живота и увек
сте то радили успешно. Да ли
постоји нешто што би вам био
изазов, а да до сада нисте имали
прилику да се тиме бавите?

– Да, има, желим да запишем
своја разнолика запажања, 
размишљања...

• Рођени сте и живите у Пан-
чеву. Колико је ова средина ути-
цала на ваш лични и професио-
нални развој?

– Лични развој је плод мог
одрастања, породице, великог
броја пријатеља, амбијента у ком
су стасавале тадашње генераци-
је. Мишљења сам да средина
има пресудан значај за развој
појединца и појединке, лично
сам задовољна подстицајним
утицајем који је извршила нада
мном и на личном и на профе-
сионалном плану.

• Шта волите у Панчеву?
– Баш све, па ту се и Дунав

улива у Тамиш зато што је то нај-
природније. Шалу на страну, овде
сам се родила, стасала, заљубила,
засновала породицу, добила при-
лику и шансу, пословала. Волим
то што, док сам у пролазу, много
пута поздравим и отпоздравим
пролазнике, радује ме што се
познајемо и препознајемо.

• На шта сте највише поносни
до сада?

– Највећу сатисфакцију за сав
труд који сам уложила током
свог политичког ангажовања даје
ми чињеница да сам утицала на
изградњу Сигурне куће, прихва-
тилишта за жене и децу жртве
породичног насиља, на покрета-
ње рада СОС телефона, као и
чињеница да сам успела да ста-
вим тему родних политика на
агенду политичких дешавања у
свом граду као значајну, као тему
о којој се говори, као тему која
утиче на промене. Поносна сам
на шансу за свој професионални
ангажман у Црвеном крсту Пан-
чево, највећој хуманитарној орга-
низацији, мислим да сам је до
сада оправдала и поносим се том
чињеницом. Мирјана Марић

Улица Живојина Мишића спа-
ја Трг краља Петра Првог и
Улицу војводе Радомира Пут-
ника.

– Живот је вечита борба. Ко
сме, тај може. Ко не зна за
страх, тај иде напред! – речи
су једног од највећих војско-
вођа Србије.

Живојин Мишић је рођен
19. јула 1855. у селу Струга-
ник. Прва ратна искуства вој-
вода Живојин Мишић стекао
је као учесник српско-турских
ратова (1876–1878), као пито-
мац-наредник, а касније пот-
поручник. Учествовао је и у
краткотрајном рату који се
између Србије и Бугарске оди-
грао 1885. године.

Након Мајског преврата
1903. био је приморан да се
пензионише у чину генерал-
штабног пуковника, пошто је
сматран превише блиским сврг-
нутој династији Обреновића,
али је реактивиран 1909, током
анексионе кризе, на лични зах-
тев начелника Врховне коман-
де генерала Радомира Путни-
ка, који га је поставио за свог
помоћника. Мишић је помо-
гао генералу Путнику да саста-
ви српски ратни план у евенту-
алном рату са Аустроугарском.

У балканским ратовима
Мишић је такође био помоћ-
ник начелника штаба Врховне
команде, генерала Путника.
Непосредно је сарађивао на
планирању и руковођењу опе-
рацијама против турске Вар-
дарске армије, због чега је после
Кумановске битке унапређен у
чин генерала.

Посебно се истакао правил-
ном проценом ситуације прво-
га дана битке на Брегалници,
када је српска Врховна коман-
да у Скопљу разматрала пита-
ње на којој линији ће примити
одсудну битку. Усвајање њего-
вог предлога имало је пресу-
дан утицај на даљи ток и кона-
чан исход одлучујуће битке
Другог балканског рата. По
завршетку овог рата Мишић је
по други пут пензионисан на
исти начин, заслугом офици-
ра припадника „Црне руке”.

Колубарска битка, борба која
је ушла у војне уџбенике, оди-
грала се у западној Србији, у
новембру и децембру 1914.
Исцрпљену, измучену војску,
која је била у доброј мери и
деморалисана и која се
„развлачила у каљугама од Дри-
не до Колубаре”, Мишић је
успео да извуче у дубину тери-
торије централне Србије, оста-
вљајући само мање јединице
да се боре с непријатељем.

Тим маневром повлачења
добио је време за опоравак.
Успео је да подигне вољу офи-
цирском и борачком саставу,
консолидује снаге и предложи,
а затим изведе операцију која
је бриљантна по резултатима.
То је 1914. међу савезницима
била прва победничка опера-

ција, тад се за српску војску
прочуло у свету – јер је мала
армија успела да се одупре моћ-
ном Аустроугарском царству.

На Солунски фронт, који се
простирао преко Албаније на
западу све до Јадранског мора,
српска војска је стигла већ на
пролеће 1916. године, одмах
после опоравка на Крфу. При-
преме за одлучну офанзиву
почеле су 6. јула и трајале све
до 13. септембра 1918.

– Сви команданти, коман-
дири и војници треба да буду
прожети идејом, од брзине про-
дирања зависи цео успех офан-
зиве. Та брзина је у исто време
и најбоља гаранција против
изненађења, јер се њоме пости-
же растројство непријатеља и
потпуна слобода у нашим деј-
ствима. Треба дрско продира-
ти, без починка, до крајњих
граница људске и коњске сна-
ге. У смрт, само не стајте! С
непоколебљивом вером и
надом, јунаци, напред у отаџ-
бину! – гласила је наредба вој-
воде Живојина Мишића, тада
начелника српске Врховне
команде, издата уочи пробоја
Солунског фронта.

Војвода Живојин Мишић
дочекао је демобилизацију оста-

рео и видно ослабљен. Иако се
већ знало да је болестан, он је
наставио да извршава дужно-
сти које су му повераване.

Након Великог рата Живо-
јинМишићјепостављензапрвог
начелника Главног генералшта-
ба војске и морнарице Краље-
вине Срба, Хрвата и Словенаца.
На тој позицији је био до почет-
ка маја 1920, када је због боле-
сти ипак морао да се повуче.

Није много прошло, а Живо-
јин Мишић је пао у болеснич-
ку постељу. Упућен је на лече-
ње у Париз, али након што је
утврђено да се за њега не може
много учинити, тражио је да
се врати у Београд.

Последње дане је провео у
Врачарском санаторијуму.
Четрнаест месеци се борио с
болешћу окружен најбољом
могућом негом и пажњом, у
првом реду, медицинског осо-
бља.

Војвода Живојин Мишић
преминуо је у Београду 20. 
јануара 1921. у 5.30 пре подне
после дуге и тешке болести.
Имао је 65 година.

Лист „Политика” описао је
последње тренутке великог вој-
сковође: „Када је јутрос, око
четири часа, наступила послед-
ња криза и када се видело да је
смрт већ ту, војвода је у неко-
лико махова узвикнуо: ’Ох,
кукавцу мени!’ То су можда
биле мисли на породицу коју,
сиромах, оставља сироту и
незбринуту. Око пола шест, вој-
вода се обнезнанио изговара-
јући последње речи: ’Општа је
ситуација добра. Они се повла-
че…’ Тренутак доцније насту-
пила је смрт.” Р. П.

Живојин Мишић
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веома захвалан организатору,
који нам је омогућио да лепо и
берићетно проводимо време у
овако занимљивом мешовитом
друштву. Нарочито ми је драго
што су ту и представници наиве
из Ковачице – прича Живко.

Ту на неки начин спада и Ана
Чишик (60), јер има корене из

поменутог места махом насеље-
ног Словацима. Годину дана је у
пензији, у коју је отишла с места
у Министарству спољних посло-
ва, а као сликарка је активна већ
четрдесет година и опробала се
у разним стиловима, пре свега у
акварелу.

– Сликам одмалена, јер имам
сликарске гене, иако се нисам
бавила наивом. Много радим,
ево и спремам се за изложбу у
Малезији, а успевам нешто и да
зарадим. Што се данашњег оку-
пљања тиче, сликала сам мртву
природу с јесењим мотивима и
два портрета у акварелу. Овде је
могло много тога да се научи,
али је битније то што су људи
свесни среће коју осете када
нешто створе својом руком, а та
доза радости је више него добро-
дошла у ова смутна времена.
Једноставно, сваки дан попут
овог треба испунити срећом, јер
не знамо шта ће сутра бити –
подвлачи Ана.
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Многе који загазе у треће доба
погоди криза идентитета, па са
одласком у пензију почну да се
осећају бескорисно, а некима
депресију ствара и сама поми-
сао на досаду. Сва та негативна
осећања добијају на јачини уко-
лико ти људи имају и здравстве-
них проблема.

У таквим ситуацијама добро-
дошла им је свака врста помо-
ћи, можда и понајвише некакво
терапијско дружење, попут оног
које већ неколико година за сво-
је чланове приређује Савез инва-
лида рада из Панчева.

Наиме, они већ дуже време
на ликовним радионицама под
будним оком своје менторке уче
како се слика. И захваљујући
томе осећају се много боље, може
се рећи и одлично.

Панчевачка организација инва-
лида рада једна је од ретких које
својим члановима омогућавају
да своје пензионерске дане про-
воде на креативнији начин.
Поред осталог и тако што сви
они који то желе могу да уче-
ствују у ликовној радионици. И
по томе су вероватно јединстве-
ни у ширем окружењу.

Након што их је неколико
година уводила у чаробни свет
сликарства афирмисана ликов-
на уметница Јелена Бадњевац
Ристић, они су савладали основ-
не технике до мере уживања, а
неки од њих су израсли у при-
лично озбиљне сликаре који су
у стању да равноправно учеству-
ју у колонијама и с прекаљеним
професионалцима.

То се управо догодило у четвр-
так, 23. септембра, у мирном
кутку на београдском путу зва-
ном „Воденица”, када је њих два-
десетак могло да слика уз опу-
штено дружење.

Колонија као
круна ликовне радионице

Председник Савеза инвалида
рада из Панчева Слободан Сте-
фановић био је презадовољан
тиме како се све одвијало поме-
нутог дана.

– Кренуло је доручком, након
чега су подељени платно, боја и
други материјал. Потом је свако
од учесника сликао по сопстве-
ном избору и нахођењу, а и ура-
дио макар једну слику. Прелеп
дан се завршио у одличном
расположењу, дружењем на руч-
ку, разменом искустава и с мно-
го, много осмеха.  Међутим, ово
је заправо само круна нашег анга-
жовања у жељи да члановима
приуштимо лепе и креативне
тренутке. Сликарску радионицу
смо почели да припремамо још
2015. године, у сарадњи с нашом
прослављеном сликарком Јеле-
ном Бадњевац Ристић. Већ наред-
не године то је и практично зажи-
вело и од тада се заинтересова-
ни чланови окупљају средом од
9 до 13 сати, па свако има своју
столицу, штафелај, платно, боје,
а увек буде и неко послужење.
На почетку је било и људи који
нису умели да држе четкицу, док
се сада може рећи да су неки од
њих и прави уметници. И, ево,
стигли смо и до првог сликар-
ског дружења, у којем учествује
десетак наших чланова, а у госте
смо позвали и колеге из окол-
них места, па укупно имамо пре-
ко двадесеторо људи. На крају

морам да захвалим и Граду Пан-
чеву, који је путем конкурса подр-
жао овај наш пројекат – наводи
Стефановић.

Као што је речено, суштин-
ски главну улогу у овом племе-
нитом подухвату одиграла је пре-
каљена сликарка Јелена Бадње-
вац Ристић, која каже да је жеља
да се први пут организује једно-
дневна колонија имала и прак-
тичних разлога.

– Зато смо је и проширили на
госте из Новог Сада, Сремских
Карловаца, Београда, а има ту и
професионалаца, како би наши
људи имали шта да виде од оних
који имају више знања. Што се
тиче саме радионице, свако је
могао да нам се прикључи. На
почетку је било и великог стра-
ха, али су се с временом људи
полако опуштали. Притом, не
показујем им само технике, већ
им и причам о теорији сликар-

ства и историји уметности. Нисам
поборник рада помоћу интерне-
та или преко фотографија, па
често идемо и у природу, и то не
само да сликамо, те је тако неко
фотографисао,  док је неко само
гледао. Има оних који нису баш
много напредовали, а имамо и
људе које већ позивају у неке
полупрофесионалне колоније.
Планирамо и да направимо неку
изложбу, не у нашим простори-
јама, већ у неком адекватнијем
простору, све с циљем да што
снажније представимо наша иску-
ства – истиче сликарка.

Неки упијали и напредовали...

Једна од оних учесница радио-
ница које су највише напредо-
вале јесте Зорица Рашајски (76).

– О сликарству сам пре изве-
сног времена почела да учим у
Клубу за стара и одрасла лица у
Геронтолошком центру, а у овој
радионици учествујем око пет
месеци и, пре свега захваљујући
Јелени, почела сам озбиљније
да се усавршавам. Највише волим
аквареле, па сам чак и имала
неке изложбе. Овом приликом
сам, инспирисана пејзажима из
Пешчаре, радила уље на плат-
ну, које још увек практично учим.
Видела сам и понеку цаку, као
на пример како неки колега ради
дрво – каже Зорица.

Ту је и Илија Накарада из
Омољице (73), који се до 1978.
године озбиљније бавио сликар-
ством и вајарством, али је морао
да прекине након женидбе због
много обавеза.

– Било је тако све док ме про-
шле године Слободан није позвао,
па сам се убрзо вратио у сли-
карску форму. Не пропуштам
ниједно дружење, јер ми много
прија, будући да смо као нека
породица. Сваке среде долазим
на часове, када нас буде по десе-
так, а све чешће идемо и у коло-
није, попут оних у Белој Цркви,
Падини или овој сада. Углавном
радим уље на платну, у овом
случају пејзаж неке реке скину-
те с фотографије, а упоредо с
тим правим и скулптуре од гво-
жђа. Све у свему, иако сам већ
четрнаест година у пензији,
никад ми није досадно јер, поред
уметности, бринем и о воћњаку,
а волим и риболов на Поњави-
ци, где могу и да сликам – наво-
ди Илија.

Уз њих двоје у овој мини-коло-
нији учествовали су и Божана
Почуча, Ката Стефановић, Весна
Новковић, Миленко Лукић, Шан-
дор Еберле, Лајош Ембели, Сне-
жана Милановић Наумовић...

... А од искуснијих могло
штошта да се види

Поред наведених учесника
радионице, на окупљању се нашло
и много искусних сликара, а један
од њих је и Доловац Живко Нов-
ковић (70), који се бави сликар-
ством још од основне школе.

– Тачније још од 1968. годи-
не, откад је почео да ме учи
чувени Илија Пандуровић. Ина-
че, радим углавном у техници
уље на платну, а блиско ми је
руско пејзажно сликарство, о
којем сам много научио док сам
био у Москви и посећивао Уни-
верзитет Ломоносов, када су
почели да ме инспиришу сли-
кари попут Шишкина или Васи-
љева. С обзиром на то да почи-
ње јесен, усредсредио сам се на
топле боје. Радио сам увежбан
мотив реке и природе, јер нема
много времена, будући да је ово
једнодневна колонија. Иначе сам

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

Рот
Мужјак ротвајлер, старости око две
године, тражи нови дом, јер се при-
времено налази у градском прихва-
тилишту, где га можете видети и упо-
знати.

Kастриран је, микрочипован и вак-
цинисан против беснила. Много воли
да се игра с људима и зна да иде на
повоцу.

Није показивао знакове агресије, а све друге информације
могу се добити позивом на телефон 352-148.

Буби
Ова лепотица, стара седам-осам
месеци, живи на улици и о њој бри-
ну наши хумани суграђани. Сви је
хвале да је дивна куца, али је нико
није повео кући.

Можда ће јој се посрећити да се
скући до хладнијих ноћи, јер јој
већ постаје непријатно. Примила
је ревакцину против заразних боле-
сти, па је заштићена наредних годи-
ну дана. Заинтересовани могу да окрену број телефона
062/134-76-39.

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

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

     Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или ште-
не, расног или мешанца, или је животињу изгубио, треба

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

за цео живот!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

СЛИКАРСТВО КАО ТЕРАПИЈА И ЛЕК

Јелена Бадњевац Ристић

истиче да је радионица под

окриљем Савеза инвалида

рада превасходно послужила

као могућност људима да се,

кад оду у пензију, не осећају

бескорисно и напуштено.

– Ово је и неки вид психо-

физичке терапије, јер овде

има и људи с разним облици-

ма инвалидности, са чим се

не срећем први пут, с обзи-

ром на то да сам већ имала

искуство рада са слабовиди-

ма. Могу да кажем да сам,

слушајући разна предавања,

дошла до сазнања и да су

многи оболели, чак и од рака,

навели да их је сликарство

спасло, јер су, радећи, ода-

гнали лоше мисли и почели

да се осећају боље и психич-

ки, али и физички – наглаша-

ва ова сликарка.

ПРВО ЛИКОВНО ДРУЖЕЊЕ ЧЛАНОВА САВЕЗА ИНВАЛИДА РАДА

КОЛИКО ЈУЧЕ (НА)УЧИЛИ, А ВЕЋ ДАНАС СЛИКАЈУ КАО ПРАВИ

Председник Слободан Стефановић са уметницима

Новопечена сликарка Зорица Рашајски с
менторком Јеленом Бадњевац Ристић

Живко Новковић спада у
оне с великим искуством

А (слободних) тема било
је напретек...

Ликовна секција панчевачког Савеза инвалида рада с гостима у мини-колонији
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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)

Превише сте расејани и раздра-
жљиви, а помало се бринете и око
тога да ли ћете остварити послов-
не планове. Мањи проблеми
правне природе решиће се пре но
што се надате. Смањите тензију у
разговору с партнером. Слободни
Овнови могу ући у нову везу.

Користите повољан аспект плане-
та да склопите дуготрајне и испла-
тиве послове. Не упуштајте се у
било који вид трачарења. Током
седмице је могућ мањи добитак.
Познанство с помало особеном
индивидуом донекле ће вас ири-
тирати. Страсна веза.

Понекад се понашате као да вам
је живот велика слагалица и да
морате да га саставите из ситних
комада. Често својим брзоплетим
одлукама натоварите себи још
већи проблем на леђа. Разми-
шљајте о промени посла или соп-
ственом бизнису.

Било би најпаметније да стишате
себе и своје реакције пре него што
урадите нешто непромишљено.
Нећете постићи циљ, а ризикујете
да много изгубите, не само морал-
но него и материјално. Немате
довољно времена ни за себе, а
камоли за партнера.

Потпуно сте у праву када веру-
јете свом осећају да се битне и
повољне ствари дешавају на
пољу ваше каријере или запо-
слења. Покажите само мало
више такта и успећете. Излази-
те, дружите се, упознаћете
некога.

Током ове седмице постоји вели-
ка могућност за склапање круп-
них послова, прилив новца и
изненадна дужа путовања. Ути-
цајне особе ће вам пружити неоп-
ходну подршку. Више се дружите.
Не ломите све преко колена, није
све онако како изгледа.

Немојте превише журити док до
детаља не разрадите све опције.
Направите прави стратешки план
и процените шта добијате, а шта
губите. Приходи ће вам се пове-
ћати. Љубавни жар вас и даље
држи и постоји могућност да се
распламса у велику ватру.

Пружа вам се могућност изненад-
не веће зараде. Пре тога решите
односе са старијим члановима
породице. Стабилизујте односе
како бисте могли да се концентри-
шете на решавање пословних про-
блема. Леп период за почетак
љубавне везе. Страсна седмица.

Напокон вам се отвара пословно
поље, без административних и
правних зачкољица, тако да вам
предстоји потписивање доброг
уговора. Било шта да сте радили
нелегално, сада је време да све то
решите. Мислите на особу коју сте
недавно упознали.

Није повољан период за ради-
калне преокрете на пословном
плану, било да сте приватник,
било да радите за другога. Не
брзајте да не бисте направили
неки превид у документацији.
Љубавни живот вам је на клац-
калици.

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)

Пазите се провокација. Изнерви-
рани можете направити грешке
које доводе у питање чак и ваше
запослење. Имајте стрпљења и
остварићете оно што пожелите.
Радите мало на својој вези: буди-
те нежни и потрудите се да ство-
рите романтичну атмосферу.

Ситуација је доведена до наелек-
трисања. Само се смирите, при-
купљајте информације док не
дође ваших пет минута. Крајем
недеље све креће мирнијим
током. Волите особу која је потпу-
на супротност вама. Покажите јој
ту љубав.
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У НАШОЈ ОПТИЦИ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ:

• Велики избор сунчаних наочара бренда

Ray Ban, Vogue, Armani Exchange, 

Avanglion, Polar Glare, Polar View

• Диоптријске рамове реномираних

брендова како за одрасле, тако и за децу

• Контактна сочива

• Контактна сочива у боји

• Брза израда наочара

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

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

013/346-701
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ЈЕТРЕ: УКУПНИ БИЛИРУБИН +
ДИРЕКТНИ БИЛИРУБИН + AST+ALT+GGT+ALP

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

• ПАРАМЕТРИ СТАЊА БУБРЕГА: УРЕА + КРЕАТИНИН +
МОКРАЋНА КИСЕЛИНА

Цена: 350 динара

АКЦИЈE ОД 1. ДО 14. OKTOБРА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ



КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

МАШИНЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушени вреоци 12.800

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 12.800

Угаљ станари 9.900

Костолац 7.700

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ОГРЕВНО ДРВО на рате, ЋУМУР за роштиљ,

сува ПОТПАЛА и букова цепаница у врећи.

ПОТПАЛА ДРВО ЋУМУР.

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

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
СА ПРЕВОЗОМ

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

(5
/3

0
8

0
5

6
)

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

БРИКЕТ ДРВНИ
ЕКСТРА ПОВОЉНО!

АЛФА 147, бензинац, ре-

гистрован, у добром ста-

њу, 2004.063/803-47-86

(СМС)

ПРОДАЈЕМ поло, 2013,

регистрован, 1.6 дизел,

6.100 евра, добро стање,

власник. 063/776-16-77.

(308451)

ПРОДАЈЕМ рено клио,

2006, бензинац, 1.6, одр-

жаван, власник, фиксно,

2.500 евра. 064/187-89-09.

(308501)

ПРОДАЈЕМ фијат крома,

бензинац. 066/363-454.

(308475)

ФИЈАТ линеа 1.4  динамик

опрема, 2011, купљена но-

ва, атестиран плин.

064/130-36-02. (308570)

ПУНТО 2, 1.2, 2000, пето-

ра врата, фул опрема, ате-

стиран плин. 064/130-36-

02. (308570)

ФИЈАТ мултипла 1.9,

2005, рестајлинг, фул

опрема, шест седишта,

може замена. 064/130-36-

02. (308570)

ПУНТО 3, класик, 1.2,

2010/11, петора врата,

фабрички плин. 064/130-

36-02. (308570)

ШЕВРОЛЕТ 1997, cub,

2007 год. прешао 93.000

км. Регистрован до марта

2022. године. (308605)

ОТКУП возила, исправних,

неисправних, хавариса-

них, страних, трактора,

шлеп-служба. 066/409-

991. (308331)

АУТО, исправан-ниспра-

ван, хаварисан купујем.

Најбоље плаћам. 065/271-

21-01. (308470)

КУПУЈЕМ аутомобиле у

било ком стању од 70 до

1.800 евра. 062/193-36-05.

(308608)

ПРОДАЈЕМ трактор ИМТ

542, шпартач, дрљачу,

растуривач ђубрива, се-

твоспремач 6 м. 064/867-

48-11. (308569)

ПРОДАЈЕМ или издајем

гаражу на Тесли. 064/060-

62-22. (308644)

ПРОДАЈЕМ зидане гараже

величине од 12 – 24 квм у

Улици Патријарха Чарно-

јевића 8. Тел. 063/315-

872. (307881)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-

куп слупаних и неисправ-

них. 060/07-84-789.

063/77-84-789. (308545)

ТЕЛЕВИЗОР, кауч, орман

с ципеларником, кревет,

трпезаријски сто са столи-

цама, фотеље. 063/861-

82-66. (308547)

МЕШАНО дрво, прве кла-

се, са превозом, сечом.

Гаранција на квалитет,

4.500. 064/959-49-61.

(307816)

ФРИЖИДЕР, микротала-

сна, уљани радијатор,

уљани радијатор, комби-

новани фрижидер двомо-

торац, уградна рерна.

063/861-82-66. (308547)

ОГРЕВНО дрво: багрем,

буква, храст, 4.500, мере-

ње код куће. 064/356-03-

93. (307815)

АКЦИЈА тврдог дрвета. Га-

ранција на квалитет и ме-

ру, превоз гратис, мерење

кући, 4.500 динара.

064/326-14-21. (307814)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, свих кв, достав,а

монтажа, гаранција.

064/308-09-07. (308555)

РЕМОНТОВАНЕ ТА пећи,

од 2 до 6 кв, достава и

монтажа. 061/317-07-67.

(308638)

ПРОДАЈЕМ глодалицу

комплетну, немачке про-

изводње, шубле, 400 мм,

шпорет смедеревац – нај-

мањи, шелне за скеле зи-

дарске. 063/807-50-65.

(308559)

ПРОДАЈЕМ прелеп дечји

очувани кревет на развла-

чење, 50 евра. 064/329-

49-19. (308561)

ПРОДАЈЕМ дечју собу,

очувану. 065/208-54-85.

(308566)

ПРОДАЈЕМ два старинска

ормара, веш-машине, ис-

правне – две, два кауча.

064/587-50-24. (308570)

ПРЕКРУПАР са круњачом,

замрзивач 410. (308466)

ИНДУСТРИЈСКЕ шиваће

машине на продају. Тел.

060/052-40-05. (308483)

МЕСНАТИ прасићи, јагањ-

ци, свиње. Могућност кла-

ња и печења. 060/037-11-

96. (308292)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињске елементе,

судопера 3.000, нова.

063/773-45-97. (308506)

ЈАРИЋИ, козе и јарац на

продају. 061/277-87-99.

(308436)

ПРОДАЈЕМ трајножарећу

пећ за ЦГ, биаси, 3 wod,

26 кв, и гусане ливене ра-

дијатори, и две краљеве

пећи. Тел. 013/332-384,

063/778-81-33. (308459)

ПРОДАЈЕМ тросед,

двосед, фотеља, три рега-

ла, трпезаријски сто са

столицама, спаваћа соба,

очувано, повољно. Тел.

064/685-73-15. (308480)

ПРОДАЈЕМ пећ на чврсто

гориво, 24 кв. 060/510-67-

87. (308437)

ТЕРМОАКУМУЛАЦИОНА

пећ 5.5 кв, тучани камин

алфа, краљица пећи.

061/462-71-94. (308439)

КРЕВЕТИ, ормани, сто и

столице, витрина, комода,

лустери, теписи, котлић.

064/206-30-24. (308442)

ЗАМРЗИВАЧ 410 литара,

горење, исправан, очуван.

065/241-09-52. (308539)

ЛИМАР5СКЕ машине про-

дајем, апипонг 2 м, апи-

понг 1 м са рол машином,

лимарске м аказе 2 м са

столом, апипонг 2 м са

моталицом и вуленом, ли-

мена гаража 3 х 5 м. Тел.

063/305-217. (308520)

АЛФА плам на продају са

стакленим прозором са

цевима. 062/865-47-00.

(308631)
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ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци     14.000

Пљевља               12.600

Костолац                8.000

Ресавица коцка   20.900

Ресавица орах     18.000

Огревно дрво
на палети             14.200

063/893-89-87
065/893-89-87ИСПОРУКА ОДМАХ!

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 станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II sprat stan 4 – 55,50 m²

povučeni 

sprat stan 5 – 103,39 m²

MILOŠA TREBINJCA 62–64
Povučeni sprat

stan 14 – 148,75 m²

stan 15 – 78,61 m² rezervisan

SLAVKA BOKŠANA 5
(900 evra/m²)

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

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

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

SERDAR JANKA VUKOTIĆA

stan 2 – dupleks (pr 47,43 m²

+ I sprat 48,29 m²)

stan 4 – dupleks (II sprat 66,06 m²

+ galerija 40,80 m²)

stan 5 – dupleks (II sprat 54,15 m²

+ galerija 38,22 m²)

Ekskluzivni 

NOVI luksuzni 

stanovi

 u srcu

grada

 92.5 m2

useljivi od 

04. Jula 2021.

radeizgradnja@gmail.com

Miloš 0631545819

USELJIVI
OD 4. OKTOBRA 2021.

На продају

ЕКСКЛУЗИВНИ СТАНОВИ
у изградњи 38 квм – 50 квм – 

51 квм – 59 квм – 61 квм

Карађорђева 109

Могућност резервације стана

063/321‐327

НА ПРОДАЈУ прасићи,

свиње, овце и јагњад, Но-

восељански пут, Панчево.

064/303-28-68, 069/280-

20-37. (308640)

ПРОДАЈЕМ тросед и две

фотеље од еко коже и

штофа, све на развлачење.

Тел. 013/251-39-27,

065/209-86-05. (308640)

МЕТАЛНУ капију, метална

гаражна врата, продајем

врло повољно. 062/113-

20-28. (308598)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ.

013/352-114. (308510)

ЦРЕП кикинда 272, летву,

столарију пуно дрво про-

дајем, врло повољно.

062/113-20-28. (308598)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, телевизоре.

Долазим на адресу.

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

11-47. (308279) 

КУПУЈЕМ пенкала, сатове,

ордење, сабље, пољопри-

вредне машине, алат.

064/867-48-11. (308569)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,

месинг, прохром, алумини-

јум, веш-машине, замрзи-

ваче, телевизоре, долазим.

061/321-77-93. (308654)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидер, замрзиваче,

веш-машине, телевизоре.

Долазим на адресу.

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

11-47. (308542)

КУПУЈЕМО обојене мета-

ле, гвожђе, олово, акуму-

латоре, веш-машине, ка-

блове, замрзиваче, телеви-

зоре. 061/206-26-24.

(308654)

ПРОДАЈЕМ у Црепаји,

плац 14 ари, цена 15.000

евра.

Тел. 065/314-99-99 (СМС)

ПРОДАЈЕМ плантажу ле-

шника у пуном раду, 84

ари, Омољица. 063/777-

28-66. (308316)

ПЛАЦ, Пелистерска, 4.5

ара, ограђен, 11.000. евра.

(67), „Милка М”, 063/744-

28-66. (308663)

ПРОДАЈЕ се кућа са окућ-

ницом 3 ара, у Панчеву.

064/701-24-20. (308355)

ПРОДАЈЕМ кућу - три ста-

на, 8 ари плаца, Горњи

град. 063/829-89-48.

(308357)

НА ПРОДАЈУ кућа у Омо-

љици, 4 ара плаца, кућа

260 квм, опремљена.

061/152-01-56, 00381+ 49

17680501454 (307983)

ПЛАЦ стари Тамиш, 5,25

ари, власништво, 8.000

евра. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (308663)

ИЗДАЈЕМ на годину шест

ланаца земље, Новосељан-

ски пут. 062/403-241.

(308653)

ПРОДАЈЕМ кућу, нова

Миса, 200 квм, реновира-

на, дељива на два стана.

062/403-241. (308653)

ПРОДАЈЕМ кућу у Панче-

ву, цена по договору.

060/510-67-87. (308437)

ТЕСЛА, Стеријина бр. 2,

слободностојећи приземни

објекат, 50 квм. 064/264-

02-02. (308544)

ИЗДАЈЕМ земљу у закуп,

два и по ланца, код Скро-

баре. 065/344-85-77.

(308540)

ПРОДАЈЕМ кућу, нова

Миса, 69.000 евра, дого-

вор. 063/163-80-77.

(308563)

ПРОДАЈЕМ 10 ари плца,

Старчево. 063/843-55-78.

(308436)

ПРОДАЈЕМ плац 9 ари, на

Баваништанском путу, у

грађевинској зони.

066/363-454. (308475)

ПРОДАЈА парцелисаних

плацева, градско грађе-

винско земљиште.

064/212-52-52. (308482)

ПРОДАЈЕМ грађевинске

плацеве 1/1, ново Стрели-

ште. 063/368-135.

(308484)

ПЛАЦ, Миса, Златарска

26, сва инраструктура, ас-

фалт. Дозвољена градња,

ПО + 2 + ПК, 2.52 ара,

32.000 евра. Л065/258-87-

77. (308498)

ПРОДАЈЕМ две куће на 33

ара плаца, воће, пластени-

ци, легализовано.

064/194-03-87. (308516)

НА ПРОДАЈУ три ланца

пољопривредног земљи-

шта, Војловица, Водице.

Тел. 064/144-36-49.

(308585)

ПРОДАЈЕМ ланац земље у

Качареву, код слагалишта.

371-588. (308508)

ПРОДАЈЕМ кућу - три ста-

на, 8 ари плаца, Горњи

град. 063/829-89-48.

(308357)

ПРОДАЈЕМ кућу у Панче-

ву на Баваништанском пу-

ту код „Трокала”, кућа је

величине 100 квм.

062/804-84-57. (308517)

ИЗДАЈЕМ плац, 30 ари,

преко пута Рафинерије.

Тел. 064/144-36-49.

(308585)

ПЛАЦ, два пута по 16 ари,

Пелистерска, преко пруге.

064/113-47-76. (308571)

УЗИМАМ земљу у закуп.

061/277-87-99. (308435)

КУПУЈЕМ кућу у центру,

до 4 ара. 066/319-693.

(308552)

ТЕСЛА 45,5 квм, ЦГ, две

терасе, паркинг. 43.000

евра. 063/203-743 (СМС)

ТРОСОБАН стан, строги

центар, 72 квм, две тера-

се, трећи спрат, лифт, ТА,

могућност ЦГ, подрум 12

квм, укњижен, 75.000 до-

говор. Звати после 17 ча-

сова на тел. 064/119-60-

06. (308205)

ТЕСЛА, двоипособан, II,

ЦГ, ПВЦ, 49.000; двосо-

бан, IV, TA, комплетно ре-

новиран, 53.000. (396),

„Лајф”, 061/662-91-48.

(308644)

ПРОДАЈЕМ СТАН,5 4

КВМ, Котеж 1, ЦГ, два

лифта, само кеш, без кре-

дита. Тел. 064/118-92-81.

(308446)

КОТЕЖ 2, почетак, војне

зграде, троипособан, III/V,

ЦГ, лифт, 82.500. (396),

„Лајф”, 061/662-91-48.

(308644)

ЦЕНТАР, трособан, V, ЦГ,

гледа на реку, 70.000; дво-

собан, нов, лукс, 70 квм,

83.200. (396), „Лајф”,

061/662-91-48. (308644)

СОДАРА, трособан, II, TA,

67 квм, реновиран, 67.000.

(353), „Премиер”,

063/800-44-30. (308657)

НОВОГРАДЊА, трособан,

укњижен, усељив, гас,

стан, приземље, Патријар-

ха Чарнојевића 6, 63,.26

евра, 63.500. 064/389-974.

(308553)

ТРОСОБАН, Тесла, III, ЦГ,

две терасе, 69 квм, 70.000

евра. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (308663)

ДВОСОБАН, Стрелиште, I,

TA, 53 + 2 терасе, празан,

41.000 евра. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66.

(308663)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,

V, ЦГ, две терасе, сређен,

37 квм, 36.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (308663)

КОТЕЖ 2, двоипособан, II,

ЦГ, две терасе, 67 квм,

65.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (308663)

ГАРСОЊЕРУ у центру,

продајем. 060/408-57-09.

(308662)

МИСА, два трособна ста-

на, I + ПК код школе, 160

квм, вреди погледати.

069/744-286. (3078663)

ПРОДАЈЕ се стан 52 квм,

са централним грејањем,

Стрлеиште. 063/875-30-

42. (308606)

ШИРИ ЦЕНТАР, леп дво-

собан, 52 квм, III, тераса,

49.000. (398), „Кров”,

060/683-10-64. (308614)

ДВОСОБАН, Радова згра-

да, 54 квм, Котеж 1, без

посредника. 064/310-78-

27. (308528)

ДВОСОБАН, Тесла, ЦГ,

50.000 евра, усељив, лифт.

(470), „Дива некретнине”.

064/246-05-71. (308531)

ДВОСОБАН, нова Миса,

53 квм, ниско приземље,

повољно. (470), „Дива не-

кретнине”. 064/246-05-71.

(308531)

КУПУЈЕМО станове и куће.

Брза и сигурна исплата.

(097), „Перфект”,

064/348-05-68. (303973)

ИЗДАЈЕМ кућу од 100

квм, као пословни простор

у строгом центру Панчева,

Ул.  Вој. Живојина Миши-

ћа 6. 064/575-57-04,

023/857-315. (307525)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,

у згради, нова Миса, ТА,

полунамештен. 064/135-

73-59. (308578)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,

самце. 064/305-73-01.

(308603)

ПРОДАЈЕМ стан на Сода-

ри код Тамиш капије, вој-

не зграде, 62 квм + 10 квм

тераса, реновиран. Кон-

такт 062/303-999.

(308626)

КУПУЈЕМО станове, куће

на свим локацијама. Брза

исплата. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (308657)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-

требне некретнине, све ло-

кације, брза реализација.

063/744-28-66. (308663)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-

собан стан у центру Стре-

лишта, ЦГ, ВП, 063/854-

83-40 (СМС)

ПОТРЕБАН стан за изда-

вање на дуже, новоградња

или реновиран. 062/67-64-

67. 



ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ПОСАО

ПОНУДА

ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsПетак, 1. октобар 2021.20

ПОТРЕБНА 

СПРЕМАЧИЦА

Дневница 2.000 
+ пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница
„Хало Лесковац”,
060/625-97-17

(6/307989)

ПОТРЕБНЕ 
раднице за рад 
у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна дневница
2.100 + пријава 
+ топли оброк.
Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04
064/422-02-03

(5/305327)

Ћевабџиници „Хало Лесковац”
потребан

возач за доставу и снабдевање.

062/160-34-29
(6/305327)

TOP Ponuda

Kneza Mihaila�             

�             
�             

do

robna
marka

109 rsd,
Limun 1kg

99

159.99 -31%

329 rsd,
Krem Eurocrem 
800g+10%gratis

99

599.99 -45%

79 rsd,

rinfuz 100g

99

89.99

136 rsd,

2.8%mm 

99

154.99

79 rsd,
99

99.00 -19%

69 rsd,
Sok od 

ananasa 

99

79.00

D.O.O. „HIDROVOD”, Pančevo

Ul. Bore Šipoša 25 (Topola, kod Crne mačke)

013/341-292

TRAŽI:

1. Vozač C kategorije

2. Bagerista – rukovaoc građ. mašinama 

3. Fizički – pomoćni radnik

4. Vodoinstalater

Prijave od 7 do 15 sati, radnim danima, doći lično.

ПОТРЕБАН РАДНИК НА ПАКОВАЊУ РОБЕ
– 7 извршилаца (5 жена и 2 мушкарца) 

за рад у производњи.

За информације можете позвати на тел.
062/365-414, сваког радног дана од 7 до 15 сати.

CV доставити на email:
mesoprometpancevo@gmail.com 

или донети лично у фабрику, Ул. Македонск 179
(стара Миса) Панчево.

Разговор за посао и услове рада обавља се 
сваког радног дана од 11 до 13 сати.

ИЗДАЈЕ СЕ
магацинско-пословни простор

у Панчеву, Улица Стевана 

Шупљикца (стара Пивара)

од 60 квм до 300 квм.

066/317-074
(ф)

СТРЕЛИШТЕ, ДВОСОБАН,

58 КВМ, ЦГ, ЛИФТ, 

СРЕЂЕН, ОДЛИЧАН.

064/643-97-21
(ф)

Ресторану „Royal”у „Авив парку”

потребни радници у кухињ 
и продаји, конобарица.

063/216-788 (3/306180)

ИЗДАЈЕМ стан у Жарка

Зрењанина 53-а, призе-

мље, комплетно опре-

мљен, 30 квм, са терасом.

Контакт телефон:

063/772-59-18. (ф)

ИЗДАЈЕМ трособан нена-

мештен стан, 50 квм, од-

мах усељив, Котеж 1, Но-

восадска. Тел. 064/371-12-

17. 

ИЗДАЈЕМ двособан пра-

зан стан на Тесли.

062/106-30-06. (308619)

НАМЕШТЕН, једнособан

дворишни, ТА, код Хотела

„Тамиш”, 100 евра.

064/122-48-07. (308645)

ИЗДАЈЕМ двособан стана,

нова Миса. Тел. 061/169-

51-99. (308634)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру у центру града.

Тел. 013/602-401,

064/372-88-19, 064/372-

87-29. (308617)

ДВОИПОСОБАН, нов, пр-

ви спрат, намештен. Др

Фогараша, 250 евра. Тел.

062/260-194. (308595)

ИЗДАЈЕМ кућу у Мрамор-

ку, новоградња, повољно.

Тел. 063/190-34-31.

(308594)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру у центру, са ЦГ,

интернет, кабловска. Тел.

063/118-22-09. (308641)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-

собанс тан, 37 квм, шири

центар, новији, кирија 200

евра + депозит 200 евра.

065/204-96-89. (308647)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-

мештен стан на Тесли.

063/312-734. (308591)

ИЗДАЈЕМ стан у Војводе

Петра Бојовића 3, 120

квм, нов дуплекс. Може за

стоматолошку ординацију,

адвокатска канцеларија,.

Судски извршитељ, пар-

кинг место, две климе, ве-

лике две терасе, одмах

усељив. 063/246-186.

(308615)

ИЗДАЈЕМ комплет опре-

мљену кућу у центру гра-

да. Погодна за раднике,

капацитета до 13 особа,

засебна купатила, Тв, кли-

ма, кухиња, паркинг.

062/435-323. (308601)

ИЗДАЈЕМ једноипособан

намештен стан на Стрели-

шту. 063/892-87-85.

(308627)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву,

стара Миса. 063/207-819.

(308538)

ИЗДАЈЕМ у центру ком-

плетно, намештен, стан у

кући, усељив. 065/344-85-

77. (308540)

ИЗДАЈЕМ двособан, стан у

центру, полунамештен или

намештену, ЦГ, V. Тел.

061/639-13.11. (308554)

ГАРСОЊЕРА у кући, цен-

тар, нова, ТА, МТС интер-

нет кабловска, потпуно

опремљена, 21 квм.

064/129-76-04. (308577)

ИЗДАЈЕМ комфоран стан,

плинско грејање, заебан

улаз и магацински, про-

стори. Јабука. 063/351-

709. (308543)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у

Жарка Зрењанина на ду-

же. Звати од 16 до 21 сат.

069/441-20-16. (308558)

ИЗДАЈЕМ стан са греја-

њем, 90 квм, на Котежу.

061/225-16-43. (308438)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,

у центру, приземље, 40

квм. 063/776-16-77.

(308451)

ИЗДАЈЕМ стан, полунаме-

штен, 30 квм, ближи , цен-

тар, дворишни. 065/629-

36-65. (308452)

ИЗДАЈЕМ празан једносо-

бан стан на Тесли.

064/142-68-65. (308454)

ИЗДАЈЕ се двособан нена-

мештен стан са централ-

ним грејањем на Содари.

Тел. 063/801-06-28.

(308456)

НОВ на стан на Стрлеишту

једноипособан. 064/147-

31-75. (308478)

ИДЗАЈЕМ собу, Маргитља,

Светозара Шемића 70-а,

Панчево.  013/354-703,

064/319-85-72. (308477)

ИЗДАЈЕМ на Миси стан,

50 квм. 063/171-96-16.

(308485>)

ИЗДАЈЕМ кућу у центру

Старчева, 100 квм, са дво-

риштем и баштом.

063/502-211. ((308494)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-

нике, самце, студенте.

Раднички смештај.

063/502-211. (308494)

ИЗДАЈЕМ полунамештен

стан у центру, дворишни,

40 квм. 066/551-36-99,

407-378. (308499)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-

собан стан на Котежу 1.

063/167-21-45. (308507)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву,

на Баваништанском путу,

код Трокала. Кућа је 50 +

50 квм. 062/804-84-57.

(308517)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ стан код

Народне баште, ЦГ, ка-

бловске, интернет, интер-

фон. 066/400-702.

(308529)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-

ипособан стан, ЦГ, I

спрат, на Котежу 1, на ду-

жи временски период.

064/432-29-21. (308465)

ИЗДАЈЕМ локале у ТЦ Ја-

бука, на пијаци, величине

од 20 до 140 квм. Тел.

063/315-872. (307881)

ИЗДАЈЕМ или продајем на

Зеленој пијаци, локал 25

квм. 062/506-61-76.

(307907)

80 КВМ код Дома омлади-

не продајем, 25.000 евр-

ља, или издајем 100 евра.

061/114-11-34. (308560)

ИЗДАЈЕМ ауто плац (мо-

гућност и за друге делат-

ности). Цара Душана 9.

064/255-79-24. (308635)

„RE WA GRO UP” doo по-

требни радници-раднице

за рад у преради меса. Те-

лефон: 063/409-009.

(308256)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-

требне раднице. Није по-

требно искуство. 062/339-

279. (308415)

ПОТРЕБНИ конобари и

конобарице за кафић.

060/362-22-21, 060/362-

22-26. (308419)

ПОТРЕБАН озбиљан рад-

ник за прање тепиха и ау-

томобила. 060/707-67-25,

061/168-19-70. (308351)

ПОТРЕБНЕ три раднице за

печење меса на роштиљу.

ТР „Идеал”. 063/855-65-

56, 063/133-14-63.

(308379)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад

у маркету „Идеал”.

013/333-160, 063/106-02-

84. (308379)

ПОТРЕБНА продавачица и

радница у производњи за

ручну израду пецива и ко-

лача. Маил: pe ka ra smi lja -

nic@mts.rs , 064/217-48-

56. (308390) 

ПАПИРНА конфекција

„Дона” тражи раднике у

области маркетинга и про-

моције. 061/227-29-45.

(307797)

ПОТРЕБНА конобарица

или конобар за рад у ка-

фићу. Информације на

тел. 064/646-66-10. (ф)

ПОТРЕБНА одговорна и

поуздана особа за рад у

трафици на главној ауто-

буској станици у Панчеву,

са или без искуства, по-

свећена послу и мотивиса-

на. Обезбеђена сигуран и

станови, радни однос.

063/102-86-41. (308562)

АУТО-ЦЕНТРУ YU NI KI

потребан радник.

062/309-370. (308476)

РЕСТОРАНУ „Какаду” по-

требан кувар – куварица и

помоћни радник. 062/806-

02-58. (308303)

ТРАЖИМО особе за поде-

лу флајера у Панчеву, од

18 до 45 година. 060/664-

60-06. (308273)

ПРОДАЈЕМ киоск код но-

ве поште, 12 квм + моп-

кри чвор. Ради десет годи-

на, идеално за породични

бизнис. 060/812-66-63.

(308440)

ПЕКАРИ у Старчеву по-

требан пекар са Б катего-

ријом. 062/806-02-58.

(308303)

ЋЕВАБЏИНИЦИ потребна

радница, ослови одлични.

064/187-37-54. (308311)

ПОТРЕБАН возач Б кате-

горије за рад у дистрибу-

цији штампе. 069/867-72-

06. (3086239

ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ Го-

луб из Панчева потребан

возач Б категорије са ис-

куством. Инфо на тел.

060/758-03-24. (308632)

КАФЕ Љубичево тражи де-

војку за рад, са искук-

ством. 069/364-10-04.

(308659)

ГОЛУБ такси тражи диспе-

чера таксија. Предност

радно искуство у таксију и

познавање града Панчева.

Контакт, 064/863-13.76.

(308464)

ПОТРЕБНА радница за

рад у продавници.

064/462-12-61. (308583)

ПОТРЕБНА девојка за рад

у кафићу. 060/320-03-86.

(308599)

ПОТРЕБНА радница. Ду-

жности: контрола улазне и

излазне документације,

фактуре, отпремнице, за-

писници о испоруци, кнји-

жна одобрења, комуника-

ција са клијентима у вези

наплате, рекламације итд.

Обавезна дозвола катего-

рије Б. 063/130-75-40.

(308597)

ПОТРЕБНА жена за рад у

шивари, на енддлерици.

064/935-18-11. (308620)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге + хаусмајстор

Александар. 064/157-20-

03. (308462)

ПОТРЕБНИ радници за

рад на терену, постављање

сателитских антена, по-

жељна возачка дозвола Б

категорије. За све додатне

информације позвати,

065/333-33-00. (ф)

ПОТРЕБНА мајстор за

производњу пецива и по-

требна особа за кување и

разнос кафе. 064/973-60-

66. (308550)

ПОТРЕБАН радник-ца за

рад на бувљаку. Контакт

тел. 064/110-39-72.

(308557)

СТОЛАР са искуством у

раду са плочастим мате-

ријалим, потребан СЗР на-

мештај „Комови”. Пријаве

слати на: in fo@ ko mo vi.rs

или звати 064/128-88-80.

(307582)

ШЉУНАК од 1-8 м³, пе-

сак, сејанац, ризла за на-

сипање путева. 063/472-

669, 013/332-066.-

(308491)

ПОТРЕБНА конобарица

или кнобар за рад у кафи-

ћу. Информације на тел.

064/646-66-10. (ф)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, рено-

вирање купатила, поправ-

ке, санитарије, славине,

одгушење канализације.

061/193-00-09. (308035)

РЕСТОРАНУ у центру по-

требни: кувар, помоћни

радник у кухињи. 064/149-

99-73, 065/205-10-52.

(308493)

РЕСТОРАНУ потребан

радник са возачком довзо-

лом за развоз хране. По-

требно је знати Град Пан-

чево. 064/149-99-73,

065/205-10-52. (308493)

ПОТРЕБНА продавачица у

пекари. 062/404-144.

(30842)

ПОСЛАСТИЧАР потребан

и помоћна радница.

062/404-144. (30842)

ПОТРЕБНА трковокиња

продавници смрзнуте хра-

не + возач Б категорије.

Стрлеиште. 060/362-43-

60, 060/523-23-53.

(308607)

БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ:

ограде, капије, гелендери,

надстрешнице, терасе,

остало. Злајо. 065/558-45-

17. (308536)
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ДОО „Минесал” из Панчева,

тражи мушкарце и жене за рад

у производњи гајбица и палета.

013/373-488, 063/256-360

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

КОМБИ превоз робе, се-

лидбе., 064/243-82-85.

(305093)

ШЉУНАК песак сејанац

одвоз шута малим кипе-

ром, до два кубика.

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

338. (СМС)

БЕТОНСКИ радови, буше-

ње 60 до 160 мм сечења,

разбијање и штемовање.

063/278-147. (308306)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,

поправка и лакирање пар-

кета као и бродских подо-

ва. 067/712-12-70.

(308253)

СЕЛИДБА превоз друге

робе. Панчево, даље. Цена

договар. 013/366-843,

063/193-22-29. (308300)

ПРЕВОЗ кипером до 2 m³,

песак, шљунак, сејанац,

шут. Цена по тури 1.500

динара. 064/141-47-39,

Зоран. (308486)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: рено-

вирање купатила, поправ-

ке, санитарије, славине,

одгушење канализације.

061/193-00-09. (308532)

ИЗВОЂЕЊЕ свих грађе-

винских радова од темеља

до крова. Тел. 063/724-36-

24. (308453)

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање,

фуговање, поправке пар-

кета и подова. Без праши-

не, квалитетно, повољно.

061/233-49-97. (307872)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-

шњим искуством. 063/825-

16-94. (308212)

ВРШИМО услугу селидба,

превоза, утовара робе и

ствари. Бојан, 061/239-61-

68. (308633)

БАШТЕ орем и култиви-

рам. 063/855-92-70.

(308441)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-

торном тестером свако др-

во које смета. 063/369-

846. (308457)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке

бојлера, шпорета, развод-

них табли, инсталација.

Мића, 064/310-44-88.

(308472)

ОДНОШЕЊЕ непотребних

ствари, чишћење подрума,

тавана и подрума. Изнајм-

љујем мешалицу. 063/772-

64-56. (308458)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:

одгушење судопере, купа-

тила, замена, поправке,

одмах. 064/495-77-59,

013/331-657. (308492)

РАДИМО све физичке по-

слове: рушења, обарање

стабала, бетонирања, итд.

064/122-69-78. (308510)

ОБАРАЊЕ стабала, коше-

ње плацева, рушења, од-

ношење ствари, бетонира-

ње, повољно. 060/035-47-

40. (308510)

СЛОБОДАН зидар за мање

зидарске радове. 066/572-

19-40, 618-330. (308527)

КОШЕЊЕ траве, корова,

орање и култивирање ба-

ште. 064/867-48-11.

(308569)

ВРШИМ превоз ствари и

све остало, чистим таване,

подруме, дворишта, гара-

же, избацујем стари наме-

штај. 064/317-02-62,

063/196-54-56. (308637)

ЧИСТИМО таване, под-

друме, старе шупе и изно-

симо нашим превозом.

061/321-77-93. (308654)

ПРЕВОЗИМ кипером пе-

сак, шљунак, сејанац, од-

возим шут. 064/354-69-94.

(308661)

РАДИМ све врсте физич-

ких послова, пелет, шут,

угаљ, итд. 060/14362-10.

(308656)

МЕЊАМ пелене, нега по-

кретних, непокретних.

061/282-48-28. (308604)

ШЉУНАК, песак, сеја-

нац... одвоз шута малим

кипером до два кубика.

Лаза, 065/334-23-38.

(308618)

МЕДИЦИНСКИ педикир:

гљивице на ноктима, курје

очи, урасли нокти, насла-

ге. Тел. 063/708-00-23.

(308629)

НАЈАМ виљушкара за уто-

вар и истовар робе, теле-

хендлера до 18 м висине.

064/648-24-50. (306665)    

KIZ ZA – превоз шљунка,

песка, сејанца и ризле.

Услуге виљушкарима носи-

вости и до 10 тона.

063/218-894. (306665)

ТВ сервис „Тесла електро-

ник”, бесплатан превоз и

преглед. 060/078-47-89,

063/778-47-89. Ул. Јована

Рајића 1, код поште на Те-

сли. (308545)

ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”,

дубинско прање тепиха и

намештаја. 302-820,

064/129-63-79. (308651)

KIZ ZA – рушење објеката,

утовар и одвоз шута, иско-

пи, сечење и разбијање бе-

тона, насипање и набија-

ње терена. 063/218-894.

(306665)

KIZ ZA – орезивање и сеча

дрвећа из камиона са кор-

пом, прање прозора, чи-

шћење олука, замена цре-

па, изнајмљивање маказа-

стих платформи. 063/218-

894.(306665)

СЕЛИДБЕ, превоз, могућ-

ност радника, попуст ван-

градске. 064/482-65-53.

(307692)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,

сејанца. Најповољнија ри-

зла у граду од 2.000 /м³.

064/648-24-50. (306665)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и

одвоз шута, лупање бетона

и ископ мини багерима.

064/648-24-50. (306665)

KIZ ZA – продаја квалитет-

них бехатон коцки са при-

премом и радом. 064/648-

24-47. (306665)

ПРОФЕСИОНАЛНО сече-

ње, поткрисивање дрвећа

из камиона до 30 м виси-

не. 064/648-24-50.

(306665)  

СЕЛИДБЕ, екипа радника,

превоз, односимо непо-

трбне ствари. 064/280-30-

16, 063/731-77-67, Влади-

мир. (308481)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-

ре, замрзиваче, климе,

шпорете, бојлере и осталу

белу технику поправљамо

са гаранцијом. „Фриготех-

ник”. 064/122-68-05.

(308586)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,

превоз камионима, рад

виљушкарима и машинско

чишћење терена са одво-

зом. 060/425-54-43.

(306665)

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ТРАЖИ

Информације на телефон 300-830 од 8 до 14 сати сваког радног дана
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II
ПОДАЦИ ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ 

ЗЕМЉИШТУ И ОБЈЕКТИМА КОЈИ СЕ НА ЊЕМУ МОГУ ГРАДИТИ
II- 1
Према информацији о локацији бр. V-15-350-438/2021 од 21. 09. 2021. годи-
не, коју је издао Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-кому-
налне послове и саобраћај Градске управе Града Панчева парцела под ред-
ним бројем 1 налази се у обухвату Плана генералне регулације Целина 1 ши-
ри центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево („Службени лист
града Панчева”, број 19/12, 27/12-исправка, 1/13-исправка, 24/13- исправка,
20/14-исправка, 19/18-измене и допуне, 25/18-исправка техничке грешке и
6/19- исправка техничке грешке) – у даљем тексту План. 

Планом је дефинисана намена парцеле – становање са компатибилним на-
менама. Правила грађења објекта су дефинисана планским документом.

II- 2
Према информацији о локацији бр.V-15-350-439/2021 од 22. 09. 2021. године,
коју је издао Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај Градске управе Града Панчева парцела под редним
бројем 2 налази се у обухвату Плана генералне регулације Целина 2- Стре-
лиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево
(„Службени лист Града Панчева”, број 20/12, 34/12-исправка техничке грешке,
1/13- исправка техничке грешке, 3/13- исправка техничке грешке, 16/16-изме-
не и допуне и 7/20-измене и допуне) – у даљем тексту План.  

Планом је дефинисана намена парцеле – становање са компатибилним на-
менама. Правила грађења објекта су дефинисана планским документом.

II- 3
Према информацији о локацији бр. V-15-350-437/2021 од 22. 09. 2021. године,
коју је издао Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне по-
слове и саобраћај Градске управе Града Панчева парцеле под редним бројем
3 и 4 налазе се у обухвату Плана генералне регулације Целина 6а,6б и 6ц- Ба-
ваништански пут, Стари Тамиш и нова депонија („Службени лист Града Панче-
ва”, број 19/13) – у даљем тексту План. 

Планом је дефинисана намена парцеле – становање са компатибилним на-
менама. Правила грађења објекта су дефинисана планским документом.

III
ПОДАЦИ О УРЕЂЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Катастарске парцеле из табеле су опремљене објектима комуналне инфра-
структуре.

У зависности од потреба инвеститора приликом изградње објеката, могуће
је у складу са условима носилаца јавних овлашћења прибављених у поступ-
ку издавања локацијских услова, извршити реконструкцију, доградњу или из-
градњу објеката комуналне инфраструктуре.

Услови прикључења на саобраћајну инфраструктуру: 

Начин прикључења корисника на саобраћајницу, као и посебне услове за
пројектовање и грађење прописује надлежно предузеће за управљање оп-
штинским и некатегорисаним путевима, осим када се ради о прикључењу на
државни пут за које услове за пројектовање и грађење саобраћајног при-
кључка прописује надлежно предузеће ЈП „Путеви Србије”

Услови прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру:

Водовод, фекална канализација и атмосферска канализација: Начин при-
кључења корисника као и посебне услове за пројектовање и грађење водо-
вода, фекалне канализације и атмосферске канализације прописује надлеж-
но јавно комунално предузеће. 

Електроенергетика: Начин прикључења корисника као и посебне услове за
пројектовање и грађење електроенергетске мреже прописује надлежно пред-
узеће „Електродистрибуција”.

Телекомуникациона инфраструктура: Начин прикључења корисника као и
посебне услове за пројектовање и грађење нисконапонске мреже прописује
надлежно предузеће АД „Телеком Србија”.

Термоенергетика: Начин прикључења корисника као и посебне услове за
пројектовање  прописује надлежно предузеће.

Топловод: Начин прикључења корисника као и посебне услове за пројектова-
ње и грађење прописује надлежно предузеће.

Гас: Начин прикључења корисника као и посебне услове за пројектовање и
грађење прописује надлежно предузеће ЈП „Србијагас” Нови Сад.

Хигијена: Одлагање комуналног смећа у свему према условима које пропи-
сује надлежно јавно комунално предузеће.

Напомена: На кат. парцели бр.36356/1 К.О. Панчево установљено је право
службености извођења радова ради изградње дистрибутивних делова оптич-
ки приступне мреже електронских комуникација подручје Панчево-кластер 6.

IV
ОБАВЕЗЕ ЛИЦА КОМЕ СЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОТУЂУЈЕ 

Лице коме се грађевинско земљиште отуђује је обавезно да о свом трошку из-
веде неопходне геодетске радове, прибави потребне подлоге, изради техничку
документацију, прибави локацијске услове, грађевинску и употребну дозволу.

Лице коме се грађевинско земљиште отуђује је обавезно да о свом трошку
изврши евентуалну реконструкцију, доградњу или изградњу објеката кому-
налне инфраструктуре према условима носилаца јавних овлашћења при-
бављених  у поступку издавања локацијских услова. У случају потребе за ре-
конструкцијом, доградњом или изградњом објеката градске комуналне ин-
фраструктуре (која обухвата саобраћајне површине, саобраћајну сигнализа-
цију, јавно осветљење, водовод, кишну и фекaлну канализацију), иста се мо-
же изградити средствима лица којем се парцела отуђује уз обавезу да пре
подношења захтева за издавање грађевинске дозволе за изградњу објекта
на парцели закључи уговор са имаоцима јавних овлашћења којим ће се ут-
врдити износ трошкова комуналног инфраструктурног опремања средстви-
ма инвеститора (лица које је прибавило парцелу) за који ће се умањити из-
нос доприноса за уређивање грађевинског земљишта, у складу са законским
и подзаконским прописима који регулишу ову материју.

Рок за привођење грађевинског земљишта планираној намени тече од дана
подношења пријаве радова, у складу са члановима 140. и 148. Закона о пла-
нирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС,
132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21).

V
ПОЧЕТНА ЦЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТA, НАЧИН И УСЛОВИ

ПЛАЋАЊА

Почетна цена грађевинског земљишта које је предмет јавног надметања да-
та је у табели.

Лицитациони корак је 5 % од почетне цене грађевинског земљишта, што износи:
– за парцелу под редним бројем 1. -  325.350,00 динара
– за парцелу под редним бројем 2.-  42.525,00 динара
– за парцелу под редним бројем 3.- 9.862,50 динара
– за парцелу под редним бројем 4.- 22.500,00 динара

Највиша постигнута цена по завршеном јавном надметању представљаће ку-
попопродајну цену грађевинског земљишта. 

Учесник јавног надметања који је понудио највиши износ потписује изјаву да
је понудио највиши износ са назнаком висине износа у динарима.

Лице коме се грађевинско земљиште отуђује дужно је да закључи Уговор о
отуђењу грађевинског земљишта у року од 30 дана од дана правноснажно-
сти наведеног Решења о отуђењу грађевинског земљишта. 

Лице коме се грађевинско земљиште отуђује дужно је да исплати купопро-
дајну цену грађевинског земљишта у року од 15 дана од дана закључења
Уговора о отуђењу грађевинског земљишта. 

Средства уплаћена на име гарантног износа признају се лицу коме се грађе-
винско земљиште отуђује као део измирене обавезе плаћања купопродајне
цене и по правоснажности Решења о отуђењу грађевинског земљишта које
доноси Скупштина Града Панчева на предлог Комисије за располагање не-
покретностима у јавној својини Града Панчева, пренеће се на одговарајући
рачун Града.

VI
ГАРАНТНИ ИЗНОС ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И РОК ЗА ПОВРАЋАЈ 

ГАРАНТНОГ ИЗНОСА УЧЕСНИЦИМА КОЈИ НЕ ПОНУДЕ 
НАЈПОВОЉНИЈУ ЦЕНУ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Обавеза учесника у јавном надметању је да на подрачун број 840-
0000003428741-76, по моделу 97, са позивом на број 02-226 отворен код Мини-
старства финансија РС – Управе за трезор, Филијала Панчево, прималац: град
Панчево, сврха: Градска управа града Панчева – гарантни износ за учешће на
јавним надметањима, уплати гарантни износ у висини од 50% почетнe цене
која је дата у табели за парцелу под редним бројем 1 , односно 20% за парцеле
под редним бројем 2,3 и 4.

Рок за повраћај гарантног износа учесницима који не понуде најповољнију це-
ну за отуђење грађевинског земљишта је 15 дана од дана јавног надметања.

Скупштина Града Панчева доноси Решење о отуђењу грађевинског зем-
љишта и доставља га свим учесницима јавног надметања.

Ако подносилац пријаве који је најповољнији понуђач не закључи Уговор о
отуђењу грађевинског земљишта, губи право на повраћај гарантног износа.

Ако дође до закључења уговора о отуђењу грађевинског земљишта, уплаће-
ни гарантни износ представља део купопродајне цене.

Ако лице коме се грађевинско земљиште отуђује не изврши своју уговорну
обавезу плаћања купопродајне цене грађевинског земљишта у прописаном
року, Уговор о отуђењу грађевинског земљишта се једнострано раскида. У
случају раскида Уговора о отуђењу грађевинског земљишта не врши се по-
враћај средстава која су уплаћена на име гарантног износа за учешће у по-
ступку јавног надметања.

VII
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ

Пријава за учешће у јавном надметању са приложеном документацијом достав-
ља се поштом или лично на адресу Град Панчево, Трг Краља Петра I 2-4 са на-
знаком СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНУ - „ЗА КОМИСИЈУ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА-НЕ ОТВАРАЈ”

Пријава се подноси у затвореној коверти, са видљивом назнаком на коју ло-
кацију (кат.парцелу) се односи и ко је подносилац пријаве.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање и исте
ће бити одбачене.

Благовременим пријавама се сматрају оне пријаве које пристигну на адресу
Град Панчево, Трг Краља Петра I 2 - 4, најкасније до 01. новембра 2021. године,
до 14 сати.

VIII
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА СЕ МОРА ПРИЛОЖИТИ 

ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЉИВАЊА НА ОГЛАС 

Пријава за учешће на јавном надметању мора бити потписана од стране фи-
зичког лица,  односно потписана од стране овлашћеног лица и оверена печа-
том од стране правног лица одн.предузетника и обавезно садржи: 
физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, адресу становања, 
предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, МБ, ПИБ, седиште 

Уз пријаву се доставља и:
1. доказ о уплаћеном гарантном износу, 
2. уредно овлашћење за заступање, 
3. фотокопија ЛК за физичка лица,
4. извод из регистра надлежног органа не старији од шест месеци (за правна

лица и предузетнике)
5. потврда о пореском идентификационом броју 
6. потврда о измирењу обавеза по основу изворних прихода Града Панчева и 
7. изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа.

IX 
МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Јавно надметање одржаће се у просторијама Градске управе Града Панче-
ва, Трг Краља Петра I 2 - 4 , Панчево, у Малој сали на I спрату, 02. новембра
2021. године, са почетком у 12 сати.

Ближа обавештења у вези са огласом, као и документацијом на основу које
је сачињен и расписан овај оглас, могу се добити у просторијама ЈП „Урба-
низам” Панчево, у Улици Карађорђева бр.4, Панчево, контакт особа: Милан
Балчин, телефон број 013/ 219-03-20 и у просторијама Секретаријата за имо-
вину Градске управе Града Панчева, Трг Краља Петра I 2 - 4 , Панчево, кон-
такт особа: Дејан Јовановић, телефон број 013/351-228.

ГРАД ПАНЧЕВО 

РАСПИСУЈЕ 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

I

ПОДАЦИ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ КОЈЕ СЕ ОТУЂУЈЕ

Предмет отуђења су кат. парцеле бр. 3656/1 К.О. Панчево, 5026/8 К.О. Панчево, 17324 К.О.Панчево и 17383 К.О. Панчево, а како следи у
табели:

Редни

број
Кат. парцела број Потез

Површина

кат. парцеле
Почетна цена (РСД)

Гарантни 

Износ (РСД)

1. 3656/1 КО Панчево С. Милетића 482 м² 6.507.000,00 3.253.500,00

2. 5026/8 КО Панчево Стрелиште 225 м² 850.500,00 170.100,00

3. 17324 КО Панчево Борова 263 м² 197.250,00 39.450,00

4. 17383 КО Панчево Липа 600 м² 450.000,00 90.000,00

СЕЛИДБЕ, превоз робе

мерцедес камионом, рад-

ници, повољно. Вук.

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

85. (308654)

ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”,

дубинско прање тепиха и

намештаја. 302-820,

064/129-63-79. 

(308651)

СИРОМАШНА трочлана

породица тражи кукћу на

чување, одржавање, на ду-

же. 064/953-41-02.

(308489)

МОЛЕ се очевидци неми-

лог догађаја када сам био

нападнут од четири лица

на таишком купалишту

код Удружења „Марко Ку-

лић”, 25. јуна 2021. годи-

не, у 16.30, да се јаве на

тел. 063/224-145, ради по-

моћи. Хвала. (308564)

ШТЕНЦИ белгијског овча-

ра малиноу, чистокрвни,

30 евра. 063/821-78-71.

(308648)

ПОТРЕБАН лични прати-

лаца за први разред сред-

ње школе (дечак, 15 годи-

на). Моле се заинтересо-

вани, млађе особе, да се

јаве на тел. 064/198-50-13.

(308622)

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

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

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.

ПОПУСТ
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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



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 1. октобар 2021.24

Последњи поздрав Ћири

СРЕТЕН

СТОЈАНОВИЋ

ЋИРА
драгом пријатељу и сјај-
ном човеку.

Од РАНКЕ, ТОШЕ и

ИВАНЕ са породицом
(16/308473)

Последњи поздрав вољеној тетки

ОЛГИ УРОШЕВ ЦОТИН
1937–2021.

Сахрана је обављена 29. септембра 2021. године, на гробљу Котеж

у Панчеву.

Тетка, хвала ти за доброту, љубав и срећу коју си ми увек несебич-

но даривала. Нека те анђели чувају као што си и ти мене.

Ожалошћена братаница ИЛИНКА, зет ПЕТАР и остала родбина

(42/308521)

Последњи поздрав драгом и вољеном паши и зету

ЋИРИ

од свастике СЛАВИЦЕ и паше ЛУКЕ

(65/308576)

Вољени никада не умиру, заувек ћеш живети у нашим

срцима

СРЕТЕН СТОЈАНОВИЋ
Супруга СЛАВОЈКА, син ДРАГАН, унуци НИКОЛА и

МИЛОШ и снаја ЈАСМИНА
(66/308576)

Почивај у миру вољени наш течо

СРЕТЕН СТОЈАНОВИЋ

Твоји ЈОЛЕ и ВУКИЦА са породицама

(67/308576)

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНИ ЖИВАНОВИЋ
1949–2021.

Ожалошћени: супруг ЉУБИСАВ, син ДРАГОЉУБ, 

ћерка ДРАГАНА, снаја КАТАРИНА, зет БОЈАН

и унучад ИЛИЈА, КРИСТИНА и БОШКО

(69/308580)

Последњи поздра

куму

ЈОВАНУ

ЛУТКИЋУ

од ЉУБАНА и НАДЕ

(89/308616)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 26. септембра 2021, у 64. години ,

преминуо наш вољени

ЈОВАН ЛУТКИЋ
1957–2021.

Вечити спортиста боемске душе. Заувек ћеш живети у нама.

Ћерка КРИСТИНА, шурак НЕДЕЉКО са породицом НОВАКОВИЋ
(98/308649)

Последњи поздрав дра-
гом деверу и стрицу

ЈОВАНУ

ЛУТКИЋУ
1957–2021.

АНКА, ДЕЈАН и БОЈАН
са породицама

(101/308655)

ЕМИЛИЈА ПЕРЕГИ ФОЛЧАН

Напустила нас је заувек 21. септембра 2021, у 52.

години.

Без тебе Еми више боје не постоје. 

Мајка СЛАВИЦА, сестра КЛАРА, 

сестрић БОРКО и супруг ДАНИЈЕЛ

(76/308589)

ЕМИЛИЈА

ПЕРЕГИ

ФОЛЧАН

Твој осмех је говорио

колико си нас воле-

ла. НИНА и ЉУБИЦА

(75/308589)

МИРОСЛАВ ЋОРЛУКА
1947–2021.

Деда, остаћеш заувек у нашим срцима.

(91/308625)

С тугом и жалошћу обавештавамо родбину и

пријатеље да је

ДРАГАН ИВАНОВСКИ

преминуо 25. 9. 2021, у 73. години.

Сахрана је обављена 27. септембра 2021. на гро-

бљу у Качареву.

Захвални што смо га имали, тужни што смо га

изгубили.
Његова породица

(93/308630)

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.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”

ПАНЧЕВО

Р А С П И С У Ј Е

К О Н К У Р С

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – ЛОКАЛА

– Локал G-3, укупне површине 16,2 м², на Робној

пијаци „Аеродром” Улица Светозара Шемића бб

по почетној цени од 5.000,00 динара по метру

квадратном.

– Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине

10,52 м², на „Зеленој пијаци” Улица Ослобођења

бб по почетној цени од 1.000,00 динара по метру

квадратном.

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објав-

љивања Конкурса.

Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним

таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Туцо-

вића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце

у Панчеву. 

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

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

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

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

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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ  РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парцели топ.бр. 4116/1 КО ПАНЧЕВО, за плани-

рану изградњу вишепородичног стамбено-послов-

ног објекта са 28 стамбених јединица и једним по-

словним простором,  спратности По+П+4+Пс, у Пан-

чеву, Ул.Браће Јовановића бр. 4, израђен од стране

атељеа „Archi Tec” Панчево, за  инвеститорa „Амико

Инвест” Панчево.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-

муналне послове и саобраћај. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији можете добити

на телефон 013/353-304, канцеларија 609, у време-

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

тације од 7 дана, почев од 08. 10. 2021. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном облику,

Градској управи Града Панчева, Секретаријату за ур-

банизам, грађевинске и стамбено-комуналне посло-

ве, путем писарнице Градске управе Града Панчева,

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

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

TРАЖИМО УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ НОВИНА
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Последњи поздрав супрузи и мајци

МИРОСЛАВИ МАНДИЋ

РАДОМИР и РАТКО са породицом

(19/308487)

Последњи поздрав

драгој сестри

МИРОСЛАВИ

МАНДИЋ

Брат ВУЧА

са породицом

(21/308487)

МИРОСЛАВА

МАНДИЋ

МИРЧЕ

Отишла си анђелима.

Живићеш у нашим

срцима.

СЛАЂА са породицом

(22/308487)

Последњи поздрав

драгој сестри

МИРОСЛАВИ

МАНДИЋ

Сестра ЛАНА

са породицом

(23/308487)

Последњи поздрав

драгој сестри

МИРОСЛАВИ

МАНДИЋ

Сестра БИНА

са породицом

(24/308487)

Последњи поздрав на-
шој драгој комшиници

МИРОСЛАВИ

МАНДИЋ

Отишла си тихо и нечуј-
но, баш онако како си
живела.

Од комшија МИШЕ,
СЕКЕ, ИВАНА и ВАЊЕ

(20/308487)

Последњи поздрав драгој и поштованој

РАДМИЛИ ФОРГО РАНКОВ

Радмила, 

не постоји време које може да избрише љубав и сећање на тебе.

Твоји најмилији: супруг ДРАГОМИР, породице ФОРГО, РАНКОВ,

МИКЕТИЋ, ЦЕРА и ПЕЈН

Сахрана је обављена на Старом православном гробљу, у 15 сати,

24. септембра 2021, у Панчеву

(6/308448)

РАДМИЛА ФОРГО

Отишла си тихо и нечујно, баш онако како си живела.

Никада те нећемо заборавити.

Јетрва ЕЛЗА и девер БОЖА са децом

(8/308450)

Последњи поздрав поштованој тетка

РАДМИЛИ ФОРГО

Успомене на пријатељство остају заувек.

Породица СРЕЈИЋ из Пожаревца: ЈЕЛЕНА,

МАРИЈА, ЈОВАН, ДЕЈАН и СТЕФАН

(7/308449)

РАДМИЛА ФОРГО

Стрина, сећање на тебе никада неће избледети.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Деца и МИРА
(12/308463)

РАДМИЛА ФОРГО

Последњи поздрав драгој комшиници

од ЈУЛКИЦЕ и МИЋЕ
(5/308447)

Последњи поздрав

МИЛЕНИ ПОПОВИЋ

ЕМИЛ и ДРАГИЦА БИТЕВИЋ

(40/308519)

Последњи поздрав нашој тети

МИЛЕНИ ПОПОВИЋ

ДРАГАНА, АНА и ДУДА

(41/308519)

Последњи поздрав

снаји

РАДМИЛИ

ФОРГО

од девера ЗЕКЕ

са породицом

(37/308514)

Последњи поздрав

драгој пријатељици

МИРИ

МАНДИЋ
1943–2021.

Почивај у миру.

ВИКТОР и САША

(44/308523)

Последњи поздрав јетрви

и стрини

РАДМИЛИ ФОРГО

МИЛЕНА са децом

(50/308535)

РАДМИЛА

ФОРГО

Последњи поздрав

нашој драгој

Радмили од

ДАНИЦЕ и РУДИЈА

(73/308587)

Последњи поздрав поштованој

РАДМИЛИ ФОРГО

За бескрајну љубав, за доброту, за знање...

Мала РАДА

(92/308628)

Вера наша, волимо те

ВЕРА ОБРЕНОВ МУСИЋ
1962–2021.

Мајкице моја најдража, нано и супруго, испунила си
нам срце чистом љубављу и срећом. Хвала ти за сваки
тренутак проведен са тобом, памтићемо твој осмех и
недостајаћеш нам. Била си наш стуб и ослонац.

Заувек твоји најмилији: ћерка ЦИЦА, унуке ВИШЊА
и НАЂА, супруг ЗОРАН и зет МИРОСЛАВ

(27/308495)

Са неизмерном тугом и болом вас обаве-

штавамо да је 29. септембра 2021, у 88. го-

дини, престало да куца племенито срце

нашег вољеног супруга, оца и деде

БОШКА СРДИЋА

Ожалошћени: супруга ФРАНКА, син

МОМЧИЛО, снаја ВЕСНА, унуци АНИТА

и СТЕВАН са породицама, брат СТЕВАН

и сестра МИЛЕНА са породицама

(102/308660)

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



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 1. октобар 2021.26

Прошло је шест тужних месеци откако ниси са

нама

ЉИЉАНА АРСЕНИЈЕВИЋ

Твоји најмилији
(64/808575)

ЂУРА

РАДМАНОВИЋ

Прошло је пола годи-

не а тебе с нама не-

ма. Увек си у нашим

мислима.

Супруга МИЦА

са породицом
(80/308592)

6. октобра навршава се седам година откако смо

остали без нашег драгог

ДРАГОСЛАВА ЂОРЂЕВИЋА

БРАЦЕ

С љубављу породице

ЂОРЂЕВИЋ и ЖИВАНОВИЋ

(96/308643)

4. октобра 2021. године навршава се четрдесет дана од смрти на-

шег вољеног оца, деде и свекра

ЛАЗЕ КРМАРА

Почивај у миру.

С љубављу ћемо те чувати од заборава.

Помен ће бити одржан на Новом гробљу у Панчеву, у 12 сати.

Ожалошћена породица КРМАР

(97/308646)

IN ME MO RI AM

ВЈЕРА МИХАИЛОВИЋ
1. X 2019 – 1. X 2021.

Заувек у нашим срцима.

НИНА, АНА, АНТОНИО, ВОЈА и ДУША

(99/308650)

Четрдесет тужних дана
откако нас је напустила
наша драга мајка

СТАНИЈА
ПЕРИЋ
1946–2021.

Дани су све тежи, празни-
на и бол све већи, али
мајко наша вечно ћеш
живети у нашим срцима.

(100/308652)
             Твоја деца

24. септембра 2021. напустила нас је наша воље-

на мајка, баба, баба стара

НИКОЛИНКА КОВАЧ
1934–2021.

Заувек ћеш остати у срцима својих најмилијих.

Ћерке ВЕРИЦА и ВИОЛЕТА, унуци ДИЈАНА

са ЖЕЉКОМ, ФИЛИП, ЛИДИЈА и СИЛВИЈА,

праунуци АНЂЕЛА, ДАНИЦА, УРОШ и БОГДАН
(10/308460)

Последњи поздрав

нашој драгој тетки

НИКОЛИНКИ

КОВАЧ

од СИМЕ, РАТКЕ и

ЛАЗЕ са породицама

(11/308461)

Последњи поздрав

РАШИ

ОД КОШАРКАША:

НИЏЕ, КИКИЈА

ПЕРЕ, ДУГИЈА, 

БАКИЈА, СПОКА

СИМЕ, ВУЈЕ и ЋИРЕ
(36/308513)

27. септембра 2021. преминула је наша

вољена

МИЛКА ЖИВКОВИЋ
22. X 1938 – 27. IX 2021.

Хвала ти за сву љубав и подршку коју си

нам пружала. Заувек си у нашим срцима.

Сахрана је обављена 30. септембра на гро-

бљу Котеж.

Ожалошћени: син ЗОРАН, унук ЂОРЂЕ

и унука ТАМАРА

(56/308551)

Са жаљењем обавештавамо родбину и пријатеље да је

22. септембра 2021. преминула наша драга бака

МИЛЕНА АНКИЋ
1935–2021.

Сахрана је обављена 27. септембра 2021. на Новом гро-
бљу.

Последњи поздрав од унука АНЂЕЛЕ и АДРИЈАНЕ са
породицама

(46/308525)

Последњи поздрав драгој баки

МИЛЕНИ АНКИЋ

Почивај у миру.
Унука ЈОВАНА са породицом

(47/308526)

Последњи поздрав нашој драгој тетки и

свастици

ДАНИЦИ МАРКОВИЋ

Памтићемо твоју доброту и пожртвова-

ност.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и на-

шем сећању.

Породица КРСТИН

(43/308522)

Последњи поздрав

РАДОВАНУ ДИМИТРИЈЕВИЋУ

од тетке ЖАНКЕ, сестре ВАЛЕНТИНЕ, брата

ДРАГАНА, брата ЖИКЕ са породицом

(85/308610)

Последњи поздрав супругу, оцу, свекру и деди

РАДОВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ
31. VI II 1960 – 22. IX 1921.

Оче, још увек не верујемо у болну истину да те

више нема, али искрено се надамо да нас и даље

гледаш, чуваш и осећаш нашу љубав.

Ожалошћени: супруга СУНЧИЦА, син ДЕЈАН,

снаја ЈЕЛЕНА, унук и унука
(84/308609)

Последњи поздрав

драгома течи

РАДОВАН

ДИМИТРИЈЕВИЋ

од СЛАВИЦЕ

са породицом

(86/308610)

Последњи поздрав

комшији

РАДЕТУ

од ВАСЕ и СЕЈЕ

(87/308612)

Последњи поздрав

драгом

ДОЈЧИЛУ

од породице

СИМОВИЋ

(82/308600)

Последњи поздрав

ПЕТРУ

ГРБИЋУ

од колега

из GP-Still-net” doo

(81/308598)

Последњи поздрав драгом течи

СРЂАНУ КОВАЧЕВИЋУ
1962–2021.

Ожалошћени: његов АЛЕ са породицом
(1/308434)

Драга

МИРО

Твојим одласком на-

стала је велика пра-

знина у мом животу.

Твоја другарица, ко-

легиница и генераци-

ја ДУШКА ВУКОВИЋ
(49/2308533)

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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Шест месеци неверице и бола, највољенији

МАРИО БУГАРСКИ
17. VI 1995 – 6. IV 2021.

Само велики могу да дају толико пуно љубави и живота у тако мало времена.

Поносни на све што јеси, заувек пратимо твој траг у бескрају. 

Његови најмилији

(68/308579)

4. октобра навршава се шест година од смрти нашег
драгог

ДУШАНА МИШКОВИЋА
2015–2021.

Много нам недостајеш.
Твоја породица

(4/308445)

6. октобра навршавају се две године

откако није са нама наш

ЂУРАЂ ГОЛУБОВИЋ

Заувек у срцу и мислима.

Твоји најмилији: БИЉАНА, 

ВЛАДИМИР и МИЛИЦА

(83/308602)

6. октобра 2021. навршавају се две године откако није
са нама наш драги

ЂУРАЂ ГОЛУБОВИЋ
Време пролази, успомене и љубав у срцу остају заувек.

(60/308568)
                                                                             Твоји најмилији

ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПОМЕН

СМИЉA МИЛЕНКОВИЋ
1939–2021.

Обавештавамо родбину и пријатеље да

ћемо у понедељак, 4. октобра 2021. одине,

у 14 сати, на Католичком гробљу, у Панче-

ву, дати шестомесечни помен.

Ожалошћена породица

(88/308613)

ДЕЈАН МУГОША

Драги наш сине, прошло је много година откад ниси са нама.

Надамо се да ћемо се ускоро видети, а дотле нек те чувају анђели.

Воле те твоји мама и тата

(90/308624)

Драги мој тата

СТЕВАН

КОЛАРОВ
Вечно ћу жалити што
смо се тако рано раста-
ли, а нисмо све жеље
испунили.

Твој неутешни

син ДАКИ
(77/308590)

Драги мој

СТЕВО

Дани пролазе, а туга

за тобом све већа и

већа...

Много недостајеш.

Твоја ГОЦА

(78/308590)

2. октобра, у 10 сати,

на гробљу у Омољици

дајемо шестомесеч-

ни помен нашем во-

љеном

СТЕВАНУ

КОЛАРОВУ
1953–2021.

Вољени не умиру већ

вечно живе у срцу и

души својих најми-

лијих.

Супруга ГОЦА

и син ДАРКО
(79/308590)

2. октобра навршава се година откад нас је

напустила наша драга

ДАНИЦА СТОЈИСАВЉЕВИЋ

Заувек у срцу супруга ДРАГУТИНА

и ћерке ЉИЉАНЕ

(55/308549)
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ТУЖНО СЕЋАЊЕ

БЕЉИН

МИЛОРАД СУЗАНА
1919–2001. 1930–2009.

(18/308479)                                                           Син ЗОРАН и ДУШИЦА

САВО КУЗМАНОВИЋ
2. X 2003 – 2. X 2021.

Осамнаест година ниси са нама. Много недостајеш.

Твоја породица
(2/308443)

У суботу, 2. октобра, у 11 сати, обележићемо годину дана откако нас је на-

пустио наш драги и никад заборављени

БОГИЋ РАЈОВИЋ
2020–2021.

Дани пролази, сећања остају. Заувек у нашим срцима.
Породица

(31/308502)

ВЛАДИМИР НОВАКОВ
1942–2019.

Туга и сећања...

Породица

(33/308505)

5. октобра је петогоди-
шњица од смрти воље-
ног

ПАНТЕ

МИЛИКИЋА
Дани, године пролазе, а
бол у нашим душама
остаје.
Недостајеш нам.

Породица
(35/308512)

СЕЋАЊЕ

ДОБРЕ

НИКОЛОВ
4. X 1991 – 4. X 2021.

Време нам не пружа
утеху... Тридесет годи-
на тужног сећања на
твој прерани одлазак.

Породица
(38/308515)

Сећање на драге родитеље

ФИЛИПОВИЋ

СТОЈАНКА БРАНИМИР
1997–2021. 2006–2021.

Заувек ће вас памтити МИЛЕНА и МИЛОШ са породицама
(53/308546)

Шест месеци бола, туге и празнине

БОЈАН ИЛИЈЕВСКИ
1995–2021.

Постоји љубав коју смрт не прекида.

Увек си у нашим мислима и срцима.

Не постоје речи утехе.

Воле те твоји: мама ЈАСМИНА, тата ЈОВИЦА,

сестра ТИЈАНА, зет ДАЛИБОР, деде МИЛОРАД и ПАВЛЕ,

тетка ТИНА, теча БУЦА и СРЂАН

(59/308567)

Прошло је тужних

шест месеци

БОЈАН

ИЛИЈЕВСКИ

Време пролази, а ту-

га остаје.

ЉИЉА и ЖИКА

са породицама
(54/308548)

У суботу, 2. октобра на гробљу у Качареву, даваћемо годишњи

помен нашој Марији

МАРИЈА СТАНОЈОСКА

Заувек у нашим срцима.

Ћерке ИЛИЈАНА и МАРИЈА, отац ДРАГАН, мајка СЛАЂАНА

и брат ФИЛИП

(57/308556)

7. октобра 2021. навршава се двадесет година од смр-

ти наше драге

ДРАГИЦЕ БОГДАНОВИЋ
7. II 1950 – 7. X 2001.

Време пролази, али успомене и сећање на тебе не бледе. 

Волели су те, воле те и волеће те док живе твоје ћерке

МИЛИЦА и МИЛЕНА, унуке ОЛИВЕРА и СОФИЈА, зе-

тови ПЕР и ДУШКО и супруг СЛАВКО
(62/308573)

У суботу, 2. октобра 2021, у 11 сати, на омољач-

ком православном гробљу даваћемо шестоме-

сечни помен нашој драгој супрузи, мајки и баки

МИРОСАВИ ГАЈИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији: супруг МАРКО, син

ВЛАДИМИР и ћерка РУЖИЦА са породицом
(63/308574)

4. октобра 2021. године

наршава се пет година

од твог одласка

БОГОЉУБ

СТАНОЈЕВИЋ

ЉУБА

Пролази време, а ти не-

достајеш све више и ви-

ше. Чувамо успомену

на тебе.

Супруга ВЕРА, ћерке

СЛАВИЦА и МИРЈАНА

са породицама

(70/308581)

4. октобра 2021, у 11 сати, на Новом гробљу, обе-

лежавамо четрдесетодневни помен нашој драгој

ДРАГИЦИ СТОЈМЕНОВИЋ

Заувек у нашим срцима.

Син СТОЈАН, снаја ВЕРА, унук МИЛАН, снаја

МАРИНЕЛА, праунуци МАША и МИХАЈЛО

(72/308584)

БОКИ

Пролази време, тугу

не брише. Сећање на

тебе боли све више.

Тетка ГОРДАНА, 

теча СТОЈЧЕ, 

МАРЈАН и МАРИНА

(61/308572)

ПОМЕН

БОЈАН

ИЛИЈЕВСКИ

Време пролази, али

сећања не бледе.

Тетке ЗОРИЦА и

ВЕСНА са породицама

(74/308588)

2. октобра 2021. на Новом гробљу даваћемо шестоме-

сечни помен

ЉИЉАНА РАДОНИЋ МАРКОВИЋ
Недостајете. 

Твоји најмилији
(71/308582)

БОШКО

БАЈОВИЋ

Драги наш Бошко, 

ево прође година

откако нас напусти, али

твоји другари ЏИМИ и

СТАНКО те никада

неће заборавити.

(94/308636)

2. октобра 2021, у 13 сати, на Новом гробљу у

Панчеву, даваћемо годишњи помен нашем дра-

гом и вољеном

БОШКУ БАЈОВИЋУ

С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.

Твоји најмилији

(95/308639)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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Деведесет девет година од
доласка и двадесет година
од одласка са овог света
драгог оца, деде и свекра

ВАЛЕРИУ
БАРБУ

13. VI II 1922 – 26. IX 2001.

Није препуштен забораву,
само спокоју и миру, којима
је увек тежио.

ДОРУ, ИГОР, ДАНИЈЕЛА
и ДРАГИЦА

(17/308474)

29. септембра, једа-

наест дугих година

без тебе

БЛАГОЈА

СТАМЕНКОВСКИ
2010–2021.

Туга се не мери вре-

меном и речима. 

Живиш заувек у на-

шим срцима.

Твоји најмилији

(26/308490)

Прошло је шест месеци откада није са нама наша во-
љена

ЈЕЛИЦА ЛУПИНКА
1943–2021.

Супруг ПЕТАР и син ДРАГАН
(28/308496)

СЕЋАЊЕ

ВЛАДИМИР КОВАЧЕВИЋ ПИЖОН
2014–2021.

Седам година бола и туге.
Твоја мама и твој тата

(29/308497)

У уторак, 5. октобра навршава се четрде-

сет дана откада нас је напустила

РУЖА МОРАР
1955–2021.

Помен ће се одржати на Старом право-

славном гробљу.

Њени најмилији

(30/308500)

У суботу, 2. октобра 2021, у 10.30, даваћемо четрдесетодневни помен на-

шој драгој и вољеној

ВЕРИ ДИМИЋ
1941–2021.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.

Твоји: супруг ЛАЗАР, ћерка, РУЖИЦА, зет НЕБОЈША и унука ЈЕЛЕНА
(25/308488)

Прође година

1949–2020.

МИЛАН ВАСИЉЕВСКИ
пилот-пуковник

Истина...

гледам у небо и чекам.

Љубав и мир си тражио само у родитељском дому – зашто?

Воли те твоја сестра НАДА

(3/308444)

1. октобра 2021. обе-

лежавамо четрдесе-

тодневни помен

УРС

ЖИВАНУ

Заувек у нашим ср-

цима и мислима.

Породица УРС
(9/308455)

У суботу, 2. октобра

навршава се шест ме-

сеци откада нас је

зла судбина оставила

без нашег драгог бра-

та, ујака и деда ује

МИЛОРАДА

ВИШЊИЋА
1947–2021.

Време не лечи бол и

тугу.

Твоја сестра МИЛКА

са децом
(13/308467)

4. октобра, пре десет година, упокојио се наш

вољени супруг, отац и деда

ДРАГАН МАРТИНОВ
2. X 1935 – 4. X 2011 – 4. X 2021.

Живиш у нашим мислима кроз сећање на лепе и

срећне године које смо заједно провели.

МИЛА, СНЕЖА и МИЋА

(14/308468)

3. октобра навршава-

ју се две године од

смрти

МИЛАНА

КНЕЖЕВИЋА

1999–2021.

Ожалошћени: мајка

САНДРА, брат АЛЕК-

САНДАР, тетка СА-

ЊА и бака ГОРДАНА

(15/308471)

4. октобра навршава се четрдесет тужних дана

откада си нас напустио

РИСТЕ МЕРЏАНОСКИ
1948–2021.

Увек ћеш бити у нашим срцима, мислима и ни-

када те нећемо заборавити. Сада си отишао код

свог сина, нека вас анђели чувају.

Супруга ЗОРИЦА и син АЛЕКСАНДАР
(34/308511)

Прошло је четрдесет дана откако нас је на-

пустио наш вољени брат

ЖИВАН УРС

Сестре ВЕЦА и ЦАЦА и стрина

(32/308504)

ЉУБИЦА ГАБОРОВИЋ

Све док је нас живеће најлепше успомене и се-

ћање на тебе.
Твоји БОКАНИЋИ и ПЕШИЋИ

(39/308518)

9. октобра је девет годи-
на туге за нашим

ШТРБАН

БОГДАНОМ

Много нам недостајеш.
Највећи део тебе живи
у твојим унукама.

Твоји најмилији

(45/308524)

СЕЋАЊЕ

ПЕТАР

МАРТИНОСКИ
2015–2021.

Прошло је шест тужних
година од смрти мог су-
пруга ПЕРЕ

Његова ШЕРИ
(48/308530)

СЕЋАЊЕ

ПИВАШЕВИЋ

ЉУБОМИР БОСИЉКА
1992–2011. 1930–2014.

Увек у срцима и мислима.

Синови НОВАК и ЂУРО са породицама

(52/308541)

У суботу, 2. октобра 2021. обележавамо четрде-

сет дана нашем драгом

СТОЈАНУ ИВКОВИЋУ
1938–2021.

Помен ће се одржати у 11.30, на Новом гробљу у

Панчеву.

Син МИЛОРАД, снаја РАДА

и унуци НЕМАЊА и МИЛОШ

(51/308537)

Четрдесет дана од

смрти наше мајке, та-

ште, свекрве, баке и

прабаке

САВКЕ

СТОЈЕВСКИ

Породица

(58/308565)



Следи дерби
с Новосађанима

Девојке стартовале
победом

Рукометаши Динама су још јед-
ном обрадовали своје навијаче.
Прошлог викенда су на програму
билеутакмицедругогколаСупер-
лиге Србије, а нови тим „жуто-
-црних”, који у новој сезони пред-
води нови тренер, Ненад Краљев-
ски, остварио је и другу победу. И
то не било какву победу!

Панчевци су играли у гости-
ма, против реномираног рива-
ла, али и поред тога из дворане
„Шумице” у Београду вратили
су се уздигнутих руку: Црвена
звезда – Динамо 27:33 (12:17).

Сезона је за тим из нашег гра-
да почела као у сновима, али
ништа се не дешава случајно.
Челни људи популарног спорт-
ског колектива, Стојан Радано-
вић и Данијел Суботић, заједно
са својим сарадницима, током
летње паузе вукли су праве поте-
зе и оформили добар тим, па је
нови стручни штаб могао да засу-
че рукаве и да припреми екипу
за првенствена искушења. Како
ствари засад стоје, сви су успели
у својим намерама.

Динамо је и у мечу против
Црвене звезде деловао моћно.
Држао је утакмицу под својом
контролом, па су „црвено-бели”
били колико-толико равнопра-
ван ривал само до средине првог
полувремена. Од тог тренутка
па све до краја сусрета питали
су се само момци у жуто-црним
дресовима.

– Одлична утакмица. Спре-
мали смо се за ово целе недеље
и добро смо одрадили све што
се од нас захтевало. Честитам
саиграчима на сјајном мечу.
Атмосфера у екипи је феноме-
нална, сви смо презадовољни и

верујем да можемо да настави-
мо у овом ритму – рекао је на
конференцији за новинаре после
утакмице најефикаснији стре-
лац Динама, овосезонско поја-
чање, Марко Перовић.

Тим из нашег града је утак-
мицу против Црвене звезде играо
у саставу: Стаменковић, Милу-
новић, Чабрило, Бошковић, Ста-
нић, Остојић (два гола), Прода-
новић, Перовић (десет), Тонић,
Дистол, Павловић (пет), Урта,
Голубовић (четири), Костадино-
вић (четири), Радовић (седам
голова) и Биркенхауер.

– Честитам момцима на још
једном добром издању и новој
победи. Ова екипа је показала да
има перспективу и верујем да ће
напредовати како време буде
одмицало. Нова победа нам даје
још већу мотивацију за даљи рад.
Истина, имали смо и падова у
игри, али недостатке ћемо испра-
вљати у ходу. Идемо даље, при-
премамо се за нове ривале – иста-
као је пред новинарима у двора-
ни „Шумице” шеф стручног шта-
ба Динама Ненад Краљевски.

После два кола у елитном
каравану наше земље популар-

ни „жуто-црни” имају максима-
лан учинак. Већ у суботу, 2. окто-
бра, Милош Костадиновић и
његови саиграчи биће на новом,
највећем искушењу до сада. У
Халу спортова на Стрелишту
долази вишеструки узастопни
шампион наше земље, новосад-
ска Војводина.

Ова утакмица почиње у 17.30,
а уз подршку с трибина, домаћи
тим би лакше могао да се супрот-
стави великом ривалу.

Нову сезону су на најбољи
могући начин започеле и руко-
меташице ЖРК Панчева. Првен-
ствена трка за бодове стартова-
ла је прошлог викенда, а тим
који предводе Марко Крстић и
Светлана Ничевски освојио је
вредне бодове на неугодном и
далеком гостовању: Пријепоље
– ЖРК Панчево 18:23 (7:13).

Иако је познато да су прве
утакмице, по неком неписаном
правилу, увек и најтеже, то за
тим из нашег града у овом слу-
чају није важило. Невена Џелај-
лија и њене другарице диктира-
ле су темпо утакмице од самог
почетка и ниједног тренутка
домаћим играчицама нису оста-
виле ни најмању наду да могу
доћи до неког изненађења.

Панчево је играло у саставу:
Милица Илић, Анастасија Гргов-
ски, Јелисавета Марковић (пет
голова), Владислава Рогуља
(шест), Невена Џелајлија, Дарин-
ка Петронијевић (два), Марија
Митрић (шест), Анастазија Јам-
брушић (један гол), Ивана Ста-
нојевић и Теодора Вранић.

Наредног викенда тим из
нашег града биће слободан, потом
му следи гостовање Петровара-
дину, а поклоници рукомета у
Панчеву и околини моћи ће да
виде своје миљенице на делу тек
у другој половини октобра, у
четвртом колу, када на свом тере-
ну буду играле против Срема.

СПОРТ
Петак, 1. октобар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

30

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ДИНАМО СРУШИО И ЦРВЕНУ ЗВЕЗДУ

НАДМЕТАЊЕ НАЈМЛАЂИХ ЏУДИСТА

У ПОКРАЈИНИ

ШАМПИОНИ ВОЈВОДИНЕ
СТИЖУ ИЗ ТАМИША ЕВРОПСКИ TCR ШАМПИОНАТ

БОРКОВИЋУ БОДОВИ И У МОНЦИ

ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ КАРАТИСТА

МАЛИШАНИ НА ДОБРОМ ПУТУ

Прво надметање претпоследњег
тркачког викенда у Европском
TCR шампионату, на стази у
Монци, наш суграђанин Душан
Борковић окончао је на седмом
месту и освојио нова 23 бода:
пет у квалификацијама и осам-
наест у трци.

После одличних квалифика-
ција, у којима је Душан оства-
рио шесто време, уследила је
изузетно напета трка, у којој се
већим делом водила велика бит-
ка између нашег аса, Коронела,
Асконе и Џимија Клареа за тре-
ће место. Све до седмог круга
чинило се да ће Борковић осво-
јити још једно постоље, али због
нових проблема с мењачем ауто-
мобила наш ас је на правцу изгу-
био прикључак за водећом петор-
ком.

– Љут сам због оволико про-
блема са аутомобилом, посебно
зато што се с мењачем понавља.
Верујем свом тиму и видим да

инжењери дају све од себе, али
ја заиста не знам више ни коме
ни чему да припишем оволике
кварове – кратко је прокомен-
тарисао Душан прву трку у Мон-
ци.

После друге трке и освојеног
осмог места српски ас је у гене-
ралном пласману напредовао за
две позиције и сада је осми, са
укупно 189 бодова.

У веома узбудљивој другој трци
у Монци, коју чак шест возача
није успело да заврши, наш сугра-
ђанин је стартовао с пете пози-
ције. Највећим делом трке јед-
ни другима су „дисали за врат”
Борковић, Јелмини, Коронел,
Хомола и Барт, да би у послед-
њој кривини, последњег круга,
Барт неспортским потезом сна-
жно ударио у Борковића, скоро
га избацивши са стазе, после
чега су га обишла два возача.
Иако је био надомак петог места,
српски ас је након овог инци-

дента, који је изазвао тимски
колега, трку завршио на осмој
позицији.

Возач НИС Петрол тима након
трке је рекао да овакав потез
младог тимског колеге, који се
поновио и после јучерашње трке,
оставља горак укус и додао:

– Остао је још један викенд и
потрудићу се да у њему мало
поправим позицију у генерал-
ном пласману. Нажалост, ову
сезону су обележили проблеми
с мењачем. „Ауди” је решио тај
проблем новом верзијом тркач-
ког аутомобила, који се ове сезо-

не такмичи само на светском
нивоу, али ће се следеће године
возити и у европском шампио-
нату. Уз све то било је и врло
неспортских потеза мог тимског
колеге у две трке... Трудићу се
да извучем максимум из овога,
да се борим до краја и предста-
вљам Србију у најбољем светлу.
Желим да захвалим свима који
ме у томе подржавају – додао је
Борковић.

Последњи тркачки викенд
Европског TCR шампионата одр-
жава се у Барселони 9. и 10.
октобра.

Прошлог викенда у Инђији је
одржан Куп Војводине у кара-
теу за полетарце, пионире и
наде, а наши најмлађи сугра-
ђани имали су много успеха.

Чланови КК-а Динамо су с
девет трофеја допринели да
њихов клуб буде међу успе-
шнијима. Златне медаље су
освојили Лука Доброта, Ива
Љубичић и Наталија Игић,
сребром су се окитили Вук
Воркапић и Лазар Николић,
а бронзе су заслужили: Сара
Петровић, Лазар Николић, Вук
Воркапић и Лука Доброта.
Одлични су били и: Мартина
Пузић, Јелена Вучковић, Тео-

дора Гагић и Урош Петровић.
Иако су овог пута остали без
медаље, сви су се пласирали
у Куп Србије, који ће бити
одржан наредног викенда у
Младеновцу.

Запажени су били и такми-
чари КК-а Младост. Најсјај-
нија одличја су зарадили
Милош и Марко Милутино-
вић, а сребром су се окитили
Дуња Јовановић, Ива Ракић и
тим нада у борбама (браћа
Милутиновић и Никола Јаво-
рац). Пласман за даље такми-
чење остварили су и петопла-
сирани Никола Јаворац и
Филип Вујиновић.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

СТАРТУЈЕ КОШАРКАШКА
ЛИГА СРБИЈЕ

Љубитељи „краљице игара”
у нашем граду и околини с
нестрпљењем очекују следе-
ћи викенд. После дуге паузе
ред је да почне и првенстве-
на трка за бодове у Кошар-
кашкој лиги Србије.

Један од спортских колек-
тива у Панчеву који из сезо-
не у сезону својим добрим
резултатима и организаци-
јом привлаче пажњу јавно-
сти свакако је и КК Тамиш,
клуб који је више од деце-
није на највећој спортској
мапи наше земље.

Шеф стручног штаба овог
популарног клуба Бојан Јови-
чић, заједно са својим сарад-
ницима, одрадио је припрем-
ни период, али с обзиром на
то да Тамиш и ове сезоне
има знатно измењен састав,
биће потребно време да се
све коцкице сложе. Нарав-

но, не треба сумњати у успех.
Тамиш другачије и не зна.

Први званични меч у новој
сезони кошаркаши из нашег
града одиграће у суботу, 2.
октобра. У првом колу КЛС-а
у Хали спортова на Стрели-
шту гостује Дунав из Старих
Бановаца, па се већ на стар-
ту првенства очекује окршај
старих ривала. Утакмица
почиње у 20 сати.

Поред Тамиша и Дунава,
ове сезоне Кошаркашку лигу
Србије чине и: Динамик
(Београд), Колубара (Лаза-
ревац), Металац (Ваљево),
Младост (Земун), Слобода
(Ужице), Слодес (Београд),
Слога (Краљево), Раднички
(Крагујевац), Војводина
(Нови Сад), Вршац, Здравље
(Лесковац), Златибор (Чаје-
тина), ОКК Београд и Нови
Пазар.

Центар војвођанског џуда про-
шлог викенда био је у месту
надалеко познатом по овом
спорту. У суботу, 25. септем-
бра, у Степановићеву је одр-
жано Првенство Војводине за
најмлађе џудисткиње и џуди-
сте – за полетарце и млађе
пионире.

Џудо клуб Тамиш из нашег
града, спортски колектив који
напредује муњевитом брзи-
ном, и на овом престижном
такмичењу показао је да ће
се о трофејима његових так-
мичара тек писати у супер-
лативима.

На Првенству Војводине за
полетарце Тамиш је у укуп-
ном пласману заузео четврто
место, а томе су допринели
нови шампиони наше покра-
јине Наталија Новаковић и
Филип Фаркаш, као и осва-
јачи бронзаних медаља Ката-
рина Кешин, Ања Урс и Павле

Ћосић. Боје клуба је бранио
и дебитант Никола Станко-
вић.

Запажени су били и мла-
ђи пионири. У овој конку-
ренцији Тамиш је заузео
шесто место у укупном пла-
сману.

Шампиони Војводине
постали су Кристијан Лехни
и Никола Долинга, док је
Василије Стајчић освојио
бронзано одличје.

Сви они пласирали су се
на Првенство Србије, које ће
бити одржано у суботу, 2.
октобра, у Београду, а похва-
ле за пожртвованост на свом
првом наступу заслужили су
и: Софија Петровић, Филип
Планојевић, Петар Василије
и Никола Стојанић.

Екипу ЏК-а Тамиш пред-
водили су тренери Неда Осто-
јић, Дарко Тодоровић и Иван
Остојић.



Да би постојао и опстајао,
мораш да радиш, а да би оправ-
дао очекивања, мораш да се
потрудиш још више... Свесни
су сви у клубу Одбојка 013 да у
спорту нема минулог рада, да
свака нова сезона доноси нова
искушења и нова доказивања,
а да би се опстало међу најбо-
љима, треба изнова радити све
више и јаче.

Нова првенствена трка за
бодове у Другој лиги група
„Север” за сениорке стартује
16. октобра, а девојке увелико
тренирају под стручним над-
зором првог тренера Владими-
ра Јованчића. Иако је тим под-
млађен у односу на прошлу
сезону, и у новом шампионату
Одбојку 013 предводиће иску-
сне играчице: Јелена Петров,
Драгана Марковић, Бјанка Пет-
ковић и Наташа Божић, која

се после операције прста вра-
тила у такмичарски погон.

– Маша Рикановић је опе-
рисала колено и полако очеку-
јемо и њен повратак на терен,
а нашој Александри Гаћеши
желимо много среће у новој

средини, у екипи Срема. Актив-
не су наше школе за почетни-
ке, упис нових чланова је у
току, а пријавили смо и екипе
за надметања у лигама млађих
категорија, па ће и ове сезоне
све очи бити упрте и у наше

пионирке и кадеткиње. У селек-
цији млађих пионирки имаће-
мо заједничку екипу са ОК-ом
БНС, коју ће предводити
Дубравка Флора, а рад започи-
ње и мушка селекција Одбојке
013 – рекао је у телефонском
разговору први човек клуба
Иван Крговић.

Када је сениорски погон овог
спортског колектива у питању,
поред Одбојке 013, у Другој
лиги група „Север” надметаће
се и: Рума, Нови Сад 2, Мла-
дост 1979 (Инђија), Штранд
волеј (Нови Сад), Футог вест,
Кикинда 0230, ФОК (Нови Сад),
Волеј старс (Кљајићево), НС
волеј тим, Срем 2 (Сремска
Митровица) и Футог.

Панчевке у првом колу, 16.
октобра, дочекују Срем 2, што
ће бити и дерби прве рунде
новог шампионата.

СПОРТ
Петак, 1. октобар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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После лидера пала
и Будућност у
Добановцима

Следи још једно
тешко гостовање, 
па опет меч у среду

Захуктала се првенствена трка
за бодове у Првој лиги Србије.
Искушења се смењују као на тра-
ци, јер се игра у ритму среда–
викенд, па одмора и времена за
анализу пређеног пута готово да
и нема. На радост љубитеља спор-
та у Панчеву, а нарочито фудба-
ла, Железничар је у серији
добрих резултата и поново је ту,
на свом месту – при врху првен-
ствене табеле.

После победа у Купу Србије
над пиротским Радничким, те
тријумфа над Тимоком и ремија
у Београду са ИМТ-ом у првен-
ству, „Жеља” је прошле среде на
свом терену савладао Младост
ГАТ из Новог Сада с 3:0. Иако је у
„зеленој оази” покрај Пескане
гостовао лидер прволигашког
каравана, тим који је у седам кола
примио само један гол, „дизел-
ка” је била на висини задатка.

И поред тога што је играо без
четворице стандардних играча,
не да се Железничар није упла-
шио већ је деловао моћно. Личио
је на суперлигашки тим. У сјај-
ној представи свих момака у
бело-плавим дресовима голове
за велики тријумф постигли су
Мирољуб Костић, Лазар Марко-
вић и Лазар Милошев.

Тим из нашег града играо је у
саставу: Марко Кнежевић, Миро-
љуб Костић, Марко Конатар,
Душан Плавшић, Брана Илић,
Александар Ђорђевић, Стефан
Радојичић, Лазар Милошев,
Лазар Марковић, Бојан Балаж и
Обенг Реган. Меч је с капитен-
ском траком око руке завршио
Бојан Трипковић. Играли су и:
Лука Петровић, Дарко Лунц, Луи
Жуниор и Петар Малишић, а
део величанствене победе били
су и Андреј Кожул, Младен Жив-
ковић, Димитрије Томовић, као

и „Жељини” омладинци Филип
Ковачевић и Вукашин Луковић.

Већ у понедељак, 27. септем-
бра, на Крстовдан, „дизелка” из
Панчева наставила је свој побед-
нички пут! Пред расположеном
четом тренера Драгана Аничи-
ћа оружје је морао да положи и
домаћин меча у Добановцима:
Будућност–Железничар 1:3.

Душан Плавшић и његови дру-
гови били су екипа која се за све
пита на терену, иако је домаћин
први дошао до вођства. Будућ-
ност је повела у деветом мину-
ту, случајно, али то је било све
од ње у овом дуелу. Како је вре-
ме одмицало, фудбалери Желе-
зничара су све више стезали

обруч око голмана домаћег тима,
а до изједначења су стигли у 30.
минуту, преко Бојана Балажа.

У другом полувремену „дизел-
ка” је још више додала гас и у 53.
минуту је Луи Жуниор, појачање
из шведског Хамарбија, пости-
гао ефектан погодак за вођство
Железничара од 1:2. Тачку на
победу ставио је феноменални
Лазар Милошев, наш суграђа-
нин, који се од доласка у „Жељу”
показао као велико појачање.

– Хвала домаћину на фер и
коректној игри. Неке ствари
полако долазе на своје место.
Честитам својим момцима на
фудбалу коју су приказали, јер
су спровели у дело оно што ради-

мо на тренинзима. Идемо даље.
Нема времена за славље, јер нас
већ за викенд очекује тешко
гостовање у Сремској Митрови-
ци. Идемо да се надигравамо и
да остваримо добар резултат –
рекао је после меча у Добанов-
цима шеф стручног штаба Желе-
зничара Драган Аничић.

„Дизелка” је играла у саставу:
Марко Кнежевић, Мирољуб
Костић, Марко Конатар, Душан
Плавшић, Александар Ђорђе-
вић, Стефан Радојичић, Лазар
Милошев, Лазар Марковић,
Бојан Балаж, Луи Жуниор и
Обенг Реган. Прилику су доби-
ли и: Лука Петровић, Петар
Малишић, Бојан Трипковић и
Димитрије Томовић, а део још
једног великог тријумфа били
су и Младен Живковић, Брана
Илић, те омладинци Железни-
чара Андреј Кожул, Дарко Лунц,
Филип Ковачевић, Немања
Амбруш и Вукашин Луковић.

Већ у среду, 6. октобра, на
програму ће бити утакмице 11.
кола Прве лиге Србије. Тог дана
Железничар ће играти на свом
терену против Кабела. Утакми-
ца почиње у 15 сати.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ОДБОЈКА 013 У ПУНОМ ЗАЛЕТУ

Прошлог викенда у Сремској
Митровици је одржано фина-
ле Купа Србије у атлетици за
јуниоре. У изузетно јакој кон-
куренцији чланови АК-а Дина-
мо постигли су одличне резул-
тате.

Сања Марић је поново забли-
стала! Победила је у трци на
400 метара, с новим личним
рекордом од 57,06 секунди.
Иако још увек пионирка, она
тренутно нема достојног про-

тивника у јуниорској конкурен-
цији. Други изванредни резул-
тат остварила је Лана Цветко-
ски, која је у бацању копља од
600 грама освојила треће место,
поставивши нови лични рекорд,
који сада износи 31,36 метара.
Боје клуба су бранили и Алек-
са Живанов и Страхиња Стев-
шић, али су овог пута остали
без одличја.

Екипу је спремао и предво-
дио тренер Љупчо Цветкоски.

НОВОСТИ СА АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ

САЊА И ЛАНА У ГЛАВНИМ УЛОГАМА

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

ЖЕЛЕЗНИЧАР НА ПОБЕДНИЧКОМ ПУТУ
СПОРТСКИ

ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ВОЈВОДИНА
Субота, 17.30

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Жене
Дебељача: СПАРТАК–ЈАБУКА
Мушкарци
Јабука: ЈАБУКА–ХЕРЦЕГОВИНА
Шид: РАДНИЧКИ 1958 – ДОЛОВО

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ДУНАВ
Субота, 20 сати

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
С. Митровица: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–КАБЕЛ
Среда, 6. октобар, 15 сати

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ФЕНИКС 1995
Субота, 15.30

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
В. Степа: Ц. ЗВЕЗДА – МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ – Ц. ЗВЕЗДА (Р. Село)
Недеља, 15.30

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – С. ТАМИШ
Субота, 15. 30
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ХАЈДУЧИЦА
Дебељача: СПАРТАК 1911 – СЛОГА
Иваново: СТРЕЛА–БУДУЋНОСТ
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–ДОЛОВО
Утакмице у недељу, од 15.30

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”
Војловица: МЛАДОСТ–ГЛОГОЊ
Панчево: МУНДИЈАЛ–УНИРЕА
Недеља, 15.30

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Београд: Ц. ЗВЕЗДА – ДИНАМО 27:33

СУПЕР Б ЛИГА
Жене
Пријепоље: ПРИЈЕПОЉЕ – ЖРК ПАНЧЕВО
18:23

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Жене
Јабука: ЈАБУКА–МЛАДОСТ 31:17
Мушкарци
В. Степа: В. СТЕПА – ЈАБУКА 27:29
Долово: ДОЛОВО–ХЕРЦЕГОВАЦ 30:27

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Добановци: БУДУЋНОСТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 1:3

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Оџаци: ТЕКСТИЛАЦ – ДИНАМО 1945 2:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Ботош: ОМЛАДИНАЦ ФАМ – БОРАЦ 5:0
Омољица: МЛАДОСТ–СЛОГА 6:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Долово: ДОЛОВО–СТРЕЛА 4:5
Ковин: РАДНИЧКИ – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ 1:0
С. Тамиш: С. ТАМИШ – СПАРТАК 1911 1:2
Б. Н. Село: СЛОГА–ЈУГОСЛАВИЈА 4:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–БСК 4:2
Опово: ОМЛАДИНАЦ 1927 – МУНДИЈАЛ 0:5
Уздин: УНИРЕА–МЛАДОСТ 3:2
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Td5

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Стране припремио

Александар
Живковић

ВИЦЕШАМПИОНИ

На Првенству Србије у гађању
из пиштоља великог калибра
по Ц-програму, са 20 метака
прецизне и 20 метака брзе паљ-
бе, које је одржано у Врбасу, у
конкуренцији 37 такмичара из
десет клубова, екипа СД-а „Пан-
чево 1813” освојила је сребрно
одличје.

Јован Павлица је заслужио
бронзу са 278 кругова, колико
је имао и четвртопласирани
Стево Радошевић, док је Све-
тислав Поштић овог пута пого-
дио 227 кругова.

МЕДАЉЕ, 
МЕДАЉЕ...

Млади џудисти Динама има-
ли су много успеха на Првен-
ству Војводине прошлог викен-
да у Степановићеву.

У конкуренцији полетараца
златне медаље су освојили Див-
на Милановић, Александар
Поповић и Вук Рајковић. Сре-
бром се окитио Матија Црњин,
док је Давид Мамојка заслу-
жио бронзу. У укупном пла-
сману ЏК Динамо је заузео тре-
ће место.

Код млађих дечака клуб из
Панчева је био четврти у гене-
ралном пласману, а његови чла-
нови су освојили четири меда-
ље.

Златна одличја су припала
Вуку Николићу и Урошу Ђури-
шићу, док су се Гаврило Бошко-
вић и Милош Божић окитили
бронзама.

Првенство Србије, на које су
се пласирали поменути млади
борци, биће на програму 2.
октобра.

КАЧАРЕВЦИМА
БРОНЗЕ

Своје такмичаре на Првенству
Војводине за најмлађе џуди-
сте, прошлог викенда у Степа-
новићеву, имао је и ЏК Једин-
ство из Качарева.

Бронзана одличја су заслу-
жили Дејан Николић и Илија
Анђелковић, а боје овог спорт-
ског колектива бранили су и:
Оливер Пољак, Дамјан Мелиш,
Сара Андрић, Петар Раневски
и Богдан Секулић.

ДВА ТРОФЕЈА
На првенству
Војводине за
млађе пиони-
ре у Степано-
вићеву запа-
жен наступ су
имали и џуди-
сти ЏК-а Пан-
чево.

Михајло Вуковић се окитио
сребром, а Владимир Михај-
лов је заслужио бронзу. Дими-
трије Класнетић се пласирао
на седмо место.
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Креће
Срушени зидови остају иза тебе.

    Ако тако хоћеш.

    Кад се осврнеш, можеш само да их улепшаш.

    Срушене границе, чији остаци зјапе.

    Такве су, јесу.

    Шминкање стварности нема смисла.

    Осим када се од тога креће.

    Ка реалном, неулепшаном.

С поплавом снова
Преплаве те осећања.

    Утапаш се у њима.

    И није ти лоше, иако ти се чини да се давиш.

    Јок, изрониш, узмеш ваздух и тераш даље.

    Шта је то тако занимљиво под водом ако жмуриш...

    Мехури кисеоника који ти излазе из уста, немање даха.

    Ништа није интересантно када су ти очи затворене.

    Осим снова.

Све
Имаш нулу око себе.

    Поседујеш емотивно ништа.

    Не занима те да се то промени.

    Не даш себи мира док се тотално не утучеш.

    Самоубијеш, рационално.

    Или ирационално?

    Јбг, мораш да мислиш како си, без тога си безмозгаш.

    Све, све мораш да даш за ту аутопретрагу.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Шест вредних одличја
на највећем такмичењу

Осмерац као понос клуба

Спуштена је завеса на још једну веслач-
ку сезону. Прошлог викенда на Ади
Циганлији одржано је најзначајније
домаће такмичење, на коме су се број-
ни учесници из целе земље надметали
за одличја.

Веслачи Тамиша су на Првенству
Србије наступили у подмлађеном саста-
ву, с капитеном и репрезентативцем
Милошем Станојевићем на челу, а оства-
рили су веома добре резултате. Две злат-
не, сребрна и три бронзане медаље потвр-
ђују да се и ове године вредно радило и
поред отежаних услова услед вирусне
епидемије.

Милош Станојевић, од кога се очеки-
вала четрнаеста титула шампиона Срби-
је у лаком скифу, имао је велики пех с
травом која је пливала у његовој стази,
због чега је морао да се заустави и про-
ђе као други кроз циљ. Велики успех су
остварили кадети Тамиша у дубл-скулу
Андрија Ранковић и Лазар Ковачевић,
који су после успешних квалификација
у конкуренцији 13 дублова дошли до
финала. И поред тога што први пут
веслају у старијој категорији, показали
су изузетну борбеност и технику весла-
ња која их је довела до бронзане меда-
ље. Бронзано одличје у лаком дубл-ску-
лу освојили су најстарији члан Милош
Станојевић и млада нада панчевачког
веслања Немања Бадрљица.

За поклонике веслања у Панчеву
било је велико задовољство то што
је после 25 година ВК Тамиш насту-
пио и у осмерцу, престижној веслач-
кој дисциплини која је предодређе-
на само за велике веслачке клубове.
Иако су као четврти прошли кроз
циљ, млади кадети: Павле Милути-
новић, Марко Јанчикин, Огњен Виде-
нов, Андрија Ранковић, Дамјан Стој-
ковић, Лазар Ковачевић, Петар
Перић, Михајло Марковић и корми-
лар Мартина Герстнер показали су
да ће следеће године, када клуб сла-

ви сто година постојања, доминира-
ти у овој дисциплини.

– С обзиром на то да је већина весла-
ча Тамиша прешла у старију категори-
ју, у којој је конкуренција далеко јача,
наш основни задатак је био да кроз јаке
регате стичемо искуство и знање и уна-
пређујемо технику тако да следеће годи-
не можемо да развијемо њихов пуни

потенцијал и репрезентативне каријере
за најбоље. Резултати на овом првен-
ству говоре да смо на добром путу –
прокоментарисао је наступ веслача Тами-
ша њихов тренер Огњен Матијевић.

Три златне медаље овог пута су осво-
јили ветерани Тамиша Бошко Бјелајац
у скифу и дубл-скулу и Милан Пузић у
скифу. А. Живковић

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ВЕСЛАЊУ

ТАМИШ УВЕК МЕЂУ НАЈБОЉИМА

Првен ство Срби је у олим пиј ском диза -
њу тего ва за сени о ре и вете ра не одр жа -
но је про шлог викен да у Субо ти ци, а
чла но ви Клу ба диза ча тего ва Дина мо
поно во су пости гли запа жен резул тат.

Урош Дашић је у кате го ри ји сени о ра
до 89 кг осво јио сре бр но одлич је у трза -
ју и биа тло ну (трзај и изба чај), док је у
дисци пли ни изба чај зау зео прво место.
Милош Обре но вић, тако ђе сени ор, насту -
пио је у кате го ри ји до 96 кг, у којој је у
укуп ном пла сма ну у све три дисци пли -
не засеб но био четвр ти.

– Урош је у дисци пли ни трзај успе -
шно савла дао 125 кг, након чега је поку -
шао да подиг не и десет кило гра ма више
и тако поста ви нови држав ни рекорд у
трза ју. Сит ни це су одлу чи ва ле око при -
зна ва ња поку ша ја, али нажа лост поку -
шај није био успе шан. У дисци пли ни
изба чај, са успе шно савла да них 157 кг,
Урош Дашић је постао шам пи он Срби -
је и рекор дер у тој дисци пли ни. Милош
Обре но вић је успе шно савла дао 100 кг

у дисци пли ни трзај и 130 кг у дисци -
пли ни изба чај, при чему је обо рио лич -
ни рекорд за чита ва 23 кг у биа тло ну,
што је сва ка ко изван ре дан успех. Посеб -
ну захвал ност за при пре му и одла зак
на ово првен ство дугу је мо Дими три ју
Сте фа но ви ћу, Нена ду Мак си мо ви ћу,
Гли го ру Шкр па ну, Мило шу Цве та но ви -
ћу, Нова ку Луки ћу, Деја ну Гли го ри ћу и
Мило шу Грби ћу – пре нео је ути ске из
Субо ти це први човек КДТ-а Дина мо
Филип Вла јић.

У субо ту, 25. сеп тем бра, у Бач кој
Палан ци је одр жа но Првен ство Вој во -
ди не у бенч-пре су, на коме су бри љи ра -
ле чла ни це КДТ-а Дина мо.

Јова на Радо ва нов је три јум фо ва ла у
кате го ри ји сени ор ки пре ко 84 кг, а Бар -
ба ра Тотар вај, тако ђе сени ор ка, осво ји -
ла је зла то у кате го ри ји до 76 кг. Обе
так ми чар ке су нове рекор дер ке Вој во -
ди не. Глав ни суди ја на овом првен ству
била је Кри сти на Цвје ти ћа нин, члан
КДТ-а Дина мо. А. Ж.

У Сенти је прошлог викенда одр-
жано Првенство Србије у рвању
слободним стилом, на коме су
такмичари Динама још једном
показали да с разлогом заузима-
ју сам врх овог спорта у нашој
земљи.

Девојчице до 15 година из пан-
чевачког клуба најбоље су у екип-
ној конкуренцији, док су вице-
шампионске титуле припале
дечацима и кадеткињама, а
јуниорке Динама су заузеле тре-
ће место.

Много успеха чланови Дина-
ма су имали и у појединачном
надметању. У групи пионира браћа
Огњен и Стефан Тодосијевић обједини-
ли су титуле у слободном и грчко-рим-

ском стилу, а шампионски пехар је
заслужила и Милица Секуловић. Јова-
на Радивојевић је освојила сребро у

кадетској и бронзу у јуниорској
конкуренцији. Стефан Тодосије-
вић је био други кадет, а Лена Ећи-
мовић је била друга пионирка. Јова-
на Јанковић је зарадила бронзу у
надметању млађих пионирки, а Вук
Цицуљ је заслужио сребро код ста-
ријих пионира. Серж Ховатимјан
је освојио златно одличје у такми-
чењу најмлађих бораца, а његов
брат Артуг сребро. Маши Милоса-
вљевић је припала бронза у групи
млађих пионирки. Боје клуба су
бранили и Милош Јовановић и
Данило Бошковић.

Панчевачку „казнену експеди-
цију” у Суботици су предводили трене-
ри Драгана Јанков, Вујо Шајић и Мили-
воје Тодосијевић. А. Ж.

ДРЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ У ОЛИМ ПИЈ СКОМ ДИЗА ЊУ ТЕГО ВА

УРОШ У ПРВОМ ПЛА НУ

РВАЧИ ДИНАМА РЕДОМ НИЖУ УСПЕХЕ

„КАЗНЕНА ЕКСПЕДИЦИЈА” ИЗ ПАНЧЕВА


