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Број 4938, година CLIII

ОАЗАОАЗА

Од стратешког партнера се очекује да направи фабрику полипропилена. 
У првој години неће моћи да се отпусти више од пет одсто запослених.

Не убија вакцина, 
већ болест

» страна 3

НОВО У ГРАДУ!

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1

Постоји листа трговаца
који варају на интернету

ОПРЕЗ ПРИ КУПОВИНИ

n Нови изглед интернет
портала „Панчевац”.

n Информације 24 сата дневно,
седам дана у недељи.

n Бесплатни огласи на сајту 
за оглашиваче у листу.

УСКОРО!

страна 7

ЕНЕРГЕТСКА КРИЗА
УПЛАШИЛА ЕВРОПУ

НИС ЈЕДИНИ ЗАИНТЕРЕСОВАН
ЗА КУПОВИНУ „ПЕТРОХЕМИЈЕ”

ЗИМА НА ПРАГУ страна 5

Монографија у част 51.
моторизоване бригаде

» страна 4
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СКЕЛОМ ПРЕКО ДУНАВА
ОД ИВАНОВА ДО ВИНЧЕ



ких тројки – Ненада, Софије и Нико-
лије, који су рођени 2018. године, каза-
ла је:

– Морам признати да су нас тројке
изненадиле, иако су на свет дошле
вештачком оплодњом. Имали смо два
ембриона, а стигле су три бебе. Нашој
срећи није било краја. Ипак, било је
тешко, највише због вишемесечног
неспавања. Како деца расту, с њима је
лакше, но сада су обавезе све веће и
веће, тако да одмора нема. Подршка
Града значи нам пуно. Не можемо да
се лажемо: што су деца старија, то су и
трошкови већи. Од старта нам треба
много тога и све одједном – ту нема
наслеђивања од старијег брата или
сестре. Ево, сад је зима, па им најпре
требају јакнице за прелазни период, па
касније мало дебље, па им требају јесе-
ње ципелице, па чизмице. Брзо расту и
гардеробу стално треба обнављати. Сви
смо свесни колико кошта једна јакни-
ца, а код нас се све множи са три.

Ненад, Софија и Николија су ове
јесени кренули у вртић.

– Пријатно смо се изненадили кад
смо сазнали да смо ослобођени пла-
ћања вртића, поново захваљујући

Граду Панчеву. Друге бенефиције
уследиће када деца крену у пред-
школско. С навршених пет и по годи-
на добиће уплату за уџбенике, тако да
се помоћ не завршава само на овоме
сада, већ се наставља у континуитету
кроз цело њихово одрастање и шко-
ловање – захвална је била Зорица
Лазаревић.

Дејан Жарков, тата Вукашина,
Николе и Михајла, који су били обуче-
ни у плаве дресове „Железничара”,
нагласио је да оваква несебична помоћ
Града његовој породици заиста много
значи.

– То нам је ветар у леђа и знак да
нисмо сами у овом граду. Поред нов-
чане помоћи коју добијамо једном
годишње, Град нашој деци обезбеђује
бесплатно школовање, али морам да
нагласим и још једну велику ставку
која је нама јако важна: бесплатно
бављење спортом. Уз плате које
супруга и ја имамо, новчана помоћ
Града нам омогућава да деци обезбе-
димо срећније детињство. Новца увек
треба. Они су сада школарци, па се
највише и потроши на одећу, обућу и
школске потрепштине. Један део нов-

ца одвајамо за то да децу одведемо
некуда на годишњи одмор и један део
за прославу њиховог рођендана, који
је 15. јануара. То је свакако њихов
новац и треба да послужи да им и тај
дан максимално улепшамо – пресре-
ћан је био Жарков.

Искра, Лазар и Вукашин Арамба-
шић су седмогодишњаци, који су ове
године кренули у школу. Њихова мама
Софија била је јасна:

– Одушевљена сам начином на који
Градска управа Панчева подржава
тројке, почев од бесплатних књига па
до новчаних средстава која добијамо
једном годишње. Знате и сами колико
је у данашње време тешко отхранити и
једно дете, а камоли троје: три пута
обућа, три пута гардероба, три пута
књиге... Могу вам рећи да заиста има-
мо среће што живимо у Панчеву.
Информисала сам се о томе каква је
популациона политика у осталим гра-
довима у Србији и схватила сам да рет-
ко који град нешто овако уради за трој-
ке, тако да је Панчево заиста град за
пример.

Додала је да се никада не би пресе-
лила из Панчева. С. Трајковић

Град се труди да породицама
с тројкама смањи бригу око
најнеопходнијих потреба

Породице: ово је ветар у
леђа и знак да нисмо сами

Градоначелник Панчева Александар
Стевановић и члан Градског већа
Миленко Чучковић угостили су прет-
ходне недеље у згради Градске управе
породице које имају тројке. Осам
породица на територији града Панчева
у 2021. години има тројке. То су поро-
дице Живаљевић, Живковић, Васовић,
Ђокић Радошевић, Јездимировић,
Жарков, Арамбашић и Лазаревић.

Одлуком о финансијској подршци
породици с децом на територији града
Панчева, поред осталих права, утврђе-
но је и право на једнократну новчану
помоћ мајкама за случај рођења тројки
и четворки. То право мајке остварују
након рођења тројки, сваке календар-
ске године до навршене осамнаесте
године и сваке школске године за
набавку уџбеника и школског прибора,
почев од пет и по година живота деце,
односно од похађања обавезног при-
премног предшколског програма до
завршне године редовног средњег
образовања деце.

Још више тројки и четворки

У 2021. години за ову намену из буџе-
та Града Панчева исплаћена су сред-
ства у укупном износу од 2,4 милиона
динара. Градоначелник Стевановић је
овом приликом рекао:

– У гостима су нам породице с трој-
кама с територије града Панчева који-
ма је исплаћена једнократна новчана
помоћ из средстава буџета Града Пан-
чева. У 2021. години из буџета Града
Панчева за ову намену исплаћена су
средства свакој од наведених породи-
ца у износу од 300.000 динара, одно-
сно 100.000 динара по детету. Kао и
сваке године, ево и ове, и то у оквиру
„Дечје недеље”, уприличили смо при-
јем породицама с тројкама и ово је
један од најлепших догађаја и једна
од најлепших мојих дужности као
градоначелника. Трудимо се да поро-
дицама с тројкама помогнемо, олак-
шамо им и смањимо им бригу око нај-
неопходнијих потреба. Помоћ роди-
тељима је део системске борбе за
повећање наталитета. Град Панчево
ће и даље настојати да предузима и
друге мере популационе политике
како би се родитељи подстакли на
проширење породице.

Градоначелник се потом фотогра-
фисао с гостима и поручио да Град
сваке године опредељује више новца за
тројке, а да се он лично нада да ће
породица с тројкама и четворкама убу-
дуће бити још више.

Захвалност Панчеву
из ког се не одлази

Расположени за разговор с новинари-
ма били су и родитељи тројки. Зорица
Лазаревић, мама најмлађих панчевач-

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 15. октобар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

На врховима
прстију

Овде је небо ближе. Не умем да обја-
сним како, али чини ми се да могу да
се подигнем на врхове прстију и да
дотакнем облаке. Али опет страх ме
је. Чим их мало мрко погледаш, кре-
не киша. Али када се сунце промаља
кроз њих, некако и другачије сијају,
као да је рефлектор уперен у њих.
Верујте ми, заиста је тако.

* * *
Крајичком уморног ока,
Ја ипак видим само лепе ствари,
Иако бих више волела да жмурим,
Не могу.
Све око мене се буди.
Моји узалудни кораци
Да останем ту
У месту
Сада су немогући.
Крећем се помало опијено
Неком чудном енергијом вођена
И трудим се
Да кораци постану
Оштрији, одлучнији.
Трудим се, заиста.
Крајичком уморног ока,
Испред себе видим само пространство.
Небо пребојено врхом четкице.
Неко има ту моћ
Да једним потезом
Избели у плаво обојен дан.
Лепо је.

„Небо”, збирка „Гвоздена врата”

* * *
Не можеш а да не запамтиш свој сусрет
с другом државом и потпуно непозна-
тим светом кад те на том путу прати нај-
лепши залазак сунца. У колима је био
џез и буквално је изгледало као пловид-
ба ка новој луци. Баш тако, у град с јед-
ном од највећих лука. Било ми је чудно
да је ауто-пут покривен светлима, оста-
ло је све као и у свакој другој земљи.
Ушли смо у Антверпен и само сам
посматрала. Када дођеш у Белгију из
Словеније, где је све као сценографија
за Дизниленд, осећај је другачији. Овде
није тако. Ово је велики урбани град.
Очарале су ме високе, уске куће, архи-
тектура, тај неки посебан вајб... Ушли
смо у мали парк који је окружен зграда-
ма, и стали, ту је био наш дом. Изашла
сам из аутомобила и погледала око себе.
То је било то. Љубав на први поглед.

* * *
Ох, како речи некада постану тешке,
Па их не можеш превалити ни пре-
ко оловке, а камоли преко усана.
Мислиш да све знаш и да те ништа
не може изненадити, а онда живот
почне да пише приче...
Не оне које те умире пред спавање, већ
оне после којих скочиш са столице и
почнеш ужурбано да ходаш с новим
идејама, плановима, циљевима...
Али знам, тражила сам у мислима
решење за тужан израз лица у огле-
далу, за немир, за вапај душе да се
нешто деси, да нешто покрене срце
да куца, да воли, да плаче, да жели...
И добила сам. Оно што тешко могу
описати речима, што превазилази
све границе разума.
Добила сам разлог.
И осмех.

„Разлог”, збирка „Гвоздена врата”

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Мирјана Марић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ПОПУЛАЦИОНА ПОЛИТИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ПОХВАЛУ

Јесен у главном сокаку.

У центру града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

СИСТЕМСКА БОРБА ЗА ПОВЕЋАЊЕ НАТАЛИТЕТА

Отворен Центар за родитеље

Миленко Чучковић, члан Градског већа
задужен за подручја рада, запошљавања
и социјалне политике, и мр Татјана
Божић, чланица Градског већа задуже-
на за образовање, уручили су уговоре
директорима Економско-трговинске
школе „Паја Маргановић”, Гимназије
„Урош Предић” и Електротехничке
школе „Никола Тесла” за унапређење
конкурентности средњих школа путем
побољшања услова за извођење прак-
тичне и пројектне наставе.

За реализацију програма и мера
активне политике запошљавања које
су предвиђене Акционим планом за
2021. годину у буџету Града планирано
је 12.376.688 динара.

У 2021. години Град Панчево је реа-
лизовао следеће мере: стручна пракса,
јавни радови за категорију теже запо-
шљивих лица, студентска летња прак-
са, програм за подршку почетницима у
бизнису (правно-финансијско савето-
вање у пословању), додела субвенција
почетницима у бизнису – самозапо-
шљавање и унапређење конкурентно-
сти средњих школа путем побољшања
услова за извођење практичне и про-
јектне наставе путем јавног позива. У
вези с последњим наведеним, средње
школе могу користити новчана сред-
ства за набавку опреме, машина, алата
и уређаја који су неопходни за извође-
ње савремене – практичне и пројектне
наставе, а којима би се постигла одре-
ђена заокружена „техничко-техноло-
шка” и „пројектна” целина, за набавку
опреме за савремено извођење наста-
ве, као и софтвера који је неопходан за
коришћење тражене опреме. Такође,
овај позив је подразумевао и набавку

намештаја, кречење, електроинстала-
ционе радове...

За реализацију ове мере средства су
опредељена Одлуком о буџету Града
Панчева за 2021. годину у износу од
500.000 динара. На јавни позив који је
расписан у јуну поднето је шест проје-

ката, од којих су одобрена три: ЕТШ
„Паја Маргановић” добио је 339.000
динара за опремање кабинета за кува-
ре, конобаре и посластичаре савреме-
ном опремом; Гимназија „Урош Пре-
дић” набавила је два рачунара у вред-
ности од 49.730 динара; ЕТШ „Никола
Тесла” је за куповину опреме за тер-
мичке и расхладне уређаје од Града
добила 111.243 динара.

Такође, претходне недеље Татјана
Божић присуствовала је свечаном отва-
рању Центра за родитеље при Пред-
школској установи „Дечја радост”, у
Улици ослобођења 19 у Панчеву, и
нагласила да је Град Панчево у вези са

овим за сваку врсту сарадње. Петнаест
центара за родитеље широм Србије, у
којима ће се одржавати радионице
програма „Подршка, НЕ перфекција”,
отвара „Новак Ђоковић фондација” са
својим партнерима „The Human Safety
Net” и „Ђенерали осигурање Србија”.

Центри за родитеље представљају
јединствен пројекат који се на терито-
рији Републике Србије реализује први
пут, а настао је с циљем да се полазни-
ци овог програма додатно оснаже како
би се што боље старали о својој деци.
Средства су обезбеђена путем пројекта
„Прошири утицај”, иновативне више-
годишње стратегије „The Human Safety
Net-a”, глобалне иницијативе „Ђенера-
ли групе”, чији је циљ ширење дру-
штвеног утицаја на најугроженије
породице и амбициозне предузетнике.

Центар за родитеље у Панчеву је
други центар који се отвара у оквиру
овог пројекта. С. Т.

АКТИВНОСТИ У ШКОЛАМА И У ПУ „ДЕЧЈА РАДОСТ”

„Новак Ђоковић фондација” помаже Панчеву
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Нафтна индустрија Србије (НИС)
јединаједоставилапријавузауче-
шћеупоступкуприватизацијепан-
чевачке „ХИП – Петрохемије”,
објавило је у уторак, 12. октобра,
Министарство привреде Србије.

У саопштењу Министарства под-
сећа се да је Министарство при-
вреде 9. септембра позвало сва
заинтересована домаћа и стра-
на правна лица да учествују у
поступку приватизације моде-
лом стратешког партнерства
докапитализацијом привредног
друштва „ХИП – Петрохемија”
и поднесу своје пријаве за избор
стратешког инвеститора.

Предмет јавног позива, који
је затворен 11. октобра у 12 сати,
био је избор стратешког инве-
ститора који новчаном докапи-
тализацијом субјекта привати-
зације у износу од 150 милиона
евра постаје власник највише 90
одсто удела.

Комисија за спровођење моде-
ла стратешког партнерства, име-
нована од стране Владе Србије,
у наредним данима предузеће
активности на оцени доставље-
не документације и понуде, на
основу чега ће доставити
предлог даљих корака Влади на
одлучивање, саопштило је Мини-
старство привреде.

Тендерске пропозиције обја-
вљене на сајту Министарства при-
вреде налажу да стратешки инве-
ститор може да буде домаће или
страно правно лице. Конзорци-

јуми или други облици удружи-
вања немају право учествовања
у поступку приватизације.

Стратешки инвеститор, заин-
тересован за закључење уговора
о стратешком партнерству с
Републиком Србијом и субјек-
том приватизације, може бити
домаће или страно правно лице
које мора самостално, то јест без
консолидације повезаних и зави-
сних правних лица, испуњавати
квалификационе критеријуме.
Пресвегадасекаосвојомпослов-
ном делатношћу, у периоду од
најмање три узастопне послов-
не године које претходе години
објаве јавног позива за привати-
зацију „Петрохемије”, претежно
бавило производњом пластич-
них маса у примарним облици-
ма или производњом нафте и
нафтних деривата. Потом да је
остварило пословни приход од
најмање 1,2 милијарде евра у

свакој од последње три пословне
године, као и пословни добитак
у истом периоду.

Од стратешког партнера се
очекује да направи фабрику
полипропилена. Што се тиче
броја радника, у закључку Вла-
де Србије о расписивању јавног
позива за стратешког партнера
наведено је да у првој години
неће моћи да се отпусти више
од пет одсто, што је број људи
који ће природним одливом,
односно пензионисањем напу-
стити фирму.

У „Петрохемији” је на крају
2020. било запослено 1.306 рад-
ника. Држава у овом предућу
има 75,2 одсто удела, НИС 20,85,
„Лукоил” 3,08, Акционарски
фонд 0,58 и Београдска банка
0,2 процента.

Србија се обавезала Међуна-
родном монетарном фонду да
ће наћи купца за јединог
произвођача петрохемијских
производа у земљи, полимера и
синтетичког каучука и на то нас
ова финансијска институција у
сваком свом извештају подсећа.
Спровођењем унапред припре-
мљеног плана реорганизације
дугови „Петрохемије” су конвер-
товани. Од губиташа је постала
добитник. На крају 2018. оства-
рила је профит од 37,9 милиона
динара, али је крај 2019. доче-
кала с губитком oд 2,2 милијар-
де динара. Прошлу годину је
завршила опет у плусу, с про-
фитом од 160 милиона динара.

ЕKОСАН 
ПЛУС

Почела
дератизација

Систематска дератизација на
територији града Панчева
почела је у среду, 13. октобра
– саопштило је Друштво за
дезинфекцију, дезинсекцију
и дератизацију „Екосан плус”
д. о. о.

Kако се наводи у саопште-
њу тог друштва, системат-
ска дератизација обухвати-
ће сеоска и градска дома-
ћинства, зграде за колектив-
но становање, нехигијенска
насеља и приобаља. Опера-
тивни извршиоци фирме
„Екосан плус” биће препо-
знатљиво обучени и обеле-
жени током рада на терену.

„Напомињемо да је систе-
матска дератизација за гра-
ђане потпуно бесплатна и
молимо их да спрече децу и
домаће животиње да дођу у
контакт с препаратом за
дератизацију”, наводе у пред-
узећу „Екосан плус”.

Радници су дератизацију
започели на територији Месне
заједнице Центар, а затим ће
према утврђеној динамици
бити обухваћена сва остала
насељена места. Д. К.

НОВА ТЕЛЕФОНСКА
ЛИНИЈА

Подршка за труднице
и породиље

Kлиника за психијатријске
болести „Др Лаза Лазаре-
вић”, у сарадњи с Министар-
ством здравља Републике
Србије, покренула је нову
бесплатну телефонску лини-
ју за психолошку подршку
женама пре, у току и након
порођаја.

Линија ради у оквиру
Националног сервиса за
заштиту менталног здравља.
Број тог сервиса је 0800/309-
309, а труднице и породиље
треба да одаберу опцију 4.
Телефон је бесплатан, досту-
пан 24 сата, седам дана у
недељи, свима којима је пси-
холошка помоћ потребна.

Иначе, на истом броју,
избором опције 1 може се
добити СОС телефонска
подршка за превенцију само-
убистава; на опцији 2 је
доступна психосоцијална
подршка у условима панде-
мије ковида 19, а преко опци-
је 3 психолошку помоћ могу
добити адолесценти и њихо-
ве породице, у оквиру про-
јекта „Како си?”. Д. К.

У СУБОТУ ХУМАНИТАРНА
ЖУРКА У ДОЛОВУ

Да млади Славко
добије бубрег

и нормално живи!
Славкo Живанов из Долова има
двадесет четири године и живи
с великим проблемом – нема
ниједан бубрег! Због тога је
принуђен да трипут недељно
иде на хемодијализу, што вео-
ма тешко подноси.

Ипак, назире се светло на
крају тунела: овај младић биће
оперисан у Турској у новем-
бру, а његов отац биће донор
бубрега. Све то захтева велике
трошкове, па ће му бити потреб-
на материјална помоћ са свих
страна.

Тим поводом биће одржана
хуманитарна журка у суботу,
16. октобра, од 21 сат, у про-
стору некадашње дискотеке
Дома културе у Долову, када
ће музичари наступати уживо.

Сви људи добре воље могу
да помогну Славку да прикупи
новац за трансплантацију бубре-
га тако што ће те вечери купи-
ти пиће или убацити новчани
прилог у кутију која ће бити
постављена за ту намену.

„BEL GRA DE 
AWARD 2021”

Прва награда за 
„Пауновић”

Први ансамбл Културно-умет-
ничког друштва „Станко Пауно-
вић” НИС–РНП освојио је прво
место и специјалну награду за
најбоље извођење кореографије
на престижном националном
такмичењу фолклорних ансам-
бала „Bel gra de Award 2021”.
Фестивал је одржан у суботу, 9.
октобра, на сцени Kоларчеве
задужбине у Београду.

Такмичило се 14 ансамбала
из Београда, Ваљева, Батајни-
це, Kличевца, Младеновца,
Раковице, Врчина, Шапца,
Земуна, Угриноваца, Обренов-
ца и Панчева, које је одабрала
селекторска комисија, а њихо-
ве наступе оцењивао је четво-
рочлани жири.

Панчевци су извели корео-
графију под називом „Оро се
вије крај манастира”, у којој су
приказане народне игре и песме
из Босилеградског Kрајишта, у
музичком аранжману Сорина
Бољанца и кореографији Деја-
на Трифуновића. Представља-
ње „Пауновића” оцењено је нај-
вишим оценама, што је било
довољно за освајање првог места
и специјалне награде. Д. К.

СТРАТЕШКИ ПАРТНЕРИ

Први човек НИС-a Кирил

Тјурдењев у недавном интер-

вјуу „Политици” говорио је

какви су изгледи да они заи-

ста буду нови власници:

– НИС и „Петрохемија” су

дугогодишњи стратешки парт-

нери и НИС је свестан знача-

ја који „Петрохемија” има за

привреду Србије. А наша

рафинерија и „Петрохемија”

су техничко-технолошки пове-

зане. Примарни бензин који

се производи у рафинерији

ми цевоводима испоручујемо

у „Петрохемију”, која га даље

користи као сировину. У овом

тренутку ми смо мањински

акционари „Петрохемије”.

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

У првој недељи октобра готово
да није прошао ниједан дан а да
нисмо прочитали вест о смрти
труднице у Србији. Труднице су
посебно угрожене, али и кардио-
васкуларни болесници који на
интервенције чекају месецима.
Због пандемије, листе чекања на
кардиолошке интервенције су се
утростручиле, рекао је, гостујући
на телевизији К1, др Срђан
Бошковић, начелник Коронарне
јединице Института за кардио-
васкуларне болести „Дедиње”.

– Труднице и иначе имају поре-
мећај коагулације у последњем
триместру трудноће. Имају пови-
шен Де-димер. Такође, механи-

ка њиховог дисања је другачија
због великог стомака. Труднице
су зато екстремно угрожене због
короне – рекао је Бошковић.

Трудницама се саветује да се
вакцинишу и против грипа.

– Једино решење за све, и за
труднице, јесте вакцина против
ковида и што мање контаката с
људима. Боље да не знате шта
све виђам у болници у Батајни-
ци. Свако ко не жели да се вак-
цинише требало би да само на
15 минута прошета ходницима
болнице. Видеће људе у пуној
снази на ивици смрти. Око 20
одсто пацијената су млади –
каже др Срђан Бошковић.

У Клиничком центру Ниш тре-
нутно је хоспитализовано чак 12
трудница и породиља и девето-
ро деце због короне, каже дирек-
тор Универзитетског клиничког
центра у Нишу Зоран Перишић.

Он је за ТВ „Прва” казао су
лекари до сада, ипак, научили
да клиничка слика код пације-
ната оболелих од короне може
да се промени и за само 10 или
15 минута, тако да не постоји
никаква гаранција да ће паци-
јент који је кренуо путем опо-
равка тако и завршити.

Истиче да у овом таласу коро-
навируса има доста озбиљних
пацијената на респиратору, као

и да је на педијатрији тренутно
деветоро деце.

– Не треба се плашити вакци-
не, већ болести, јер не убија вак-
цина, већ болест – поручио је
Перишић.

Каже да су у тој здравственој
установи вакцинисали око 1.400
људи који су наводно били ризич-
ни за вакцину и да нико није
имао алергијску реакцију.

Перишић је напоменуо да у
болници има и вакцинисаних,
али да је њихов однос према
невакцинисанима један према
25 или 30, као и да је код вакци-
нисаних клиничка слика по пра-
вилу лакша.

ПАНДЕМИЈА НЕ ПОПУШТА

Доктори: не убија вакцина, већ болест

ИЗБОР СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРА

НИС СЕ ЈЕДИНИ ЈАВИО НА ТЕНДЕР
ЗА „ПЕТРОХЕМИЈУ”



Светли примери 
јунаштва морају 
остати трајан путоказ
како се воли отаџбина

У овом делу је „све
што се могло наћи” 
о бригади

Претходне недеље свечано је
обележено објављивање моно-
графије о Педесет првој меха-
низованој бригади. О њој су с
дубоким дигнитетом говорили
људи од угледа у овом граду.

Аутор монографије, у издању
Градске библиотеке, јесте Милан
В. Ђукић Жупски, који је током
истраживања прикупио имена и
презимена 1.041 припадника
бригаде, активних војних и гра-
ђанских лица на служби у ЈНА,
односно у Војсци Србије, као и
246 преминулих.

Најбољи

Педесет прва механизована бри-
гада, на традицији Дванаесте
војвођанске ударне народноо-
слободилачке бригаде, форми-
рана је наредбом државног секре-
тара за народну одбрану у Пан-
чеву 20. септембра 1968. годи-
не. Током 29 година постојања
била је лоцирана у Вршцу, Зре-
њанину и Кикинди с командом
и приштапским јединицама у
Панчеву, а њен први командант
био је пуковник Миле Узелац.
Та бригада била је једна од нај-
бољих у Београдској армијској
области: 1975. године добила је
Октобарску награду града Пан-
чева, а за најбољу јединицу коп-
нене војске у Југословенској
народној армији проглашена је
два пута – 1978. и 1987.

Пуковник у пензији Зоран Кан-
дић, председник Удружења за
неговање традиција 51. механи-
зоване бригаде и 12. војвођан-
ске ударне народноослободилач-
ке бригаде, реторички се пита:

– Како заборавити показне
вежбе са страним и домаћим
делегацијама, рат од 1991. до
1995, погинуле и рањене при-
паднике борбене јединице. Како
заборавити тактичке зборове,
ванредне ситуације, непогоде и
помоћ грађанима, убирање лети-
не, изградњу путева и мостова,
све старешине и цивилна лица,
једанаест генерала, много пуков-
ника и војних аташеа који су
припадали Бригади. Како забо-
равити преко 50.000 обучених
војника, око 40.000 њих у резер-
вном саставу, здружене тактич-
ке вежбе с бојевим гађањем,
шаторе, земунице, „преживља-
вање”, али и градске манифе-
стације, културне и спортске
активности и дружења с најве-

ћим уметницима. Како забора-
вити... Никако. То није и не сме
да буде могуће.

Монографија о 29 година Бри-
гаде, која је расформирана 15.
јануара 1997, настала је захва-
љујући напору капетана ЈНА
Милана В. Ђукића Жупског, по
образовању дипломираног поли-
тиколога. Према његовим речи-
ма, „копали смо и спасли мно-
штво грађе, која је стала на 500
страница, са исто толико фото-
графија”.

– Међу корицама моногра-
фије прибележена су имена буду-
ћих генерала, сећања припад-
ника, сарадника и пријатеља
Бригаде. Пут за израду моно-
графије био је дуг скоро деце-
нију и исцрпљујући, с потешко-

ћама, посебно у прибављању
персоналних података припад-
ника и годишњих извештаја о
животу и раду Бригаде, због
немогућности увида у Војни
архив или Команду копнене вој-
ске Србије. То нас није поколе-
бало и дугачак је списак оних
који су помогли. Ту су и сви
прилози из штампаних медија,
који су пратили живот Бригаде,
а душа књиге је поглавље „Поме-
ни”, сећање на преминуле при-
паднике – подвукао је Милан
Ђукић Жупски.

Према мишљењу генерал-
-пуковника у пензији Слобода-
на Ковачевића, ради се о исто-
ријски вредном делу, које до
детаља одсликава стање и живот
Бригаде током њеног постоја-
ња, а у монографији је „све што
се могло наћи”.

Памтимо важне 
догађаје и људе

Књижевник Немања Ротар је
казао следеће:

– Нама Србима је култура
сећања слаба страна. Не памти-
мо важне догађаје и важне људе.
Промене се околности и време-
на, а за разлику од споменика
који се праве у простору, књига
је нешто много трајније. Ово
није класична монографија, већ
више мала енциклопедија, бит-
но сведочанство које с времена
на време морамо сви да прочи-
тамо.

Почивши генерал-пуковник у
пензији Енес Тасо, легендарни
командант Бригаде од 13. мар-
та 1989. до 3. јануара 1992. годи-
не, написао је у предговору моно-
графије:

„У неговању традиција Педе-
сет прве механизоване бригаде
и у знак сећања на положене
жртве и безбројне херојске под-
виге многих припадника бри-
гаде, њихова дела не смеју бити
заборављена, а светли примери
јунаштва морају остати трајан
путоказ како се воли отаџбина”.

4 ДРУШТВО
Петак, 15. октобар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

ПОТПИСАН УГОВОР У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ПАНЧЕВА

„Брозе” подржава град

ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА

Шта ћемо до 2028. године
ОБАВЕШТЕЊЕ ПОВЕРЕНИШТВА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

ОгласањунаКосовуиМетохији

Мислим да нема породице на Балкану која није у ових,
пази, само стотинак година – значи то је три рата, не
знам више како ко броји – која није некога изгубила. То
је сулудо и у та три, четири рата нема народа који није
био, како се то данас каже, „геноцидан” или онај над
којим се врши тај геноцид. Та наша „игра мачке и миша”
траје читаву ову нашу несретну историју доласка на овај
несретни Балкан. И чини да ми заправо нестајемо, да је
наш нестанак врло известан и можда ћемо се – у томе
има неке поетске правде – асимилирати и нестати у
неким брдима Финске, Шведске, Немачке... Људи се сад
свађају око једне речи, око језика, а за 150 година пита-
ње је да ли ће уопште овог језика бити.

(Писац Дарко Цвијетић, 
портал „Новости”, 12. октобар)

* * *
Удео оних који имају тврде антиваксерске ставове у Срби-
ји креће се између седам и десет одсто и у том погледу
Србија није изузетак у односу на слику која се види у
другим европским земљама. Грађани Француске на почет-
ку процеса вакцинације нису били провакцинално
расположени. Између 30 и 40 одсто њих је изражавало
став да неће примити вакцину. Сада је у Француској пре-
ко 70 одсто вакцинисаних, бар једном дозом. Увођење
ковид пропусница и обавезне вакцинације за одређене
групе је свакако томе допринело.

(Професорка Филозофског факултета
Ирис Жежељ, „Данас”, 12. октобар)

* * *
Данас несврстани представљају бледу сенку онога што су
били 1961. и до краја хладног рата 1989, када су имали
смисла, позиционирајући се између два блока. Ми данас
живимо на потпуно другој планети, те у том смислу
мислим да значај који се даје том скупу више има неку
носталгичну црту него реалну вредност у тренутној гео-
политичкој ситуацији.

(Политички аналитичар Срђан Цвијић, 
Н1, 11. октобар)

* * *
Да, вирус постоји, многи још негирају да постоји. Ако
сад није јасно, кад ће бити јасно. Да, вирус убија, погото-
во ризичне групе, као што су и труднице. Трећа ствар, да,
постоји вакцина која брани од најтежих облика. Четврто,
не, нико није умро од вакцине против ковида. То не
постоји. Ствар је једноставна, нећемо само да причамо о
трудницама, него о свима. Законска обавеза у примарној
заштити, изабраних лекара је – да ли се ради о старији-
ма, деци, трудницама – да прате препоруке и препоруче
вакцинацију. Ако то не ураде, сносиће кривичну и мате-
ријалну одговорност за нешто што су учинили или нису.
Само их подсећам, они знају своје обавезе. О етичности
и Хипократу не желим да говорим.

(Професор Предраг Саздановић, 
државни секретар у Министарству здравља, 

РТС, 13. октобар)

* * *
Постоје три врсте ауторитета који се заснивају на знању,
раду и сили. Онај који се заснива на сили је краткотрајан.
Ауторитет који представља комбинацију знања и рада јесте
најбољи и такав напросто мораш да поштујеш, нарочито
када си млад играч жељан нових сазнања. Када поседујеш
такав ауторитет, онда можеш и да имаш исти однос према
свим играчима и да се, када то буде неопходно, издереш и
на Дражена, мене и оног међу последњима у ротацији.
Дуда Ивковић је био велики ауторитет; код њега се једно-
ставно знало: ред, рад и дисциплина, и у томе није било
одступања. Исто се опходио и према звездама, најбољим
играчима, као и према онима који то нису били. Дисци-
плина је била неупитна, као и хијерархија која се морала
поштовати. Успешно је балансирао између зајебаних лико-
ва. Сви смо ми били зајебани на свој начин, и Дражен,
Тони, Дивац, Даниловић као и ја. Требало је једну такву
екипу водити, а он је то чинио на један специфичан начин.

(Кошаркаш Дино Рађа, 
„Данас”, 12. октобар)

* * *
Има тако неких реченица које се урежу у сећање, као да
их је вајар уклесао гвозденим длетом у мермер. Сакрију
се у неком мрачном ћошку свести, па одатле свако мало
искоче на светлост дана. Таква скочимисао је, на при-
мер, једна реченица из „Извора тоталитаризма” Хане
Арент: „Можда се модерне масе ни по чему толико не
разликују од маса ранијих векова колико по губитку вере
у Страшни суд: најгори су изгубили страх, а најбољи
наду”. Ако Арент тврди да је баш то кључна разлика дав-
не прошлости и садашњице, биће да ту има нешто.

(Писац Томислав Марковић, 
портал „Антена М”, 12. октобар)

КОНЦЕПТ ИЗАШЛА МОНОГРАФИЈА О СТУБОВИМА ПРОШЛОСТИ

У ЧАСТ 51. МЕХАНИЗОВАНЕ БРИГАДЕ

Страну припремио
Синиша 

Трајковић

Генерално спонзорство
немачке компаније
помоћи ће да се 
култура у нашем граду
подигне на виши ниво

Кoмпанија „Брозе”, која отва-
ра фабрику у нашем граду, биће
генерални спонзор Културног
центра Панчева. Уговор којим
се потврђује будућа сарадња,
пре недељу дана, потписали су
Роман Стракош, директор ком-
паније „Брозе”, и Немања Бог-
данов, директор КЦП-а. Сарад-
ња немачког гиганта у аутомо-
билској индустрији и панчевач-
ке установе културе огледаће
се у генералном спонзорству
редовног програма Културног
центра за 2021. годину, као и
популарне и изузетно посеће-
не музичке манифестације –
„Панчевачког џез фестивала”.

Богданов је казао да су пре-
говори о сарадњи трајали
неколико месеци, уз помоћ
и покровитељство градона-
челника Панчева Александра
Стевановића и Градске упра-
ве, која је обновила дворану
Културног центра и уложила
новац у пресељење и опре-
мање Галерије савремене
уметности.

– Ово је круна нашег рада,
јер ће овај договор допринети
да подигнемо квалитет вели-
ког броја наших програма. Нор-
мално је да „Брозе” као најве-
ћа компанија у Панчеву и Кул-
турни центар као најзначајни-
ја установа културе у граду буду
партнери – рекао је Богданов.

Директор угледне немачке
компаније, која успешно послу-
је у 24 државе света, Роман
Стракош, истакао је да му је
драго што компанија „Брозе”

може да помогне и подржи кул-
туру и образовање у Панчеву.

– Верујемо да је ово само
почетак наше сарадње, која ће
прерасти у дуготрајно партнер-
ство, и да ће култура овог града
моћи од сада да рачуна на нашу
подршку. За нас је важно и жеља
нам је да будемо добри партне-

ри и комшије свим грађанима
Панчева. Ово је мали чин, али
знамо да тиме подржавамо град
– нагласио је Стракош.

Он је на крају изразио наду
да ће будућност, уз сарадњу
КЦП-а и „Брозеа”, за све гра-
ђанке и грађане Панчева бити
лепша.

Како је објављено 6. октобра,
Град започиње израду Плана
развоја града Панчева за период
од 2022. до 2028. године, у скла-
ду са скупштинском одлуком.
План развоја представља доку-
мент најширег обухвата и најви-
шег значаја за јединицу локалне
самоуправе. ПремаЗаконуоплан-
ском систему Републике Србије,
обавеза локалне самоуправе је да
донесе план развоја као дугороч-
ни елемент развојног планира-
ња за период од најмање седам
година, који усваја скупштина
јединице локалне самоуправе.

Процес израде Плана водиће

Координациони тим, уз подршку
консултантског тима, који чине
Busi ness Deve lop ment Solu ti ons
Con salt ning d. о. о. и Економски
факултет Универзитета у Београ-
ду. Пројекат израде Плана
развоја града Панчева суфинан-
сиран је средствима Покрајин-
ског секретаријата за регионал-
ни развој, међурегионалну сарад-
њу и локалну самоуправу.

Како је у обавештењу Повере-
ништва за избеглице Градске
управе наведено, сва заинтере-
сована интерно расељена лица
с Косова и Метохије своје бирач-
ко право могу остварити „уко-
лико поседују важећу личну кар-
ту издату од стране привреме-
них институција самоуправе у
Приштини (лична карта издата
на Косову и Метохији)”.

У том саопштењу се додаје:
„Лица искључиво могу гласа-

ти на бирачком месту у општи-
ни где имају пријављено преби-
валиште, односно морају гласа-
ти на бирачком месту где су

уписана у централном бирач-
ком регистру.”

За све заинтересоване биће
организован аутобуски превоз
до бирачких места на Косову и
Метохији. На крају обавештења
стоји:

„Полазак на Косово и Мето-
хију планиран је у раним јутар-
њим часовима у недељу, 17.
октобра. Сви заинтересовани
грађани могу се јавити на кон-
такт-телефон 0800/201-011, где
ће добити све потребне инфор-
мације.”

Обавештење је потписао Зоран
Граовац.



НИС улаже 107,5 
милиона динара у
еколошке пројекте

Како би одговорила на потребе зајед-
нице чији је део, компанија НИС је
у 2021. години свој програм „Зајед-
ници заједно” усмерила на област
екологије и заштите животне среди-
не. Са укупно 107,5 милиона динара
подржано је 29 пројеката у 12 гра-
дова и општина широм Србије у који-
ма се програм спроводи – Београду,
Новом Саду, Пожаревцу, Нишу, Чач-
ку, Зрењанину, Панчеву, Кикинди,
Кањижи, Новом Бечеју, Србобрану
и Житишту. Резултати конкурса одно-
сно списак подржаних пројеката обја-
вљени су на веб-страници руско-срп-
ског нафтног гиганта, као и на сај-
товима градова и општина учесница
програма.

Када је реч о нашем граду, НИС
је определио укупно 15 милиона за
реализацију четири пројекта који
треба да допринесу одрживом
развоју нашег града. Гимназија
„Урош Предић” захваљујући дона-
цији НИС-а (5.657.240,90 динара)
замениће стару, дотрајалу столари-
ју која није мењана од оснивања
школе, ради побољшања енергетске
ефикасности објекта и смањења
губитка топлотне енергије. У ОШ „4.
октобар” у Глогоњу смањиће се утро-
шак гаса за грејање и губитак топлот-
не енергије захваљујући комплетној
замени дотрајале столарије у јед-
ном од четири објекта школе, где се

налазе шест учионица, канцеларија
педагога, библиотека, припремна
учионица, зборница и ученички тоа-
лети. За овај посао НИС је издвојио
2.360.535,00 динара. У Јабуци ће
школа „Гоце Делчев” бити енергет-
ски ефикаснија јер ће захваљујући
донацији од 3.045.089,10 динара
бити замењени дотрајали прозори у
11 учионица, чиме ће се смањити
температурне разлике у простору
школе и значајно уштедети на тро-
шковима грејања у зимском перио-
ду. У ОШ „Васа Живковић” од нов-
ца НИС-а (2.937.135,00 динара) угра-
диће се нови прозори и улазна вра-
та у школском здању које користи
преко 600 ученика дневно, с циљем
смањења губитка топлотне енергије
у зимском периоду и повећања енер-
гетске ефикасности у делу објекта
који је најугроженији.

Водећи се националним приорите-
тима у домену смањења загађења
ваздуха и уређења јавних парковских
површина на иновативан еколошки
начин, овогодишњи циклус програма
„Заједници заједно” НИС реализује у
сарадњи с ресорним министарствима
– Министарством рударства и енер-
гетике и Министарством заштите
животне средине Републике Србије.
Одабрани пројекти су усмерени на
замену котлова, смањење загађења,
унапређење енергетске ефикасности,
соларну енергију и уређење јавних
парковских површина, а с циљем очу-
вања животне средине на еколошки
ефикаснији начин. Како је и јавни

интерес за очување животне средине
на изузетно високом нивоу, подршка
овој теми у домену друштвене одго-
ворности компаније НИС од изузет-
ног је значаја.

Како кажу у НИС-у, свакодневно
се суочавамо са савременим начином
живота, који је у великој мери допри-
нео дисбалансу између урбаног и при-
родног, што захтева активно делова-
ње на пољу поновног успостављања
равнотеже за живот у складу с приро-
дом. Управо ово је један од разлога
да фокус улагања компаније НИС ове
године буде на унапређењу енергет-
ске и еколошке инфраструктуре уста-
нова образовања, здравља, културе,

спорта, које су од значаја за све гра-
ђане локалних заједница обухваће-
них Програмом.

Да подсетимо, ослушкујући потре-
бе окружења, компанија НИС конти-
нуирано улаже у области од значаја
за развој и оснаживање заједница у
којима послује и од 2009. године спро-
води програм друштвене одговорно-
сти „Заједници заједно”. Кроз овај
програм, који НИС спроводи у парт-
нерским градовима и општинама, реа-
лизовано је више од 1.000 пројеката
вредних 1,4 милијарде динара који
су унапредили живот заједнице у обла-
сти здравства, образовања, културе,
спорта и социјалне заштите.

ДРУШТВО
Петак, 15. октобар 2021.
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Лоша процена и
политички обојене одлуке
угрозиле становништво
европских престоница

Шта се догоди кад
ветар стане, а Кина
крене пуном паром

Рекордне цене гаса, али и угља, који
је најскупљи у последњих 13 година,
усијале су берзе електричне енергије.
Мегават-сат струје, који је почетком
лета коштао 60 евра, сада се продаје
по цени од 160 до 200 евра. Берзан-
ски стручњаци указују на то да ће се
цене стабилизовати, али никада на
ниво пре тога. Европске земље се боре
да набаве довољно струје. Пољска
одбија да затвара руднике угља. Немач-
ка повећава производњу из угља за 36
одсто, Италија и Шпанија се боре са
огромним скоком цена електричне
енергије за домаћинства од преко 30
одсто, а енергетске компаније у Вели-
кој Британији траже помоћ државе.
Све у свему, општи хаос, а зима се
ближи.

Е, сада, сетимо се, западне земље
годинама притискају Србију да што
брже затвори термоелектране и уга-
си копове угља, који гарантују јеф-
тину струју – да српски енергетски
систем пређе на зелену енергију.
Актуелна криза у свету показује да
и није тако лоше што се надлежни
у држави „праве луди” на прозивке
и покушавају да заштите нашу кон-
венционалну производњу електрич-
не енергије. Због тога, односно
таквог става, док енергетска криза
тресе Европу, наши грађани и при-
вреда имаће сигурно снабдевање
струјом и гасом, а за домаћинства
се њихова цена неће мењати у
догледно време. Наши представни-
ци сада воде битку за њихову што
повољнију цену.

Ствар је комплексна и много раз-
лога је довело до енергетске кризе,
чије последице могу бити катастро-
фалне. Но кренимо редом.

И шта сад!

Као прву ствар треба издвојити веома
неповољне климатске прилике које
су владале Европом, што је довело до
тога да пројектоване вредности енер-
гије добијене из алтернативних изво-
ра буду и десет пута мање. Тако, на
пример, Немачка од 50.000 мегавата
капацитета добија само 5.000 мега-

вата струје из ветрогенераторског
система.

Када је реч о гасној кризи, један
од разлога драматичног скока гаса
на невероватних 1.900 евра по куби-
ку (код нас се тренутно плаћа око
260 евра) лежи у чињеници да европ-
ске земље с Русијом склапају крат-
корочне уговоре за куповину гаса
(политички обојена одлука од које

директно зависе компаније и живот-
ни стандард милиона грађана). Сада
када је Кина масовно почела да купу-
је руски гас за своје потребе настао
је проблем. Иначе, Кина је прину-
ђена да штеди струју у појединим
провинцијама јер укупни тренутни
производни капацитети за произ-
водњу електричне енергије нису
довољни да задовоље потражњу.

Поред тога, хладна зима с почетка
ове године утицала је на несташицу
резерви гаса у европским склади-
штима, што је само подстакло потра-
жњу.

Када је о нашој земљи реч, ствари
су сасвим другачије. Први човек „Срби-
јагаса” Душан Бајатовић потврдио је
више пута да се за домаћинства ништа
неће мењати и да ће плави енергент
плаћати исто до краја грејне сезоне.
Енергетски стручњаци истичу да је
Србија у повољном положају што се
тиче снабдевања струјом и њене цене,
јер није подлегла упорним, дугогоди-
шњим притисцима Енергетске зајед-
нице и западних земаља да затвори
копове угља, који нам обезбеђују јеф-
тину електричну енергију.

Некад треба бити тврдоглав

За разлику од држава ЕУ, ми имамо
дугорочни уговор о условима снабде-
вања плавим енергентом који је пот-
писан с „Гаспромом” и важи до краја
године. Актуелни уговор нам омогу-
ћава да плави енергент набављамо за
260 долара, односно 4,6 пута јефти-
није од тренутне цене гаса на европ-
ском тржишту, која обара историјски
рекорд.

За грађане и привреду је изузетно
важно какве ће услове наша земља
успети да договори за нови споразум.
Вреди истаћи да је Србија 1. октобра
постала транзитна земља за плави
енергент када је „Гаспром” почео
Мађарској да испоручује гас преко
територије Србије, кроз „Балкански
ток”. Тиме смо постали и значајно
чвориште, што нам обезбеђује добру
позицију.

Све у свему, Србију не очекују ника-
кви проблеми у снабдевању гасом, не
само зато што смо постали транзитна
земља већ и зато што су капацитети у
подземном складишту „Банатски
Двор” довољно пуни. Министарка
рударства и енергетике Зорана Михај-
ловић изјавила је недавно да је Срби-
ја „енергетски стабилна” са обезбеђе-
ним количинама енергената и да гра-
ђани имају „довољно електричне и
топлотне енергије и гаса”. Она је иста-
кла да је Министарство пре глобалне
кризе дефинисало документ о енер-
гетски заштићеном купцу. Према тој
уредби, држава се обавезала да ће
помоћи оним људима који не могу да
плате рачуне за струју, гас или топлот-
ну енергију и процена је да ће, када је
реч о струји, више од 200.000 дома-
ћинстава користити могућности олак-
шаног начина плаћања.

ЕНЕРГЕТСКИ ЗЕМЉОТРЕС ТРЕСЕ ЕВРОПУ

СТИЖЕ ЗИМА, А У СРБИЈИ ТОПЛО

ОБЈАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ПРОГРАМА „ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО 2021”

Врата и прозори за панчевачке школе

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

НОВА АКАДЕМСКА ГОДИНА

Министарство послало
препоруке факултетима

Уочи почетка нове академске годи-
не, 1. октобра Министарство про-
свете, науке и технолошког развоја
указало је на то да је неопходно да
високошколске установе све актив-
ности организују поштујући епиде-
миолошке мере које доносе Кризни
штаб и Влада Републике Србије. Сто-
га је Министарство просвете, науке
и технолошког развоја, имајући у
виду епидемиолошку ситуацију, пре-
поручило свим високошколским
установама у Србији да омогуће сту-
дентима уплату износа школарине
у више рата и прилагоде динамику
измиривања студентских обавеза
према високошколским установама.
Једна од препорука је и да се сту-
дентима завршних година основних
студија омогући упис до 90 ЕСПБ
бодова, као и да се рок за упис на
мастер-студије продужи за две неде-
ље, а за упис на докторске студије за
месец дана.

Препоручено је и да се студенти-
ма омогуће минимум два „апсол-
вентска” рока, као и да трајање роко-
ва буде прилагођено епидемиоло-
шкој ситуацији. У случајевима када
је то могуће требало би да високо-
школске установе предвиде додатне
термине за извршавање предиспит-
них обавеза.

Препоручује се и да „због немо-
гућности студената да у условима
епидемије испуне своје обавезе у
изради мастер-радова и докторских
дисертација, у случајевима када је
студенту остао само мастер-рад одно-
сно докторска дисертација, рок за
плаћање преноса бодова које носи
мастер-рад односно докторска дисер-
тација буде до одбране рада, али не
касније од јуна 2022. године”.

ВАЖНОЗАВОЗАЧЕТЕРЕТЊАКА

Путарина на
магистралним путевима!?
ЈП „Путеви Србије” већ неколико
година најављују могућност увође-
ња путарина на путевима нижих
категорија за теретна возила, која
их тренутно бесплатно користе. 

Према речима надлежних, од уво-
ђења наплате путарине у Србији
уочено је да већи број тешких терет-
них возила ради избегавања плаћа-
ња путарине на ауто-путевима избе-
гава њихово коришћење и као алтер-
нативне користи путеве нижег реда,
нарочито магистралне путеве првог
и другог реда. То доводи до појача-
ног хабања тих путева и изискује
додатне трошкове у њиховом одр-
жавању, а притом и успорава сао-
браћај на овим путевима, доводи до
повећања саобраћајних удеса и
директно умањује приход од напла-
те путарине на ауто-путевима.

СПОРАЗУМ У ВЛАДИ

Упознајмо славну
прошлост

Министар науке и технолошког
развоја Бранко Ружић и потпредсед-
ник Владе и министар одбране Небој-
ша Стефановић потписали су спора-
зум о организовању наградног кон-
курса „Наш војник – наш херој за
ученике основних школа. Споразум,
такође, предвиђа да ученици основ-
них школа уз ђачку књижицу могу
бесплатно да посећују војне музеје.

У периоду од 11. октобра до 11.
новембраученицисвихосновнихшко-
ла, имаће прилику да радом на тему
„Наш војник – наш херој у једној од
четири категорије – српски језик,
ликовна култура, музичка култура и
техника и технологија – конкуришу
за награде које је припремило Мини-
старство одбране. Идеја је да кроз
реализацију овог програма свако дете
у нашој земљи упозна славну истори-
ју и традицију. Врата спомен-соба
јединица, ВојногмузејаиМузејавазду-
хопловства биће отворена за све заин-
тересоване ђаке и родитеље.



Петак, 15. октобар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ЗДРАВЉЕ

Свако има своју кугу

ХРАНА ЗА ДУШУ

Драги моји, добро нам је позна-
то да су се у прошлости деша-
вале свакојаке пошасти. Хара-
ле су светом убитачне куге, 
разне грознице,
епидемије гло-
балних разме-
ра... Биле су
моћне те нема-
ни, остављајући
за собом пустош
и горак укус 
беспомоћности,
смрти и ужаса.

Ваљда су ве-
лике несреће
потребне да би се
човек нашао
лицем у лице са
својом немоћи,
која, огољена и свима видљива,
постаје спона међу људима.
Постоји нека сила у човеку која
успева да надвлада страх, јер је
он очигледан у свакоме. Нема
осећаја да смо другачији када
смо уплашени, јер сви око нас
осећају исто. Та сила има велику
моћ да натера човека да приме-
ти друге људе и да се ослони на
њих, јер је мука заједничка. И
само тако, упућени једни на дру-
ге, могу да праве неку нову будућ-
ност. И увек је човеку успевало
да се издигне из илузије повла-
шћених становника планете и
прихвати своје место у односу на
природу са свим њеним моћи-
ма, тајнама и разним „кугама”
које скрива у себи.

Много нам је лакше када је
узрок наше несреће видљив.
Kада има своје име и зове се
неком кугом примереном вре-
мену у којем живимо. Боље се
сналазимо у својој муци када
видимо да је делимо с другим
људима, да ју је узроковало
нешто веће од нас самих и да
не можемо утицати на ток и
исход ситуације. Тада се гру-
пишемо, бодримо једни друге,
топе се предрасуде и нетрпе-
љивости, јер је циљ заједнич-
ки: истрпети све што се догађа
са што мање штете.

Али постоје и оне опасне и
потенцијално веома разарају-
ће куге које су у нама самима.
Хранимо их љубомором, зави-
шћу, сумњом, сујетом, похле-
пом... Увећавају се упоредо с
растом незадовољства собом и
животом. Заметну се некако
неприметно у клупку страхо-
ва, осећаја кривице и гриже
савести. Расту упоредо с гор-
чином којом натапамо мисли.
Постају начин на који градимо
своје дане урањајући све дубље
у незадовољство. Све је мање
разлога за смех, унутрашња
ватра се утишава и једнолич-
ност преплављује дане до пот-
пуног замирања емоција. Kао
и свако затишје, и ово изграђе-
но у обамрлости и отупелости

једном прерасте
у побеснелу лич-
ну кугу, која
почиње с раза-
рањем. Осећај
нелагодности,
који се прво
јавља, скоро је
немогуће пове-
зати с надолазе-
ћом невољом.
Kао личност смо
јаки колико је
јако и наше нај-
слабије уверење
које смо поста-

вили као животни путоказ.
Пуцамо тамо где смо најтањи,
гледајући како нам измиче из
руку оно за шта смо били уве-
рени да је наше заувек. Тада је
лична куга већ довољно пора-
сла да почне да расипа тугу,
бес или страх. Помоћ тражимо
углавном на погрешан начин,
покушавајући да санирамо
симптом, нешто видљиво на
телесном нивоу, а што у ства-
ри представља штету насталу
разједањем изнутра.

Kао и свака куга, и ова лич-
на има свој врхунац и трену-
так када почиње да јењава.
Штета зависи од тога колико
смо спремни да пустимо оно
што нас жуља. Ако нешто (или
некога) треба да држимо поред
себе изигравајући жртву, то
никада није ни било наше. Да
бисмо задржали оно што жели-
мо, треба да научимо да живи-
мо на основу другачијих уве-
рења, оних која нам служе да
напредујемо и волимо себе.

Сасвим је извесно да ћемо
сви имати епизоде у животу
када ће нас изнутра пустоши-
ти нека лична пошаст коју смо
гајили емоцијама насталим из
лошег односа према себи. Само
је мењање слике о себи начин
да умиримо и успавамо ту звер.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Пуцамо тамо где
смо најтањи, 
гледајући како нам
измиче из руку оно
за шта смо били
уверени да је 
наше заувек.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Вранилова трава је
врста дивљег орига-
на која расте на
нашим просторима.
Може се купити у
биљним апотекама.
Веома је ефикасна
код инфекција иза-
званих бактеријама,
вирусима и гљиви-
цама. Помаже и у
случајевима када антибиотици више не делују.

Према препоруци траварке Милене Марић, вранилова
трава се може користити као стандардно припремљен чај,
уз потапање од 15 минута. Kада се направи алкохолна
тинктура, добијамо увек спреман напитак, који само треба
попити три пута дневно.

Поступак: Стаклену теглу до 2/3 напунити добро уситње-
ном биљком и до врха налити домаћом ракијом (или алко-
холом 40–50%). Теглу затворити и добро промућкати. Држа-
ти тако две недеље на собној температури уз свакодневно
протресање. После цеђења чувати на тамном месту и узи-
мати три кашичице дневно. Још боље дејство ће бити ако се
пола сата раније узме бар пола кашичице соде бикарбоне.
Сода помаже да се смањи киселост организма, која нарочи-
то погодује развоју гљивица. Најчешће је довољно три-чети-
ри недеље третмана.

Природни лек
за инфекције

Овогодишња кампања поводом
обележавања 10. октобра, Свет-
ског дана менталног здравља,
фокусирана је на дугорочне
последице које је пандемија
коронавируса оставила на пси-
ху људи. Стручњаци упозорава-
ју да су посебно погођени здрав-
ствени радници, особе које живе
саме, особе у изолацији и каран-
тину, чланови породица зара-
жених, као и појединци с већ
постојећим менталним пореме-
ћајима.

Страх од заражавања, страх од
губитка блиских чланова поро-
дице или губитка посла или пак
осећај усамљености због социјал-
не дистанце само су неки од 
разлога због којих је ментално
здравље популације пољуљано.
Управо на ове проблеме упозо-
рила је ових дана и Светска здрав-
ствена организација (СЗО). Зато
је важно да и сами учинимо све
што је у нашој моћи како бисмо у
овим турбулентним временима
остали здрави – како физички,
тако и психички.

Природно је да се у оваквој сва-
кодневици свако од нас повре-
мено осећа тужно, уплашено,
нерасположено или напето.
Међутим, ако у данима панде-
мије код вас преовлађују про-
блеми као што су несаница, про-
мене апетита, црне мисли, пре-
велике бриге, раздражљивост,
константна напетост, напади
панике, осећај беспомоћности и
безнадежности, самоомаловажа-
вање и слични, онда се немојте
либити да потражите помоћ
стручњака. Знајте да нисте сами
и да се велики број становника
читаве планете суочава са слич-
ним изазовима.

– Целокупна ситуација која
траје већ више од годину и по
дана веома је стресна за свакога
од нас и ставља на тест нашу
менталну кондицију и личне капа-
цитете за превазилажење кризе.
Страх, узнемиреност, осећај 
беспомоћности или туга су нор-
малне реакције на тренутну ситу-
ацију. Неприродно би било да
смо незаинтересовани и равно-
душни. Поред страха од болести,
код људи се јавља и егзистен-
цијални страх везан за буду-
ћу економску ситуацију
нације. Ипак, морамо се
потрудити да не мисли-
мо много унапред о ства-
рима које су још увек
неизвесне, већ да се
фокусирамо на садашњи
тренутак, на оно што сада
можемо урадити како би
нам било боље. Сва-
ко од нас у некој мери
има личну снагу,
механизме за
превазилаже-
ње стреса, на
које врло
често забора-

вљамо. Сада је тренутак
да их се присетимо и
позовемо у свест и
помогнемо себи најбо-
ље што можемо – исти-

че Јадранка Грујичић
Ђурић, психолог и пси-

хотерапеут из
п а н ч е в а ч к о г
удружења „Пси-
хогенеза”.

Шта помаже,
а шта шкоди

Она додаје и то
да се у психоте-

рапији користе различите тех-
нике које и у доба пандемије
могу бити корисне уколико осо-
ба има интерес за њих. С друге
стране, постоје и ствари које би
нам могле додатно наштетити.

– На почетку пандемије људи
су ексцесивно претраживали
интернет портале и претерано се
излагали информацијама о пан-
демији, што им је давало утисак
привидне контроле над оним што
се дешава. Међутим, то је најче-
шће било контрапродуктивно, јер
превише излагања информаци-
јама, што поузданим, што непоу-
зданим, може особу врло лако
увести у панику. Сад када је пан-
демија поодмакла до изражаја
долазе друга два екстрема који
могу да нашкоде нашем ментал-
ном здрављу. Први је негирање
или минимизирање болести и
њених последица, што се дешава
из више разлога: из незнања, стра-
ха, отпора... Други је катастро-
физирање, односно став да је пан-
демија и оболевање нешто нај-
страшније што се особи може
десити, да ће се све трагично завр-
шити, да нема помоћи... Логич-
но је да између ове две крајности
треба наћи златну средину. Кључ
је у умерености. Треба се пона-
шати у складу с тренутном 
ситуацијом и информисати се из
адекватних извора и уз ограни-
чен унос информација. Фокус с
проблема требало би пребацити
на учење, школу, проналажење
нових хобија и интересовања... И,
наравно, најлековитији од свега
су провођење времена с блиским

људима и разговор с њима. Уко-
лико особа осети да се не може
изборити с негативним емоција-
ма и стресом, увек је савет да
правовремено потражи стручну
подршку – наглашава психолог.

Дишите из стомака

Наша саговорница је препору-
чила и један од ефикасних начи-
на за превазилажење стреса.

– Најједноставнија техника коју
свако од нас може применити
јесте дијафрагмалнодисање, одно-
сно дисање из стомака, које спре-
чава хипервентилацију у случају
анксиозности и панике. Сваког
јутра и вечери можете примењи-
вати овај начин дисања. Удахни-
те дубоко кроз нос тако да вам се
стомак напуни ваздухом и издах-
ните кроз уста. Требало би да удах
траје од три до пет секунди, а
издах један секунд дуже од уда-
ха. Удахе бројте унапред, а изда-
хе уназад. Бројање вам помаже
да скренете пажњу са штетних
мисли. Вежба траје пет до десет
минута, а било би корисно ради-
ти је свакодневно – предлаже
Јадранка Грујичић Ђурић.

У колико сати ви бринете?

Она саветује и да настојите да и
иначе држите под контролом
негативне и преплављујуће мисли
и даје предлог како то постићи.

– Покушајте да ограничите себи
време за бригу и трудите се да то
не буде током ноћи. На пример,
одлучите да ћете бринути у 
периоду од 16 до 17 сати, а кад
год вам се забрињавајуће мисли
појаве током дана, одложите их
за тај предвиђени период. На тај
начин стичете контролу над сво-
јим „бригујућим мислима”. Поред
овога, забрињавајуће мисли ода-
гнајте дистракцијом: одаберите
занимљив филм, серију или музи-
ку коју ћете слушати. Уколико
неко жели озбиљније да ради на
себи и савлада сложенију техни-
ку, ту бих препоручила аутогени
тренинг, који је вишеструко кори-
стан и има пуно бенефита по пси-
хофизичко здравље – истиче
Јадранка Грујичић Ђурић.

Уколико страх постане преви-
ше интензиван и омета свако-
дневно функционисање, могу се
јавити симптоми као што су неса-
ница, мигрене, убрзан рад срца,
поремећај апетита и слично. У
овим тренуцима никако не тре-
ба посезати на своју руку за анк-
сиолитицима или антидепреси-
вима, већ се треба обратити пси-
хијатру или психологу за струч-
ну помоћ.

СВЕТСКИ ДАН МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА

НЕ ДОЗВОЛИТЕ ПАНДЕМИЈИ 
ДА ВАМ УНИШТИ ПСИХУ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ОНЛАЈН ПСИХОЛОШКО САВЕТОВАЛИШТЕ

Ако имате од 15 до 30 година

и потребан вам је савет пси-

холога, до краја године такву

врсту помоћи можете добити

онлајн, на порталу zdra vo pan -

ce vo.rs, потпуно бесплатно и

анонимно.

Ова услуга функционише у

оквиру пројекта Онлајн саве-

товалиште за младе „Са пси-

хологом на ти”, који реализу-

је удружење „Панчевачки

омладински центар” у сарад-

њи с Центром „Психогенеза”,

а уз финансијску подршку

Града Панчева.

ОД ЊИХ ПОТРАЖИТЕ ПОМОЋ

• Бесплатна национална лини-

ја за психосоцијалну подр-

шку у условима епиде-

мије ковида 19 Кли-

нике за психија-

тријске болести

„Др Лаза Лазаре-

вић”: 0800/309-

309. Број је досту-

пан нон-стоп и може

се позвати са свих

мобилних и фиксних мрежа.

• Институт за ментално

здравље: 063/72-98-260 (за

младе и родитеље деце до

18 година), 063/17-51-150 (за

особе старије од 18 година).

• Национална СОС

линија за превенцију

самоубиства Мини-

старства здравља

Републике Србије

и Клинике за пси-

хијатријске болести

„Др Лаза Лазаревић”:

011/77-77-000. Свим

заинтересованим гра-ђанимa

тим едукованих професионала-

ца доступан је на овој линији 24

сата сваког дана.

БЕСПЛАТНE РАДИОНИЦE ЗА МЛАДЕ

У склопу пројекта „Сачувај-

мо ментално здравље”, који

реализује „Психогенеза” уз

подршку Града Панчева,

сваког месеца до краја годи-

не у Дому омладине се реа-

лизују бесплатне психоло-

шке радионице намењене

младим људима узраста од

15 до 30 година.

Наредна радионица, под

називом „Успешно учење”,

биће одржана у суботу, 23.

октобра, од 18 сати. Седам

дана касније, 30. октобра,

такође од 18 сати, биће одр-

жана и радионица „Депресија

као изазов за свакодневни

живот”. Додатне информације

можете добити путем телефо-

на 061/647-22-90 или имејла

psi ho ge ne za@g mail.com .

Јадранка Грујичић Ђурић



У последњих годину и по дана
онлајн трговина у Србији дожи-
вела је прави процват, али са
све већим бројем онлајн прода-
ваца појавили су се и они који
не послују у складу са законом,
већ варају купце. Међу прева-
рантима је највише оних који
робу продају преко друштвених
мрежа, најчешће „Фејсбука” и
„Инстаграма”, а Национална
организација потрошача Србије
(НОПС) на основу пријава потро-
шача објавила је црну листу трго-
ваца на овим мрежама.

На листи је засад 418 продава-
ца с „Фејбука” и „Инстаграма”
који нису регистровани за оба-
вљање трговине, учинили су
разноразне прекршаје или не
послују у складу са Законом о
електронској трговини.

– Од почетка 2021. године
НОПС-у је пристигло око 400
притужби због превара прили-
ком онлајн куповине на дру-
штвеним мрежама, али тржи-
шна инспекција није била у
обавези да обелодани колико
је прекршајних налога тачно
поднела – рекао је правни савет-
ник НОПС-а Марко Грабић.

Он је саветовао грађане да
купују само преко регистрова-
них трговаца, да купују легал-
но и да се чувају „мачке у џаку”.

– Треба да виде да ли тај
профил од кога наручују робу
има истакнуте све податке, ПИБ
(порески идентификациони
број), седиште фирме и име
заступника, матични број и да
зна да је купио безбедно, да се
примењује закон и да у случају
било какве несаобразности
производа зна да ће бити зашти-
ћен – указао је Грабић.

Он је објаснио да у случају
да је добио погрешан
производ, производ с грешком
или било шта друго, купац има
право да поднесе жалбу у року од
14 дана и да замени производ.

– Трговац који је регистрован
у обавези је по Закону о елек-
тронској трговини да истакне
своје податке ако послује онлајн
– казао је он и додао да се нере-
гистровани трговци налазе у
сивој зони, да не плаћају порез.

Иначе, трговци који су се
нашли на црној листи НОПС-а
на друштвеним мрежама махом
продају разне кућне апарате,
као што су апарати за крофне
и бакин колач, машине за пара-
дајз, нутрибулит, електричне
џезве, чистачи за подове, индук-
циони решои, али и патике и
разну гардеробу: хаљине, купа-
ће костиме, тренерке, дечју оде-
ћу, мајице, доњи веш, пиџаме,
капуте. Ту су и онлајн трговци
који нуде слаткише и чокола-
дице, суплементе, парфеме,
шминку, козметику, накит,
сатове, наочаре...

НОПС је на свом сајту навео
да је удружење наставило акци-

ју евидентирања нелегалних трго-
ваца, а да је фокус на „Фејсбук”
и „Инстаграм” профилима.

– Последњих неколико годи-
на, а нарочито од 2020, дошло
је до значајног пораста проме-
та у електронској трговини. На
раст промета свакако је ути-
цао и пораст броја трговаца
који се баве интернет тргови-
ном, али немали је број оних
који овакав вид трговине не
обављају у складу са законима,
добром трговинском праксом,
па чак ни етичким нормама.
Раст трговаца који послују на
црно посебно је примећен на
друштвеним мрежама – наво-
де из удружења, уз напомену
да се претпоставља да на листи
постоје трговци који су евен-
туално и регистровани, а на
листи су се нашли због тога
што не поштују Закон.

– Сваки трговац који доста-
ви доказ да послује у складу са
Законом биће уклоњен с листе.
Листа није коначна, свакоднев-
но ће бити ажурирана. Моли-
мо и потрошаче који имају било
какав проблем с нерегистрова-
ним трговцима који послују
путем друштвених мрежа да
нам доставе називе профила –
апелују из НОПС-а.

ТЕМА БРОЈА
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ПОРУЧИО ЛАПТОП,

А ДОБИО ДАСКУ

Медији често пишу о прева-

рама приликом куповине на

интернету. Тако је један пре-

варени грађанин објавио

своје непријатно искуство

које је имао када је на

„Фејсбуку” наручио лаптоп

који је коштао 200 евра.

– Стигло је непријатно

изненађење, уместо лаптопа

сам добио даску, фосну за

200 евра. Нисам могао

ништа да урадим ни да при-

јавим јер сам наручио од

физичког лица – рекао је

наш читалац.

САВЕТИ ЗА

ПОТРОШАЧЕ

• Проверите „црну листу”

пре него што наручите

производ преко интернета.

• Проверите да ли је прода-

вац регистрован.

• Уколико нисте задовољни

производом, имате закон-

ско право и рок од 14 дана

за замену производа или

повраћај новца.

• Уколико с регистрованим

продавцем не постигнете

договор у вези с реклама-

цијом, можете га пријавити

тржишној инспекцији.

• Уколико се испостави

да вам је лошу робу про-

дао нерегистровни трго-

вац, можете га пријавити

полицији.

БРОЈКЕ ПОКАЗУЈУ

• 81,68 одсто је порастао

број онлајн продавница у

Србији за прва три месеца

ове године у односу на исти

период 2020.

• 7 милиона онлајн купови-

на обављено је у Србији

2019.

• 14,3 милиона онлајн купо-

вина обављено је 2020.

• 455 милиона евра потро-

шили су купци у онлајн трго-

вини у Србији 2020.

• 1,8 милиона грађана

користило је услуге онлајн

куповине у Србији 2020.

ШТА КАЖЕ ЗАКОН О

ЕЛЕКТРОНСКОЈ ТРГОВИНИ

• Трговац који своју про-

дају врши путем интернета

у обавези је да на видном

и доступном месту назна-

чи: име и презиме или

пословно име, адресу

седишта, контакт-податке,

матични број (МБ) и поре-

ски идентификациони број

(ПИБ).

• Ако пружалац услуга

наводи цене, оне морају

бити јасно и недвосмислено

назначене, а посебно се

мора назначити да ли су у

те цене укључени трошкови

доставе, остали манипула-

тивни трошкови, порез и

други трошкови који на њих

утичу.

НАЈВИШЕ СЕ НАРУЧУЈУ ОДЕЋА

И СПОРТСКА ОПРЕМА

Према подацима Републич-

ког завода за статистику, од

почетка ове године највећи

број купаца у Србији на

интернету је куповао одећу и

спортске производе (52

одсто) и спортску опрему (26

одсто), петина кућне уређаје,

нешто мало мање компјутере

и таблете, али и намештај и

играчке. Више од осам одсто

купаца на интернету је нару-

чивало храну из ресторана.

На одлуку потрошача да ода-

беру електронску уместо

обичне трговине утицала је

чињеница да су људи током

пандемије проводили више

времена код куће и за рачу-

наром.

ШТА ДОНОСИ НОВИ ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА

Доскочено насртљивим продавцима који су робу нудили телефоном
Посланици Скупштине Србије
усвојили су прошлог месеца нови
Закон о заштити потрошача, који
даје више права грађанима Срби-
је у области у којој је до сада
бележено доста проблема. Наи-
ме, овај закон ће их убудуће
штитити од насртљивих тргова-
ца који су до сада преко телефо-
на промовисали и продавали
робу и услуге.

Закон, наиме, забрањује
директно оглашавање телефо-
ном, факсом или електронском
поштом, без претходног при-
станка грађана, јер је до сада
било великих проблема с теле-
маркетингом и узнемиравањем
купаца.

Они који не желе да добијају
овакве позиве моћи ће да их зау-

ставе попуњавањем обрасца код
оператера мобилне или фиксне

телефоније и пријављивањем у
регистар „Не зови”. Бројеви ће
бити прослеђени РАТЕЛ-у (Регу-
латорна агенција за електрон-
ске комуникације и поштанске
услуге), који ће на свом сајту
објављивати листу телефонских
бројева власника који не желе
да их трговци узнемиравају. Про-
давци који се не буду обазирали
на податке у регистру ризико-
ваће плаћање казне.

У закону се наводи да је
„забрањено упућивати позиве
или поруке телефоном потро-
шачима чији су телефонски
бројеви уписани у регистар
потрошача који не желе да при-
мају позиве и поруке у оквиру

промоције или продаје телефо-
ном”. Регистар ће бити вођен
при регулаторном телу надле-
жном за електронске комуни-
кације и садржи име и прези-
ме потрошача, јединствени
матични број, број телефона,
датум уписа у регистар и инфор-
мацију да су и даље на снази
или опозване претходно дате
сагласности за пријем позива
или порука у оквиру промоци-
је и продаје телефоном.

У суштини, сваки трговац
који продаје робу на овај начин
требало би да се пре бирања
броја преко регистра инфор-
мише да ли има право на то.
Уколико се оглуши или, без

обзира на вољу купца, ипак
окрене број, чини прекршај.
Потрошачи у овом случају могу
да се јаве тржишној инспекци-
ји и поднесу пријаву на основу
које се покреће прекршајни
поступак. Уколико трговци и
даље наставе да потрошачима
на овај начин шаљу рекламне
поруке, предвиђене су казне од
50.000 или 30.000 у зависно-
сти од тога да ли је реч о прав-
ном лицу или предузетнику, а
касније, ако дође до спорова,
казне су много веће и крећу се
од 300.000 динара до два
милиона динара за правна лица,
односно од 50.000 до 150.000
динара за предузетнике.

ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ ЗБОГ УЧЕСТАЛИХ ПРЕВАРА ПРИ ОНЛАЈН КУПОВИНИ

НАПРАВЉЕНА ЦРНА ЛИСТА ТРГОВАЦА КОЈИ
ВАРАЈУ НА „ФЕЈСБУКУ” И „ИНСТАГРАМУ”

Младен Алфировић из прав-
ног тима НОПС-а потврђује
да је онлајн трговина из дана
у дан у све већој експанзији,
па је самим тим у експанзији
и сива економија.

– Купци односно потроша-
чи обично желе да прођу боље
што се тиче цена и онда одлу-
че да купују онлајн од разних
профила на друштвеним мре-
жама који производе
нуде по нижој цени.
Из дана у дан имамо
све већи број пријава
п о т р о ш а ч а к о ј и
с у к у п и л и н е к и
п р о и з в о д п р е к о
интернета и дошли
до тога да не могу да
замене, да врате уко-
лико нису задовољни
јер продавац није
регистрован – каже
Алфировић и додаје:

– Због тога удру-

жење свакодневно ажурира
црну листу и онда када потро-
шач пошаље неки нови линк
профила. Уколико се испо-
стави да то правно лице не
тргује по Закону о електрон-
ској трговини, онда га ставља-
мо на црну листу.

– Савет потрошачима је да,
пре него што одлуче да било
шта купе онлајн, прво погле-

дају нашу листу. Уколико
наруче нешто и нису задовољ-
ни производом, имају закон-
ско право и рок од 14  дана да
врате производ, да захтевају
поврат новца. Ако коначно
установе да су робу пазарили
од нерегистрованог продавца,
случај треба да пријаве поли-
цији за кривично дело прева-
ре – упозорава Алфировић.

МЛАДЕН АЛФИРОВИЋ

Нерегистрованог продавца
пријавити полицији
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Градска управа је недавно објавила пре-
лиминарне резултате јавног конкурса
за суфинансирање мера енергетске ефи-
касности породичних кућа и станова.
Конкурс је трајао до 16. септембра, а
пристигао је 171 захтев: 149 за замену
столарије, а 22 за набавку и инстала-
цију котла на природни гас.

Право на субвенцију остварили су 42
подносиоца захтева за замену столари-
је и 16 подносилаца захтева за набавку
котла. Пошто се још увек не зна када
ће се ови радови реализовати, а зима
куца на врата, сви ови грађани, без
обзира на то да ли су им субвенције
одобрене или не, али и остали наши
суграђани који муку муче с дотрајалом
столаријом, мораће под хитно да нађу
неко привремено решење за тај про-
блем. Ево шта мајстори предлажу.

Прозори и врата који не дихтују добро
нису одговорни само за прекомеран
губитак топлоте из простора, велику
потрошњу енергије и високе рачуне,
већ вам доносе и проблем с конденза-
цијом и – буђи. Самим тим квалитет
ваздуха у простору постаје лош, што
пак доприноси развоју алергија и боле-
сти дисајних органа код свих који у
том простору бораве. Kондензација ће
у великој мери утицати и на пропада-
ње рама прозора или врата.

– Треба знати да се преко прозора,
чак и ако су нови, може изгубити и
више од трећине укупне топлоте у ста-
ну. Зато је врло важно да при куповини
прозора обратите пажњу на његову енер-
гетску ефикасност и да не штедите на
тој ставци, јер ће вам се паметан избор
вишеструко исплатити кроз уштеду
енергије – кажу мајстори из једне фир-
ме за продају и уградњу столарије.

Трикови који умањују рачуне

Они који могу да инвестирају у нове
прозоре и врата у далеко су бољем поло-
жају и за њих заиста „нема зиме”, али
главно је питање шта радити уколико
једноставно немате довољно новца за
нову столарију, чак и уз субвенцију Гра-
да. Добра вест је да постоји неколико
трикова које можете и сами примени-

ти и тако уз минимална улагања 
обезбедити топлији дом својим укућанима.

– Суштина целе приче је да је неоп-
ходно да буду заптивене све пукотине
кроз које би могао проћи хладан ваздух
споља. Да бисте сами поправили свој
прозор, најпре проверите да ли је рам
довољно добро налегао на отвор и да
ли се негде на споју рама и конструк-
ције осећа промаја. Ако осетите струја-
ње, затворите шупљине помоћу пур-
-пене. Остатке пене на крају уклоните
турпијом. Заптивање можете извести
са унутрашње и са спољашње стране
прозора – саветују мајстори.

Јефтино, брзо и лако решење

Још једна важна ствар коју треба да пре-
контролишете јесте да ли су се можда
разлабавиле шарке и браве на прозору.
Уколико приметите да су ови делови
похабани, купите нове у било којој спе-
цијализованој радњи и замените их. То
вас неће коштати више од неколико сто-
тина динара и петнаестак минута посла.

Стручњаци откривају још један трик
који ће вам додатно поспешити енер-
гетску ефикасност прозора:

– Набавите дихтунг-траке и залепи-
те их на крила и рамове старих прозо-
ра. Без обзира на то од ког су материја-
ла, с временом прозори почињу да се
криве и витопере и тада долази до стру-
јања ваздуха, које се лако спречава

управо тим специјалним тракама од
сунђера или гуме. Оне су јефтине и
лаке за уградњу, па су сјајно решење у
случају дотрајалих прозора. У боље
снабдевеним продавницама могу се
пронаћи и посебне фолије које се поста-
вљају на стакла и у значајној мери спре-
чавају проток топлоте кроз њих.

Дихтовање силиконом 
– корак по корак

Ако размак између оквира и штока про-
зора не дозвољава коришћење дихтунг-
-траке, добро решење може бити дих-
товање силиконом.

– Поступак је једноставан
и такође га можете извести
сами. Требаће вам приања-
јућа фолија која се кори-
сти у домаћинству, село-
тејп, маказе и акрилни
силикон. Најпре добро очи-
стите рам односно оквир
прозора од прљавштине да
би силикон могао добро да
се веже. Затим залепите
фолију на шток тако што
ћете поставити селотејп на
неколико места на почетак
фолије док је у ролни, а
други део селотејпа зале-
пити за почетак штока од
прозора. Одмотавајте фоли-
ју док не дођете до ивице
штока, па је одсеците мака-

зама. Поновите поступак дуж сваког
дела где је потребно дихтовање. Ово
радите да бисте заштитили тај део од
силикона и да се прозор не би потпуно
залепио. Затим нанесите силикон на
рам од прозора. Kада завршите цео про-
зор, затворите га и оставите да се суши
24 сата. После тога само одстраните
скалпелом вишак силикона који је исцу-
рио и посао је готов – саветују мајстори.

Они додају да постоје и друга реше-
ња која нису тако повољна и за која ће
вам можда бити потребна професио-
нална помоћ, као што су, на пример,
дихтовање врата и прозора алумини-
јумским лајснама дрвене столарије или
дихтовање наливањем течне гуме на
прозоре и врата.

У Културном центру Панчева 8. окто-
бра је претпремијерно приказан филм
„Пуцњи у Марсеју”, који је у целости
снимљен у панчевачком Народном музе-
ју, и то за само шест дана. Иако се чини
да је настао у кратком року, иза филма
заправо стоји пет година истраживања
редитеља и сценаристе Гордана Мати-
ћа. Филм су подржали Град Панчево,
Културни центар, као и Народни музеј.

Како је Панчево филмски град, било је
очекивано да ће озбиљан број филмских
радникаодносно статистадопринетиства-
рању филма „Пуцњи у Марсеју”. Иако
нису потписани у одјавним шпицама, они
су заиста велики део овог пројекта. Разго-
варали смо с њима након претпремијере
о утисцима о филму и о самом снимању.

НИКОЛА РАДОЊИН, 
филмски радник:

– Дочекали смо да одгледамо пре-
мијеру. У јануару смо снимали и знали
смо да ће премијера бити у ово време.
Жељно смо је ишчекивали баш зато
што знамо како смо радили. Било је
мало напорно, али и лепо и на свеоп-
ште задовољство. На самом снимању је
била млада екипа, можда мало 
неискусна, можда и с недовољно сред-
става, па су се неке ствари решавале у
ходу, али смо им ми који смо у том
послу већ неко време доста помогли.

ВЕСНА ЦВЕТКОВИЋ, 
филмска радница:

– Само учествовање у филму је вео-
ма узбудљиво, почев од аутентичних
костима до шминке и простора у коме
се радња одвијала. Сам филм баца све-
тло на поједине аспекте прошлости о
којима нисмо имали прилику да учи-
мо из историје. Рецимо, да је атентат
био планиран, као и убиство министра
Бартуа, и да је све то покренуло лавину
која је довела до Другог светског рата.

НЕНАД АНДРИЋ, 
биотехнолог:

– Филм је снимљен у року од шест
дана и феноменалан је. Утисци су неве-
роватни. Био је добар спој људи, од глу-
мачке екипе до екипе статиста. Играо
сам улогу француског жандарма. Имао
сам једну занимљиву сцену у којој је тре-
бало да избацим из суднице судију Дебоа,
кога глуми Гордан Кичић. Понела ме је
целокупна атмосфера, костими, судије,
процес и светла, све је то учинило да
имам утисак као да сам стварно тамо у
том времену. Морам признати, мало сам
се уживео у улогу. Било је занимљиво
гледати то све на платну.

ЗОРИЦА ШЋАСНИ, 
пензионерка:

– Мени су супер утисци, с обзиром

на мали број дана снимања. За време
снимања сам се заиста осећала као да
сам у том времену и као да заиста пра-
тим право суђење из тог доба. Баш је
све лепо урађено. Моја улога је била да
пратим суђење као новинар.

БОГДАН СОРИН, 
комерцијалиста:

– Мишљења сам да је овај пројекат
од изузетног значаја за Панчево. Ути-
сци су веома позитивни. Допада ми се
како су све намонтирали, све је аутен-
тично. Играо сам жандарма и имао сам
задатак да заједно с колегом удаљим
из суднице адвоката одбране. Сви смо
се максимално трудили док смо ради-
ли на пројекту. Задовољан сам фил-
мом и драго ми је што су нас позвали
да присуствујемо претпремијери. Кроз
рад на филму спојио сам два интересо-
вања: одувек сам волео историју, а поха-
ђао сам и драмску секцију.

ПЕТАР КЕРКЕЗ, 
струковни економиста:

– Филм „Пуцњи у Марсеју” изазвао
је у мени горко подсећање на највећу
неправду која је учињена у савременој
историји. Краљ Александар је био ује-
динитељ Словена. Овај филм доказује
да су све силе саботирале наш будући
напредак. Сузана Јанковић

З. ШЋАСНИН. АНДРИЋ Б. СОРИН П. КЕРКЕЗВ. ЦВЕТКОВИЋН. РАДОЊИН

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на елек-
тричној мрежи, у петак, 15. окто-
бра, од 8.30 до 9.30, без струје ће
бити Стара улица у Панчеву, а од 10
до 13.30 Јаношикова од броја 199
до Пољске и Пољска од Јаношикове
до Светозара Марковића.

У понедељак, уторак и среду радо-
ви ће се обављати у Банатском Новом
Селу. Тако ће у понедељак, 18. окто-
бра, од 8.30 до 11 сати, без струје
бити Улица ослобођења од Марша-
ла Тита до Ж. Зрењанина и Улица
братства–јединства од Ослобођења
до Д. Обрадовића, а од 11.30 до 13.30

Улица маршала Тита (парна стра-
на) од И. Л. Рибара до Д. Обрадови-
ћа и Улица И. Л. Рибара од Марша-
ла Тита до Братства–јединства.

У уторак и среду, 19. и 20. окто-
бра, од 8.30 до 11 сати, струје неће
имати Улица братства–јединства до
Змај Јовине, а од 11.30 до 13.30 Ули-
ца Ж. Зрењанина од броја 137 до
Улице Симе Шолаје.

У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика,
најављени радови бити отказани, као
и да ће у случају ранијег завршетка
радова напајање корисника бити
укључено пре планираног времена.
Квар на мрежи можете пријавити
на телефон 319-220. Информације
о радовима на електродистрибутив-
ној мрежи ажурирају се свакоднев-
но, а можете их пратити на порталу
elek tro voj vo di na.rs.

Да ли мајке тројки иду
раније у пензију?

Занимљивости о кошави

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Kошава је југоисточни ветар, који
најчешће дува у јесен и зиму. Наста-
је када је висок ваздушни прити-
сак над Украјином, а низак над
западним Средоземљем. Долази с
Kарпата и доноси суво и хладно
време.

Просечна брзина ветра креће се
између 25 и 45 километара на сат,
али удари могу достизати брзину и
до 100 километара на сат. То нај-
боље знамо ми у јужном Банату,
иако се кошава у Србији осећа од

Суботице до Ниша, а најјача је на
улазу у Ђердапску клисуру.

Кажу да су забележене и топле
кошаве, али ми ипак боље памти-
мо ове ледене што се увлаче у кости
и носе све пред собом. Ђубре пого-
тово. Кад угледате овакву слику
Панчева, одмах схватите две ства-
ри: под један – да је дувала кошава,
и под два – да ту живи недопустиво
много грађана којима канта за сме-
ће и даље служи или да је препуне
или да смеће баце поред ње.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КАКВИ СУ ВАШИ УТИСЦИ О ФИЛМУ ГОРДАНА МАТИЋА?

„Пуцњи у Марсеју” одјекнули у Панчеву

Наша суграђанка послала нам је
следећи имејл са жељом да јој одго-
воримо у овој рубрици:

„Имам троје деце и на основу
тога сам остварила додатни стаж
у трајању од две године. Чула сам
да се овај стаж не рачуна као услов
за стицање пензије. Да ли је то
тачно?”

Одговор на ово питање прона-
шли смо на веб-презентацији Репу-
бличког фонда за пензијско и инва-
лидско осигурање. Преносимо га у
целости.

„Стаж по основу рођења трећег
детета представља посебан стаж и
није исто што и стаж осигурања. То
значи да овај посебни стаж не пред-
ставља услов за остваривање права
на пензију јер се као услов за пен-
зију захтева навршење одређених
година стажа осигурања. Практич-
но, стаж од две године по основу
рођења трећег детета не узима се у
обзир приликом процене испуње-
ности услова за остваривање права
на пензију, али улази у укупан пен-
зијски стаж приликом обрачуна
износа пензије и на тај начин утиче
на повећање износа пензије.”

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Без струје делови Панчева
и Банатског Новог Села

ЗАГРЕЈТЕ СВОЈ ДОМ УЗ САВЕТЕ МАЈСТОРА

ЗИМА КУЦА НА ПРОЗОРЕ И ВРАТА
– ЗАШТИТИТЕ ИХ!

Стаж по основу рођења
трећег детета не утиче на
остваривање права на
пензију, али утиче на
висину саме пензије.



Јечам важан у 
пиварској индустрији,
као и при тову стоке

Уљана репица ове
године можда и 
најпрофитабилнија у
нашем ратарству

Сетва најважније озиме култу-
ре, пшенице, увелико је крену-
ла, а пре ње су посејани и неки
други, не толико заступљени,
али не много мање значајни
ратарски усеви.

Реч је о јечму и уљаној репи-
ци, а о неким важним чињени-
цама у вези с њима говоре струч-
њаци Пољопривредно-савето-
давне службе Институт „Тамиш”
– Богдан Гаралејић и Јан Бабка.

Без њега нема ни слада

Јечам у нашим крајевима није
ни близу присутан као пшени-
ца, а у јужнобанатским атарима
обично заузима чак и десето-
струко мању површину од хлеб-
ног жита, између 2.000 и 3.000
хектара. Према речима Богдана
Гаралејића, тешко је пратити
чак и продају његовог семена
преко задруга и фирми.

– Јечам је иначе житарица
која заузима четврто место међу
житима у свету – иза пшенице,
пиринча и кукуруза. Може се
употребљавати за људску храну,
иако даје лош квалитет хлеба,
када се више користи као ољу-
штен, у виду каше или гершле.
Ту је и значај у пиварској инду-
стрији за производњу слада, за
коју постоје пиварски јечам и
његове сорте; садња је двореда,
а садржај протеина одређује
његов квалитет. Наравно, ова
култура се користи у исхрани
стоке и за ту намену постоје
сточни јечмови, који се најче-
шће саде вишередно. Иначе, ква-
литет зрна је изузетно важан за
тов, а ако упоредимо стрна жита

по редоследу значаја, јечам је
на првом месту, па тек онда иду
пшеница, тритикале и
раж – истиче струч-
ни сарадник за
ратарство Инсти-
тута „Тамиш”.

Он додаје и
да се јечам сеје
пре озиме
пшенице, а
карактерише
га велики број
секундарних
стабала.

– Поред разних
сорти, последњих годи-
на имамо понуду и хибри-
да озимог јечма, док, рецимо,
јари јечам није заступљен у
нашем крају. Агротехника је дру-
гачија од озиме пшенице и зах-
тева шири простор ако говори-
мо о начину производње – наво-
ди Гаралејић.

Многи већ посејали репицу

Његов колега из Института
„Тамиш” Јан Бабка, такође
дипломирани инжењер пољо-
привреде, каже да су резултати

у производњи уљане репице у
сезони 2020/2021. потврдили

чињеницу да је посреди
потенцијално веома

профитабилна
производња.

– Када томе
додамо и изу-
зетно добру
цену на тржи-
шту, испада да
је производња
ове културе у

текућој години
можда најпрофи-

табилнија, ако гле-
дамо наше ратарство

у глобалу. Томе је допри-
нела и чињеница да је среди-
ном јула пало шездесет до осам-
десет литара кише по квадрат-
ном метру и газдинства која су
у то време имала површине осло-
бођене након жетве пшенице,
могла су да, након процеђивања
воде, квалитетно припреме
земљиште за сетву уљане репи-
це. На нашу радост, велики број
озбиљних произвођача ове кул-
туре тако је и поступио – напо-
миње овај стручњак.

Према његовим речима,
пољопривредна газдинства која
то нису учинила, или су се за
сетву уљане репице касније
одлучила, морала су да саче-
кају да, након евентуалних
падавина, настану повољнији
услови за квалитетну обраду
земљишта, па су ову операци-
ју обавили касније.

– Због свега наведеног, нај-
оправданије је било коришће-
ње разривача, дрљаче и кем-
бриџ ваљка. А после 20. сеп-
тембра уљану репицу не би тре-
бало сејати због ризика од про-
падања усева у току зиме и
почетка пролећа. Иначе, на
основу контаката и обиласка
терена, проценили смо да је
посејано око 2.000 хектара.
Усеви су тренутно у фази 
развоја, са по два до пет или
шест листова. Већ су одрађени
и први третмани од штеточи-
на, што је и препоручила струч-
на служба Института „Тамиш”,
како преко саветодавног сек-
тора, тако и преко Прогнозно-
извештајне службе заштите
биља –  наглашава Бабка.

Петак, 15. октобар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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ДЕЛЕГАЦИЈА МАКЕДОНСКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ИСЕЉЕНИКЕ ПОСЕТИЛА КАЧАРЕВЦЕ

„Вардар” угостио важне госте из матице
За разлику од многих других
пензионерских организација
у околини, доловачко удруже-
ње не посустаје са активно-
стима. Након што су пре око
две недеље били на Авали, њих
тридесетак посетило је Космај.

Према речима председни-
ка Владе Димитријева, као и
увек, програм је био садржа-
јан.

– Обишли смо Цркву све-
тих апостола Петра и Павла у
селу Неменикуће, затим мана-
стир Тресиње из 14. века, који
је основао краљ Драгутин, као
и споменике палим борцима
из Другог и Првог светског
рата, а та костурница је на
месту одакле је генерал Михај-
ло Живковић 1914. године
започео контраофанзиву про-

тив непријатеља. Једино смо
због кише отказали одлазак
на видиковац на врху плани-
не с погледом на Шумадију.
Ако временски услови и епи-
демијска ситуација дозволе, у
плану су још две екскурзије
ове јесени – каже Димитри-
јев.

Поред тога, поводом Дана
старијих особа, чланови удру-
жења пензионера разговара-
ли су о актуелним темама с
делегацијом Града Панчева и
предочили јој да трагају за
новим и већим простором.

Банатски Брестовац: Поново
је горела депонија и смрдљи-
ви дим се ширио по селу, а
пожар је угашен уз велике напо-
ре. У току су припреме за бето-
нирање стаза у Улици марша-
ла Тита, на потезу од продав-
нице „Гомекс” до гробља. 

Банатско Ново Село: Након
више послатих пријава о при-
суству паса луталица, екипа
службе „Зоохигијене” изашла
је на терен у петак, 8. октобра.
Овлашћена фирма обавила је
сечу грана које су ометале рад
уличне расвете. 

Долово: Промоција видео-спо-
та за песму „Вино из Долова”
одржана је у среду, 6. октобра,
у малој сали Градске управе
града Панчева. Удружење пен-
зионера организовало је у петак,
8. октобра, излет на Космај.
Истог дана у 101. години пре-
минуо је најстарији Доловац –
Стеван Мартиновић.  

Глогоњ: Завршено је крпљење
рупа на асфалту. Месна зајед-

ница је поставила рефлектор
на улазу у школско двориште
и тако решила проблем осве-
тљености на улазу у школу.
Списатељица Тамара Лујак
држи предавање о Јордану и
Израелу у четвртак, 14. окто-
бра, од 18 сати, у Дому култу-
ре. Удружење повртара при-
према манифестацију „Глогоњ-
ска јесен” за 30. октобар. 

Иваново: Искључење струје
планирано за 12. октобар поме-
рено је за уторак, 19. октобар,
када цело село неће имати елек-
тричне енергије од 9.30 до
14.30. Због епидемијске ситу-
ације, овогодишња „Дечја неде-
ља” ОШ „Моша Пијаде” реа-
лизована је на нивоу одељења

продуженог боравка. Фудбал-
ски клуб „Стрела” изгубио је
протеклог викенда с рекорд-
них 11 : 0 од „Радничког” у
Ковину.

Јабука: Киша је зауставила
радове на крпљењу рупа на
путевима у селу. Поводом
Мађународног дана жена на
селу, удружење жена приреди-
ће изложбу радова на свили у
петак, 15. октобра, од 19 сати,
у Дому културе. На истом месту
идућег викенда почеће филм-
ске радионице за децу, под
називом „Мој први кадар”.

Качарево: У оквиру „Дечје
недеље”, деца из школе посе-
тила су библиотеку Дома кул-

туре, када су обишла и изло-
жбу слика у Свечаној сали МЗ
Качарево, а пре тога су орга-
низоване две позоришне пред-
ставе за децу под називом
„Мало краљевство”.

Омољица: Пробе фолклора у
организацији КУД-а „Жисел”
одржавају се понедељком и
четвртком од 19 сати (млађа
група) и од 19.45 (старија гру-
па) у сали некадашњег Омла-
динског дома, а сви заинтере-
совани могу и даље да им се
прикључе.   

Старчево: Јесење одношење
кабастог отпада биће органи-
зовано по следећем распоре-
ду: понедељак, 18. октобар –
Доњи крај; уторак, 19. октобар
– Горњи крај; среда, 20. окто-
бар – Шумице и четвртак, 21.
октобар – Радничко насеље.
Изложба акварела Бојане Рајо-
вић Убовић отворена је у четвр-
так, 14. октобра, у галерији
„Боем”. 

Месне актуелности

БРОЈНЕ АКТИВНОСТИ ДОЛОВАЧКИХ

ПЕНЗИOНЕРА

Космај дошао на ред

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Недавно је делегација македон-
ске Агенције за исељенике, пред-
вођена директором Слободаном
Близнаковским, у оквиру радне
посете Србији, Хрватској и Сло-
венији, посетила и Удружење
Македонаца „Вардар” у Кача-
реву, где их је дочекао председ-
ник те организације Симо Нај-
доски с другим члановима.

Том приликом су били при-
сутни и координатори качаре-
вачког удружења за ликовно и
поезију – Емина Радевски и за
школство – Маја Зорић, која у
ОШ „Жарко Зрењанин” предаје
изборни предмет македонски
језик са елементима национал-
не културе, а похађа га двапут

недељно десетак ученика.
– Уважени гости су понудили

логистичку подршку у виду
онлајн предавања за наставни-
ке, а донели су неколико књига,
попут „Македонског језика”, као
и сувенире. Ми смо им узвра-
тили на сличан начин – руко-
творинама с мотивима Маке-
доније, удружења „Вардар” и
Агенције за иселенство, које је
специјално за ову прилику изра-
дила наша Александра Сани
Шопов – рекао је Симо Најдо-
ски.

Након официјелног дела чла-
нови качаревачког центра „Тоше
Проески” извели су, уз гитару,
неколико македонских нумера.

Становници дела Брестовца
поново су се гушили у смрдљи-
вом диму пре око седам дана,
када је још једанпут, и то по ко
зна који пут, упаљена сеоска
депонија. То се малтене догађа
из недеље у недељу и симпто-
матично је – баш у време изно-
шења смећа, па се сумња на људ-
ски фактор.

Према речима Татјане Цвета-
новић, директорке локалног ЈКП-а 
„Комбрест”, пожар се, појачан
јаким ветром, проширио до самог
села, пре свега до улица Прво-
мајске, ЈНА, Веровачке и дело-
ва Ратка Павловића и Саве
Kовачевића.

– Цео прилаз депонији је изго-

рео, а смрад и дим су
се ширили селом, што
је за бројне суграђане
било неподношљиво.
Ватрогасна екипа је дуго
и мукотрпно гасила
пожар, помоћу нашег
скипа, који вози Све-
тислав Мика Ђурић.
Овај вредни радник
„Комбреста” одрађивао
је највећи део посла и
долазио кад год је тре-
бало – у било које доба
дана и ноћи. На крају
смо некако загасили
пожар, у чему нам је и
киша добро дошла –
каже директорка.

У вези са овом ситуацијом,
председник локалног Савета МЗ
Драган Миричић навео је да би
требало да критични део сме-
тлишта буде ревитализован уз
подршку Града Панчева, чиме
би била окончана агонија око
пожара.

– С тим у вези, одржали смо и
састанак с људима из дела села
које мучи дим с депоније. С пра-
вом су незадовољни, а ја бих им,
у име Савета, захвалио на толе-
ранцији и извинио се што мора-
ју толико да трпе, иако смо дали
све од себе да угасимо ватру. На
нама је да, уз помоћ Града, то
што пре решимо – истиче Мири-
чић.

ПОРЕД ПШЕНИЦЕ, У НАШЕМ РЕГИОНУ ПОСЕЈАНЕ И НЕКЕ ДРУГЕ ОЗИМЕ КУЛТУРЕ

И ЈЕЧАМ И УЉАНА РЕПИЦА 
МОГУ ДА ДОНЕСУ ЗАРАДУ

ПОНОВО ГОРЕЛО СЕОСКО СМЕТЛИШТЕ

Смрдљиви дим не да мира Брестовчанима

Поштују историју

Неуморни Ђурић на
скипу гаси пожар

Јечам већ ниче

Поље уљане репице лепо изгледа, а може да буде и уносно

Размена поклона
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Ненад Траилов, директор

дизајна и програмерског

тима у компанији

КЊИГА: Никада нисам био
неки велики обожавалац бизнис
књига, мислим на оне писане
од стране познатих/успешних
људи. Превише теорије, мало
праксе. Због природе посла,
прошао сам доста таквих књи-
га, али само је књига Бојана
Лековића „Медведи на путу”
штиво које бих апсолутно сва-
коме препоручио. Веома при-
земна особа, с практичним при-
казом искуства, саветима који
нису пука теорија, упозорењи-
ма на грешке и како их сма-
њити. Човек је направио купу-
јем/продајем платформу, при-
казао разлику у менталитету и
радним навикама Холанђана
и Срба, све кроз веома директ-
не и кратке приче.

ФИЛМ: Немам праксу да се
везујем за редитеље. Сматрам
да сваки редитељ има добре и
лоше филмове, ствар је укуса.
Осим Жан-Пјера Женеа. Његов
понајбољи филм ми је дефи-
нитивно „Град изгубљене деце”.
Дистопијски филм, с феноме-
налном камером, рекао бих
карактеристичном за Женео-

ве филмове, изврнутим сцена-
ма и дијалозима којих нема
ни превише ни премало. Узео
је најбоље од стила Терија Гили-
јама и Дејвида Линча и напра-
вио своју визију не толико срећ-
не будућности.

МУЗИКА: Гитарска музика
увек и у сваком тренутку. У
последњих десетак година
„Archi tects” је бенд који сам
вероватно највише времена слу-
шао. Сензибилитет бенда, музи-
ка, текстови, ритам, тип вока-
ла који је феноменалан дошли
су до изражаја на албуму „All
Our Gods Have Aban do ned Us”,
нека врста епитафа гитаристе
и главног аутора бенда – Тома,
који је, нажалост, преминуо од
канцера недуго након објављи-
вања албума. Цео бол и спо-
знају да умире уткао је у албум
који није брисан с плејера годи-
нама.

Медведи на путу

изборМОЈ МОЈ

Страну
припремила 

Мирјана
Марић

У дво ра ни Кул тур ног цен тра Пан -
че ва у субо ту, 16. окто бра, од 12
сати, биће оди гра на пред ста ва за
децу под нази вом „Зве здан”, коју
реа ли зу је Путу ју ће деч је позо ри -
ште „Зве зди ца” Зре ња нин.

Драм ско-лут кар ски комад
„Зве здан” Јир жи ја Штре де спа -
да у нај и зво ђе ни је у европ ским
позо ри шти ма за децу. Чуве на
чешка шко ла лут кар ства, као
јед на од нај ста ри јих, под ста кла

је и позо ри шта на нашим про -
сто ри ма да деши фру ју дотле
неви ђе ни поет ски теа тар ски
језик. Језик, где је над ре а ли зам-
реа ли зам у све ту лута ка, са свим
сво јим небро је ним зна ков ним и
мета фо рич ним изра жај ним
могућ но сти ма. О уса мље но сти
јед не Зве зде на небу, њеној радо -
зна ло сти и потре би за упо зна -
ва њем нечег новог и дру га чи јег,
о несна ла же њу и сна ла же њу у

дру га чи јем све ту од оног који
позна је, о откри ва њу при ја тељ -
ства и љуба ви дале ко од свог
обла ка, до спо зна је коли ко смо
сви раз ли чи ти, а ипак пове за ни
у све ми ру неви дљи вим нити ма...
О све му томе Јир жи Штре да пое -
тич но и нежно пише у свом „Зве -
зда ну”, за сања ре и машта ре, за
децу и песни ке. За глум це позо -
ри шта за децу, који су и сања ри,
и деца, и песни ци.

Пред ста ва је наме ње на деци
пред школ ског и нижег школ -
ског узра ста.

ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ

Педесет година 
Салона уметности

У Свечаној сали Народног музе-
ја Панчево у уторак, 26. окто-
бра, у 19 сати, биће отворен
педесети Салон уметности Пан-
чево. Салон представља најста-
рију манифестацију у Култур-
ном центру Панчева, са сада
већ ретким феноменом – реви-
јалном изложбом уметничких
радова у локалној средини.
Тема Салона је ретроспектива
свих претходних салона и под-
сећање на добитнике награда.
Биће представљена бројна умет-
ничка дела која се налазе у
фундусу или власништву ауто-
ра и институција, која ће омо-
гућити публици да стекне исто-
ријски преглед и да се подсети
на значај манифестације. Радо-
ви ће бити изложени у Народ-
ном музеју Панчево, Галерији
савремене уметности, Галери-
ји Милорада Бате Михаило-
вића и фоајеу Културног цен-
тра Панчева до 26. новембра.

Овогодишњи аутори излага-
чи и добитници награда су:
Слободанка Шобота, Нада
Оњин Жужић, Миливоје Ђор-
ђевић, Бранко Цонић, Милен-
ко Првачки, Стојан Трумић,
Босиок Дору, Јован Витоми-
ров, Владимир Томић, Ште-
фан Лачок, Војкан Рупић, Сава
Бирта, Надежда Новичић,
Делиа Првачки, Јонел Попо-
вић, Томислав Сухецки, Вла-
стимир Мадић, Милован
Панић, Предраг Бачкоња, Сава
Барбузан, Драган Јеленковић,
Жарко Смиљанић, Стеван Мар-
куш, Емил Сфера, Никола
Царан, Горан Печеновић, Срђан
Радојковић, Марија Илић,
Томислав Стошић, Слободан
Влајић, Дарко Гајић, Ивана
Ракиџић, Дејан Димитријевић,
Иван Грубанов, Ненад Андрић,
Наташа Теофиловић, Милан
Станков, Биљана Бакалуца,
Милена Максимовић, Живко
Грозданић, Стеван Којић,
Милан Јакшић, Лариса Ацков
Палић, Ана Виленица и Вене-
лин Шурелов, Михајло Герун,
Слађана Динић Ђорђевић, Боја-
на Стјепановић, Драгослав
Хусар, Здравко Мандић, Мили-

ца Мургић, Душан Марино,
Небојша Јоцић, Снежана Јов-
чић Олђа, Горски Кабадаја,
Јелена Милетић, Ђерђ Ереш,
Звонимир Сантрач, Никола
Драгаш, Александар Стојко-
вић, Шандор Шеберле, Весна
Павловић, Зоран Деранић.
Селекторка је Ивана Маркез
Филиповић.

Салон уметности је први пут
организован у Народном музе-
ју Панчево 1971. године. Три
године после првог издања
организацију изложбе преузе-
ла је новооснована Галерија
савремене уметности, која и
данас реализује овај програм.
Уметнички радови су бирани
на конкурсу, а потом и награ-
ђивани од стране жирија саста-
вљеног од еминентних исто-
ричара уметности. Током деве-
десетих година прошлог века
концепција изложбе се мења у
ауторску изложбу, али је задр-
жан и концепт организације
конкурса. У овом периоду изло-
жба се дистанцирала од почет-
ног повода – Дана Панчева, а
2002. године назив је проме-
њен у Салон уметности Пан-
чева. Године 2008. изложба је
први пут организована као
ауторска са интернационалном
селекцијом.

Овогодишњи Салон уметно-
сти Панчево подржали су Град
Панчево, Покрајински секре-
таријат за културу, јавно инфор-
мисање и односе с верским
заједницама и Народни музеј
Панчево.

У Галерији Милорада Бате Миха-
иловића у Панчеву у уторак, 5.
октобра, свечано је отворено сед-
мо издање „Нова фестивала”,
посвећено савременом стрип-
-стваралаштву. Од 5. до 15. окто-
бра публика може да види радо-
ве из четири изложбена сегмен-
та посвећена стваралаштву Јозе-
фа Бојса и програму укрштених
стрип-резиденција између Срби-
је и Француске, као и гостујућу
изложбу „Свет у облацима”. Рад-
но време галерије је од 12 до 18
сати сваког дана сем недеље, а
улаз је слободан.

Стрип-ауторка Јана Адамовић,
коселекторка фестивала, на отва-
рању је истакла: „Ово нам је већ
друго корона издање, што значи
да смо радили у заиста незавид-
ним условима, али мислим да
смо били на висини задатка, о
чему ће посведочити изузетне
изложбе. Ове године ’Нова фести-
вал’ се истиче по томе што је,
између осталог, посвећен обе-
лежавању стогодишњице од рође-
ња великог уметника Јозефа Бој-
са. Један од посебних сегмената
овогодишњег фестивала, Comix
Toget her, конципирали смо као
радионицу, у коју смо позвали
шест изузетних уметника, који
су уз помоћ стручног сарадника
и историчара уметности Стева-
на Вуковића истраживали живот
и дело овог великог уметника.
Све што су научили и сазнали
уметници су синтетизовали кроз
писање есеја и стварање крат-
ких стрипова. Изузетно сам задо-
вољна овим сегментом”.

У овом сегменту фестивала
своје радове су представили
стрип-аутори из Србије Данило
Милошев Восток и Злата Вој-
нић Кортмиш, Драгана Купре-
шанин, Ива Атоски, Марија
Ђерановић, Милан Симић и Вла-
димир Палибрк.

Изложбени сегмент „Моћ
уметности / Art Power!” такође
је инспирисан стваралаштвом
немачког уметника Јозефа Бој-
са, а у оквиру овог сегмента сво-
је радове је представило чак 26
стрип-аутора из Србије, регио-
на и Европе: Алекса Гајић, Бојан
Митровић, Бојан Завишин, Дар-
ко Дацовић, Дарко Гркинић, Дар-
ко Мацан, Филип Каран, Fran -

ces Lew tas, Игор Кордеј, Илија
Јаковљевић, Иван Марушић,
Ивана Арманини, Лариса Ацков,
Леа Ембели, Леа Краљ Јагер,

Марина Веселиновић, Михаела
Ерцег, Милан Павловић, Радо-
ван Вукасовић, Саша Стојано-
вић, Соња Гашперов, Срђа Дра-
говић, Thi e rry Gui tard, Урош
Максимовић, Валентина Бри-
шки, Владан Николић.

Стрип-аутор Саша Ракезић,
коселектор фестивала, присут-
нима се обратио речима: „Ми се
налазимо по седми пут овде на
’Нова фестивалу’ и оно што је
интересантно јесте да, кроз сва-
ко ново издање овог фестивала,
откривамо шта стрип може да
уради. Стрип може да говори о
једној од најутицајнијих и можда
најзначајнијих личности из све-
та уметности, Јозефу Бојсу. Виде-
ли смо како уметници реагују
на његов рад, личност, на утицај
који је остварио током друге
половине 20. века на читаву умет-
ничку сцену”.

Стрип-аутор познат под сво-
јим уметничким именом Алек-
сандар Зограф истакао је и зна-
чај гостујуће изложбе „Свет у
облацима”: „Покушали смо да,
кроз једну серију панела, запра-
во говоримо о везама које посто-
је између српског и француског
стрипа. Не само што је францу-
ска сцена данас једна од најра-
звијенијх у свету и што је утица-
ла на наше ауторе током деце-
нија већ су и наши аутори били
присутни на том тлу. То је веза
која је функционисала током
читавог низа деценија и ми смо

на један начин врло отворен ка
најширој публици покушали да
испричамо како је та веза текла,
од тридесетих до данас”.

Станислас Пјере, директор
Француског института у Срби-
ји, такође је говорио о овом сег-
менту изложбе и везама Фран-
цуске и Србије на пољу стрипа:
„Француска и Србија имају сна-
жну традицију девете уметно-
сти. Везе које постоје између
наше две земље у тој области
постоје одувек, као што ћете
видети на паноима изложбе ’Свет
у облацима’ коју отварамо. Изло-
жба је настала на иницијативу
Француског института у Србији
с циљем промовисања и подр-
шке стрипу широм земље. Она
такође омогућује Француској да
поново буде присутна у Панче-
ву, али и другим градовима у
Србији. Видећете да су стрип-
ске сцене у Француској и Срби-
ји повезане готово читав век”.

Радови Клер Бро и Илије Јако-
вљевића, овогодишњих изабра-
них аутора у програму укрште-
них стрип-резиденција између
Француске и Србије, предста-
вљају један од изложбених сег-
мената „Нова фестивала”. У овој
поставци су изложени радови
обају аутора, из њиховог ствара-
лачког опуса насталог пре рези-
денцијалног боравка у Ангуле-
му и Панчеву. Поред досада-
шњих радова Клер Бро и Илије
Јаковљевића, у изложбеном сег-
менту посвећеном делима ужег
круга кандидата и кандидатки-
ња с конкурса за други програм
„Укрштених резиденција у обла-

сти стрипа између Француске и
Србије”, представљени су и њихо-
ви пројекти на којима су радили
или ће радити током уметнич-
ких резиденција. Представљени
су и радови којима су конкури-
сали стрип-аутори из Францу-
ске Адријен Демон и Беноа Гијом,
као и стрип-ауторке из Србије
Леа Ембели и Софија Пашалић.

Катрин Фодри, аташе за кул-
туру Француског института у
Србији, нарочито се осврнула на
овај фестивалски сегмент: „Срећ-
ни смо што се одржава и друго
издање ’Укрштених резиденци-
ја између Србије и Француске у
области стрипа’. Пројекат укр-
штених резиденција веома је
важан алат када је у питању
сарадња између Француске и
Србије, а нарочито од потписи-
вања међудржавног споразума
између Града Панчева, Францу-
ског института у Србији, Међу-
народног центра за стрип у Ангу-
лему и агенције ’КомуникАрт’.
Француски институт већ више
година делује у области стрипа,
а то је појачано помагањем при-
јатеља попут Монике Хусар,
Александра Зографа и Јане Ада-
мовић. Захвалност дугујем и Пје-
ру Лунгеретију, директору Међу-
народног центра за стрип у Ангу-
лему, који ће крајем новембра
боравити у Србији, између оста-
лог и ради обнове споразума
који постоји, а који размишља-
мо да проширимо укључивањем
Народне библиотеке Србије и
Музеја примењене уметности”.

Катрин Фодри је на отварању
фестивала представила и стрип-
-уредницу Шарлот Микел из
Француске, која је дошла у Срби-
ју како би се боље упознала са
стрип-сценом у Србији, те је
истакла „Нова фестивал” као
важан сегмент у сарадњи двеју
земаља на пољу стрипа. Она је
захвалила и Граду Панчеву и
Марији Јевић, чланици Град-
ског већа града Панчева заду-
женој за културу и омладину,
која је присуствовала отварању.

Фестивал „Нова” организује
агенција „КомуникАрт”, уз подр-
шку Француског института,
Министарства културе и инфор-
мисања и Града Панчева, и у
партнерству с Културним цен-
тром Панчева.

ОТВОРЕН ФЕСТИВАЛ „НОВА”

СВЕТ У ОБЛАЦИМА

ПУТУ ЈУ ЋЕ ДЕЧ ЈЕ ПОЗО РИ ШТЕ

Пред ста ва „Зве здан”

КОНЦЕРТ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ

Београдски гудачки квартет
У дворани Културног центра у
среду, 20. октобра, од 19 сати,
биће одржан концерт „Београд-
ског гудачког квартета”. На про-
граму ће бити дела Исидоре
Жебељан, Милане Стојадиновић
Милић, Владимира Тошића и
других композитора. Квартет чине
Невенка Татић (виолина), Вла-
димир Васиљевић (виолина), Ива-
на Гладовић Ерчић (виола) и
Душан Стојановић (виолончело).

„Београдски гудачки квартет”
се својом успешном концертном
ангажованошћу и широком
медијском заступљеношћу увр-
стио у ред водећих српских камер-
них ансамбала. Квартет је насту-
пао у свим већим градовима наше
земље. Учествовао је на међуна-
родним фестивалима БЕЛЕФ,
„Калемегдански сутони” и „Јесен

на Чукарици” у
Београду, Међу-
народном фести-
валу камерне
музике у Нишу
и „Мокрањчевим
данима” у Него-
тину. Квартет је
био и резиден-
цијални ансамбл
М е м о р и ј а л а
„Исидор Бајић”,
2010. године, у Новом Саду.

„Београдски гудачки квартет”
наступа и на међународној сце-
ни. У региону је учествовао на
фестивалу „Јесенске музичке све-
чаности” у Скопљу и „Барском
љетопису”. Имао је неколико успе-
шних турнеја у Италији и Немач-
кој, а 2005. године је гостовао у
Вашингтону, по позиву Асоција-

ције „Орфелин”, а у сарадњи с
Министарством културе Србије.

Квартет је остварио низ трај-
них снимака за Радио-телевизи-
ју Србије и издао четири ком-
пакт-диска. Рад квартета је дуги
низ година подржавао Секрета-
ријат за културу Београда, у окви-
ру више пројеката, а сарађивао
је и с Центром за музику Колар-

чеве задужбине, Београдским
културним центром, „Југокон-
цертом”, „Мадленијанумом” и
бројним центрима за културу у
Србији.

Репертоар „Београдског гудач-
ког квартета” чине дела класич-
не литературе за гудачки квар-
тет, али и савремене компози-
ције, као и дела других музич-
ких жанрова прилагођених квар-
тетском извођењу. Последњих
неколико година посебно је усме-
рен на извођење композиција
српских аутора, како савреме-
них, тако и дела из богате срп-
ске музичке баштине. У томе их
подржава, кроз пројекте, СОКОЈ
– Савез музичких аутора Срби-
је. Квартет је наступио и на Међу-
народној трибини композитора
у Београду 2019. године.
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С ОНЕ СТРАНЕ ДУНАВА

СКЕЛЕЏИЈО, СКЕЛЕЏИЈО, ПРЕВЕЗИ МЕ ПРЕКО
Поглед из Иванова преко Дунава допи-
ре до Гроцке, али не само поглед, већ и
скела. Традиција дуга триста година
потрајала је све до данас. Дунаву није
пошло за руком да нас раздвоји, па смо
решили да мало боље упознамо Гроц-
ку, с којом нас скела повезује дуги низ
година.

Гроцка је посебна због својих географ-
ских карактеристика, ушушкана тик уз
обод Панонске низије, што заједно с
несташним брдима Шумадије ствара
посебну климу. Има своје море – пла-
ви Дунав. Посебна је по томе што у
себи садржи и село и град, и прошлост
и садашњост.

Винчанска култура

Насеље Винча у општини Гроцка, на
приобаљу Дунава, датира из млађег
каменог доба – неолита. Највеће нео-
литско насеље у овом делу Европе је у
општини Гроцка, деветнаест киломе-
тара низводно од ушћа Саве у Дунав.
Археолошко налазиште Винча је вео-
ма значајан локалитет, који се још увек
пажљиво и темељно испитује. Током
археолошких ископавања и истражи-
вања откривене су рушевине насеља и
разни предмети који указују на то да
насеље датира од 5250. године п. н. е.
Период неолита на овом простору је
добио назив винчанска култура. Сма-
тра се да је за време неолита у Винчи
створена прва урбана целина на европ-
ском тлу. У том периоду куће су биле
надземне, грађене су од дрвета и биле
су облепљене блатом и имале више
просторија. Грађене су у низу, између
њих је био размак и прављене су улице.
У Винчи су пронађени предмети и тра-
гови бронзаног и бакарног доба, а на
самој површини пронађена је старо-
српска некропола која датира из
периода од деветог до шеснаестог века.

Чаршијске приче

Данашња централна улица била је оду-
век место окупљања. Наиме, од самог
настанка насеља то је била чаршија,
место трговања и склапања послова. У
чаршији су биле тадашње пословне
зграде, занатске радње, дућани, обаве-
зне кафане, али и неколико стамбених
зграда „варошког” типа које су биле у
поседству елите тог времена, имућних
трговаца и занатлија, чија су занимања
била и те како цењена. Данас о томе
сведоче старе куће и калдрма које су
сачуване и подсећају на градитељску
моћ и начин живота. Једном поподнев-
ном шетњом и погледом на улицу може-
те доживети дух чаршије и загледати
се у прошлост.

Архитектура

Баш као што је путописац Герлах напи-
сао: „Велики поток дели Гроцку на два
дела, у једном подигнуте су мале срп-
ске колибе, покривене трском и сла-
мом, а у другом има и лепих турских
кућа...”, управо су тако куће у Гроцкој

биле подељене: на варошке и сеоске.
Иако средиште администрације, трго-
вине и пословања, Гроцка је уједно била
и село које је имало велике природне
потенцијале. Сударом града и села у
Гроцкој је настала и подела кућа на
варошке и сеоске.

Иако звучи невероватно, куће тог
времена градили су без ексера, што
само говори о умећу градитеља који су

користили своје знање о познавању
материјала како би саградили што бољу
кућу. Да су у томе били доста успешни,
говори чињеница да преко десет кућа и
дан-данас одолева времену у Гроцкој.
Грађене су од храстових конструкција.
Карактеристичне су широке стрехе уме-
сто олука које су одводиле падавине и
штитиле од сунца. Зидови су грађени
од сламе и блата и кречени у белу боју.

Таванице су ниске, да се топлота из
куће не би непотребно губила. Огњи-
ште је било смештено у првој просто-
рији. Варошке куће су имале неколико
просторија, трем и подрум. Доксат је,
такође, био карактеристичан за „варо-
шку” кућу – издвојена целина у оквиру
куће, нека врста просторије на отворе-
ном која је служила за дружење током
летњих месеци или радове (летњико-
вац). Варошка кућа је означавала и ста-
тус. Имућне занатлије, пословни људи
и трговци углавном су живели у ова-
квим кућама.

Светска имена у Гроцкој

На узвишењу изнад Гроцке, с ког се
поглед пружа на Дунав са адама, Пан-
чево, Смедерево, па чак и на вршачке
винограде, како кажу, постоји ресто-
ран који носи назив „Виногради”. У
некадашњој Југославији то је било место
окупљања светске елите. Ту су долази-
ли државници, глумци, политичари,
књижевници, уметници... А звучна име-
на која се поред Јосипа Броза Тита
помињу као гости „Винограда” јесу
Софија Лорен, Нил Армстронг...

Како мештани кажу, пре рата једна
од вила припадала је Милану Стојади-
новићу, била му је викенд-кућа. Како
је он био немачки ђак, пожелео је кућу
по узору на баварске отмене објекте.
Нажалост, данас кућа више не постоји.

Да бисте разумели зашто су познати
долазили у Гроцку на викенд, морате
да дођете и обиђете је. Један од разлога
је засигурно опојан мирис грочанских
воћњака. Сузана Јанковић

У овој књизи Лујза Хеј је сакупила
сазнања и мудрости неких од нај-
инспиративнијих учитеља и ауто-
ра које познаје... Својим примери-
ма и животима доказали су коли-
ка је моћ захвалности.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
када сте последњи пут играли жмур-
ке. Књиге из „Вулкана” добиће ауто-
ри следећих порука:

„Играм их сваког викенда са уну-
цима. Ништа лепше него поново
бити дете.”

„Мој муж је измислио посебну
варијанту жмурки. Он по кући поса-
крива своје прљаве чарапе, а ја
идем наоколо, тражим их и ску-
пљам. Јако глупа игра!”

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање шта је роман ваше
генерације:

„Судећи по томе како се многи
данас понашају, роман ове генера-
ције могао би се звати ’Беснило’.”

„Моја генерација сад тек пише
свој роман. Сигурно ће имати ’коро-
ну’ у наслову...” Д. К.

Два читаоца који до следеће среде,
у 12 сати, на имејл kon kurs.pan ce -
vac @gmail.com  пошаљу најдухови-
тији одговор на питање: „Ко су опа-
ке жене за вас?”, наградићемо по
једном књигом. Не би требало да
одговор буде дужи од једне до две
реченице. У наслову имејла напи-
шите назив књиге за коју конкури-
шете. Награђене одговоре ћемо обја-
вити у наредном броју.

Кад чујете или прочитате нешто о
малом броју жена које је историја
забележила, тешко је да се не запи-
тате: зашто све оне изгледају тако
уштогљено и исправно? Истина је
да се историчари (углавном мушкар-
ци) упорно труде да загладе стварне
појединости из њихових живота или
најчешће изостављају жене које су
нарушавале представу о узорној жени.

„100 опаких
жена у историји”

Хане Џуел

Два читаоца који до следеће среде,
у 12 сати, на имејл kon kurs.pan ce -
vac @gmail.com  пошаљу најдухови-
тији одговор на питање: „На чему
сте ви највише захвални?”, награ-
дићемо по једном књигом. Не би
требало да одговор буде дужи од јед-
не до две реченице. У наслову имеј-
ла напишите назив књиге за коју
конкуришете. Награђене одговоре
ћемо објавити у наредном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

На простору између Народне баште и
тржног центра у Панчеву налази се још
један градски парк – Барутана. Ко је
мојих година и можда само мало мла-
ђи, зна да је до средине двехиљадитих
овај парк био прилично запуштен, као
и Народна башта. Оба парка су сређе-
на пре нешто више од десет година и
сада представљају репрезентативне зеле-
не површине где наши суграђани про-
воде слободно време, уживају или се
баве неким активностима.

Барутана је у прошлости, као што
само име говори, била складишта бару-
та. Једно од тих складишта је данас
зграда у којој се налазе четири сликар-
ска атељеа. Ова зграда на први поглед
некако није упадљива, али у њој наста-
ју заиста сјајна сликарска дела чувених
уметника садашњице. Насупрот овом
складишту, тамо где је сада насеље
Стрелиште, у прошлости је постојало
војно вежбалиште.

Данас се у овом парку налази скејт-
-парк, као и вештачка стена, где се
млади људи баве овим „екстремним
активностима”. Стога често на овом
простору можете видети љубитеље
скејтбордова и ролера и младе буду-

ће алпинисте. Један део овог парка
заузима и амфитеатар на отвореном,
који дуго није имао неку специјалну
намену, али се у последње време кори-
сти као летња позорница за концер-
те. Посебно сада, када пандемија и
даље траје, ово место је добра алтер-

натива која може да замени затворе-
не хале.

Од шибља и запуштеног простора
ово је постало сјајно место за активан
одмор. И ако не радите ништа, само
док гледате друге, већ осећате као да
сте активнији. Некада је заиста импре-
сивно шта све скејтери могу да ураде,
какве „вратоломије”.

За мене је Барутана некако увек била
одмориште. Хтели то да признамо или
не, сви волимо да идемо у куповину,
тако да сам и ја често умела да натова-
рим себе кесама и онда након успешно
обављеног задатка купим сладолед или
пилећи бургер и седнем у природни
амфитеатар. Лепо је имати таква места,
где можете да уживате у самоћи, а да
опет нисте нимало сами. Некада ми је

ово место било и одлична локација за
писање. Барутана је некако и „интро”
за улазак у Народну башту, где се нала-
зи права оаза мира.

Колико често пролазимо кроз неке
делове града а да и не размишљамо о
њиховој историји, о томе када су наста-
ли и зашто. Заиста чудан микс – да од
једног војног складишта данас имамо
спортски парк. Увек је добро пренаме-
ну урадити на паметан и користан начин.

Барутана, Народна башта и Градски
парк су највеће зелене површине у гра-
ду, које су намењене за коришћење
свим суграђанима. Користите ваша зеле-
на одморишта што више, јер када сте
на тим местима, као да време стане. То
је место за вас и ваш свет.

Мирјана Марић

ЗЕЛЕНА ОАЗА

Парк за активан одмор

„Захвалност:
Начин живота”

Лујзе Хеј
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Огњен Поповић је рођен 1977.
године у Панчеву. Завршио је
нижу и средњу музичку школу
„Јован Бандур” у Панчеву. Сту-
дије кларинета наставио je на
Високој академији за музику у
Штутгарту у класи проф. Улфа
Роденхојзера. Дипломирао је и
магистрирао на Високој акаде-
мији за музику у Минхену. Годи-
не 2012. докторирао je на ФМУ
у Београду.

Поповић је концертирао
широм света као солиста и члан
камерних састава. Као солиста
је наступао с Минхенском фил-
хармонијом, Европским камер-
ним оркестром, Филхармонијом
нација, Београдском филхармо-
нијом, Радио-оркестром Вален-
сије, „Гудачима Св. Ђорђа”, Сим-
фонијским оркестром РТС-а, као
и са академским оркестрима из
Минхена и Штутгарта.

Године 1998. добио је прву
награду на такмичењу „Феликс
Менделсон” у Берлину, а 1997.
другу награду жирија и прву
награду публике на Међународ-
ном такмичењу Музичке омла-
дине у Београду. Освајао је прве
награде на републичким и саве-
зним такмичењима, а 1992. годи-
не представљао је Југославију на
Евровизији младих талената
Европе у Шпанији.

Од 2002. године Поповић је
члан Београдске филхармони-
је, на месту првог кларинета.
Исте године је основао камерни
ансамбл „Балканска камерна
академија”, који чине позната
имена из света класичне музи-
ке. Са својим бендом „Огњен и
пријатељи” одржао је велики
број концерата у земљи и ино-
странству, а снимио је и четири
албума ауторске музике. С позна-
тим немачким камерним ансам-
блом „Vil la Musi ca” снимио је
два компакт-диска и наступао с
њим широм Европе. Од 2015.
године немачка издавачка кућа
„Koebl Ver lag” из Минхена обја-
вљује његове композиције.

Поповић је уметнички дирек-
тор фестивала камерне музике
„Класик фест” у Панчеву. Држао
је мајсторске курсеве за клари-
нет у Немачкој, Шпанији, Хрват-
ској, Црној Гори, Македонији и
многим градовима у Србији. Од
2007. године је гостујући доцент
на академији за камерну музи-
ку „Vil la Musi ca” у Немачкој, а

од 2010. предаје кларинет на
Факултету музичке уметности у
Београду. Од 2015. године осни-
вач је и уметнички руководи-
лац интернационалног мастер-
-класа за кларинет у Делиблат-
ској пешчари.

ПАНЧЕВАЦ: Када је и ко пре-
познао твој музички таленат?

ОГЊЕН ПОПОВИЋ: Моји
родитељи су приметили да сам
још као мали дечак волео да
певам и играм, а таленат је
највероватније међу првима
приметио проф. Никола Гру-
јевски у Музичкој школи
„Јован Бандур”, код којег сам

почео да учим кларинет.
• Да ли је кларинет био први

избор?
– Није, првобитна идеја је била

да упишем саксофон, али се с
временом показало да је клари-
нет био пун погодак, инструмент
које је убрзо постао нераскиди-
ви део мене.

• Да ли се сећаш свог првог
наступа и како је то изгледало?

– Само кроз маглу, вероватно
је то био један од интерних часо-
ва у музичкој школи, где сам
био само један од многих изво-
ђача. Први солистички концерт
сам имао у тринаестој години у
Галерији САНУ у Београду.
Проф. академик Станојло Раји-
чић ме је тада запазио и све до
студентских дана био моја вели-
ка подршка и заштитник.

• Колико је подршка важна у
развоју музичке каријере?

– Подршка успешнима и
талентованима је од пресудног
значаја, без обзира на то шта је у
питању. Џабе ако рачунате брже
од других, ако не промашујете
кош или пишете дивне песме, а
нико битан то не примећује.

• Да ли си имао некога ко ти
је био музички идол или мен-
тор од ког си учио?

– Моцарта доживљавам као
музичког бога, а „Битлсе” сам
одувек обожавао.

• Како је текао твој академ-
ски пут?

– Студент сам постао већ у
шеснаестој години на Музичкој
академији у Штутгарту и про-
вео тамо три године. Након тога
сам образовање наставио у Мин-
хену, где сам дипломирао, а
касније и мастерирао. Учио сам
од најбољег немачког професо-
ра Улфа Роденхојзера, некада
соло кларинетисте Берлинске
филхармоније, под управом чуве-
ног маестра Херберта фон Кара-
јана. Часови и константна сарад-
ња с врхунским музичарима,
концерти и турнеје с најбољима
формирали су мој профил, укус
и истинско схватање музике.

• Колико се студије у ино-
странству разликују од оних код
нас?

– Разлике постоје, рекао бих,
најпре по питању услова и опре-
мљености факултета. Немачка,
као богата и организована земља,
сваком студенту пружа луксузни
третман. То, наравно, није гарант
за успех, већ све највише зависи
од стручности предавача. У мом
случају, избор земље био је слу-
чајан, једини разлог да будем у
Немачкој је то што сам желео да
студирам код професора Роден-
хојзера. Да је предавао на Мар-
су, тамо бих отишао.

• Колико си времена провео у
Немачкој и колико је то утицало
на твој професионални развој?

– Седам година сам се трудио
да што више научим оно чему
сам посветио свој живот. Данас
схватам да учењу и простору за
напредовање краја нема и ја још
увек свакодневно радим на себи.

• Радиш и сад са студентима
на академији. Колико те то испу-
њава?

– Највише ми прија улога
педагога и извођача. Оваквом
комбинацијом остварујем сјајан
баланс. Енергију и свежину
црпем кроз рад са својим див-
ним студентима на академији.
Мотивисан сам и желим све да
им дам, али их заузврат уопште
не штедим.

• Шта је најлепше у твојој про-
фесији? У чему највише ужи-
ваш?

– То што сам лудо заљубљен у
њу. У константном трагању за
савршеним звуком.

• Бавиш се и компоновањем
музике. Када си почео и где
налазиш инспирацију за своју
музику?

– Компоновање се десило крај-
ње спонтано, без икаквих наро-
читих планова, нити амбиције
да будем озбиљан композитор.
Једноставно сам покушао и схва-
тио да у томе уживам. Почео
сам да пишем са двадесетак годи-
на. Ни сада не бих умео најбоље
да опишем своју музику. Можда
то и није тако необично, с обзи-
ром на то да ми кроз главу стру-
је класика и џез, филмска музи-
ка и поп, латино и етно.

• У музици коју правиш сара-
ђујеш с другим музичарима. Да
ли успевате да вежбате и какви
су планови у том сегменту?

– Ситуација је тренутно таква
да је постало врло незахвално
правити било какве планове. Само
неколико месеци након изласка
компакт-диска бенда „Огњен
Поповић” ово лудило с короном
је почело, а и даље траје.

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

– Ја се поносим тиме да сам
Панчевац. У њему ми друштво
праве блиски пријатељи, умет-
ници и спортисти, креативни
људи и сви они с којима делим
сличне идеале. „Класик фест”
постоји већ десет година, а то за
мене представља највећи 
подвиг нашег града.

• Шта највише волиш у Пан-
чеву?

– Кад му се враћам.
• На шта си највише поносан?
– На своју породицу.

Мирјана Марић

Улица Војислава Илића при-
пада територији Месне зајед-
нице Стрелиште. Под овим
називом постоји од 1980. годи-
не, а простире се до Мажура-
нићеве улице.

Објављујемо причу о
несрећној љубави овог песни-
ка из књиге Момчила Петро-
вића „Занимљива историја
Срба у 147 прича”, коју је
управо ових дана издала
„Лагуна”.

* * *

Војислав Илић: 
грех са свастиком

Угледни Београђанин, песник,
политичар, министар и држав-
ни саветник Јован Илић имао
је четири сина, такође песни-
ке: Милутина, Драгутина,
Војислава и Жарка, који су
оставили неизбрисив траг у
српској култури. Свакако је
најталентованији и најуспе-
шнији био Војислав: рођен
1862. године, био је болешљив
још од детињства, па је у ђач-
ко доба нередовно похађао
наставу. Школу је напустио
после трећег разреда гимна-
зије због слабог успеха. Слу-
шао је нека предавања на
Великој школи, претечи Уни-
верзитета, али је брзо схва-
тио да је за стицање формал-
ног образовања потребан
систематски рад, па је актив-
но учествовао у књижевном
и политичком животу сту-
дентске омладине, али испи-
те није полагао.

Неко је једном записао да
је кућа његовог оца била његов
универзитет. У једном запису
о историји Београда, Брани-
слав Нушић бележи: „Песнич-
ка кућа Илића била је осам-
десетих година 19. века једи-
ни књижевни клуб у престо-
ници... Кроз ту кућу, на којој
су и дању и ноћу врата била
отворена... продефиловала је
цела наша књижевност седам-
десетих и осамдесетих годи-
на. Почевши од Матије Бана,
Љубе Ненадовића, Чеде Мија-
товића и Јована Ђорђевића,
ја сам лично у Илићевој кући
сретао Владана Ђорђевића,
Лазу Костића, Ђуру Јакшића,
Лазу Лазаревића, Милорада
Шапчанина, Змаја...”

Дом Илићевих налазио се
у Београду, у данашњој Дал-
матинској улици. Неколико
година после смрти Ђуре Јак-
шића, његова удовица са
децом доселила се у кућу пре-
ко пута Илића. Војислављева
сестра Милица и Ђурина ћер-
ка Тијана дружиле су се и
посећивале, па се млади
песник и заљубио у Тијану.
Венчали су се 1883. године,
добили ћерку и сина, а тај је
период у Војислављевом живо-
ту обележен и песничким
успесима. Али две године
касније умире му син, за њим
и жена, а недуго затим и ћер-
ка. Војислав остаје сам.

Уз њега је само Тијанина
млађа сестра, осамнаестого-
дишња Милева. Њен портрет

није сачуван, остао је само
запис: „Милевица, како јој је
отац Ђура тепао, разликова-
ла се од остале његове деце,
и била му је најсличнија: обра-
зована, надарена, умешна,
занимљива, слободних схва-
тања”. Речју, у своје време
несхваћена жена, и, како су
оцениле много деценија
касније београдске „Новости”
– „да је данас жива, била би
највећа феминисткиња”.

Нушић је мало директнији,
каже да је Милева Јакшић
била „девојче жарких очију,
топле крви, бујно и лакоми-
слено”. Према општем суду
књижевних критичара, нијед-
на друга жена није Војислава
надахнула на тако снажно и
плодно писање!

Али њихова веза је наишла
на опште згражавање. Чар-
шија се саблажњавала, а
Милевин брат, занатлија,
долазио је на песников праг
и претио му чекићем. Да би
се склонила, Милева пише
молбу министру просвете „да
је поставе за учитељицу ма у
којој школи у Србији, само
што даље од Београда”.

Министар не одговара, па
заљубљени пар прелази у
Аустроугарску. Неколико
месеци живе у Петроваради-
ну и Сремској Каменици, али
Војислав се ту, према сећању
Бранислава Нушића, који је
с њим друговао, „осећао умор-
ним и од прогањања и од
љубави”.

Пар се погнутих глава вра-
тио у Београд.

Милева је добила посао у
Варварину, а песник се одао
боемском животу. Следеће,
1888. године, Војислављев
отац, којег је она волела као
рођеног, наговорио ју је да
се уда за једног много ста-
ријег и уз то болесног учи-
теља. У исто време, да би
сина избавио из кафане,
жени га ћерком једног свог
пријатеља.

Одмах после венчања
Милева се тешко разболела.
Опет тражи премештај, овог
пута да побегне од невољеног
мужа, али је смрт била бржа.
Умрла је у 21. години.

Војислав Илић је умро шест
година касније. Живео је 32
године.

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА

Несрећна љубав
младог поете

НАШ ГОСТ: ОГЊЕН ПОПОВИЋ, КЛАРИНЕТИСТА

У КОНСТАНТНОМ ТРАГАЊУ 
ЗА САВРШЕНИМ ЗВУКОМ

Еуђенија Балтеану
(1948–2021)

У НИУ „Либертатеа”, 12. октобра, одржана
је комеморативна седница; било је, људски,
тужно. Умрла је Еуђенија Балтеану, која је
као новинарка и уредница ове новинске
установе радила непрекидно 40 година.

Писала је за „Либертатеу” од 1979. годи-
не, а између 1991. и 2006. године била је и
одговорна уредница читаног часописа за
децу на румунском језику. Еуђенија је била
дугогодишњи члан УНС-а и особа која је
савесно обављала новинарску професију – без иједне мрље. Напи-
сала је петнаестак књига, што поезије, што прозе. Њени романи
су у два наврата били проглашени књигом године на манифеста-
цији „Једна издавачка година у једном дану”, а добијала је и дру-
ге књижевне награде у земљи и иностранству.

Еуђенија Балтеану је рођена 1948. године у месту Бегејци.
Кратко је живела у Уздину и Локвама, да би се касније пресели-
ла са супругом Петруом у Панчево. Била је просветна радница у
основној школи у Локвама, новинарка на Радио Новом Саду, а
онда је прешла у НИУ „Либертатеа”, где је остала до пензије.
Чланке је објављивала у многобројним медијима у Србији и
Румунији, а њена поезија је преведена на десетак језика и при-
сутна је у антологијама поезије и прозе у ове две земље. Била је
и истакнута чланица бројних књижевних удружења.

Последњих неколико година уређивала је додатак на румун-
ском језику у нашем листу и извештавала о активностима румун-
ске заједнице у јужном Банату. Као председница Удружења гра-
ђана „Упознајмо се” радила је са својим супругом на бројним
пројектима промовисања мултикултуралности.

Еуђенија је била марљива, крајње поштена и праведна нови-
нарка и особа, изузетан писац, спонтани пријатељ и поврх свега
добра мајка и супруга. Тако ћемо је памтити. Слава јој.

IN ME MO RI AM

Војислав Илић



нисмо посустајали; све време
смо ходали, а краткотрајне пау-
зе правили само да регулише-
мо рад срца. Креће се веома
лагано и све друго се ради успо-
рено као да ти је осамдесет
година. И да хоћеш, без довољ-
но кисеоника, немогуће је брже.
Превагнула је велика истрај-
ност екипе да заједно успемо у
нечему и направимо још један...
и још један корак... Најтеже ми
је било последњих неколико, а
онда – три, два, један – и циљ!
– победнички је узвикнула Пан-
чевка.

Следећег тренутка она је, са
остатком екипе, еуфорично ври-
снула и развила заставе. Након

брзинског фотографисања усле-
дио је повратак у камп...

– Тек тамо сам почела да
бивам свесна шта сам урадила.
Можда бих утиске могла да
сажмем у неколико речи Мике
Антића: „Kад би се врхови саги-
њали пред планинарима, не би
ни знао укус висине, не би ни
имао потребу да се примакнеш
звездама. Kада ти даљине не би
бежале испод табана, него се
кротко враћале да зобљу са твог
длана, не би уопште дошао на
идеју да коракнеш” – прозаично
заокружује ову узбудљиву при-
чу Наташа Рајков.

А нови изазови већ су на
видику...
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Бити на врху! Попети се на нај-
виши кров! Довести себе у при-
лику да видиш докле год ти
поглед сеже...

Свако је макар понекад тако
нешто помислио, а о томе многи
и веома често маштају – неко из
потребе да савлађује препреке и
успоне; неко можда из исконског
страхопоштовања према тешко
освојивом, а неко због чисто зна-
тижељне нарави.

Ипак, незнатан је број оних
који оваплоте наведене снове и
изборе могућност да остатку све-
та машу, рецимо, с врха Старог
континента!

Е, управо тако нешто успело је
младој Панчевки Наташи Рајков,
која се недавно попела на импре-
сивни Елбрус, висок 5.642 метра!

Планинарење, пре свега пења-
ње на импозантне врхове, зах-
тева не само велику физичко-
-менталну снагу већ и озбиљне
припреме с постепенoм адапта-
цијом на разређени ваздух и дру-
ге отежавајуће околности које
човека чeкају на тим вртогла-
вим надморским висинама.

У већини случајева за тако нешто
неопходно је много времена, али
има и оних који, упркос великој
жељи и вољи, једноставно нису
предиспонирани за надљудске
напоре те врсте, па онда или сами
одустају, или, што је још горе,
доживе разне непријатности,
закључно с кобним исходима.

Како је Наташа 
почела да се пење?

Све то није уплашило нити поко-
лебало тридесеттрогодишњу Пан-
чевку Наташу Рајков у намери
да се пење на високе планине и
стигне ништа мање него до нај-
вишег врха Европе.

Вероватно најфасцинантније
у тој причи јесте то да је одва-
жној службеници Секретарија-
та за јавне набавке у Градској
управи Панчева за такав над-
људски подвиг било неопходно
свега четири године планинаре-
ња. Притом, она није имала иоле
озбиљнија искуства у бављењу
спортом (не рачунајући кратке
„излете” до теретане).

– Сасвим случајно сам кренула
да планинарим. Привукла ме је
љубав према природи; у почетку
су то биле шетњице по околним
брдима, да бих недуго затим осе-
тила и упознала планину и стену.
Дословце су ме очарале и поста-
ла сам њихов вечни заљубљеник.
Тако је свака планина мој нови
доживљај, али не и циљ као циљ,
јер, као што је рекао чувени сло-
веначки планинар Нејц Заплот-
ник: „Ако тражиш циљ, остаћеш
празан кад га достигнеш. А ако
тражиш пут, носићеш стално циљ
у себи” – прича Наташа.

Уследиле 
екстремне „вија ферате”

Ова јединствена суграђанка не
крије да је одувек била опчиње-
на планинамa и природом уоп-
ште, што јој је можда и некаква
генетска заоставштина од деде
и бабе, који воде порекло из
јужних крајева и Шумадије, па
јој је одмалена срце било пуно
чим би изашла јужно од Бео-
града и наишла на прве валови-
те терене.

– А онда ми је пре око четири
године синуло да идем на ходо-
чашће у шпански Сантијаго де
Компостела, али сам случајно
видела како је баш у то време
„Јеленак” објавио „Стазе Срби-
је” и објаснио их као српски
Камино де Сантијаго. Истог
момента сам се учланила у дру-
штво и најпре кренула с неким
скромнијим пешачким турама,
да би с временом све више поче-
ли да ме фасцинирају висина,
чист и разређенији ваздух и бај-
ковити призори. Високогорско
ватрено крштење доживела сам
с „Јеленком” на македонском
Пелистеру и у околини. Следе-
ћа љубав постале су ми „вија
ферате”, што је назив за стазе

обезбеђене челичним ногосту-
пима, клиновима и хватовима,
које вијугају кроз тешко присту-
пачне планинске стеновите пре-
деле. То је већ био веома ризи-
чан екстремни спорт с много
алпинистичког пењања, који зах-
тева велику концентрацију, без
обзира на то што смо нон-стоп
закачени за сајлу. Најтежа таква
тура била ми је на Вележу у
Босни и Херцеговини, за шта
сам утрошила ненормалну сна-
гу, а на циљ „допузала” сва изгре-
бана и крвава – присећа се ова
авантуристкиња.

Јуриш на врхове!

Све наведено било јој је уверти-
ра за изазов хватања укоштац с
највишим планинским врхови-
ма у ширем окружењу.

– Признајем да сам мало зази-
рала од свега тога, јер за пењање
на врхове није довољно имати
само кондицију – још је важније
то како ће организам реаговати
на екстремну надморску висину.
Прва озбиљнија акција тог типа
била ми је Рила, кров Балкана,
која је на нешто испод три хиља-

де метара. И када сам стигла,
видела сам како се добро осе-
ћам; једном речју – дивно! Потом
сам била и на Грослокнеру, нај-
вишем врху у Аустрији, на шта
сам баш поносна, јер је било вра-
шки тешко интензивно се пења-
ти три дана заредом. Недавно
сам походила и Триглав, где сам
„попела” седам врхова за два дана
– каже млада Панчевка.

Велика жеља био јој је Мон-
блан, али јој је тај план пропао
због отказивања водича. Потом би
вероватно отишла на митски Ара-
рат, да јој у међувремену на „Инста-
граму” није „искочио” сам „врх
Европе”. Упркос немалим трошко-
вима, није одолела искушењу...

– Успон на Елбрус је био моја
прва права експедиција, а орга-
низовао га је, у трајању од 10
дана, клуб „Екстрем самит тим”
из Београда, с водичем Радоми-
ром Микићем. Било нас је два-
наесторо с разних страна, из
Србије, Хрватске, а један члан
дошао је чак из Бразила. Иначе,
врх Западни Елбрус, кров Ста-
рог континента, висок је 5.642
метра и налази се на суровом

Kавказу, природној граници
Европе и Азије. То царство веч-
ног леда представљало је за мене
померање личних граница. Сама
експедиција почела је доласком
у место Терскол у Русији, које
се налази у Kабардино-Балка-
рији, делу Руске Федерације где
почињу аклиматизациони успо-
ни, од отприлике 3.700 метара
надморске висине. Северни
Kавказ, глечерске реке, водопад
Девојачка коса, поглед на гру-
зијски део Kавкаског масива,
дивљина усред града, природни
контрасти, непрегледи су лепо-
те који свакако остављају без
даха свакога ко једном прође
кроз те крајеве – прича Наташа.

А онда победнички 
врисак са Елбруса!

Њена група је потом кренула у
Азау, одакле се преко кампа
„Гарабаши” (који се налази на
3.800 мнв) долази до планинар-
ског дома „Diesel Hut” (4.100
мнв), у којем је поменута два-
наесторка била смештена пред
сам успон.

– Ту је у наредна четири дана
настављена аклиматизација сва-
кодневним ходањем на виси-
нама нижим од 3.000 метара,
након чега смо били спремни
за „напад” на Елбрус. Завршни
успон је почео у поноћ од дома,
преко Пастухових стена, преко
једне траверзе, затим до „седла”,
између Источног и Западног
Елбруса, и најзад до самог врха.
Трајање зависи како од времен-
ских услова, тако и од физич-
ког стања групе, а нама је тре-
бало око 10-11 сати. Али је сва-
како најбитнија, као и увек на
планини, безбедност. Успоре-
ни ход због велике надморске
висине, фокусираност на диса-
ње и константна хидратација
саставни су део успона. Kао и
немоћ у ногама. И симптоми
висинске болести код поједи-
них чланова екипе и мене. Ипак,

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.

Мила
Ова малена женка, стара око три месе-
ца, тражи одговорне удомитеље и топао
дом, након што је очишћена од црев-
них паразита, а примила је и прву вак-
цину против инфективних болести.

Иако је млада, Мила је веома послу-
шна и добра.

Све друге информације могу се доби-
ти позивом на контакт-телефон 063/845-21-80.

Малиша
Овај пас се појавио пре око
месец дана испред једне радње
у селу надомак Панчева. У пита-
њу је млади мужјак, без обзира
на то што је веома велик растом.

Неко му је одсекао део ушију
и репа, као што се види на фото-
графијама, иако је противзаконито одстрањивати било који
део тела код паса, у сврху естетске или друге корекције.

Све у свему, овај велики мужјак од око годину дана сада
тражи некога ко би му пружио сигуран дом. Изузетно је
добар и миран, али због величине може да буде веома угро-
жен на локацији на којој се сада налази.

Kонтакт: udo mi.lju bim ce@g mail.com .

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

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

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

ФАНТАСТИЧАН ПОДВИГ ОДВАЖНЕ ПАНЧЕВАЧКЕ ПЛАНИНАРКЕ 

НАША НАТАША НА КРОВУ ЕВРОПЕ!

НЕДАВНО СТРАДАЛО ПЕТОРО 

АЛПИНИСТА НА КАВКАЗУ!

Упркос забранама за многе

земље због ковида, на Елбру-

су су све време велике колоне

планинара из целог света...

Иако се максимално води

рачунао безбедности, разне опа-

сности, попут снежних лавина,

вребају са свих страна, па нерет-

ко има и смртних случајева.

Томе у прилог говори и

информација од пре неколико

дана, када је у походу на суро-

ви Кавказ и врх Европе стра-

дало петоро алпиниста.

НИЈЕ ЈЕ ОМЕЛА НИ ОПАКА 

ВИСИНСКА БОЛЕСТ

Наташу је на завршном успону,

као и многе друге планинаре,

ухватила висинска болест, која

може да доведе до бројних 

различитих компликација – од

главобоље и дијареје до едема

плућа или мозга.

– Тог кључног дана устала

сам са изненадном невероват-

ном главобољом, па је чак кре-

нула и крв да ми цури. Упркос

томе нисам желела да одуста-

нем, иако бол није јењавао до

самог краја. Успут сам по пре-

поруци попила шест литара

воде, јер је превенција против

те болести хидрирање. Иако до

последњег корака нисам знала

да ћу успети, све се добро завр-

шило – каже Наташа.

Суграђанка се винула „небу над облаке”

Вратоломна „вија ферата”: Наташа на Каблару

Групно махање са Елбруса - врха Европе: Наташа Рајков
(прва здесна) на 5.642 метра надморске висине!

Спуст с Триглава

„Освојила” и аустријски Грослокнер 



КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs14 Петак, 15. октобар 2021.

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

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Сушени вреоци     14.000
Пљевља               12.600
Костолац                8.000
Ресавица коцка   20.900
Ресавица орах     18.000
Огревно дрво
на палети             14.200

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

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

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

БРИКЕТ ДРВНИ
ЕКСТРА ПОВОЉНО!

ПРОДАЈЕМ пежо 307,

2007 годиште. Моб.

064/651-17-40 (СМС)

АЛФА 147,бензинац, ре-

гистрован у добром ста-

њу, 2004. 063/803-47-86

(СМС)

ПРОДАЈЕМ рено клио 1,5

ДЦИ, 2009, регистрован

до 08. 2022 тел. 063/823-

48-29 (СМС)

ПРОДАЈЕМ аутоприколи-

цу Застава инпро као но-

ва, носивост 650 кг, реги-

стрована до јуна 2022.

064/341-80-76 (СМС)

ПРОДАЈЕМ пунто 1.9 ди-

зел, 2003, нерегистрован,

у добром стању и тросед

полован. 064/348-00-43.

(308679)

ПРОДАЈЕМ пежо 206,

2003. годиште. Звати од 8

до 12 сати. 063/803-59-

42. (308961)

ПРОДАЈЕМ ауто рено

клио ДЦИ, 2004. Тел.

064/417-69-61. (308983)

ФИЈАТ мултипла рестај-

линг 1.9, 2005, фул опре-

ма, може замена.

064/130-36-02. (309023)

ДАЧИЈА логан 1.6,

2008/9, клима, серво, ате-

стиран плин. 064/587-50-

24. (398923)

ПУНТ9О 2, 2000/1, пето-

ра врата, сва опрема, ате-

стиран плин. 064/587-50-

24. (398923)

ПРОДАЈЕМ заставу, топ

стање, регистровану,

атест 2026. 060/143-62-

10. (309026)

ПРОДАЈЕМ ланчиа ипси-

лон, 2000. годиште, реги-

строван. 064/172-86-12.

(309028)

ПРОДАЈЕМ фолксваген

пасат, 2.0 дизел, власник,

девет година, прешао

258.000 км, у одличном

стању. Тел. 062/885-43-

03. (390093)

НА ПРОДАЈУ рено клио

2006, бензинац 1.6, ре-

одвно одржаван, власник,

2.500 евра, фиксно.

064/187-89-09. (3091239

КУПУЈЕМ аутомобиле у

било ком стању, 90 до

700 евра. 064/230-52-21,

063/892-08-25. (309112)

ОТКУП возила, исправ-

них, неисправних, хава-

рисаних, страних, тракто-

ра, шлеп-служба.

066/409-991. (308331)

ИЗДАЈЕМ гаражу центру,

изнајмљујем гаражу на

Котежу. 066/533-10-20.

(309079)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-

куп слупаних и неисправ-

них. 060/07-84-789.

063/77-84-789. (309077)

ТА ПЕЋ 4.5,  цер, ком-

плетно ремонтована ра-

дила једну сезону. 063/

382-071 (смс)

ОГРЕВНО дрво: багрем,

буква, храст, 4.500, мере-

ње код куће. 064/356-03-

93. (307815)

МЕШАНО дрво, прве кла-

се, са превозом, сечом.

Гаранција на квалитет,

4.500. 064/959-49-61.

(307816)

АКЦИЈА тврдог дрвета.

Гаранција на квалитет и

меру, превоз гратис, ме-

рење кући, 4.500 динара.

064/326-14-21. (307814)

АКЦИЈА, огревно дрво на

продјау: багрем, буква,

храст, превоз бесплатан.

Тел. 062/172-83-52.

(308900)

АКЦИЈА, продаја огрев-

ног дрвета: буква, бна-

грем, храст, превоз бес-

платан. Цена 4.000 дина-

ра. Тел. 064/316-06-01.

(308900)

ПРОДАЈЕМ ћурке и гуске.

064/137-06-16.  (309003)

НА ПРОДАЈУ стеона кра-

ва и јуница. 063/(167-48-

62. (309006)

ПРОДАЈЕМ прекрупач

оџаци, врло очуван, по-

вољно. 062/379-820.

(309008)

ФРИЖИДЕР, уљани ради-

јатор, комбиновани фри-

жидер двомоторац, ми-

кроталасна, уградна рер-

на. 063/861-82-66.

(309041)

АЛУМИНИЈУМСКЕ столи-

це, нову електролукс су-

до-машину и салонски сто

адмирал, продајем. Тел.

063/751-07-79, од 18 до

20 сати. (309037)

ПРОДАЈЕМ очуване зим-

ске гуме са фелнама, за

пунта. 064/834-22-13.

(309025)

ПРОДАЈЕМ комплетно

ремонтоване ТА пећи, до-

става/монтажа, гаранци-

ја, вршим ремонт, по-

правку, брзо, повољно.

061/641-30-36. (308929)

ПРОДАЈЕМ покућство,

два кауча, два старинска

ормара, две ве-це шоље,

једна зидна и веш-маши-

на. 064/587-50-24.

(309023)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ МК

витрину, огледало, ЛЕД

ТВ неисправан. 060/143-

62-10. (309026)

ОРМАН са комодом, ка-

уч, кревет, трпезаријски

сто са столицама, телеви-

зор, столице. 063/861-82-

66. (309041)

ПРОДАЈЕМ из немачке,

женску гардеробу, ципе-

ле, ташне и кућанство.

Повољно. Тел. 062/814-

84-68. (308923)

ПРОДАЈЕМ Та пећи, ис-

правне, добре, договор

око превоза. 013/352-114.

(308926)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3 кв,

као нова, ремонтована.

064/246-05-71. (309017)

ДРВЕНИ прозори и бал-

конци, ревети, теписи, лу-

стери, комода, витрина,

столице. 064/206-30-24.

(308957)

ПЕЋ 4,5 кв, са тајмером.

063/270-139. (308922)
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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

Н
А

Ј
П

О
В

О
Љ

Н
И

Ј
Е

 Ц
Е

Н
Е

 •
 Н

А
Ј

П
О

В
О

Љ
Н

И
Ј

Е
 Ц

Е
Н

Е

РАДНО ВРЕМЕ:

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

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

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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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 15. ДО 28. OKTOБРА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ



СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

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

ЕКСКЛУЗИВНИ СТАНОВИ
у изградњи 38 квм – 50 квм – 

51 квм – 59 квм – 61 квм

Карађорђева 109

Могућност резервације стана

063/321‐327

СТРЕЛИШТЕ, ДВОСОБАН,

58 КВМ, ЦГ, ЛИФТ, 

СРЕЂЕН, ОДЛИЧАН.

064/643-97-21
(ф)

ИЗДАЈЕ СЕ
магацинско-пословни простор

у Панчеву, Улица Стевана 
Шупљикца (стара Пивара)

од 60 квм до 300 квм.

066/317-074
(ф)

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454
064/503-30-11
062/873-19-80,

• Буква 5.500,00

• Храст 5.500,00

• Цер 5.500,00

• Багрем 5.200,00

• Брикет 19.000,00 тона

• Пелет 23.000,00 тона

(чиста буковина)

ПРОДАЈЕМ половне сало-

нит табле. 065/688-86-30.

(308914)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, достава – монта-

жа, мењамо за неисправ-

не. 063/705-18-18, 335-

930. (908918)

ШЕСТ трпезаријских сто-

лица и сто, пуно дрво, 50

ера. 064/573-16-95.

(309070)

НА ПРОДАЈУ прасићи до

25 кг и свиња до 80 кг.

Тел. 064/129-45-43.

(309074)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињске елемен-

те. Судопера 3.000 дина-

ра. 063/773-45-97.

(309102)

ПРОДАЈЕМ две веш-ма-

шине марке mil le, исправ-

не. 063/158-27-50.

(309105)

НА ПРОДАЈУ прасићи, ов-

це и јагњад и свиње. Но-

восељански пут, Панчево.

064/303–969. (309131)

КУПУЈЕМ исправне и не-

исправне ТА пећи, дола-

зак, исплата одмах.

061/641-30-36. (308929)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

електричне шпорете, веш-

машине. 063/101-11-47,

064/158-44-10. (308674)

КУПУЈЕМ: перје, старин-

ски намештај, слике, са-

тове, марке, стрипове, си-

фон флаше, старо покућ-

ство. 063/705-18-18, 335-

930. (308918)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, новац, сатове,

пенкала. 013/313-458,

063/199-60-36, 064/488-

40-22. (308939)

КУПУЈЕМ букову пиљеви-

ну, 300 динара џак.

063/787-13-33. (309033)

ПРОДАЈЕМ кућу, нова

Миса, 69.000 евра, дого-

вор. 063/163-80-77.

(308563)

ПРОДАЈЕ се кућа са окућ-

ницом 3 ара, у Панчеву.

064/701-24-20. (308355)

ТЕСЛА, Стеријина бр. 2,

кућа, 50 квм + 30 квм

дворишта, 55.000 евра.

064/264-02-02. (309107)

КУПУЈЕМ шпорет на дрва,

смедеревац и... 064/370-

96-83. (309019)

КУПУЈЕМ исправне и не-

исправне ТА пећи.

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

(308918)

ПРОДАЈЕМ плац на Кара-

ули од 60 ари. Пеца,

060/534-68-69. (308864)

НОВА МИСА, Македон-

ска улица, 2,87 ари, стру-

ја, вода, канализација,

асвалт, 22.500 евра.

063/321-327. (308944)

ПРОДАЈА плацева, град-

ско-грађевинско земљи-

ште. 064/212-52-52.

(309036)

СКАДАРСКА, старија ку-

ћа, 60 квм, 9 ари, фронт 6

м, 32.000. „Кров”,

060/683-10-64. (309069)

СТРЕЛИШТЕ, градско

грађевинско земљиште,

8,206  квм, Малешевска,

4.500 ар. „Кров”,

060/683-10-64. (309069)

ГРАДСКО грађевинско зе-

мљиште, 16.618 квм,

45.000 и 38 ари, 12.000.

„Кров”, 060/683-10-64.

(309069)

ПРОДАЈЕМ грађевински

плац, Старчево, Петра

Драпшина, 15 ари.

064/320-84-32. (309073)

КУЋА 165 квм, центар,
две одвојене стамбене је-
динице, договор.
069/331-02-65. (309089)

ПРОДАЈЕМ плац на Кара-
ули од 60 ари. Пеца,
060/534-68-69. (308864)

КУЋА са плацем 59 ари,
Баваништански пут, излаз
на два пута, договор.
069/331-02-65. (309089)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац, 5 – 10 ари, 1.700
евра ар. Власинска.
060/370-70-90. (309130)

ТОП! 57 ари, грађевинско
земљиште са кућом,
99.000 евра, Баваништан-
ски пут. АМК некретнине.
061/262-08-44. (309081)

КАРАЂОРЂЕВА, банатска
кућа са вртом 3 ара,
52.990 евра. АМК некрет-
нине. 061/262-08-44.
(309081)

ПЛАЦ, Миса, 4.5 ара,
коцка, Пелистерска, про-
сек, 11.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(309139)

ПРОДАЈЕМ двоипособан

стан на Содари, комплет-

но реновиран, спратност

4/5, квадратура 63 квм,

власник 1/1. Тел.

062/885-43-03. (309093)

ТРОСОБАН стан, строги

центар, 72 квм, две тера-

се, трећи спрат, лифт, ТА,

могућност ЦГ, подрум 12

квм, укњижен, 75.000, до-

говор. Звати после 17 са-

ти. Тел. 064/119-60-06.

(308934)

ПРОДАЈЕМ стан 80 квм,

први спрат, Ружина 20,

Панчево. У згради је шест

станова и парк двориште.

065/849-71-94. (308854)

ПРОДАЈЕМ трособан

стан, 70 квм, у легализа-

цији, центар. Тел.

063/233-558. (308728)

УЖИ центар, 45, ЕТ, II,

зграда новија, 60.000.

(679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (308979)

ПРОДЈЕМ нов слтан на

Стрлеишту, 40 квм, укњи-

жен, цена договор.

064/129-81-77. (308986)

ТЕСЛА, двособан, ЦГ, 50

+ 30 квм, тераса, лифт,

50.000 евра. Договор.

(470), „Дива некретнине”,

064/246-05-71. (309017)

ТЕСЛА, трособан, III, ЦГ,

две терасе, 69 квм, одич-

на зграда, 70.000. (67),

063/744-28-66. (309139) 

МИСА, двособан, 53 квм,

повољно, приземље.

(470), „Дива некретнине”,

064/246-05-71. (309017)

ПРОДАЈЕМ кућу – три

стана, 8 ари плац, Горњи

град. 063/829-89-48.

(309027)

фантастична ЛОКАЦИЈА.

Трособан код општине –

пасаж, 78.900. АМК не-

кретнине, 061/262-08-44.

(309081)

МИСА, трособан, I, две

терасе, 100 квм, 70.000,

код школе. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66.

(309139)

ШИРИ центар, двособан,

52 квм, III, кањева пећ,

усељив одмах, 48.000.

„Кров”, 060/683-10-64.

(309069)

ЦЕНТАР, продаја станова

37 – 136 квм, цена 950 –

1.350 евра/квадрат +

ПДВ. 063/323-584.

(309124)

ЦЕНТАР, двособан, 53

квм + 2 терасе, III, ЦГ,

квалитетан, 62.000. „Му-

станг”, 069/226-66-58.

(309129)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,

37 квм, V, ЦГ, две терасе,

комплет сређен, 36.000.

(67), 063/744-28-66.

(309139)

ПРОДАЈЕМ стамбено-по-

словни простор, 59 квм,

Содара. 063/320-588. (308833)

ИЗДАЈЕМ једнособан не-

намештен стан на Стрели-

шту. 063/275-395. (309030)

КУПОВИНА, продаја не-

кретнина. АМК некретни-

не, Његошева 12.

061/262-08-44. (309081)

ПРОДАЈЕМ екстра сређен

стан, Котеж 2, 85 квм, два

купатила, кухиња врх.

064/124-45-07, 064/276-

09-97, Кикиндска 4.

(309141)

СТРЕЛИШТЕ, 55 квм, III,

ЦГ, тераса, близу школе,

обданишта и максија.

063/700-70-99. 

(309065)

ШИРИ центар, 52, ТА, II

потребно реновирање.

(679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (308979)

СОДАРА, трособан, рено-

виран, II, 67 квм, ТА,

67.000. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (309137)

СТАН до улице, Цара Ду-

шана, 39 квм, приземље,

сређен, 28.000. (67),

063/744-28-66. (309139)

КУПУЈЕМО станове, куће

на свим локацијама. Брза

исплата. (353), „Преми-

ер”, 063/800-44-30.

(309137)
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TOP Ponuda

Kneza Mihaila�             

�             
�             

do

69 rsd,
Jabuka 

ajdared 1kg

99

89.99 -22%

49 rsd,
Hleb beli sa 

susamom 
Montella rezani 

450 g

99

69.99 -28%

79 rsd,

Volim 1.5%mm 
Dukat 0.965 l      

99

94.99 -15%

49 rsd,
Namaz 

Neoplanta, više 
vrsta 125 g

99

67.99 -26%

49 rsd,
Pavlaka 

kisela 17%mm 
President 180 g 

99

59.99 -16%

89 rsd,
Kulen Montella 

rinfuz 100 g

99

119.99 -25%

99 rsd,
Keks mleveni 

Bevita Swisslion 
300 g

99

124.99 -20%

robna
marka

robna
marka

o b j a v l j u j e

O G L A S

za prijem u radni odnos 

1. Potreban radnik za tehnološku pripremu pro-

izvodnje. Potrebno znanje Auto Cad,Office, Izra-
da crteža za CNC mašine. Poželjno je znanje
engleskog jezika.

2. Potrebna radnica za rad u proizvodnji, pravl-
jenje lajsni za termoizolaciono staklo

Zainteresovani mogu poslati svoj CV na mail 
office@pavle.rs biće im odgovoreno putem maila 

ili će biti pozvani na razgovor.

Ul.Stevana Šupljikca br. 16

АГЕНЦИЈИ „Милка М”

потребне некретнине, све

локације, брза реализаци-

ја, станови, куће. (67),

063/744-28-66. (309139)

ТАМИШ КАПИЈА, издава-

ње намештена, гарсоње-

ра, гаражно место, оста-

ва. 063/224-733 (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан на Котежу,

90 квм, са грејањем.

Л061/225-16-48. (309096)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
нов стан, 50 квм, у Панче-
ву, Војводе Радомира
Путника. 065/417-95-72.
(309085)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
собан стан на Стрелишту,
ЦГ. 064/142-68-65.
(309084)

ИЗДАЈЕМ трособан стан у
строгом центру Панчева.
Тел. 061/187-32-26.
(309076)

ИЗДАЈЕМ четворособан
дуплекс, гас, центар, на-
мештен. 064/320-84-32.
(309073)

ИЗДАЈЕМ стан. 062/100-
58-57 (СМС)

ИЗДАЈЕМ кукћу код Хоте-

ла „Тамиш”, пословне на-

мене, 150 квм. 062/347-

667. (308791)

ИЗДАЈЕМ ненамештен

стан на Тесли, новоград-

ња, ЦГ, клима. 063/805-

59-36. (309099)

ИЗДАЈЕМ собе, за радни-

ке, самце. 064/305-73-01.

(309110)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намеште-

ну гарсоњеру, центар, од-

мах усељива, паркинг,

wi/fi, повољно. 065/691-

88-23. (309120)

НАМЕШТЕН једнособан,

дворишни, ТА, код Хотела

а. 064/122-48-07.

(309126)

ИЗДАЈЕМ стан на Котежу

2, 85 квм,с ређен, два ку-

патила, Кикиндска 4.

064/124-45-07, 276-09-

97. (309141)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру у центру, са ЦГ,

интернет, кабловска. Тел.

063/118-22-09. (309134)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-

мештен стан на Стрлеи-

шту. 064/420-78-44.

(308927)

ИЗДАЈЕМ пословни про-

стор 47 квм, бивша сто-

матолошка ординација на

Тесли, приземље, пар-

кинг, намештен, клима,

ТА грејање. Тел. 065/341-

97-66. (308940)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру.

064/156-95-30. (308967)

ИЗДАЈЕМ полунамештен

стан, 70 квм, може и за

пословни простор, цен-

тар. Тел. 063/233-558.

(308962)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-

мештен стан на Котежу 1.

063/167-21-45. (308984)

ИЗДАЈЕМ собу са зајед-

ничком употребом кухи-

ње и купатила. Тел.

060/031-07-26. (308991)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву,

стара Миса. 065/408-66-

56. (309010)

ГАРСОЊЕРА, стан за из-

давање, код Спортског

центра, нова Миса.

064/908-02-67. (3090’14)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,

намештен, Содара, рено-

виран, 54 квм, ТА, 230

евра. 064/245-88-57.

(309021)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-

ноипособан стан, ЦГ, Ко-

теж 2, први спрат.

063/804-15-60, 064/243-

81-10. (309039)

ИЗДАЈЕМ полунамештен

стан, дворишни, код Ау-

тобуске станице, 40 квм.

066/551-36-99, 013/407-

378. (309046)

ИЗДАЈЕМ кућу у центру

Старчева, 100 квм, са

двориштем и баштом.

063/502-211. (309051)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-

нике, самце, студенте,

раднички смештај.

063/502-211. (309051)

ИЗДАЈЕМ једнособан ве-

ћи стан, нова Миса, греја-

ње, паркинг, намештен.

Тел. 060/301-51-12.

(308894)

ИЗДАЈЕМ локал – две

просторије у центру, код

Суда. 064/440-20-89.

(308937)

ИЗДАЈЕМ пословни про-

стор 70 квм, у центру, по-

ред Грејања, сутерен.

064/440-20-89. (308937)

ПРОДАЈЕМ локал – стан,

46 квм, Цара Душана 22-

а. 064/440-20-89.

(308937)

ПРОДАЈЕМ киоск код Но-

ве поште, 12 квм + мокри

чвор. Ради десет година.

Идеално за породични

посао, 5.000 евра.

060/812-66-63. (308949)

ИЗДАЈЕМ локал 20 кв,

Змај Јовина. Звати после

14 сати. 063/755-51-77.

(308043)

ИЗДАЈЕМО локал од 65

квм на Зеленој пијаци.

013/377-230. (309119)

ИЗДАЈЕМ локал, центар.

Тел. 343-097. (309086)

ПОТРЕБАН радник-ца за

рад на бувљаку. Контакт

тел. 064/110-39-72.

(308557)

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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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

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)

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)

GRANEXPORT DOO PANČEVO
LUKA DUNAV 5, PANČEVO

RASPISUJE KONKURS

za radna mesta

– RADNIK U SILOSU

– RADNIK U PROIZVODNJI

Prijavu sa biografijom možete poslati na 
office@granexport.rs, ili nas kontaktiratii putem 

telefona pozivom na broj: 064/875-85-29.

D.O.O. „HIDROVOD”, Pančevo

Ul. Bore Šipoša 25 (Topola, kod Crne mačke)
013/341-292

TRAŽI:

1. Vozač C kategorije 2

2. Bagerista – rukovaoc građ. mašinama 2

3. Fizički – pomoćni radnik 2 

4. Vodoinstalater

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

Firmi Cards Print potrebni radnici u
proizvodnji, iskustvo nije potrebno.

Javiti se na broj telefona 064/657-73-45, Vladimir.

ПОТРЕБАН младић за рад
у паркинг гаражи.
064/699-66-99 (СМС)

ПОТРЕБНИ радници у
производњи дрвене амба-
лаже. Информације

ПОТРЕБНИ конобар-ко-
нобарица. Кафе Pi cas so
Панчево. 065/504-91-07,
065/504-91-09.
(308889)013/631-066, од
6 до 14 сати, РАС доо.
(308832)

ПОТРЕБНА мајстор за
производњу пецива и по-
требна особа за кување и
разнос кафе. 064/973-60-
66. (308550)

ПОТРЕБНА продавачица
у радница за израду пе-
карских производа у
дневној смени. 064/217-
48-56. pe ka ra smi lja -
nic@mts.rs  (308802)

СТОЛАР са искуством у
раду са плочастим мате-
ријалим, потребан СЗР
намештај „Комови”. При-
јаве слати на: in fo@ ko -
mo vi.rs  или звати
064/128-88-80. (307582)

ПОТРЕБАН возач Б кате-
горије за рад у дистрибу-
цији штампе. 069/867-72-
06. (308623)

„RE WA GRO UP” doo по-
требни радници-раднице
за рад у преради меса.
Телефон: 063/409-009.
(308256)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-
требне раднице. Није по-
требно искуство. 062/339-
279. (308415)

ПОТРЕБАН озбиљан рад-
ник за прање тепиха и ау-
томобила. 060/707-67-25,
061/168-19-70. (308351)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-
требне раднице. Није по-
требно искуство. 062/339-
279. (308415)

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање,
фуговање, поправке пар-
кета и подова, без праши-
не, квалитетно, повољно.
061/233-49-97. (308810)

КОМБИ превоз робе, се-
лидбе., 064/243-82-85.
(305093)

ПРЕДУЗЕЋУ „Be dem ene -
rgy So lu ti ons потребна
два помоћмна радника.
Пожељно познавање бра-
варских послова и обаве-
зно поседовање возачке
дозволе Б категорије. CV
слати на mail: mla den.mi -
len ko vic @be de mes.co m
или звати на број
060/763-13-17. (308992)

ПОТРЕБАН посластичар
за рад у пекари. Звати
радним данима од 8 до
18 сати. 063/865-80-48. 

РАДНИК са возачком Б,
потребан рад у ноћној
смени. 062/404-144.
(308948)

БЕТОНСКИ радови, буше-
ње 60 до 160 мм сечења,
разбијање и штемовање.
063/278-147. (308306)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством.
063/825-16-94. (308212)

СЕЛИДБА превоз друге
робе. Панчево, даље. Це-
на договар. 013/366-843,
063/193-22-29. (308300)

ПОТРЕБНЕ три раднице
за печење меса на рошти-
љу. ТР „Идеал”. 063/855-
65-56, 063/133-14-63.
(308379)

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад у маркету „Идеал”.
013/333-160, 063/106-02-
84. (308379)

VIL LA SFE RA – Геронто-
лошки центар тражи две
дипломиране медицинске
сестре. 063/801-56-63.
(308905)

ПОТРЕБНЕ раднице у пе-
кари. 062/404-144.
(308948)

БЕТОНСКИ радови, буше-
ње 60 до 160 мм сечења,
разбијање и штемовање.
063/278-147. (308306)

ГОЛУБ такси тражи дис-
печера таксија. Предност
радно искуство у таксију
и познавање Града Пан-
чева. Контакт: 064/863-
13-76. (308938)

ПОТРЕБАН возач и мон-
тер намештаја. 060/370-
99-99. (309001)

ПЕКАРИ у Старчеву по-
требна спремачица.
063/835-08-48. (308996)

РЕСТОРАНУ „Какаду” по-
требан кувар-куварица.
062/806-02-58. (308996)

ПОТРЕБНА радница за
рад у шивари на ендлери-
ци. 064/935-18-11.
(309048)

ПОТРЕБНА радница за
рад у продавници.
064/462.12-61. (309052)

ПОТРЕБНИ радници за
рад у ресторану и пице-
рији. 013/377-230,
064/259-96-62. (309119)

ПОТРЕПОСЛАСТИЧАР

потребан, плата на проце-

нат., 062/404-144.

(308948)

БАН помоћни радник у

пекари. Звати радним да-

нима од 8 до 18 сати.

063/865-80-48. 

ШЉУНАК песак сејанац

одвоз шута малим кипе-

ром, до два кубика.

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

338. (СМС)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, кречење, глетова-

ње, фарбање столарије.,

064/171-32-57. (308902)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање во-

де, канализације, кабине,

славина, бојлера, котли-

ћа. 063/836-84-76.

(308906)

ФАРБАРСКО-МОЛЕРСКИ

радови, кречење, стола-

рија, фарбање радијато-

ра. 064/280-26-15.

(308906)

БАШТЕ орем и култиви-
рам. 063/855-92-70.
(308909)

КЛИМЕ: монтажа, сервис,
антибактеријско прање.
Фриго Матић, 060/521-
93-40. (308919)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инста-
лације, табле, бојлере ТА
пећи, шпорете, белу тех-
нику. 060/521-93-40.
(308919)

ОБАРАЊЕ стабала, кре-
чење плацева, бетонира-
ње, рушења, одношење
ствари, повољно.
060/035-47-40. (308926)

ШЉУНАК од 1 до 8 m³,
песак, сејанац, ризла за
насипаље путеве.
063/472-669, 013/332-
066. (309066)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења кућа, шу-
па, обарање стабала, од-
ношење ствари, итд.
064/122-69-78. (308926)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: ре-
новирање купатила, сани-
тасрије, поправке слави-
не, одгушење канализаци-
је. 061/193-00-09.
(308928)=

ОДНОШЕЊЕ непотреб-
нихј ствари: чишћење по-
друма, шупа, тавана, из-
најмљивање мешалице.
063/772-64-56. (308935)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, одвоз шута кипе-
ром до 2 m³. 064/505-62-
44. (308952)

ДАЈЕМ часове књиговод-
ства за ученике средњих
школа. Контакт телефон:
063/102-17-30. (309038)

КАМИОН, мали кипер,
превоз: шљунак, песак,
сејанац, ризла, итд. Уто-
вар/одвоз шута. 060/474-
74-57. (308936)

ИЗВОЂЕЊЕ свих грађе-
винских радова од теме-
ља до крова. 063/724-36-
24. (308968)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор.
Александар, 064/157-20-
03. (308958)

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ
и услуге, поправка бојле-
ра, шпорета, веш-маши-
на. 063/731-52-90 (СМС)

ВРШИМО тапацирање не-
ба у аутомобилима, по-
вољно. Мики, 060/669-22-
06. (308950)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако
дрво које смета. 063/369-
846. (308971)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
одгушење судопере, купа-
тила, поправке, замене,
одмах. 064/495-77-59,
013/331-657. (309010)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
гипс, керамика, педантно.
066/270-170, 062/188-97-
71. (309020)

ТУЂА нега и помоћ у ку-
ћи. Помоћ при купању,
припреми хране, набавци
лекова, третман физиоте-
рапеута. 062/144-66-94.
(309022)

РАДИМ изолацију равних
кровова, тераса, гаража,
купатила, подрума.
013/345-874, 062/235-
839. (309032)

МЕДИЦИНСКИ педикир:
задебљања на стопалу, ку-
рије очи, урасли нокти,
гљивице на ноктима. Тел.
063/708-00-23. (309060)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена
поломљеног црепа, висин-
ски радови на крову.
065/535-24-56. (309140)

KIZ ZA – рушење објеката,
утовар и одвоз шута, ис-
копи, сечење и разбијање
бетона, насипање и наби-
јање терена. 063/218-894.
(306665)

БРАВАР-ВАРИЛАЦ: огра-
де, капије, гелендери,
надстрешнице, балкони,
остало. Злајо, 065/558-
45-17. (309095)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: сер-
вис, одгушења канализа-
ције, повољно. Тел.
064/586-85-39. (309049)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипе-
ром до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (309135)

ПРЕВОЗИМ мањим кипе-
ром повољно: ризлу, се-
парисани шљунак, песак,
сејанац. 064/354-69-94,
063/754-02-72. (309062)

НУДИМ услуге сређивања
гробних места и око њих
као и одржавање. Цена
по договору. 069/172-73-
07. (309068)

МЕЊАМ пелене, нега по-
кретних, непокретних.
061/282-48-28. (309018)

KIZ ZA – превоз шљунка,
песка, сејанца и ризле.
Услуге виљушкарима но-
сивости и до 10 тона.
063/218-894. (306665)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (308654)

KIZ ZA – продаја квали-
тетних бехатон коцки са
припремом и радом.
064/648-24-47. (306665)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере и осталу
белу технику поправљамо
са гаранцијом. „Фриго-
техник”. 064/122-68-05.
(308871)

ТВ сервис „Тесла електро-
ник”, бесплатан превоз и
преглед. 060/078-47-89,
063/778-47-89. Ул. Јована
Рајића 1, код поште на
Тесли. (309077)

УЛИЧНЕ
ПРОДАВЦЕ

НОВИНА

ТРАЖИ

301-150, 300-830



ТУРИЗАМ

РАЗНОУСЛУГЕ

Петак, 15. октобар 2021. 21

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Последњи поздрав мами

ЈЕЛКИ СТАНКОВИЋ

Туга и бол за тобом је огромна, морам даље без тебе.

Твоја ћерка АНЂА и зет МИЛАН

(125/309116)

Последњи поздрав баки

ЈЕЛКИ СТАНКОВИЋ

Заборав не постоји.

Твоја унука БОЈАНА са породицом

(126/309116)

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и из-
градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-
ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС
и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014, 83/18, 31/19,
37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) 

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

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД 

План детаљне регулације за изградњу инфраструк-
турних објеката – енергетских и оптичких водова у
КО Старчево, КО Војловица и КО Панчево за пове-
зивање комплекса „Ветроелектрана” са објектима
дистрибутивног и преносног система

Излаже се на рани јавни увид План детаљне регу-
лације за изградњу инфраструктурних објеката –
енергетских и оптичких водова у КО Старчево, КО
Војловица и КО Панчево за повезивање комплекса
„Ветроелектрана” са објектима дистрибутивног и
преносног система (у даљем тексту План).

Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15
дана и то почев од 15. 10. 2021. године.

Наведени плански документ, биће изложен на рани
јавни увид, у згради Градске управе Града Панчева,
ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом
спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана
од 9 до 13 сати. Све информације у вези са огласом
могу се добити путем телефона 013/353-304. 

План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању раног јавног увида, на званичној
интернет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-
ти примедбе у току трајања раног јавног увида, ис-
кључиво у писаном облику, 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. Евидентиране примедбе и суге-
стије могу утицати на планска решења.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 20. Закона о про-

цени утицаја на животну средину („Службени глас-

ник РС”, бр. 135/04 и 36/09) 

ОГЛАШАВА

јавни увид студије о процени утицаја

на животну средину

Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад из Новог Сада,

Улица Народног фронта бр. 12, поднео je захтев за

давање сагласности на Студију о процени утицаја на

животну средину ПРОЈЕКТА Реконструкција резер-

воара ФБ-1114, на к.п. број 3549 КО Војловица.

Подаци и документација из захтева носиоца пројек-

та могу се добити на увид радним данима од 10 до

14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата

за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар

Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцела-

рија бр. 39) и у просторијама Градске управе Града

Панчева, улица Трг краља Петра I бр. 2 - 4, до 22.

11. 2021. године. За време трајања јавног увида за-

интересована јавност може у писменом облику под-

нети примедбе и мишљења на изложену студију о

процени утицаја на адресу Покрајинског секрета-

ријата.

У циљу организовања здравствено безбедних услова

за одржавање јавне расправе и презентације, не-

опходно је да сви заинтересовани најаве своје учеш-

ће телефонским путем +381 21 487 46 90 или путем

електронске поште на e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs

Јавна расправа и презентација одржаће се 23. 11.

2021. године у згради Покрајинске владе (призем-

ље, канцеларија бр. 39) у 12 сати.

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

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

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

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

37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД 

План детаљне регулације за изградњу инфраструк-

турног комплекса „Ветроелектрана” на подручју ка-

тастарских општина Старчево и Панчево на терито-

рији Града Панчева

Излаже се на рани јавни увид План детаљне регу-

лације за изградњу инфраструктурног комплекса

„Ветроелектрана” на подручју катастарских општина

Старчево и Панчево на територији Града Панчева (

у даљем тексту План).

Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15

дана и то почев од 15. 10. 2021. године.

Наведени плански документ, биће изложен на рани

јавни увид, у згради Градске управе Града Панчева,

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

спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана

од 9 до 13 сати. Све информације у вези са огласом

могу се добити путем телефона 013/353-304. 

План ће бити доступан јавности и у дигиталном

облику, у трајању раног јавног увида, на званичној

интернет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе у току трајања раног јавног увида, ис-

кључиво у писаном облику, 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. Евидентиране примедбе и суге-

стије могу утицати на планска решења.

ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ

РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

рас пи су је

КОН КУРС

за рад но ме сто:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

– ТЕХНИЧАР

За ин те ре со ва ни тре ба да по ша љу CV на мејл 

адре су: zzzzpancevac@gmail.com

или

да га до не су лич но у про сто ри је За во да „Пан че -

вац”, на адре су: Ву ка Ка ра џи ћа 1.

Рок за кон ку ри са ње: 31. октобар 2021.

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

KIZ ZA – орезивање и сеча

дрвећа из камиона са

корпом, прање прозора,

чишћење олука, замена

црепа, изнајмљивање ма-

казастих платформи.

063/218-894.(306665)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,

превоз камионима, рад

виљушкарима и машин-

ско чишћење терена са

одвозом. 060/425-54-43.

(306665)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,

сејанца. Најповољнија ри-

зла у граду од 2.000 /м³.

064/648-24-50. (306665)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комар-

ници, венецијанери, све

завесе, тенде, хармо-вра-

та, роло-заштита.

063/816-20-98. (309045)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушење купатила, канали-

зације, водоводне адапта-

ције, замена вирбли, вен-

тила, батерија, санитари-

је, све за воду, 0-24 сата.

Пензионерима екстра по-

пуст. Долазим одмах.

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

89, Јовичин. (309031)

СЕЛИДБЕ, превоз, могућ-

ност радника, попуст ван-

градске. 064/482-65-53.

(307692)

НАЈАМ виљушкара за уто-

вар и истовар робе, теле-

хендлера до 18 м висине.

064/648-24-50. (306665)   

ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”,

дубинско прање тепиха и

намештаја. 302-820,

064/129-63-79.

(309136)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и

одвоз шута, лупање бето-

на и ископ мини багери-

ма. 064/648-24-50.

(306665)

ПРОФЕСИОНАЛНО сече-

ње, поткрисивање дрвећа

из камиона до 30 м виси-

не. 064/648-24-50.

(306665)  

МОМАК, 1975, неоже-

њен, инвалидски пензио-

нер упознао би девојку

ради брака. 064/520-62-

98 (СМС)

ПЕНЗИОНЕР, упознао би

озбиљну нормалну даму

до 65 година. Молим за

озбиљне понуде. 064/318-

44-14. (309087)

ПРОДАЈЕМ апартман , 73

квм, у Грчкој у месту Неа

Каликратиа. Тел.

063/103-04-33. (309047)

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.

• Нови изглед

интернет

портала

„Панчевац”

• Информације

24 сата дневно,

седам дана 

у недељи

• Бесплатни

огласи на сајту

за оглашиваче 

у листу

УСКОРО!

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs
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ЕУЂЕНИЈА БАЛТЕАНУ
30. VI 1948 – 9. X 2021.

Најдража,

живећеш у нашим речима сваког јутра, у мислима сваког дана, у сновима

сваке ноћи. Увек ћемо те волети.

Твоји: КРИСТИЈАН, КРИСТИНА, ЈАНА и ЖЕЉКО

(94/р)

ЕУЂЕНИЈА БАЛТЕАНУ
30. VI 1948 – 9. X 2021.

Животе мили, како без тебе? Зеница твоја не види лек. 

Кад тебе немам, немам ни себе. Волећу те мама заувек!

Твоја КРИСТИНА
(95/Р)

Последњи поздрав тетка

ЂИНИ

од СУНЧИЦЕ САВИЋ и ФИЛИПА

(96/309057)

Последњи поздрав

ЕУЂЕНИЈИ

од прија ЉУБИНКЕ и пријатеља МИЛАНА

(97/309057)

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да нас

је 8. октобра 2021.  у 94. години, заувек напустила наша драга и

вољена

АНЂЕЛКА САЛАПУРА АНЂА
рођ. Гвозденов

1928–2021.

Сахрана је обављена 13. октобра 2021.  године на гробљу Котеж у

Панчеву.

Нема речи утехе за наш губитак и бол. Хвала ти за све што си

учинила за нас. Почивај у миру, а ми ћемо те вено чувати у нашим

срцима.

Ожалошћени: син ДРАГАН, снаја МИРА, унуци ДУЊА, ДРАГАНА,

МИЛОШ и БОЈАНА, праунуци САРА, ДАМЈАН и МИЛЕНА и зетови

ВЛАДАН и ГИЉЕРМО

(82/309029)

Драга наша Дадо,

ти ниси отишла, ти живиш са нама и у нама до краја нашег живота.

Не закључавамо врата јер те чекамо да дођеш увек насмејана, као

кад си имала шеснаест година.  

Твоји родитељи никада нису били љубоморни на нашу љубав.  

Покушај унатраг дане да бројиш, покушај поново сате да бројиш,

у сваки тренутак живота зађи, све пропуштено поново нађи.

Покушај друкчије да постојиш.

Воле те твоји ЈАСКА и ЈОЦА

(88/309050)

Последњи поздрав

АНЂИ САЛАПУРА
Драга тетка Анђо хвала ти за све добро што си ми у жи-
воту учинила и увек ме гледала као твог трећег сина.

Ожалошћени: БАНЕ ДАНИЛОВИЋ са супругом

(122/309113)
ГИЗЕЛОМ и породицама

МИЛОВАНКА СТОЈЧЕВИЋ
1937–2021.

Последњи поздрав од сина ЗОРАНА, снаје

СНЕЖАНЕ, унука БРАНИСЛАВА, унуке САЊЕ,

снаје ИВАНЕ и праунука ЛАНЕ и ДУЊЕ

(137/309133)

Последњи поздрав

деда ПЕТРУ

од ЦЕЦЕ и БИЉЕ

са породицама

(107/309082)

Последњи поздрав

колегиници

СПАСЕНИЈИ

МАНЧИЋ

од колегиница

из Градске управе

(109/309088)

10. октобра 2021, после краће и теже болести, изненада нас је на-

пустила наша мила и драга Мамика

ВИДОСАВА ЛАЗАРОВ ЦУКА
1940–2021.

из Долова

Милостиви Госоде, прими је је у своје наручје.

Огради је светим Твојим анђелима, да заштитом њиховом и љуба-

вљу Твојом достигне блажен вечни живот.

Синови САВА и СТЕВИЦА
(27/308945)

Последњи поздрав баби

ЈЕЛКИ СТАНКОВИЋ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Унука ВАЊА, зет МЛАДЕН

и праунук ДАНИЛО

(127/309116)

Последњи поздрав мами

ЈЕЛКИ СТАНКОВИЋ

Отишла си и оставила велику празни-

ну и тугу у нашим срцима.

Син САВА, снаја ДАНА

и унука ДАЈАНА

(128/309116)

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.

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

куму Драгану

ДРАГАН

ЈОВАНОВИЋ

од ИВЕ

са породицом

(69/309002)

ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ

Последњи поздрав од пријатеља: РАДОВАНА,

КРЕЗЕ, ЗУБЕ, ТАМБУРЕ, Кафеа „Чоби”

и „Ауто Ђуре”

(80/309016)

Последњи поздрав Ненадовом оцу и комшији

ДРАГАНУ ЈОВАНОВИЋУ

Породице ГОВЕДАРИЦА и БУКВИЋ
(85/309040)

Мом вољеном сину

ДРАГАНУ ЈОВАНОВИЋУ
1955–2021.

Последњи поздрав мом сину.

Љубав и успомену чуваћу у срцу заувек.

Воли те твоја мајка РОШКА

(89/309053)

Наш вољени

ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ
1955–2021.

Постоји љубав коју смрт не прекида. Увек ћеш

бити у нашим срцима и мислима.

Ожалошћени: сестра ЗОРИЦА, зет СЛАВКО, 

ОГЊЕН, ВЛАДАН и МАГДАЛЕНА

(90/309053)

Са великом тугом обавештавамо родбину и пријатеље да је наш вољени су-

пруг и отац

ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ
1955–2021.

преминуо 11. октобра а сахрана је обављена 14. октобра, на гробљу Котеж.

Ожалошћени: супруга НАДА, синови БОЈАН и НЕНАД са породицама
(102/309067)

Последњи поздрав

драгом комшији и

пријатељу

ДРАГАНУ

ЈОВАНОВИЋУ

од породице

ШКОРУЋАК

(117/309104)

Последњи поздрв

драгом пријатељу и

колеги

ДРАГАНУ

ЈОВАНОВИЋУ

ПЕТАР БУДИШКА

и БАБО ИВАН

(119/309109)

ДРАГАН

ЈОВАНОВИЋ

Последњи поздрав

од КРТОЛЕ

са породицом

(130/309118)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ ЈОВАНОВИЋУ

ШАМПИОНУ

Почивај у миру.

ПАВЛЕ ТМУШИЋ са породицом

(131/309121)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ ЈОВАНОВИЋУ
од његових пријатеља: КРТОЛА, МИЋО ПРИЗМА, СИМО БРАШО, ДАЛИБОР

ЖУЋО,  СИНГЕР, ЈОЦА МАКЕДОНАЦ, ГАШО, ПАВЛЕ ТМУШИЋ, ЗОРАН

ВАСИЋ, МИКИ СТАКЛОРЕЗАЦ, ЂУРО БЕРИЋ, ГОРАН КРАВЧЕНКО, СВЕТО

ПЕЋАНАЦ, ГРЧКО, ЈЕРЕМИЈА, МАРКО ХРИБ, БРАШКО МАНДИЋ, ТАМБУРА,

КНИНЏА, РАДЕ ЦВЕТИЋ, ЗОРАН ЦАРАН, РАДОВАН МОМЧИЛОВИЋ,

КРЕЗО, БУДА УШКЕ, БЕРИ, ЂЕНКА, ВЛАДО МАКЕДОНАЦ, АЦА ХАЈДЕР,

РОБИ, МИПИ, ВЕСКО, ПРИЈОВИЋ, РАДЕ МИНЂУША, БАНЕ АЈДЕР, ГАГИ

ЦРНИ, ДРАГО, ЗЛАЈА БАГЕР, ЦОЈА, ЖАРЕ ФИТ, ЈАСМИНКО, ЈОЦА ВУЛКАН,

СЛАВКО ЗАВИЧАЈ, МАГЛОВ, МАРКОВИЋ СТОЈАН, КЕКА, ЛУЦАР и ЗОКИ

ПТИЦА

(129/309117)

6. октобра 2021. напустио нас је наш драги

НИКОЛА ВУКША
рођ. 1939. године

Сахрана је одржана 11. октобра на Новом гробљу.

Вечно ћемо га се сећати и бити поносни на њега. 

Супруга БОЖИЦА, син ЂУРА, унуке ИДА и НИНА

и снаја ДАНИЦА

(13/308921)

С тугом у срцу опраштамо се од нашег

драгог брата и стрица

НИКОЛЕ ВУКША
1939–2021.

Ниџо, био си и остао наш највећи аутори-

тет и ослонац. Хвала ти за сву љубав и по-

моћ коју си нам пружио. Оставио си неиз-

брисив траг у нашим животима и срцима.

Памтићемо те док смо живи.

Твоји: КАРОШ и ћерка

(19/308931)

Последњи поздрав драгом чика Николи

НИКОЛА ВУКША
1939–2021.

од ДУШИЦЕ и МИЛИЦЕ са породицама

(14/308921)

Наш драги

АЛЕКСАНДРОС

ХАЏИХРИСТОС
22. IX 1959.

После дуге болести,

напустио нас је 10.

октобра 2021. године.

Сахрана је обављена

13. октобра 2021.

Ожалошћена

породица

(78/309013)

С великим болом у срцу, на последњи починак,

испратили смо нашег драгог

ДУШАНА ЛАЗАРЕВИЋА

Ожалошћени: супруга МИЛИЦА, 

синови СЛАЂАН и ЗОРАН, 

унуци МИХАЈЛО и ЛУКА, снаја ЕЛЕОНОРА, 

остала родбина и пријатељи

(81/309024)

После краће болести

12. октобра 2021. на-

пустила нас је мајка

и бака

ДРАГИЦА

ДРИЊАК

Сахрана је 14. окто-

бра 2021. у Старчеву,

католичко гробље

Последњи поздрав.

Син НЕДЕЉКО

са породицом

(134/309127)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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Последњи поздрав вољеној тетки

СОФИЈИ ИВАНЧЕВИЋ
1951–2021.

Хвала ти на свему…

Нека ти лака црна земља.

Твој сестрић ДУШАН

(23/308933)

Последњи поздрав

СОФИЈИ ИВАНЧЕВИЋ

Најбољој сестри и тетки

од сестре СМИЉЕ и сестрића ДУШКА

(22/308932)

Последњи поздрав

другарици

СОКИ
1951–2021.

Остала су дела и при-

че које ће се вечно

памтити.

Породица ПАНИЋ
(47/308970)

Последњи поздрав мајци, баки и свекрви

СОФИЈИ ИВАНЧЕВИЋ
1952–2021.

Увек ћеш бити са нама.

Твоји: син ПЕЂА, ћерка ДУШКА, снаја ЈЕЛЕНА и унуци АНДРЕЈ, 

АЛЕКСАНДРА, ДРАГАНА и МАРИЈА
(49/308973)

Последњи поздрав прији Соки

СОФИЈА ИВАНЧЕВИЋ

од ДУШАНА РАДАНОВИЋА са породицом
(93/ф)

Последњи поздрав сестри

СОФИЈИ ИВАНЧЕВИЋ
рођ. Павлов

1951–2021.
Почивај у миру.

Брат ВАСА ПАВЛОВ

(101/309064)

Последњи поздрав

ДОБРЕ

СТОИЛКОВИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Супруга ВЕРА, 

ћерке МИЉАНА

и ЈЕЛЕНА, 

зет НЕНАД

и унуци ЛУКА

и СОФИЈА

(25(/308942)

Последњи поздрав

ДОБРЕТУ СТОИЛКОВИЋУ

од ДРАГИЦЕ, СРЂАНА и ЕМИЛА

(26/308943)

Последњи поздрав драгом

ДОБРЕТУ

од колектива Пољопривредне школе „Јосиф Панчић”

(92/ф)

Драги колега

ДОБРЕ

Твојим изненадним одласком остала је велика

празнина у нашим срцима. 

Памтићемо те заувек.

Твоји агрономи

(87/309044)

Последњи поздрав драгом колеги

ДОБРЕТУ СТОИЛКОВИЋУ

Вечно ће живети у сећању колега пензионера:

ДРАГИЦЕ КОРИЋАНАЦ, ВЕРЕ ЈЕВТИЋ, 

БРАНКА СТЕФАНОВИЋА, СТОЈАНА МИЛИЋА,

ДРАГАНА ЛАБОВИЋА и БОГДАНА ЈАРИЋА

(91/309054)

ДОБРЕ

СТОИЛКОВИЋ
1955–2021.

Изненада си отишао,

остала је туга и бол...

Неутешне сестре

МИЛУНКА

и СОЛУНКА

са породицама

(106/309080)

Последњи поздрав нашем драгом

СВЕТИ МАЛЕШЕВИЋУ
Вољени никада не умиру. 

Воле те: твоја супруга МИЛЕНКА, ћерке ОЛГИЦА и МИЛЕНА

са породицама
(45/308966)

Последњи поздрав

СВЕТИ МАЛЕШЕВИЋУ

Почивај у миру. С љубављу ћемо те чувати од заборава.

БОРО и МИЛКА
(60/308989)

Последњи поздрав

СВЕТИ

МАЛЕШЕВИЋУ

од породице

МИЛУТИНОВ

(63/308995)

Последњи поздрав

ИЛИЈИ ЖИВАНОВИЋУ
23. X 1948 – 12. X 2021.

од супруге МИЛЕВЕ, ћерки ЈЕЛЕНЕ

и ЈОВАНКЕ, зетова, унука и остале родбине

(115/309100)

Последњи поздрав нашем драгом

ЗОРАНУ ЧОБАНОВИЋУ

Чуваћемо успомену на тебе и кроз песме

које си волео... Нека те анђели чувају.

РИСТА, НЕЛА, АНА и ТЕА

(40/308959)

БЛАГАЈНА

013/300-830

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке

на ших услу га да на це не

огла са и чи ту ља одо бра -

ва мо по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.
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др БРАНИСЛАВ СУБОТИЋ
1946–2021.

Са великом тугом и болом јављам да ме мој најмилији супруг

напустио, отишао је у окриље драгог Бога и анђела.

Супруга ВЕСЕЛА његова ДЕБЕЛИЦА

(3/308904)

др БРАНИСЛАВ СУБОТИЋ
1946–2021.

Напустио нас је добри Бранко, велики лаф и узор многима –

легенда.

Наше искрено саучешће у овим тренуцима бола његовој супрузи

Весели.

НИКША и АЛЕКСАНДРА из Швајцарске

(4/308904)

СЛАВКО ЈАМБРУШИЋ
1946–2021.

Последњи поздрав од супруге РАДОЈКЕ, синови ДАНИЕЛА

и ЗОРАНА, снаје ТАЊЕ и ГОРДАНЕ, унуке АНАСТАЗИЈЕ

и унука МИЉАНА, АНДРЕЈА и ДАМЈАНА

Заувек ћеш остати у нашим срцима, нека те анђели чувају.

(57/308981)

др БРАНИСЛАВ СУБОТИЋ
1946–2021.

Пита ваздух јесењи, пита ветар северни, питају

ме друже где си ти. Ту је ја их лажем, знам нема

моме другу крај, ова песма мој је опроштај.

Последњи поздрав великом пријатељу

од БОЈАНА
(71/309005)

Последњи поздрав

куму

СЛАВКУ

ЈАМБРУШИЋУ

од куме СЛАВИЦЕ

са породицом

(74/309011)

Поштованом

МИЛЕНКУ

ГОЈКОВИЋУ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима као

ведри и племенити

комшија

Породица

КОМЉЕНОВИЋ

(77/309012)

После дуге и тешке болести напустио нас

је

МИЛИЈА ТОДОРОВИЋ
1951–2021.

Наш вољени тата, таст и деда преминуо је

7. октобра, али ће заувек остати у нашим

срцима.

Ожалошћени: ћерка МАЈА, зет ДЕЈАН и

унуци АЛЕКСА и ЕМА

(99/309062)

После дуге и тешке болести напустио нас

је

МИЛИЈА ТОДОРОВИЋ
1951–2021.

Наш вољени преминуо је 7. октобра.

Сахрана је обављена 11. октобра на Но-

вом гробљу.

Ожалошћена супруга ЂИНА

са породицом

(100/309063)

Последњи поздрав

нашем драгом ујаку

МИЛИЈИ

ТОДОРОВИЋУ

Почивај у миру и без

бола.

ЗОРАН и ТАЊА

са породицом
(73/309007)

МИЛИЈА

ТОДОРОВИЋ

Последњи поздрав

драгом тати. Почивај

у миру.

Ћерка ЈОВАНА

са породицом

(72/309007)

ЕВА РУКАВИНА
1931–2021.

Последњи поздрав од станара

у Војовођанском булевару 46

(135/ф-1130)

РОМАНЦА ШИПКА
1968–2021.

Последњи поздрав колегиници Романци

од колектива Апотеке „Пандора”

(46/308969)

Моја другарица

РОМАНЦА

ШИПКА
1968–2021.

Данас, увек, заувек...

БРАНКА и СТЕФАНА

са породицама
(67/308999)

РОМАНЦА ШИПКА
рођ. Раша

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

(114/309098)
                                                          Породица ГИЛЕЗАН

11. октобра 2021. напустила нас је наша драга

бака и свекрва

АНА БОКИЋ
1938–2021.

Сахрана ће се обавити 15. октобра 2021, на Но-

вом гробљу, у 12 сати.

Заувек ћеш недостајати

твојој МАРИЈИ и ДУШКИ
(120/309111)

Последњи поздрав милој баки

АНИ БОКИЋ
1938–2021.

Коначно си отишла код свог драгог сина.

Знам да си због мене живела свих ових го-

дина. Хвала ти на неизмерној љубави.

Поздрави ми тату. Пуно те волим и чувам

у срцу заувек.

Твоја МАРИЈА

(121/309111)
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Последњи поздрав

нашем

КОСТИ

ЖУРЖУЉУ

VI II-2 „Ђура Јакшић”

(9/308912)

Последњи поздрав дра-
гом чики

КОСТИ

ЖУРЖУЉУ
1966–2021.

Волео си живот, живео
га лепо, а сада си тамо
негде далеко. Заувек
ћеш бити у мом срцу.

Твој ФИЋА
(33/308955)

КОСТА ЖУРЖУЉ
1966–2021.

Последњи поздрав вољеном тати и супругу.

Хвала ти што си био најбољи отац и супруг. Хва-

ла ти што си нас свему научио. Са поносом на-

стављамо тамо где си ти стао. У нашим срцима и

даље куца твоје срце. Ти и даље живиш.

Твоји најмилији: супруга ГОРДАНА, 

син НЕМАЊА, ћерка БОЈАНА и зет ВЛАДА
(35/308955)

Последњи поздрав вољеном тати

КОСТИ ЖУРЖУЉУ
1966–2021.

Поносна сам што си био мој отац. Поносна сам

што сам твоја копија. Научио си ме да поносно

стојим крај тебе. 

Све док ја дишем и ти си самном.

Воли те твоја БОКА

(36/3089559

КОСТА ЖУРЖУЉ
1966–2021.

Последњи поздрав мом Соколу.

Поносан сам што са те имао. Кроз живот ћу корачати

храбро и поносно, онако како си ме ти научио. 

Знам да ме никада нећеш напустити, да ћемо заједно

ходати раме уз раме банатским ораницама. 

Поносно ћу те чувати од заборава.

Воли те твој син НЕМАЊА

(37/308955)

КОСТА ЖУРЖУЉ
1966–2021.

Последњи поздрав вољеном супругу.

Сваки минут са тобом био је злата вредан, јер си

био најбољи супруг. 

Хвала ти за сву срећу, а сада без тебе више није

исто. У мени куца твоје срце.

Воли те твоја ГОЦА РУЖА
(38/308955)

Последњи поздрав драгом брату, деверу и чики

КОСТИ ЖУРЖУЉУ
1966–2021.

Поносни смо што смо те имали, тужни што смо

те изгубили.

Памтићемо те са љубављу и поштовањем, споми-

њати и чувати од заборава.

Воле те твоји: СЛАВКО, СОФИЈА и ФИЛИП

(34/308955)

Последњи поздрав

комшији и пријатељу

КОЛЕТУ

Дуго ће још под ке-

стеном одјекивати

твој глас „десте соко-

лови”...

Недостајаћеш нам...

Недостајаће нам дру-

жење с тобом...

„Твоји соколови”

(56/308980

Последњи поздрав најдражем куму

КОСТИ ЖУРЖУЉУ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Кумови ЈУКИЋИ

(68/309000)

КОСТА ЖУРЖУЉ
1966–2021.

Ожалошћене породице МИЛЕНКОВИЋ,

ВРАНИЋ и РАДАНОВ

(116/309103)

20. октобра навршава се пет година откако није

са нама наш вољени

НИКОЛА ВУКАДИНОВИЋ НИЏА

дипл. инж. грађ. и музичар

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на

њега. 

Ћерка КАТАРИНА, зет СТЕВАН и унук ЛУКА

(138/309142)

СЕЋАЊЕ

2018–2021.

ПЕТРОВИЋ

СОФИЈА СВЕТИСЛАВ
14. X 2018. 23. XI 2018.

Неизмерна срећа и част је што сте нам родитељи.

Неутешна деца са породицама
(139/309143)

Тешка срца се опраштамо од нашег вољеног супруга, оца, та-

ста, свекра и деде

МИЛЕТА

Ти си био наше све. 

Нека те чувају анђели уместо нас.

Супруга ЉИЉАНА, син ВЛАДАН са породицом, 

ћерке ДАНИЈЕЛА и САНЕЛА са породицама

(64/308997)

МИЛЕ
Смрт не постоји, људи
умиру кад их сви забо-
раве.
Почивај у миру а ми ће-
мо те чувати од забора-
ва.

Последњи поздрав од
МАЈЕ, ПЕЦЕ и деце –
породица ДИВАЦ

(65/308997)

Последњи поздрав оцу, свекру, деди и прадеди

ЛАЗИН АНЂЕЛКУ
1936–2021.

од сина МИЛОРАДА, снаје ДРАГАНЕ
(32/308954) са унуцима и праунуцима

Отишао је 7. октобра
мирно и нечујено као и
што си проживео живот

ПЕРА

ЈОСИМОВ
Сахрана је обављена 11.
октобра на Новом гробљу.
Ожалошћени: ЉИЉА и
ДРАГАН, снаја ТАЊА и
САЊА са породицом

(104/309072)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо не-

дељни помен нашој вољеној мајци давати у субо-

ту, 16. октобра 2021. у 11 сати, на гробљу Котеж

СТОЈАНА ТОШКОВИЋ
1938–2021.

Ожалошћена деца

(132/309122)

13. октобра преминула је наша вољена

ЗОРИЦА ПЕТРОВИЋ
1938–2021.

Хвала јој на неизмерној љубави и пожртвова-

њу. Сахрана ће бити обављена на Старом пра-

вославном гробљу, у петак, 15. октобра, у 16

сати.

Њени најмилији: ћерка БРАНИСЛАВА, син

ДРАШКО, унуци СОФИЈА, МИРОСЛАВ

и МИЛОШ, снаја АЛЕКСАНДРА и зет СРЂАН

(124/309115)

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

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

свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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У суботу, 16. октобра 2021. на омољачком гробљу дајемо трогодишњи

помен

РАДОМИРУ НИКОЛИЋУ

Време пролази, али туга, сећање и љубав према вољеном супругу,

оцу, тасту, деди и прадеди не престаје. Заувек ћеш живети у на-

шим срцима.

Неутешни: супруга МИЛИЦА, син МИЛИСАВ са породицом, 

ћерка СВЕТЛАНА са породицом, унуци и праунуци

као и родбина и пријатељи

(58/308985)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

БОЈА

ЖИВКОВИЋ
20. X 2020 – 20. X 2021.

Много нам недоста-

јеш.

Твоји најмилији

(59/308987)

9. октобра навршава се
осам година откада нас
је напустио наш драги

ТРАЈАН ЂУЛА

КИРКА
1953–2013.

из Банатског Новог Села

Ожалошћена породица
(41/308960)

Прошле су три године

откада није са нама

ЖИВКО

ВЕЉИЋ
13. X 2018 – 13. X 2021.

Тугују за тобом

супруга ГОРДАНА,

синови САША

и ЗОРАН

са породицама

(44/3089659

РАДИВОЈ ЂУРКА

Годину дана срећо моја како си отишао без поздрава, изненада,

па како смо могли и да помислимо.

Нека те анђели чувају анђелу мој.
(83/309032)

СЕЋАЊЕ

ВЕКОСЛАВ

ПАНАЈОТОВИЋ
20. X 2012.

И даље си у нашим

срцима и мислима.

ЦВЕТАНКА са децом
(86/309042)

2016–2021.

МИЛАН БУКУР

Увек вољен и никада заборављен,

Супруга СМИЉА и син ДУШАН

(21/308932)

18. октобра 2021. навршава се тринаест година

откако није са нама наш

ЂОРЂЕ НИНИЋ
Породица

(98/309059)

IN ME MO RI AM

КЕРЕБИЋ

МАРИЈА ДРАГАН ЂОРЂЕ
1935–1987. 1961–1997. 1933–2017.

Заувек сте у нашим мислима и срцима.

ЗОРАН са породицом
(108/309083)

РАША

МИЛОВАНОВИЋ
16. X 1996 – 16. X 2021.

С љубављу

и поштовањем

супруга, ћерка

и унука

(1/308850)

СТЕФАНИЈА РАДЕВИЋ
16. X 2011 – 16. X 2021.

из Пећи

Сећања живе јер је твоја доброта јача од заборава.

БУДО са породицом, МИРКО са породицом,

МИШКОВА породица и Надин супруг СЛАВКО

(12/308920)

22. октобра 2021, у 11.30, на гробљу Котеж, одржаћемо четрдесе-

тодневни помен мом драгом супругу

МИОДРАГУ ЦОЛИЋУ

Дани пролазе, али не бледе сећања на твоју племенитост, добро-

ту и несебичност. 

Откада те нема само сузе, бол и неизмерна туга.

Нека ми те анђели чувају.

Твоја неутешна супруга НАДЕЖДА ЦОЛИЋ

(103/309071)

У суботу, 16. октобра 2021. дајемо годи-

шњи помен нашем драгом

ИЛИЈА КОРДА

Вечно ћеш живети у нашим сећањима...

Супруга МАРТА, син ЖЕЉКО, 

снаја ВЕСНА, унуке ЈОВАНА, ЈЕЛЕНА

и зет ФИЛИП

(105/309075)

Драги Ниџо

НИКОЛА

КОВАЧЕВИЋ

Пријатељу наш, мно-

го недостајеш.

СТАНА и ДРАГАН

са породицом

(110/309089)

СЕЋАЊЕ

БОРДОШ

ИВАН ЛИЛЕ
15. X 2004 – 15. X 2021.

Време пролази, али се-

ћање и успомене остају.

Супруга МАРИЈА

(113/309094)

Сећање на наше драге

ВУКЧЕВИЋ

РАДОМИР МИЋА МАРИЈА
12. I 1942 – 17. X 1983. 12. XII 1945 – 26. V 2017.

(18/309106)
                                         Ваш син МИКИ са породицом

Прошло је тужних два-
десет шест година

ИВИЦА

КОСАНИЋ

Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.

Супруга ВЕРИЦА, 
синови ДРАГАН и

ЗОРАН са породицама
(51/308975)

У суботу, 16. октобра 2021, у 11 сати, на

Старом православном гробљу обележава-

мо годину дана откада нас је напустио

наш драги

НИКОЛА КОВАЧЕВИЋ
1942–2020.

Твоји најмилији

(133/309125)

15. октобра навршавају
се две године откако
нас је напустила

САВА

ПАНЧЕВАЧКИ
Ожалошћени: 

син СЛАВОЉУБ
и унуци МЛАДЕН, 

ВЛАДИСЛАВ и АНЂЕЛА

(136/309132)

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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Две године је прошло откако нас је изне-

нада напустио

ДУШАН ВЕКЕЦКИ

Наш вољени преминуо је 18. октобра

2019. али ће заувек живети у нашим срци-

ма

Не постоји време које доноси заборав,

нити сећање у којем те нема.

Твоји: супруга, ћерка, зет и унуке

(7/308910)

СЕЋАЊЕ

СПОМЕНКА ПАВКОВИЋ СЕКА
2011–2021.

Драга наша мајко, постоји љубав коју смрт не прекида. 
Хвала ти за све најлепше тренутке и сву доброту коју си нам пружила.
Увек ћеш бити у нашим мислима и срцима.

Воле те твоји најмилији

(16/308924)

СЕЋАЊЕ

СУЗАНА

ТАСИЋ
11. VI 1970 – 15. X 2001

– 15. X 2021.

Твоји: мама, брат са

породицом и ћале

(18/308930)

14. октобра 2021. навршавају се две године отка-

ко је преминуо наш дека и таст

СТАНИМИР АНЂЕЛКОВИЋ
1932–2019.

Почивај миру, има ко да те памти.

ЦУКИЦА и зет

(20/308931)

СПАСИЋ

ОЛГА СТОЈАН
15. X 2002 – 15. X 2021. 8. XI 2011 – 8. XI 2021.

(24/308942)

СУЗАНА СТЕВАНОВИЋ

16. октобра 2021. даваћемо шестомесечни помен, у 11 сати.

Драго моје дете, време пролази, мој бол и туга је све већа. Док

моје срце куца и ти ћеш живети у њему.

Твоја мама СЛАВИЦА

(30/308951)

СЕЋАЊЕ

ДРАГАН ИВКОВИЋ ЦОКИ

Прошле су три године, а сва осећања су се сти-

снула у једну реч – недостајеш...

Хвала ти за сву љубав коју си нам даривао.

Твоји најмилији: МИЦА, МИЛОШ и БАНЕ

(31/308953)

15. октобра 2021. навршава се пет година откада ниси

са нама

АЛЕКСАНДАР СТАМАТОВ
1953–2016.

Утехе нема, заборав не постоји за оне који те искрено

воле.

Време које пролази увећава тугу и бол.

Много нам недостајеш.

Твоја ћерка АЛЕКСАНДРА и супруга ЦВЕТАНА
(39/308956)

У суботу, 16. октобра на Католичком

гробљу, у 11 сати, даваћемо годишњи

помен Илији

ИЛИЈА ЈАРКОВАЧКИ

ИКА

С љубављу твоји најмилији

(42/308963)

19. октобра навршава се шест месеци од смрти

наше вољене

ЉУБИЦЕ ЛАЛОВИЋ БУБЕ

Твоја душа је нашла мир у царству Божјем.

Сестре МАРА и ВЕСНА, ИВАНА и БОБАН

са породицом

(43/308964)

19. октобра навршавају
се три године откада те
нема

МИЛАН

ПЕМАЦ

И даље си ту у нашим
срцима и мислима.

С љубављу, 
твоји најмилији

(50/308974)

Наш драги супруг и отац

САВА ИГЊАТОВИЋ
14. X 2018 – 14. X 2021.

Био си наша снага и ослонац.

Недостајеш много... Волимо те.

Твоје РУЖИЦА и ДАНИЦА

(62/308993)

ПОМЕН

СТАНКО НАДАШКИ
десет година

Оставио си неизбрисив траг. Никада те нећемо

заборавити.

Супруга МАРИЈА са децом

и њиховим породицама

(61/308990)

СЕЋАЊЕ

СЛАВОЉУБ

БОНИН
12. X 2005  – 12. X 2021.

У срцу те носимо и чу-

вамо од заборава.

Породица

КОМЉЕНОВИЋ

(75/309012)

СЕЋАЊЕ

СЛАВОЉУБ

БОНИН

Године пролазе а бол

у срцу никад неће

проћи за вољеним

сином.
Родитељи

(76/309012)

СЕЋАЊЕ

Двадесет година без нашег вољеног

СТАНОЈА МИЛОШЕВА ЦАРА
Твоји најмилији

(79/309015)

СЕЋАЊЕ

НЕБОЈША МИТРЕСКИ ГАША
16. X 1991 – 16. X 2021.

Заувек ћеш бити у срцима твојих најмилијих

(84/309035)
                                                          Породица МИТРЕВСКИ

ЈЕЛИЦА

УСКОКОВИЋ
Прошло је тужних шест
месеци без наше драге
колегинице.
Остаће у нашим срцима
и сећањима.

Лабораторија
ХИП „Азотаре”

(48/308972)

МАРИЈА БАБА

Нисмо те заборавили.

МИЛЕНА, ЕДИ

и БАРБАРА
(111/309091)

СЕЋАЊЕ

НЕБОЈША

МИТРЕСКИ
1991–2021.

Твоја породица

(123/309114)
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Сећање на наше драге

ЂУРИН

СРБИСЛАВ НЕВЕНКА

Поносно вас чувамо од заборава.

Син СТЕВА и ћерка ГОЦА са породицама

(5/308908)

Теку време и Тамиш а туга и празнина душе ра-

сту .Недостају искрена брижност, топлина, љу-

бав нашег брата, ујака, стрица и већ је пет годи-

на како је заувек отпловио у вечност сећања

АЛЕКСАНДАР БУЦУ БЕЛИ

С поносом га се сећамо.

ТАША, УНА и ПЕТАР, те породице

АВРАМЕСКУ, СВЕТЕК и БУЦУ

(2/308903)

СЕЋАЊЕ

ЗЛАТОЈЕ ГАЛЕТИН
16. X 2015 – 16. X 2021.

Сузе теку нико их не види

срце плаче нико га не чује,

туга у грудима боли.

Остале смо ускраћене за широки загрљај којим си нас чувао, топли

осмех којим си нас грејао, несебичну љубав којом си нас штитио.

С љубављу: супруга ЛЕНКА и ћерке БИЉАНА и БЕБА
(6/9308916)

СЕЋАЊЕ

ГРОЗДАНА

ЈОЛОВИЋ
15. X 1997 – 15. X 2021.

Твоји најмилији

(8/308911)

18. октобра навршава се шест месеци нашем во-

љеном

ДУШАНУ ЦВЕТАНОВИЋУ

Нека твоја племенита душа почива у вечном

миру.

С љубављу и поносом чуваћемо те у срцима.

Твоји: супруга БИЉА, ћерка СВЕТЛАНА

и син МИЛАН са породицом
(10/308913)

ПОМЕН

МЕЛАНИЈА

ЈОСИФОВИЋ

из Ченте

Драга наша тетице,

увек те се радо сећа-

мо и са захвалношћу

спомињемо.

Твоји: СЕВИЦА, 

ЉИЉАНА, НИНА

и САНДРА

(11(/308917)

СЕЋАЊЕ

АДОЛФ ДОЛИ КИРХРОТ
2007–2021.

Не постоји време које може да избрише љубав

и сећање на тебе.

Твоји најмилији

(15/308923)

У среду, 20. октобра 2021. обележавамо

четворогодишњи помен нашем драгом

САШИ МАРСЕНИЋУ
1971–2017.

Тешко је живети с патњом у души, видети

те свуда, а нигде те не наћи.

Недостајеш нам…

Твоји најмилији

(7/08925)

СЕЋАЊЕ

ЖУЖАНА

АНДРЕЈЕВИЋ
1924–2019.

Драга наша Жана,

недостаје нам твоја

љубав и брига.

МИЦИКА, ИЛУШКА,

ИВАН, КРИСТИНА

и ЕСТЕР

(28/308946)

СЕЋАЊЕ

Две године су про-

шле откада моја се-

стра

ЖАНА

АНДРЈЕВИЋ

није са нама.

Најлепша успомена

је љубав коју оста-

вљамо у срцима љу-

бљених.

Сестра ИЛОНА

и зет ТИБОР

(29/308947)

15. октобра 2021. навршава се годину дана од смрти

ВИДОСАВЕ ПАНЧИЋ
1927–2020.

Увек са нама.
Твоји најмилији

(52/308976)

СЕЋАЊЕ

МАРИЧИЋ

ВЕРА ДУШАН
2011–2021. 1999–2021.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на вас.

Ћерка МИРЈАНА са породицом

(53/308977)

СЕЋАЊЕ

РАКИТА

ЛАЗАР ЗОРКА
2011–2021. 2011–2021.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на

вас.
Син МИЛЕ са породицом

(54/308977)

Прошло је шест месеци откако нас је напустио

наш вољени

ВУКМАН САКОВИЋ

Твоји најмилији
(55/308974)

Драги наш

ЗОРАН ВЕСЕЛИНОВИЋ
16. X 2011 – 16. X 2021.

Нека твоја племенита душа почива у вечном миру. Са

љубављу и поносом ћемо те чувати.

Твоји најмилији: супруга СВЕТЛАНА, ћерке ДАНИЈЕЛА

и ДАЛИБОРКА, зетови ПРЕДРАГ и МИРОСЛАВ са уну-

цима СТЕВАНОМ, АНОМ и КАТАРИНОМ

(66/308998)

У петак, 15. октобра 2021. године, навршава се

шест месеци откада није са нама наша драга

ЈОВАНКА ТОПАЛОВИЋ

Вечно ћеш живети у нашим срцима и мислима.

Твој супруг РАДОЈЛО, син ГОРАН

и ћерка ГОРДАНА са породицама

(70/309004)

Прошле су три године. Недостајеш много

ДРАГАН САВОВИЋ
18. X 2021.

Супруга, син, снаја и унуци

(112/309092)

БЛАГАЈНА

013/300-830



Због квара на мотору
Борковић није возио
у последњем
тркачком викенду

Наш сугрaђанин аутомобили-
ста Душан Борковић завршио
је овогодишњу сезону у TCR
шампионату, без могућности
да извезе трке у Барселони због
великог квара на аутомобилу.

Проблеми са електроником
мењача на „аудију РС 3 ЛМС”
обележили су ову годину, а кул-
минација се десила током ква-
лификација у последњем викен-
ду, када је српском асу почео
да отказује и мотор.

– Проблеми с мењачем одра-
зили су се током квалифика-
ција и на рад мотора, услед
чега је аутомобил почео да губи
снагу. Није било довољно вре-
мена да се мења мотор, па је
тим, на моју велику жалост,
донео одлуку да није могуће
да возим последње две трке у
Барселони. Досадашњим ана-
лизама утврдили смо да у току
сваке трке изгубим између три
и пет секунди због мењача.
Делује ми потпуно невероват-
но да за све ово време инже-
њери нису успели да отклоне
проблем – рекао је Борковић.

Возач НИС Петрол рејсинг
тима освојио је укупно 192 бода
током сезоне, а најбољи резул-
тат је имао на стази „Зандворт”
у Холандији, када се после прве
трке попео на победничко
постоље, освојивши треће
место. Иако је Борковић оства-
рио готово све што је обећао
пре почетка сезоне, ипак оста-
је горак осећај да је све могло
да буде другачије.

– Много ми је тешко јер сам
имао неколико добрих трка и

могао сам да уђем у првих пет
у генералном пласману. Оста-

је жал јер сам желео много
више. Надам се да ће следеће
године бити боље. Ја сам сигу-
ран у себе и свој НИС Петрол
рејсинг тим и знам да сам у
топ пет возача, али аутомоби-
лизам је технички спорт и ова-
кве ствари се никада не могу
предвидети. У наредном
периоду ћу с тимом одлучити
где и шта ћу возити следеће
године. Желео бих и да захва-
лим свима који су били уз мене,
а пре свега спонзорима, мојим
верним фановима и Србији на
великој подршци – додао је
Душан.

Дакле, спуштена је завеса на
овогодишњу сезону. Још један
Европски TCR шампионат је
иза нас...

СПОРТ
Петак, 15. октобар 2021.
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Такмичари Карате клуба Дина-
мо учествовали су прошлог
викенда на два престижна међу-
народна турнира. Надметали
су се на „Кроација опену” у
Ријеци, као и на такмичењу
„Трофеј Србије – Београдски
победник” у нашем главном
граду.

На турниру у Ријеци боје КК-а
Динамо бранило је четворо
бораца, а најуспешнији је био
изванредни Ђорђе Салапура,
који је освојио сребрну меда-
љу у категорији до 75 кг. До
финала је остварио четири
победе, а савладао је и ривала
из Мађарске који је освојио
бронзану медаљу на недавно
одржаним Олимпијским игра-
ма у Јапану. У финалу је изгу-
био од домаћег такмичара.

У истој категорији Михајло
Поповић је поражен у првом
колу. Урош Петровачки је стар-
товао са две победе у катего-
рији до 67 кг, али је претрпео

пораз у трећем колу. Марина
Радичевић је у првом мечу
победила, а други је изгубила
на прегласавање судија.

Такмичарима треба одати
признање јер су после путова-
ња током ноћи одмах наступи-
ли на турниру, а онда су још
једну ноћ провели у путу и
после краћег одмора надмета-
ли су се на турниру „Београд-

ски победник”, на коме су осво-
јили шест медаља.

Најсјајнија одличја су зара-
дили млађи сениор Алексан-
дар Здешић у катама и сениор
Дарко Спасковски у борбама,
у категорији до 60 кг. Сребром
су се окитили сениори Мари-
на Радичевић у категорији до
68 кг и Ђорђе Салапура у кате-
горији до 75 кг. Бронзе су заслу-

жили кадет Антоније Ћулибрк у
групи бораца до 63 кг и сениор
Урош Петровачки у категори-
ји до 75 кг. Одлично су се бори-
ли и остали такмичари Дина-
ма: Вук Воркапић, Лука Добро-
та, Јелена Вучковић, Урош
Петровић, Огњен Чекеревац,
Марко Форђарини, Михајло
Поповић, Тара Ђурђевић и Јеле-
на Милентијевић.

Наредни викенд је резерви-
сан за одлазак у Пореч на Бал-
канско првенство за сениоре,
полетарце, пионире и наде. У
саставу репрезентације Србије
биће и осам такмичара Карате
клуба Динамо: сениори Мари-
на Радичевић, Слободан Бите-
вић, Ђорђе Салапура, Урош
Петровачки, Михајло Поповић
и Дарко Спасковски и пиони-
ри Вук Воркапић и Лазар Нико-
лић. Они ће у Поречу имати и
подршку Предрага Стојадино-
ва, свог тренера и шефа струч-
ног штаба Динама.

КАРАТИСТИ ДИНАМА ПУТУЈУ И НИЖУ МЕДАЉЕ

РИЈЕКА, БЕОГРАД, ПА ОНДА ПОРЕЧ...

Џудо клуб Тамиш је дефини-
тивно постао синоним за успех.
Млади борци овог спортског
колектива из дана у дан скре-
ћу пажњу на себе, челни људи
клуба омогућавају им да гото-
во сваког викенда учествују на
турнирима у земљи и иностран-
ству, а они то узвраћају на нај-
бољи начин. Са сваког такми-
чења се врате окићени бројним
медаљама.

Прошлог викенда у главном
граду је одржано Првенство
Србије за млађе сениоре, на
коме су борци Тамиша били
веома успешни. Јелена Стоја-
новски је постала вицешампи-
онка наше земље, а бронзаним
одличјима окитили су се Мили-
ца и Милош Секуловић. У укуп-
ном пласману Тамиш је заузео
осмо место. Испред њих су:
Кинезис (Ниш), Црвена звезда,
Партизан, Раковица, Цемент
(Беочин), ОЏК Београд и Про-
летер (Зрењанин), а иза Тами-
ша су остали и клубови с мно-
го дужом традицијом.

– Наши такмичари су били
и више него одлични. Били су
знатно млађих од својих рива-
ла, а самим тим су испунили
очекивања. Освојити медаље у
оваквој конкуренцији јесте
изванредан успех и за њих и за
клуб чије су боје бранили.
Морам да напоменем да је ЏК

Тамиш основан пре само седам
месеци, а већ је стигао и до
првих сениорских медаља. Ови
резултату су показатељ да наше
време тек долази, а ова деца
обећавају још много врхунских
резултата – рекла је Неда Осто-
јић, један од тренера у ЏК-у
Тамиш, после борби на Првен-
ству Србије за млађе сениоре.

Седамнаест младих бораца
представљало је клуб на „Тур-

ниру малих
шампиона”, а
већ богата
ризница трофе-
ја ЏК-а Тамиш
обогаћена је са
седам нових
трофеја.

Златне меда-
ље су освојили
Наталија Нова-
ковић и Кристи-
јан Лехни, сре-
бром се окитио
Петар Новако-
вић, а бронзе су
зарадили: Павле
Ћосић, Катари-

на Кешин, Никола Долинга и
Василије Стајчић. Мале борце
су кроз ово такмичење водили
тренери Дарко Тодоровић, Иван
Остојић и Рајко Стајчић.

Борци Тамиша су прошлог
викенда били и гости чувене
џудо-породице Мајдов у Сара-
јеву, где су учествовали на тур-
ниру који је организовао ЏК
Рандори.

На такмичењу је учествова-
ло 850 младих џудиста из девет
земаља, а и у тако јакој конку-
ренцији ЏК Тамиш је на нај-
бољи начин репрезентовао град
Панчево и Србију.

Девојчица која све више скре-
ће пажњу на себе, Наталија
Новаковић, освојила је златну
медаљу и на овом такмичењу.
Бронзана одличја су заслужи-
ли Марија Стојановски, Неда
Остојић и Алекса Лехни, а на
пето место се пласирала Мари-
ја Пеневски.

ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ЏУДО КЛУБА ТАМИШ

ЈЕЛЕНА ВИЦЕШАМПИОНКА СРБИЈЕ
ЕВРОПСКI TCR ШАМПИОНАТ

СЕЗОНА ЗА ЗАБОРАВ

У селу Бољевац у суботу, 9. окто-
бра, одржано је 65. Првенство
Србије у ходању на путу, које је
овог пута организовао АК Сур-
чин.

Већ по традицији, Атлетски
клуб Панонија је и на овом пре-
стижном такмичењу освојио
вредна признања. Клуб из нашег
града представио се са четири
своја такмичара, а у Панчево су
стигла два трофеја.

У трци млађих пионира на
1.000 метара Валентина Мир-
ков је освојила сребрну медаљу
тако што је од самог старта била
у водећој групи такмичарки, да
би од средине трке заузела дру-
го место и тај пласман потврди-
ла до краја. Овај успех још више
добија на значају ако се зна да је

Валентина наступила са две годи-
не старијим такмичаркама.

Међу дечацима се Владимир
Мирков такође надметао на
дистанци од 1.000 метара, на
којој је освојио златну медаљу и
тако потврдио да је већ другу
годину заредом најбољи млађи
пионир у овој дисциплини у нашој
земљи. Српски атлетски савез је
Владимира сврстао у најперспек-
тивније атлетичаре у Србији.

У категорији старијих пиони-
ра наступио је Занди Штркаљ,
који је у трци на 2.000 метара
завршио као шестопласирани,
али само зато што је задобио
повреду чашице на колену. Код
старијих јуниора на 10.000 мета-
ра стартовао је и Марко Стоји-
ловић, али услед повреде није

завршио трку.
Атлетски клуб Панонија пози-

ва све љубитеље трчања кроз
природу на јесењи „Фокс трејл”,
који ће бити одржан 30. октобра

на Девојачком бунару. Поред
главних трка, на програму ће
бити и дечје трке, а пријављива-
ње се може извршити преко сај-
та рun tra ce.net .

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ХОДАЊУ НА ПУТУ

НОВЕ МЕДАЉЕ ЗА ПАНОНИЈУ



Љубитељи одбојке могли су
овог лета баш да уживају. Има-
ли су прилику да прате врхун-
ске догађаје, попут Олимпиј-
ских игара и Европског шам-
пионата, како у мушкој, тако и
у женској конкуренцији.

Викенд пред нама доноси
узбуђења и у нижим одбојка-
шким лигама, па ће поклони-
ци овог спорта у Панчеву и
околини после дуге паузе опет
моћи да виде на делу клубове
чије су им боје близу срца.

Одбојкашки клуб Борац се
после испадања из елите кон-
солидовао и добро припремио

за експресан повратак у дру-
штво најбољих. Стигла су вред-
на појачања, а дошло је и до
„рокаде” у стручном
штабу. Тако ће први
тренер у новој сезо-
ни бити Војислав
Павловић, а
Душан Јовић ће
бити његов
помоћник.

Нова сезона у
Првој лиги Србије
стартује у суботу, 16.
октобра, а Борац ће у
првом колу бити домаћин. У
Халу спортова на Стрелишту

долази екипа Клека, па не тре-
ба сумњати да нас већ на стар-

ту шампионата очекује ква-
литетна одбојкашка

представа. Утакми-
ца старих знанаца
и ривала почиње
у 15 сати.

У трку за
бодове крећу и
девојке из Одбој-

ке 013, које се так-
миче у Другој лиги

група „Север”.
Тим који предводи

тренер Владимир Јованчић и у
нову сезону улази са екипом

коју ће чинити спој младости
и одбојкашког искуства. Око-
сницу тима ће и даље чинити
Јелена Петров, Драгана Мар-
ковић, Бјанка Петковић, Тео-
дора Минић и остале девојке,
али много наде биће полагано
и у младе одбојкашице које с
правом конкуришу за место у
првом тиму.

Прву утакмицу у новој сезо-
ни Одбојка 013 ће играти у
недељу, 17. октобра, у Банат-
ском Новом Селу, где ће уго-
стити Срем 2 из Сремске
Митровице. Овај меч почиње
у 12 сати.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

СТАРТУЈУ БОРАЦ И ОДБОЈКА 013

СПОРТ
Петак, 15. октобар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЈУГОВИЋ
субота, 17.30

СУПЕР Б ЛИГА
Жене
Петроварадин: ПЕТРОВАРАДИН–ПАНЧЕВО
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – СРЕМ
Среда, 20. октобар, 19 сати

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Жене
Јабука: ЈАБУКА–СЛОВЕН
Мушкарци
Шид: РАДНИЧКИ 1958 – ЈАБУКА
Б. Карловац: Б. КАРЛОВАЦ – ДОЛОВО

Фудбал

ПРВА ЛИГА
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–РАД
Субота, 15 сати

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – РАДНИЧКИ
Субота, 15 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Влајковац: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ–КОЗАРА
Недеља, 15 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – ХАЈДУЧИЦА
Уљма: ПАРТИЗАН–СЛОГА
Утакмице су у суботу, од 15 сати.
Гај: ПАРТИЗАН–ЈУГОСЛАВИЈА
Иваново: СТРЕЛА – СТАРИ ТАМИШ
Падина: ДОЛИНА–ДОЛОВО
Утакмице су у недељу, од 15 сати.

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”
Самош: ПОБЕДА–МЛАДОСТ
Панчево: МУНДИЈАЛ–ГЛОГОЊ
Недеља, 15 сати

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–КЛЕК
Субота, 15 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Жене
Б. Н. Село: ОДБОЈКА 013 – СРЕМ 2
Недеља, 12 сати

Кошарка

ПРВА ЛИГА
Панчево: ТАМИШ–МЕТАЛАЦ
Субота, 20 сати

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЈЕДИНСТВО
Петак, 20.45, ОШ „Јован Јовановић Змај”

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Шабац: МЕТАЛОПЛАСТИКА–ДИНАМО 29:21

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Јабука: ЈАБУКА–ХЕРЦЕГОВАЦ 22:27
Јабука: ДОЛОВО – МЛАДОСТ ТСК 28:28

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Лозница: ЛОЗНИЦА–ЖЕЛЕЗНИЧАР 2:1

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Вршац: ОФК ВРШАЦ – ДИНАМО 1945 2:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Н. Козарци: СЛОБОДА–БОРАЦ 2:0
Омољица: МЛАДОСТ–БАК 1:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Долово: ДОЛОВО – Ц. ЗВЕЗДА 4:0
Ковин: РАДНИЧКИ–СТРЕЛА 11:0
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ПАРТИЗАН (У) 4:0
Б. Н. Село: СЛОГА – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ 2:2
Потпорањ: ПОТПОРАЊ–ЈУГОСЛАВИЈА 2:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”
Глогоњ: ГЛОГОЊ – ОМЛАДИНАЦ (Д) 1:0
Војловица: МЛАДОСТ–МУНДИЈАЛ 6:1

И даље у горњем
делу табеле

На реду су највећа
искушења

Све пршти на фудбалским тере-
нима широм наше земље. Првен-
ствене трке су се захуктале, а
све екипе се боре за што већи
број бодова и мирнији одлазак
на зимску паузу. Клуб који љуби-
теље спорта, а посебно покло-
нике најважније споредне ства-
ри на свету у Панчеву и околи-
ни највише занима, свакако јесте
Фудбалски клуб Железничар.

Популарна „дизелка”, колек-
тив који је из године у годину
прескакао рангове и који је,
искључиво захваљујући вољи и
ентузијазму неколицине наших
суграђана стигао до фудбалског
врха, „гази” и другу сезону у
Првој лиги Србије. Искушења се
смењују као на траци, игра се у
ритму среда–викенд, па је и у
протеклих десетак дана „Жеља”
чак три пута истрчавао на терен
како би се борио за бодове.

После пораза у Сремској
Митровици момци које предво-
ди тренер Драган Аничић у сре-
ду, 6. октобра, у „зеленој оази”
покрај Пескане угостили су
последњепласирани Кабел из
Новог Сада, који је у наш град
дошао као тотални аутсајдер.

У спорту је познато да је тешко
играти те унапред добијене утак-
мице. Може много да се изгуби,
а када се добија, добија се оно
што је унапред планирано. Ипак,
„дизелка” из Панчева је у овом
мечу оправдала улогу фавори-
та, играла је одговорно, таман
колико је требало да се освоје
важни бодови: Железничар–Ка-
бел 2:0 (1:0).

Тим из нашег града домини-
рао је целим током утакмице, а
да је било мало више концен-
трације, победа је могла да буде
и убедљивија.

Браву гостију је први откљу-
чао сјајни Лазар Милошев, који
је у осамнаестом минуту удар-
цем главом матирао голмана
Елесина, а тачку на победу ста-
вио је Александар Ђорђевић
лепим голом у другом полувре-
мену, у 58. минуту.

– Част ми је да уопште могу
да седим поред Драгана Ани-
чића и да водим екипу про-
тив оваквог противника. У
овом тренутку Кабел не може

да се такмичи са Железнича-
ром, јер је он за класу изнад
нас. Хвала домаћинима на
пријему, а ово је све школа за
моје младе играче. Да виде
где су у односу на квалитетне
тимове – рекао је на конфе-
ренцији за новинаре тренер
Кабела Милан Белић.

„Жеља” је против Кабела играо
у саставу: Кнежевић, Плавшић,
Петровић, Илић, Ђорђевић, Радо-
јичић, Милошев, Марковић,
Балаж, Протић и Реган. Прили-

ку су добили и: Андић, Сики-
мић, Луи Жуниор, Станимиро-
вић и Малишић, а део побед-
ничког тима били су и: Кожул,
Живковић, Конатар, Јовановић,
Трипковић и Томовић.

– Играли смо колико је било
довољно за победу. Играмо у
пакленом ритму, ово нам је сед-

ма утакмица за 28 дана, а има-
мо много младих играча којима
је потребан рад – истакао је шеф
стручног штаба Железничара
Драган Аничић.

Тешко је клубу који се готово
тек пласирао у друштво профе-
сионалних фудбалских екипа да
одмах заузме место у врху. Желе-
зничар јесте у горњем делу табе-
ле, али сасвим је нормално да
има и осцилација и да се игра у
ритму топло-хладно.

После слабијег старта у Првој

лиги Србије, уследила је серија
добрих резултата и значајних
победа, па таман када навијачи
помисле – то је то, „дизелка”
застане и крене у рикверц.

Тако је било и у понедељак,
11. октобра, у Клупцима, где је
одигран меч дванаестог кола
Прве лиге Србије. По јако тешком
и натопљеном терену домаћа
Лозница је искористила све гре-
шке екипе из Панчева и заслу-
жено освојила сва три, јако вред-
на бода – 2:1 (1:0). Да све буде
још тужније по навијаче у Пан-
чеву, Железничар је готово побе-
дио сам себе.

Јесу домаћи фудбалери оста-
вили срце на терену, јесу се бори-
ли као лавови, али да је у редо-
вима гостујућег тима било само
мало више концентрације, у Пан-
чево би отишао бар бод.

Лозница је повела у 26. мину-
ту, после кардиналне грешке у
одбрани Железничара, а да пре
тога готово није озбиљније ни

припретила. Момци у плавим
дресовима нису успели да се сна-
ђу по терену на коме су баре и
блато буквално заустављали лоп-
ту, па се на одмор отишло с мини-
малном предношћу домаћина.

Друго полувреме је донело
боље издање Железничара. Обенг
Реган је изједначио на време, у
55. минуту, а само десетак мину-
та касније Лозничани су остали
са играчем мање на терену.

И када се чинило да је „Жеља”
потпуно преузео контролу над
утакмицом, када је домаћи тим
почео да посустаје, многи су пове-
ровали да ће се догодити велики
преокрет. На жалост љубитеља
фудбала у Панчеву и околини,
то се није догодило. Неколико
минута касније Лозница је, иако
са играчем мање, казнила још
један велики кикс у одбрани
Железничара. Њени фудбалери,
који су очигледно боље познава-
ли терен, искористили су блато
које је зауставило лопту као саве-
зника и тако стигли до победо-
носног поготка.

Домаћи тим је у последњих
двадесетак минута играо веома
добро, није посустајао, па је на
крају заслужено тријумфовао.

– Честитам момцима из оба
тима на великој борби по овако
тешком терену. Покушавали смо
и једни и други да дођемо до сва
три бода офанзивном игром. У
тренутку када смо имали нере-
шен резултат и потпуну контро-
лу игре десио се кикс и прими-
ли смо други гол, што је врати-
ло нервозу у наше редове. Поку-
шавали смо до краја утакмице
да изједначимо, мислим да смо
бар толико и заслужили, али
нисмо успели – рекао је тренер
Аничић после утакмице у Клуп-
цима и честитао играчима
Лознице на победи.

После дванаест одиграних
кола у Првој лиги Србије Желе-
зничар има скор од пет победа,
два ремија и пет пораза. Већ у
суботу, 16. октобра, на реду је
ново велико искушење. На СЦ
„Младост” долази бивши супер-
лигаш, београдски Рад. Утакми-
ца почиње у 15 сати!

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

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

ПОБЕДА, ПОРАЗ, ПА – РАД

Стране припремио

Александар
Живковић

ДВЕ БРОНЗЕ
КАЧАРЕВЦИМА

На Првенству Србије у џуду за
млађе сениоре запажени су били
и такмичари ЏК-а Јединство из
Качарева.

Растко Анђеловић је био трећи
у категорији до 60 кг, а исти успех
је остварила и Кристина Бјелче-
вић у групи џудисткиња до 78 кг.
Добар је био и Михајло Анђело-
вић, али овог пута није успео да
се домогне неког одличја.

Полетарци, млађи и старији
пионири овог спортског колек-
тива надметали су се на такми-
чењу „Турнир малих шампио-
на”, које је у Хали спортова на
Стрелишту организовао ЏК „Ака-
демија Јочић”.

Најсјајнија одличја су освоји-
ли Јана Пејиновић и Василије
Стошић, Дарио Балан се окитио
сребром, а бронзе су зарадили
Андреа Ђаковић и Илија Анђе-
ловић. На пета места су се пла-
сирали: Милица Богатиновић,
Милица Бугарин, Петар Ранев-
ски и Дејан Николић, а боје клу-
ба су представљали и: Филип
Пиља, Дамјан Мелиш, Лазар
Ристовски и Огњен Јаћимовски..

ПЛИВАЧИ – ЗА
МЕДАЉЕ

Прошлог викенда у Зрењанину
је одржана Лига младих плива-
ча Војводине, на којој су одлич-
не резултате остварили чланови
ПК-а Динамо.

Срна Милутиновић је била
најбржа на 100 м делфин, док је
на 50 м леђно освојила бронзу.

Даница Константинов је прва
стигла на циљ у трци на 100 м
леђно, док је Дагмар Хусарик
зарадила бронзано одличје.
Андреа Нађ се окитила сребром
на 100 м прсно.

ТРОФЕЈИ ЗА
ЏК ПАНЧЕВО

На такмичењу „Турнир малих
шампиона” у нашем граду уче-
ствовали су и млади џудисти
ЏК-а Панчево.

Михајло Вуковић је освојио
сребрну, а Димитрије Растовић
бронзану медаљу.
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Ходаш
Има ли обуће у којој се рађаш...

    Наравно да не.

    Рађамо се боси.

    Па крећемо по звездама.

    И по трњу.

    Онда бирамо обућу, онако, мало свеснији себе.

    И говоримо гледајући у огледало:

    ... ти ходаш, ти ходаш...

На висини задатка
Све и свашта може да се окрене против тебе.

    И уобичајена дизалица.

    Без неког специјалног разлога.

    Једноставно, оде неки шраф...

    И цео систем ти пукне.

    Е, кад прсне, нема вађења.

    Кажеш себи да ниси на висини задатка.

    И да ћеш следећи пут да се потрудиш мало више.

На рукама
Кад је све потаман, не ваља.

    Јер није нормално да све буде потаман.

    У сасвим обичном дану има оног и горе и доле.

    Што се пре навикнеш на ту чињеницу, тим боље.

    Можеш да се крећеш куда год и да ти није тешко.

    И на рукама, ако треба.

    Онда себи наместиш да ти буде потаман.

    Али, реално.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Дерби у Шапцу
припао Металопластици

Време је за нову победу

Утакмицама четвртог кола прошлог викен-
да је настављена првенствена трка за бодо-
ве у Суперлиги за рукометаше. После два
почетна тријумфа пред момцима које
предводи тренер Ненад Краљевски била
су два велика искушења, два дербија и
мечеви с тренутно најјачим екипама у
Србији.

После дуела с Војводином у Панчеву,
популарни „жуто-црни” су прошлог викен-
да гостовали у Шапцу, где су одмерили
снаге с Металопластиком. И пре почетка
меча домаћи тим је важио за фаворита, а
после сат времена велике борбе у хали
шабачке Гимназије то је и потврдио: Мета-
лопластика–Динамо 29:21 (16:9).

Домаћи састав је од самог почетка утак-
мице наметнуо свој ритам игре, држао је
утакмицу под контролом, а гостима из
Панчева није дозволио да се размахну и
да угрозе њихово вођство. Већ после првих
пола сата игре било је јасно да ће бодови
остати у Шапцу, пошто је након првог
полувремена Металопластика имала седам
голова „вишка”.

Готово иста слика на терену виђена је
и после одмора. Динамо никако није успе-
вао да ухвати ритам, а расположени дома-
ћин, предвођен одличним Дарком Арси-
ћем, без већих проблема стигао је до тре-
ће првенствене победе.

– Заслужена победа Металопластике.
Шапчани су контролисали меч од првог
минута и њихов тријумф није долазио у
питање. Идемо даље. Морамо да наста-
вимо још јаче да радимо и да се припре-
мамо за искушења која следе. Очекује
нас дуел с Југовићем и у том мечу даће-
мо све од себе како бисмо освојили нове
бодове – рекао је после меча у Шапцу

рукометаш Динама Милан Голубовић.
Тим из нашег града играо је у саста-

ву: Стаменковић, Милуновић, Чабрило
(два гола), Бошковић, Станић, Остојић
(један), Перовић (пет), Тонић (две одбра-
не), Дистол, Павловић (два), Урта, Голу-

бовић (четири), Костадиновић (четири
гола), Бригенхојер (осам одбрана) и
Чоловић.

– Све је решено већ у првом полувре-
мену. Играли смо веома бојажљиво у
нападу. Надиграни смо у сегменту одбра-
не, правили смо много техничких греша-
ка и, када се све то сабере, боље и нисмо
могли. Шта је – ту је. Настављамо да
радимо даље, још јаче, јер желимо што
пре да се вратимо на победнички коло-
сек – рекао је тренер Динама Ненад Кра-
љевски на конференцији за новинаре одр-
жаној одмах после меча.

Прилику да поново обрадују своје нави-
јаче „жуто-црни” ће имати већ у суботу,
16. октобра. Тог дана у Халу спортова
долази екипа Југовића из Каћа, која је у
досадашњем току шампионата оствари-
ла скор од једне победе, ремија и два
пораза. Ова утакмица почиње у 17.30, а
уз подршку с трибина рукометаши Дина-
ма лакше ће стићи до треће победе у
Суперлиги. А. Живковић

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ДИНАМО ДОЧЕКУЈЕ ЈУГОВИЋ

На стрелишту Војне академије у Бео-
граду прошлог викенда је одржан сед-
ми Међународни меморијални турнир
„Иштван Пољанац”. На овом јаком и
престижном такмичењу надметала су се
и четири члана Стрељачке дружине „Пан-
чево 1813”.

Алекса Ракоњац је освојио сребрну
медаљу у конкуренцији јуниора који су
гађали из пушке. Остварио је резултат
од 622,6 кругова и стекао категоризаци-
ју спортисте националног ранга. Алекса
се надметао и у конкуренцији сениора,
у којој је заузео четврто место. За одлич-
је му је недостајало свега 0,9 кругова.

Запажени су били и млади такми-
чари који су пуцали из пиштоља, иако
овог пута нису успели да се оките меда-
љама. Марко Нинковић (540 кругова)
био је десети, Велимир Нинковић (534)
пласирао се на дванаесто место, док је
Стефан Кешишјан (528 кругова) так-
мичење завршио као петнаестопласи-
рани.

Наредног викенда јуниори и сениори
СД-а „Панчево 1813” путују у Нови Сад,
где ће се надметати у првом колу Купа
Србије, а пионири, кадети и млађи
јуниори наступиће у првом колу Лиге
Војводине у Панчеву. А. Ж.

На Првенству Србије у ходању на путу,
одржаном прошлог викенда, одличне
резултате је остварио и Атлетски клуб
Тамиш, који је постао богатији за три
вредне медаље.

У трци млађих пионирки на 1.000
метара Сара Гагић
је освојила бронзану медаљу, док је Соња
Богосављев била пета. То је било њихо-
во прво учешће на државном првен-
ству, на коме су биле и најмлађе такми-
чарке. Млађа јуниорка Милица Бунчић
успела је, после велике борбе, да дође
до бронзаног одличја у трци на 5.000
метара иако чак четири месеца није
тренирала због повреде. Пред њом је

сада озбиљан припремни период и поход
на норму за одлазак на првенство Евро-
пе за млађе јуниорке следећег лета.
Милица је у овој сезони освојила чети-
ри медаље на државним шампионати-
ма и једна је од најперспективнијих
атлетичарки у Србији.

Ивана Велимировић је наступила у
трци на 10.000 метара у категорији ста-
ријих јуниорки, а после тешке, неизве-
сне и исцрпљујуће борбе постала је вице-
шампионка Србије. Ивану такође оче-
кује припремна сезона за наступ на так-
мичењима у дворани, као и борба за
улазак у репрезентацију Србије на про-
леће следеће године. А. Ж.

МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР У СТРЕЉАШТВУ

СРЕБРНИ АЛЕКСА РАКОЊАЦ

УСПЕСИ АТЛЕТСКОГ КЛУБА ТАМИШ

САРА, МИЛИЦА И ИВАНА НА ПОСТОЉУ

ДЕВОЈКЕ У СРЕДУ ПРЕД

СВОЈОМ ПУБЛИКОМ

После двонедељне паузе на првен-

ственом искушењу поново ће бити и

рукометашице ЖРК-а Панчево.

Тим који предводи тренер Марко

Крстић следећег викенда гостује

Петроварадину, а први пут пред сво-

јим навијачима у новој сезони Супер

Б лиге биће у среду, 20. октобра.

Тада ће у Хали спортова на Стре-

лишту гостовати Срем. Утакмица

почиње у 19 сати, а не треба сумња-

ти да ће миљенице спортског Панче-

ва имати и подршку с трибине.


