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Почело кажњавање
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НОВО У ГРАДУ!

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1
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У Брестовцу и даље чекају
прикључке за гасну мрежу

ИДЕ ЗИМА, А ГРЕЈАЊА НЕМА

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!
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НОВИ ТАМИШКИКЕЈ
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ИНТЕРЕСАНТНА ШЕТЊА
С ВАЈФЕРТОМ ПОДРУКУ
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ребалансом буџета смо определили
средства скоро свим јавним кому-
налним предузећима у насељеним
местима.

Допуњен план генералне 
регулације Мисе

Одборници су усвојили и Предлог
одлуке о давању сагласности на Прото-
кол о променама и нацрт Анекса Уго-
вора о јавно-приватном партнерству
без елемената концесије, за финанси-
рање, изградњу и одржавање локалне
путне инфраструктуре на територији
града Панчева. О овом Предлогу одлу-
ке известилац је била градска мена-
џерка Маја Витман.

Представници грађана су подигли
руке за Анекс Уговора о јавно-приват-
ном партнерству за вршење услуга

реконструкције и модернизације систе-
ма јавног осветљења применом мера
уштеде енергије са LED технологијом на
територији града Панчева, као и Анекс
Јавног уговора за доделу концесије за
јавну услугу поверавања обављања
делатности домаћег линијског превоза
путника на територији града Панчева и
изградњу нове аутобуске станице.

Усвојени су и Предлог одлуке о
изменама и допунама Плана генерал-
не регулације „Проширена Миса са
гробљем” (Целина 3) у Панчеву,
Предлог одлуке о измени Одлуке о
додели бесповратних средстава преду-
зетницима, микро и малим правним
лицима – привредним субјектима с
територије града Панчева за набавку
машина и опреме, Предлог одлуке о
усвајању Предлога текста уговора о

преносу права коришћења на непо-
кретности у јавној својини града Пан-
чева – зграда у функцији осталог обра-
зовања – обданиште за децу у Улици
цара Лазара 126, Предлог одлуке о
измени Одлуке о поступку и начину
решавања захтева грађана за накнаду
штете услед уједа напуштених паса
или мачака и Предлог одлуке о поста-
вљању споменика команданту 49. гар-
дијске дивизије Василију Филиповичу
Маргелову, на тргу В. Ф. Маргелова у
Панчеву, на кружном току.

Као што смо рекли, одборници су
гласали и за измене програма послова-
ња јавних комуналних предузећа на
територији града Панчева и измене
програма рада установа културе на
територији града Панчева за 2021.
годину. С. Трајковић

Повећање класичних 
прихода буџета последица
стављања у функцију
северне индустријске зоне

Мења се уговор о 
модернизацији система
јавног осветљења

Пред одборницима Скупштине града
Панчева, 29. октобра, нашле су се 43
тачке дневног реда. Мењани су програ-
ми рада јавних комуналних предузећа
и установа културе, али најважнија
тема била је усвајање Предлога одлуке
о изменама одлуке о буџету Града
Панчева за 2021, односно ребаланс
буџета.

Ову тачку, на 15. седници овог сази-
ва, образлагао је градоначелник Пан-
чева Александар Стевановић. Он је за
говорницом најпре рекао да се у 
периоду од јануара до септембра, уз
праћење финансијских показатеља,
дошло до закључака који су импле-
ментирани у трећи ребаланс буџета.

Повећање буџета од 
преко триста милиона

Стевановић је најпре напоменуо да је
видљиво повећање класичних прихода
буџета.

– То је нешто што је изазвано свим
оним што смо радили у претходном
периоду, а ту пре свега мислим на
формирање и стављање у функцију
северне индустријске зоне, у којој су
отворене две фабрике. Укупно пове-
ћање буџета је негде око 318 милио-
на динара. Наравно, имали смо
корекције услед пандемије ковида
19, која је нажалост свеприсутна у
целом свету, па и код нас. Овим реба-
лансом буџета смо наставили да пла-
нирамо неке нове инвестиције, да
планирамо даље уређење нашег гра-
да. Са 218 милиона динара ћемо
наставити даље уређење, односно
реконструкцију и рехабилитацију
путне инфраструктуре на територији
града Панчева са свих девет насеље-
них места, али и у самом граду Пан-
чеву – казао је Стевановић.

У плану су следеће инвестиције:
изградња кружног тока у Улици Мило-
ша Обреновића и реконструкција јед-
не од најлошијих деоница у нашем
граду, а то је први део Улице Михајла
Обреновића, од Граничарске улице до
Улице Милке Марковић. Градоначел-
ник је додао:

– Градићемо кружни ток на Тесли.
Радићемо пројектно-техничку доку-
ментацију и верујем да ћемо по
њеном добијању имати довољно
средстава да реализујемо изградњу
тог кружног тока. Оно што ћемо даље
средити јесу две котларнице које су
заиста у лошем стању, у Основној
школи у Банатском Новом Селу и у
школи „Свети Сава” у Панчеву.
Определили смо средства за рекон-
струкцију електроинсталација у
Машинској школи Панчево. Овим
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Кап разума
у бури

небулоза
У јеку драматичне епидемијске
ситуације и (не)адекватних држав-
нихмеранавиделоизлазеразнетео-
рије– одонихблагозавереничкихдо
најмрачнијих катаклизмичних.

Питање је како се уопште дола-
зи до таквог стадијума људске све-
сти, односно одакле потреба за
веровањем у све што се сервира у
ери хиперинформисаности или,
још горе, како раде процесори
ишчашенихумовакојитаквенебу-
лозе измишљају и надограђују.

Да бисмо дошли до иоле рацио-
налног одговора, потребно је много
стручног промишљања и система-
тичног дубинског праћења тих „слу-
чајева”, али овако одокативно
посматрано, стиче се упадљив ути-
сакдајеуправострахједанодпокре-
тача свих тих квазиидеологија.

У том смислу „најпогодније”
местозаиндуковањетраума јепан-
демијакоронавируса, тојестпсихо-
лошке последице које пре свега
настају као резултат небројених
непознаница у вези с њом. И то
ствара масе (престрављених) бун-
товника против свега што, нарочи-
то у овој ситуацији, систем изне-
дри, па не треба да чуди ни ствара-
ње тако јаког корпуса антиваксера,
љутихпротивника„фармакомафи-
је”, или, с друге стране, оних који
слепо верују у надрилекарство.

И док се већина тих ставова и
размишљања олупава о хриди у
виду усијаних глава које упијају
океане небулоза донетих цунами-
јем с друштвених мрежа, има и
оних који, због тог празноверја,
могу себи озбиљно да науде.

Последња у том низу је сомнам-
булна идеја да се корона најефика-
снијелечи„ивермектином”. Занеу-
пућене, то је лек који се користи за
чишћење црва и других паразита
код крупније стоке, док код људи
може да изазове мучнине, такозва-
не беле столице, крварење као
последице оштећења дигестивних
органа и ко зна шта још. Све ово су
већ виђене реакције оних који су
поверовалиуделотворносттесума-
нуте приче.

А како и не би (поверовали) кад
их износе и неке озбиљне лекарске
фаце, попут рецимо доктора Бојка
Бјелаковића, досадашњег начел-
ника кардиологије на Дечјој
интерној клиници у Нишу. Он је те
опасне надриидеје пропагирао у
„Вајбер” групи која за лечење пре-
поручује управо „ивермектин”.
Ипак, убрзо је реаговао колегијум
Универзитетског клиничког цен-
тра и акламативно га разрешио
наведене функције.

Напослетку, добро дође и кап
разума у овој бури свакојаких, па и
веома опасних небулоза.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Јордан Филиповић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ОДРЖАНА 15. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

Слобода.

Ових дана на Тамишу

Снимио: Милан Шупица

НАЈВЕЋЕ ПОВЕЋАЊЕ
ОД ПОРЕЗА НА ЗАРАДЕ

У првих девет месеци ове године

буџет Панчева пунио се брже од

планираног. Највеће повећање, од

196,5 милиона динара, у буџет су

донели порези на зараде. Секун-

дарно у повећању прихода уче-

ствује допринос за уређење

грађевинског земљишта, који је

премашио план за 77,3 милиона

динара. Приходи од пореза на

имовину већи су од планираних за

31,2 милиона динара, а од пореза

на самосталне делатности приход

је увећан за 44,9 милиона динара.

У прва три квартала ове године

приходи од закупа пољопривред-

ног земљишта и објеката били су

177 милиона динара, а од саобра-

ћајних прекршаја остварено је

26,2 милиона динара прихода.

РАЗВОЈНИ РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ

ГРАДСКА „КАСА” ТЕЖА, У ПЛАНУ НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Градска менаџерка Маја Витман
обишла је почетком недеље Преспан-
ску улицу у насељу Миса, у којој се,
после завршених припремних радо-
ва, поставља први слој асфалта у
дужини од 1.000 метара.

– Поред Преспанске улице, у дру-
гом кругу радова по пројекту јавно-
приватног партнерства, грађани су
добили асфалт у Хаџи Продановој
улици. У току су припремни радови
за Kордунашку, Војвођанску, Шар-
планинску и Власинску улицу до
Kудељарског насипа. Након заврше-
них радова на изградњи водоводне
мреже у Охридској и Власинској ули-
ци, у делу према касарни, и изведе-
них прикључака, асфалтираћемо и
њих, како не бисмо тек асфалтиране
улице крпили. У току следеће године
у плану је да се раде улице Борска и
Банијска. Досад смо асфалтирали
Шарпланинску улицу од Новосељан-

ског пута до Бачванске, Златиборску,
Херцеговачку и Војвођанску улицу од
Бачванске до Сремске, наставак

Бококоторске улице, као и
Сремску, Македонску од
Бачванске до Херцеговачке и
Хаџи Проданову улицу и уреди-
ли смо стазе око цркве у
Kозарачкој улици. До данас, за
14 месеци, урадили смо 89 ули-
ца, 43 километра путева и три
километра пешачких стаза.
Равномерним улагањем показу-
јемо једнаку одговорност према
свим грађанима. Градска насе-
ља имају једнак приоритет као
и насељена места и то је важно
да грађани знају – изјавила је
Маја Витман.

У насељеним местима радо-
ви су у току у Старчеву, Јабуци,
Банатском Новом Селу и Доло-
ву, а пре две недеље завршени

су у Глогоњу. Ускоро ће се радити и у
Kачареву, Омољици и Банатском
Брестовцу. С. Т.

СРЕЂИВАЊЕ НАСЕЉА МИСА

Нови асфалт у Преспанској улици

Влада Србије је на седници одржа-

ној 3. новембра усвојила предлог

буџета за 2022. годину којим су

планирани јавни приходи у износу

од 1.516,8 милијарди динара и рас-

ходи од 1.717 милијарди динара,

што значи да је планиран дефицит

републичке касе од три одсто.

Министар финансија Синиша

Мали за „Танјуг” је изјавио да ће

„буџет бити апсолутно развојни”.

– Опет се ради о рекордном изно-

су инвестиција, односно о 486

милијарди динара на нивоу опште

државе, што ће бити усмерено на

капиталне инвестиције. Наредне

године ће бити настављен велики

инвестициони циклус улагања у

ауто-путеве, школе, болнице, еколо-

гију, односно изградњу фабрика за

пречишћавање отпадних вода и

канализацију, и све друго што

подиже квалитет живота грађана

Србије. Србија је још пре неколико

година постала велико градилиште.

Од тог стуба наше економске поли-

тике не одустајемо. Дакле, и наред-

не године очекујемо наставак свих

тих инвестиција и за то смо обезбе-

дили новац у рекордном обиму за

2022. годину – објаснио је Мали.

Он је прецизирао да ће у складу

с тим Министарство грађевинар-

ства, саобраћаја и инфраструктуре

имати већи буџет од овогодишњег

за 83,71 милијарду динара, Мини-

старство просвете, науке и техноло-

шког развоја ће располагати са 17,1

милијардом динара више него

2021. године, а буџет Министар-

ства заштите животне средине биће

већи за седам милијарди динара.
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Запослени у здравству, социјал-
ним службама и војсци добиће
повећање плате од осам одсто,
док осталима у јавном сектору
од 1. јануара следује повишица
од седам одсто. Ово је предви-
ђено буџетом за 2022, најавио је
јуче Синиша Мали, министар
финансија, и нагласио да ће се
повећање зарада финансирати
из реалних извора јер се
предвиђа да ће привредни раст
догодине бити 4,5 одсто.

Основна плата лекара специја-
листе од Нове године износиће
око 118.800 динара, а плата
наставника почетника 68.480.
Просечна зарада службеника у
државној администрацији биће
84.135 динара, аулокалној64.908.

Представници Фискалног саве-
та наводе да је добра вест да у
2022. постоји фискални простор
за солидно повећање плата.
Међутим, ово независно тело
процењује да је економски добра
мера повишења зарада у јавном
сектору за око шест одсто, јер
овај раст не би угрозио стабил-
ност јавних финансија, а дозво-
лио би и одређено повећање бро-
ја запослених од око један одсто
(тренутно постоје озбиљни мањ-
кови радника у појединим дело-
вима јавног сектора).

– Плате запослених у јавном
секторувећнеколикогодинапове-
ћавају се знатно брже од при-

вредног раста, што је економски
лош и дугорочно неодржив тренд.
У 2022. би зато требало плани-
рати пораст зарада који би био
нешто нижи од очекиваног номи-
налног раста БДП-а – напомињу
из Фискалног савета.

Према подацима Републичког
завода за статистику, просечна
плата у Србији је у августу ове
године износила 64.639 динара, а
у јавном сектору је била 72.113.
Радници у јавним републичким
предузећима су у просеку зара-
ђивали 82.823 динара, а у локал-
нимкомуналнимфирмама63.144.

Јасна Јанковић, председница
Уније синдиката просветних рад-
ника Србије, каже да повећање
плата јесте добродошло, али је

недовољно с обзиром на то да су
тренутнапримањапросветнихрад-
ника испод републичког просека.

– Почетничка зарада настав-
ника је око 60.000 динара, а про-
сечна плата наставника са ста-
решинством и већим радним
стажем је око 64.000. Највишу
зараду има директор школе, око
70.000 динара. Ово су заиста
мале плате будући да у школа-
ма ради високообразовни кадар
који треба да учи децу, а на стра-
ну то што се млади кратко задр-
жавају у просвети и што нема-
мо довољно наставног особља –
наводи Јанковићева.

Раде Панић, председник син-
диката лекара и фармацеута,
напомиње да тренутна плата лека-

ра специјалисте износи око
110.000 динара, а с дежурствима
и прековременим радом креће
сеураспонуод150.000 до170.000.
Зараде медицинских сестара су
између 50.000 и 65.000 динара у
зависности од места на коме раде.

– Проблематично је да већ три
године важи Закон о платним
разредима и групама, али се он
не примењује. По том закону
плата специјалисте, без икаквих
додатака, требало би да буде пет
до шест пута већа у односу на
основицу, односно минималну
зараду. Тренутно имамо три
различите основице за немеди-
цинске раднике, сестре и техни-
чаре и за лекаре. Према плат-
ним разредима, требала би да
постоји јединствена основица у
целом јавном сектору. Сматрам
да би најпре требало спровести
оно што је законом гарантовано,
а потом причати о повећању од
осам одсто – каже Панић.

О увођењу платних разреда
говори се од 2013. Прописи су
донети и на томе се стало. Мини-
старство финансија у фебруару,
како сазнајемо, почиње да при-
мењује нови информациони
систем за праћење зарада у јав-
ном сектору. Тежиште ће бити
на њиховој бољој контроли, као
и на другачијем обрачуну. Реч
је о пројекту „Искра”, који треба
да уведе ред у систем зарада код
корисника јавних средстава.

ЕПИДЕМИЈА МЕЊА КАЛЕНДАР

Школски распуст од 8. до 15. новембра
ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО

У ПЛИВАЊУ

Ања
вицешампионка

Наша суграђанка Ања Цревар
освојила је прву медаљу на вели-
ким сениорским такмичењима.

Она је у финалу трке на 400
м мешовито на Европском
првенству у малим базенима
у руском граду Казању, у вре-
мену новог рекорда Србије
4:30,47, стигла до вицешам-
пионске титуле Старог конти-
нента.

Сребро је са идентичним
временом освојила и итали-
јанска пливачица Сара Фран-
чески. Златна медаља је, са
само две стотинке бржим вре-
меном, отишло у руке репре-
зентативке Турске Викторије
Гунеш. А. Ж.

КОРОНА

Званична одлука
о трећој дози

Национални комитет за имуниза-
цију донео је у среду, 3. новембра,
коначну одлуку о примени бустер
дозе, а упутства је на свом сајту
објавио Институт за јавно здравље
Србије„ДрМиланЈовановићБатут”.

Трећудозунаконнајмањечети-
ри месеца треба да приме сви они
којисукаопрведвепримиликине-
ску вакцину „Синофарм”, а сви
они који су примили друге вакци-
не, бустер дозу треба да приме
након најмање пет месеци.

„На основу одлуке Национал-
ног комитета за имунизацију, а
према Стручно-методолошком
упутству за спровођење ванредне
препорученеимунизацијеуСрби-
ји, бустер доза вакцине против
ковида 19 примењује се код свих
особа код којих је завршена при-
мовакцинација”, наводи се на сај-
ту „Батута”.

„Оставља се могућност да особа
која се вакцинише изабере врсту
вакцине која ће бити примењена
као бустер доза”, наводи се на сај-
ту „Батута” и додаје да, уколико се
вакцина Гам-КОВИД-Вак приме-
њује као бустер доза, даје се прва
компонента наведене вакцине.

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, заинте-
ресовани у Заводу „Панче-
вац” 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
М и о д р а г
Шипчић с Вој-
номедицинске
академије.

Ендокрино-
лошке пре-
гледе обавља
др Гордана
Вељовић из
Опште болни-
це Панчево, а
колор доплер
врата, руку,
ногу и абдо-
миналне аор-
те и ултразвук
меких ткива
ради др
Ненад Марги-
тин, специјалиста 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
прегледе. За прегледе из
области гинекологије заду-

жена 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”, посеб-
но онда када је неопходно

урадити пре-
гледе и анали-
зе на једном
месту и доби-
ти резултате
што пре. С
тим у вези,
треба подсети-
ти и на то да
се у Заводу,
примера ради,
све врсте
л е к а р с к и х
уверења изда-
ју за макси-
мално два
сата.
И овог месе-

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

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

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.500 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

ПРОМО

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Било који 

специјалистички

преглед 

можете заказати

радним данима

од 7 до 14 сати 

и суботом од 

7 до 12 сати,

путем телефона 

013/21-90-900 и

013/21-90-903.

ПРОМО

Министар здравља Златибор
Лончар рекао је 2. новембра да
су лекари који су препоручили
или преписали лек „ивермек-
тин” већ смењени са својих рад-
них места, а да је на „Вајбер”
број на који могу да се пријаве
доктори који пацијентима саве-
тују да се не вакцинишу стигло
мање од десет пријава, те да су
све процесуиране.

– Они који су били на неким
руководећим местима, више
нису. Сада следи други део. Тај
лек није по закону, то је нереги-
строван лек за људску употребу.
Он се користи у ветерини и не
може да се користи и препору-
чује људима – нагласио је Лон-
чар на конференцији поводом
годину дана Владе Србије и додао

да ће се сматрати да лекари који
препоручују употребу тог лека
нарушавају здравље и живот гра-
ђана Србије, па ће у складу с
тим и сносити одговарајуће
последице.

Што се тиче „Вајбер” броја за
пријаву лекара који пацијенти-
ма саветују да се не вакцинишу,
министар је рекао да у почетку
није било пријава, али да се
последњих дана тај број повећао.

– У последњих неколико дана
имамо више пријава, нешто мање
од десет, тако да су они
процесуирани. Надам се ћемо до
краја недеље, најкасније следеће,
добити епилог – рекао је Лончар.

Директор Лекарске коморе
Србије др Милан Динић рекао
је да је на мејл ЛКС стигла једна

пријава и да су у непрекидној
комуникацији са здравственом
инспекцијом, која администри-
ра број телефона за пријаву лека-
ра који не саветују вакцинацију.

– Ако лекар изјави нешто про-

тив вакцинације, то је за осуду –
рекао је Динић за РТС и додао
да очекује сарадњу са здравстве-
ном инспекцијом и делом за
високотехнолошки криминал да
би се идентификовала лица која
администрирају „Вајбер” групу
на којој се препоручује лек „ивер-
мектин” и утврдило да ли су
деловала супротно лекарској про-
фесији. – Забрањено је пружање
здравствене услуге ван установе
– рекао је он.

Подсетимо, првог дана новембра
је с функције начелника Одељења
за кардиологију на Клиници за
педијатријуКЦНишсмењенпроф.
дрБојкоБјелаковић, једанодлека-
ра који су били администратори у
бизарној „Вајбер” групи „ЛНРЕ –
ивермектин препоруке”.

ЕНЕРГИЧНА РЕАКЦИЈА НА АНТИВАКСЕРСКУ КАМПАЊУ

Кажњени лекари који су преписивали „ивермектин”

ОД НОВЕ ГОДИНЕ НОВЕ ПЛАТЕ

ЛЕКАРИМА ПОВЕЋАЊЕ ЗАРАДА ОСАМ,
НАСТАВНИЦИМА СЕДАМ ОДСТО

Уместо четири празнична дана,
који „падају” од 11. до 15. новем-
бра, ђаци у Србији одмараће се
целу седмицу. Мини-распуст
није био у плану по школском
календару, али је због погор-
шане епидемиолошке ситуаци-
је продужен и трајаће од 8. до
15. новембра.

Министар здравља Златибор
Лончар изјавио је минуле
недеље да ће јесењи
распуст у школама
бити продужен, чиме
ће се прекинути
ланац преноса коро-
навируса у тим обра-
зовним установама.

– Деца треба да
имају распуст три дана,
плус викенд, али спојиће-
мо ту недељу највероватније и
то ће бити укупно девет дана –
рекао је Лончар одговарајући
на питања новинара у Панче-
ву.

Навео је да се то радило и
раније да се прекине и ланац
сезонског грипа и да је то тада
давало резултате, те изразио
наду да ће тако бити и сада.

Чланови Кризног штаба сма-
трају да би дужи јесењи
распуст могао да помогне у

сузбијању вируса.
– Дужи распуст може да има

ефекта ако би се родитељи и
ђаци понашали у складу с мера-
ма – каже епидемиолог Бра-
нислав Тиодоровић.

Његова колегиница из Кри-
зног штаба Тања Јовановић
такође сматра да би дуже одсу-
ство деце из школе могло да

има ефекта.
– Због короне, али и
због других вируса
било би важно да се
предузму противе-
пидемијске мере,
укључујући и про-
дужетак јесењег

распуста. То би могло
да помогне – сматра

Тања Јовановић.
Она подсећа да улазимо у

период када вируси царују, а
ускоро се очекује и вирус гри-
па, који је већ изолован у окру-
жењу.

Медији јављају да се разми-
шљало и да се помери зимски
распуст, који је ове године пла-
ниран за 31. децембар, па би
почео већ средином децембра.

– Све опције су у игри, а одлу-
ке доноси Кризни штаб – кажу
у Министарству просвете.



Реконструкција
променаде један од
капиталних пројеката
панчевачке власти

Биће изграђена и
пасарела за прелазак
у Градску шуму

Панчевке и Панчевци не
размишљају много када их неко
пита где у граду воле да шетају
и уживају у природи. Два су
могућа одговора: Народна башта
и кеј. Најлепши парк у овом
делу света је одавно сређен, а на
питање како ће изгледати кеј
после планиране реконструкци-
је одговорио је градоначелник
Панчева Александар Стевано-
вић на сајту „Србија данас”.

Он је рекао да се тренутно
врши избор извођача за реали-
зацију овог пројекта и да је
предвиђено да се сложени радо-
ви изведу на потезу од моста на
Тамишу до „Бродоремонта”.

Санација бедема
за одбрану града

Панчевачки кеј је изграђен осам-
десетих година прошлог века и
од тада никада није обнављан
нити саниран. Реконструкција
ове променаде је неопходна и
управо је то један од капитал-
них пројеката које је зацртала
садашња панчевачка власт. Нов
пројекат подразумеваће да се
Панчево спусти на реку, одно-
сно да се постојећи кеј догради.

Пројектом су дефинисани
радови на изградњи нових тере-
на спортско-рекреативног садр-
жаја, постављање угоститељских
објеката, изградња великог бро-
ја дечјих игралишта, као и рекон-
струкција постојећих пешачко-
-бициклистичких стаза и изград-

ња нових. Такође, биће изврше-
на санација бедема, са свим
потребним геомеханичким ана-
лизама, за потребе одбране гра-
да од поплава. Планирана је и
изградња нових паркинг-места,
те парк-санкаонице, односно
скејт-парка у летњем периоду.

Такође, зелене површине биће
повећане и оплемењене новим
садницама и мобилијаром. Уз
то, планира се постављање нових
стубова јавне расвете, нових клу-
па и чесама, канти за одлагање
селективног отпада, а простор
за истрчавање кућних љубима-
ца биће реконструисан и про-
ширен, баш као и амфитеатар.
Мислило се и о унапређењу садр-
жаја на градском понтону: ту ће
стајати сувенирница за туристе.

Урбани мобилијар

Циљ пројекта је да Панчево иза-
ђе на реку Тамиш, да промена-
да постане нови симбол града.
У ту сврху планирана је и изград-
ња пасареле, која ће омогућити

прелазак на другу обалу реке, у
Градску шуму, чије уређење је
планирано у некој од наредних
фаза радова.

Градоначелник Стевановић је
додао:

– Имали смо жељу да про-
стор на Тамишу, на нашој про-
менади, рехабилитујемо, да га
оплеменимо новим садржајем
и да једноставно с грађанима
поделимо наше омиљено место
у новом руху, али и да га учини-
мо прихватљивим за све потре-
бе осталих људи који долазе на
тамишки кеј. Добро је познато
да велика већина Панчеваца воли
да своје слободно време прово-
ди баш на кеју.

Он је казао да се нада да ће
Панчево у најскорије време доби-
ти потпуно рехабилитован град-
ски кеј.

– Све стазе и платои који се
налазе на тамишком кеју биће
реновирани. Поставићемо и нове
плоче и неће више бити неких
плоча са избетонираним дело-

вима и оних с коцкама које фале.
Људима који туда трче, возе
бицикл, или мајкама с колици-
ма садашње стање не иде у при-
лог, а имамо и поједине делове
до којих људи не могу доћи и не
могу их користити баш зато што
нису уређени на начин на који
је требало да буду – објашњава
Стевановић.

Градоначелник је говорио и о
зеленилу на променади поред
Тамиша:

– Биће организована садња
новог дрвећа, односно повећан
број садница на тамишком кеју
и оно што је најбитније – ура-
дићемо комплетни урбани
мобилијар, који подразумева
постављање нових клупа, кан-
ти за смеће и паркинга за бици-
кле, којих ће бити више него
данас.

На кеју недостаје и расвета у
вечерњим сатима. За њу је већ
урађен пројекат, па ће у склопу
рехабилитације кеја расвета бити
тотално реконструисана.
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СЛОБОДНИЈИ ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

За ефикасно и одговорно поступање органа власти

Ми смо на нивоу да не знамо наша права. Основна људска
права не знамо. У таквој ситуацији је нормално да жена
не буде третирана једнако. И доста ми је више тог мушког
дискурса „наравно да поштујем жене, и ја имам сестру,
мајку...”. Не можемо тако да разговарамо. Ваљда пошту-
јеш жене јер ми живимо на истој планети, а не зато што си
осетљив на жене јер те је родила жена. У том случају
поштујеш само своју мајку. Много смо ми у великом про-
блему и то се види сада када су све ове жене изашле. То
показује како наши просвећени, високообразовани мушкар-
ци третирају жене. Сигурна сам да постоји једна врло кри-
тична маса мушкараца који нису толико „едуковани”, а
имају бољу свест о женама, док се у овом случају ради о
позицији моћи. Ти си људско биће ако успеш да превази-
ђеш своју позицију моћи. Ако је не злоупотребљаваш.

(Реперка Ивана Рашић – Сајси Ем-Си, 
„Данас”, 28. октобар)

* * *
Крај видим кроз максимално ангажовање које сад треба
да имамо, требало је и раније да се препознају они који
је требало да раде спуштање према младима, да они
схвате кроз разне школе да се о томе говори. Ми имамо
ситуацију да се деца осећају да је кул бити против вакци-
на, то је страшно и то је последица претходне пандемије
дубоко укорењених схватања њихових родитеља.

(Епидемиолог Предраг Кон, 
Н1, 1. новембар)

* * *

Мене не занимају ни Хрвати, ни Срби, ни Јапанци, ни Кинези...
мене то уопште не занима, никакав национализам, расизам,
шовинизам, ја и даље стојим на ономе да је битно ко је какав
човек. Ја сам Хрват, моји родитељи су католици, моја деца нису
крштена, неидууцркву, уХрватској јетодостанеобично, зашто
биишла? Верајеприватнастварсвакеособе, аливладамишље-
ње већине. Зашто стављати крст у вртић? Па ту долазе Мусли-
мани, Жидови, Срби... Ако у разреду има 20 Хрвата и један
Србин, ја сматрам да сви треба да штитимо њега, јер њему тре-
ба бити најбоље, ја сам увек на страни слабијег.

(Писац Дамир Каракаш, 
портал „Нова.рс”, 1. новембар)

* * *
Није само јавни сервис крив за девалвацију новинарске
професије, иако сноси велики део кривице. Девалвација
професије у целини је на савести свима нама који се бави-
мо новинарством. Нисмо успели да изградимо професио-
нални фронт, професионалну брану од „јуриша” политич-
ких и других интереса претходних деценија. Та брана је
попуштала мало-помало, повлачили смо се мало-помало
и сада је сунула водурина која чисти све пред собом. Не
могу професионални медији и новинари данас сами да
воде битку за угушена права и слободе, ту битку морају
заједнички да воде разни делови друштва, разне професи-
је и, наравно, политичка опозиција. Тешко ми је да при-
знам, али некако сам све више убеђена да је моја генера-
ција промашила, да није успела и да смо се сада нашли у
ситуацији да, живећи свој пораз, пакујемо децу да оду и да
се не врате, док ми остајемо овде да се батргамо и да чека-
мо да неко одсвира крај. Нисам сигурна да крај постоји.

(Новинарка Даница Вученић, 
„Данас”, 31. октобар)

* * *
Када говоримо о најбогатијим земљама света, оне су се
састале у Риму, Г20, и они су давно забринути за стање
животне средине, међутим иако то покушавају да представе
као једну заједничку бригу и пројекат, ипак су фокусирани
сами на себе. Практично борба против климатских промена
се своди на то да развијене земље Запада задрже стечене
привилегије, а да се терет тих мера прилагођавања превали
на оне неразвијене. Они најгласнији за заштиту животне
средине спроводе то на својој територији, али они касапе
амазонске шуме, они су девастирали Африку и земље Сахар-
ског региона и покушавају на овим скуповима само да про-
вуку неке циљеве који треба да цементирају њихов привиле-
гован положај у односу на остатак човечанства. Не верујем
да ће се ишта спектакуларно десити у Глазгову.

(Проректор Београдског универзитета
Ратко Ристић, Н1, 1. новембар)

* * *
Склон сам да младим људима без дилеме саветујем вађење
пасоша и одлазак у свет, али не као чин бекства од непод-
ношљивог стања у Србији, већ као шансу да се у неком дру-
гом свету суоче с нормалним расуђивањем, толеранцијом и
неопходношћу учешћа у политичком животу. Па да се,
тако опремљени, за неколико година врате овамо и пуном
снагом учествују у спасавању свега што се спасти може.

(Карикатуриста Душан Петричић, 
портал „Нова.рс”, 25. октобар)

КОНЦЕПТ О ПЛАНИРАНОЈ РЕКОНСТРУКЦИЈИ ТАМИШКОГ КЕЈА

САДРЖАЈИ ЗА УГОДНИЈЕ ТРЕНУТКЕ НА РЕЦИ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Министарка државне управе и
локалне самоуправе Марија
Обрадовић изјавила је у Народ-
ној скупштини да је изменама и
допунама Закона о слободном
приступу информацијама од јав-
ног значаја проширен круг субје-
ката који имају обавезу да посту-
пају по том закону. Она је рекла
да су укључене категорије физич-
ких лица с јавним овлашћењи-
ма, попут бележника и јавних
извршитеља, затим јавна преду-
зећа, установе, организације и
друга правна лица која су осно-
вана прописом или одлуком
органа Републике Србије, ауто-
номне покрајине или јединице
локалне самоуправе.

Ту су укључене и градске
општине, привредна друштва у
већинском државном власни-
штву, као и други органи власти
на које се Закон до сада није
односио. Према њеним речима,
кључне новине се односе на део
проактивног објављивања инфор-
мација од стране органа јавне
власти на њиховим веб-презен-
тацијама, кроз унапређење тран-
спрентности и повећан број
информација које треба да садр-
жи информатор о раду.

– Унапређењем правног окви-
ра који уређује приступ инфор-

мацијама од јавног значаја пове-
ћава се транспарентност рада
органа власти у Србији, тако што
се на квалитетнији и прецизни-
ји начин уређује објављивање
информатора о раду органа вла-
сти, односно промовише омогу-
ћавање приступа информација-
ма на проактивној основи – рекла
је Марија Обрадовић.

Она је објаснила да у важећем
закону прописан садржај инфор-
матора не одговара у потпуно-
сти врстама информација у погле-
ду којих постоји највеће интере-
совање јавности. Додала је:

– Нове измене закона ће пот-
пуно уредити ова питања на
начин којим се постиже највећа

ефикасност и транспарентност
у поступку, те се предлаже оба-
веза ажурирања у року од 30
дана од тренутка настанка про-
мене податка садржаног у инфор-
матору. Уводи се обавеза израде
информатора у електронском,
машински читљивом облику,
који треба да омогући лаку пре-
трагу потребних информација.
Предлаже се успостављање једин-
ственог информационог систе-
ма који би водио и одржавао
повереник и путем којег би се
објављивали сви информатори.

Министарка каже да се
Предлогом закона прецизира
обим информација које би тре-
бало да пружају она правна лица

која обављају неке делатности
од општег интереса, имају јавна
овлашћења или која су финан-
сирана од стране органа власти.
Предвиђено је да и таква прав-
на лица имају својство органа
власти и обавезе извештавања у
односу на оне информације које
се односе на обављање јавног
посла или финансирање из јав-
ног извора.

Предлог је и да се мандат
повереника са садашњих седам
продужи на осам година, као и
да се ограничи на један мандат.
Министарка је рекла да се пове-
ренику даје овлашћење за под-
ношење захтева за покретање
прекршајних поступака, када у
жалбеним поступцима оцени да
је учињен прекршај предвиђен
Законом.

Марија Обрадовић је закљу-
чила да је доношењем предло-
жених измена транспарентност
у раду органа власти промови-
сана као главни и примарни
облик обезбеђивања права на
информацију, кроз проактивно
објављивање свих важних инфор-
мација о раду органа власти и,
наравно, ефикасно и одговорно
поступање органа власти по зах-
тевима тражилаца, у складу са
законом.

Ради остваривања права на нов-
чани регрес за превоз у међуме-
сном саобраћају за школску
2021/2022. годину, неопходно је
да студенти с пребивалиштем на
територији града Панчева Град-
ској управи поднесу следећа доку-
мента: потврду о пребивалишту
или фотокопију личне карте;
потврду факултета да се школу-
ју на терет буџета Републике (за

школску 2021/2022. годину) под
условом да је студент први пут
уписао текућу школску годину;
копију индекса (прве две стране
и последњи оверени семестар);
личну изјаву да свакодневно путу-
ју на одређеној релацији од места
пребивалишта до факултета –
више школе, односно да нису
корисници услуге смештаја у сту-
дентским установама и да нису

корисници студентских стипен-
дија или кредита Министарства
просвете и спорта или других
органа, организација, предузећа,
фондова и фондација. Образац
изјаве може се добити у Услу-
жном центру у канцеларији број
20, а његова овера се врши код
нотара.

Захтеви се подносе од 1. до
30. новембра у Услужном цен-

тру у канцеларији број 20, од 8
до 15 сати, а средом до 19 сати.
Све додатне информације могу
се добити на број телефона
013/308-847.

ПРЕВОЗ У МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ

Новчани регрес за студенте



Упо зна ва ње с послов ним
све том кроз ради о ни це
ком па ни је НИС и фон да ци је 
„СОС Дечи ја села”

Пра ва и оба ве зе запо сле них

Са жељом да мла ди ма при бли жи про -
цес запо шља ва ња и уве де их у послов -
ни свет, ком па ни ја НИС је у сарад њи с
фон да ци јом „СОС Дечи ја села Срби ја”
недав но одр жа ла четвр ту ради о ни цу у
обла сти запо шља ва ња и еко ном ског
осна жи ва ња за 11 шти ће ни ка овог удру -
же ња. Због пан де ми је виру са ковид 19
ради о ни ца је одр жа на у диги тал ном
фор ма ту и шти ће ни ци „СОС Дечи јих
села” који су у систе му алтер на тив ног
ста ра ња има ли су при ли ку да од чла -
но ва тима ком па ни је НИС сазна ју број -
не кори сне инфор ма ци је у вези са засни -
ва њем рад ног одно са.

Иску сни про фе си о нал ци ком па ни је
НИС упо зна ли су уче сни ке ради о ни це
са оба ве за ма посло дав ца, али и кан ди -
да та при ли ком запо шља ва ња и дефи -
ни са ња рад них одно са. Тако ђе, мла ди
су има ли при ли ку да сазна ју шта могу
оче ки ва ти првог рад ног дана и на почет -
ку свог рад ног анга жо ва ња, која су то
пра ва и оба ве зе запо сле них, али и који
су то бене фи ти које рад ни однос носи
са собом. Како је дола зак на ново рад -
но место ујед но и пита ње соци јал ног
ста ту са, струч ња ци из ове обла сти 
раз го ва ра ли су и о соци јал ном окви ру
рад ног одно са.

– Уче шће у ова квом про јек ту за мене
је била изу зет на част. Чиње ни ца да сам
међу слу ша о ци ма има ла мла де људе
који ма су ова ква пре да ва ња нео п ход на

иза зва ла је посеб но узбу ђе ње, али и
додат ну одго вор ност. Садр жај пре да -
ва ња осми сли ла сам тру де ћи се да им
што више при бли жим при ме ре из прак -
се, као и да им се обра ћам реч ни ком
који је њима бли зак. Посеб но ме је
обра до ва ло њихо во укљу чи ва ње у пре -
зен та ци ју, као и чиње ни ца да смо пре -
зен та ци ју мало про ду жи ли због диску -
си је која је након тога наста ла. Мишље -
ња сам да смо сво ју миси ју са овим
мла дим људи ма тек запо че ли и да
може мо још мно го тога да им пру жи -
мо у даљем про це су осна жи ва ња у тра -
же њу посла, чак можда међу њима има -
мо и неке буду ће коле ге – рекла је
Мари а на Петро вић, HR бизнис парт -
нер Бло ка Пре ра да у ком па ни ји НИС.

При пре ма за интер вју

Током прет ход них ради о ни ца пола зни -
ци су има ли при ли ке да се инфор ми -
шу о про це су кон ку ри са ња за посао,
начи ну на који се пише рад на био гра -
фи ја, али и о при пре ми за раз го вор с
буду ћим посло дав цем. Како је пре зен -
то ва ње сво јих зна ња и вешти на током
раз го во ра за посао тако ђе један од кључ -
них моме на та када је запо шља ва ње у
пита њу, упра во то је и била јед на од
тема прет ход них ради о ни ца. Циклус
еду ка тив них ради о ни ца за мла де зајед -
нич ки реа ли зу ју ком па ни ја НИС, цен -
тар „Јаки мла ди” и фон да ци ја „СОС
Дечи ја села”, с циљем еко ном ског осна -
жи ва ња и пру жа ња подр шке мла ди ма
у сти ца њу прак тич ног зна ња које је од
зна ча ја за про цес запо сле ња и про на -
ла ска одго ва ра ју ћег посла.

Фон да ци ја „СОС Дечи ја села” је
невла ди на, хума ни та р на и непро фит -
на орга ни за ци ја. Од 2004. годи не ради
на уна пре ђе њу ква ли те та живо та деце

и мла дих без роди тељ ског ста ра ња,
осна жи ва њу поро ди ца у ризи ку, еко -
ном ском оса мо ста љи ва њу мла дих из
рањи вих гру па, као и пру жа њу помо ћи
у ургент ним ситу а ци ја ма локал ном ста -
нов ни штву и избе гли ца ма кроз раз ли -
чи те видо ве подр шке. Ова орга ни за -
ци ја је чла ни ца Међу на род не орга ни -
за ци је „СОС Дечи ја села”, која је осно -
ва на 1949. годи не, а данас пру жа подр -
шку за више од 1.200.000 људи у 136
зема ља.

Без бри жно окру же ње

Нај зна чај ни ји про је кат срп ског огран -

ка ове углед не међу на род не орга ни за -
ци је је једин ствен кон цепт бри ге о деци
и мла ди ма без роди тељ ског ста ра ња,
који пру жа могућ ност да расту у бри -
жном поро дич ном окру же њу, у хра ни -
тељ ским поро ди ца ма у Кра ље ву. Деци
и мла ди ма о који ма роди те љи из било
ког раз ло га нису могли да се ста ра ју,
пру жен је дом у ком расту у топлој

поро дич ној атмос фе ри, уз љубав, пошто -
ва ње и сигур ност. Био ло шка бра ћа и
сестре оста ју зајед но у истој поро ди ци,
што пред ста вља спе ци фич ност. Хра ни -
те љи живе с децом и мла ди ма у поро -
дич ним кућа ма у окви ру Дечи јег села
Кра ље во, усме ра ва ју ћи њихов раз вој,
пошту ју ћи поро дич не везе, кул тур не
коре не и рели ги ју, и воде ћи дома ћин -
ство, 24 часа днев но, свих 365 дана у
годи ни. Подр шку им пру жа ју струч ни
пси хо ло шко-педа го шки тим и ресур си
локал не зајед ни це чији смо део. У СОС
поро ди ци деца и мла ди живе док не
постиг ну инди ви ду ал ну спрем ност да

пре ђу у зајед ни цу мла дих, која пред -
ста вља дру гу фазу дуго роч не бри ге, а
затим и у тре ћи облик бри ге – про грам
полу са мо стал ног живо та, у ком оста ју
до пот пу ног оса мо ста љи ва ња.

У Дечи јем селу Кра ље во живи 69
мали ша на, у зајед ни ци мла дих 10 мла -
ди ћа и дево ја ка, а у про грам полу са мо -
стал ног живо та укљу че но је њих 13.
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Иако је добра плата, 
све је мање камионџија

Образовање кадра
или увођење савремених
технологија

Професионалних возача нема довољ-
но нигде у свету, па се младим људима
у неким од најразвијенијих земаља,
Канади и Америци, чија целокупна
привреда добрим делом зависи од ова-
квог облика превоза, препоручује да се
баве овим послом. Тренутно на глобал-
ном нивоу недостаје 900.000 професи-
оналних возача. У Немачкој недостаје
80.000 и у наредном периоду може
уследити општи колапс транспортног
система у тој земљи јер сваки трећи
возач треба ускоро да оде у пензију.
Стога је међу Немцима све више заго-
ворника идеје да се ово занимање учи-
ни атрактивнијим драстичним повећа-
њем плата. Иста прича је и у Великој
Британији, која потражује око 58.000
возача цистерни, и Британци су први
који су се суочили с несташицама гори-
ва и хране због распада транспортног
система услед недостатка возача. Недав-
на нимало наивна криза изазвана неста-
шицом производа због застоја логисти-
ке у Уједињеном Краљевству упалила
је црвену лампицу широм света и сада
се тражи излаз из ове непријатне ново-
настале ситуација.

Једно од могућих решења, а Немци
већ неколико година предузимају кон-
кретне и брзе кораке, јесте имплемен-
тација аутономних возила у транспорт-
ном систему. Наиме, познати произво-
ђач камиона „Мерцедес”, у сарадњи с
немачком владом, ушао је у завршну
фазу реализације пројекта развоја тзв.
конвојског система транспорта – три
аутономна камиона прате четврти, којим
управља возач. Чак су на појединим
аутобановима резервисане траке за
камионе којима управља вештачка инте-
лигенција. Аустријанци су отишли корак
даље, па су у Бечу у саобраћај укључе-
ни аутобуси без возача у новоизграђе-
ној четврти Сишдат Асперн.

Много је још примера широм света
који јасно најављују нову еру у превозу
робе и путника. До тада, руке ће још
бар неколико година бити на волану, а
код нас и читаву деценију, јер наша
земља нема изграђену путну инфра-

структуру која би омогућила употребу
оваквих возила.

Одлив радне снаге

Када смо већ код нас, и наша привреда
муку мучи јер се суочава с недостат-
ком око 6.000 возача због тога што
последњих година они одлазе, углав-
ном, у западноевропске земље. Иако
имамо довољно транспортних капаци-
тета, у виду најсавременијих камиона,
једноставно њих нема ко да вози. Један
од новонасталих проблема је и тај што
су наше возачке компаније основале
своје експозитуре у иностранству да би
могле да раде, па српски возачи довозе
и одвозе терет у Немачкој, Мађарској,
Аустрији, Пољској, Француској итд. Још
већи проблем је тај што су велике европ-
ске шпедитерске куће купиле наше
фирме за транспорт како би, пре свега,
обезбедиле возаче.

Било како било, због одлива профе-
сионалаца Србији тренутно недостају
три категорије возача. У првој су воза-
чи међународног транспорта, којих
недостаје највише, у другој они који
раде само у домаћем транспорту, а у
трећој возачи у дистрибуцији, односно

снабдевању великих градова. Стога,
пошто је употреба аутономних возила
у Србији мисаона именица, код нас је
реалнија измена постојећег закона, који
умногоме ограничава бављење овом
делатношћу. Последњих недеља ова
прича је актуализована и све је више
стручњака који сматрају да младим
људима треба омогућити да пре 21.
године седну за волане шлепера. Тре-
нутно једино младићи и девојке који
су школовани за возаче и раде за потре-
бе војске, полиције и ватрогасне слу-
жбе могу већ с 19 година да управљају
„озбиљним” камионима. Стручњаци
сматрају да се проблем може превази-
ћи једино образовањем, односно да тре-
ба масовно кренути у кампању усмера-
вања млађе популације да као животни
позив изабере професију возача.

Два возача, мало јача

Средње саобраћајне школе, иако им је
законом дато да створе возаче с Ц-кате-
горијом, имају проблема јер немају аде-
кватна возила за обуку. Такође, про-
блем је то што будући возачи немају
новца да плате обуку и лиценцу, која
износи око 3.000 евра. Да подсетимо,

од пре две године у Србији је уведена
обавеза да возач мора да се лиценцира.
Кандидат мора да прође иницијалну, а
потом и додатну обуку у неком од 17
специјализованих центара у Србији.
Све то усавршавање траје 287 сати, што
је око месец и по дана, и поставља се
питање ко ће возача да замени док је
он у процесу лиценцирања.

Можда је време да се на српским
телевизијама „заврти” реприза старих
„Камионџија” уместо ријалитија и оста-
лих медиокритетских емисија, па ће
можда Паја и Јаре неког од малишана,
у паузи између друштвених мрежа и
игрица, подстаћи да постане возач
камиона „шестотонца” који „јури као
авион”. А можда ће неком родитељу
ова серија отворити очи, па ће „малог
који није баш за школу” усмерити на
сервоволан.

А да... ови нови камиони имају сер-
вомеханизам и нису потребни бицепси
и трицепси, нити пешкир око врата,
јер је кабина климатизована. Узгред, и
када се нешто поквари, твоје је само да
седиш и сачекаш екипу која је задуже-
на за поправку, јер је возило под гаран-
цијом.

КРИЗА ЛОГИСТИКЕ У ВЕЛИКОЈ БРИТАНИЈИ УПАЛИЛА ЦРВЕНУ ЛАМПИЦУ

СВЕТУ СУ ПОТРЕБНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ВОЗАЧИ

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ПРОСЕЧНА ЗАРАДА

Највеће плате имају
Новосађани

Просечна војвођанска плата изно-
си 60.933 динара и, у односу на
прошлу годину, просечна нето зара-
да већа је за 8,7 одсто номинално,
односно 5,8 одсто реално. Она је
мања за 3.706 динара од просеч-
ног примања на нивоу републике
и само су у Јужнобачком региону
зараде (66.432 динара) више од
државног просека.

У августу су зараде запослених
само у Новом Саду, у просеку,
достигле и премашиле износ испла-
ћен на републичком нивоу јер је
тог месеца у ковертама било 73.098
динара. Запослени у три града има-
ли су примања виша од војвођан-
ског просечног нивоа зарада у авгу-
сту. У Панчеву је августовска про-
сечна зарада била 62.700 динара,
у Вршцу 63.266 динара, а у Срем-
ским Карловцима 61.131 динара.
Више од 60.000 динара, али мање
од војвођанског просека, у августу
су зарадили запослени у Зрењани-
ну – 60.796 динара и Инђији –
60.329 динара.

ПОРАЗНИ ПОДАЦИ

Све мање бруцоша
За претходне три школске године
број студената који су се уписали
на државне и приватне факултете
смањен је за 10 одсто, а број дипло-
мираних за петину – кажу званич-
ни статистички подаци. Ове годи-
не је уписано 8.756 бруцоша од
планирана 9.643, што је најмањи
број буџетских студената уписаних
у последње четири године. Исто-
времено, повећан је број самофи-
нансирајућих студената у односу
на претходних пет година, па ће
ове године бити 4.515 бруцоша, и
поред 5.527 предвиђених места на
самофинансирању.

Разлог за смањени број уписа-
них јесте то што студенти упису-
ју само оно што желе, а не оне
факултете на којима има слобод-
них буџетских места, тврде зва-
ничници Универзитета. Још један
од разлога смањења броја бруцо-
ша и дипломаца јесте и то што у
Србији има мање деце, па самим
тим и ђака. На пример, према
званичној статистици, претход-
не школске године било је 40.000
средњошколаца мање него пре
десет година. Уједно, све више
младих одлази на студије у ино-
странство, а и многи не наста-
вљају школовање по завршетку
средње школе, већ се запошља-
вају.

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Подршка
Европске уније

У Србији је још увек много деце из
осетљивих група, посебно деце са
сметњама у развоју и/или инвали-
дитетом и деце из ромске заједни-
це. Надлежни већ десет година
покушавају да их интегришу у
редовно образовање и школски
систем. Као подршка процесу
инклузије, недавно су Влада Репу-
блике Србије, ЕУ и Уницеф зва-
нично покренули пројекат „Уна-
пређени равноправни приступ и
завршавање предуниверзитетског
образовања за децу којој је потреб-
на додатна образовна подршка”.

Тим пројектом, вредним 4,7 
милиона евра, пружиће се подршка
инклузивном образовању кроз даљи
развој законодавног оквира, едука-
цију просветних радника, побољ-
шање квалитета учења, додатну
подршку деци и наставницима у
редовним школама кроз изградњу
подстицајног окружења и набавку
опреме за лакше учење, од које ће
користи моћи да има око 1.000 деце
којој је потребна додатна подршка
у образовању.

Планирано је да се у програм
укључи 10 одсто школа у Србији.

ДРУ ШТВЕ НО ОДГО ВОР НА КАМ ПА ЊА НИС-а

Како до посла
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6 ЗДРАВЉЕ

Једно од најчешћих питања која
родитељи постављају здравстве-
ном раднику јесте шта радити
када дете има повишену телесну
температуру. Чини се да су се
некадаоваквапитања много ређе
постављала и да је готово свака
мајка имала прави арсенал кућ-
ног оружја за скидањевисоке теле-
сне температуре. Била су то ипак
нека друга времена, када су лека-
ри, али и наше баке, имали више
времена да едукују родитеље, а
сами родитељи више времена и
стрпљења да негују сопствено дете
када је то било потребно.

Многи ће рећи како су данас
и непресушни извори знања на
глобалној мре-
жи изгубили
вредност пред
налетом „фору-
машке” разме-
непарцијалних,
погрешних, а
неретко и опа-
сних информа-
ција које се тичу
здравља. Зато је
ово прилика да
се подсетимо
неких основних
мера и поступака које можемо
предузети у ситуацији повишене
телесне температуре детета, као
и да се скрене пажњана симпто-
ме и знаке који нам говоре да се
стање детета погоршава и да је
неопходно обраћање лекару.

Висока телесна температура
сама по себи не треба да изази-
ва панику, нити би њено спу-
штање на нормалне вредности
требалода будеприоритет, пого-
тово када су њене вредности до
38,5 степени Целзијуса. Онанам
заправо најчешће поручује да је
организам ступио у борбу про-
тив инфективног агенса и да је
управо њено присуство важно
да се та борба заврши с најбо-
љим исходом по пацијента.
Морамо да будемо веома опре-
зни када су у питању деца мла-

ђа од три месеца која могу да
буду угрожена појавом инфек-
ције и високе телесне темпера-
туре. Једнако важи за децу која
имају неку хроничну болест,
фебрилне конвулзије или при-
сутан пролив и повраћање. У
тим ситуацијама је обавезно
обраћање лекару. Родитељи
морају да прате и неке друге
симптоме, као што су бол у уву,
гушобоља или отежано мокре-
ње, а што може да их упути на
главни извор повишене темпе-
ратуре. Дакле, суштина је у лече-
њуболести, а не симптома. Уоби-
чајено понашање детета, игра-
ње, узимање хране, течности и
нормална боја коже најчешће
нам говореда болест није озбиљ-
на. Нормално је да дете поне-
кад има слабији апетит, али је
важно да узима довољно течно-
сти и да нормално мокри. Убр-
зано дисање и убрзан рад срца
прате повишену температуру,
али би требало да се они норма-
лизују с враћањем температуре
на нормалу.

Дакле, уколико имамо све
показатеље да дете има лаке
симптоме, нема мање од три
месеца и нема неке упозорава-
јуће знаке да се стање погорша-
ва, требало би да спуштамо тем-

пературу само
ако она прелази
38,5 степени
Целзијуса. Обич-
но се дешава да
висока телесна
температура
спонтано прола-
зи за три дана.
Сем млаких
наквашених
облога и туши-
рања млаком
водом и евенту-

алног коришћења „парацетамо-
ла” или „бруфена” уз консулта-
цију с лекаром, никако не сме-
мо да користимо ацетилсали-
цилну киселину („аспирин”,
„андол”, „мидол”) код деце. Тако-
ђе не смемо да користимо сред-
ства против назеба и кашља код
деце млађе од четири године.
Стање детета пратимо, а одмах
се јављамо лекару на упозорава-
јуће знаке као што су сталан плач
и раздражљивост, прекомерна
поспаност и отежано кретање,
оспа или модрице на кожи, пла-
ва пребојеност усана, језика или
ноктију. На детету можемо про-
верити да ли му је укочен врат и
да ли има испупчене фонтане-
ле. Уколико дете говори, обаве-
зно га треба питати за присутну
главобољу или бол у стомаку.

Висока температура
код деце

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Нормално је да дете
понекад има слабији
апетит, али је важно
да узима довољно
течности и да 
нормално мокри. 

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Уколико вас мучи лош задах, трајно

ћете га се решити тек када откријете

шта га изазива. То може бити каме-

нац, упала десни, отпала пломба или

неки други стоматолошки проблем.

Ако је ваша усна шупљина здрава,

можда узроци задаха потичу из про-

бавног система или су последица

упале синуса или грла. Док тражите

узрок, неки од ових спрејова могао би да буде прелазно решење.

Састојци: два лимуна, пола кашичице цејлонског цимета у праху,

једна кашичица соде бикарбоне, кашичица и по квалитетног дома-

ћег меда и једна шоља вреле воде.

Припрема: Прелијте цимет врелом водом, поклопите и оставите да

одстоји сат времена, па процедите. Сипајте воду с циметом у флаши-

цу с пумпицом, па додајте томе преостале састојке. Мућкајте све док

се састојци не сједине. Пре сваке употребе флашицу добро протреси-

те и прсните њен садржај једном до двапут у усну дупљу. Понављајте

то три до четири пута дневно. Флашицу држите у фрижидеру. Немој-

те правити већу количину од наведене, јер неће моћи дуго да стоји.

Можете испробати и следећи рецепт. Сједините две кашике јабу-

ковог сирћета, три четвртине шоље дестиловане или прокуване и

прохлађене воде, четири-пет капи етарског уља менте, пола каши-

чице тинктуре стевије, па те састојке преспите у стаклену стерили-

сану боцу, заклопите и добро протресите. Испирајте уста 10 до 15

секунди након прања зуба или оброка.

Спреј против
лошег задаха

Пандемија коронавируса поно-
во се разбуктала у нашој земљи,
а ни Јужнобанатски округ није
изузетак. Велики број оболелих
бележи се већ неколико недеља
уназад, а у болницама се тражи
место више.

Уколико се после свега и даље
премишљате да ли да се вакци-
нишете, проверите какав вас трет-
ман ових дана чека ако оболите
од ковида, па процените сами
шта вам се више исплати. Ту су
и савети стручњака за оне које
занима коју вакцину да приме,
каква су правила за трећу дозу и
да ли се препоручује и вакцина
против грипа, коме и када.

– Прве симптоме респираторне
инфекције осетила сам у петак,
22. октобра, пет и по месеци
након што сам примила другу
дозу „Фајзера”. Све је личило на
обичну кијавицу, па нисам томе
придавала значај. У понедељак
сам схватила да не осећам мирис
и посумњала на ковид. Кренула
је и благо повишена температу-
ра. У уторак је ситуација била
непромењена. Увече сам се тести-
рала у приватној лабораторији
и сат времена касније стигао је
позитиван резултат. Позвала сам
ковид амбуланту да питам шта
да радим. Рекли су ми правила:
радно време Дома здравља је
истекло баш тад, у 20 сати, тако
да сутрадан треба да позовем
амбуланту у којој ради мој иза-
брани лекар. Он ће ми написа-
ти упут за лабораторију и зака-
заће ми преглед у ковид амбу-
ланти. То је једини начин да ме
приме тамо – започиње причу о
свом блиском сусрету с корона-
вирусом наша суграђанка Дра-
гана Д. (38).

Парола „снађи се”

Осванула је и среда, 27. окто-
бар. Но ни тада није све ишло
глатко.

– Сваки пут кад бих окренула
број телефона амбуланте чула
би се некакава промукла три
тона и позив би био прекинут.
Пар сати сам провела безуспе-
шно покушавајући да ступим у
контакт с лекаром. Нисам хтела
лично да идем у амбуланту да
не бих својим присуством угро-
зила пацијенте који немају ковид.
Пат-позиција – наставља причу
ова млада жена.

У наставку је урадила оно што
сви у Србији најбоље умемо: сна-
шла се. Сетила се „неког ко позна-
је неког” ко би могао имати број
телефона одабране докторке и
тако је ступила у контакт с њом.

– Докторка је била веома љуба-
зна и предусретљива. Зачас ми је
заказала лабораторију и преглед
у ковид амбуланти. Олакшање је
потрајало пар секунди, све док
нисам чула да ми је преглед зака-
зан за пет дана од тад! У недељу
увече! Сви термини пре тога били
су увелико заузети. На питање
шта да радим до тада докторка
ми је рекла да ће ми преписати
„хемомицин” и да уз то пијем
витамине – каже Драгана.

У лабораторији сви заједно

Лабораторијски преглед је успе-
ла да уради истог дана. Каже да
је и тамо била гужва, али да је
тим уигран и да све иде брзо.
Једини проблем је то што у истом
реду заједно чекају сви: и они
са симптомима короне и они
који анализе раде због предсто-
јеће операције и сви остали – и
млади и стари.

– У лабораторији су проко-
ментарисали да сам од јутра
четиристоти пацијент са симп-
томима ковида, а било је тек 14
сати. Још увек се питам да ли је
то могуће. Резултат није требало
да чекам, већ ми је објашњено
да ће он бити послат мом иза-
браном лекару, а он ће га про-
следити ковид амбуланти. У пре-

воду, нисам могла да сазнам
каква ми је крвна слика ни да ли
је моје стање озбиљно, а ковид
амбуланта је добила пет дана
стару анализу. Моја највећа сре-
ћа је у томе што сам се вакцини-
сала и што су ми симптоми били
благи. Не желим ни да поми-
слим како пролазе пацијенти с
далеко тежом клиничком сли-
ком који по пет дана чекају на
преглед – поручује Драгана.

Најгори талас до сада

Чињеницу да је у целом Јужно-
банатском округу ситуација изу-
зетно неповољна већ неколико
недеља потврдила је и прим. др
Љиљана Лазић, в. д. директора
Завода за јавно здравље Панчево.

– У готово свим општинама
имамо велики број новооболе-
лих сваког дана. Значајан број
њих се уз адекватну терапију
лечи у кућним условима, али
имамо и особе које захтевају
болничко лечење, а нажалост
имамо и смртних случајева. Бол-
нице у Панчеву и Вршцу су попу-
њене и пацијенти се сада на бол-
ничко лечење шаљу тамо где у
датом моменту има места. Нај-
више ме боли то што се не пошту-
ју противепидемијске мере: изо-
лација, дистанца и ношење
маски, нити препорука да се
људи не задржавају у затворе-
ном простору, поготово да се не
окупља већи број грађана – иста-
кла је Љиљана Лазић.

Она је додала и то да је на
основу свих анализа ово најте-
жи талас за наш округ, односно
да сада имамо највише новоот-
кривених и највише активних
случајева. Разлог сви знамо: неа-
декватан одзив на вакцинацију.

– Имајући у виду колика је
била заинтересованост грађа-

на нашег округа кад је кренула
вакцинација, очекивали смо да
ћемо ми врло лако достићи
колективни имунитет. Међу-
тим, кад су кренуле негативне
приче о вакцинацији, то се
пореметило и ми смо стали.
Тек је сада, са увођењем ковид
пропусница, одзив нешто бољи.
Апелујем на грађане да верују
здравственим радницима и да
се вакцинишу. Тачно је да вак-
цина не штити од самог инфи-
цирања, али нам зато омогу-
ћава да стекнемо колективни
имунитет, спречава брзо шире-
ње вируса, смањује могућност
његове мутације, омогућава да
инфициране особе имају лак-
шу клиничку слику и штити

их од смртног исхода. Међу
особама с тешким симптоми-
ма болести или онима које
нажалост изгубе борбу с кови-
дом 19 преко 90 процената
чине невакцинисани. Истина,
има и вакцинисаних, али у
далеко минорнијем обиму.
Буквално је однос невакцини-
саних и вакцинисаних 10 пре-
ма 1. Зато је моја порука сви-
ма: обавезна вакцинација. У
противном, овој пандемији
нећемо моћи да станемо на пут

– поручила је директорка Заво-
да.

Све вакцине су добре

На питање коју вакцину препо-
ручује она је одговорила да гра-
ђани неће погрешити коју год
да одаберу.

– Свака ће подстаћи органи-
зам да створи антитела. Јако је
битно да се приме обе дозе, а
након пет до шест месеци и тре-
ћа. Да ли ће то бити иста вакци-
на или вакцина другог произво-
ђача, то остављамо грађанима да
сами одаберу. Показало се да није
штетно примити различите врсте
вакцине. Ми можемо да на бази
искуства говоримо о томе шта је
дало најбоље резултате. После

кинеске препоручује се „Фајзер”,
мада ће и трећа доза кинеске
дати адекватан одговор. Kада је
реч о руској вакцини, код које
постоје прва и друга компонен-
та, као трећа доза се даје поново
прва компонента. После две дозе
„Астра Зенеке” и „Фајзера” може-
те одабрати било коју трећу дозу.

Припремите се и за грип

У свим домовима здравља тре-
нутно је у току и вакцинација
против грипа. Према речима
наше саговорнице, тровалент-
не и четворовалентне вакцине
су стигле у јужни Банат и има
их и више него довољно.

– Препорука је да грађани ста-
рији од 65 година и они с ризич-
ним здрављем приме четворова-
лентну вакцину, док остали могу
одабрати и тровалентну. Не посто-
ји стриктна препорука, односно
стриктна забрана да не сме да се
прими вакцина против грипа уко-
лико сте примили вакцину про-
тив ковида. Буквално могу истог
дана да се приме обе вакцине,
али старо правило је да између
две вакцине прође 15–21 дан. Но
нећете погрешити ни ако тај рок
буде краћи – саветује докторка.

Идеално време да примите
вакцину против грипа је, према
речима Љиљане Лазић, управо
сада, јер је потребно око три
недеље да се развију антитела
како би организам био потпуно
заштићен када грип крене.

ПАНДЕМИЈА БУКТИ И У ЈУЖНОМ БАНАТУ

НА ПРЕГЛЕД У КОВИД АМБУЛАНТИ
ЧЕКА СЕ И ПО ПЕТ ДАНА

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ГДЕ СЕ ВАКЦИНИСАТИ?

– Вакцинација против кови-

да се одвија без заказива-

ња, свих седам дана у неде-

љи, од 8 до 20 сати, у про-

стору некадашње апотеке

„Хигија”, у Улици Милоша

Обреновића. Што се тиче

вакцинације против грипа,

неопходно је да се заинтере-

совани грађани јаве свом

изабраном лекару у амбу-

ланти којој припадају. Уко-

лико има грађана који су

непокретни, а желе да при-

ме вакцину против ковида

или против грипа, они могу

да се пријаве директно свом

дому здравља и да оставе

податке, како би им лекар-

ски тим у кућним условима

дао вакцину. Ова процедура

важи за све општине у

нашем округу – рекла је

прим. др Љиљана Лазић.



Влада Републике Србије огла-
сила се саопштењем поводом
увођења ковид пропусница,
наводећи и детаље око пра-
вила и процедуре у вези с
ковид сертификатима.

Контрола ковид дигиталних
сертификата у угоститељским
објектима након 22 сата поче-
ла је у суботу, 23. октобра,
док је новчано кажњавање
правних лица и грађана поче-
ло од понедељка, 25. окто-
бра.

Шта је дигитални зелени
сертификат?

Дигитални зелени сертифи-
кат представља обједињену
потврду којом се доказује да
ли сте примили вакцину про-
тив ковида 19, да ли имате
резултате тестирања на зара-
зну болест SARS-CoV-2 или
сте се опоравили од болести
ковид 19.

Која је разлика између
дигиталног зеленог
сертификата и обичне
потврде о вакцинисању?

Дигитални зелени сертифи-
кат представља потврду која
је електронски печатирана и
као таква не може бити фал-
сификована нити злоупотре-
бљена.

Шта је црвени, а шта
зелени статус?

На пропусници се налази и
кју-ар (QR) код, чијим се очи-
тавањем приказује да ли осо-
ба има зелени или црвени
статус.

Зелени статус – за лица
која имају негативан PCR
резултат у последња 72 сата
или негативан антигенски
тест у последњих 48 сати или
позитиван тест на антитела
(IgG) у последњих 90 дана,
или другу односно трећу дозу
вакцине у последњих седам
месеци, или податак о пре-
лежаној болести у последњих
седам месеци.

Црвени статус – за лица
која имају позитиван PCR
или антигенски резултат у
последњих 14 дана (без обзи-
ра на то да ли су имунизова-
на или имају податак о пре-
лежаној болести), као и за
лица којима је прошло више
од седам месеци од прима-
ња друге дозе вакцине, или
више од седам месеци од пре-
лежане болести.

Које све податке
приказује дигитални
зелени сертификат?

Дигитални зелени сертифи-
кат, поред личних података
(име, презиме, ЈМБГ, пол,
број пасоша), садржи и подат-
ке о томе да ли је лице вак-
цинисано, о броју примље-
них доза, као и о датуму при-
мања прве, друге и треће
дозе.

Сертификат садржи и
резултате следећих тестова:

– PCR тест (SARS-CoV-2
RT real-time PCR);

– антигенски тест (SARS-
CoV-2 Ag-RTD Anti gen Rapid
Detec tion Test);

– серолошки (SARS-CoV-2
RBD S-Pro tein Immu no glo bu -
lin G (IgG) Test).

Поред овог, садржи и пода-
так да ли је лице прележало
заразну болест ковид 19, који
представља позитиван PCR
или антигенски резултат ура-
ђен у референтној државној
лабораторији у последњих
седам месеци.

При свакој промени (нова
доза вакцине, тестирање или
оболевање од ковида) серти-
фикат се аутоматски испу-
њава новим подацима.

Где се вади и
колико важи?

До ковид пропуснице се дола-
зи електронским путем – 
преузимањем дигиталног
зеленог сертификата преко
портала еУправе.

Потребно је да се особа
региструје и пријави на сајт
еУправе, после чега ће се
појавити зелени тастер
„покрени услугу”.

Пошто корисник притисне
тастер, провери податке и
потврди имејл адресу, за
неколико минута добиће и
сертификат у дигиталној фор-
ми.

На крају је потребно
одштампати дигитални сер-
тификат, чиме он постаје
ковид пропусница. Али и
дигитална верзија из теле-
фона може послужити за ула-
зак у затворени угоститељ-
ски објекат после 22 сата.

Шта ако неко не поседује
паметни телефон?

Уколико не поседујете памет-
ни телефон или рачунар, или
нисте у могућности да елек-
тронским путем преузмете
сертификат, по овај документ
можете отићи у неку од
пошта широм Србије.

Тамо ћете добити штампа-
ни примерак уз одговарају-
ћи лични документ који дока-
зује идентитет.

Приликом путовања у ино-
странство користи се диги-
тални сертификат и није га
потребно штампати.

Рок трајања штампане вер-
зије дигиталног сертифика-
та је двадесет дана од послед-
ње дозе вакцине.

Чему служи?

Ковид пропусница је пре све-
га услов за улазак у неки уго-
ститељски објекат после десет
сати увече.

Овлашћена лица ће на вра-
тима ових затворених про-
стора очитавати кју-ар код и
тако контролисати да ли је
овај сертификат валидан.

Такође ће моћи при ула-
ску да затраже на увид и лич-
ни документ – личну карту,
пасош или возачку дозволу.

Дигитални зелени серти-
фикат – ковид сертификат
можете имати на телефону
или одштампан на папиру и
он ће се проверавати скени-
рањем јединственог кју-ар
кода који сваки од њих посе-
дује.

Поред ноћних излазака,
ковид пропуснице ће важи-
ти и за свадбе и друга весе-
ља у затвореном после 22
сата.

Ако неко жели да има свад-
бу или рођендан на отворе-
ном простору или до 22 сата,
не мора да има ковид пропу-
сницу.

Ко проверава ковид
пропуснице и
колике су казне?

Ако неко нема валидан ковид
сертификат или га нема уоп-
ште, а надлежни га затекну

у угоститељском објекту, биће
кажњен с 5.000 динара.

За правно лице казна је
300.000 динара, за предузет-
ника 150.000 динара, а за
одговорно лице у објекту
50.000 динара.

Ковид редар који не буде
ваљано радио посао мораће
да плати 30.000 динара.

Гости који кафиће и ресто-
ране напуштају пре 22 сата
не морају да имају ковид про-
пусницу, која је обавезна за
оне који ће у таквим просто-
рима боравити дуже или све
до фајронта, у један сат после
поноћи.

Комунална полиција поче-
ла је да изриче казне од поне-
дељка, 25. октобра.

Не наседајте на лажне
позиве

У саопштењу Владе Србије
поводом увођења ковид про-
пусница наглашава се: „Још
једном напомињемо да се сва
тестирања и провере нивоа
антитела тренутно могу ради-
ти искључиво у државним

лабораторијама, које су овла-
шћене за тестирање и прове-
ру антитела. Позивамо све
грађане, а посебно младе, да
не наседају на позиве о тести-
рању испред ноћних клубова
и ресторана, с обзиром на то
да ти ’тестови’ нису валидни
и неће бити признати при-
ликом провере ковид серти-
фиката од стране овлашће-
них лица.

„Циљ увођења ковид сер-
тификата је искључиво
заштита здравља свих ста-
новника Републике Србије, а
никако новчано кажњавање
грађана. Стога се Влада Срби-
је нада да ће се грађани и
привредници понашати одго-
ворно.”

Кад ће бити укинуте
ковид пропуснице

У саопштењу Владе Србије
поводом увођења ковид про-
пусница каже се и ово: „Под-
сећамо још једном да су
ковид сертификати, тј. кон-

трола дигиталних зелених
сертификата, нешто што се
већ дуго примењује широм
света у угоститељским објек-
тима. Та мера, као и веро-
ватно многе остале епидеми-
олошке мере биће укинуте
онога момента када степен
вакцинације становништва
достигне задовољавајући
ниво. То ће, судећи по иску-
ству осталих земаља, бити
основ за постепено враћање
у живот какав памтимо пре
2020. године.

„У Републици Србији
доступне су четири врсте вак-
цина – кинеска вакцина
’Синофарм’, руска вакцина
’Спутњик V’, као и вакцине
произвођача ’Фајзер’ и ’Астра
Зенека’. Вакцинација је могу-
ћа на свим вакциналним
пунктовима и у домовима
здравља свакога дана, укљу-
чујући и дане викенда.”

Да ли се
сертификат плаћа?

Дигитални зелени сертифи-
кат је бесплатан.

Да ли се може
извадити сертификат
за друго лице?

Сваки регистровани корисник
портала еУправа искључиво
за себе може да добије диги-
тални зелени сертификат.

Уколико неко од чланова
ваше породице жели да доби-
је дигитални зелени серти-
фикат, неопходно је да се
посебно региструје на порта-
лу еУправа и покрене ову
услугу.

Сва евентуална питања у
вези са овом услугом може-
те поставити позивањем
корисничког сервиса еУпра-
ве, на број 011/30-50-570,
сваког радног дана од 8 до
16 сати. Позиви ка овом бро-
ју се тарифирају као пози-
ви ка фиксном броју у Бео-
граду.

ТЕМА БРОЈА
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СВЕ О КОВИД ПРОПУСНИЦАМА И ГДЕ МОЖЕТЕ ДА ИХ НАБАВИТЕ

КОВИД СЕРТИФИКАТ СЕ МОЖЕ ДОБИТИ И У ПОШТИ

СТАВ ЕПИДЕМИОЛОГА:
КОВИД ПРОПУСНИЦЕ ДА ВАЖЕ ЦЕО ДАН

Епидемиолог Бранислав Тио-

доровић изјавио је данас да

чланови медицинског дела

Кризног штаба сматрају да

ковид пропуснице треба да

важе цео дан, у свим затво-

рени просторима, осим у апо-

текама, бензинским пумпама

и прехрамбеним продавница-

ма.

– То се већ види и мислим

да су реакције оних који су

најпогођенији, мислим пре

свега на угоститељске рад-

нике, понекад и оправдане.

Ако вам неко каже: па шта

ћу ја да радим у 22 сата, тре-

ба да истерујем људе који ће

бити против тога, боље је,

ипак добио сам сугестију и

такав став од оних најпозна-

тијих наших угоститеља, да

буде на 24 сата – казао је

Тиодоровић за Радио-теле-

визију Србије.

Тиодоровић је навео да

ковид пропуснице нису уве-

дене искључиво да би се

људи мотивисали на вакци-

нацију, али јесу саставни део

мотивације.

Рекао је да је према пода-

цима из Дома здравља у

Нишу сада два или три пута

више вакцинисаних него

претходних дана, када се

нису примењивале ковид

пропуснице, као и да је међу

њима и много оних који при-

мају прву дозу вакцине.

– Морам да додам да је ту

и млађих људи којима је

постало јасно да се ковид

пропуснице користе и у

земљама у Европи које се

најуспешније боре с коро-

ном. И ми бисмо волели да

будемо слични Португалији,

Шпанији, Норвешкој, Швед-

ској или Данској и да на тај

начин постигнемо контроли-

сани утицај на епидемију и

нормалнији живот – додао је

он.

СТАВ ЕПИДЕМИОЛОГА (2):
ПРОПУСНИЦЕ И ВАКЦИНАЦИЈА ЗАЈЕДНО

Да би се зауставила епидеми-

ја, две ствари морају да иду

паралелно: с једне стране 24

сата ковид пропуснице, а с

друге убрзана вакцинација –

изјавио је епидемиолог и

члан Кризног штаба Предраг

Кон.

Он је рекао да је чињеница

да важење ковид пропусница

после 22 сата „није и неће

моћи да се покаже довољ-

ним” и истакао да без озбиљ-

них рестриктивнијих мера

нема наглог опадања броја

новооболелих.

– Медицински део Кризног

штаба тражи да ковид пропу-

снице важе 24 сата и нема

никакве поделе по том пита-

њу, читав медицински део то

потпуно подржава – рекао је

Кон.

Он је рекао да поједини

немири и протести који се

одржавају због уведених

ковид пропусница „уопште

нису битни у овом тренутку”.
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Рачуни за електричну енергију су став-
ка која свима задаје муке, a долазак
хладних дана по правилу значи да ће
износи на њима бити још виши.

Највеће главобоље имаће свакако они
који се греју на струју, али разлику у
висини рачуна у односу на летњи период
ових дана примећујемо сви. Објашњење
је једноставно: лоше време, али и епиде-
миолошка ситуација утичу на то да више
времена проводимо код куће, па нам је
самим тим и потрошња електричне енер-
гије у домаћинству већа. Ипак, чињени-
ца је да је довољно да само мало више
поведемо рачуна о потрошњи и да ћемо
тако направити значајну уштеду.

Није новост да на висину рачуна који
нам стиже из „Електровојводине” може-
мо утицати тако што ћемо се потруди-
ти да уштедимо који киловат. Међу-
тим, на драгоцене савете на ту тему
углавном заборавимо баш у тренутку
кад треба да их применимо, па се лако
деси да урадимо баш оно што нам ника-
ко не иде у корист. Штету тада трпи
само наш новчаник. Долазак хладних
дана право је време да поразмислимо
о штедњи и осмислимо добар план који
ћемо овог пута и спровести у дело.

Управо ЕПС на свом сајту нуди читав
сет корисних савета о томе како да
рационално користите електричну ене-
ргију и како да, уз најмањи могући
утрошак, остварите највећу корист за
домаћинство. Ево најважнијих.

Пажљиво бирајте уређај

Када купујете неки нови уређај за дома-
ћинство, обратите пажњу на ознаку
енергетског разреда и просечну потро-
шњу струје при његовом коришћењу.
Скала енергетских разреда исказана је
словима: А, Б, Ц, Д, Е, Ф и Г.

Енергетски најефикаснији апарати и
уређаји, с најмањом просечном потро-
шњом, јесу они са ознакама: ААА, АА, А и
Б. Паметан избор је и куповина уређаја са
ознаком „енергетсказвездица” (energy star),
будући да они припадају групи с најма-
њом потрошњом електричне енергије.

Фрижидер

Фрижидер најефикасније ради ако је

температура подешена између три и пет
степени. Не држите врата фрижидера
дуго отворена и не стављајте ништа топло
у њега. Посуде с храном увек поклопите,
јер ћете тако смањити количину влаге
која се ствара на унутрашњим зидовима
фрижидера и лоше утиче на његову ефи-
касност. Из истог разлога обришите воде-
не капи с флаша и посуда пре него што
их ставите у фрижидер.

Не постављајте расхладни уређај
поред извора топлоте, јер ће му у том
случају требати много више времена
да постигне радну температуру. Про-
веравајте да ли врата фрижидера добро
дихтују и редовно уклањајте наслаге
леда – тако штедите енергију и проду-
жавате век трајања уређаја.

Машина за веш

Када перете веш, определите се за про-
грам с нижим температурама, а нека вам
у томе помогну средства за прање која су
ефикасна и у нешто хладнијој води.

Имајте у виду да је исплативије пра-
ње једног пуног бубња него двају полу-
празних. Редовно чистите филтер веш-
-машине и никада је не препуњавајте.
Предност дајте машинама са еконо-
мичним програмом прања и водите
рачуна о томе да брзина центрифуге не
буде мања од 500 обртаја у минуту.

Бојлер

Да бисте имали довољно топле воде у
бојлеру, а да не трошите много струје,
подесите га на температуру између 50 и

60 степени. Било
би добро да бој-
лер укључујете
ноћу када је елек-
трична енергија
четири пута јеф-
тинија.

Искључите бој-
лер када напушта-
те стан на дуже од
једног дана. Анга-
жујте мајстора да
очисти каменац на
грејачу, јер он
повећава потро-
шњу струје и иза-
зива кварове.

Редовно проверавајте исправност сла-
вина за топлу воду, јер цурење воде тро-
ши енергију за догревање у бојлеру.

Ово је важно знати: проточни бојлери
велике снаге, који одједном оптерете вашу
кућну инсталацију и електроенергетски
систем, велика су опасност и за ваш рачун!
Уколико сте у могућности, проточни бој-
лер замените класичним, који акумули-
ра топлу воду коју сте грејали ноћу.

Шпорет

Да не бисте расипали енергију, ринглу
на шпорету користите према величини
посуде у којој кувате. Стављајте покло-
пац на шерпу у којој се припрема јело,
јер се троши мање електричне енерги-
је, јело се спрема знатно брже и смању-
је се кондензација паре у кухињи. Рин-
глу искључите пре краја кувања, јер она
акумулира извесну количину енергије
коју такође можете искористити.

Не отварајте често врата рерне, јер
се при сваком отварању температура у
рерни снижава за око 15 степени.

Расвета

Сијалице појединачно нису велики
потрошачи, али када их упалите све у
исто време, трошите много струје.

У ЕПС-у препоручују LED сијали-
це, јер су оне мањи потрошачи, а дају
много више светлости и добро 
подносе варијације у напону. У про-
секу се једна LED сијалица, само кроз
уштеду енергије, исплати за око годи-
ну дана.

У тржном центру „Биг” су протеклог
викенда, 30. и 31. октобра, одржани
„Дани бундеве” у част свему што ова
краљица јесени представља. На штан-
довима су се нашли најразличитији
производи, а ми смо питали излагаче
који је то њихов производ од бундеве.

ЗОРИЦА ОБРЕНОВ, домаћица:
– Ми из удружења „Актив жена” из Опо-

ва увек се трудимо да асортиманом испо-
штујемо тему догађаја на ком излажемо.
Овог пута смо донеле много домаћих кола-
ча с лудајом. На нашем штанду се нашла
домаћа лудајница, али и нешто што је
мало модерније – мафини с лудајом. Но
ипак морам рећи да се штрудла с маком
највише продаје. Ту су и ручни радови,
привесци у облику лудаје и магнети. 

НАТАША ЈОВИЋ, 
техничар биотехнологије:

– Производимо бундеву у Баранди и
правимо домаћи сок од бундеве. Дошли
смо да покажемо да можемо да спојимо
ново и старо: пожелела сам да прибли-
жим старе рецепте савременим домаћи-
цамаи да им демонстрирам како то може
лепо да се усклади. Скоро све сам 
распродала. Сок од бундеве је најпопулар-
нији на нашем штанду. Све је органско,

без адитива: само вода, шећер и бундева.

ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ, предузетница:
– На нашем штанду се налазе здрави

производи. Поред рендане бундеве и
бундеве у комаду, ту су и домаћи ајвар
од печених паприка, слатко од смокава,
мед, прополис, саће. Ово је одличан
начин да се промовишу домаћи 
производи. Треба више људи да зна за ова-
кве догађаје. Ово је јединствена прилика
да мали произвођачи дођу до изражаја,
што је важно, јер је квалитетдомаћих про-
извода неупоредиво бољи него што је то
случај код индустријске производње.

МАРИЈА ЂУКИЋ, инжењер:
– Имамо џем од бундеве без шећера с

цеђеном поморанџом, лимуном, ђумби-
ром и циметом, то је производ који је
апсолутни хит, за који смо чак и награђе-
ни на „Сајму етно хране и пића”. Та награ-
да нам је била подстрек да наставимо да
радимо и идемо у том правцу. Направи-
ли смо џем од бундеве са 10% шећера за
сладокусце којима фали шећера, као и
туршију од бундеве с каранфилићем, за
шта је коришћена мускантна бундева.
Производимо још једну врсту бундеве,
коју смо искористили за туршију са сла-
чицом, бибером и мирођијом. 

СИЛВЕСТЕР РУСКОВСКИ, 
саобраћајни техничар:

– Ми производимо ракију од бун-
деве и семенке од бундеве. На идеју
да направимо ракију од бундеве дошли
смо када смо сазнали да је бундева
основа у производњи кашица и соковa
за децу. Пре три године смо се одва-
жили да покушамо да направимо раки-
ју. Производ нам се допао, тако да
смо наставили производњу, коју сада
промовишемо на сајмовима и фести-
валима. Мислим да сам једини 
произвођач ракије од бундеве.

БОРИСЛАВА СТЕПАНОВ, 
студенткиња:

– Представница сам пољопривред-
ног газдинства „Степанов” из Кикинде.
Бавимо се производњом хладноцеђе-
них уља и безглутенског брашна, а сада
у асортиману имамо нове производе –
путере. Уља производимо од коштица
кајсија, бадема, лешника, мака, сунцо-
крета и бундеве. У понуди имамо без-
глутенско брашно од лешника, бунде-
ве и мака. Путере правимо од лешни-
ка, бундеве и – онај који је овде најпро-
даванији – од лешника са чоколадом.
Деца за њега кажу да је лепши од „нуте-
ле”. Сузана Јанковић

М. ЂУКИЋЈ. ПОПОВИЋ С. РУСКОВСКИ Б. СТЕПАНОВН. ЈОВИЋЗ. ОБРЕНОВ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

У време када је овај број „Панчевца”
био у припреми „Електровојводина”
за предстојећи викенд и наредну неде-
љу није најавила искључења због радо-
ва на електричној мрежи на терито-
рији нашег града. То значи да би, уко-

лико се нешто не промени, снабдева-
ње струјом у данима који су пред нама
требало да буде редовно како у самом
граду, тако и у припадајућим селима.

Информације о искључењима редов-
но се ажурирају на сајту „Електровој-
водине”, па се о најавама евентуал-
них додатних радова можете свако-
дневно информисати онлајн.

Квар на електродистрибутивној
мрежи можете пријавити на теле-
фон 319-220.

Колика је казна ако немате
зимске гуме и која је још

опрема обавезна?

Прешао игрицу!

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Обуставите потрагу! Управо смо про-
нашли најлуђе, најчудније или нај-
ненормалније место на коме би неко
могао да „сагради” мини-депонију у
нашем граду. Ево га на фотографији.

Па није ли ово генијална идеја?
Ко би ово надмашио? Нагураш кесе
и џакове препуне ђубрета тачно пре-
копута дечјег игралишта, чисто да
клинце од малих ногу научиш како
се то ради. Ту је и Градска библио-
тека, таман да и интелектуална ели-
та стрпа „нитроглицерин” под језик
кад, хитајући ка књигама, прође
поред ове жртве поднете богињи
бахатости, понатој под именом Тиће-

микажешданесмем.
И трећи разлог због којег ова лока-

ција заслужује шампионску титулу
јесте тај што овде камион градске
чистоће не може да приђе. То значи
да је „такмичар” који је ово место
одабрао успео да натера раднике
„Хигијене” да његово ђубре односе
пешке. Може бити и да их је посма-
трао негде из прикрајка док су то
радили, хранећи се њиховом муком.
Па браво, мајсторе! Прешао си игри-
цу, нема ти равног. Јави се, радо
бисмо објавили твоју фотку. Ред је
да људи упознају победника. Такав
као ти не рађа се двапут.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ШТА ЈЕ БИЛО У ПОНУДИ НА „ДАНИМА БУНДЕВЕ”?

Викенд посвећен краљици јесени

Ако сте возач, надамо се да сте већ
током претходних дана пребринули
бригу око замене летњих гума за зим-
ске. Уколико нисте, у прекршају сте и
то би вас могло поприлич-
но коштати. Да бисте про-
шли без казне, поред гума,
требаће вам још понешто
од опреме намењене нај-
хладнијем годишњем добу.

Закон је јасан: употреба
зимских гума обавезна је
од 1. новембра до 1. апри-
ла на сва четири точка, ако
на путу има снега, леда или
поледице. Дубина шаре на
газећем слоју на пнеума-
тицима мора бити мини-
мум четири милиметра.

Такође, од 1. новембра до 1. априла
изван насељених места обавезно је у
пртљажнику имати ланце или друга
средства за повећање тракције точко-
ва. Kада је снег на коловозу, ланци се
монтирају на погонске точкове, и то
на оним саобраћајницама где је озна-
чена њихова обавезна употреба. У насе-
љеним местима возила не морају бити
опремљена ланцима. У зимској опре-
ми аутобуса и теретних возила обаве-

зна је још и лопата. Kазне за 
неисправне гуме износе од 10.000 до
20.000 динара, а за правна лица од
60.000 до 800.000 динара.

Стручњаци упозоравају да летње гуме
на температури испод седам степени губе
своју најважнију карактеристику, добро
приањање на асфалт. Такође, њихов зау-
ставни пут приликом кочења дужи је и
до два пута од прописаног трага који
остављају зимски пнеуматици. Већа дуби-
на канала на шарама гума за зиму глав-
ни је разлог зашто чак и најјефтинији
зимски пнеуматици имају четири пута
боље приањање него летњи. Шаре зим-
ских гума су обликоване тако да спреча-
вају задржавање снега и појаву аквапла-
нинга (појаве када возило својом тежи-
ном не може да истисне воду на путу
испод гуме).

Пнеуматике старије од пет година
потребно је детаљно контролисати јед-
ном годишње. Зимски пнеуматици су
бољи за употребу чак и када су коло-
вози суви, а посебно ако су темпера-
туре ниже од седам степени.
Kонструкција металног костура зим-
ске гуме такође је тврђа и отпорнија
на механичке ударе.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана вероватно 
без искључења

СМАЊИТЕ ПОТРОШЊУ И УШТЕДИТЕ НОВАЦ

ТРИКОВИ КОЈИ СНИЖАВАЈУ 
РАЧУН ЗА СТРУЈУ

Од 1. новембра до 1.
априла изван насељених
места обавезно је у
пртљажнику имати ланце
или друга средства за
повећање тракције точкова.



Око сто педесет грађана
чека нови прикључак
у Брестовцу

Завршна фаза радова
на гасификацији
Старчева

Стигли су неминовно и хладни
дани, а с њима и за многе мучно
размишљање на тему како прези-
мити, односно чиме се огрејати.

У време када на светском
тржишту влада незапамћена
несташица енергената, пре све-
га гаса, интересантно је питање
каква је у том погледу ситуација
у девет насељених места.

Од наведеног броја, у шест села
постоји могућност да се тамошњи
мештани господски греју – „на
дугме”, без свакодневног муко-
трпног ложења угља, дрва, пеле-
та... У преводу, тамо поодавно
постоји гасна мрежа, чије благо-
дети користе они који су на вре-
ме одлучили да се на њу прикаче.

Међутим, мало је комплико-
ваније код нових прикључака,
пре свега због замршених имо-
винско-правних односа између
„Србијагаса” и власника мрежа.

Решење у Брестовцу на видику?

У том смислу се ситуација мање
или више разликује од места до
места, али можда је и најсимп-
томатичнија у Брестовцу, где око
сто педесет грађана чека на при-
кључак, пре свега због Гордије-
вог чвора у вези с власништвом
над мрежом, што се, на срећу,
не одражава на квалитет услуге
код старих потрошача.

Срж тог проблема је, према
речима председника брестовач-
ког Савета Месне заједнице Дра-
гана Миричића, то што је њен
номинални власник, фирма
„Мегапројект”, имала спор с Јав-
ним предузећем „Србијагас”, које
потрошачима испоручује и
наплаћује гас.

– „Мегапројект” је, као стопо-
стотни власник мреже, напла-
ћивао прикључке, све док није
пре седам-осам година отишао
у стечај. Потом су се те све ком-
паније нашле на суду због неких

својих нерашчишћених дугова,
а док је то трајало, наши грађа-
ни нису могли да се прикључе
на гас. Ипак, ми смо упорно
инсистирали да се то реши и пре
извесног времена „Мегапројект”
је дао сагласност да „Србијагас”
може несметано да уводи заин-
тересованим грађанима гас, а ми
се надамо да ће то што пре да се
догоди – наводи председник.

Следеће године гас у Старчеву?

Грађани у три престала јужна
насељена места још увек тако
комфорну могућност немају, а
најближе томе је Старчево, где
гас треба да потече већ наредне
године.

Поменути посао изводи бео-
градски „Миленијум тим”, уједно
и инвеститоровог пројекта, а радо-
ве координира директор фирме
„МТ Гастел” Драган Мајсторовић.

– Досад је, поред осталог,
изграђен дистрибутивни полие-
тиленски гасовод у дужини од
три ипо километра, почев од новог
места за мерно-регулациону
станицу, прекопута бензинске

пумпе на улазу у Старчево, до
иза Наделе, према Омољици.
Тренутно се ради његово тех-
ничко испитивање за потребе
техничког пријема, као услова
за употребну дозволу. У току је
и прибављање техничких усло-
ва од „Електромрежа Србије” за
израду студије о утицају елек-
тромагнетног поља на челични
гасовод, на местима где далеко-
води прелазе или су близу трасе
гасовода. Ових дана биће пре-
дата документација за приба-
вљање енергетских дозвола од
Министарства енергетике. При-
води се крају и прикупљање пону-
да за техничку контролу проје-
ката за грађевинску дозволу за
прикључни и дистрибутивни
гасовод, што би све могло уско-
ро да буде готово. Самим тим
би припреме и постављање при-
кључног и дистрибутивног челич-
ног гасовода стартовали почет-
ком следеће године, чим то
дозволе временски услови. Завр-
шетак изградње, технички при-
јем и добијање употребне дозво-
ле могли би да буду окончани

до почетка следећег јула, а упли-
њавање старчевачке дистрибу-
тивне гасне мреже да се изведе
до октобра, чиме би она била
техничко-технолошки располо-
жива и спремна за прикључива-
ње потрошача, које би требало
да обавља фирма лиценцирана
за дистрибутера гаса – наводи
Мајсторовић.

Таква је ситуација у Старче-
ву, а у друга два јужна села је то
мало друкчије.

Мајсторовић каже да је у
Омољици постављено 80 одсто
мреже, која захтева ревитали-
зацију, као и да евентуално
буде урађен остатак. У пер-
спективи би требало довести и
полиетиленски дистрибутивни
гасовод до тог места, као и до
Иванова, којем предстоји и
израда пројекта дистрибутив-
не гасне мреже.

Петак, 5. новембар 2021.
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ИЗАШАО ЧЕТВРТИ БРОЈ НОВИНА ДОМА КУЛТУРЕ

Лепе новосељанске приче

Старчевачки мултиуметник
Никола Пољак отворио је у
четвртак, 28. октобра, ретро-
спективну изложбу својих сли-
ка у Уметничкој радионици на
другом спрату Дома културе
„29. новембар”, чији је дирек-
тор Дарко Јешић несвакида-
шње надахнуто најавио дога-
ђај, као први такве врсте у поме-
нутом простору.

Овом приликом су приказа-
ни плодови свих фаза Поља-
ковог дугогодишњег ликовног
стваралаштва, започетог још
шездесетих година прошлог
века. Међу њима је највише
радова који су тематски усме-
рени ка банатским пределима
и ентеријерима; заступљени су

и портрети, док је у погледу
стилског правца он најближи
експресионизму.

Никола Пољак је и прека-
љени музичар, пре свега там-
бураш, па и на тај начин додат-
но исказује своју приврженост
равници и опчињеност њоме,
а овог пута је на романтичан
начин, помоћу букета цвећа,
изразио захвалност за разуме-
вање његових уметничких побу-
да супрузи и ћерци, која је
такође позната сликарка.

Банатски Брестовац: ЈКП „Ком-
брест” је започео радове на тро-
тоару у Улици маршала Тита,
чије житеље позива на стрпље-
ње и сарадњу, а у току је садња
новог цвећа. У току је припре-
ма парцеле поред пута ка Кови-
ну за садњу ветрозаштитног
појаса. Сеоска депонија је поно-
во горела, а ватру додатно
распирује ветар, али је пожар
на срећу саниран.

Банатско Ново Село: У Дому
културе тренутно се ради пре-
трес црепа на једном делу згра-
де, затим кречење ходника у
делу где се налазе удружења, а
у току је реновирање двеју про-
сторија које ће служити Народ-
ном оркестру за одлагање архи-
ве нотних записа, инструмена-
та и мање пробе, као и учени-
цима издвојеног одељења
Музичке школе „Јован Бандур”
из Панчева.

Долово: Удружење „Србија, мој
дом” организује волонтерску
акцију чишћења Пешчаре у
недељу, 7. новембра,  у 10 сати,
у делу познатом као Леанка, а
позива и младе од 15 до 30
година да се укључе у фото-
-конкурс „Ја чувам природу, а
ти?”.

Глогоњ: Месна заједница је, у
сарадњи с ЈKП-ом, започела
постављање слова са именом
места у центру села, а у току је
реновирање Дома пензионера.

Циркуска представа за децу
приређена је у понедељак, 1.
новембра, у Дому културе, где
ће у среду, 10. новембра, Дар-
ко Јешић представити своју
прву књигу „Via Dolo ro sa”. „Гло-

гоњке” су гостовале на РТВ Вој-
водини, а у суботу, 30. окто-
бра, учествовале су на Сајму
стваралаштва сеоских жена у
Војводини, као и на манифе-
стацији „Дани лудаје” у тржном
центру „Биг”.

Иваново: Шесторо ученика
основне школе наступило је у
дефилеу на Сајму стварала-
штва сеоских жена у Војводи-
ни носећи традиционалне
ношње банатских Бугара – Пал-
ћена, а представиле су се и
чланице МКУД-а „Боназ Шан-
дор”.

Јабука: Почело је асфалтира-
ње улица Струмичке, Николе
Тесле, Радничке, Осоговске,
Сутјеске и Машинске. Удру-
жење грађана „Тамиш у Јабу-
ци” посадило је на приобаљу
педесет садница бреста. Филм-
ска радионица за децу „Мој
први кадар” одржана је у Дому
културе.

Качарево: Позоришна предста-
ва за децу „Гуска на Месецу”
изведена је у четвртак, 4. новем-
бра, у Дому омладине. Дом
културе је расписао конкурс за
учешће на фастивалу хумора
и сатире „Мала жаока” и биће
отворен до 9. новембра, а све
информације могу се добити
на број телефона 064/817-15-
70. Певачка група „Тоше
Проески” учествовала је на
Сајму стваралаштва сеоских
жена у Војводини.

Омољица: У току је асфалти-
рање Врањске улице, након
чега ће уследити радови на још
неколико траса. Писац Дарко
Јешић промовисао је своју прву
књигу „Via Dolo ro sa” у среду,
3. новембра, у Дому културе.

Старчево: Наредних дана усле-
диће радови на реконструкци-
ји горњег дела Партизанске
улице, од угла са Улицом осло-
бођења, према „белом брегу”,
a саобраћај на тој деоници биће
рестриктиван. Циркуска пред-
става одржана је у четвртак, 4.
новембра, у великој сали Дома
културе.

Месне актуелности

ИЗЛОЖБА СЛИКА НИКОЛЕ ПОЉАКА У

СТАРЧЕВАЧКОМ ДОМУ КУЛТУРЕ

Сликар 
опчињен равницом

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

УДРУЖЕЊЕ „СРБИЈА, МОЈ ДОМ” ОРГАНИЗУЈЕ ЕКОЛОШКЕ АКЦИЈЕ

Позив на чишћење Пешчаре и фото-конкурс
У оквиру еколошке акције „Буди
део природе”, у недељу, 7.
новембра, од 10 сати, биће спро-
ведено јесење чишћење на лока-
цији Воловска паша у Дели-
блатској пешчари, на простору
између Девојачког бунара и
Леанке, удаљеном осам кило-
метара од Долова.

Организатори из удружења
„Србија, мој дом” позивају све
који желе да се друже и уче-
ствују у враћању дуга природи.
За волонтере су спремљене маји-
це и опрема, а заинтересовани
могу да се пријаве на мејл srbi -
ja moj dom @gmail.com или у
инбокс на „Фејсбук” профилу те
организације.

Поменута акција се спроводи
као део пројекта „Делиблатска
пешчара будућим генерација-
ма”, који је суфинансирало
Министарство за заштиту живот-

не средине, а подржали су га ЈП
„Војводинашуме” и „Ветроелек-
тране Балкана”.

Поред тога, у склопу истог
пројекта, удружење „Србија, мој

дом” организује и фото-конкурс
„Ја чувам природу, а ти?”, који
је отворен до 18. новембра, а на
њему могу да учествују млади
између 15 и 30 година којима је
стало до природе.

Потребно је да на поменути
мејл или „Фејсбук” профил поша-
љу што бољу фотографију на
тему друштвеног активизма мла-
дих на пољу заштите животне
средине (чишћење, рециклажа,
заштита угрожених биљних и
животињских врста).

На основу оцене стручног
жирија, за ауторе најбољих фото-
графија спремне су награде,
попут планинарског шатора, ран-
ца или штапова.

МОЖЕ И ДА СЕ
КУВА НА ПЛИН

Међу грађанима који се греју

на гас је и Татјана, која потвр-

ђује да овакво грејање има

великих предности, иако је за

неког можда мало скупље.

– Моја породица живи у

кући од педесет квадрата и

користимо гас за грејање

малтене од септембра, када

нам је за повремену употребу

рачун изнео око 900 динара,

по цени кубика од 33 динара.

Иначе, имамо камин који сто-

ји на средини куће и повезан

је цевима на прикључак; ту је

и сат који мери потрошњу, а

она на крају хладнијег месеца

изнесе десет-једанаест хиља-

да, док у прелазном периоду

буде и до три. Држимо сва

врата отворена, рачунајући и

кухињу и купатило, а увек је

преко 25 степени. Чак и

кувам само на плин. Са испо-

руком нема већих проблема,

до нестанака долази ређе

него што нестане струје – при-

ча ова Брестовчанка.

Неко, ипак, брине о природи

Изградња полиетиленског дистрибутивног гасовода

СИТУАЦИЈА С ГАСОМ У ЈУЖНИМ НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

НЕКИ СЕ ГРЕЈУ „НА ДУГМЕ”, 
НЕКИ ЈОШ УВЕК ЧЕКАЈУ

У последњих седам-осам година,
један за другим, погасили су се
сви листови у панчевачким насе-
љеним местима, изузев „Старче-
вачких новина”. То важи и за Ново
Село, али се тамошњаслика недав-
но битно изменила, с обзиром на
то да је Дом културе пре извесног
времена покренуо сопствени
штампани информатор.

Досад је на свака три месеца
излазио по један број, а према
речима директора поменуте уста-

нове Бојана Бољанца, реакције
грађана су апсолутно позитивне.

Најновије, четврто издање, које
се пре неки дан појавило пред
Новосељанима, почиње предста-
вљањем програма одржаних у
протеклих неколико месеци. Реч
је о изложбама слика Маје Петро-
вић Пољак и Милорада Божино-
вића, затим о концертима фол-
клорне секције, трија „Балканске
жице” и гитаристе Јована Михај-
ловића, као и о промоцији књиге

историчара Мирче Марана и
Меморијалу „Др Раду Флора”.

Наредне стране се баве зна-
чајем и местом народних игара
у васпитавању деце, а за крај су
остављене две топле људске при-
че – с Добривојем Путником или
чика Добром, који је оставио
неизбрисив траг у Ансамблу
народних песама и игара Срби-
је, касније названом „Коло”, као
и с младом музички надареном
Кристином Мик.

Јешић и Пољак
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Александар 

Ђукановић,

новинар и сниматељ

Игром случаја, све што у мла-
дости нисам могао, било због
пословне заузетости, било због
финансија, сада могу и радим.
Пратим ауто-спорт, трке убр-
зања, као новинар и АВ сни-
матељ од 2006. године у реги-
ону и активно учествујем као
такмичар од 2013. године.
Kако бих одржао респект
омладине, јер у ауто-спорту
су већином млади, морам сва-
ким даном да се едукујем како
бих знао више него они.

МУЗИKА: У младости сам
учио клавир, али сам престао
да свирам и заборавио ноте.
Ипак, одувек сам волео поп и
денс музику. Пре двадесетак
година су се појавили софт-
верски програми који омогу-
ћавају миксовање мелодија и
један такав сам апсолвирао,
те сада правим позадинску
музику за видео-клипове на
свом „Јутуб” каналу. Већина
је у жанру дип хаус и елек-
трохаус, а композитори су
увек међу првих 20 на свет-

ским поп листама: Тијесто,
Дејвид Гета, Офенбах, Клин
Бандит, Келвин Харис итд.

ФИЛМ: Велики сам заљу-
бљеник у жанр научне фан-
тастике и поседујем велику
дигиталну колекцију ових
филмова. Не чувам филмове
које не могу више пута погле-
дати. Филм „Radi us” („Разда-
љина”) 2017. године прошао
је незапажено, али је изван-
редан научнофантастични
филм који свакако треба
погледати, јер је тема нео-
бична, а филм је и добро
режијски урађен. Тема фил-
ма: човек се буди без сећања
о томе ко је и открива да сва-
ко ко му приђе на одређену
удаљеност изненада умире.

ТВ СЕРИЈА: С родитељи-
ма сам провео целу младост
у иностранству на енглеском
говорном подручју, те ми је
тај језик као српски. Препо-
ручио бих две америчке сери-
је које никад нису емитова-
не код нас, а произведене су
давне 2000. и 2010. године,
на тему Другог светског рата.
Обе имају по десет епизода.
Прва, „Band of Brot hers”
(„Браћа по оружју”), почиње
1942. падобранском обуком
у тренинг-центру у Џорџи-
ји, наставља се преко искр-
цавања у Нормандији и бор-
бама по Европи, а завршава
се 1945. у Берлину, на крају
рата. Друга носи назив „The
Paci fic” („Тихи oкеан”). Паци-
фичко позориште Другог
светског рата, виђено очима
неколико младих маринаца.
Иако не мислим да је „Паци-
фик” бољи од „Браће по
оружју” у погледу укупне
вредности забаве, многа
поређења ће бити спорна, јер
је „Пацифик” другачија врста
серије, с различитим циље-
вима.

Историја, научна 
фантастика и модеран звук

изборМОЈ МОЈ

Јубиларни 50. Салон уметно-
сти Панчева отворен је у уто-
рак, 26. октобра, у Свечаној сали
Народног музеја. У складу са
обележавањем пет деценија
постојања, тема манифестаци-
је била је ретроспектива, одно-
сно подсећање на све претход-
не салоне и уметнике који су
на њима награђивани.

Селектор Салона, уметник
Вук Вучковић, истакао је на
отварању да је овогодишња изло-
жба изузетна и захвалио свима
онима који су помогли у њеној
поставци.

– Да Панчево не треба да бри-
не о томе да ли ће у граду бити
нових, младих и талентованих
уметника, сведочи квалитет
радова представљених на ово-
годишњем Салону – истакао је
Вучковић.

Сличан утисак поделила је с
присутнима и Марија Јевић,
чланица панчевачког Градског
већа задужена за културу и
информисање.

– Драго ми је што Салон
непрестано привлачи и окупља
нове генерације младих ства-
ралаца, али и поштовалаца.
Читајући текстове из историја-
та Салона, стекла сам утисак да
су аутори који су их писали
желели да се подсетимо неких
прошлих времена, а ја мислим
да је ово садашње време, време
младих аутора, најбоље, и да
улазимо у нову епоху Салона

спремни да се прилагодимо
великим променама и да иде-
мо напред.

И ове године су традиционал-
но додељене награде ауторима
најзапаженијих радова на Сало-
ну. Сва дела је оцењивао струч-
ни жири, који су, поред селек-
тора Вука Вучковића, чинили и
Димитрије Јованов, кустос
Народног музеја Панчева, и Ива-
на Маркез Филиповић, уредни-
ца програма визуелних уметно-
сти Kултурног центра.

На основу њихове одлуке,
прва награда Салона припала
је Урошу Огризовићу за рад
„Одисеја зла – мењање фун-
дамента” (2020, ручно обли-
кован порцелан и злато). Две
друге равноправне награде
додељене су Ањи Арамбашић

за дело „Предео” (2021, уље
на платну) и Kатарини Петро-
вић за групу радова под нази-
вом „Детињство” (2021, гра-
фитна оловка на папиру).

Салон уметности је први пут
организован у Народном музе-
ју 1971. године. Три године
након првог издања организа-
цију изложбе преузела је ново-
основана Галерија савремене
уметности, која и данас реа-
лизује овај програм. Уметнич-
ки радови су бирани на кон-
курсу, а потом и награђивани
од стране жирија састављеног
од еминентних историчара
уметности. Током деведесетих
година прошлог века концеп-
ција изложбе се мења у аутор-
ску изложбу, али је задржан и
концепт организације конкур-

са. У овом периоду изложба се
дистанцирала од почетног
повода – Дана Панчева, а 2002.
године назив је промењен у
Салон уметности Панчева.
Године 2008. изложба је први
пут организована као ауторска
са интернационалном селек-
цијом.

Овогодишњи Салон уметно-
сти Панчево подржали су Град
Панчево, Покрајински секрета-
ријат за културу, јавно инфор-
мисање и односе с верским
заједницама и Народни музеј
Панчево. Радови су изложени у
Народном музеју, Галерији
савремене уметности, Галерији
Милорада Бате Михаиловића и
у фоајеу Kултурног центра Пан-
чева и могу се погледати све до
26. новембра.

КОНКУРС ЗА ОСНОВЦЕ

Бирају се најбоља
карикатура и афоризам
Kачаревачки дом
културе „Братство
и јединство” 
расписао је кон-
курс за учешће на
Фестивалу хумора
и сатире „Мала
жаока 2021”. Пра-
во учешћа на кон-
курсу имају ученици свих
основних школа на терито-
рији града Панчева и припа-
дајућих насељених места.

Како се наводи у саопште-

њу организатора, тема ового-
дишњег, деветог фестивала
„Мала жаока” јесте „Моја прва
љубав”, а учесници ће се так-
мичити у две категорије: кари-
катура (илустрација) и афо-
ризам односно кратка песма.

Како је најављено, на завр-
шној вечери фестивала, у
четвртак, 18. новембра, у 19
сати, у Свечаној сали Месне
заједнице Kачарево (Улица
маршала Тита 37), биће доде-
љене по три вредне награде у
обе категорије. Предвиђено је
и неколико специјалних
награда, а биће и уприличе-
на изложба награђених радо-
ва. Радови се не враћају уче-
сницима након фестивала, а

о р г а н и з а т о р
задржава право
да их публикује.

Радове тре-
ба доставити нај-
касније до утор-
ка, 9. новембра,
на адресу: Дом
к у л т у р е

Kачарево, Маршала Тита 37,
26212 Качарево. Додатне
информације о конкурсу могу
се добити путем телефона
064/81-71-570.

Фестивал хумора и сатире
„Жаока” у Качареву већ годи-
нама окупља еминентне афо-
ристичаре и карикатуристе из
наше државе и из окружења.
Под окриљем те манифеста-
ције одржава се и конкурс
„Мала жаока”, за који увек
влада велико интересовање
школараца из Панчева и окол-
них села. Претходни фести-
вал је одржан пре пандемије,
2018. године.

У време када је овај број „Пан-
чевца” био у штампи, у четвр-
так, 4. новембра, у дворани Кул-
турног центра отворен је 24. Пан-
чевачки џез фестивал.

Једна од манифестација по
којима је Панчево надалеко
познато трајаће до недеље, 7.
новембра. Планирано је да током
четири дана буде одржано укуп-
но 11 концерата интернацио-
налних састава из Србије, САД,
Италије, Грчке, Бугарске, Аустри-
је, Хрватске, Мексика, Јапана,
Аустралије, Немачке и Швајцар-
ске. Доносимо вам програм за
наредне дане.

Фестивал су у четвртак, 4. новем-
бра, отворили концерти поставе
„Bla zin’ Quar tet” нашег бубњара
Срђана Ивановића и младих нада
америчког џеза – вибрафонисте
Џоела Роса и саксофонисткиње
Лакесије Бенџамин.

Публика ће у петак, 5. новем-
бра, од 19 сати, моћи да погледа
концерте састава аустријског сак-
софонисте Волфганга Пушинга
„Ful so me X”, затим поставе „Shift”
чувеног џез бубњара Антонија
Санчеза и немачки трио LBT.

Друго вече

Друго фестивалско вече у дво-
рани Културног центра отвори-
ће интернационални састав „Ful -
so me X”. Фронтмен састава Вол-
фганг Пушинг још као младић
био је један од суоснивача чуве-
ног Бечког џез оркестра, једног
од најкреативнијих састава у
историји европског џеза. Проје-
кат „Ful so me X” посвећен је фила-
делфијском гитаристи Рику Јана-
конеу и заснива се на извођењу
његових необјављених компози-
ција. Овај аутор је стварао у духу
„хармолодије”, коју је крајем
седамдесетих и почетком осам-
десетих развио фри-џез пионир
Орнет Колман, необичним спа-
јањем слободног џеза и фанка.

Од 20.30 у истом простору
наступиће Антонио Санџез и
„Shift” с пројектом „Bad Hom -
bre”, насловљеним по истоиме-
ном албуму овог музичара. Мек-
сичко-америчког бубњара Анто-

нија Санчеза шира публика је
упознала као аутора вансериј-
ске музике за филм „Човек Пти-
ца”, који је освојио и четири
„Оскара”. На албуму „Bad Hom -
bre” Санчез је осмислио компо-
зиције, аранжмане и снимио све
инструменте, фокусирајући се
на интеракцију бубњева, клави-
јатура и електронике. У Панче-
ву ћемо сазнати како овакав
индивидуални подухват може да
звучи уживо. Бубњару ће се на
сцени придружити вокалистки-
ња Txa na Ale xa, клавијатуриста
BIGYUKI и басиста Лекс Садлер.

Програм ће у 21.50 у фоајеу
KЦП-а затворити немачки трио
LBT, који чине пијаниста Лео
Бецл, контрабасиста Максими-

лијан Хирнинг и бубњар Себа-
стијан Волфгрубер. Kроз само
наизглед једноставан спој кла-
сичног џез трија и техно-музи-
ке, LBT демонстрира богатство
свирачких финеса и суптилних
динамичких варијација наста-
лих током осмогодишњег зајед-
ничког стажа у бенду.

Треће вече

У суботу, 6. новембра, од 19 сати,
наступиће Јелена Јововић и „Jazz
Jun ction”. Последње две децени-
је Јелена Јововић је синоним за
џез вокал на домаћој музичкој
сцени, па публика овај наступ с
правом жељно ишчекује.

Ништа мање квалитетан неће
бити ни наступ који следи у

20.30. Представиће се ита-
лијански саксофониста
Франческо Беарцати са
својим квартетом „Tinis si -
ma”. Вече ће концертом у
фоајеу од 21.50 затворити
немачки бенд „Ark Noir”.
Овај састав из Минхена
свој рад описује као „истра-
живање универзума елек-
тронске музике у комби-
нацији са слободом импро-
визације”.

Четврто вече

Последње фестивалске
вечери, у недељу, 7. новем-
бра, од 19 сати, наступиће

швајцарско-немачки вокал Lucia
Cadotsch и постава „LIUM + The
Sci en ce Fic tion Band”. Након њих
љубитеље џеза чека права посла-
стица: гост из САД Марк Рибот,
гитариста Тома Вејтса и један од
најзначајнијих музичара на том
инструменту у историји поп кул-
туре.

Панчевачки џез фестивал одр-
жава се у организацији Kултурног
центра Панчева, под покрови-
тељством Министарства култу-
ре и информисања, Града Пан-
чева и генералног спонзора –
компаније „Брозе”, и уз подр-
шку Италијанског института за
културу у Београду, „Гете инсти-
тута” и Аустријског културног
форума.

ПОЧЕО ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ

ЈЕДАНАЕСТ КОНЦЕРАТА КОЈИ МУЗИКУ
ПОДИЖУ НА ПИЈЕДЕСТАЛ

ОТВОРЕН 50. САЛОН УМЕТНОСТИ

Прва награда за Уроша Огризовића

КАКО ДО КАРАТА?

Улаз на све концерте Џез

фестивала је бесплатан. Гра-

тис карте се преузимају на бла-

гајни Kултурног центра, и то на

дан одржавања програма.

Није могуће узети карте за

више дана одједном, нити

резервисати карте. Могу се

преузети највише две улазни-

це. У време одржавања фести-

вала благајна ће радити од 9

до 20 сати.

Тема је прва љубав,
а рок за слање 
радова је 9. новембар.
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ДАНИ БУНДЕВЕ

СВЕ У ЗНАКУ ЛУДАЈЕ
Манифестација „Дани бундеве” одр-
жана је у тржном центру „Биг” 30. и
31. октобра и окупила је велики број
излагача и произвођача производа од
бундеве из различитих градова у Вој-
водини, али и све оне који воле бун-
деву у сваком облику. Организатор је
био „Car ni val Fun Fac tory-Event Pro -
duc tion”.

Током два дана викенда посетиоци
су имали прилику да се на штандови-
ма излагача упознају с најразличити-
јим производима који су настали пре-
радом бундеве: од пите бундеваре,
преко колача и мафина, ликера, соко-
ва, цеђеног хладног уља, па све до
ракије. Организован је богат и едука-
тивни програм за најмлађе, а за добар
провод био је задужен тамбурашки
оркестар „Банатски кицоши”.

– Сајам је посвећен бундеви и, у
оквиру кампање коју промовишемо
„Купуј домаће – подржи локалне 
произвођаче”, овде су се нашли мно-
гобројни производи који су направље-
ни од бундеве и с бундевом. Излагачи
су дошли из читаве Војводине, имамо
излагаче из Кикинде, околине Врба-
са, Новог Сада, Панчева и околних
места. Од производа с бундевом овде
су се нашли уља од бундеве, сокови,
колачи, брашно од бундеве, ракије...
Ту су, наравно, и произвођачи који
имају своја пољопривредна газдин-
ства и баве се производњом бундеве –
испричала је за „Панчевац” Зорана
Владу, организаторка „Дана бундеве”.

Креативни кутак за најмлађе

Првог дана манифестације за најмла-
ђе је осмишљен посебан програм.
Поред тога што су уживали у слатки-
шима и соковима од бундеве, најмла-
ђи су имали прилику да се забаве и
испоље своју креативност цртајући и
правећи бундеве, док су аниматори
„Глумионице” из Јабуке били ту да
атмосферу учине још занимљивијом,
на опште одушевљење малишана.

– У оквиру „Дана бундеве” одржан
је „Дечји кутак”, дечји програм одно-
сно радионица за децу, где смо црта-
ли бундеве заједно с нашим позна-
тим илустратором и карикатуристом
Николом Драгашем. Заједно смо пра-
вили бундевице, осликавали смо лица,
а све су употпунили костимирани ани-
матори – описaла је Зорана.

Царство најразличитијих производа

У палети производа од бундеве посеб-
ну пажњу су привукли управо они нај-
необичнији. Да ли сте некада чули за
ракију од бундеве? Како се чини, један
једини произвођач ове ракије у Србији
је Силвестер Русковски из Куцуре код

Врбаса. Овај произвођач је дошао на
идеју да проба да направи ракију од
бундеве, чувши да је управо она основ-
на подлога у производњи дечјих каши-
ца и сокова. Ракија је настала пре три
године, а привилегију да је пробају и
купе имају само они који дођу на сајам
или манифестацију оваквог карактера
као што су „Дани бундеве”.

– Производим ракију од својих
органских бундева, све је органско, и
бундева и јагода; ништа није прска-
но, третирамо само зеолитом, содом
бикарбоном, копривом. Људи су углав-
ном задовољни и допада им се. Добре
су реакције. Људи купују јер је нео-
бично и нема нигде у продаји по рад-
њама, па често купују и за поклон.
Рекао бих да је ово два у једном: раки-
ја је сама по себи здрава, а тек бунде-
ва... – испричао нам је Силвестер.

Неколико штандова даље поро-
дица Ђукић је промовисала своје
производе и са читаоцима подели-
ла своју причу о томе како је од

произвођача бундева, које гаје на
три хектара земље, потпуно непла-
нирано дошла до производње широ-
ке палете здравих, органских про-
извода.

– Ми смо најпре кренули да ради-
мо само с бундевом и идеја је била
да је продајемо свежу и за дечју хра-
ну, међутим увидели смо да је много
боље да ми направимо наш 
производ, а најпре су нам то тражи-
ли пријатељи. Све је ишло спонтано,
нисмо планирали производњу. Успе-
ли смо да направимо и слатко од бун-
деве, тј. кандирану шпагети бундеву
са укусом рузмарина. То је специјал-
на врста бундеве која се користи по
ресторанима као замена за безглу-
тенску тестенину. Производња се
непланирано проширила и на пра-
вљење производа без шећера, сокова
од парадајза, кајсије, крушке, ком-
пота, џемова од купина; џем од јаго-
да садржи редуковану дозу шећера –
испричала нам је Марија Ђукић.

Тајна банатске бундеваре

У Банату је тешко замислити јесен без
пите од бундеве коју брижљиво чувају
банатске домаћице. Једну такву дома-
ћицу замолили смо да нам открије тај-
ну банатске бундеваре, која је очарала
генерације својим укусом и мирисом.

– Има два начина на које се прави
банатска бундевара: може да буде 
растегљена, или сукана, а ми практи-
кујемо оба начина припреме. За рас-
тегљену бундевару је потребно заме-
сити што мекше тесто, додати само
воду и со, и потребно је да се тесто
„одмори”, а затим се одвајају и нама-
жу јуфкице. Искусна домаћица под
прстима осети када је тесто спремно
за развлачење. Креће развлачење, исе-
ку се крајеви и ставља фил, бундева,
уље и шећер. Она се савија чарша-
вом. Сукана захтева рад оклагијом и
веште руке домаћице – звучи једно-
ставно док нам Катица Смиљковић
одаје тајни рецепт за чувену банатску
питу. Сузана Јанковић Ово је приповест о побеђенима у

грађанском рату. О бившима. Јесте
приповест, али није историја. Није
ни фикција. Нешто између. Писа-
на је на основу мноштва усмених
и забележених сведочанстава уче-
сника и очевидаца.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
шта је за вас Сизифов посао. Књи-
ге из „Вулкана” добиће аутори сле-
дећих порука:

„Дијете су за мене Сизифов посао.
Нема коју нисам испробала, а све
сам дебља.”

„За мене је Сизифов посао поку-
шај да прођем поред књижаре а да
не уђем у њу и не потрошим све
паре које имам у новчанику.”

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање шта сматрате под
духовитошћу:

„Кад моја жена каже да долази у
кревет чим прочита само још јед-
ну страницу књиге, па дође три
сата касније.”

„Моја будућа свекрва свима при-
ча како ћу ја после свадбе кувати и
за њу и плаћати њене рачуне. Неве-
роватно духовита жена.” 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: „Да ли
испуњавате себи жеље?”, 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.

Година 2016. Лили је мајка и ћер-
ка. И друга супруга. Можда и
писац? Или је била на добром путу
да то постане пре него што је роди-
ла децу. Сада живи у изнајмљеном
стану у Бруклину, ухваћена уко-
штац са својим сексуалним и инте-
лектуалним жељама које запоста-
вља док уједно настоји да буде мај-
ка и супруга у тренду.

„Књига о В.” 
Ане Соломон

„Роман о 
пораженима”

Милана
Ст. Протића

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
за вас пораз?”, наградићемо по јед-
ном књигом. Не би требало да одго-
вор буде дужи од једне до две рече-
нице. У наслову имејла напишите
назив књиге за коју конкуришете.
Награђене одговоре ћемо објавити
у наредном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Панчево је изнедрило многе угледне,
школоване и успешне људе. Један се
издвојио због свог начина живота и
племенитости. Ђорђе Вајферт је био
визионар, успешан индустријалац, осни-
вач и гувернер централне банке, заду-
жбинар и колекционар. Обновио је
рударство и с разлогом се налази на
посебном месту када су у питању исто-
ријске личности.

Ово је шетња кроз Панчево Вајфер-
товим стопама.

Вајфертова родна кућа

Родна кућа Ђорђа Вајферта налази се у
старом језгру града, тик уз Тамиш. Ђор-
ђе је рођен као најстарији син Игнаца
Вајферта и Ане Зајц. Кућа ове имућне
панчевачке породице налази се у скло-
пу комплекса Старе пиваре, на адреси
Николе Тесле 2. Представља прави
бисер архитектуре.

Вајфертова пивара

Стара Вајфертова пивара је симбол Пан-
чева. Подигнута је давне 1722. уз Тамиш.
Од великог значаја је као најстарија пива-
ра у овом делу Европе, али и први инду-
стријски објекат на овим просторима.
Абрахам Кепиш је био њен први вла-
сник, а након њега су се власници сме-
њивали све до 1847. године, када Пивара
прелази у власништво породице Вајферт.
У периоду управљања Вајфертових, Пива-
ра доживљава врхунац производње и сла-
ву. Она није била позната само по напит-

ку од јечма и хмеља, већ и
по културним дешавањима.
Постала је центар одржава-
ња приредби и других мани-
фестација. Близина реке омо-
гућила је и љубитељима пива
из Београда да дођу паро-
бродом на пиво и переце.

После Другог светског
рата Пивара је национа-
лизована и добила је име
„ Н а р о д н а  п и в а р а ” . 
Производња се наставља
све до 1977. године. Ово
здање у наредним година-
ма је пропадало, а 2005.
године се десио и пожар
који је додатно оштетио
стару Вајфертову пивару.
Статус културног добра од
великог значаја има од
1991. године.

„Славина”

У време када је Пивара
радила пуном паром
Тамиш је протицао тик уз
њу, па се често дешавало
да се река излије и поплави простори-
је Пиваре, што је угрожавало рад и
производњу пива. Да би спречио ште-
ту, 1891. године Игнац Вајферт купује
земљиште и гради место за склади-
штење пива. Место је било одговара-
јуће јер се налазило у близини Пива-
ре, али на извесном узвишењу. Убрзо

се јавила и потреба за фабриком леда,
коју је саградио Ђорђе 1916. године на
истом месту. Простор је и данас познат
под називом „Славина”, по Вајферто-
вој гостионици која је некада ту посто-
јала. Данас се на месту славне „Слави-
не” гради пословно-стамбени ком-
плекс, а на предлог Града, ту треба да

осване и споменик Ђорђу Вајферту.

Гробница Вајфертових

Породична гробница Вајфертових нала-
зи се у склопу Римокатоличког гробља,
на самом улазу. Гробницу – капелу поди-
гао је сам Ђорђе Вајферт 1924. године.
Он је преминуо у Београду, а његови
посмртни остаци пренети су бродом
„Свети Ђорђе” до Цркве Свете Ане, где
су били изложени два дана. Сахрана је
одржана 15. јануара 1937. године. На
вечни пут Вајферт је испраћен уз најве-
ће почасти и велики жал преко 2.000
људи који су се налазили у поворци.
Испраћен је говорима и присећањима
значајних људи тог времена на велика
дела која је урадио. Сахрањен је у поро-
дичној гробници поред оца и других
чланова породице. Сузана Јанковић

ЈЕДНА ЗАНИМЉИВА ШЕТЊА

Подруку с Вајфертом
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Улица Антуна Аугустинчића
налази се на Стрелишту, пола-
зи од Саве Шумановића и пре-
сеца Прешернову улицу. До
1980. звала се Утвин аеродром.

Антун Аугустинчић (1900–
1972) био је чувени хрватски
и југословенски вајар, рођен у
загорском месту Клањцу. Вајар-
ство је студирао у Загребу, изве-
сно време и код Ивана
Мештровића, а 1924. постаје
стипендиста француске владе,
одлази у Париз и студије довр-
шава на Академији лепих умет-
ности.

Крајем двадесетих и почет-
ком тридесетих година про-
шлог века учествује и побе-
ђује на бројним кон-
курсима за израду
споменика, како
у земљи, тако и
у иностранству.
Рецимо, спо-
м е н и ц и
п а л и м
Шумадин-
цима у Кра-
гујевцу из
1932. и
ослободио-
цима Ниша
из 1937.
године њего-
во су дело...
Толико се три-
десетих исти-
цао својим радо-
вима да је добио
статус првог држав-
ног вајара Краљевине
Југославије. Током Другог
светског рата доста његових
споменика из периода Краље-
вине Југославије срушили су
окупатори и домаћи издајни-
ци, попут споменика краљу
Петру и краљу Александру у
Скопљу, те споменика краљу
Александру у Сомбору и Вара-
ждину.

Рат и проглашење тзв.
Независне Државе Хрватске
затекли су га у Загребу. Аугу-
стинчић је још био левичар,
комунистима је пре рата
давао знатне новчане прило-
ге, али га политика никада
није превише занимала и
никада се није њоме актив-
но бавио. Остао је у Загребу,
престоници Независне Држа-

ве Хрватске,
и чак је
1942. био
представник
Хрватске на
Венецијан-
ском бијена-
лу. Исте
године је
извајао бисту
поглавника
Анте Павелића. Али већ тада
је тражио прилику да побег-
не, па је 1943. године пре-

шао на ослобођену терито-
рију, придружио се партиза-
нима и постао активан при-
падник Народноослободилач-
ког покрета.

У новој власти је имао истак-
нуту улогу: био је већник
Земаљског антифашистичког
вијећа народног ослобођења
Хрватске и потпредседник
Антифашистичког већа народ-
ног ослобођења Југославије.
Заједно са Ђорђем Андрејеви-
ћем Куном за потребе Другог
заседања АВНОЈ-а дизајнирао
је будући грб СФРЈ.

Одмах после рата постаје
редовни члан Југословенске

академије знаности и
умјетности у Загребу,

дописни члан Срп-
ске академије нау-

ка и уметности
постаје 1965, а
1973. и Ака-
демије наука
и уметности
БиХ, те
п о ч а с н и
члан Акаде-
мије умет-
ности СССР.
Био је

Титов оми-
љени вајар,

неки су твр-
дили зато што

су њих двојица
били не само

земљаци него
практично из исте

жупе (Кумровец и Кла-
њец су удаљени свега око

седам километара), али пре ће
бити да је Аугустинчић пога-
ђао Титов соцреалистички укус.

То пријатељство је на неки
начин овековечено чувеним
Титовим кипом постављеним
у Кумровцу 1947. Идентичан
споменик постављен је касни-
је и у Ужицу.

У деценијама након рата
Антун Аугустинчић је створио
низ значајних дела: спомени-
ке борцима Црвене армије у
Батини и палим борцима у
Ливну, скулптуру „Црвеноар-
мејац” на Гробљу ослободила-
ца Београда, Споменик жртва-
ма фашизма у Адис Абеби, те
Споменик мира који је покло-
њен Уједињеним нацијама и

налази се на Ист Риверу
у Њујорку... Тај кип се нала-
зио и на југословенској новча-
ници од сто динара. Р. П.

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: АНТУНА АУГУСТИНЧИЋА

Краљев и Титов вајар

Антун
Аугустинчић

У нашој земљи одавно нема
премца, шампионске титуле
ниже као перле, а за њу сада
зна и цела Европа. Ма, цео свет.
Борац без мане, упорна до изне-
моглости, она зна свој пут. И
сигурно корача њиме... Даме и
господо, ако већ нисте, упо-
знајте нашу суграђанку, успе-
шну студенткињу Факултета за
безбедност, сјајну ћерку, поно-
сну сестру... И добитницу ово-
годишње Новембарске награ-
де Панчева, највећег призна-
ња које наш град додељује сво-
јим успешним суграђанима.
Ово је прича о џудисткињи
Андреи Стојадинов, сениорској
вицешампионки Европе!

Андреа је рођена 20. јуна 2000.
године у Панчеву, а како сама
каже и на струњачи. Џудо је
заволела уз брата Алексу, који
је почео да тренира када је
јунакиња наше приче имала
само две године. Ишла је с
њим у халу, гледала како вежба
и силно желела да се и она
опроба у овој борилачкој
вештини.

– Причала ми је мама да су
покушали да ме одврате, јер
сам била исувише мала да поч-
нем да тренирам, а изговор је
био како за мене нема опреме.
И за то сам пронашла лек, оти-
шла сам у шпајз, нашла неки
стари братовљев кимоно и про-
блем је био решен – са осме-
хом се присећа Андреа откуд
крхка девојчица међу борци-
ма.

Први џудо-учитељ био јој је
Љубомир Станишић, тренира-
ла је вредно у „Динаму” и има-
ла је свој сан.

– Сећам се, у првих неколи-
ко сезона нисам победила нијед-
ну противницу. Била сам јако
мршава, имала сам петнаестак
килограма, а радила сам мече-
ве теже категорије. Није ме то
обесхрабрило, напротив. Усле-
дила је и година коју сам окон-
чала без пораза, а на првом
државном шампионату, као сед-
могодишњакиња, освојила сам
сребрно одличје. Мислим да
сам после тога увек била прва,
да нисам изгубила ниједан
државни шампионат у својој
категорији – препричава наша
саговорница своје почетке у
кимону на струњачи.

Од 2015. године надмеће се
у категорији до 48 кг. Као ста-
рија пионирка учествовала је
на Балканском првенству у Тур-
ској, а праву репрезентативну
каријеру почела је да гради
годину дана касније. На свом
првом Европском шампиона-
ту, у Финској, као кадеткиња,
окитила се бронзаним одлич-
јем. И онда је све почело... Већ
2017. године била је кадетски
вицешампион Старог конти-
нента, тријумфовала је на
ЕЈОФ-у, на Светском првен-
ству у Чилеу заузела је пето
место, а освојила је и сребрно
одличје на Европском шампи-
онату за млађе сениорке у
Црној Гори. У београдску
„Црвену звезду”, чији је и сада
члан, прешла је 2018. године.

– Желела сам да напреду-
јем, да имам више спаринг-
-партнера, да тренирам са
Андрејом Ђуришићем, мада
ми је тренутно тренер Немања
Николић. Вежбам три пута
дневно. Најпре одрадим кон-
дициони тренинг с Гораном
Поповићем, а после подне
радим с братом Алексом у
подруму наше куће, где смо
направили малу салу. Он је
најзаслужнији за све моје
резултате. Са мном је од почет-
ка моје каријере, иако је и он
„Звездин” члан, сада тренира
само због мене – поносно при-
ча Алексина сестра.

Андреа Стојадинов је свој

неоспоран
к в а л и т е т
почела да
п о т в р ђ у ј е
2018. годи-
не. На Свет-
ском првен-
ству за јуни-
оре на Баха-
мима осво-
јила је брон-
зано одлич-
је. Била је то
прва светска
медаља за
Србију у
јуниорској
категорији.
Исте године,
у мађарском
Ђеру, постала је и шампионка
Европе у надметању млађих
сениорки. Прошле године је
почела да се такмичи и са

сениоркама. Два пута је била
седма на гренд слем турнири-
ма, али је освојила и две брон-
зане медаље: на Светском

првенству у Мароку као јуни-
орка и у Русији као млађа сени-
орка. Дефинитивно је „експло-
дирала” 2020. године. На сени-
орском грeнд слему у Будим-
пешти освојила је бронзу, у
Поречу је тријумфовала на јуни-
орском Европском првенству и
била трећа у конкуренцији мла-
ђих сениорки. А онда је на ред
дошао Праг. Тај четвртак, 19.
новембар 2020, и Првенство
Старог континента за сениорке
остаће заувек у сећању свих
правих љубитеља спорта у
нашем граду. Ма, у целој земљи.
Тог дана је девојка из Панчева
задивила Европу. Постала је
њен вицешампион!

Ових дана, за све постигну-
те резултате, стигло је још јед-
но лепо признање. Андреа Сто-
јадинов је добитница Новем-
барске награде Града Панчева
за ову годину.

– Заиста сам пријатно изне-
нађена. Хвала свима који мисле
да сам заслужила тако велико
признање. Као некоме ко тре-
нутно каријеру гради у Бео-
граду, у „Црвеној звезди”, јако
ми прија и значи када знам да
мој град и даље стоји уз мене
и да прати оно што радим. Ова-
ква подршка само може да буде
подстрек за даљи рад и напре-
дак – са осмехом говори јуна-
киња наше приче.

Андреа је рођени борац. Она
не жели да се заустави. Напро-
тив. Џудо једноставно воли. И
живи. Повреда ју је мало уда-
љила с татамија, али сада опет
све полако долази на своје
место. Ако је судити по свему
што је до сада урадила – не
треба нимало сумњати у доме-
те ове сјајне девојке. Оно што
науми, она и оствари.

Андреа Стојадинов – девој-
ка о којој ће се тек писати. О
њој ће брујати планета. Увере-
ни смо у то.

Срећно!
Александар Живковић

ДОБИТНИЦА НОВЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ ГРАДА ПАНЧЕВА – АНДРЕА СТОЈАДИНОВ, ЏУДИСТКИЊА

НИШТА БЕЗ БРАТА, МАМЕ И ТАТЕ

Има заиста велику, ма огром-

ну подршку своје породице.

Најпре од брата Алексе, а

онда и од маме и тате.

– Они су ми највећа моти-

вација. Тата Никола је био

аматерски џудиста, али док

сам била почетница, знао је

да ме посаветује, па и да

искритикује када нешто није

било добро. Од мог кадетског

узраста бригу о мени преузео

је Алекса. Мама Слађана је

мој најгласнији навијач. Као и

свака мајка, сада се помало и

плаши мојих евентуалних

повреда, брине све више.

Џудо је у нашој породици два-

десетчетворочасовна тема. И

када сам на такмичењу, све

време сам на вези с мојима.

Чујемо се и пре и после борбе.

Без подршке породице не

може да се успе. Ја не бих

сигурно. Хвала им што све

жртвују зарад мене – искрено

говори вицешампионка Ста-

рог континента.

ДОБРА ОРГАНИЗАЦИЈА
ЈЕ НАЈВАЖНИЈА

Андреа Стојадинов је похађа-

ла ОШ „Васа Живковић”,

потом је, такође као вуковац,

завршила и Гимназију, а сада

је студент Факултета за

безбедност. И поред свих оба-

веза које намећу џудо и про-

фесионална каријера, успева

добро да се организује.

– Устајем око седам сати, а

већ у осам сам у теретани. Од

10 до 13 је слободно време,

па у 14 сати следи тренинг с

братом у подруму. Од пет до

седам сати опет имам неко

своје време, а у пола девет

почиње тренинг у Београду.

Често се вратим и после 23

сата. Учење за испите почи-

ње у поноћ, а траје и до чети-

ри-пет ујутру – прича девојка

која је својом упорношћу и

радом стигла до врха Европе.

МОРОТЕ И КИКИЦЕ

Пошто се такмичи у најлакшој

категорији, Андреа увек

првог дана наступа на вели-

ким такмичењима, у односу

на репрезентативне другове.

Захваљујући томе има време-

на и за упознавање бројних

градова и различитих култу-

ра, а обишла је готово читаву

планету.

– Свиђа ми се тај темпо,

мада ја имам и најмање вре-

мена за припрему, пошто

прва наступам. Тада углав-

ном погледам неки меч буду-

ће ривалке, консултујем се с

тренером и братом како ћу

радити. Стил по коме сам

препознатљива је мороте тех-

ника, али џудо је спорт који

дозвољава бројне комбина-

ције на самом мечу. Такође,

један од ритуала када идем

на победничко постоље јесу и

две кикице на глави. Оне су

мој заштитни знак. Некада

ми их је правила мама, а сада

то радим сама. Највише због

фотографија, да могу да упо-

редим како је то било некада,

а како је сада – открива

Андреа своје мале „тајне”.

СИГУРНИМ КОРАЦИМА
КА ОСТВАРЕЊУ СНОВА



ако овај догађај макар мало
допринесе афирмацији жена на
селу, које, ако су запослене,
раде и по 24 сата, што се не
цени довољно. С друге стране,
треба истаћи да и удружења
колико-толико помажу у том
погледу – истиче Катица Смиљ-
ковић.

Све њих обишла је и Марија

Јевић, чланица Градског већа за
културу, која је након свега оце-
нила како је значај ове манифе-
стације превазишао не само Пан-
чево и јужни Банат већ и Војво-
дину, будући да има гошћи и из
остатка Србије.

И све оне су наглашавале како
су се овде осећале као код своје
куће...

ФОТО-РЕПОРТАЖА 13
Петак, 5. новембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

Већ дванаест година се житељ-
ке руралних средина из наше
покрајине (па и шире) једанпут
годишње окупљају негде у ово
време, како би представиле сво-
је рукотворине и креативни
потенцијал на манифестацији
званој Сајам стваралаштва сео-
ских жена у Војводини.

Један од разлога за покрета-
ње ове лепе изложбе је и недав-
но (15. октобра) одржан Међу-
народни дан жена на селу, који
је 2008. године установила Гене-
рална скупштина Уједињених
нација, како би назначила допри-
нос сеоских жена када је реч о
унапређењу пољопривредног и
руралног развоја, побољшању
безбедности хране и смањењу
сиромаштва.

А нема шта – баш је богато
изгледао овогодишњи скуп,
уприличен у суботу, 30. октобра,
на платоу испред зграде Град-
ске управе Града Панчева, који
је први пут добио прилику да
организује поменути сајам под
покровитељством Завода за рав-
ноправност полова и Покрајин-
ске владе.

Према речима свих учесни-
ца, које су излагале на близу сто
педесет штандова, наша варош
је била изузетан домаћин и упр-
кос несносној кошави. 

Дванаести Сајам стваралаштва
сеоских жена у Војводини упри-
личен је у суботу, 30. октобра, у
нашем граду.

Овај незапамћено импозан-
тан скуп окупио је учеснице из
готово свих места из покрајине,
а било их је и из остатка Србије.

Тог дана излагачице су на уку-
сно уређеним штандовима пред-
ставиле све оно чиме се баве,
пре свега у оквиру удружења,
када приређују разне радиони-
це махом с циљем очувања тра-
диције, премда има и оних које
су ушле у неке модерније токо-
ве израде рукотворина.

Поред разноликих везова и
плетива, било је и много произ-
вода израђених у техници деку-
паж. Ипак, добар део простора
на тезгама заузела је домаћа хра-
на махом по старинској рецеп-
тури – од сланих „шпеција” до
колача из бакине кухиње.

Упоредо са изложбом, одви-
јало се неколико такмичења,
попут надметања у брзом пле-
тењу и прављењу переца.

Велика подршка за удружења

И док је тих око сто педесет штан-
дова било послагано на самом
платоу одмах испред главног ула-
за у зграду Градске управе, у делу
ка парку била је постављена вели-
ка бина, с које се од раног јутра
чула пригодна музика.

Одатле је у подне и отворена
сама манифестација, када је, пре
свих, у својству домаћина, гово-
рио градоначелник Панчева
Александар Стевановић. Он је
пружио недвосмислену подршку
свим удружењима и женама које
су изложиле своје оригиналне
производе, као и манифестаци-
ји чији је циљ да промовише
уметност, очување културног
наслеђа и мултикултуралности,
али пре свега да укаже на 
предузетнички дух жена из Вој-
водине. С тим у вези, захвалио
је Заводу за равноправност поло-
ва и целом тиму који је учество-
вао у организацији овако лепог
догађаја у нашем граду.

Потом је говорила и Марина
Томан, начелница Јужнобанат-

ског округа, а овогодишњи Сајам
стваралаштва сеоских жена у
Војводини отворила је Ана Ста-
но, председница удружења жена
из Ковачице, које успешно живи
читав век. Она је пожелела свим
колегиницама да чувају своју
традицију, али и да уче једне од
других, баш као што се то ради
у јужном Банату. 

Након тога је одржан и кул-
турно-уметнички програм, који
је започео наступом КУД-а „Стан-
ко Пауновић НИС–РНП”.

Рукотворина 
колико ти душа иште

Упоредо с тим текла је и изло-
жба на око сто педесет штандо-
ва, где су своје место нашла и
бројна локална удружења жена.

Оне су своје рукотворине пред-
ставиле у првом реду, одмах уз
зграду Градске управе. Прве у
том низу, гледано од бине, биле
су „Панчевке”, чије су чланице
Јелена Команов Радмановац и
Мира Мацура нудиле разне
посластице – од колача, преко
сланих интегралних теста без
адитива, до компота, џемова,
слатког и природних сокова, а
било је и ручних радова наста-
лих пустовањем на стаклу.

Недалеко одатле је Сузана
Стојковић, некадашња председ-
ница удружења „Златна јабука”,
испред ове организације пред-
стављала препознатљиве про-
изводе, попут свилених марама,
ешарпи и слика на свили, као и
хекланих торби и радова у тех-
ници декупаж. Иначе, занимљи-
во је да је ово удружење већ обе-

лежило Међународни дан жена
на селу, када му је и било време.
Сузана сматра да у Јабуци при-
паднице нежнијег пола нису
угрожене, јер свака која то хоће,
себи може да нађе или осмисли
неку активност.

Друштво за помоћ ментално
неразвијеним особама предста-
вило се везеним радовима, као
што су јастуци, торбе, луткице...
Све то је направљено на радио-
ницама које су водиле Мирјана
Предић и Драгана Новаков, а
њих две су и заступале органи-
зацију на сајму. Тим поводом
истакле су одличну сарадњу с
Градом, нарочито с већником за
социјална питања, као и Саве-
том за родну равноправност,
захваљујући којима је, како кажу,

њихов труд изашао на видело,
не само у Панчеву већ и много
шире.

Испред штанда војловачког
Мађарског културно-уметнич-
ког друштва „Тамаши Арон”
нашле су се Марија Балог, Ерже-
бет Јованов и Розалија Брети,
које су за ову прилику нудиле
кифлице, медењаке, лење пите
и препознатљиве шамролне.

Њихове најближе комшини-
це из Словачког културно-про-
светног друштва „Ђетван” Ана
Бањик, Ката Бешка и Зуза Чри-
јепо воле оваква дружења, као и
да се редовно сваке среде оку-
пљају у својим просторијама, где
им никад није досадно. Овог
пута су изложиле разне колаче,
од којих се истичу војловачке
свадбарске кугле с румом.

Догађај који 
афирмише женски рад

„Новосељанке/Bobo a ce le” пред-
стављале су Гордана Топић и
Јована Ивановић, које су изнеле
свој бренд – банатски хлеб, чиме
уједно и промовишу своју мани-
фестацију посвећену њему, а
било је ту и ручног рада, хекла-
них торби, накита, плетених при-
главака, чарапа... Оне наводе да
је ово добар начин да прикажу
производе, културу, село, иако с
друге стране нема неког мате-
ријалног просперирања, јер се
углавном продаје само на ова-
квим скуповима, док зараде буде
евентуало толико да се докупи
други материјал.

– Имамо тринаест чланица које
долазе наизменично, јер су мно-
ге отишле и у иностранство. Тру-
димо се да у наше радионице

веза, хеклања и плетења укључи-
мо и млађе жене и децу, а са
истим циљем купили смо и 
разбој за ткање – каже Гордана Топић.

Недалеко одатле су „Долов-
ке” – Kатица Смиљковић, Мари-
ца Спасић, Мирјана Жура, Бор-
ка Брад, Снежана Данилов, Гор-
дана Томић и Иванка Милић –
изложиле своје чувене штрудле
од мака, ораха, рогача...

– Одушевљене смо овом смо-
тром и нашим учешћем на вели-
кој манифестацији с тако мно-
го учесника. Још боље би било

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.

Мали Белгијанац
Овај прелепи дечачић, стар два и по
месеца, највероватније мешанац с
генима белгијског овчара, тражи дом.

Био је у градском прихватилишту,
одакле је преузет и већ два месеца је
у кућним условима. Сада тражи свој
нови дом, али су му неопходни аде-
кватни услови и никакве шупе, бокс,
ланци и слично не долазе у обзир.

Све друге информације могу се
добити на телефон 064/861-22-29.

Лабрадорко
Мужјак лабрадора, стар око две
и по године, у потрази је за одго-
ворним удомитељима, након што
је стерилисан, микрочипован и
вакцинисан против беснила.

Изузетно је живахан пас, нау-
чен на поводац, а привремено се
налази у градском прихватили-
шту у Власинској 1.

Ако неко жели да га удоми,
треба само да позове телефон
352-148.

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

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

    Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или
штене, расног или мешанца, или је животињу изгубио, тре-
бало би да позове градско прихватилиште на 013/352-148.
      На овај начин свако може да пронађе верног пријатеља

за цео живот!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ДВАНАЕСТИ САЈАМ СТВАРАЛАШТВА СЕОСКИХ ЖЕНА У ВОЈВОДИНИ ПРИРЕЂЕН У ПАНЧЕВУ

ДАМЕ ЈОШ ЈЕДНОМ ПОКАЗАЛЕ КРЕАТИВНИ ПОТЕНЦИЈАЛ

А ЗА НАЈБОЉЕ ТЕЛЕВИЗОРИ, 

ШПОРЕТИ, ФРИЖИДЕРИ...

Поред саме изложбе на штандови-

ма и културно-уметничког програ-

ма,  приређена су и такмичења.

Тако је у брзом плетењухитри-

ја од осталих била Савка Максић

из удружења „Kреатива С” из

Панчева. С друге стране, у брзом

прављењу переца тријумфовала

је Милкица Живанов из удруже-

ња „Хуманитарне жене” из

Kовачице. Обе победнице добиле

су по телевизор, а награђена су и

три најлепша штанда: најбоље су

биле чланице удружења „Добра

воља” из Избишта, за шта им је

припао шпорет; другопласираној

„Аски” из Врбаса следовао је фри-

жидер, а трећепласирани „Сви-

лен конац” из Обровца добио је

веш-машину.

Треба истаћи да је у холу Град-

ске управе била постављена изло-

жба „Оглавља жена традиционал-

них култура јужног Баната” у

режији KУД-а „Станко Пауновић

НИС–РНП”.

Жене излагале рукотворине на око 150 штандова

Панчевке имале шта да понуде

Богат културно-уметнички програм

Не иде без „Доловки” и њихових штрудли

Било свега за старо и младо

Отварање манифестације: Ана Стано
уручује поклон градоначелнику Панчева
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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)

Како ће вам напредовати посло-
ви, зависи од вашег личног анга-
жовања. Будите упорни, исплати-
ће се. Колико искрено сте се
давали своме партнеру у проте-
клом периоду, толико можете оче-
кивати да добијете. Могућа пре-
хлада.

Успешно ћете решити све пословне
заврзламе, обновити неке старе
договоре и кренути растерећени
од проблема у нове акције. Љубав-
ни живот вам је на клацкалици.
Нисте сигурни ни у своја ни у парт-
нерова осећања. Оставите одлуку
за касније. Опрезно у саобраћају.

Битно је да не одлажете ниједан про-
јекат, јер оно што пропустите, нећете
моћи брзо да надокнадите. Немојте
доносити одлуке на брзину, да се
после не бисте кајали. Емотивни
живот ће вам бити пун сексуалног
набоја и страсти. Слободне Шкорпи-
је могу очекивати лепу авантуру.

У најави су пословни проблеми.
Будите мудри и покушајте да их
решите без много драме. Незадо-
вољни сте својим емотивним
животом, али то не значи да треба
да срљате у авантуру. Своје диле-
ме решите тако што ћете се осами-
ти на неко време. Проверите вид.

Пажљиво анализирајте своје
пословне планове пре него што
кренете у реализацију, јер вам је
можда нешто промакло. Партнер-
ски односи улазе у фазу великог
захлађења. Особа о којој слободни
Близанци сањају више није њихо-
ва. Могућа вирусна инфекција.

Избегавајте да много причате о
својим плановима и успећете да
довршите све пословне пројекте.
Више контаката ће уродити пло-
дом. Интуиција вам је изражена,
па је искористите. Могуће је
познанство са особом из ино-
странства. Проблем са жучи.

Планови и послови које сте мало
запоставили поново ће бити
актуелни.  Стара пословна
познанства ће вам донети пози-
тивне помаке. Блага напетост у
вези је само мање искушење. Не
сумњајте у искреност партнеро-
вих осећања. Дијета!

Налазите се у фази самодеструк-
ције, мада је ситуација боља него
што вам се чини. У изгледу је
добар посао, па га немојте пропу-
стити само зато што вам се не
свиђају сарадници. Критике парт-
нера су добронамерне, прихвати-
те их. Проблеми са стомаком.

Период пред вама је повољан за
рашчишћавање нагомиланих оба-
веза. Никако немојте размишља-
ти о узимању кредита, јер могу
настати непланирани проблеми.
Превише сте напети, а због тога
највише трпи партнер. Треба да
се добро одморите.

Јако је битно да не постанете
летаргични и незаинтересовани
за догађања око себе. Најављују
вам се велике промене у послу.
Потрудите се да их спремно доче-
кате. Мало ће вас пореметити
љубавни или чак здравствени
проблеми.

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)

Проблеми су саставни део живота,
али будите упорни, јер је поред вас
особа која вас испуњава. Наоружај-
те се стрпљењем. Није повољан
тренутак за радикалне пословне
промене, али ако искрсне могућ-
ност новог посла, добро се инфор-
мишите пре но што донесете одлуку.

Сумње које вас море у погледу
ваше пословне позиције делимич-
но су оправдане. Потребно је да
се концентришете на догађања
око себе и да усмерите енергију у
решавање проблема. Не секирај-
те се, подршка партнера је несе-
бична и потпуна. Умор.
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Drage sugra|anke i sugra|ani,

 estitamo vam 8. novembar,

Dan grada Pan  eva^

^

E, sad je

kasko!

”Mom autu s ljubavlju”
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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, цепаница у врећи 
и потпала спремно за употребу. 

Достављам на адресу у року од 24 сата.

Моб. 061/383-80-00
(1/308988)

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
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0
8

0
5

6
)

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

БРИКЕТ ДРВНИ
ЕКСТРА ПОВОЉНО!

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Пљевља               13.000

Костолац                8.200

Огревно дрво
на палети             14.200

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

• Буква 6.000,00
• Храст 6.000,00
• Цер 5.500,00
• Багрем 5.500,00
• Брикет 19.000,00 тона
• Пелет 23.000,00 тона

(чиста буковина)

ПРОДАЈЕМ заставу, 2007.
годиште, регистрован до
јуна 2022. 064/503-14-08.
(309743)

НИСАМ микра, 2008,
бронзана боја, регистро-
ван до јуна 2022, нове лет-
ње и зимске гуме.
064/245-19-99. (309742)

ПРОДАЈЕМ хјундаи ак-
ксент, 2005. годиште, реги-
строван до 31. 10. 2022,
(1.100). 063/450-541. (309713)

ПРОДАЈЕМ пунто, итали-
јански, добро очуван, одр-
жаван, 2003. годиште,
прешао 155.000 км. Тел.
064/152-77-74. (309752)

РЕНО гранд сеник, 1.5
дци, 2004. год. регистро-
ван до јула 2022. 060/400-
55-95. (309822) 

ОПЕЛ мерива, 1.3 цдти,
2007, црна, клима, одлич-
на, гаражирана. 064/142-
55-93. (309839)

ПРОДАЈЕМ опел агилу, 1.2,
регистрован 25.10.2021.
производња 2001. 063/276-
499. (309825)

ЛАДА 112, годиште 2003.

58.000 км, 14.000 евра.

062/847-13-62. (309802)

ОТКУП возила, исправних,
неисправних, хавариса-
них, страних, трактора,
шлеп-служба. 066/409-
991, 069/203-00-44.
(308331)

ОТКУП возила, путничких
и теретних, исправних, не-
исправних, најбоље пла-
ћам. 065/271-21-01.
(309631)

ОТКУП аутомобила у било
ком стању од 70 до 1.800
евра. 062/193-36-05.
(309864)

ЛИМАРСКЕ машине апи-
понг од 2 м од 1 м са рунд
машином, маказе 2 м са
радним столом, гаража
метална 3 х 5 м. 063/305-
217. (309722)

ИЗДАЈЕМ гаражу у цен-

тру, изнајмљујем гаражу

на Котежу. 066/533-10-20.

(309807)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Стре-

лишту, Михајла Петровића

Аласа, и Содари, Савска.

063/311-279. (309878)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Тесли.

063/849-54-32. (309837)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-

куп слупаних и неисправ-

них. 060/07-84-789.

063/77-84-789. (309800)

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)

БРИКЕТ буков, без лепка,

калоричан, у џаковима.

064/482-65-53. (309331)

МИКРОТАЛАСНА, уљани

радијатор, комбиновани

фрижидер двомоторац,

телевизор, уградна рерна.

063/861-82-66. (309787)

ПРОДАЈЕМ дечји кревет

са душеком, очуван, кр-

знену бунду XL очувану,

дворишни павиљон 3 х 3

м, нов. Тел. 063/704-19-

72. (309690)

ПРОДАЈЕМ прасиће раз-

личитих килажа. 064/306-

87-33. (309695)

НА ПРОДАЈУ прасићи,

свиње, овце и јагњад. Но-

восељански пут, Панчево.

064/303-28-68. (309700)

ДВА КАУЧА, фрижидер,

трпезаријски сто са столи-

цама, гардеробни орман с

комодом. 063/861-82-66.

(309787()

ПРОДАЈЕМ микроталасну

рерну, ел. шпорет и ел.

Роштиљ. 064/278-43-46.

(309701)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи и гар-

соњеру. 013/352-114.

(309714)

МЕТАЛНА гаражна врата,

цреп кикинда 272, старин-

ску столарију, пуно дрво –

продајем. 062/113-20-28.

(309718)

ЛАВАБО, биде, витрина,

комода, грејалица, лустер,

лампе, кревети, сто.

064/206-30-24. (309629)

ПРОДАЈЕМ комплетно ре-

монтоване ТА пећи свих

кв, достава/монтажа, га-

ранција. Вршим ремонт и

поправку ваших пећи, по-

вољно. 061/641-30-36.

(309374)

ПРОДАЈЕМ ремонтована

ТА пећи, достава, монта-

жа. Вршимо откуп неис-

правних. 335-930,

063/705-18-18. (309735)

ТА ПЕЋ цер, најбоља, 3 кв,

сервисирана, колица за

померање. 064/246-05-71.

(309739)

ПРОДАЈЕМ козе, кокошке,

морке, патке, може свака

замена. Тел. 064/121-43-

65. (309443/р)

ПРОДАЈЕМ тросед, дво-

сед, трпезаријски сто и

шест столица, повољно.

064/967-86-07 (309431/р)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињске елементе.

Судопера 3.000 динара,

нова. 063/773-45-97.

(309829)

ПРОДАЈЕМ ел. Машину за

млевење меса и мешалицу

за месо. 063/154-93-91.

(309674)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, достава, монта-

жа, гаранција. 064/308-

09-07. (309805)

ПРАСИЋИ на продају. Тел.

064/129-45-43. (309730)

ПРОДАЈЕМ дуње на вели-

ко и мало. 064/194-03-87.

(309827)

ПРОДАЈЕМ пемонтоване

ТА пећи. Вршимо поправ-

ке и сервисирање ваших.

063/714-38-98. (309830)

ПРОДАЈЕМ две веш-ма-

шине марке Миле.

063/158-27-50. (309859)

ПРАСАД месната на про-

дају, клање гратис.

060/444-55-01. (309866)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

веш-машине, фрижидере,

замрзиваче, телевизоре,

долазим на адресу.

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

11-47. (309355)

КУПУЈЕМ пенкала, сатове,

ордење, стари новац, алат,

машине пољопривредне.

064/867-48-11. (309788)

КУПУЈЕМ исправне и не-

исправне ТА пећи. Дола-

зак, исплата одмах.

061/641-30-36. (309734)

КУПУЈЕМ: перје, старин-

ски намештај, слике, сато-

ве, стари новац, сифон

флаше, стрипове, стару

бижутерију, старо покућ-

ство. 335-930, 063/705-18-

18. (309735)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/488-
40-22. (309651)

ПРОДАЈЕМ у Црепаји
плац 14 ари, цена 15.000
евра. Тел. 065/314-9999-
12-02 (СМС)

НОВА МИСА викендица,
25 квм и кућа озидана по-
кривена 60 квм плац, гра-
ђевинско земљиште 33 а,
37.000, 064/668-87-78.
(309308)

ПРОДАЈЕМ плац у Старче-
ву, 15 ари, грађевински.
064/320-84-32. (309707)

ПЛАЦ, нова Миса, Маке-
донска улица, 2.87 ари,
струја, вода, канализација,
асвалт. 063/321-327.
(309756)

ПРОДАЈА парцелисаних
плацева, вода, канализа-
ција на плацу. 064/212-52-
52. (309692)

ЦЕНТАР, двособан, 54 квм
+ 2 т, III, ЦГ, 60.000. „Му-
станг”, 069/226-66-58.
(309531)

ДВОСОБАН, ТА, IV, рено-
виран, код парка, 58.000,
договор. 064/212-53-94.
(309308)

ПРОДАЈЕМ станове у цен-
тру од 37 и 65 квм.
060/043-52-98. (309664)
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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
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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

• УРЕА + КРЕАТИНИН
Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 29. OKTOБРА ДО 14. НОВЕМБРА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ



ПОСАО

ПОНУДА

ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II sprat stan 4 – 55,50 m²

povučeni 

sprat stan 5 – 103,39 m²

MILOŠA TREBINJCA 62–64
Povučeni sprat

stan 14 – 148,75 m²

stan 15 – 78,61 m² rezervisan

SLAVKA BOKŠANA 5
(900 evra/m²)

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

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

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

SERDAR JANKA VUKOTIĆA

stan 2 – dupleks (pr 47,43 m²

+ I sprat 48,29 m²)

stan 4 – dupleks (II sprat 66,06 m²

+ galerija 40,80 m²)

stan 5 – dupleks (II sprat 54,15 m²

+ galerija 38,22 m²)

Ekskluzivni 

NOVI luksuzni 

stanovi

 u srcu

grada

 92.5 m2

useljivi od 

04. Jula 2021.

radeizgradnja@gmail.com

Miloš 0631545819

USELJIVI
OD 4. OKTOBRA 2021.

НА ПРОДАЈУ СТАН,

СТРЕЛИШТЕ, ДВОСОБАН, 

58 КВМ, ЦГ, ЛИФТ, 

СРЕЂЕН, ОДЛИЧАН.

064/643-97-21
(ф)

ЦЕНТАР, продаја станова

37 – 136 квм, цена 950 –

1.350 евра/квадрат + ПДВ.

063/323-584. (309124)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-

мештен стан, 35 квм. Тел.

063/722-49-98 (ф)

БЛИЗИНА центра, леп

двособан, 52 квм, усељив,

III, 48.000. (398), „Кров”,

060/683-10-64. (309815)

ПРОДАЈЕМ једнособан

стан на Стрелишту, 9.

спрат, 40 квм, укњижен.

064/129-81-77. (309728)

ПРОДАЈЕМ стамбено-по-

словни простор, 60 квм,

Содара. Тел. 063/320-588.

(309905)

ТРОСОБАН стан, строги

центар, 72 квм, две тера-

се, трећи спрат, лифт, ТА,

могућнсот ЦГ, 75.000, до-

говор. Звати после 17 сати

на тел. 064/119-60-06.

(309712)

ПРОДАЈЕМ сатан на Стре-

лишту, 64 квм, спрат ше-

сти, 55.000 евра. Договор.

064/130-28-17. (309698)

СОДАРА, 67 квм, ЦГ, III,
лифт, добра зграда,
51.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (309765)

ЗЕЛЕНГОРА, 52 квм, ТА,
II, потребно реновирање,
37.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (309765)

ШИРИ ЦЕНТАР, 45, ЕТ, II,
новија зграда, 60.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (309765)

ГАРСОЊЕРА 28 квм, тера-
са, Тамиш капија, опре-
мљена. „Дива некретни-
не”, 064/246-05-71.
(309739)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан на Стрелишту, 54
квм, Тел. 064/118-56-11.
(309755)

ЈЕДНОСОБАН, поткровље,
50 квм, новоградња, усе-
љив, 36.000 евра. „Дива
некретнине”, 064/246-05-
71. (309739)

ЕКСТРА повољно, стан на
Миси, 53 квм, двособна,
ниско приземље. „Дива не-
кретнине”, 064/246-05-71.
(309739)

ПРОДАЈЕМ стан, 80 квм,
двособан, I спрат, Ружина
20. Панчево. Агенција
„Лајф”, 061/662-91-48.
(309745)

СТАРА МИСА, 98 квм +
24 квм, двособан, 7 ари,
37.000. (324), „Медиа”,
064/223-99-20. (309678)

ПРОДАЈЕМ стан на Сода-
ри, III спрат, ЦГ, 60 квм,
власник. 066/341-241.
(309882)

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)

ЦАРА ДУШАНА, до улице,
39 квм,с ређен, усељив,
28.000. (67), „Милка М”,
963/744-28-66. (309868)

НОВОГРАДЊА, укњижено,
власник, Горњи град, II
спрат, одмах усељиво. Гар-
соњера 23 квм; једнособан
32 квм, трособан 48 квм.,
063/318-592. (309844)

ЦЕНТАР, двособан, призе-
мље, комплетмно нов, ЕГ,
двориште, шупа, 57 квм,
55.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (309868)

ЈЕДНОСОБАН, Стрелиште,
V, комплетно сређен, ЦГ,
36.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (309868)

ЦЕНТАР, једнособан, II,

ЦГ, лифт, 27 квм, 40.000.

(67), „Милка М”, 063/744-

28-66. (309868)

МИСА, код школе, поште,

два трособна стана, први +

поткровље, 160 квм, 700

евра/квадрат. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66. (309868)

КОТЕЖ 1, двоипособан, II,

ЦГ, две терасе, 67 к вм,

63.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (309868)

ЦЕНТАР, двособан, I, ЕГ,

прелеп, са стварима, 54

квм, паркет, 65.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (309868)

ТЕСЛА, III, ЦГ, трособан,

лифт, две терасе, 69 квм,

70.000. 069/744-286.

(309868)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,

центар, 24 квм. 060/408-

57-09. (309828)

КУПУЈЕМ стан у ширем
центру града приземље,
први спрат, без лифта или
до III спрата са лифтом,
површине 30 квм до 40
квм, са грејањем или без,
пожељна тераса, цена по
договору. 060/431-51-67.
(309871)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-
требни станови, куће, пла-
цеви, брза реализација. (67).
063/744-28-66. (309868)  

ИЗДАЈЕМ стан 50 квм, по-

лунамештен у Карађорђе-

ва, други спрат. Тел.

064/252-50-26 (СМС)

ИЗДАЈЕМ 2.5 стан, Сода-

ра, III, ЦГ, лифт, нов. Цена

250. Тел: 064/201-87-88

(СМС)

ИЗДАЈЕ се реновиран пра-

зан стан у центру, ЦГ, IV

спрат, без лифта. 150 евра.

065/812-48-52. (309861)

ИЗДАЈЕМ, Содара, двосо-
бан, полунамештен.
063/788-49-33. (309409)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, 16 квм. 063/183-
04-18. (309843)

ИЗДАЈЕМ трособан стан,
100 квм, на Миси.
064/817-93-96. (309846)

ИЗДАЈЕМ стан 48 квм,
централно грејање, на Ко-
тежу 1 код Лидла, биће
слободан од средине јану-
ара, намештен, звати на
вибер. 063/346-655.
(309848)

ИЗДАЈЕМ празну гарсоње-
ру у строгом центру Пан-
чева. Звати од 16 до 22 са-
та. 069/441-20-16.
(309809)

ИЗДАЈЕМ стан, 70 квм,
полунамештен, центар,
могућ и пословни простор.
063/233-558. (309793)

ИЗДАЈЕМ кућу, шири цен-
тар, 150 квм, за магацин,
канцеларије, радионицу.
062/347-667. (309792)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,

самце. 064/305-73-01.

(309863)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,

намештен, једнособан.

063/851-56-02. (309798)

ИЗДАЈЕМ стан за раднике,

индустријска зона.

063/233-558. (309793)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,

48 квм. Тел. 064/366-59-

63. (309768)

ИЗДАЈЕМ мањи стан, са-
мици, самцу код бувљака,
укупно 100. 064/655-90-
01. (309766)

ИЗДАЈЕМ озбиљној студен-
тици или женској особи,
комфоран стан на Содари.
063/351-709. (309679)

ИЗДАЈЕМ комфоран наме-
штен стан, грејање, Јабука.
063/351-709. (309679)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан. 064/320-84-32.
(309707)

ИЗДАЈЕМ стан, Војвођан-
ски булевар, поткровље,
150 евра. 060/707-32-34.
(309716)

ИЗДАЈЕМ четворособан
намештен стан, центар.
064/320-84-32. (309707)

ИЗДАЈЕМ комплетно на-
мештен стан, усељив, цен-
тар, ЦГ. 065/344-85-77.
(309744)

ИЗДАЈЕМ једнособан нов,
намештен стан у центру.
Тел. 060/355-35-08. (309746)

НОВА МИСА, једноипосо-
бан, ненамештен, засебан
улаз, издвојена струја, те-
лефон. Тел. 064/121-32-
93. (309293)

ИЗДАЈЕМ стан са ЦГ, по-

лунамештен, Миса.

063/784-22-70. (309906)

ИЗДАЈЕМ једнипособан, на
Стрелишту, контакт теле-
фон. 064/118-56-11. (309755)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ гарсоње-
ру, намештену, одмах усе-
љива, центар, wi/fi, веома
повољно. 060/691-88-23.
(309648)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан, Котеж 1,
ЦГ, клима, на дуже.
066/494-900. (309667)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, наме-
штену, Котеж 1, ЦГ, на ду-
же. 066/494-900. (309667)

ИЗДАЈЕМ стан, Содара, I
спрат, 54 квм, тераса, ТА,
200 евра. 063/233-177.
(309818)

ИЗДАЈЕМ комплетно
опремљен стан у центру
Панчева. 066/602-47-33.
(309865)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике, самце, раднички сме-
штај. 063/502-211. (309890)

ИЗДАЈЕМ локал 80 квм,
Синђелићева 35. 064/217-
48-56. (309530)

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

ИЗДАЈЕМ локал, строги
центар, велики излог, код
Суда и Робне куће.
063/372-124. (309832)

ПРОДАЈЕМ киоск код Но-
ве поште 12 квм + мокри
чвор. 060/812-66-63.
(309856)

ЛОКАЛ, пијаца, 105 квм,
одличан ред, прометан,
7.500. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (309868)

ИЗДАЈЕМ локал, 50 квм,
ужи центар града.,
063/691-169. (309668)

ПРОДАЈЕМ разрађену
трафику на главној ауто-
буској станици у Панчеву.
063/102-86-41. (309737)

ИЗДАЈЕМ локал 65 квм, у
центру, код Суда.
063/691-169. (309668)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеле-
ној пијаци. 063/808-58-16.
(309701)

ЛОКАЛ за издавање, Ле-
њинова, 25 квм, две про-
сторије. 063/889-06-49.
(309716)

ПОТРЕБАН возач Б кате-

горије за рад у дистрибу-

цији штампе. 069/867-72-

06. (309834)

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.

(309666)

ПОТРЕБНИ радник и рад-

ница у производњи у

Старчеву. Пожељно стар-

чевци. 063/263-341. (ф)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад

у маркету Ideal на Стрели-

шту и Војловици. 063/106-

02-84, 013/333-162,

013/333-160. (309372)

ИЗДАЈЕМ локал 60 квм,

Козарачка, до вртића.

064/382-65-53. (309331)
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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

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ТРАЖИ

Информације на телефон 300-830 од 8 до 14 сати сваког радног дана
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СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Ћевабџиници „Хало Лесковац”
потребан

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

(6/305327)

ПОТРЕБНА 

СПРЕМАЧИЦА

Дневница 2.000 
+ пријава 
+ топли оброк.

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

(6/307989)

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

STR „ZOKA” – Pančevo, Kozaračka 80 

raspisuje

OGLAS
za sledeća radna mesta:

– VOZAČ – B, C i E kategorije – 1 izvršilac

– VOZAČ – B i C – 1 izvršilac

– VILJUŠKARISTA – 1 izvršilac

– NKV – pomoćni radnik u magacinu – 2 izvršioca

Telefon: 062/755-902
e-mail: milostravica@yahoo.com

DOO „PAVLE” PANČEVO
Ul. Stevana Šupljikca br. 16

objavljuje 

O G L A S

1. Potreban mašinski inženjer za tehnološku
pripremu proizvodnje. Potrebno znanje Auto Cad,
Office, izrada crteža za CNC mašine. Poželjno je
znanje engleskog jezika.

2. Potrebni radnici za rad u proizvodnji, pravljenje
lajsni za termoizolaciono staklo i za obradu stakla

3. Potreban vozač kamiona sa posedovanjem C i E
kategorije puno radno vreme

Zainteresovani mogu poslati svoj CV na mail of-
fice@pavle.rs biće im odgovoreno putem maila ili će
biti pozvani na razgovor.

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС” број
135/04 и 36/09)

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРAДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине је 02.
11. 2021. године на основу захтева носиоца пројек-
та „АС-АГРО 99” д.о.о, Маршала Тита 1д, Банатско
Ново Село, донео решење број: XV-07-501-
110/2021 којим је утврђено да за Пројекaт „Силос-
но складиште за житарице капацитета 19440m3 –
са постојећом сушаром” на к.п. 13784 К.О. Банат-
ско Ново Село, на територији Града Панчева, није
потребна процена утицаја на животну средину.

Увид у решење из претходног става може се оба-
вити у просторијама Секретаријата за заштиту жи-
вотне средине Градске управе Града Панчева,
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617,
радним даном од 10 до 14 сати.

На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за ур-
банизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у
року од 15 дана од дана његовог објављивања, а
преко овог органа. 

АУТО-СЕРВИСУ
у Панчеву потребан

партнер у послу, 
механичар са искуством.

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

ПОТРЕБНО МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ
са завршеним медицинским факултетом
и три године радног стажа. 

Пуно радно време, рад од куће, плата,
пријава, продаја и производња 
медицинске опреме. 

060/099-44-84 
(7/309888)

ПОТРЕБНА спремачица у фитнес центру
„Октагон”. Рад по сменама, може и испо-
моћ. Могућ договор. Змај Јове Јовановића
2. Позвати на 060/570-10-07.

(8/309900)

НОВООСНОВАНОМ
ПРЕДУЗЕТНИКУ

потребан возач камиона
са приколицом. 

Тел. 064/886-51-65
(6/309841)

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. (309800)

KIZ ZA – превоз шљунка,

песка, сејанца и ризле.

Услуге виљушкарима носи-

вости и до 10 тона.

063/218-894. (308762)

KIZ ZA – рушење објеката,

утовар и одвоз шута, иско-

пи, сечење и разбијање бе-

тона, насипање и набија-

ње терена. 063/218-894.

(308762)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење купатила, канализа-

ције, водоводне адаптаци-

је, замена вирбли, венти-

ла, батерија, санитарије,

све за воду, 0-24 сата.

Пензионерима екстра по-

пуст. Долазим одмах.

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

89, Јовичин. (309787)

ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”,

дубинско прање тепиха и

намештаја. 302-820,

064/129-63-79. (309899)

KIZ ZA – продаја квалитет-

них бехатон коцки са при-

премом и радом. 064/648-

24-47.  (308762)

KIZ ZA – орезивање и сеча

дрвећа из камиона са кор-

пом, прање прозора, чи-

шћење олука, замена цре-

па, изнајмљивање маказа-

стих платформи. 063/218-

894. (308762)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,

превоз камионима, рад

виљушкарима и машинско

чишћење терена са одво-

зом. 060/425-54-43.

(308762)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-

ре, замрзиваче, климе,

шпорете, бојлере и осталу

белу технику поправљамо

са гаранцијом. „Фриготех-

ник”. 064/122-68-05.

(309813)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и

одвоз шута, лупање бетона

и ископ мини багерима.

064/648-24-50.  (308762)

НАЈАМ виљушкара за уто-

вар и истовар робе, теле-

хендлера до 18 м висине.

064/648-24-50.  (308762)   

ВОДОИНСТАЛАТЕР, рено-

вирање купатила, поправ-

ке, санитарије, славине,

котлићи, одгушење кана-

лизације. 061/193-00-09.

(309672)

УСЛУЖНО клање и сушење

меса. 060/067-61-06.

(309706)

МЕДИЦИНСКА сестра са

искуством ради негу, пре-

вијања, могућност дожи-

вотног издржавања.

060/067-61-05. (309706)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:

одгушење судопере, купа-

тила, поправке, замена од-

мах. 064/495-77-59,

013/331-657. (309709)

ОБАРАЊЕ стабла, чишће-

ња плацева, рушења кућа,

шупа, одношење ствари.

064/122-69-78. (309714)

РАДИМО све послове: ру-

шења, бетонирања, одно-

шење ствари, обарање

стабала. 060/035-47-40.

(309714)

МЕЊАМ пелене, нега по-

кретних, непокретних.

061/282-48-28. (309738)

СЕЧЕЊЕ, цепање, уноше-

ње дрва, угља, копање ка-

нала, риљање. 062/190-71-

60. Синиша. (309758)

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање,

фуговање, поправке пар-

кета и подова. Без праши-

не, квалитетно, повољно.

061/233-49-97. (3088803)

РАДИМ све врсте послова,

угаљ, пелет, итд, такође

превозим коме шта треба.

060/143-62-10. (309646)

СЕРВИС ТА пећи, долазак

на адресу. 063/895-16-45.

(309661)

КОМБИ превоз робе, се-

лидбе. 064/243-82-85.

(305093)

ЦЕПАМ дрва којима који

то не могу сами. 063/274-

44-99. (309732)

ЖЕНА без обавеза, удови-

ца, чувала би и помоагала

старију жену уз надокна-

ду. Контакт тел. 063/890-

02-14. (309876)

ИЗРАДА нутритивних та-

блица и пакованих слат-

ких посластица за даљу

продају (ресторани, про-

давнице), повољне цене.

Тел. 063/731-88-82.

(309886()

ОДНОШЕЊЕ непотребних

ствари, чишћење тавана,

подрјма, шупа, дворишта,

изнајмљујем мешалицу.

063/772-64-56. (309836)

ИЗВОЂЕЊЕ свих грађе-

винских радова од темеља

до крова. Тел. 063/724-36-

24. (309854)

СЕЛИДБЕ, превоз, могућ-

ност радника, попуст ван-

градске. 064/482-65-53.

(307692)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе. Панчево-даље, Цена

договор. 013/366-843,

063/193-22-29. (30345)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, кречење, глетова-

ње, фарбање столарије.,

064/171-32-57. (308902)

БАШТЕ орем и култиви-

рам. 063/855-92-70.

(309494)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање,

гипс, керамика, педантно.

066/270-170, 062/188-97-

71. (309020)

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање,

фуговање, поправке пар-

кета и подова, без праши-

не, квалитетно, повољно.

061/233-49-97. (308810)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге + хаусмајстор,

Александар. 064/157-20-

03. (309819)

КОШЕЊЕ траве, корова,

орање и фрезирање ба-

ште. 064/867-48-11.

(309788)

ДУБИНСКО чишћење на-

мештаја, столица, тепиха.

Долазак на кућну адресу.

065/270-80-66. (309797)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инста-

лације,  бојлере, табле, ТА

пећи и остле електричар-

ске радове. 060/521-93-

40. (309688)

КЛИМЕ,  сервис, монтажа,

антибактеријско прање.

Фриго Матић, 060/521-93-

40. (309688)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена

поломљеног црепа, висин-

ски радови на крову.

065/535-24-56. (309694)

ДРВОСЕЋА, исећи ће мо-

торном тестером свако др-

во које смета. 063/369-

846. (309705)

БРАВАР-ВАРИЛАЦ, огра-

де, капије, гелендери, над-

стрешнице, балкони, оста-

ло. Злајо. 065/558-45-17.

(309724)

ОРАЊЕ башти, крчење

плацева, обарање и сећа

дрвећа! Милан 069/400-

99-18 (СМС)

КОМБИ превоз робе, се-

лидбе. 064/243-82-85.

(305093)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање воде,

канализације, кабине, сла-

вина, бојлера, котлића.

063/836-84-76. (308906)

ПОТРЕБАН кувар и жена

за рад на роштиљу сендви-

чари „Буба”. 063/248-

599). (309889)

ПОСЛАСТИЧАР потребан.

Плата на проценат.

062/404-144. (309794)

ПОТРЕБАН кувар/ица за

рад на роштиљу. KRUSTY

HO ME BUR GER. 064/991-

46-69. (309702)

ФИРМА Корана д.о.о. тра-

жи водоинсталатере са ис-

куством, минимум пет го-

дина. Плата 100.000.

061/289-50-95. (309687)

ТРАФИЦИ потребан рад-

ник/ца, добри услови, две

смене. Тел. 063/102-86-41.

(309737)

ПОТРЕБНЕ шнајдерке на
индустријским машинама
у Омољици. Раднице ван
Омољице плаћамо путне
трошкове. Посла има стал-
но, плата редовна.
065/210-41-52. (309423)

РЕСТОРАНУ „Коноба 32”,
поребан возач са иску-
ством у достави хране.
062/880-59-99, звати од
16 до 21 сат. (309845)

DOO SI LEX-u потребан
мајстор на одржавању.
Услови: ССС, КВ. Тел.
063/109-78-88. (309770)

ПОТРЕБНА радница за
разношење кафе на бу-
вљаку. 064/132-98-12.
(309663)

ПОТРЕБНА радница за
рад у продавници и цвеćа-
ри. 063/550-166 (СМС)

ПОТРЕБНИ фасадери и
помоћни радници. Звати
од 9 до 13 сати. 061/647-
06-29. (309880)

РЕСТОРАНУ потребне

раднице за рад као по-

моћне раднице. 065/205-

10-52, 064/149-99-73.

(309904)

ПОТРЕБНИ радници у

призводњи дрвене амбала-

же РАС д.о.о. Тел.

013/013/631-066. Инфор-

мације од 6 до 14 сати.

(309905)

ШЉУНАК песак сејанац

одвоз шута малим кипе-

ром, до два кубика

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

338. (СМС)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке

бојлера, шпорета, индика-

тора, разводних табли, ин-

сталација. Мића. 064/310-

44-88. (309796)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-

не, комарници, венеција-

нери, тракасте завесе

уграђујем, поправљам.

063/882-25-09. (309825)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,

сејанца. Најповољнија ри-

зла у граду од 2.000 /м³.

064/648-24-50.  (308762)

ПРОФЕСИОНАЛНО сече-

ње, поткресивање дрвећа

из камиона до 30 м виси-

не. 064/648-24-50.

(308762) 

СЕЛИДБЕ, превоз робе

мерцедес камионом, рад-

ници, повољно. Вук.

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

85. (309895)

ПРЕВОЗИМ мањим кипе-

ром повољно, песак, шљу-

нак, туцаник, сејанац, уто-

вар, одвоз шута. 064/354-

69-94, 063/754-02-72.

(309775)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комарни-

ци, венецијанери, све за-

весе, тенде, хармо-врата,

роло-заштита. 063/816-20-

98. (309780)

ТРАФИЦИ потребан рад-
ник. 064/213-10-49.
(309904)

ПОТРЕБНА радница за
продају на Зеленој пијаци
(хала). 063/731-88-82.
(309886)

УСЛУГЕ

БЛАГАЈНА 300-830



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 5. новембар 2021. 23

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке 

на ших услу га 

да на це не 

огла са и чи ту ља 

одо бра ва мо

ПО ПУСТ

свим рад ним 

да ни ма

осим сре дом.

ЂУРЂА

Уз тебе смо често жи-

вели као у бајци.

Твоји ИЛКИЋИ

(5/309592/р)

После краће и тешке болести преминула је наша вољена Љиљана

ЉИЉАНА ХЕРЦЕГОВАЦ
1945–2021.

Мирно спавај. Анђели су са тобом.

Ћерка САЊА и зет ДРАГАН

(76/309754)

Тужна срца и с болом јављамо да је наша Мица

преминула 2. новембра 2021. године

МИРОСЛАВА ТАНЦАБЕЛИЋ
1946–2021.

Остаћеш заувек у нашим мислима и срцима.

Ожалошћени: супруг АЦА, син ВЕЛИБОР, снаја

ДРАГАНА, сестра МАРУШКА и зет ШЕФКО

(135/309851)

Последњи поздрав нашој Мици

МИРОСЛАВИ ТАНЦАБЕЛИЋ
1946–2021.

од брата МИРОСЛАВА ЖУЖИЋА ЖУЛЕТА

и снаје НАДЕ

(136/309852)

МИЦА

ТАНЦАБЕЛИЋ

Драга Нина,  нека те

анђели чувају.

НЕША, МИКА, ЛУКА

и АЉОША

(129/309842)

МИЦА

ТАНЦАБЕЛИЋ

Последњи поздрав

драгој Мици

од девера БЛАЖЕ

и јетрве ДАНИЦЕ

(130/309842)

МИЦА

ТАНЦАБЕЛИЋ

Драга Нина, хвала ти

за све...

Недостајаћеш

ДАНКО и НАЦА

(131/309842)

Последњи поздрав

МИРОСЛАВИ

ТАНЦАБЕЛИЋ

Хвала за дружење.

Удружење пензионера

рафинерије нафте

Панечво
(145/309870)

Отишла је наша

драга

МИЦА

Остаће заувек у на-

шим срцима.

ЈУЦА и ОГЊЕН

(156/309881)

Драга наша

ЉУБИНКА ТРБОВИЋ

Знала си колико те волимо, али никада нећеш знати колико

ћеш нам недостајати.

Твоји најмилији: Супруг МИЛАН, син ЖЕЉКО, 

ћерка СУНЧИЦА, снајка КРИСТИНА, унуци ФИЛИП и ЈАНА

(88/309773)

Последњи поздрав пријатељу, колеги, куму,

брату

САШИ ЈОВЧИЋУ

Мали, сачувај ми место кад дођем да заједно

забацимо...

СТИПЕ

(3/309649)

Последњи поздрав драгом колеги

САША ЈОВЧИЋ
1972–2021.

Запослени „ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА” а. д. Панчево

(106/ф)

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

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

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

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

83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 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 УРБАНИ-

СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

на кат.парцели топ.бр.6743/16 КО Панчево, за из-

градњу: О1-Сервисно -пословни објекат П+1, О2-

Станица за снабдевање горивом П и О3-Портир-

ска кућица П, у ул. Утве Златокриле, Панчево, из-

рађен од стране „Art Royal inženjering”, Панчево,

за инвеститорa „Еуро Мотус” ДОО, Београд.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стам-

бено-комуналне послове и саобраћај. Информа-

ције и сва обавештења о јавној презентацији мо-

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

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

риоду трајања јавне презентације од 7 дана, по-

чев од 12. 11. 2021. године. 

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

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

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

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

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

83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 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 УРБАНИ-

СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

на кат.парцелама топ.бр.2530 и 2531 КО Панчево,

за изградњу: О1-Стамбено-пословни објекат

П+2+Пс и О2-Вишепородични стамбени објекат,

спратности П+2+Пс, у Панчеву, улица Ослобође-

ња 25в, израђен од стране „Art Royal inženjering”,

Панчево, за инвеститорa Глишић Живану из Пан-

чева.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стам-

бено-комуналне послове и саобраћај. Информа-

ције и сва обавештења о јавној презентацији мо-

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

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

риоду трајања јавне презентације од 7 дана, по-

чев од 12. 11. 2021. године. 

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,

за време трајања јавне презентације, у писаном

облику, Градској управи Града Панчева, Секрета-

ријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-ко-

муналне послове, путем писарнице Градске упра-

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

Панчево. 



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 5. новембар 2021.24

КОВИЉКА

ФИЛИФЕРОВИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Син ИВАН

(143/309867)

бака КЕВО

Носићемо љубав коју

си нам пренела зау-

век.

МАТРОНИНИ

(140/309858)

29. октобра 2021. године преминула је наша вољена мајка, бака и

прабака

КОВИЉКА ФИЛИФЕРОВИЋ
1924–2021.

Сахрана је обављена 1. новембра 2021. године на Старом право-

славном гробљу.

Почивај у миру.

Ожалошћени: ћерка ДРАГАНА, син ИВАН, зет МАРЈАН, 

унуци БОРИС и БОЈАН и снаха ИВАНА

(158/309884)

2. новембра нас је напустио мој супруг, отац и деда

АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ
1938–2021.

Сахрана је на Старом православном гробљу, у недељу, у 15 сати.

У миру почивај.
Супруга БОБА са породицом

(149/309873)

2. новембра преминуо је мој отац

АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ
1938–2021.

Сахрана ће се обавити на Старом православном гробљу, у недељу, у 15 сати.

На вечнаја памјат.

Ћерка АЛЕКСАНДРА, унука МИЛАНА, унук АЛЕКСАНДАР и зет БОРА

(150/309874)

Вољени мој тата

АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ КИНЕ

Почивај у миру. Увек ћеш бити у нашим срцима и сећању.

Твоја ћерка ЗОРИЦА, унук ЛУКА, унука ДУЊА и зет НЕНАД

(151/309875)

Последњи поздрав

АЛЕКСАНДРУ МАРТИНОВИЋУ

КИНЕТУ
Ветерани ФК „Динамо” Панчево

(160/309887)

РАДОЈИЦА МАКСИМОВИЋ
1960–2021.

С неизмерним болом и тугом обавештавамо родбину, пријатеље и

комшије да је наш Радојица преминуо 29. октобра 2021, у 61. години.

Велики људи никада не умиру, они вечно живе. Један од њих си

био и ти.

Нека твоја племенита душа почива у вечном миру. Са љубављу и

поносом ћемо те чувати.

Твоји најмилији: супруга МАЈА, син ДРАГАН

и ћерке АНАСТАСИЈА и ТЕОДОРА
(123/309824)

Последњи поздрав
драгом

РАДОЈИЦИ

МАКСИМОВИЋУ
1960–2021.

Брат МИРКО, братанац
ОГЊЕН и снаја НЕНА.

Вољени никада не умиру.
(122/309823)

Последњи поздрав другу

РАДОЈИЦИ

МАКСИМОВИЋУ
од ДРАГАНА

(66/309747)

Последњи поздрав другу

РАДОЈИЦИ

МАКСИМОВИЋУ
од ФЕХИМА

(67/309747)

Последњи поздрав драгом колеги

РАДОЈИЦА МАКСИМОВИЋ
1960–2021.

Запослени „ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА” а. д. Панчево

(107/ф)

С великом тугом у срцу обавештавамо родбину и пријатеље да је 2. новем-

бра 2021. године, преминула наша драга и вољена

ЈЕЛЕНА ВРЦЕЉ
1953–2021.

Хвала ти за све што си учинила за нас. Заувек ћемо те чувати у нашим

срцима. Почивај у миру.

Сахрана ће се одржати 7. новембра 2021, у 12 сати, на Старом православ-

ном гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: ћерке ЈАСМИНА, НЕВЕНА и ЗВЕЗДАНА са породицама,

брат БАНЕ, њен СРЂАН и остала родбина и пријатељи

(170/309896)

ЈЕЛЕНА ВРЦЕЉ

Заувек у мом срцу.

Твој СРЂАН са породицом ВЛАЈКОВИЋ

(171/309897)

Драгој снахи

ЉУБИНКИ

последњи поздрав

покој души

од СМИЉЕ

са породицом

(17/309665)

Последњи поздрав

ЉУБИНКИ

ТРБОВИЋ

Породица

СОЛЕШ – ПЕТРОВИЋ

(99/309785)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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Последњи поздрав

комшиници

БОРИСЛАВИ

ЈОСИМОВ

од станара

у Савској 2

(94/309779)

Нашој драгој супрузи, мајци, баки и ташти

ЈЕЛЕНИ ДИМИТРИЈЕВИЋ

Нема твог осмеха, снаге, ведрине, оптимизма с којим си нас бо-

дрила и уливала снагу у наше животе.

Заувек ожалошћени: супруг ДРАГАН, ћерке ЈАСМИНА

и СЛОБОДАНКА, зет МИЛАН и унуци АЊА и МАТЕЈА

(117/3098178)

С дубоким жаљењем обавештавамо да је 1. новембра 2021, преми-

нула наша вољена мајка и сестра

МИРЈАНА ДАМЈАНОВ МИРА
1949–2021.

Сахрана ће се обавити 6. новембра 2021, у 13 сати, на Старом пра-

вославном гробљу.

Ожалошћени: син ДРАГАН, ћерка СНЕЖАНА, сестра ВЕРА, 

зетови МИРОСЛАВ и ВАЛТЕР и сестричина РОМИНА

(126/309835)

Последњи поздрав нашој

тетка ЛЕЛИ

ДАЦА са породицом

(51/309715)

Последњи поздрав

вољеној тетки

МИРЈАНИ

ДАМЈАНОВ

Заувек ћемо те носи-

ти у срцу.

ДРАГАНА МОЈИН

ПЕШИЋ

са породицом

(168/309894)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је преми-

нула наша вољена мајка

МИЛЕНА РАДУЛОВИЋ
1938–2021.

Њена љубав и снага вечно ће живети у нашим срцима.

Сахрана ће се обавити 5. новембра 2021, у 15 сати, на Старом

православном гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: син АЛЕКСАНДАР и ћерка ДУШИЦА

са породицама

(124/309831)

Са тугом се опраштамо од драге другарице

МИЛЕНЕ РАДУЛОВИЋ
1938–2021.

РАДА, ОЛГА и РАДМИЛА

(159/309885)

ДРАГОЉУБ

ПРЕДОЈЕВИЋ

Драги брате пуно те

волим и никад да

преболим.

Ој короно убио те

Бог што угуши брата

мог.

РАДЕ, МИЛКА, 

СЛАЂА и унука

МАГДАЛЕНА

(175/309902)

ДРАГОЉУБ

ПРЕДОЈЕВИЋ

Остаћеш вечно у на-

шим срцима

Унук ГОРАН

и снајка БИЉАНА

(174/309901)

Последњи поздрав

ДРАГОЉУБУ

ПРЕДОЈЕВИЋУ

Брат РАДЕ, снаха

МИЛКА, синовица

СЛАЂАНА и унука

МАГДАЛЕНА

(164/409891)

Последњи поздрав

ДРАГОЉУБУ

ПРЕДОЈЕВИЋУ

Ћерка ЗОРИЦА, 

зет РАШКО, 

унуци КСЕНИЈА

и МИХАЈЛО

и праунуци
(105/309891)

Последњи поздрав вољеном брату и ујаку

ВАСИЛИЈУ ПЕТКОВИЋУ ВАСИ
26. V 1954 – 27. X 2021.

Никада те нећемо заборавити, јер не заборавља се лако онај ког

срце воли доживотно.

Сестре АНКИЦА и НАДА и брат АЦА,

сестрићи ЕМИР и АЛИСА, ВУЛЕ и ДРАГАНА

(8/309654)

ВАСИЛИЈЕ

ПЕТКОВИЋ

Вољени не умиру док

су живи они који их

се сећају.

Твоја супруга

СЛАВИЦА

(113/309812)

ВАСИЛИЈЕ

ПЕТКОВИЋ

Заувек си отишао и

оставио празнину у

души. 

Хвала тата за све.

Твоја ћерка САШКА

и зет СТЕФАН
(112/309812)

ВАСИЛИЈЕ

ПЕТКОВИЋ

Добри наш Васо, по-

следње збогом. Живе-

ћеш заувек у нашим ср-

цима.

Твоја СЛАЂА, АЦА,

СТРАХИЊА и АНЂЕЛА

(114/309812)

ВАСИЛИЈЕ

ПЕТКОВИЋ

Отишао си тихо и не-

приметно, али ника-

да нећеш из наших

живота.

Ташта РАДОСЛАВКА

(115/309814)

СТОЈАНКА САВУЛОВ
1943–2021.

преминула 30. октобра 2021.

Велико хвала за све што си нам пружила и учи-

нила.

Твоји: син СТЕВИЦА, ћерка СНЕЖАНА, 

зет ОГЊЕН и унучад АЛЕКСАНДАР, МИЛАН,

МАРИЈА и НАТАЛИЈА

(119/309820)

Последњи поздрав

ЉИЉАНИ ХЕРЦЕГОВАЦ СИМИЋ

од брата СИМКЕТА са синовима

ВЛАДОМ и БАНЕТОМ
(161/309887)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на

це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст

свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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Отишао си брзо, без иједне речи, али вољени не умиру докле

год живе они који их се сећају. 

Увек ћеш живети у нашим срцима

ЉУБИША МИРКОВ
5. VI 1962 – 28. X 2021.

Последњи поздрав драгом супругу, тати и деди од супруге

КАТАРИНЕ, сина БОРИСА и ћерке МАРИЈЕ са породицама

(74/309751)

Последњи поздрав вољеном сину

ЉУБИШИ МИРКОВУ

Бол и туга за тобом никад неће престати.

Мајка ПЕРСА

(95/309782)

Последњи поздрав драгом брату

ЉУБИШИ МИРКОВУ

Отишао си брзо, без речи и поздрава.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Брат ЈОВАН са породицом

(96/309782)

Последњи поздрав

ЉУБИШИ МИРКОВУ

од породица ЈОВАНОВИЋ и РАСТОВАЦ
(118/и)

ЉУБА

МИРКОВ

Последњи поздрав

пријатељу Љуби

од пријатеља ИВАНА

са породицом

(144/309869)

Обавештавамо родбину и пријатеље да нас је по-

сле тешке болести напустио наш вољени

СТЕВАН ЛЕШЧАН
9. IV 1943 – 2. XI 2021.

… речи су утихнуле, остала је празнина која не

зараста.

Твоји најмилији

(141/309860)

Последњи поздрав

ЉУБИШИ МИРКОВУ

Синдикална организација

Рафинерије нафте Панчево

(163/ф)

После краће болести изненада нас је напустила наша вољена

КРИСТИНА ЗЕНГ
9. II 1956 – 2. XI 2021.

У великој жалости остали су: супруг ЂОРЂЕ, син РОБЕРТ, снаја

СИЊА, унуци ОГЊЕН, АНЂЕЛА, АНАСТАСИЈА, ВАСИЛИЈЕ и заова

БРАНКА

Сахрана наше вољене Кристине Зенг обавиће се на Старом право-

славном гробљу, 6. новембра 2021, у 14 сати.

(153/309879)

Последњи поздрав нашој вољеној

КРИСТИНИ ЗЕНГ

Живећеш заувек у нашим срцима.

СТЕВАН, ЉУБИЦА, ВЕСНА и ЈОВАНА

са породицама

(155/309879)

Последњи поздравој

драгој

КРИСТИНИ

ЗЕНГ

од СОЊЕ и ЉИЉАНЕ

БАДРИЋ

(154/309879)

БРАНИСЛАВ МИЛИВОЈЕВИЋ
1941–2021.

Нисмо те могли сачувати од смрти, али ћемо те сачувати од

заборава.

Твоји: ВЕРА, МАЈА, СРЂАН, МИРЈАНА, ДУЊА и ЗОРАН

(37/309682)

БРАНИСЛАВ

МИЛИВОЈЕВИЋ
1941–2021.

Мом вољеном деверу последњи поздрав,

да га анђели чувају, да почива у миру по-

ред моје Данијеле и Гроздомира

Снаја ДОРИНА

(36/309682)

БРАНИСЛАВ

МИЛИВОЈЕВИЋ

Последњи поздрав

од породице ЧОЛИЋ

(45/309696)

БРАНИСЛАВ
МИЛИВОЈЕВИЋ

1941–2021.

Последњи поздрав Бранку.

Породица РУЛА
(35/2309682)

2. новембра 2021. преминула је

МАРИЈА НАДАШКИ

Сахрана ће се обавити 7. новембра, у

14 сати, на Новом гробљу.

Последњи поздрав од породице

(138/309855)

ЉУБИНКА ТРБОВИЋ

Последњи поздрав од комшија

у Кеј Радоја Дакића 7
(2/309647)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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Прерано си нас напустио, друже наш. Почивај у миру.

МИЉАН КОСТИЋ

Твоји неутешни другови ЖЕЉКО, МИЛАН, ЕЛЕ, НЕША,

ЂУЗА и БОЖА
(50/309711)

Последњи поздрав вољеном стрицу нашег Дими-

трија

МИЉАНУ

Породица ЈОВКОВИЋ
(101/309789)

1. новембра 2021, у 36. години напустио нас је наш

МИЉАН КОСТИЋ

1986–2021.

Остали смо неми...

Мајка СЛАВИЦА, брат БОГДАН, снајка СВЕТЛАНА

и братанац ДИМИТРИЈЕ

(102/309790)

МИЉАН КОСТИЋ
23. VI II 1986 – 1. XI 2021.

Драги мој,

био си ми најбољи пријатељ, супруг, најбољи тата на свету нашој деци.

Изненада ми те болест одвела, без загрљаја, поздрава, а толико је тога

остало недоречено.

Остала је само љубав коју ни смрт не може да прекине и туга коју

време не лечи.

Недостајеш ми, да само знаш колико.

Твоја супруга МАРИАНА и твоји син МИХАЈЛО и ћерка МИЛИЈАНА

(120/309821)

МИЉАН КОСТИЋ
1986– 2021.

Драги наш Миљане,

од туге смо занемели.

Без тебе наш свет више није исти.

И даље не верујемо да те нема.

Остала је незапамћена туга и бол у нашим срцима.

Твоји: МАРИНЕЛА и ЗОРАН, ХЕЛЕНА и НОВАК

(121/309821)

Последњи поздрав

МИЉАНУ

од комшија ЗИНДОВИЋ са породицама

Мићо, почивај у миру

(125/309833)

Последњи поздрав драгом пријатељу

МИЉАНУ КОСТИЋУ

Породица РАДЕВСКИ
(173/и)

Последњи поздрав

мајци, баки

и прабаки

КОВИНКИ

РАДОВАНОВИЋ

од породице ЛУКИЋ

(148/309872)

Последњи поздрав

мајци и баби

КОВИНКИ

РАДОВАНОВИЋ

од породице

РАДОВАНОВИЋ

(147/309872)

Последњи поздрав

баки и прабаки

КОВИНКИ

РАДОВАНОВИЋ

од породице

МАЛЕТИЋ

(146/309872)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 
понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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Последњи поздрав

МИРОСЛАВУ ПАВЛОВИЋУ
13. XI 1950 – 31. X 2021.

Изгубили смо доброг човека, пријатеља, руково-

диоца.

Заувек остаје у сећању.

Са тугом и великим поштовањем

Удружење пензионера „Златна јесен”

(69/309749)

Последњи поздрав

драгом комшији

МИРОСЛАВУ

ПАВЛОВИЋУ

Станари зграде

у Милорада Бате

Михаиловића 15

(6/309652)

МИРОСЛАВ

ПАВЛОВИЋ

Последњи поздрав

искреном пријатељу,

другу и сараднику

Мирославу.

САВА и МАРИНКА

(68/309748)

Након дуге и тешке болести напустила нас је наша вољена

ДРАГИЦА МАРИЋ
1960–2021.

Заувек ћемо ти бити захвални за сву љубав коју си нам

пружила.

Волимо те.

Мајка ЉУБИНКА, ћерке ВЛАДАНА и МИЛАНА

са породицама

(38/309683)

Последњи поздрав

ДРАГИЦИ

МАРИЋ

од колегинице

ВИНКЕ

ЈАКОВЉЕВИЋ

(33/309680)

Последњи поздрав

куми

ДРАГИЦИ

МАРИЋ

од кума СЛАВКА

ГВОЗДЕНЦА

(39/309684)

Последњи поздрав

драгој

ДАЦИ

Хвала ти што си била

део наших живота.

ЈОВАНКА и РАДЕ

СТАЈЧИЋ

(65/309741)

Последњи поздрав

МИРОСЛАВУ

ПАВЛОВИЋУ

Породица ЂОРЂЕВИЋ

(80/309761)

МИРОСЛАВ ПАВЛОВИЋ

Мада више ниси са нама, сећање на тебе време

неће избрисати.

Породице ГРГИЋ и ВУЈИЋ
(79/309760)

С тугом се опраштамо од нашег вољеног

супруга, оца, свекра и деде

МИРОСЛАВА ПАВЛОВИЋА

Заувек у нашим срцима и мислима. Неће-

мо те заборавити.

Твоји најмилији: супруга ВЕРА, 

синови МЛАДЕН и МАРКО, 

снаја ИВАНА и унук ДАНИЕЛ

(78/309759)

ДРАГИЦА МАРИЋ

Дацо, хвала ти за незаборавна дружења и

дивна пријатељства.

Заувек ћемо те чувати у нашим срцима.

Твоји куглаши и куглашице

(90/309775)

Последњи поздрав

ДАЦОЈКИ

Одмори се у миру и спокоју душо наша.

Мајка ЉУБИНКА, брат БОЖА, братанице ЈОВАНА, ЈЕЛЕНА

и НЕДА и снаја ЈАСМИНА

(98/309784)

Наша драга

ДРАГИЦА МАРИЋ ДАЦА

увек ће живети у нашим срцима и ле-

пим успоменама.

Породице МАРИН и ЖЈАК

(89/309774)

ДРАГИЦА МАРИЋ

Последњи поздрав од кумова ДРАГИЊЕ

и ВЛАЈКА са породицом
(84/309767)

ДРАГИЦА МАРИЋ

Последњи поздрав кума Даци од НАДЕ

и ДРАГОСЛАВА са децом

(85/309769)

Последњи поздрав

куму МИРЕТУ

Породица

НАКОМЧИЋ

(108/309806)

Последњи поздрав драгој снаји и нини

ДРАГИЦИ МАРИЋ ДАЦИ

од породица СТОЈАНОВИЋ и ЂОРОВИЋ

(127/309838)

БОГДАН РАДИЋ

Заувек захвални за богатство имајући те-

бе у нашим животима за најбољег прија-

теља... били смо више од пријатеља, били

смо породица.

Сломљени твојим одласком... 

воле те твоји ПАШАЈЛИЋИ – ВЕЦА, 

МИЋА, НАНА, ЈАЦА и БЕБЕ

(172/309898)

Последњи поздрав

комшији

ДУШАНУ

МАЋЕШИЋУ

од станара зграде

у Улици Савска 2

(93/309779)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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Са великом тугом обавештавамо да је наш су-

пруг и отац

САВА ТЕРЗИЋ
1952–2021.

преминуо 31. октобра, али ће заувек живети у

нашим срцима.

Сахрана је обављена 2. новембра 2021. на пра-

вославном гробљу у Старчеву. 

Ожалошћени: супруга МИЛАНКА, син ДАРКО,

снаја МАРИЈАНА, унуке МИНА и МАША

(16/309662)

ЛЕПОСАВА КОЛАРСКИ
1939–2021.

Хвала ти на свој љубави којом си нас подизала,

јачала и штитила.

Нека те анђели воде кроз царство небеско.

Поносни смо што смо те имали и бескрајно ту-

жни што те изгубисмо.

Од ћерки ЂУРЂИНЕ и ЈОВАНКЕ

(24/309673)

ЛЕПОСАВА КОЛАРСКИ
1939–2021.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Од унуке ДАНИЈЕЛЕ, праунука СТЕФАНА и САНДРА и

зета ДРАГАНА
(22/309673)

Последњи поздрав

баки

ЛЕПОСАВИ

КОЛАРСКИ

од унуке

АЛЕКСАНДРЕ

са породицом

(21/309673)

ЛЕПОСАВА

КОЛАРСКИ
1939–2021.

Последњи поздрав

од ћерке ГОРДАНЕ

и унуке ТАТЈАНЕ

са породицом

(23/309673)

27. октобра напустио нас је наш вољени супруг, отац, таст, де-

ка и прадека

ПЕТАР КРАСУЉА
1944–2021.

Последњи поздрав и нека те анђели чувају.

Твоји најмилији: супруга ДРАГИЦА, ћерке БРАНКА

и БИЉАНА, зетови ПЕТАР и АЛЕКСАНДАР, унуке ЈОВАНА,

БОЈАНА и ПЕТРА, унук АЛЕКСЕЈ и праунук КОНСТАНТИН

(29/309679)

Последњи поздрав вољеном супругу

ПЕТАР КРАСУЉА
1944–2021.

Нека те анђели чувају.
Твоја ДРАГИЦА

(30/309679)

Најдражи

ТАТА

Хвала на неизмерној љубави и доброти.

Ћерке БРАНКА и БИЉАНА са породицама

(31/309679)

Последњи поздрав

комшији

ПЕТАР

КРАСУЉА

од БОСЕ, ГОГЕ

и МИЛАНА

(32/309679)

СЛОБОДАН

ВУЈИЧИЋ

Вољени ујко, 

хвала на свему.

Заувјек ћеш бити у

нашим срцима.

ГАРА са породицом

(46/309699)

КАЋА ПАРЕЗАНОВИЋ
1965–2021.

Отишла си тихо и неприметно, али ћеш

увек бити у нашим срцима.

Воле те твоје колегинице: ЉУБИНКА,

АНА, ТАЊА, БРАНКА, КАЋА и НАДА

(61/309733)

Драги брате

САВА ТЕРЗИЋ

Кажу, треба се надати, да нада умире последња.

Ми смо живели у нади да ћеш остати са нама.

Отишао си, а део нас са тобом.

Ожалошћени: сестра СЛАВИЦА, зет ЗВОНКО

са децом МИЛОШЕМ, ВАЊОМ и УРОШЕМ

(59/309729)

Последњи поздрав

пријатељу

САВИ

ТЕРЗИЋУ

од прије ГОРДАНЕ

и САНДРЕ

са породицом

(47/309703)

Последњи поздрав драгој баки

ЛЕПОСАВИ КОЛАРСКИ

од унука ЈАНОША са породицом

(110/309810)

Последњи поздрав

зету и течи

КРАСУЉА

ПЕТРУ

Породице

ВОЈИНОВИЋ, 

МУЉАЈИЋ и АРСИЋ

(111/309811)

Последњи поздрав
комшији

САВИ

ТЕРЗИЋУ
Хвала ти за све што си
учинио за нас. Много
ћеш нам недостајати.

Комшија МИША
са породицом

(137/309853)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ПЕТАР КРАСУЉА

од ЦИЦЕ, ПЕТРА и ВАЛЕНТИНЕ СУСЛОВ

(169/и)

Последњи поздрав великом пријатељу и сарад-

нику

МИРОСЛАВУ ПАВЛОВИЋУ

Градско удружење свих пензионера Панчево
(142/309862)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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27. октобра 2021, у 85. години, упокојила се наша мајка, бака и прабака

ПРАВДА РАДЕНКОВИЋ
1937–2021.

Сахрана је обављена 30. октобра 2021, на Новом гробљу, уз породицу, кумо-

ве и пријатеље.

Драгој мајци хвала за све године које је била присутна у нашим животима,

хвала за љубав, брижност, пажњу. 

Хвала за савете, приче, мудрости и оно што је својим битисањем уткала у наш

живот. Чуваћемо Те у најлепшем сећању.

Буди спокојна.

Твоја деца: ЦУЈА и ВИНКО, зет ИВАН, снаје БИСА и ДАНКА, унучад ИРЕНА,

МАРКО, ВАЊА, МИЉАН, НЕМАЊА и МИЛОШ са својим породицама

(41/309680)

Последњи поздрав

КАЛАПИШ АНТОНУ ТОНИЈУ
1970–2021.

од брата ПЕТРА, снаје ЂЕНЂИ, братанца ТЕОДОРА

и братанице ТЕОДОРЕ са породицом

(100/309786)

Вољеном

ТОНИЈУ

Збогом љубави, овај пут заувек.

Твоја КАТАРИНА

(64/309736)

Последњи поздрав вољеном брату

АНТОНУ КАЛАПИШУ
1970–2021.

Сестра РОЗАЛИЈА са породицом

(62/309736)

Последњи поздрав

ТОНИЈУ

МИРЈАНА, ФИЛИП и ЉУБА

(63/309736)

Изненада, у 84. години, напустио нас је наш вољени

ВИТОР РОГИЋ
1937–2021.

Наш драги супруг, отац и деда преминуо је 25. октобра 2021, а

сахрањен 29. октобра 2021. године на Новом гробљу. 

Остаће заувек у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга ЖИВАНА, син МИЛОВАН, 

снаја ДУШИЦА, унук ВИТОР и унука ДАНИЦА

(43/309691)

Последњи поздрав драгом комшији

ВИТОРУ РОГИЋУ
Нека га анђели чувају.

Станари зграде у Милоша Обреновића бр. 51
(49/309708)

Последњи поздрав нашем драгом чичи

ВИТОРУ РОГИЋУ
1937–2021.

Твоји: НАДА, МИЛОРАД и ПРЕДРАГ

(1566/309892)

Последњи поздрав

теча МИЉКУ

од синовца СЕЛ-а и

синовице СНЕЖАНЕ

Саучешће породици

(104/309795)

Последњи поздрав

нини

МИЉКИ

ВУЧКОВИЋ

од РАТОМИРА, ВИО-

ЛЕТЕ и МИЛИЦЕ са

породицом.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

(103/309791)

Последњи поздрав драгој колегиници

МАРИЈИ БУГАРИН
рођ. Пауљев

Увек ћемо те се радо сећати.

Колектив Студентске задруге

(162/ф)

30. октобра 2021. заувек нас је напустио наш

МИЉКО ЈОВАНОВИЋ

Остала је празнина...

Нема речи за тугу, за бол...

Твоја ћерка ЈЕЛЕНА и твој унук МИЛОШ

(167/309893)

МИРОСЛАВА ТАНЦАБЕЛИЋ МИЦА
1946–2021.

Последњи поздрав снахи Мирослави. Почивај у миру.

ДРАГАНА, МАРЈАН, БОРИС, БОЈАН и ИВАНА
(157/309883)
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11. новембра навршавају се три тужне године откада није са

нама

МИРОСЛАВ МИЛАНОВИЋ
1940–2018.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

ИВАН и МИЛИЦА са породицама

(57/309725)

10. новембра 2021, у 11 сати, на Новом

гробљу, даваће се четрдесетодневни помен

ЗЛАТИНКИ ЛУКИЋ
1937–2021.

Живећеш у нашим мислима.

Твоји: ћерка ДАНИЈЕЛА, син ПРЕДРАГ

и сестра СОФИЈА

(92/309778)

ПОМЕН

КАТАРИНА МАЛЕНОВ КАЈА
Време иде, све носи. 

Прошло је шест месеци, туга остаје.

(87/309772)
                          Син ЖАРКО БРАДИЋ са породицом

СЕЋАЊЕ

СТАНИКА

ПЕТРОВИЋ

НИНА
1996–2021.

Њена деца: БОРКА,

ПЕТКАНА, ПЕТАР

и МОМИР
(109/309808)

И прође година откада ниси с нама

СЛОБОДАНКА СИМИЋ ЦИЦА
6. I 1953 – 5. XI 2020.

Коначно си отишла код нашег милог и драгог сина.
Знам да си због мене живела свих ових година. Хвала
ти на неизмерној љубави.  Поздрави нашег Нену. 
Пуно те волим и чувам у срцу заувек.

Твоји најмилији: ЂУРО, ПРЕДРАГ, 

СТЕФАН, СОФИЈА и БОЈАНА
(128/309840)

ПОМЕН

ПАВЛОВИЋ

СЛАВКО МИЛАН МИЛИЦА
2014–2021. 2015–2021. 2020–2021.

Сећања не бледе. Увек ћете бити са нама, у нашим мислима.

НЕНА и БОБАН са породицом

(134/309850)

Четрдесетодневни

помен

СОФИЈА

ПАВЛОВИЋ

Анђеле наш волимо

те и заувек ћеш оста-

ти са нама у нашим

срцима, души и дели-

ма.

Твоји најмилији

(133/309849)

7. новембра 2021. године навршаав се четрнаест

тужних година од прераног одласка

ОСТОЈЕ РАДУЛОВИЋА
1956–2007.

С љубављу, поносом и тугом чувамо успомену на

тебе.

Супруга ДРАГИЦА, син ДАНИЛО

и ћерка НЕВЕНКА
(139/309857)

Навршавају се три године откако је преминула

наша

МИЛА МАРКОВИЋ

Драга Мила, бол и туга не престају.

Недостајеш нам. Заувек си у нашим мислима.

Волимо те.

Твоја породица

(152/309877)

10. новембра навршава се четрдесет дана и се-

дам година откако нису са нама

ДАНИЛО ЗОРАН

ПЕТКОВСКИ ПЕТКОВСКИ
20. VI 1933 – 2. X 2021. 31. VII 1960 – 14. XI 2014.

С љубављу и поштовањем заувек вас чувам у

свом срцу.
Ваша ДАРА

(176/309903)

СНЕЖАНА ЈОВЧИЋ
1953–2021.

Најбоља мајка, борац, снага, љубав

а сада анђео.

Да, фалићеш нам знамо сваки минут,

сваки дан у то буди сигурна.

На свету ниси била сама.

Путуј спокојна!

Ожалошћени: ћерке МАЈА и МИКА

(81/309762)

Заувек ћеш бити у нашим срцима

СНЕЖАНА ЈОВЧИЋ

Од пријатеља и колега: МИЋЕ, ТОМИСЛАВКЕ, ДРАГИ-

ШЕ, ДУШАНКЕ, МАРИЈАНЕ и ДРАГАНА
(82/309763)

Последњи поздрав

драгој

СНЕЖИ

Породица

МИЛОСАВЉЕВ

(91/309776)

Последњи поздрав драгом колеги

РАДОЈИЦИ

СТАНКОВИЋУ

Колектив ЈКП „Зеленило” Панчево

(42/ф)

РУЖА ГРБИЋ
1948–2021.

Драга наша, 

хвала ти за сву доброту и љубав што си нам пружила.

Живећеш вечно у нашим мислима и срцима.

Воле те: супруг МИЛИВОЈЕ и ћерке МАРИЈА и БИЉАНА
(132/30984)

Драгој пријатељици

РУЖИ

Хвала на лепом дружењу.

БРАНКА, ВЕСНА, ЈЕЈА и МИМА
(116/309816)

Поштованом комшији последњи поздрав

ДУШАНУ ДИМИЋУ

од комшија: ВРХОВАЦ, ЛАЈКО, МАДИЋ, СРЕЋКО

и КЕПА
(97/309783)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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7. новембра навршава се шест месеци откако ни-

си са нама, наш драги супруг, отац и деда

СЛАВКО СЕРАФИМОВСКИ
1952–2021.

Пуно те волимо.

Твоја супруга ЈАГОДА, син ГОРАН са породицом

и ћерка ДИЈАНА са породицом

(14/309659)

9. новембра 2021. је тринаест година откада

нема мог анђела

САЊА ПАЈЕВИЋ
13. XI 1979 – 9. XI 2008 – 2021.

Дахом ми тече туга непрестана и не могу да је

прогутам јер већ дуго у овој смрти живим да

преживим. Да ми је, да ми је, да могу своје де-

те да пољубим и да се љубављу детета грејем.

Кћери моја лепа нека те анђели чувају и чекај

мајку код тебе сваког трена.

Неутешна мајка ЉИЉА
(18/309669)

6. новембра 2021. године навршава се четрдесет

дана од смрти наше драге

БЛАГИЦЕ ДОСТАНИЋ

Била си најбоља супруга, мајка и баба.

Сећање на тебе живеће вечно у нашим срцима и

мислима.

Супруг БРАНКО, син АЛЕКСАНДАР

и ћерка ТАТЈАНА са породицама
(26/309676)

Прошло је четрдесет дана откада ниси са нама

драга секо

БЛАГИЦА ДОСТАНИЋ

Туга је увек у нашим срцима а сећање на тебе,

твоју доброту и несебичност је јаче од времена и

заборава.

Сестра ЗОРИЦА, зет СТЕВА, сестричине ИВАНА,

АНКИЦА и МАРИЈА са породицама
(27/309677)

Прошло је четрдесет тужних дана откако ниси

са нама

БЛАГИЦА ДОСТАНИЋ

Отишла си тихо и нечујно, баш како си и живе-

ла. Туга за тобом трајаће вечно.

Сестра МИРЈАНА, зет ДРАГАН

и сестричина АЛЕКСАНДРА са породицом

(28/309677)

БЛАГИЦА

ДОСТАНИЋ

Тихо си живела, тако

и отишла.

Недостајеш ми, во-

лим те секо моја.

Сестра СНЕЖАНА

и зет БОРИВОЈ
(19/309670)

Никад непрежаљена

МАРИЈА

ДИНИЋ
1. XI 2011 – 1. XI 2021.

Чувамо успомену, љу-

бав и сећање на тебе.

Твоји најмилији

(44/309693)

ДУШАНКА ПЕТРОВИЋ

Прошла је година откада те нема.

Недостајеш нам. 

Синови МИЛАДИН и ДЕЈАН и унуци ЛЕНА, СТАША и БОРИС

(52/309717)

Сећање на наше драге

ТОМИЋ ПУЛАНОВИ

др СЛАВКО МОМЧИЛО НИКОЛА
1955–2017. 1931–2015. 1928–2020.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на вас.

Ваши најмилији
(53/309719)

У уторак, 9. новембра

2021. навршава се четр-

десет тужних дана на-

шој драгој мами

ДУШАНКИ

СРЕТКОВ

Заувек неутешни синови

ВЕЉКО и ЖЕЉКО

(56/309723)

10. новембра 2021. навршава се пола године од

смрти нашег драгог

РАНКА БОЖИЋА
4. V 1942 – 10. V 2021.

Остало је само сећање, успомене, велика пра-

знина и бол. Недостајеш.

Заувек у мислима и срцу твојих најмилијих

(77/309757)

СЕЋАЊЕ

ЧЕДОМИР АНТИЋ
1975–2016.

Пет година је прошло, без заборава да олакша.

Тужни чувамо сећање на Тебе.

Сестра СТАНИСЛАВА и отац СТАЊА

(55/309721)

9. новембра је пет година како није са нама вољена

ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ
1942–2016.

Време не брише успомену на тебе.
Најмилији

(58/309726)

ПОМЕН

СРЕТЕН

ХРЊЕЗ
8. XI 1991 – 8. XI 2021.

Сестра ЈЕЛИЦА

с породицом

(48/309704)

СЕЋАЊЕ НА

ЂУРЕЂ ЈЕКИЋ ДЕЈАН ЈЕКИЋ
1940–2021. 1997–2021.

Прошло је шест месеци од смрти нашег супруга, оца и деде Ђуређа и два-

десет четири године од смрти нашег сина, брата и ујака Дејана.

Заувек ћете бити у нашим срцима.

(83/309764)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо

давати четрдесет дана нашем драгом

ДУШАНУ ЛАЗАРЕВИЋУ

Ожалошћена породица ЛАЗАРЕВИЋ

(60/309731)

Прошле су четири године откада није са нама

наш

ВЛАДА НЕСТОРОВИЋ

Твоји: САША, ОГИ, ЗОРАНА и ГОГА
(34/309681)

СЕЋАЊЕ

2001–2021.

ЦВЕТАН

СТАНОЈКОВИЋ

Године су прошле...

Чувамо те од заборава.

Супруга САВА и син

ЗОРАН са породицом
(105/309801)

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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Прошло је већ четр-

десет дана откако

није међу нама драга

МИРОСЛАВА

МАНДИЋ

Сећаћемо се твог ли-

ка.

ВИКТОР и САША
(1/309645)

2. XI 2013 – 2. XI 2021.

МАРИЈА МИХАИЛОВИЋ

Прође још једна година без тебе, али

сећање на бледи.

Твоји најмилији

(4/309650)

7. новембра наврша-

ва се шест месеци од

смрти наше драге

ЈЕЛЕНЕ

МИЛЕТИЋ

С љубављу коју смрт

не прекида чуваћемо

успомену на тебе.

Пуно нам недоста-

јеш.

Твоја сека СЛАВИЦА

и ВЛАДИМИР ГАЈИН

(7/309653)

СЕЋАЊЕ

ЖИВКО ТОДОРОВ
1934–2020.

Прошла је година откада ниси са нама. Остају

лепе успомене и велика туга.

Твоји најмилији: супруга ЗАГОРКА

и ћерке ВЕСНА и БИЉАНА
(9/309655)

6. новембра наврша-

ва се шест месеци од

смрти

РАУХ

ПАВЛА

Сећају га се

са љубављу супруга

ЛЕНКА, ћерке

МАРИЈА, ВЕСНА

и ДАНИЈЕЛА

са породицама

(10/309656)

Навршава се тужних годину дана без наше вољене

РУЖЕНЕ МРАЗ
14. I 1954 – 6. XI 2020.

Ожалошћени: супруг АДАМ, син ЈАРОСЛАВ са

пријатељицом ЛОЛИТОМ, ћерка БОЖЕНА, зет

ЈАРОСЛАВ, унуке ВАЛЕНТИНА и АНДРЕА и

унук ДАРИО

(11/309657)

ЈОВАН БИРКА
1951–2020.

Поносни смо што си био део наших живота,

празнина је неутешна, али љубав је вечна...

Твоје САНДРА и АНГЕЛИНА са породицом

(13/309658)

ЈОВАН БИРКА
1951–2020.

Тешко је речима описати тугу и празнину ко-

ју оставља твој одлазак.

Брат МИКА са породицом

(12/309658)

БРАНИСЛАВ

ЈАНКОВ БАНЕ
3. XI 1991 – 3. XI 2021.

Године нису избри-

сале сећање на тебе,

али нису успеле ни

тугу да ублаже.

Породица ВИШЊИЋ

(15/309660)

СЕЋАЊЕ
Навршава се педесет година од упокојења моје бабе

МИЛЕВЕ ЂУКИЋ
Баба Милкице Мрлајеве

6. XI 1971 – 6. XI 2021.
(20/3909671)

                                                                                 Унук ДРАГАН

Сећање на нашег тајку

ЖЕЉКО ВУЛЕТИЋ
4. XI 2002 – 4. XI 2021.

Вољени не умиру док живе они који их воле.

Твоје ћерке САНЕЛА и ДАНИЈЕЛА

и супруга АНА

(25/309675)

СЕЋАЊЕ

МУРГАШ

БРАНКО ЂУРЂЕВКА
1980–2021. 2006–2021.

Отишли сте на неко боље место, али из сећања

нисте.

Ћерка ЉИЉАНА

(40/309685)

АЛЕКСАНДАР

РУЖИЋ
2016–2021.

Време пролази, туга, бол и
празнина остају заувек.

Твоји најмилији: супруга
АНЂЕЛКА, син МИЛАН,
снаја ГОРДАНА и унуци

АЛЕКСАНДАР
и ВЛАДИМИР

(54/309720)

6. новембра 2021. навршава се годину дана од смрти нашег вољеног. 

Помен ће се одржати у 11 сати

ЈОВАН БИРКА

Година дана је прошла...

Сваки дан тежи је од претходног...

Искорачио си из живота и отишао тамо где више нема бола ни бриге...

Нема више твоје топлине, нежности, љубав која је померала планине и

стишавала олује.

Нама остаје вечита туга и рањено срце.

Твоји најмилији

(70/309750)

Једини мој...

ЈОВАНЕ

БИРКА

Болна сам ти Јово,

већ година има.

Живиш у мом срцу,

у мојим мислима.

Борим се са собом,

болна сам душо

за тобом.

Супруга СТАНА

(71/309750)

Навршила се година како нема нашег

БИРКА ЈОВЕ
Време брзо пролази, али успомене и сећања на тебе не

бледе.
Породица НЕШКОВ

(72/309750)

Навршила се година откада нема мог

теча ЈОВЕ

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

Твоја ДРАГАНА
(73/309750)

Драгом супругу, оцу и деди

РАНКУ МИЛОШЕВИЋУ
11. XI 2005 – 11. XI 2021.

Пролазе године а твој лик, осмех и доброту се-

бично чувамо за нас... Твој дух и даље живи у на-

ма... Вечно ћеш остати у нашим срцима.

Твоји вољени: супруга СЛОБОДАНКА, наша деца

НЕБОЈША и НАТАША са породицама
(75/309753)

СЕЋАЊЕ

БРАНИСЛАВ

ЈАНКОВ БАНЕ
3. XI 1991 – 3. XI 2021.

Тридесет година бо-

ла и туге.

Твоји најмилији

(867309771)

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.



Десетковани тим
Тамиша победио
Нови Пазар

У Лесковцу је било
битно само завршити
утакмицу

Захуктава се првенствена трка за
бодове у Адмирал Бет кошарка-
шкој лиги Србије. Тамиш је про-
шле недеље за само четири дана
одиграо две изузетно тешке и
напорне утакмице, а притом се
бори с великим кадровским про-
блемима, јер је више од половине
играча болесно или повређено.

Из сусрета петог кола, у четвр-
так, 28. октобра, момци које
предводи тренер Бојан Јовичић
изашли су као истински хероји
спортског Панчева, јер су побе-
дили одличну екипу Новог Паза-
ра с 99:89, по четвртинама 19:20,
27:22, 31:24 и 22:23.

Тамиш је у овај меч ушао са
само седам момака на распола-
гању, јер су три играча била боле-
сна, а два повређена. Иако је имао
изузетно скраћен ростер, тренер
Јовичић је сјајно мотивисао и
припремио момке за овај изузет-
но важан дуел. Пазарци су прву
четвртину добили с „пола коша”
највише захваљујући расположе-
ном Исламовићу, који је пости-
гао 12 од 20 поена своје екипе.

У другој четвртини се рази-
грао феноменални Василије
Ковачевић, који је само у овом
периоду постигао четрнаест пое-
на, па је највише захваљујући
њему Тамиш на одмор отишао
са четири поена „вишка” – 46:42.
Саша Радовић и његови саигра-

чи утакмицу су преломили у тре-
ћој четвртини, када су направи-
ли серију 15:0 и дошли до 20
поена предности (72:52). Поред
Ковачевића, сјајни су били и
Иван Соломун и Димитрије Ђор-
ђевић, као и искусни Иван Сми-
љанић, који је и у овом мечу
преузимао одговорност на себе
кад год је био у могућности.

Најефикаснији у редовима еки-
пе из нашег града били су Васи-
лије Ковачевић, са 29, и Иван
Смиљанић, са 17 поена. Захва-
љујући сјајној партији, крилни
центар Тамиша, Василије Кова-
чевић, био је и најкориснији
играч петог кола. Поред 29 пое-
на, имао је и шест скокова, а на
њему је начињено чак десет фау-
лова. Треба подсетити да је Васи-

лије прошле године дошао у
Тамиш и да је прошле сезоне
наступао у Првој регионалној
лиги за екипу Динама.

– Свака част момцима! Први
циљ нам је био да што скупље
продамо своју кожу у дуелу са
одличним ривалом, али моји
момци су играли изнад свих оче-
кивања. Добро су шутирали, изгу-
били смо мање од петнаест лоп-
ти... Сви заслужују похвале. А
поред свега морам да кажем да
Лугић игра на своју одговорност,
да Радовић има проблем с раме-
ном, да је Ковачевић једва ходао
после првог полувремена... Заи-
ста је ово невероватан резултат
– рекао је после меча тренер
Тамиша Бојан Јовичић.

Већ у недељу, 31. октобра, на

програму је био сусрет шестог
кола. Панчевци су путовали у
Лесковац, где нису могли да стиг-
ну до још једног изненађења:
Здравље–Тамиш 94:81, по четвр-
тинама 26:26, 17:11, 28:17 и 23:27.

Била је то прва победа леско-
вачког прволигаша на домаћем
терену у овој сезони и трећа у
новој сезони Кошаркашке лиге
Србије.

Тамиш је добро отворио меч
и, после равноправне игре у првој
четвртини, у другом периоду је
у једном тренутку имао и осам
поена предности (29:37), али је
уз подршку својих навијача дома-
ћи тим преокренуо меч и на
одмор отишао са шест поена
предности – 43:37.

Утакмица је одлучена у тре-
ћој четвртини, када су домаћи
играчи погађали готово све шуто-
ве, а десетковани Тамиш изгу-
био и последњи атом снаге...

– Не сећам се да је било када
неки професионални тим про-
лазио кроз ово што ми сада про-
лазимо. Имамо чак седам боле-
сних и повређених играча. Кова-
чевић ми је у поноћ, пред утак-
мицу, јавио да има температуру.
Једини план нам је био да завр-
шимо меч, да не направимо неку
комедију од утакмице, па да
сусрет завршимо са четири или
три играча на терену. Честитам
Здрављу, Лесковац је здрава сре-
дина која заслужује место у
Кошаркашкој лиги Србије – иста-
као је на конференцији за нови-
наре Бојан Јовичић.

Већ у петак, 5. новембра, сле-
ди ново искушење. Тамиш у Хали
спортова на Стрелишту игра про-
тив Младости. Овај сусрет почи-
ње у 18 сати.

СПОРТ
Петак, 5. новембар 2021.
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Ових дана на адресу нашег
суграђанина Драгана Вукели-
ћа стигло је вредно и велико
признање верификовано у
Светској карате федерацији:
постао је мајстор каратеа –
седми дан.

Драган Вукелић је већ чети-
ри и по деценије активан у
каратеу. Сада већ далеке 1992.
године био је најбољи тренер
града Бихаћа, 1996. најбољи
тренер града Панчева, а 2000.

године изабран је и за нају-
спешнијег радника општине
Ковачица. Добитник је и злат-
не значке (највеће признање)
Карате савеза Војводине.

Вукелић је тренер карате
клубова Ковачица, Панчево и
Долово, а тренер је и члан
Управног одбора КК-а JION
PEB из Бихаћа, где је и рођен,
а службом је дошао у Панче-
во, где је десет година био
инструктор борилачких

вештина у 72. специјалној
бригади. Данас је заставник
у пензији.

У суботу, 30. октобра, у орга-
низацији Атлетског клуба Пано-
нија, Општине Алибунар и
Туристичке организације из тог
места, одржан је јесењи „Фокс
трејл”, на коме су учесници
трчали новим трасама, на дужи-
нама од пет, 10,5 и 21 киломе-
тра. И овог пута трка је имала
интернационални карактер,
будући да је наступило око 380
тркача из 10 земаља.

Програм је почео дефилеом
мажореткиња „Лана” из Пан-
чева, а након тога су уследи-
ле трке предшколаца на 200
и основаца од првог до четвр-
тог разреда на 300 метара.
Стазом дужине 1.000 м трча-
ли су основци од петог до
осмог разреда и та трка је
била најмасовнија у дечјем
узрасту. Као и у осталим
тркама, организатори су се
потрудили да сви добију уче-
сничку медаљу, сок и пеци-
во, а победници и дипломе,
медаље и поклон-пакете
спонзора.

Тачно у подне уследио је старт
трке на пет километара. У жен-
ској конкуренцији је тријумфо-
вала Милица Томашевић,
испред Дејане Врањеш и Софи-
је Марковић, док је код мушка-
раца најбржи био Велибор
Николић, испред Ненада Пра-
штала и Јована Јовановића.

Трке на 10,5 и 21 километар
стартовале су у исто време. Гру-
па од преко 150 тркача већ на
другом километру кренула је
узбрдо ка осматрачници, кроз
валовите пешчане дине, дужи-
не око 400 метара, да би потом
терен био под благим успоном,
уследила је и низбрдица, а у
повратку, кроз предиван пеј-
заж који је правило зелено,
жуто, окер и црвено лишће, уз

мирис борова и чист ваздух и
кисеоник који стиже с Карпа-
та, водила се борба за место
међу најбољима.

У трци на 10,5 километара
најбрже у женској конкурен-
цији биле су Јелена Мимић,
Јелена Стиковић и Ђурђина
Стошић, а код мушкараца су
то били Владимир Јозић,
Милош Вегановић и Милош
Рајичевић.

Слађана Стаменковић је три-
јумфовала у главној трци на 21
километар (1:41,54 сат), друга
је била Јелена Николић, а тре-
ћа Милица Влајин. У мушкој
конкуренцији је победио Нема-
ња Лугић (1:25,25 сат), испред
Зорана Марковића и Марјана
Лукића.

– Посебно захваљујемо Амба-
сади САД, која је и овог пута
послала свог представника,
компанији „Брозе”, која је тако-
ђе имала своје представнике,
као и председници општине
Алибунар Зорани Братић,
Спортском савезу општине Али-
бунар, „Војводинашумама”, сао-
браћајној полицији, САБ
обезбеђењу, Дому културе Али-
бунар, Карате клубу Будућност
и волонтерима који су несе-
бично помогли одржавање ове
спортско-туристичке манифе-
стације, али и свим електрон-
ским медијима, ТВ и радио ста-
ницама које су најављивале
догађај и радиле пренос с лица
места, као и недељнику „Пан-
чевац” на дугогодишњој подр-
шци – рекао је један од глав-
них организатора, „алфа и оме-
га” АК-а Панонија Александар
Драгојевић.

Панчевачки „панонци” су
положили још један велики
испит. Због тога им љубитељи
спорта све више верују...

ТРКА КРОЗ ПРИРОДУ НА ДЕВОЈАЧКОМ БУНАРУ

„ПАНОНЦИ” ГАЗЕ ПУНОМ ПАРОМ
ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

ЧУДО НЕВИЂЕНО – ЦЕО МЕЧ С ПЕТ ИГРАЧА!

Чланови Рвачког клуба Динамо
не задовољавају се само трофе-
јима које освајају на државним
шампионатима. Не, они напре-
дују из дана у дан и постављају
себи све више циљеве. И успе-
вају у својим намерама. Већ пре-
пуна ризница трофеја РК-а Дина-
мо богатија је за нова одличја, и
то она с великих међународних
такмичења.

Грчки град Ксанти био је дома-
ћин Балканског првенства у рва-
њу за такмичаре до 15 година.
Репрезентацију Србије, између
осталих бораца, чинили су и чла-
нови Рвачког клуба Динамо
Милица Секуловић, Огњен и
Стефан Тодосијевић, али и Дра-
гана Јанков као тренер женске
репрезентације наше земље.

Наравно да успех није изо-
стао. Орило се „Боже правде” и
у далеком Ксантију...

– Пресрећна сам због постиг-
нутих резултата свих такмичара
из Србије, који су освојили две
златне, три сребрне и две брон-
зане медаље. Ипак, разумећете
ме, Стефан и Милица су испу-
нили моје срце. Стефанов прео-
крет у финалу био је за инфаркт,
а Миличина доминација до
финала је фантастична. Огњен
је ушао у меч с превише респек-
та и то га је коштало борбе за
медаљу. Подсетила бих да Пан-
чевци имају традицију освајања
балканских медаља дугу скоро

девет деценија. Још 1933. годи-
не наш суграђанин Миладин
Поповић био је шампион Бал-
кана, а од ове деце очекујем и да
га превазиђу и да Панчеву доне-
су европску, светску, а што да не
и олимпијску медаљу. Јако сам
поносна на њих – рекла је после
такмичења Драгана Јанков.

Стефан Тодосијевић се окитио
титулом првака Балкана тако што
је после прве рунде у финалном
мечу са Акаром, представником
Турске, губио с 0:5, али је у дру-
гој рунди показао невероватно
умеће и карактер победника и
после великог преокрета славио
са 6:5. Стефан је пре финала
савладао румунског борца Кап-
салија и грчког рвача Стамоса.

Феноменална је била и Мили-
цаСекуловић, која јепосталавице-
шампионка Балкана. Она је убе-
дљиво, „тушем”, савладала ривал-

ку из Македоније, а после тога је
била боља и од такмичарке Грч-
ке. У великом финалу Милица је
изгубила од фаворизоване Тур-
киње, и то на поене (12:5).

Огњен Тодосијевић је после
победе у првом колу, над Грком
Каравасилисом, нажалост, у
четвртфиналу изгубио од бугар-
ског борца Стоева.

– Ово је мој највећи успех до
сада, немам речи да опишем
како се осећам. Медаља коју сам
освојио је медаља за Србију, за
Панчево, за Динамо. Захваљу-
јем тренерима Шандору Ујхеви
и Драгани Јанков, као и свим
колегама и колегиницама из
репрезентације који су ми дали
подршку за тотални преокрет у
финалу – видно узбуђен после
финала, изнео је своје утиске
нови шампион Балкана Стефан
Тодосијевић.

Феноменалну годину на нај-
лепши начин приводи и Мили-
ца Секуловић, наша млада сугра-
ђанка, која осваја трофеје и у
џудо-кимону, али и на рвачким
струњачама.

– Било је веома напорно. Прве
мечеве смо радили у једанаест
сати пре подне, а финала тек иза
поноћи. Задовољна сам како сам
се рвала, жао ми је што нисам
освојила златно одличје, али биће
прилике за реванш. Ово је моја
најуспешнија година што се тиче
рвања, јер сам друга на Балкану,
друга на Светском школском
првенству и пета у Европи. На
почетку године све ово је изгле-
дало као сан и немогућа мисија
– додала је Милица.

Рвање се на велика врата вра-
тило у наш град. Рвачи Динама
и њихови тренери и јесу право
спортско благо Панчева.

БАЛКАНСКО ПРВЕНСТВО У РВАЊУ

ИСТОРИЈА СЕ ИПАК ПОНАВЉА...

ВЕЛИКО ПРИЗНАЊЕ ЗА НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

МАЈСТОР КАРАТЕА – СЕДМИ ДАН



У Старој Пазови је прошлог
викенда одржано друго коло
Лиге пионира Војводине у гађа-
њу из ваздушног оружја. Као и
много пута до сада, такмичари
Стрељачке дружине „Панчево
1813” имали су много успеха.

Тим из нашег града који се
надметао у гађању из ваздушне
пушке освојио је треће место.
Огњен Лукић је зарадио сре-
брну медаљу с резултатом од
182 круга, Огњен Бунчић је био
седми (171 круг), а успешно је
дебитовао Алексеј Паповић, са
120 погођених кругова.

Екипа СД-а „Панчево 1813”
у гађању из ваздушног пишто-
ља такође је освојила треће
место. Огњен Бунчић је заузео
четврто место (166 кругова),
Огњен Лукић је био осми (135),
а дебитант Јован Кондић упу-
цао је 99 кругова.

Пионирке нису наступиле из
здравствених разлога, али има-
ће прилику да се докажу у тре-
ћем колу лиге, које ће бити
одржано 14. новембра у Срем-
ској Митровици, као и у четвр-
тој „рунди”, 21. новембра у Зре-
њанину.

НОВОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

НАЈМЛАЂИ ДОБРО СТАРТОВАЛИ

ВЕЛИКИ ЏУДО-ТУРНИР У НОВОМ САДУ

ТАМИШ МЕЂУ ВЕЛИКАНИМА

СПОРТ
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Београд: ОБИЛИЋ–ДИНАМО
Среда, 10. новембар

СУПЕР Б ЛИГА
Жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ТОПЛИЧАНИН
Субота, 16.30

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Жене
Зрењанин: ПРОЛЕТЕР–ЈАБУКА
Мушкарци
Јабука: ЈАБУКА–ЈЕДИНСТВО
Јабука: ДОЛОВО–ЛАВОВИ

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–МЛАДОСТ
Петак, 18 сати

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Пландиште: АГРОБАНАТ–ЈЕДИНСТВО
Ковин: РАДНИЧКИ–ДИНАМО

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Н. Пазар: НОВИ ПАЗАР – БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Жене
Б. Н. Село: ОДБОЈКА 013 – НОВИ САД 2
Недеља, 13.30

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ЖАРКОВО
Субота, 13 сати
Шабац: МАЧВА–ЖЕЛЕЗНИЧАР
Среда, 10. новембар, 13 сати

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

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

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Ковин: РАДНИЧКИ–ДОЛОВО
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ДОЛИНА
Б. Н. Село: СЛОГА – Ц. ЗВЕЗДА
Потпорањ: ПОТПОРАЊ–СТРЕЛА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ПАРТИЗАН (У)
Дебељача: СПАРТАК 1911 – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”
Глогоњ: ГЛОГОЊ – ОМЛАДИНАЦ 1927
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–МЛАДОСТ
Баваниште: БСК–МУНДИЈАЛ

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–МЛАДЕНОВАЦ 3:0

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Жене
Б. Н. Село: ОДБОЈКА 013 – ФУТОГ 3:0

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ИНЂИЈА 0:0

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Бечеј: БЕЧЕЈ 1918 – ДИНАМО 1945 2:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Старчево: БОРАЦ – ЈЕДИНСТВО (БК) 0:1
Н. Козарци: СЛОБОДА–МЛАДОСТ 0:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – ЈУГОСЛАВИЈА 5:0
Иваново: СТРЕЛА–ХАЈДУЧИЦА 4:2
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–СЛОГА 6:2
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – С. ТАМИШ 3:1
Долово: ДОЛОВО–БУДУЋНОСТ 3:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”
Самош: ПОБЕДА–ГЛОГОЊ 0:4
С. Тамиш: МУНДИЈАЛ–РАДНИЧКИ 2:5
Војловица: МЛАДОСТ–БСК 1:2

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
Жене
Смедерево: М. РАДНИК – ЖРК ПАНЧЕВО 26:35

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Жене
Јабука: ЈАБУКА–ЈАДРАН 22:18
Мушкарци
Б. Карловац: Б. КАРЛОВАЦ – ЈАБУКА 4 0:33
Нови Сад: СЛАВИЈА–ДОЛОВО 30:24

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ – Н. ПАЗАР 99:89
Лесковац: ЗДРАВЉЕ–ТАМИШ 94:81

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–АГРОБАНАТ 72:67
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ШИМАНОВЦИ 106:82

Важни бодови
с гостовања

У суботу против
Топличанина

Женски рукометни клуб Панче-
во дефинитивно јесте спортски
понос нашег града. Ова све попу-
ларнија „дружина”, коју с много
успеха већ неколико сезона пред-
воде Светлана Ничевски и Мар-
ко Крстић, и ове сезоне осваја
симпатије свих правих покло-
ника спорта у граду на обали
Тамиша.

Дуго, баш дуго, на овим про-
сторима није било тако компакт-
не спортске екипе која у сваком
мечу оставља срце на терену,
која се бори до изнемоглости и
расте из меча у меч. Наравно,
буде и грешака, али девојке их
некако „неутралишу”, пре свега
односом према грбу који носе
на дресовима. Некако, те гре-
шке се лакше и опраштају...

Тако је и ове сезоне у Супер Б
лиги. После шест кола Панчев-
ке имају скор од четири победе
и једног пораза (уз утакмицу
мање) и са осам бодова заузи-
мају друго место на табели, иза
Кикинде, која је пет пута терен
напуштала уздигнутих руку, уз
један реми.

Невена Џелајлија и њене дру-
гарице наставиле су серију одлич-
них резултата и освајања бодова
прошлог викенда у Смедереву.
Иако је требало да дуел с Мла-
дим радником из Радинца, бар
по тренутном стању на првен-
ственој табели, буде дерби шесте
„рунде” шампионата, девојке које
предводи Марко Крстић учини-
ле су га „досадним”, па своју
победу ниједног тренутка нису

доводиле у питање: Млади рад-
ник – ЖРК Панчево 26:35 (14:19).

Домаће рукометашице су
водиле само на почетку утакми-
це. У четвртом минуту семафор
је показивао резултат 3:1, три-
ста секунди касније било је 7:5,
али већ у једанаестом минуту
„слика” се изменила – 7:8. Од
тог тренутка па све до краја
сусрета играо је само један тим
– онај из нашег града.

Тренер Крстић је шансу пру-
жио свим девојкама на које је
могао да рачуна, а оно што је
најважније, оне су указано пове-
рење искористиле на најбољи
начин и све су дале велики
допринос овој великој победи и
освајању важних бодова. Ипак,
можда за нијансу, одскочила је

сјајна Јелисавета Марковић, која
је проглашена и за најбољу игра-
чицу овог сусрета.

– Иако смо и у овом мечу
били лишени помоћи Даринке
Петронијевић, успели смо да
остваримо изванредан резултат.
Наша победа није уопште дола-
зила у питање и само могу да
честитам девојкама на свему што
су приказале. После дужег вре-
мена за викенд нам предстоји
меч на нашем терену. Долази
нам искусна екипа Топличани-
на из Прокупља, која није нима-
ло наиван ривал. Ипак, ми смо
у добром ритму, засад све иде
како треба и верујем да можемо
да остваримо још један повољан
резултат – рекао је тренер ЖРК
Панчева Марко Крстић.

Тим из нашег града играо је у
саставу: Милица Илић, Теодора
Станојевић (један гол), Марија
Митрић (шест), Невена Џелај-
лија (четири), Анастасија Гргов-
ски (три), Анастазија Јамбру-
шић, Теодора Вранић, Јелиса-
вета Марковић (девет), Ивана
Станојевић (два), Ива Грујић
(три), Владислава Рогуља (чети-
ри), Уна Бркић и Невена Стани-
шковић (три гола).

Дакле, у суботу, 6. новембра,
Невена Џелајлија и њене саи-
грачице у утакмици против
Топличанина покушаће да оства-
ре и пету првенствену победу, а
биће им лакше уз подршку с
трибине. Утакмица се игра у
Хали спортова на Стрелишту, од
16.30.

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Ta6

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ДЕВОЈКЕ У ПОБЕДНИЧКОМ РИТМУ

Стране припремио

Александар
Живковић

ШАМПИОНИ

Недавно је на Кошутњаку одр-
жана трка Првенства Србије у
крос дуатлону, која се састојала
од два километра трчања, шест
километара вожње бицикла у
брдским условима и хиљаду
метара трчања.

Триатлон клуб Тамиш су пред-
стављали кадет Стефан Бирка и
млађијуниорБогданЈелача. Мом-
ци су и овог пута урадили сјајан
посао, пошто су постали прваци
државе у својим категоријама, а
Богдан је завршио и као трећи у
апсолутној категорији.

Био је то одличан завршетак
напорне сезоне, у којој су чла-
нови ТК-а Тамиш показали да
триатлон у Панчеву представља
спорт који има будућност.

СУПЕР КЛИНЦИ

Такмичари Пливачког клуба
Динамо имали су много успеха
прошлог викенда.

На митингу „Младе наде” у
Кикинди Вук Самарџија је осво-
јио бронзане медаље на 50 м
делфин и 100 м мешовито.

На такмичењу „Куп Зрењани-
на” Андреа Нађ је била трећа на
100 м прсно, Нина Чича је три-
јумфовала на 200 м прсно, док је
на 50 м истим стилом зарадила
бронзу, а Даница Константинов је
била трећа у трци на 200 м леђно.

ЗЛАТНИ МИХАЈЛО

На међународном турниру
„Великани Војводине”, који је
одржан прошлог викенда у Новом
Саду, запажен успех је остварио
и ЏК Јединство из Качарева.

У категорији до 73 кг кадет
Михајло Анђеловић убедљиво је
победио у сва три меча и тако
освојио најсјајније одличје.

Надметали су се млади борци
из: Грчке, Румуније, Македоније,
Словеније, Бугарске, Мађарске,
Босне и Херцеговине и Србије.

Епицентар џудо дешавања у
нашој земљи прошлог викенда
био је у Новом Саду, где је у
организацији Џудо савеза наше
покрајине одржано велико над-
метање под називом „Мемори-
јални турнир џудо великана
Војводине”.

Током два дана овог прести-
жног такмичења, у малој сали
популарне дворане „Спенс”,
преко 500 бораца из Румуније,
Мађарске, Северне Македони-
је, Бразила, Казахстана, Босне
и Херцеговине, Грчке и Србије
борило се за вредна одличја.

Председник Џудо савеза Вој-
водине Мирољуб Ничић иско-
ристио је прилику да се подсе-
ти свих великана џудо-спорта
којима је и био посвећен овај
турнир, као и да захвали за
сарадњу истакнутим спортским
радницима у 2021. години који
су несебично афирмисали ову
древну борилачку вештину.

Међу добитницима вредних
признања нашао се и први
човек ЏК-а Тамиш Ненад Нова-
ковић, који је у години на изма-
ку на разне начине доприно-

сио афирмацији, популариза-
цији, али и остварењима у џудо-
-спорту.

Као и на сваком такмичењу,
млади џудисти Тамиша били
су изванредни и у Новом Саду.

Клуб из нашег града предста-
вио се са четрнаест својих
талентованих чланова, а у наш
град је стигло девет вредних
трофеја.

Златним одличјима су се
окитили Наталија Новаковић
и Кристијан Лехни. Сребрне
медаље су освојили: Катари-
на Кешин, Павле Ћосић, Васи-
лије Стајчић и Алекса Лех-
ни, а бронзе су заслужили
Теодора Пајчин, Никола Стан-
ковић и Милена Секуловић.
Екипу ЏК-а Тамиш предво-
дили су тренери Неда Осто-
јић, Дарко Тодоровић и Иван
Остојић.

ДИНАМУ ШЕСТ МЕДАЉА

Запажен успех у Новом Саду

имали су и такмичари Џудо

клуба Динамо.

Златну медаљу је заслу-

жио Гаврило Бошковић, сре-

бром се окитио Огњен Ђури-

шић, а бронзе су заслужили:

Давид Мамојка, Милош

Божић, Богдан Вукосавље-

вић и Никола Митић. Мијат

Вукосављевић се пласирао

на пето место.
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Их бин штрудл
Непрестано нам говоре да ће нам доћи неки стрејнџери.

    Да реше наше проблеме.

    И да нас науче како да међусобно комуницирамо.

    Јер они то знају, код њих нема циле-миле.

    Све је тамо по прописима, а ко хоће да ради, и заради.

    Зато силне делегације наше омладине стално одлазе.

    Да извуку поуке.

    И да остану тамо далеко, да не буду овде где је супер.

Масти, леба и алеве
Општепознато је колико нам је добро.

    Чак и ако није баш спешл, знамо да се снађемо.

    Купујемо кул гардеробу у секондхенд шоповима.

    Наслеђујемо обућу од потомака који су је прерасли.

    Правимо куће – од старих „лего” коцкица.

    Пијемо кафу по кафићима.

    Једну, два сата, једном недељно.

    И волимо, брате, да једемо масти, леба и алеве.

Упалиш те-ве.
    Каже ти згодна спикерка да је све бајно-сјајно.

    Онда наочити спикер дода да ти никад није било боље.

    Да грицкаш нокте – не можеш, игрицкани су већ.

    Не помаже ни да се живцираш, немаш више нерве за то.

    Да л’ да вриштиш или да се укомираш, зека пије водице.

    Преостаје ти да угасиш те-ве.

    И да верујеш свом суду.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Делиоци (не)правде
изрежирали дерби

Поново пред
својим навијачима

Понедељак, 1. новембар, био је дан који
је спортско Панчево одавно чекало. Утак-
мица над утакмицама... Требало је да то
буде празник фудбала... И заиста, све је
било спремно за спектакл. Све, осим
делилаца фудбалске (не)правде који су
судили дерби меч петнаестог кола Прве
лиге Србије између Железничара и прво-
пласиране Инђије. А то су Стефан Јек-
нић као главни судија и Илија Ловре као
његов први помоћник.

Фудбал у Србији је одавно дотакао дно,
па су овакве утакмице идеална прилика
за његову реанимацију и враћање пове-
рења у то да је још увек и спорт. Сви који
су тако мислили, преварили су се. И шта
вреди сада што су Душан Плавшић и
његови саиграчи били одважни и храбри
против лидера, што су већим делом сусре-
та доминирали и што су постигли једини
погодак на утакмици, када је меч окон-
чан без голова – 0:0.

У 60. минут утакмице је Брана Илић
направио дармар у одбрани гостујућег
тима, изванредно шутирао с двадесетак
метара и савладао голмана Инђије. Усле-
дило је велико славље на терену и на
трибини у „зеленој оази” покрај Песка-
не, гостујући играчи су погнутих глава
већ кретали према центру, а онда је, на
запрепашћење свих, „махач” Илија Ловре
сигнализирао офсајд?!?

Главни судија Јекнић је такву сугести-
ју свог првог помоћника, наравно, при-
хватио и поништио је погодак. После
тога фудбала више није ни било. И лоп-
та је очигледно поцрвенела од стида...

– Јако захтевна утакмица у предивном
амбијенту. Железничар је сјајно органи-
зован клуб, са одличним стручним шта-
бом и изванредним играчима, који је с
правом кренуо путем ка врху. И не сум-
њам да ће до њега и стићи. Ми смо у
Панчево дошли са жељом да освојимо
бод и успели смо у томе. Хвала домаћи-
нима на лепом пријему – рекао је на
конференцији за новинаре тренер Инђи-
је Небојша Јандрић.

Пред великим бројем гледалаца, углав-
ном својих симпатизера, Железничар је

надвисио ривала и био бољи од њега
већим делом утакмице. Али и то је срп-
ски фудбал. Неко једноставно не дозво-
ли да неко изгуби...

– Била је то динамична утакмица свих
деведесет минута. Оба тима су била
спремна да се надигравају, али трећа

страна овог сусрета није била на нивоу
дербија. Да, остаје жал када постигнете
гол, не примите га, а не победите и осво-
јите само један бод. Ипак, драго ми је да
смо наставили с добрим играма и могу
само да честитам мојим момцима. Дра-
го ми је и да промовишемо младе игра-
че у нашем тиму, иако многи говоре
само о оним искусним фудбалерима,
Жеља је показао да има лепу будућност
– истакао је шеф стручног штаба Желе-
зничара Драган Аничић.

Тим из нашег града играо је у саставу:
Марко Кнежевић, Мирољуб Костић, Мар-
ко Конатар, Душан Плавшић, Брана Илић,
Александар Ђорђевић, Стефан Радојичић,
Лазар Милошев, Бојан Балаж, Предраг
Станимировић и Обенг Реган, а прилику
су добили и: Лазар Марковић, Предраг
Сикимић, Лука Петровић и Јордан Јова-
новић. 

У суботу, 6. новембра, Железничар опет
игра пред својим навијачима. На СЦ-у
„Младост” ће гостовати Жарково, а овај
меч почиње у 13 сати. Већ у среду, 10.
новембра, на програму су утакмице 17.
кола Прве лиге Србије. „Дизелка” из Пан-
чева ће тог дана гостовати у Шапцу, где
ће одмерити снаге с Мачвом.

А. Живковић

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

КАД И ЛОПТА ПОЦРВЕНИ ОД СТИДА...

Стар че вач ки Борац је опет на побед нич -
ком коло се ку. Про шлог викен да су оди -
гра не утак ми це тре ћег кола Прве лиге, а
после кик са у Вели ком Гра ди шту мом ци
су одре а го ва ли баш како тре ба. Изди гли
су се изнад тре нут не ситу а ци је, добро тре -
ни ра ли и над сле де ћим рива лом оства -
ри ли дру гу побе ду у шам пи о на ту, уз мак -
си ма лан три јумф: Борац –Мла де но вац 3:0,
по сето ви ма 25:16, 25:17 и 25:23.

Тим који пред во де тре не ри Воји слав
Павло вић и Душан Јовић од самог почет -
ка утак ми це кре нуо је јако и већ на стар -
ту оства рио пред ност од неко ли ко пое на,
која је, како је први сет одми цао, поста ја -
ла све недо сти жни ја.

Гото во иден тич на сли ка виђе на је и у
дру гом сету. Борац је био тим који доми -
ни ра и држи ситу а ци ју на тере ну под кон -
тро лом. Добар при јем је омо гу ћа вао тех -
ни ча ру да орга ни зу је разно вр сне напа де, а
и блок дома ћег тима био је вео ма јако
оруж је које је води ло ка побе ди. Мом ци из
Мла де нов ца су у дру гом сету били коли ко-
-толи ко рав но прав ни само до њего ве поло -
ви не, до резул та та 13:13, а онда су „бор ци”
поно во дода ли гас и пока за ли да су ипак
ква ли тет ни ји састав од Мла де нов ча на.

Као по неком непи са ном одбој ка шком
пра ви лу, после висо ког вођ ства од 2:0,
усле ди ло је опу шта ње у тре ћем сету. Гости
из Мла де нов ца су то уме ли да иско ри сте,
па су води ли и са 10:14... Ипак, дома ћи
тим се на вре ме вра тио у коло сек, мало-
-пома ло сусти зао је пред ност рива ла, а
после сер ви са Нико ле Ражна то ви ћа успео
је да изјед на чи на 17:17. У фини шу сета
одго вор ност је пре у зео Нема ња Дукић, а
тач ку на побе ду ста вио је одлич ни Вла -
ди мир Кне же вић.

Борац је играо у саста ву: Жар ко Раки -
та, Нема ња Миле тић, Бојан Познић, Нема -
ња Дукић, Вла ди мир Кне же вић, Нико ла
Ражна то вић и Саша Рај ко вић. На терен
су ула зи ли и Алек са Нико лић и Нико ла
Сто ко вић, а сво ју шан су су чека ли и Нико -
ла Крстић и Игор Нинић.

Пораз у Гра ди шту је забо ра вљен. Борац
сада има скор од две побе де и јед ног
пора за и с мно го опти ми зма оче ку је наред -
но иску ше ње. Оно ће усле ди ти већ у петак,
5. новем бра, када ће Стар чев ци госто ва -
ти у Новом Паза ру.

Побед нич ки низ су наста ви ле и девој -
ке из Одбој ке 013. Оне су про шлог викен -
да, у тре ћем колу Дру ге лиге гру па „Север”,

оства ри ле и тре ћи три јумф, па су већ на
стар ту шам пи о на та пока за ле да ће бити
један од глав них фаво ри та за пла сман у
виши ранг. Еки па тре не ра Вла ди ми ра
Јован чи ћа у Банат ском Новом Селу је без
вели ких про бле ма дошла до мак си мал не
побе де: Одбој ка 013 – Футог 3:0, по сето -
ви ма 25:15, 25:18 и 25:18.

Тим из нашег гра да играо је у саста ву:
Лана Рњак, Дра га на Мар ко вић, Сара Ста -
ни ми ро вић, Нико ли на Веско вић, Нина
Јова но вић, Тео до ра Минић, Бјан ка Пет -
ко вић, Јова на Кља јић, Све тла на Ћири -
лов, Јеле на Петров, Анђе ла Дозет и Ната -
ли ја Пува лић.

Иако су иску сни је игра чи це Одбој ке
013 и у овом мечу биле те које су дик ти -
ра ле тем по, пого то во Дра га на Мар ко вић
и Бјан ка Пет ко вић, тре нер Вла ди мир
Јован чић је шан су пру жио свим девој ка -
ма које је имао на рас по ла га њу, а оне су
сјај ним поте зи ма пока за ле да клуб на њих
озбиљ но може да рачу на и у будућ но сти.

Наред ног викен да Одбој ка 013 поно во
игра на дома ћем тере ну. У Банат ско Ново
Село дола зи Нови Сад 2. Овај меч је на
про гра му у неде љу, 7. новем бра, а почи -
ње у 13.30. А. Ж.

ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ВИКЕНД РЕЗЕР ВИ САН ЗА ПОБЕ ДЕ

КОМШИЈСКИ ДЕРБИ

ПРИПАО КАЧАРЕВЦИМА

У локалном дербију Прве јужнобанат-
ске лиге Јединство Стевић је савла-
дало Јабуку с 5:0. Голове за тим из
Качарева постигли су: Танасковић,
Шаренац, Спасковски и Илић (два).

Тим који предводи Небојша Петро-
вић Марадона тако је још једном
истакао кандидатуру за сам врх табе-
ле и пласман у виши ранг.

Боје Јединства Стевић у овом дуе-
лу бранили су: Лазовић (Додевски),
А. Санадер, Живаљевић, И. Пешов-
ски, Кљајић (Б. Илић), Атанасов,
Спасковски (Ангеловски), Танаско-
вић, Балножан (С. Пешовски), Шаре-
нац (Младеновић) и Сефкеринац.


