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Број 4939, година CLIII

ЧАРОБНИ КРУГ ЧАРОБНИ КРУГ  

Председник Србије најавио изградњу моста на Дунаву код Винче
и део обилазнице од Бубањ Потока до Панчева

Почиње уређење
Градског парка

» страна 4

НОВО У ГРАДУ!

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1

страна 11

Слепима и слабовидима
потребна је наша помоћ

МЕЂУНАРОДНИ ДАН БЕЛОГ ШТАПА

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 8

СВЕ О УКЊИЖБИ
КУЋА И СТАНОВА

„БРОЗЕ” ЈЕ НЕШТО НАЈБОЉЕ
ШТО СМО ДОВЕЛИ У СРБИЈУ!

ТЕМА „ПАНЧЕВЦА” страна 7

Енергетска криза
у свету и Србија

» страна 5

страна 2

ЗБОГ ТЕХНИЧКИХ ОГРАНИЧЕЊА ШТАМПАРИЈЕ АПМ, ОВАЈ БРОЈ „ПАНЧЕВЦА” ИЗЛАЗИ

НА СМАЊЕНОМ БРОЈУ СТРАНА. БИЛИ СМО ПРИНУЂЕНИ ДА ИЗОСТАВИМО НЕКЕ

САДРЖАЈЕ И ДА ОБЈАВЉИВАЊЕ ДОДАТКА НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ ОДЛОЖИМО ЗА

СЛЕДЕЋИ ПЕТАК. МОЛИМО ЧИТАОЦЕ ЗА РАЗУМЕВАЊЕ! РЕДАКЦИЈА  

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЧИТАОЦЕ



Александар Стевановић, који је као
веома значајно оценио то што је
немачка компанија за кратко време
изградила фабрику и запослила прве
раднике.

– Видели сте шта је направљено у
Панчеву у претходне две године отка-
ко је потписан уговор, откако је 6.

марта 2020. године положен камен
темељац ове фабрике, до данашњег
званичног почетка производње. То је
заиста велика ствар за све, посебно за
Панчево. Од тренутно 350 запосле-
них у фабрици, половина је из Панче-
ва. Половина запослених у „Брозеу”
су инжењери који имају највећу про-
сечну плату у Србији. Инвестиције
као што су „Брозеове”, али и ZF-ове и
„Гаспромове”, као и, сутра, долазак
партнера у „Петрохемију”, од велике
су важности за наш град. Дугујемо
велику захвалност председнику
Александру Вучићу што посвећује
оволику пажњу Панчеву и што ми
данас имамо прилику да у складу са
свим стварима што се дешавају у
Панчеву планирамо буџет с којим
можемо да улепшавамо наш град и да
га унапређујемо у сваком смислу – и
комуналном и инфраструктурном –
али што пре свега можемо да гради-
мо и купујемо нове вртиће и да на тај
начин бринемо о нашој деци – рекао
је Стевановић.

Градоначелник је нагласио да је сто-
па незапослености у граду испод дво-
цифреног процента, „што је сјајно,
фантастично за Панчево”. Ово је илу-

стровао рекавши да је,
када су се фабрике
уништавале у послед-
њих двадесет, тридесет
година, тај број растао
и био изнад 25 одсто.

– Те ствари вуку
даље остале привред-
не гране. Ми данас
имамо цену квадрата
у Панчеву која је
драстично порасла у
односу на неке прет-
ходне године и
сигурни смо да ће
још расти с новим
улагањима која ћемо
имати у нашем гра-
ду. Уз то, изградњом
обилазнице око Бео-
града којом ће бити
обухваћено и Панче-
во и с конекцијом на
два ауто-пута при-
вредни раст града ће
у будућности сигурно
бити још већи и
надам се да ћемо

запослити све људе који данас
немају посао – закључио је градона-
челник Стевановић.

Породична компанија

Да подсетимо, најављено је прошире-
ње производних линија „Брозеа” и да
компанија намерава да инвестициони
циклус у Панчеву заврши до 2025.
године, када ће имати укупно 1.100
радника и годишњи промет од 440
милиона евра. Немачка компанија се
одлучила за локацију у Панчеву због
тога што је ово развијен индустријски
град у коме постоји велики број квали-
фикованих стручњака, а у оближњем
Београду и Новом Саду су реномирани
универзитети с којима „Брозе” жели да
сарађује.

„Брозе” је породична компанија
која у 24 земље на 64 локације запо-
шљава око 26.000 радника и оствару-
је промет од 6,2 милијарде евра, а
свако друго возило у свету има дело-
ве који се производе у њеним погони-
ма. Како је компанија најавила, ове
јесени ће 20 студената из Србије оба-
вити стручну праксу у „Брозеовој”
фабрици у Панчеву, а неки од њих и у
Немачкој. С. Трајковић

Очекује се да ће до 2025,
када се све у „Брозеу”
заврши, годишњи промет
бити 440 милиона евра

Прилика да се планира
буџет града с којим Панчево
може да се унапређује у
сваком смислу

Немачка компанија „Брозе” је од мар-
та 2020. до јула ове године у нашем
граду изградила производну халу и
истраживачко-развојни центар повр-
шине 60.000 квадратних метара где
350 запослених производи електромо-
торе за аутомобилске хладњаке и елек-
тронику за ауто-индустрију. Планира-
но је да до почетка 2022. у завршетак
прве фазе инвестиције буде уложено
укупно 120 милиона евра и да почне
производња хидрауличних пумпи.

Претходне недеље фабрику која се
налази у Северној индустријско-послов-
ној зони у нашем граду, поводом њеног
званичног отварања, посетио је председ-
ник Србије Александар Вучић, који је
одмах по доласку у „Брозе” одржао
састанак с менаџментом ове компаније.

Додатни развој града

Потом, Вучић је новинарима рекао да је
фабрика „Брозе” једна од најбољих
инвестиција у Србији, јер је међу запо-
сленима 41 одсто висококвалификова-
них радника, а плате су вишеструко веће
од просечних у земљи. Подвукао је да је
Влада Србије с прилично новца помогла
инвестицију немачке компаније у Пан-
чеву, али да су очекивања да ће она доне-
ти „много тога доброг” Панчеву, Банату,
Београду, али и целој Србији. Додао је:

– Верујемо да ће до 2025, када се све
заврши, годишњи извоз бити готово
500 милиона евра. Kако „Брозе” изгле-
да... То је невероватно шта раде, изгле-
да надреално! Панчево ће додатно да
се развија улагањем у инфраструктуру
и привлачењем нових инвеститора.
Ово је једна од апсолутно најбољих
компанија и фабрика које смо довели.

Председник Србије је казао да је
потребно да се изгради део обилазнице
око Београда, од Бубањ Потока до Вин-
че, где ће бити изграђен нови мост на
Дунаву, и затим до Панчева. Вучић је
затим разговарао с радницима и упознао
се с процесом производње „Брозеа”.

Директор компаније „Брозе Србија”
Роман Стракош захвалио је Влади
Србије, извршном потпредседнику
компаније „Брозе” Урлиху Шпанглеру
и свим запосленима у новој фабрици у
Панчеву на помоћи у реализацији ове
инвестиције. Он је рекао да је веома
срећан „што смо за овако кратко време
од свега 24 месеца, које укључује и
период ковид кризе, успели да завр-
шимо један овако велики пројекат”.

Једноцифрен проценат
стопе незапослености

Свечаном отварању фабрике прису-
ствовао је и градоначелник Панчева

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 22. октобар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

Збогом,
маестро!

Прекршићу једно од основних
начела новинарства. Писаћу у
првом лицу, па извини због тога,
драги читаоче...

У суботу, 16. октобра, док сам
био на радном задатку у Хали
спортова, пресекла ме је Браци-
на порука: „Умро је Горанче”.
Ух, јебем ти живот, готово ми се
отело у микрофон. Зар Горан-
че?! Та људина која вас је или
нервирала, или сте је волели. Ја
сам имао ту привилегију да
постанемо пријатељи, баш
захваљујући Браци, његовом нај-
бољем ђаку, како је сам говорио.

Нисам волео нешто тај фол-
клор, али миц по миц, успели су
некако да ми га приближе. Горан-
че је у овој грани уметности био –
највећи. Сазнао сам то касније.
Цео свој живот посветио је игри.
Играјући се преселио и у вечност...

А тај наш Горанче је у ствари
био – господин Горан Митровић,
првак Националног ансамбла
„Коло”. Његовим прераним одла-
ском са животне сцене, у 51.
години, наша земља је изгубила
великог уметника, једног од нај-
блиставијих играча које су „даске
које живот значе” икада држале...

Горан Митровић је члан
ансамбла „Коло” постао 1990. и
од тада – потпуно се предао
игри. Стварао је уметност покре-
тима свога тела, гласом, својим
постојањем, а 2006. године
господин Митровић понео је
звање првака Националног
ансамбла „Коло”. Наступао је на
готово свим континентима,
представљајући нашу културу,
наше наслеђе и нашу традицио-
налну уметност у најбољем
могућем светлу.

Горан Митровић је био вођа,
лидер, био је колега, али био је и
прави пријатељ. Без њега, срп-
ски фолклор неће бити исти...
Наследницима у овој уметности
оставио је баш тежак задатак.
Јесте, био је прави маестро!

Горанче је велики траг оста-
вио и у Панчеву, у КУД-у „Абра-
шевић”, где је осам година радио
као уметнички руководилац, а
заједно са својим некадашњим
ученицима, а после и пријатељи-
ма, Брацом, Банетом, Игором и
Ђолетом, основао је и удружење
„Јужнобанатска разгледница”,
све с циљем очувања традиције и
поштовања ове гране уметности.

Ух, опет ми дође да опсујем! Па,
зар Горанче?! А пре неки дан смо
седели за истим столом. И гледао
сам пируете које показује Браци...

Маестро, хвала ти што смо
постали пријатељи! Хвала што
си заволео нашу кућу. Причаће-
мо о теби често. Сигурно!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Александар Живковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ПРЕДСЕДНИК АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ У ПОСЕТИ „БРОЗЕУ”

Ремонт.

У центру града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

„ПЕТРОХЕМИЈИ”
ИДЕ ДОБРО

Како је Александар Вучић прили-

ком посете „Брозеовој” фабрици

рекао – „Петрохемији” иде добро.

Председник Србије је додао да је

сада на рачуну компаније 11 мили-

јарди динара, односно 90 милиона

евра, и да данас не постоји про-

блем у том смислу, али да пробле-

ми могу да се јаве убудуће и да је

зато потребан стратешки партнер.

Поручио је да је Панчево град

у нарастању и да ће, захваљујући

свим инвестицијама, бити једно

од најбољих места за живот у

Србији.

УЛАГАЊЕ КОЈЕ ДОНОСИ МНОГО ТОГА ДОБРОГ

Градоначелник Стевановић
разговарао са осморо
освајача медаља на
школским такмичењима

У част ученика који су освојили меда-
ље на међународним школским так-
мичењима највишег нивоа – „Школа-
ријади” и „Спортским играма младих”
– градоначелник Панчева Александар
Стевановић организовао је 19. октобра
пријем за успешне младе спортисте у
свом кабинету у згради Градске упра-
ве. Пријему су присуствовали и пред-
седник и секретар Спортског савеза
Панчева Слободан Битевић и Дејан
Перић, као и председник и секретар
Савеза за школски спорт Душан Лукић
и Јелена Ђорђевић.

Градоначелник је младим гостима
пожелео добродошлицу и захвалио им на
успесима и на томе што су на најлепши
могући начин представљали наш град и
државу. Потом им је поручио да ће им
Град Панчево, који је поносан на њих,
увек помагати да буду још успешнији.

Онда су своје утиске с такмичења и
спортске резултате представили јуна-
ци дана. На међународном такмичењу
„Спортске игре младих”, које је одржа-
но у Сплиту 18. августа, за себе, Панче-
во и Србију Мина Капор је освојила
златну медаљу у тенису, а Марко
Милановић је био најбољи у шаху.

На „Школаријади”, светском школ-
ском првенству одржаном од 12. до 19.
октобра у Београду, освојено је шест
медаља: сребрне медаље у рвању при-
грлили су Милица Секуловић и Огњен
Тодосијевић, а бронзане Наталија
Обрадинов и Стефан Тодосијевић.

Сара Жунић „зарадила” је сребрну
медаљу у каратеу, а Алекса Ђуровић
бронзу у џуду.

Освајачица златне медаље у тенису у
Сплиту Мина Капор новинарима је
рекла да није уживала само у игри,
него и у дружењу. Додала је:

– Није било лако стићи до финала,
али сам се трудила и успела да победим
све девојчице до самог краја. Тенисом се
бавим пет година, од своје осме године,
кад ми је кум поклонио први рекет; тај
спорт сам одмах почела да волим. Ово
ми је највећи досадашњи спортски
успех. Захвалила бих свима који су ме
изабрали за амбасадора „Спортских ига-
ра младих”. То је велика част за мене.

Огњен Тодосијевић, освајач сребрне
медаље у рвању на „Школаријади”,
чиме је постао и најуспешнији члан
српског рвачког тима, казао је да је
имао четири борбе.

– Стигао сам до финала победивши
представнике Хрватске, Бразила и
Киргистана. У последњој борби сам
водио против Украјинца, али ме је
после преокрета добио са 4 : 3. Мој тата
и стриц су били рвачи. Гледао сам на

телевизији када је Штепанек освојио
олимпијско злато и много ми се свиде-
ло рвање. Тата ме је подржао у мојој
жељи да одем на тренинг и тако је све
почело – присетио се Тодосијевић.

Градоначелник Стевановић је пред
новинарима поновио да му је изузетно

задовољство то што је организован овај
пријем у част младих спортиста.

– Искористили смо ову прилику да
поразговарамо с њима и да им покаже-
мо да изузетно ценимо њихов рад и
резултате, а они су нам пренели своје
утиске. Овде имамо осморо ученика,
освајача медаља, што је за град Панче-
во велика ствар. Панчево је одувек
било и биће град спорта, а школски
спорт је од непроцењиве важности за
нашу децу, њихов правилан и здрав
раст, физички и ментални развој и
напредовање у сваком смислу, што је
једино битно. Локална самоуправа
наставиће да издваја средства за сваки
сегмент спорта подједнако, нећемо
раздвајати спортове, за нас је сваки
једнако битан, а ова дивна деца су
доказ да је то прави пут – закључио је
Стевановић. С. Т.

ПРИЈЕМ ЗА УСПЕШНЕ МЛАДЕ СПОРТИСТЕ

Здрав развој деце најбитнији
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„Три разлога која су Панчево
учинила невероватним местом
у коме ће живот бити као у рају”,
објавио је београдски „Блиц” 15.
октобра 2021. године. Текст пре-
носимо у целини.

Да је Панчево град који постаје
све пожељније место за живот,
потврђено је и јуче, и то речима
председника Србије да је „у пита-
њу неко невероватно место које
ће бити као у рају”. У овом гра-
ду цене некретнина константно
расту, нови инвеститори дају
плате и по неколико пута веће
од просечне, а улагања у инфра-
структуру трећи су фактор због
кога Панчево доживљава при-
вредни преокрет.

Према званичним подацима,
просечна плата у Панчеву у овој
години је 63.704 динара. У Субо-
тици је, поређења ради, 59.000
динара, Ужицу 61.000, а зарада
у Панчеву није једини разлог
због кога се и многи Београђани
одлучују за пресељење.

Панчево је на 19 километара
од Београда. Има око 120.000
становника, 20 вртића, 10 основ-
них и осам средњих школа. Коли-
ко год звучало чудно, до Панче-
ва се може лакше и брже стићи
из центра Београда него до мно-
гих других делова града.

Од главне аутобуске станице
у граду на Тамишу до Панче-
вачког моста у Београду стиже
се аутобусом за око 25 минута, а

за још 10 до 15 до готово свих
централних дестинација у пре-
стоници. Аутомобилом је то и
значајно брже.

Председник Србије Алексан-
дар Вучић јуче је у Панчеву посе-
тио нову фабрику и истражи-
вачко-развојни центар немачке
компаније „Брозе”, на чијем је
постављању камена темељца
недавно најављено је да ће про-
сечна нето плата, у овој фирми,
достићи до 1.700 евра.

Како је рекао, „Брозе” је веро-
ватно до сада најбоља фабри-
ка.

– Са највишим платама, са 41
одсто радника са високом струч-

ном спремом. Панчево ће тек
да оживи, то је као неко неверо-
ватно место. Када се изгради
планирана обилазница, Панче-

во ће бити место као у рају –
истакао је председник.

У делу града где је „Брозе”
направио фабрику парцеле је
купило и пет домаћих привред-
них друштава. Свих 100 хекта-
ра северне индустријске зоне
продато је инвеститорима, а ради
се и у другим деловима града.

Последњих неколико година
цена квадрата у Панчеву пора-
сла је и више од 50 одсто. Цена
новоградње скочила је са 800 до
950 евра по квадрату, на 1.100

до 1.400 евра. У Панчеву се и
данас на сваком кораку граде
нове зграде, а да заинтересова-
них купаца има, показује и то
што инвеститори већину стано-
ва продају и пре завршетка
изградње.

Староградња је такође добила
на цени. Тако, са просечних 500
или 600 евра по квадрату, сада
поједини продавци цене своје
станове у староградњи и до
900 евра.

Током последњих десетак
година у Панчеву су реновира-
ни Спортски центар, Народна
башта, плажа на Тамишу, отво-
рено је и више великих маркета
и тржних центара. Панчевци су
добили и бројне спортске објек-
те, базене и теретане, а једино
што евентуално недостаје су при-
ватни вртићи. И све то су пред-
ности које набрајају они који се
одлучују за живот у Панчеву.

За Панчево кажу и да су услу-
ге у овом граду јефтиније у поре-
ђењу са Београдом, као и да су
кафићи и ресторани, и поред
атрактивности овог града, и даље
повољнији.

Говорећи о манама, тамошњи
грађани су често истицали здрав-
ствени систем јер се, како наво-
де, за лечење озбиљнијих боле-
сти тешко добијао упут за Бео-
град. Пацијенти су слати у Нови
Сад, пошто Панчево припада АП
Војводини, а то је 100 киломе-
тара пута.

ДРУГИ О НАМА

У КАЧАРЕВУ

Додељени пакети
најсиромашнијима

Поводом обележавања Међу-
народног дана борбе против
сиромаштва, 17. октобра,
Драгана Купрешанин, заме-
ница градоначелника Пан-
чева, и Миленко Чучковић,
члан Градског већа, заједно
сa члановима МЗ Качарево
поделили су пакете социјал-
но најугроженијем станов-
ништву.

Чучковић је рекао да Град
води рачуна о најсирома-
шнијим становницима, којих
је око хиљаду.

– У самом граду, кроз
народну кухињу, обезбеђује-
мо им топли оброк, док у
насељеним местима добија-
ју пакете животних намир-
ница и основног хигијенског
прибора. Сваког месеца дели-
мо 679 пакета у сеоским сре-
динама. У Качареву имамо
110 грађана којима се уру-
чују пакети за социјално
најугроженије. За потребе
око хиљаду људи на подручју
целог Панчева с насељеним
местима на годишњем нивоу
из буџета Града издвојено је
30 милиона динара – казао
је Чучковић. С. Т.

РАГБИ У СТАРЧЕВУ

Србија–Турска

Све љубитеље игре с јаја-
стом лоптом у нашој земљи
у суботу, 23. октобра, пут
ће водити у Старчево.

Рагби клуб „Борац” биће
домаћин важног међуна-
родног дуела, у коме ће се
састати сениорске репре-
зентације Србије и Турске.

Биће то квалификацио-
ни сусрет за Европски шам-
пионат Друге конференци-
је група „Југ” и не требе
сумњати да ће гледаоци
имати прилику да уживају
у правом спортском спек-
таклу.

Утакмица почиње у 14 сати,
а улаз је слободан. А. Ж.

ПЛАТЕ И ДО 1.700 ЕВРА!
Завод за здравствену
заштиту радника „Панче-
вац”, прва и једина уста-
нова тог типа у Војводи-
ни, константно ради на
проширењу богатог спек-
тра својих услуга, због
чијег је квалитета већ
постао непревазиђен, и то
не само по мишљењу број-
них Панчеваца и Панчев-
ки већ и становника чита-
вог јужног Баната.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
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ПРОМО

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

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

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

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

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

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

ШАНСА ЗА ВИРТУОЗЕ

За најбоље 
гудаче – Дубаи!

Виолиниста Стефан Миленко-
вић и национална платформа
„Србија ствара” расписали су
конкурс за избор најталентова-
нијих виртуоза на гудачким
инструментима у Србији. Могу
се пријавити млади узраста од
18 до 26 година.

Они који буду одабрани пред-
стављаће Србију на Светској изло-
жби ЕKСПО 2020 у Дубаију. Како
је саопштила Влада Србије,
гудачка репрезентација младих
наступиће са Стефаном Милен-
ковићем на прослави Дана
државности Србије, 15. фебруа-
ра 2022. године, у Дубаију.

Kонкурс је отворен до 7. новем-
бра, а пријаву, коју чине форму-
лар, званична биографија и
видео-снимак до 10 минута,
потребно је послати посредством
форме доступне на званичном
сајту платформе ser bi ac re a tes.rs.

По завршетку конкурса струч-
ни селекторски тим ће одабра-
ти најуспешније уметнике. Они
ће током децембра и јануара
припремати програм са Стефа-
ном Миленковићем и свима ће
им бити обезбеђени пут, сме-
штај и боравак у Дубаију. Д. К.

ГРАД ПАНЧЕВО И „ХЕЛП”

Помоћ при
запошљавању

Град Панчево и организација
„Хелп” су 20. октобра потписа-
ли уговор о сарадњи, чиме ће
отпочети реализација пројек-
та „Помоћ при запошљавању и
самозапошљавању угрожених
група”. Пројекат финансирају
влада Шведске преко Шведске
агенције за међународни раз-
вој и сарадњу „Сида” и Град
Панчево, а реализује „Хелп” у
сарадњи с Градом.

Уговор су потписали градо-
начелник Александар Стевано-
вић и у име организације „Хелп”
сениор програм менаџер Мил-
ка Ђурђевић. Стевановић jе казао
да ће ове године бити подеље-
на 33 гранта у висини од 2.000
и 3.600 евра за запошљавање
или самозапошљавање теже
запошљивих категорија станов-
ништва и додао да је то нешто
што Град Панчево у континуи-
тету годинама спроводи кроз
једну од седам мера ЛАПЗ-а.
Градоначелник је захвалио „Хел-
пу” и шведској влади што подр-
жавају Панчево.

Укупна вредност инвестици-
је за град Панчево у првој јед-
ногодишњој фази пројекта
износи око 75.000 евра. С. Т.

Градска смотра музичког и фол-
клорног стваралаштва деце и
одраслих града Панчева одр-
жана је, у организацији Кул-
турно-просветне заједнице
(КПЗ), у уторак, 20. октобра, у
дворани Културног центра.

Наступили су скоро сви зна-
чајнији ансамбли који успешно
раде у нашем граду: „Абраше-
вић”, „Станко Пауновић” НИС–
РНП, „СМ Чигра”, дечји ансамбл
виших узраста Дома културе
„Младост” из Глогоња, МKУД
„Петефи Шандор”, МKУД
„Тамаши Арон”, ансамбл „Рома-
шка” и средњошколци са одсе-
ка за народну игру Балетске
школе „Димитрије Парлић”.

Представили су се и најуспе-
шнији и више пута награђивани
рецитатори из „Атељеа младих”

Бојана Милковски и Тијана Мар-
ковић, а разноврсности програма
допринели су мали трубачи из
Панчевачког музичког центра.

Смотра је ове године била
ревијалног карактера, а публи-
ка је уживала у изузетно квали-
тетном, атрактивном, лепо
осмишљеном и одлично изве-

деном програму,
који је трајао
нешто дуже од
два сата. Још јед-
ном се показало
да дугогодишњи
селектор ове
смотре Драган
Мићић, фол-
клорни педагог,
има беспрекоран
осећај када је реч
о избору најбо-

љих учесника смотре. Но зада-
так му и није тако тежак с обзи-
ром на велики број квалитет-
них ансамбала и играча.

Панчевачки фолклораши су
без сваке сумње једно од најве-
ћих богатстава и велики понос
овог града. Исто мишљење поде-
лио је с публиком и Србољуб

Нинковић, секретар Савеза ама-
тера Србије, који се током смо-
тре обратио публици.

– Панчево је један од наших
највећих центара аматеризма,
и по масовности и по квалите-
ту. Оно што аматери из Панче-
ва приказују на нашим смотра-
ма Савеза аматера заиста је
незаборавно. Ви можда и не
знате колико су ваши играчи
лепи и како доминирају Срби-
јом. Свака им част. Надам се
да ће фолклор у Панчеву има-
ти још већу подршку и да ће се
додатно омасовљавати – пору-
чио је Нинковић.

Овај догађај је приређен уз
финансијску подршку Града
Панчева. Иначе, аматерске смо-
тре у Панчеву имају традицију
дугу пуних шест деценија.Д. К.

ОДРЖАНА ГРАДСКА СМОТРА ФОЛКЛОРА

Игра због које време пролети



Замена цеви, 
партерно уређење,
боља јавна расвета,
озелењавање...

Друга фаза уређења централ-
ног градског језгра започета је
18. октобра. У питању је наста-
вак реконструкције Градског
парка, као и дела Масарикове
улице. Укупна површина обу-
хвата радова је 9.777 квадрат-
них метара. Тим поводом гра-
доначелник Панчева Алексан-
дар Стевановић и градска мена-
џерка Маја Витман одржали
су конференцију за новинаре.

Градска менаџерка је помо-
ћу слајдова приказала новина-
рима шта ће се све радити у
наредних 120 календарских
дана, што је рок за завршетак
радова. Нагласила је да се при-
ликом планирања водило рачу-
на о заштити животне средине,
па ће због тога, између осталог,
бити замењене и старе азбестне
цеви које су девастиране. Пар-
терно уређење и јавно осветље-
ње такође заузимају важна места
у овој реконструкцији. Маја Вит-
ман је рекла да су радови пла-
нирани тако да се не омета
комуникација између делова
централног градског језгра –
неће бити прекида на пешач-
ким стазама и тиме онемогуће-
но кретање грађана кроз парк.

Градоначелник је истакао да
је наставак реконструкције цен-
тралног градског језгра једна
од највећих инвестиција у
нашем граду ове године. Обја-
снио је:

– Данас имамо средства да
то радимо јер је Панчево поно-
во важан индустријски центар.

Вредност инвестиције је непуних
135 милиона динара с ПДВ-ом, 
а већи део централног градског
језгра требало би да буде, након
завршетка ових радова, ком-
плетно реконструисан. У пита-
њу су радови на реконструкци-
ји водоводне, кишне и фекалне
канализације и доградњи јавне
расвете, у оквиру које ће бити
замењени канделабри и додати
нови. Уредићемо све зелене
површине, с тим што бисмо ста-
вили акценат на то да ће про-
ценат зелених површина у пар-
ку након ових радова бити пове-
ћан и да ћемо садити ново дрве-
ће где год то буде било могуће.

Стевановић је додао да је,
можда, најважнија ствар која
ће бити обухваћена овим радо-
вима реконструкција дечјег

игралишта у Градском парку.
Оно ће бити измештено, поме-
рено ка Градском музеју и ура-
ђено у складу са свим постоје-
ћим стандардима.

– То значи да ће се највише
рачуна водити о безбедности
деце, с обзиром на то да је
постојеће игралиште дотраја-
ло. Урадићемо модерно игра-
лиште, с новим мобилијаром,
справама које ће бити потпуно
безбедне за сву нашу децу.
Новина је да ће у паркићу у
Масариковој улици бити изгра-
ђено још једно дечје играли-
ште, мање, од 182 квадрата,
које ће бити намењено малој
деци, до седам година. Уз то, у
парку ће на одређеним мести-
ма бити постављене клупе за
дојиље. Те клупе су се у Народ-

ној башти показале као важне
нашим суграђанкама и желе-
ли смо да тај садржај имамо и
у Градском парку – рекао је
градоначелник.

На питање новинара Маја
Витман је одговорила да ће
централни круг у парку бити
реконструисан током треће
фазе радова, планиране за
наредну годину. Према њеним
речима, биће задржан посто-
јећи концепт и идентитет,
ништа се неће измештати, а
биће реконструисан амфитеа-
тар и тиме улепшан сам круг.
Идеја градских челника је да
се тамо одржавају бројни садр-
жаји, што досад није био слу-
чај, а биће омогућено после
комплетне реконструкције
Градског парка.

4 ДРУШТВО
Петак, 22. октобар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

КОНКУРС ЗА ОСНАЖИВАЊЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Подршка програмима од јавног интереса

ПОВОДОМ ДАНА НЕЗАБОРАВА

Венци на споменику
палим борцима

У ЦИЉУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

Држава спроводи
експропријацију

Сиромаштво није избор појединца, већ је последица
структурних проблема, нарочито у условима кад ни соци-
јална помоћ није дарежљива да од ње можете да живите.
Ово је један талас неолибералне идеологије који подра-
зумева да сте сами одговорни за своје благостање. То
није парадигма у скандинавским државама, где постоји
јасан став да је тиме што сте ви члан једног друштва,
државе, та држава дужна да вам обезбеди минимум за
пристојну егзистенцију.

(Професорка Филозофског факултета
Марија Бабовић, Н1, 18. октобар)

* * *
Појам који би најбоље окарактерисао Жилника и његово
дело јесте – потрага за слободом! Од средине шездесетих,
када почиње његова каријера, па до данас, иако се бавио
најразличитијим темама, а углавном мањинским групама,
обесправљеним људима, маргиналцима, онима који су
изгубили домове или остали без средстава за живот – он је
непрестано причао причу о људској потреби за слободом.
И никада се није обазирао на то шта је у тренду. То је пра-
ва реткост у нашем послу и то ме је привукло његовим
филмовима, а када сам почео с њим да се дружим, дошао
сам на идеју да о њему и његовом делу направим сведо-
чанство које ће бити нека врста лектире будућим филм-
ским ствараоцима. Они морају да знају да међу нама посто-
ји особа која је јединствена не само на овим нашим про-
сторима него и у целокупној европској кинематографији.
Он је пример како човек може да одржи људско и профе-
сионално достојанство и да задржи огроман простор сло-
боде, одбијајући да прави било какве компромисе.

(Редитељ Јанко Баљак, 
„Ал Џазира”, 16. октобар)

* * *
С неразумним бићем не можеш да изађеш на крај никад.
Том особом треба да се баве други, доктори на пример...
Не можеш са њим, јер та особа нема никакву логику, него
прича шта хоће и то је искакање из нормале. Ја некако,
можда је то моја професионална деформација, али ја на
све то гледам као да је позориште. Такву врсту неразумног
наступа, говора, а говор је мисао... Све то гледам и занима
ме докле ће то да иде. Што је особа бизарнија, она у мени
буди већу радозналост. Само се препустим и гледам.
Можда сам зато добра имитаторка. Док их гледам, не ула-
зим само у спољну имитацију. Хоћу да уђем у тај начин
размишљања које је идиотско. Како та логика функцио-
нише? Мене то јако забавља. И успем да проникнем!

(Глумица Светлана Бојковић, 
портал „Нова.рс”, 18. октобар)

* * *
Код нас су сви осуђени на велику скепсу и пропаст ако
крену путем који води сувише напред – ми смо сви за
то или да идемо мало уназад, или да идемо полако, па
да испипавамо терен којим се крећемо. У том смислу
је већина људи тако гледала на Ђинђића, без обзира на
то што је тада био на власти, и мислим да је, нажалост,
он доживео своју највећу популарност оног тренутка
када је атентат на њега био извршен. Мислим да је зби-
ља био јединствена личност у нашој новијој историји,
то што је он говорио, то што је промовисао, како је
покушавао да води земљу. Ја јесам неко ко га је тада
подржавао и ко је могао да стане иза његових идеја, и
да их сматра и својим идејама. Ђинђић је био човек
који је могао да нас одведе много даље, и много више
напред од свега онога што се касније дешавало.

(Глумац Светозар Цветковић, 
„Данас”, 18. октобар)

* * *
Усред најтежег пандемијског таласа, у којем болничке
кревете пуне млади људи, већина студената у Београду и
даље су невакцинисани. То је чињеница и страшна је.
Када дођу на тестирање, видим страх у њиховим очима.
Плаше се они вакцине, али се плаше и вируса. Неки моји
пацијенти са поликлинике, млади људи, завршили су у
болници због короне и то је заиста пакао. Поједини сту-
денти верују да су неуништиви и отпорни на вирус само
зато што су млади, а они други слушају антиваксере и
плаше се последица, посебно наводног стерилитета. Кад
уђу у ординацију, па ми кажу: „Ако данас нисам добио
ковид, значи да сам отпоран или имун и шта ће ми вак-
цина?!” Просто не могу да поверујем да људи и данас
причају о томе како „неко” хоће да нас побије вакцином
или да нам из ваздуха бацају отровни прах.

(Др Зорица Милановић Блажић, 
портал „Нова.рс”, 18. октобар)

КОНЦЕПТ НАЈАВЉЕН НАСТАВАК УРЕЂЕЊА ЦЕНТРА ГРАДА

ПАРК С НОВИМ ИЗГЛЕДОМ И СТАБЛИМА

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Градоначелник Александар Сте-
вановић расписао је Конкурс за
суфинансирање програма од јав-
ног интереса у области пружања
подршке и оснаживања удруже-
ња грађана. Циљ конкурса је осна-
живање и развој цивилног дру-
штва града Панчева, тј. унапре-
ђење услова за обављање делат-
ности удружења грађана и пру-
жање подршке њиховим програ-
мима и пројектима од јавног
интереса, у областима здравства
и социјалне политике, културе,
информисања, бриге о деци и
младима, образовања, екологије,
туризма, вера, као и другим обла-
стима, у складу са усвојеним раз-
војним документима Панчева.

Право учешћа на конкурсу
имају регистрована удружења
грађана чији се статутарни циље-
ви и делатност остварују у обла-

сти у којој се пројекат реализу-
је, са седиштем на територији
града, као и цркве и верске зајед-
нице које своју делатност оба-
вљају на територији Панчева.

Програме и пројекте ће бодо-
вати стручна комисија. Први
критеријум за избор програ-
ма/пројекта биће да његова
структура задовољава утврђене
стандарде пројекта као докумен-
та. Затим, програм/пројекат тре-
ба да доприноси дугорочном уна-
пређењу области из које је тема,
јачању капацитета удружења гра-
ђана и системском унапређењу
те области, као и да укључује
ширу циљну групу и успоставља
изградњу партнерстава. Програ-
ми морају да се промовишу у
јавности, да су одрживи...

Апликанти морају да доставе
и обимну „папирологију”, а у

необавезни део спадају матери-
јали, публикације, новински члан-
ци и остали документи који илу-
струју рад удружења и њихове
компетенције. Комисија има сво-
ја обимна задужења и задржава
право да затражи и друге доку-
менте и доказе релевантне за
одлучивање о поднетој пријави.

Корисник средстава је дужан
да пре склапања уговора достави
интерни акт о антикорупцијској
политици, а потом да шаље
периодичне и завршне извешта-
је. Средства за (су)финансирање
програма и пројеката по основу
овог конкурса обезбеђена су у
буџету Града Панчева за 2021.
Рок за конкурисање је до 1. новем-
бра, а активности на пројекту које
Град буде (су)финансирао мора-
ју бити реализоване до 31. децем-
бра 2021. године. Завршни нара-

тивни и финансијски извештај
предаје се до 31. јануара 2022.

Предлагачи чији предлози про-
грама/пројекта буду прихваћени
закључују уговор с градоначел-
ником Панчева, којим се регули-
шу међусобна права и обавезе
уговорних страна. Неизвршава-
ње уговорних обавеза повлачи
обавезу враћања средстава у буџет
Града Панчева. Листа вреднова-
ња и рангирања пристиглих про-
грама и пројеката коју комисија
утврди објављиваће се на званич-
ној интернет презентацији Града
Панчева и на порталу еУправа.

Више информација о конкурсу,
као и формулари за конкурисање
могу се наћи на интернет презен-
тацији Града www.pan ce vo.rs.
Информацијесудоступнеинаброј
телефона 013/308-906 или преко
имејла neven ka.klja jic @pan ce vo.rs.

На споменик борцима палим у
борбеним дејствима, отаџбин-
ским ратовима и НАТО агреси-
ји од 1991. до 1999. године, у
Градском парку,
на Дан незабо-
рава и сећања,
16. октобра, вен-
це су положили
представници
Удружења бора-
ца града Панче-
ва, а поред њих
то су учинили
антифашисти, резервне војне ста-
решине и чланови бројних дру-
гих сродних удружења. У име
града Панчева цвеће на споме-
ник положио је Миленко Чуч-
ковић, градски већник задужен
за подручја рада, запошљавања
и социјалне политике.

Михајло Крстић, председник
Удружења бораца, подсетио је на
то да је 69 Панчеваца погинуло у
ратним дејствима борећи се за

Србију и да су 16. октобра свој
живот дала шесторица наших
суграђана. Поручио је:

– Они су своје животе угради-
ли у нашу слободу, зато је на нама
да њихово жртвовање и имена
никада не заборавимо. Нека им
је вечна слава и хвала!

Влада Србије утврдила је јав-
ни интерес за експроприја-
цију на територији града Пан-
чева за земљиште и објекте
на земљишту, а ради изград-
ње дела аутопутске и желе-
зничке обилазнице око Бео-
града и Панчева. За мање упу-
ћене, експропријација је при-
силно одузимање имовине од
приватних лица, у општем
интересу, нарочито земљи-
шта, на шта држава полаже
право.

Експропријација је утврђе-
на за право службености пре-
лаза проводника далековода
и пролаза подземних инста-
лација, ради измештања
постојећих и изградње стубо-
ва нових далековода и напа-
јања објеката наведених део-

ница, сагласно Плану детаљ-
не регулације за део аутопут-
ске и железничке обилазни-
це око Београда.

Ово ће се радити због пла-
ниране изградње моста Вин-
ча–Старчево, који је део оби-
лазнице око Београда, а на
територији Панчева експро-
пријације ће бити у катастар-
ским општинама Панчево,
Јабука, Војловица, Старчево
и Иваново. Корисник експро-
пријације биће „Коридори
Србије”.



Улагање у будућност
је приоритет
нафтног гиганта

Радници уредили
школско двориште

Мисија компаније НИС да учествује у
креирању боље будућности, улагањем
у образовање, наставила се кроз дона-
цију Основној школи „Исидора Секу-
лић” из Панчева, којој је кроз програм
„Заједници заједно 2020” донирала више
од милион динара за опремање инфор-
матичког кабинета. Средствима про-
шлогодишњег програма школи је
обезбеђена неопходна опрема, у виду
20 рачунара и мултифункционалног
штампача, што ће умногоме унапре-
дити рад ученика и наставника те обра-
зовне установе. Донација је посебно
значајна када се узме у обзир да су уче-
ници Основне школе „Исидора Секу-
лић” последњих година постизали запа-
жене резултате на градским и међуна-
родним такмичењима из области про-
грамирања, математике и физике.

Овим поводом је уприличен свечани
обилазак школе, којем су, поред дома-
ћина, присуствовали представници гра-
да Панчева и компаније НИС.

– Користим прилику да захвалим
компанији НИС на дугогодишњој
сарадњи. Прошлогодишњи програм,

којим је обухваћена и ова савремена
учионица, односио се на дигитализа-
цију наставе, што значи да НИС ослу-
шкује потребе наше заједнице. Ово је
посебно значајно у ситуацији која нас
је све затекла, а то је пандемија кови-
да, када су школе принуђене да пре-
лазе на онлајн наставу, снимање часо-
ва и учење на даљину. Школе које
нису поседовале технологију тешко су
то могле да остваре, док је наш град
успешно приступио новим моделима
наставе, а у чему посебну заслугу има
наша сарадња с компанијом НИС, која
континуирано ослушкује како потре-
бе наше заједнице, тако и школа. Они
нас питају, траже савет и затим дого-
ворено спроводе у дело – истакла је
Татјана Божић, чланица Градског већа
града Панчева за образовање.

Друштвена одговорност

У свом поздравном говору приликом
отварања новог кабинета Владимир
Гагић, директор Блока Прерада ком-
паније НИС, истакао је да већ 13 годи-
на у оквиру програма „Заједници зајед-
но” ова компанија подржава пројекте
који су усмерени на развој и оснажива-
ње заједнице. Како је рекао, Панчево је
за НИС веома важан бизнис партнер.

– Овде се налази Рафинерија нафте
Панчево и поносни смо што је Град
Панчево наш партнер од самог почетка
програма друштвене одговорности „Зајед-
ници заједно”. Заједничким залагањем
и партнерством с Градом до сада смо у

оквиру поменутог програма у Панчево
уложили преко 182 милиона динара и
подржали реализацију 148 пројеката. У
оквиру прошлогодишњег циклуса про-
грама „Заједници заједно”, наша ком-
панија је уложила 15 милиона динара у
унапређење 11 школа на територији гра-
да Панчева. Једна од њих је и ова у којој
се данас налазимо, ОШ „Исидора Секу-
лић”, где смо уложили преко милион
динара за опремање и уређење кабине-
та за информатику и рачунарство. И у
наредном периоду наставићемо да ула-
жемо у заједницу и њен напредак, с
посебним акцентом на будућим генера-
цијама – рекао је на крају Гагић.

Лућијан Рођан, директор ОШ „Иси-
дора Секулић”, изразио је захвалност

компанији НИС за ову донацију и иста-
као да је школа већ позната по добрим
резултатима ученика из информатике и
роботике, те да ће нови информатички
кабинет омогућити да се ова образовна
установа даље развија у овом смеру.

Подршка школству

Компанија НИС је посету школи иско-
ристила и да са својим Клубом волон-
тера оплемени двориште школе фар-
бањем гелендера, паркинга за бицикле
и клупа. За ученике школе представ-
ници руско-српске нафтне компаније
организовали су едукативну радиони-
цу и огледни час на тему примене диги-
тализације у нафтном бизнису и начи-
на промовисања компаније у грађењу

Туристичке агенције до 15. јануара сле-
деће године морају да врате око 20
милиона евра путницима који ни ове
сезоне нису искористили раније упла-
ћена путовања. С обзиром на то да је
враћање новца под великим знаком
питања, јер организатори путовања већ
сада тврде да немају средства на рачу-
нима, држава је најавила да ће помо-
ћи, тако што ће омогућити задужива-
ње преко Фонда за развој. За ове кре-
дите конкурисаће око 400 агенција.

Влада Републике Србије припрема
овај програм подршке туристичким
агенцијама и ускоро би требало да буде
саопштено више детаља о томе како
ће изгледати услови кредитирања пре-
ко Фонда за развој. Оно што се зна

јесте основни услов, а то је да су аген-
ције до 15. марта, пре проглашења пан-
демије, имале статус организатора путо-
вања, с валидном лиценцом односно
гаранцијом путовања. Они који испу-
њавају услове биће у прилици да доби-
ју повољнији кредити с нижом камат-
ном стопом, грејс-периодом од две и
роком отплате од пет година. Одлага-
ње плаћања обавеза ће агенцијама оста-
вити довољно времена да разраде посао,
који је трпео због ове кризе.

У држави кажу да ће оне туристичке
агенције којима овај програм не одго-
вара морати да обезбеде средства на
други начин или ће се дуговања напла-
ћивати кроз осигурање или банкарске
гаранције. Нема најава да би могло да

дође до одлагања обавеза агенција, али
су надлежни свесни проблема, наро-
чито ако се зна да су поједине државе
донеле одлуку да пролонгирају рок за
враћање новца агенцијама.

Да подсетимо, такву одлуку донеле
су Италија и Шпанија, а сличан захтев
имају и власници смештаја и агенције
из Грчке. У туристичким агенцијама
кажу да засад још не знају да ли ће
конкурисати за кредите и да страхују
од компликованих процедура за одо-
бравање ових зајмова. Постоје и најаве
да ће износи кредита бити лимитира-
ни, а велики број агенција има много
веће обавезе од оних износа који се
помињу у оквиру овог програма подр-
шке. Већина тур-оператора сматра да

би померање рока отплате било дале-
ко прихватљивије решење. Међутим,
како сами кажу, свесни су да би одла-
гање ових обавеза макар још шест месе-
ци изазвало неповерење и бес путни-
ка.

Према уредби коју је усвојила Вла-
да, за сва путовања која су уплаћена до
15. марта прошле године, а нису иско-
ришћена, путници су од свих тури-
стичких агенција добијали потврде о
заменским путовањима на којима је
јасно назначено када су уплатили аран-
жман и колико новца се налази у тури-
стичким агенцијама. С том потврдом
ће у истим агенцијама захтевати повра-
ћај новца, а крајњи рок је засад 15.
јануар следеће године.

ДРУШТВО
Петак, 22. октобар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Вредност робе
рапидно расте

Мораћемо да се
навикнемо на
скупљу храну

Енормно поскупљење електричне
енергије у Европи прелило се на
Србију, па комерцијални купци ових
дана ЕПС-у плаћају дупло више за
сваки киловат. Стога, суочени с вели-
ким растом рачуна за струју, при-
вредници очекују од државе да их
растерети плаћања појединих буџет-
ских намета како не би морали да,
ради опстанка на тржишту, дижу
цене својих производа.

„Струјна криза” засигурно неће
изазвати масовна отпуштања нити
затварања погона, сем у изузетним
случајевима где процес производње
у потпуности зависи од цене елек-
тричне енергије, али ће по свему
судећи утицати на повећање цена
производа и услуга како би се покри-
ли новонастали трошкови.

Нови удар!

Да подсетимо, Електропривреда
Србије повећала је цену за привре-
ду у Србији, која за разлику од дома-
ћинстава, чија је цена регулисана
(тзв. социјална цена), плаћа комер-
цијалну цену електричне енергије.
Сходно томе, од почетка октобра
трошкови плаћања струје за српску
привреду су се удвостручили. Мно-
ге компаније ће у почетку покуша-

ти да то преброде коришћењем уну-
трашњих резерви, али ти ресурси
имају свој лимит. Зато многи при-
вредници позивају у помоћ државу
и надају се да ће Влада Републике
Србије поступити као влада у Бугар-
ској – држава субвенционише део
цене струје. Тренутно у Србији сва-
ка друга фирма има проблема због
нових трошкова након што је ЕПС
повећао цене за комерцијалне потро-
шаче.

Е сада, биће велики проблем ако
цене поново буду отишле горе, јер
се кућни буџети једва носе и с недав-

ним поскупљењима – цене намир-
ница на глобалном нивоу порасле
су 32 одсто. Као што је широм све-
та, тако је и код нас – многи
производи су поскупели у протеклих
месец дана.

Први талас поскупљења

Српска званична статистика каже
да су цене на мало порасле за 20
одсто у односу прошлу годину. Али
искуства показују другачији ценов-
ник. Након завршетка летњих одмо-
ра свако ко се задесио у куповини
могао је да примети да су током

јесени цене почеле да „лете у небо”.
На пример, потрошачи сада плаћа-
ју флашу уља углавном од 200 до
220 динара, што је око 60 динара
више него лане. Цене одређених
категорија свињског и пилећег меса
забележиле су значајан скок. Према
званичним подацима Министарства
трговине, просечна цена свињети-
не, која обухвата све категорије ове
намирнице, лане у октобру је изно-
сила 474,31 динар. Сада грађани ову
врсту меса плаћају од 600 до 850
динара, а на попусту је има и за 430
динара. Скупљи су деликатес, тоа-
лет-папир и брашно тип 400, које је
било је 65 динара, а сада је 74 дина-
ра. Чоколаде од 100 грама, које су
доскора биле 120, сада су 148 дина-
ра, скупља су и средства за хигијену
и тако даље...

Сада је поскупљење буквално све-
га постало и јавна тема због које се
у Србији повлаче и прве монетарне
мере. Како ствари стоје, више није
у питању да ли је нешто поскупело
за пет или десет одсто, за 20 или 50
динара, већ да ли је храна поскупе-
ла за 20 или 30 процената, да ли је
грађевински материјал дуплирао
цену, да ли је месо скупље за 200
или 300 динара, те да ли ћемо гори-
во плаћати поново 190 динара.
Поскупело је буквално све и про-
мена цена на рафовима постала је
редован посао, много чешћи него
раније.

Како ствари стоје, мораћемо да
се једноставно навикнемо на ску-
пљу храну, јер тако је како је...

ПОСЛЕДИЦЕ МАСОВНЕ ГЛОБАЛНЕ ПОТРАЖЊЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ КРИЗЕ

ЦЕНЕСЕВИНУЛЕУНЕБО

ДРЖАВА НУДИ РЕШЕЊЕ ТУРИСТИЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Повољни кредити за враћање дуга

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

НЕСТАШИЦА ПЕЛEТА
У ЧИТАВОЈ ЗЕМЉИ

Разлог – извоз
и велика потражња

Широм Србије влада несташица
пелета, који је, узгред, поскупео за
20 одсто. Разлог – многи грађани су
се одазвали позиву државе да пређу
на овај енергент и сада је дошло до
поремећаја на тржишту. Надлежни
у Привредној комори истичу да није
смањена производња, него је тра-
жња за пелетом порасла, и то рела-
тивно касно – сада у сезони, и иза-
звала несташицу. Поред тога, мно-
ги произвођачи су извезли пелет.

Како кажу, очекују да ће се тржи-
ште овог енергента стабилизовати
у наредних месец дана, али да ће
цена пелета порасти уколико се не
обузда цена електричне енергије,
која тренутно „дивља”.

ЧЕКА СЕ ОДОБРЕЊЕ
ВЛАДЕ СРБИЈЕ

Стални посао
за просветаре

У основном образовању на одређе-
но време је запослено 11.000 осо-
ба, а у средњем 5.746 с нормом од
пет до 100 одсто – кажу у Мини-
старству просвете и напомињу да
чекају одобрење надлежних орга-
на за расписивање нових конкурса.

У периоду од 2014. до 2019. годи-
не добијене су сагласности за укуп-
но 532 упражњена радна места с
нормом од 100 одсто. У периоду
од јануара до март 2020. у четири
фазе, на иницијативу Министар-
ства, добијене су сагласности за
расписивање конкурса за укупно
11.405 слободних радних места с
нормом од 50 до 100 одсто, а која
су остала упражњена закључно с
31. децембром 2017. године. У току
је разматрање захтева Министар-
ства за давање сагласности за
расписивање конкурса за нових
2.726 радних места, с нормом од
50 до 100 одсто. Реч је о радним
местима која су остала упражњена
закључно с 31. децембром 2018.
године – истичу у Министарству
просвете.

корпоративног имиџа код млађе попу-
лације, при чему су представљена два
пројекта: „Експлоатација нафте из
земљишта” и „Виртуелна посета Рафи-
нерији нафте у Панчеву”.

Кроз програм „Заједници заједно”
компанија НИС наставља да улаже у
развој и оснаживање локалних зајед-
ница. У сарадњи с Министарством уну-
трашњих послова и Министарством
просвете, науке и технолошког разво-
ја Републике Србије и 12 локалних
заједница, кроз програм „Заједници
заједно” компанија НИС је у 2020.
години подржала 83 школе широм
Србије и уложила 114,5 милиона дина-
ра у унапређење и дигитализацију
наставног процеса и повећање безбед-
ности деце и наставника у школама.
Град Панчево је део Програма од самог
његовог почетка, а компанија је на
територији овог града до сада реали-
зовала 148 пројеката и уложила преко
182 милиона динара. Само током про-
шле године кроз програм „Заједници
заједно” НИС је уложио 15 милиона
динара у унапређење безбедносно-
-информационих система и дигитали-
зацију наставног процеса у образов-
ним установама у 11 школа на тери-
торији града.

КАРАВАН НИС-а „ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО” ОБИШАО ПАНЧЕВО

Нова информатичка опрема за школу „Исидора Секулић”
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6 ЗДРАВЉЕ

Неписано је правило да функ-
ционисање здравствене службе
показује своје добре и лоше стра-
не највише у оним временима
у којима постоје већи захтеви
за њеним ангажовањем. С дру-
ге стране, било би веома погре-
шно када би се о раду Хитне
медицинске помоћи закључи-
вало искључиво на темељу бро-
ја њених интервенција. Постоји
велики број активности Службе
хитне медицинске помоћи Пан-
чево које су у овом периоду гото-
во невидљиве за јавност.

Поред уобичајених транспор-
та из Опште болнице до секун-
дарних и терцијарних установа
у Београду, Новом Саду, Вршцу,
Ковину, Старом
Сланкамену,
Меленцима...,
наша служба је
додатно анга-
жована у тран-
спорту ковид
пацијената у
Батајницу и
Нови Сад.
Ургентни тран-
спорт зараже-
ног пацијента
са инфарктом
или, на пример, с пнеумото-
раксом, више се не обавља за
двадесетак минута, колико нам
је потребно до београдске уста-
нове. Сада тај транспорт траје
више од сат времена до Новог
Сада, и то све са скафандери-
ма, маскама и у скученом про-
стору од неколико квадрата.

На територији коју обухва-
тају град Панчево и насељена
места искључиво наши здрав-
ствени радници и возачи изла-
зе на терен да прегледају непо-
кретне пацијенте заражене коро-
ном. Ту су, наравно, и они акут-
но животно угрожени, који су у
главном фокусу сваке ургентне

службе. Поред ових задатака на
терену, у нашој је обавези да
све те пацијенте и оне из ковид
амбуланте превозимо до Опште
болнице Панчево. Ово је при-
лика да се истакне херојско
држање здравственог особља
ковид амбуланте и Опште бол-
нице Панчево, које са изузет-
ним ангажовањем збрињава ове
пацијенте, али и све остале који-
ма је потребна помоћ.

Ако нас је ова пошаст нече-
му научила, то је свакако да
будемо више ослоњени једни
на друге, јер без тога нема успе-
ха. Треба ли да поновимо да
пацијент никада, ни у којој при-
лици, ни по ком основу не сме
бити дискриминисан при ука-
зивању помоћи и здравствене
неге. Бити лекар или медицин-
ска сестра није само професи-
ја, већ је то и племенит позив и
та чињеница не сме никада да
се изгуби из вида. Много је иску-
шења и препрека за здравстве-
не раднике у овим смутним вре-
менима, али су зато најсигур-
нији они путокази на којима
пише „људскост” и „добробит
пацијента”.

А када је реч о пацијентима,
можда су више него икад њихо-
ва очекивања и наде окренути
према здравственим радници-

ма. Толико нео-
пходан непосре-
дан контакт
лекара и паци-
јента изгубио се
у мору страхо-
ва, правила,
забрана и пре-
порука. Први
дани подмукле
болести обично
пролазе у дому
п а ц и ј е н т а .
Често се деша-

ва да тежина клиничке слике и
знаци који указују на погорша-
ње не буду препознати од стра-
не укућана. Све је више сазна-
ња о неопходности одговарају-
ће терапије у првим данима
болести. Када се пропусти та
прилика и постане неопходно
болничко лечење, прогнозе су
много неизвесније. Ове окол-
ности нас заправо терају да раз-
мишљамо и о неким друкчи-
јим превентивним и терапиј-
ским протоколима који су пока-
зали своју вредност, а све за
добробит пацијента. Време ће
показати да ли смо спремни да
се прилагођавамо и мењамо.

Смутна времена

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Ако нас је ова пошаст
нечему научила, то је
свакако да будемо
више ослоњени једни
на друге, јер без 
тога нема успеха.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Природни лекови

против различитих

болести могу бити

„запаковани” и у

мало лепше и при-

влачније форме.

За почетак, препо-

ручујемо вам бом-

боне против

кашља. Оне имају

само једну ману:

допашће вам се

превише, а не би

ваљало да с њима

претерате.

Ситно насецкајте пет кашика липовог цвета, две кашике листо-

ва пеперминта, једну кашику листова боквице и по једну кашичицу

тимијана и корена белог слеза. Помешајте све биљке, осим корена

белог слеза, и прелијте их са шест децилитара кључале воде.

Оставите то поклопљено да одстоји сат времена. Након тога

додајте корен белог слеза, па промешајте и оставите то да одстоји

још сат времена. Процедите кроз газу (добро притисните) и сипај-

те течност у шерпу. Додајте шољу шећера и загревајте до кључања.

Кувајте, уз стално мешање, све док не испари трећина течности.

Затим склоните са шпорета, па кад се мало прохлади, додајте пола

шоље меда. Сипајте добијени сируп у силиконске модлице или га

вадите кашичицом и сипајте на папир за печење. Оставите то да се

потпуно охлади и стегне. Потом уваљајте бомбонице у шећер у пра-

ху, да се не би лепиле једна за другу, и одложите их у кутију с

поклопцем. Узимајте по потреби четири до пет бомбоница дневно.

Бомбоне против
кашља

Да је напољу хладно и влажно
време, да дува ветар или да се
метеоролошка ситуација нагло
променила – реуматичар ће вам
рећи и без гледања кроз прозор.
Његове кости говоре више од
хиљаду речи, и то – кроз бол.

Јесен и зима посебно тешко
падају особама које пате од реу-
ме. Иако лека нема, тегобе се и
те како могу ублажити. Потреб-
но је мало порадити на лошим
навикама, кориговати исхрану
и позвати лековито биље у помоћ.

Истраживање Института за јав-
но здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут” потврђује да
је реума најчешћа болест у нашој
земљи, а ово обољење не бира у
којем ће вас животном добу пого-
дити: с њим се сусрећу сви – и
млади и стари, па чак и деца.

Ипак, старијим људима реу-
ма ствара нарочито велике про-
блеме. На срећу, ова болест је
ретко смртоносна, али она, нажа-
лост, човека прати до краја живо-
та, будући да се не може у пот-
пуности излечити, већ се само
могу ублажити њени симптоми.

Kако препознати реуму

Реуматизам удара на све битне
делове система за кретање, а
поједина обољења могу погоди-
ти чак и многе друге органе,
тако да заправо ниједан део орга-
низма није поштеђен.

Ипак, чак и када зглобови боле
неколико недеља, то не значи
да је засигурно у питању реума.
Бол у зглобовима је уједно симп-
том и сваке вирусне инфекције,
неких болести штитасте жлезде
и разних других поремећаја.
Ипак, када приметимо да је зглоб
који нас боли уједно и отечен, а
уз то још и топао, а кожа је осе-
тљива на додир и покрет и модра
или се појавило црвенило, то је
сигуран сигнал да треба што пре
да потражимо реуматолога.

Због своје бројности, реумат-
ска обољења се групишу на 
различите начине. Најгрубља би
била подела на: запаљенске, деге-
неративне, ванзглобне и мета-
боличке реуматске болести.

Узрочник непознат

Иако погоршању симптома реу-
ме нарочито доприносе хладни
и влажни дани или нагле про-
мене времена, па реуматичари
због тога никако не воле јесен и
зиму, временске прилике не ути-
чу на настанак реуме. Узрочник
заправо није познат, а стручња-
ци сматрају да на настанак реу-
матских обољења утиче више
удружених фактора: наслеђе,
животне навике, животно доба,
занимање, пол...

Да би се дијагностиковало реу-
матско обољење, увек се креће од
стандардне крвне слике. Прове-
равају се пре свега седиментаци-
ја и ЦРП и ради се биохемијски
преглед мокраће. Ако је то све у
реду, врло је мала вероватноћа
да пацијент има неку запаљен-
ску, односно аутоимуну болест,
већ су веће шансе да је реч о деге-

неративној болести, односно о
болести механичке природе.

Лечење реуматских болести је
комплексан проблем и састоји
се од неколико елемената. То
су: апаратурна физикална тера-
пија и кинезитерапија, хигијен-
ско-дијететски режим који под-
разумева промену лоших живот-
них навика, затим примена
разних ортотичких средстава, те
медикаментозна терапија.

У вежбању је спас

Велика је заблуда да особе које
имају неко реуматско обољење не
треба да вежбају. Напротив: вежбе
су те које дуготрајно ослобађају
од бола и представљају један од
најуспешнијих начина да сачува-
те и заштитите зглобове.

Лекари тврде да код великог
броја пацијената с дегенератив-
ним болестима вежбање може у

потпуности да замени лекове.
Ако нисте сигурни која би врста
физичке активности била нај-
кориснија за вас, консултујте се
о томе са својим лекаром. Он ће
вас највероватније упутити физи-
калном терапеуту.

Риба трипут недељно

Научници су још одавно при-
метили да оболели од артрити-
са који једу много рибе мање
пате од упала и болова од оних
који је не једу много. Сад имају
објашњење за то: чини се да,
попут „аспирина”, омега 3 масне
киселине из масне рибе поспе-
шују стварање недавно откриве-
не класе антизапаљенских масти
које се називају резолвини.

Да бисте спречили или убла-
жили реуму, једите три порције
масне рибе недељно. Ако не воли-
те рибу, сваког дана узимајте
једну до две кашике млевеног
семена лана.

Лиснато зелено поврће

Познато је да слободни радика-
ли – нестабилни молекули који
нападају здраве ћелије – појача-
вају упале и убрзавају процес ста-
рења, укључујући пропадање згло-
бова и хрскавице, што је посебно
изражено код људи који болују
од артритиса. То је добар разлог
да обогатите исхрану воћем и
поврћем, јер ове намирнице оби-
лују антиоксидансима који неу-
тралишу слободне радикале. У
томе су нарочито успешни лисна-
то зелено поврће (спанаћ пого-
тово), паприке и броколи.

Витамин Ц из цитрусног
воћа, попут поморанџе и киви-

ја, и зеаксантин, антиоксиданс
из лиснатог зеленог поврћа,
такође смањују ризик од артри-
тиса.

Опрезно с лековима

Заједнички именитељ свих реу-
матских болести је примена
оралних нестероидних антиин-
фламаторних лекова (НСАИЛ).
Они су данас међу најкоришће-
нијим лековима на глобалном
нивоу.

Међутим, ти лекови нису
нимало безазлени и треба их
врло опрезно користити, пого-
тово ако узимате и лекове за нека
друга обољења, попут кардиова-
скуларних болести и дијабетеса.
Орални нестероидни антиреу-
матици могу, наиме, изазвати
низ проблема са органима за
варење – од благих тегоба у желу-
цу, попут горушице, па до озбиљ-
них крварења због којих живот
може бити доведен у питање.

Друга озбиљна последица дуго-
трајног узимања ових лекова су
промене у крвној слици, које
такође могу бити благе, али и
изразито тешке с фаталним
последицама. Стога ове лекове
узимајте строго под контролом
лекара. Стручњаци радије паци-
јентима препоручују антиреума-
тике који се примењују локално
(гелови, масти) и који не могу
ублажавањем једних изазвати
друге здравствене проблеме.

КАКО ДА УБЛАЖИТЕ СИМПТОМЕ РЕУМЕ

НИЈЕ ЛАКО КАД КОСТОБОЉА 
НАЈАВИ ЛОШЕ ВРЕМЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ОБЛОГЕ ОД КУПУСА

Чак и лекари признају да

су наше баке у праву:

облоге и мелеми од купуса

могу ублажити реуматске

тегобе.

Изаберите лепе, велике,

здраве листове купуса,

одсеците задебљање у

корену и сасвим кратко их

потопите у врелу воду да

омекшају. Тада су спремни

за облогу, која се користи

само једанпут. Већ кори-

шћене листове баците и

увек спремајте нове, топле

облоге.

ГАВЕЗОВА МАСТ

Наше баке и деке су за лечења реуматичних обољења употребљава-

ли гавезову маст. То је једна од најлековитијих масти које постоје.

Најбоље је правити маст од свежег корена, али може послужи-

ти и суви корен. Увек се прави у размери три дела масти и један

део корена гавеза. На пример, у 100 г свињске масти додајте 30 г

корена гавеза. Добро промешајте и кувајте на лаганој ватри 10

минута уз стално мешање. Скините с ватре и оставите поклопље-

но да преноћи најмање 10 сати. Потом угрејте, процедите, додајте

пола кашике пчелињег воска, сипајте у пластичне посуде и остави-

те да се стегне. Ту маст можете користити и до годину дана. Нама-

жите на болно место, обмотајте прозирном фолијом и оставите да

стоји целе ноћи. Ујутру скините фолију и само пребришите пешки-

ром. Већ после прве ноћи осетићете значајно побољшање.

ЧУДОТВОРНИ ЦЕЛЕР

Целер је од давнина познат као добар лек против

реуме. Потребно је да буде што свежији. Огулите

два осредња целера и нарежите их на комаде дужине

два-три центиметра и дебљине једног центиметра.

Kувајте их док не омекшају, затим процедите и целер

поједите, а након тога попијте воду у којој се он

кувао. Немојте додавати со. Ради побољшања уку-

са можете додати мало сока од лимуна и меда.

Ово треба чинити свакодневно током два месе-

ца. Не би требало да срчани и бубрежни болесници

и труднице узимају овако велике количине целера.

ПРЕПАРАТИ ЗА МАСАЖУ

Сипајте у флашу

две-три кашике пло-

дова клеке и пола

литра добре комове

ракије, па добро

затворите и остави-

те на топлом месту

четири дана. После

тога процедите и

користите за маса-

жу болних реуматичних места.

Изгњечите 30 г неољуштеног белог лука, па га ставите у

флашу, сипајте два децилитра шљивовице препеченице и

добро измешајте. Овом смесом масирајте оболело место, па

га затим завијте сувим крпама. Понављајте више пута.



Уобичајена ситуација у Србији
јесте да се оверавају уговори о
купопродаји неукњижених (ванк-
њижних) непокретности. Стано-
ви, куће, гараже, паркинг места...
врло често су предмет купопро-
даје међу уговорним странама.
Није реткост да се у огласима
нађу текстови на пример:

„Продајем стан од 70 квадра-
та (укњижено 40)” или

„Продајем кућу у центру са
два паркинг места” или

„Продајем стан у згради са
посебним улазом” или

„Продајем неукњижени стан
у поткровљу зграде са употреб-
ном дозволом” или

„Повољно, стан у сутерену”
или

„Продајем стан на VI спрату
без лифта” и сл.

У деценијама иза нас, па и данас:
многи уговори о продаји
ванкњижних објеката су се ове-
равали... и данас... долази до
промета, инвестира се... нема ни
трага проблемима... док се не
открије да је продавац некоме
нешто дуговао... Пре него што
се упустимо у анализу честих
ситуација, треба нагласити да
неће свака купопродаја ванкњи-
жног објекта довести до пробле-
ма, напротив.

Разлози за куповину ванкњи-
жних објеката су различити, ипак
провејава кључни: јефтинија цена.
Међутим, јефтинија цена носи
ризик: Уговор о купопродаји је
основ за стицање права својине.
Да је само закључивање уговора
о купопродаји довољно, упис у
јавне књиге би био излишан.
Постоје судске одлуке највишег
суда у нашој земљи које цитирају
Закон о промету непокретности
и релативизују, чак демантују ову
тврдњу, међутим, Закон о осно-
вама својинскоправних односа је
такође јасан: „На основу правног
посла право својине на непокрет-
ност стиче се уписом у јавну књи-
гу или на други одговарајући
начин одређен законом.” Уместо
утврђивања постојања уговора,
утврђивања могућности приме-
не одредаба одређеног прописа,
утврђивања исправности одлуке
о спровођењу извршења на одре-
ђеној непокретности, боље је не
доћи до такве врсте проблема.
Такође, став да је укњижба била
немогућа, такође треба посебно
проверити. Тачно је да није пот-
пуно иста правна ситуација вла-
сника који поседују ванкњижну
својину над непокретностима које
се не могу укњижити, у односу на
оне непокретности чија је укњи-
жба могућа, али је увек могуће
предузети одређене активности
ради заштите својих права неук-
њижених објеката (тзв. евиден-
тирање непокретности, предбе-
лежба, иницирање поступка лега-
лизације и др.).

Како настаје
проблем у пракси?

Рецимо да је стан купљен од
продавца (инвеститора) који
упадне у финансијске пробле-
ме. Реч је о стану који се налази
у згради која нема употребну
дозволу. Зграда није укњижена
нити станови у њој. Јавни извр-
шитељ одређује спровођење на
ванкњижним становима који су
изграђени на земљишту у вла-
сништву извршног дужника
(инвеститора). Законске одред-
бе налажу да се изврши попис
станова који су у државини саве-
сних лица (купаца), који још
увек нису књижни власници.

Да ли они имају нека права?
Имају право да уложе приговор
трећег лица, али им то није гаран-
ција да стан неће бити продат!

Како се проблем решава?

У Србији се тренутно примењу-
ју одредбе 2 закона о извршењу

и обезбеђењу: из 2011. и из 2015.
Оба закона су сагласна по кључ-
ном питању: приговор трећег
лица НЕ ОДЛАЖЕ ИЗВРШЕЊЕ.

Дакле тај проблем, без обзира
на различиту судску праксу, НЕ
ТРЕБА РЕШАВАТИ У ИЗВР-
ШНОМ ПОСТУПКУ, треба спре-
чити да до тог проблема уопште
и дође.

Који су најчешћи узроци
дугогодишњег нерешавања
проблема: несавесност,
лењост, неукост или неки
други разлог?

Пракса је показала да је живот
већини популације са изнетим
проблемомнаметнуоопштузаблу-
ду која се испољава у следећој
реченици: „Имам оверен уговор,
оверио га је суд (или нотар) и
плаћампорез(еворешењаопоре-
зу)! Ако нисам власник, како ми
држава наплаћује порез!? Порез
ми се наплаћује на име чега?”

Надаље, многа лица поисто-
већују предуговор о купопро-
даји непокретности (у ситуа-
цијама када је исплаћен већи
део купопродајне цене или
цена у целини), уговор о купо-
продаји непокретности и уго-
вор о суинвестирању. Сагле-
давајући законске норме, те
три ситуације никако не могу
бити истоветне.

Можда се најнеоправдани-
ја заблуда огледа у ставу: „Ја
сам платио ’пренос’, што ја да
решавам то у катастру, то је
обавеза инвеститора, ако он
то није решио, шта ја имам са
тим!?”

Да ли исти проблем могу
имати власници укњижених
станова?

Наравно, и такви случајеви су
најтежи за решавање. Огроман
број станова у Србији још увек
није укњижен на име власни-

ка. Иако многи власници уред-
но поседују документацију ста-
рију и више десетина година,
нису нашли времена да за све
те деценије предузму радње да
би укњижили своја права. Нај-
тежа је ситуација у случајеви-
ма када се лице које тврди да
је власник укњиженог стана
враћа из иностранства после
дугогодишњег одсуства и зати-
че у стану новог власника, у
ком тренутку сазнаје да је стан,
за који тврди да је његов, про-
дат (нико није знао да он има
нека права на стану, стан јесте
био укњижен, али на ранијег
власника, који је касније постао
извршни дужник).

Колико су честе
такве ситуације?

Описане ситуације су више еду-
кативног карактера. Број пред-
мета у којима долази до продаје
непокретности у односу на уку-
пан број предмета извршења је
веома мали, али је према свом
карактеру веома значајан. Јав-
ни извршитељи се у сваком кон-
кретном случају труде да испи-
тају ситуацију, да би открили
власнике, не би ли им се омогу-
ћило да користе сва своја права
за заштиту. Сам поступак извр-
шења подразумева излазак на
терен више пута. Поступак инси-
стира на процени непокретно-
сти, која тешко да може да буде
реална ако се не изађе на лице
места, затим поступак омогућа-
ва разгледање непокретности,
чак и попис покретних ствари –
ако није реч о дозволи изврше-
ња на непокретности на основу

заложне изјаве. Дакле, користе
се законом дозвољени инстру-
менти не би ли се свим заинте-
ресованима обзнанило да је кон-
кретна непокретност предмет
спровођења извршења.

Како неко може бити сигу-
ран да је заиста стекао
право својине и да неће
упасти у описане проблеме?

Републички геодетски завод
дозвољава јавни приступ пода-
цима за све некретнине у земљи.
Довољно је да заинтересовани
приступе онлајн и да провере
статус својих непокретности,
односно да утврде да ли је непо-
кретност укњижена у одговара-
јућој квадратури и да ли су они
укњижени као власници или
неко други.

Да ли се сећате неке анегдоте
из поступка која је везана
за ову тему?

Да, могу да наведем предмет
једног извршног дужника за
кога су постојале индиције да
је у својини, ванкњижној нарав-
но, имао подрум стамбене згра-
де површине 400 квадратних
метара. Како се, из неког
разлога, подрумске простори-
је не могу укњижити у јавним
књигама, он није могао бити
уписан као власник истих. Сви
станови у згради су били про-
дати и укњижени, и ниједан
од тих станова није био у њего-
вој својини. Осим незваничне
изјаве једног од станара, ништа
од докумената нисмо поседо-
вали што би њега везивало за
наведени подрум. У том подру-
му, радила је теретана са сау-
ном, са свом пратећом опре-
мом, под фирмом предузетни-
ка госпође која је са извршним
дужником била у емотивној
вези, и која је била власник
једног од станова у тој стамбе-
ној згради. И поред свих поку-
шаја да нађемо одрживи начин
да извршног дужника повеже-
мо са власништвом над том
непокретношћу, која по при-
роди ствари треба да предста-
вља заједничку својину свих
власника станова, то нисмо
успевали. У једном тренутку је
извршни дужник купио скупо-
цен ауто, до којих података
смо дошли, и након што смо
одредили спровођење на том
аутомобилу дошао је да изми-
ри дуг. Приликом преузима-
ња података о начину плаћа-
ња изговорио је једну веома
занимљиву реченицу: „Да ми
није тих кола, из оне моје непо-
кретности никада не бисте
могли да наплатите дуг – она
није моја, нема је нигде!”

(Аутор текста је др Жарко
Димитријевић, јавни извршитељ.

Текст је преузет са сајта
otvo re na vra ta pra vo su dja.rs)

ТЕМА БРОЈА
Петак, 22. октобар 2021.
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РЕЧ СТРУЧЊАКА

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ НИЈЕ
ДОВОЉАН ДА БИ КУПАЦ СЕБЕ СМАТРАО ВЛАСНИКОМ

ВОДИЧ ЗА НЕУПУЋЕНЕ

Пет питања и пет одговора
1. Шта је неукњижена некрет-
нина?
Неукњижена некретнина је она
која из неког разлога није упи-
сана у катастар непокретности.

Молба за укњижавање се под-
носи катастру када треба при-
купити сва потребна докумен-
та (уговор о купопродаји, покло-
ну и др.).

По закону „ималац права на
непокретности дужан је да под-
несе захтев за упис непокрет-
ности и права својине у ката-
стар непокретности” (члан 61.
Закона о државном премеру и
катастру).

У Србији, најчешће неукњи-
жене некретнине су објекти гра-

ђени у претходних 20 година,
као и зграде грађене пре 30, 40
година за које никада није изда-
та употребна дозвола.
2. Да ли је могуће купити неук-
њижену некретнину?
Могуће је и купити и продати
неукњижену некретнину јер је
статус укњижене и неукњиже-
не некретнине по закону исти
када је купопродаја у питању.

Неукњижене некретнине су
јефтиније, али на неукњижену
некретнину не можете добити
хипотеку.

Оно на шта треба обратити
пажњу при куповини неукњиже-
ненекретнинеједалијеонасамо
неукњижена или је и нелегална.

За разлику од легалне, неле-
гална некретнина не може бити
укњижена.
3. Када је некретнина нелегал-
на?
Некретнина је нелегална када
за њену изградњу није издата
дозвола (тзв. дивља градња) или
када некретнина није грађена у
складу са дозволом (нпр. већа
квадратура, другачија спратност
него у дозволи итд.).

Чак и у том случају, купови-
на и продаја некретнине је могу-
ћа ако је продавац поднео зах-
тев за легализацију.

При куповини такве некрет-
нине обавезно затражите потвр-
ду о томе да је некретнина у

процесу легализације.
Лоше стране куповине неле-

галне некретнине је што не
можете да добијете кредит од
банке, власништво не можете
да пренесете на себе, а постоји
и опасност рушења.
4. Како проверити некретине?
Служба за катастар непокрет-
ности Републичког геодетског
завода пустила је у рад онлајн
апликацију KNWEB преко које
се може проверите статус
некретнине уколико је она упи-
сана у катастар непокретности.
Можете добити информације о
томе да ли на некретнини посто-
ји терет или нерешени захтев
(хипотека, плодоуживање, забра-

на располагања, забележба спо-
ра...). За ово је потребна тачна
адреса некретнине или број ката-
старске парцеле.

Информације које за конкрет-
ну некретнину пружа аплика-
ција немају законску тежину,
већ су само информативног

карактера.
5. Да ли избегавати куповину
неукњижене некретнине?
Агенције за некретнине савету-
ју опрез при куповини неукњи-
жене некретнине. У сваком слу-
чају, помоћ правног саветника
је неопходна. Р. П.
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Шетњом кроз центар града чланови
Међуопштинске организације савеза
слепих и слабовидих Панчево (МОСС)
обележили су у петак, 15. октобра, Свет-
ски дан слепих – Дан белог штапа.

Своју шетњу чланови МОСС-а су завр-
шили у згради панчевачке Градске упра-
ве, где су разговарали с Драганом
Kупрешанин, заменицом градоначел-
ника, и Миленком Чучковићем, чла-
ном Градског већа задуженим за рад,
запошљавање и социјалну политику.

Том приликом је Драгана Купреша-
нин подсетила на то да у Србији живи
преко 12.000 слепих и слабовидих особа.

– Морамо да дамо заједнички допри-
нос да се слепа и слабовида лица укљу-
че у све сфере друштвеног живота. Из
буџета Града ове године издвојено је
1.135.000 динара за рад и програмске
активности МОСС-а, али то није све.
Град овој организацији и њеним чла-
новима пружа и друге видове подршке
и помаже им кроз конкурсе – истакла
је заменица градоначелника.

Потребне тактилне стазе

Један од проблема на које су слепи и
слабовиди скренули пажњу градским
челницима током овог скупа јесте онај
који се тиче њихове безбедности при-
ликом кретања кроз град.

– Сугерисали смо заменици градо-
начелника и већнику да је сад, када је
град свакако раскопан због радова,
можда идеална прилика да се на дело-
ве тротоара које треба „закрпити”, уме-
сто обичног бетона, поставе тактилне
стазе. Семафори за слепе са звучним
сигналом такође би нам унапредили
безбедност – рекла је Ружица Антић.

Златибор Лазаров, потпредседник
МОСС-а, подсетио је на још један дуго-

годишњи проблем слепих и слабови-
дих у нашем граду.

– Људи постављају баште кафића и
рекламне табле по улици без икаквог
реда, тако да се чак и појединцима који
виде може десити да се саплету или
ударе у неочекивану препреку. Можете
онда замислити како је особама које
лоше виде или не виде уопште. Година-
ма већ указујемо на овај проблем, али
наши суграђани као да немају слуха за
то – пожалио се Лазаров.

Шта МОСС нуди члановима

Чланови МОСС-а од своје организаци-
је могу добити подршку у решавању
различитих правних и административ-
них послова, а на располагању су им и
бројне активности.

– Члановима организације помажемо
око остваривања свих оних права која
држава нуди, као што су туђа нега, одла-
зак у инвалидску пензију, ослобађање од
претплате или неких такса, остваривање
права на бесплатне аутобуске карте за
градски превоз и друго. Наше активно-
сти финансира Мистарство за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална питања и
оне су бројне и разнолике. Ове године
имамо радионицу декупажа, музичко-
-поетску, као и психолошку радионицу,
коју води Добрила Јовановић. У току је и
радионица дигиталне писмености. Наи-
ме, за телефоне са системом „Андроид”
постоји говорни програм намењен упра-
во слепима, па сада учимо како да га
користимо – каже Ружица Антић.

Посао је тешко наћи

Запошљавање је један од највећих про-
блема за све особе са инвалидитетом,
па ни слепи и слабовиди нису изузетак.

– Ове године су три наша члана запо-
слена преко јавних радова на период од

по четири месеца. То им много значи,
али, нажалост, то је једини период у току
године када они добијају прилику да
раде. Главни проблем је у томе што посло-
давци по закону имају обавезу да или
запосле одређени број особа са инвали-
дитетом или да уместо тога плате држа-
ви „пенале”. Већина иде линијом мањег
отпора и бира другу опцију, не дајући
особама са инвалидитетом никакву шан-
су да докажу да су добри и вредни рад-
ници – каже председница МОСС-а.

Жеље су нам исте

Највећи број слепих и слабовидих осо-
ба образовање стиче у Школи за учени-
ке оштећеног вида „Вељко Рамадано-
вић” у Земуну, и то углавном на смеру
за правног биротехничара.

Један од чланова МОСС-а који је завр-
шио ту школу и који је ове године био
ангажован од стране НСЗ-а преко јав-
них радова јесте и Панчевац Данијел
Тодоровић (34). Он је скоро потпуно
слепа особа, баш као и његова супруга, с
којом има једногодишњу ћеркицу Иву.

– Хвала челницима МОСС-а што су
и ове године конкурисали за јавне радо-
ве и што су ме по други пут ангажова-
ли и омогућили ми да будем друштве-
но користан, радећи канцеларијске,
административне и многе друге посло-
ве. Наша организација је прави при-
мер како би послодавци морали да се
односе према особама са инвалидите-
том: треба нам дати шансу да покаже-
мо да можемо бити добри радници.
Имали инвалидитет или не, сви смо
ми заправо исти. Сви имамо исте потре-
бе и исте жеље: да будемо примећени,
да дајемо свој допринос у друштву, да
будемо корисни – истакао је Тодоро-
вић, који је већ десет година у потрази
за сталним послом.

Србија је богата туристичким локалите-
тима, због чега је многим светским пут-
ницима на листи земаља које би радо
посетили. Они се након обиласка Срби-
је у свет враћају с позитивним утисци-
ма, причама о нашем домаћинском мен-
талитету, ракији, ајвару, сармама, лепим
девојкама, ноћним изласцима, обила-
сцима културно-историјских спомени-
ка, галерија, позоришта...

Недавно је обележен Светски дан
туризма, што нас је навело да се запи-
тамо да ли је Панчево довољно иско-
ристило своје туристичке потенцијале.
Ево шта о томе кажу наши суграђани.

СТЕВИЦА БИРОВИЦА, 
пензионер:

– Мислим да код нас туристички
потенцијали нису довољно искоришће-
ни. Јако слабо. Нисам сигуран шта је
узрок томе, да ли то људе не занима, да
ли немају времена, да ли је због новца...
Ако човек жели да буде у нечему успе-
шан, треба да има вољу и идеју, а управо
је то оно што нам недостаје у Панчеву. 

ВЕРИЦА МУХИ, 
занатлија:

– Панчево не користи своје потенци-

јале. Ништа не користи, не само у сфе-
ри туризма. Пођимо од пијаце: на шта
она личи? Да дође туриста и да прође
овуда, може само да се згрози. Има
тезги које нуде лепу и квалитетну робу
– и ручну радиност и домаћу 
производњу. Не разумем како је могу-
ће да никоме није стало до чистоће, до
рада, ни до чега.

РАДИНКА ВУКИЋЕВИЋ, 
домаћица:

– Сматрам да нису искоришћени
потенцијали које имамо. Људи су
опседнути и окупирани другим ства-
рима. Немамо више шта да покаже-
мо. Имамо историју и културу, али
друго ништа и немамо. Оно што је
требало да се сачува од архитектуре,
претворено је у нове објекте. Нисмо
довољно размишљали о томе како да
сачувамо наслеђе, а не размишљамо
ни дан-данас.

ОЛГА КОНСТАНТИНОВИЋ, 
пензионерка:

– Нисмо искористили своје потенци-
јале у потпуности. Потребно нам је више
рекламе. Сматрам да је у томе проблем.
Пре пар година сам боравила у Мађар-

ској десет дана, они су јако посвећени
рекламирању својих туристичких дести-
нација. Туризам је јако битан. Панчево
треба да има добар туристички про-
грам. Могли бисмо да промовишемо
позориште, експерименталне школе,
пијацу, Вајфертове грађевине, домаће
производе... то је наш бренд.

РАЈКО ПЕТРОВИЋ, 
физиотерапеут:

– Сматрам да Панчево користи своје
туристичке потенцијале. Вајферт као
наш истакнути грађанин и оно што је
оставио иза себе доста је искоришћено
у туризму. Допада ми се што има доста
излета за пензионере, као што је одла-
зак у Делиблатску пешчару. Увек може-
мо више, само треба радити на томе.
Панчево има шта да покаже.

МИЛАН МИЋИЋ, 
механичар машина и постројења:

– Нисам Панчевац, дошао сам у посе-
ту. Иначе сам из Љубовије. Љубовија је
искористила своје благодети. Обила-
зио сам Панчево, био сам на „Данима
Вајферта” и допало ми се како је то
организовано. Обишао сам и доста кафа-
на. Сузана Јанковић

О. КОНСТАНТИНОВИЋР. ВУКИЋЕВИЋ Р. ПЕТРОВИЋ М. МИЋИЋВ. МУХИС. БИРОВИЦА

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

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

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

Информације о искључењима
редовно се ажурирају на сајту „Елек-
тровојводине”, па се о најавама евен-
туалних додатних радова можете
свакодневно информисати онлајн.

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

Ко се може пријавити за
програм „Моја прва плата”?

Лака лекција 
која се тешко учи

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

О томе колико је опасно играти се
ватром уче нас малтене чим прохо-
дамо. Наставља се та прича у врти-
ћу, забавишту, у основној школи...
Добијамо на поклон и којекакве књи-
ге на ту тему, понегде ватрогасци
посећују образовне установе и обја-
шњавају клинцима шта све може да
се деси ако баце пикавац или жар у
контејнер. И деца климају главама,
делују као да им је све јасно.

И онда мало-мало на улицама у
Панчеву овакав призор. А што је нај-
горе од свега – нису га изазвала деца.
Овог пута не само да ђубре није баче-

но у контејнер него се у отпацима
нашло и нешто што је изазвало при-
лично забрињавајући пожар. Около
је било још смећа и картонских кути-
ја и да ватрогасци нису стигли на
време, пламен би се врло брзо про-
ширио. С обзиром на близину ауто-
мобила на паркингу, јасно је колика
је штета избегнута. Нажалост, слич-
не ситуације су на панчевачким ули-
цама скоро па уобичајене. Да ли је
заиста потребно да ватрогасци јед-
ном не стигну на време да би поје-
дини научили да је и најмања искра
довољна да изазове катастрофу?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КОРИСТИ ЛИ ПАНЧЕВО СВОЈЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОТЕНЦИЈАЛЕ?

Садржаја има, воље недостаје

Пријављивање за програм Нацио-
налне службе за запошљавање „Моја
прва плата” почело је 1. октобра и
трајаће до краја месеца, односно
до 31. октобра. Заинтересовани се
могу пријавити искључиво преко
сајта moja pr va pla ta.gov.rs.

Уколико сте мла-
ђи од 30 година, има-
те стечено средње
или високо образова-
ње и уколико сте без
радног искуства,
односно с максимал-
но шест месеци рад-
ног искуства – про-
грам „Моја прва пла-
та” идеална је шанса
за вас. Током девет
месеци оспособљава-
ња за рад стећи ћете
прва радна искуства,
применићете стече-
на знања, развићете
нове вештине и уна-
предићете радне
навике. Учешће у
програму „Моја прва плата” отвара
вам могућност за улазак у жељену
компанију и прилику да по заврше-
ном оспособљавању добијете први
уговор о раду.

Оспособљавање за рад се спрово-
ди по утврђеном програму уз над-
зор и подршку ментора. На крају
полазници добијају потврду о оба-
вљеном оспособљавању на конкрет-
ним пословима, која повећава њихо-
ве шансе за запослење.

Током трајања програма Нацио-
нална служба за запошљавање испла-
ћује месечну новчану накнаду у изно-
су од 22.000 динара младима са сред-

њим образовањем, односно 26.000
динара младима с високим образо-
вањем. Уплаћују се и доприноси за
случај повреде на раду и професио-
налне болести. Поред наведеног изно-
са, послодавац може ангажованим
лицима исплатити додатна средства,

која на месечном нивоу не могу бити
већа од износа који исплаћује 
Национална служба за запошљава-
ње. На додатни новчани износ који
уплаћује послодавац, у складу са
Законом о порезу на доходак грађа-
на, плаћа се порез на друге приходе
по стопи од 20%.

Послодавци ће извршити коначан
избор кандидата до краја новембра,
а очекује се да ће оспособљавање за
рад почети у децембру. Текст кон-
курса, као и одговоре на најчешће
постављена питања на ову тему може-
те пронаћи на сајту moja pr va pla -
ta.gov.rs.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана вероватно 
без искључења

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН БЕЛОГ ШТАПА

НЕ БУДИМО СЛЕПИ 
ЗА ЊИХОВЕ ПРОБЛЕМЕ



Овогодишњи Међународни
фестивал ракије „Ракија и раки-
јаши 2021” биће одржан у субо-
ту, 23. октобра, од 10 до 16 сати,
на простору панчевачке старе
Барутане (између центра „Биг”
и „Мекдоналдса”), и то под сло-
ганом „Kоји домаћин пече нај-
бољу ракију”. Манифестацији
могу да присуствују сви љуби-
тељи добре капљице, као и да је
дегустирају, а улаз је бесплатан.

Такмичари су већ послали
узорке ракије на оцењивање ква-
литета и подељени су у две гру-

пе – у првој, која носи назив
„Јавно учешће”, наступиће
само хоби произвођачи,
појединачно или екип-
но, док ће се у групи
„Инкогнито учешће”
поред њих надме-
тати и регистрова-
не дестилерије, то
јест сви они који
желе да провере ква-
литет својих произво-
да без јавног објављива-
ња резултата оцењивања.

Иначе, биће оцењивани узор-

ци у бројним категоријама
жестоких пића – од младе и

старије шљиве, преко
безбојне и тамне дуње,

крушке виљамовке,
кајсије, комовице,
лозоваче, до јабуке,
брескве, вишње и
трешње. У конку-
ренцији ће бити и

траварица, клекова-
ча, мастика, узо, па и

вињак, џин, ликери...
Сви учесници фестивала

чији узорци буду оцењени са

14 и више бодова добиће
„Ракијско писмо” за свој 
производ. У зависности од бро-
ја освојених поена (максимал-
но 20), добијаће и титуле брон-
заног, сребрног или златног
ракијског мајстора, а за нај-
боље је обезбеђен и богат
наградни фонд.

Уједињене нације 
пре четрнаест година
донеле резолуцију с
циљем да се олакша
положај житељки
руралних средина

Даме овде могу да 
се оснаже и кроз 
рад у удружењима

Међународни дан жена на селу
– 15. октобар – установила је
Генерална скупштина Уједи-
њених нација 2008. године, у
оквиру Резолуције 62/136, доне-
те 18. децембра 2007.

На тај начин уочени су „кри-
тична улога и допринос сео-
ских жена за унапређење пољо-
привредног и руралног разво-
ја, побољшање безбедности хра-
не и смањење сиромаштва”.

С тим у вези је тадашњи гене-
рални секретар Уједињених
нација Бан Kи-Мун истакао да
„нови циљеви одрживог разво-
ја обухватају једнакост родова
и оснаживање жена, чиме би
се удвостручили продуктивност
пољопривреде и приход малих
произвођача, нарочито жена”.

Жене ретко власници
газдинстава

Када је реч о ситуацији у вези
с положајем жена у руралним
срединама у Србији, поверени-
ца за заштиту равноправности
у Србији, Бранкица Јанковић,
сматра да жене на селу имају
изузетно значајну улогу и потен-
цијал, али да често предста-
вљају „невидљиву радну снагу”
и додаје да се „један број наших
жена из руралних подручја
налази у тешком стању јер живи
у економски мање развијеним
деловима земље, а сусрећу се с
низом проблема пошто често
не могу да остваре право на
породиљску накнаду или пен-
зију”.

Повереница је поводом 15.
октобра – Међународног дана
жена на селу – саопштила да
се улога жена не поштује довољ-
но у животу заједнице на селу

и навела да је родно засновано
насиље присутно и у руралним
срединама.

Јанковићева је рекла и да су
мушкарци на селу углавном
власници газдинстава с обзи-
ром на то да брачни пар може
да региструје само једно газдин-
ство. Она је као изузетно важне
аспекте одрживог развоја сео-
ских средина у Србији истакла
и „унапређење квалитета живо-
та жена у руралним подручји-
ма и смањење сиромаштва, рав-
ноправнији удео у расподели
дохотка и економских могућ-
ности, као и њихов праведнији
друштвени положај”.

У Панчеву стање солидно

Што се тиче жена у панчевач-
ким насељеним местима, која
већ одавно мање-више не спа-
дају у класичне руралне сре-
дине, мештанке тих  села можда
не учествују у једнакој мери с
мушкарцима у расподели
дохотка, али за разлику од
неких других крајева све мање
зависе од пољопривреде и има-
ју више прилика да испоље сво-
је способности и креативне
могућности, као на пример кроз
удружења, која постоје у свим

местима и функционишу рела-
тивно солидно.

Једно од њих, „Златна јабу-
ка”, већ годинама обележава
Међународни дан жена на селу.
И овог пута је то учинило у
петак, 15. октобра, када је у
јабучком Дому културе прире-
дило изложбу „Трагови на сви-
ли”. Готово све од укупно два-
десетак чланица учествовале
су у организацији догађаја, а
половина је излагала своје радо-
ве урађене на радионицама
обраде свиле.

Председница поменутог
актива жена, Слађана Богда-
новић, каже да је структура
удружења мешовита и да су од
укупног броја четвртина пен-
зионерке; две су млађе, са око
двадесет година, и углавном су
све запослене, а ниједна се не
бави пољопривредом.

– Нама у статуту, поред оста-
лог, стоје афирмација и еду-
кација, јер нам је идеја да
будемо видљиве и да се
посредством разних активно-
сти економски оснажимо, што
је у сагласју с циљевима резо-
лоције о Међународном дану
жена на селу, који обележава-
мо већ шести пут. Фокус нам

је на радионицама, попут тка-
ња или обраде накита, смоле
или поменуте свиле. Од оног
што урадимо настојимо да
нешто и зарадимо, што је мно-
го лакше када путем пројека-
та добијемо новац за матери-
јал. Производе пласирамо у
директном контакту, на база-
рима или у новосадској гале-
рији „Наше наслеђе”, која је
и отворена прошле године
управо како би у њој биле нуђе-
не рукотворине попут наших.
Ми смо, рецимо, тамо већ про-
дале четрдесетак слика и педе-
сетак ешарпи – каже председ-
ница.

Иначе, радови за изложбу
„Трагови на свили” настали су
у оквиру тромесечних радио-
ница чланица удружења и уче-
ника виших разреда ОШ „Гоце
Делчев”. Ове вредне жене изра-
диле су свилене ешарпе и сли-
ке, а основце су научиле како
настају ти радови. Овај проје-
кат су подржали Завод за рав-
ноправност полова АП Војво-
дине и Град Панчево.

С тим у вези, наш град ће у
суботу, 30. октобра, бити дома-
ћин удружењима жена из целе
Војводине.

Петак, 22. октобар 2021.
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ЧЕТВРТИ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ РАКИЈЕ БИЋЕ ОДРЖАН У СУБОТУ У БАРУТАНИ

Kоји домаћин има најбољу препеченицу?

Банатски Брестовац: Захва-
љујући донацији мештани-
на Милоша Вурдеље, радни-
ци ЈКП-а „Kомбрест” поса-
дили су младице кестена у
парку у центру села. ФK
„Будућност” је као домаћин
играо нерешено и завршио
полусезону на првом месту.

Банатско Ново Село: У току
је кречење целог хола, рено-
вирање ентеријера и адап-
тирање једне неискоришће-
не просторије Дома културе
која ће служити за индиви-
дуалну наставу Музичке
школе и пробе Народног
оркестра, а у њој ће бити
чувана и архива музичких
аранжмана. Интерни час
трзачког одсека издвојеног
одељења Музичке школе
„Јован Бандур” одржава се у
четвртак, 21. октобра, у малој
сали Дома културе.

Долово: У току су радови на
асфалтирању улица Свето-
зара Марковића и (дела)
Бориса Кидрича, као и Трга
ослобођења, а на Тргу Мите

Вукосављева постављена је
нова расвета. Чланице Удру-
жења жена „Доловке” уче-
ствовале су на „Данима дуње
и јесењих плодова” у субо-
ту, 16. октобра, у Владими-
ровцу, а сутрадан на „Дани-
ма зимнице” у центру „Биг”.

Глогоњ: У току је асфалтира-
ње Пролетерске улице. Деч-
ја фолклорна секција Дома
културе наступила је у сре-
ду, 20. октобра, у Kултурном
центру на ревијалној смотри
фолклора, коју је организо-
вала Kултурно-просветна
заједница Панчево. 

Иваново: Предшколци и
ученици нижих разреда ОШ
„Моша Пијаде” у среду, 20.
октобра, обележили су
Светски дан јабуке, а сутра-
дан је поменуту установу
обишла чланица Градског
већа за образовање Тања
Божић.

Јабука: Почиње асфалтира-
ње улица Струмичке, Нико-
ле Тесле, Радничке, Осогов-
ске, Сутјеске и Машинске.
У школи су почели радови
на топлој вези између ста-
рог и новог дела. Поводом
Мађународног дана жена на
селу, Удружење жена је при-
редило изложбу радова на
свили у петак, 15. октобра,
у Дому културе. На истом
месту су током викенда поче-
ле филмске радионице за
децу под називом „Мој први
кадар”.

Качарево: У ужем центру
села – у парку и на главном
тргу – замењена је стара јав-
на расвета фењерима са LED
сијалицама. По налогу Гра-
да фирма „Еко-мабер” интен-
зивира радове на рашчишћа-
вању депоније. Дом културе
је расписао конкурс за уче-
шће на фастивалу хумора и
сатире „Мала жаока” и он
ће бити отворен до 9. новем-
бра, а све информације могу
се добити на број телефона
064/817-15-70.

Омољица: Месна заједница
очекује, да у склопу јавно-
-приватног партнерства,
ускоро почне асфалтирање
улица Врањске, Првомајске,
Иве Андрића, Церске, Дунав-
ске, Вука Караџића, Уроша
Предића, Ватрогасног трга,
као и паркинга код „Гомек-
са”. Ловачка секција је пусти-
ла 120 фазана у ловиште
омољичког атара.

Старчево: Вече афоризама
Зорана Т. Поповића биће
уприличено у понедељак, 24.
октобра, од 19 сати, у гале-
рији „Боем”, а изложба радо-
ва Николе Пољака биће отво-
рена у четвртак, 28. окто-
бра, у 17 сати, у Уметничкој
радионици на другом спра-
ту Дома културе. Полетар-
ци и пчелице учествоваће у
суботу, 23. октобра, на „Алек-
сић купу” у Панчеву.

Месне актуелности

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

УСКОРО СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА И У СЕЛИМА

Креће сузбијање штетних глодара
Акција почиње у
Глогоњу, а завршава
се у Старчеву

Јесења систематска дератизаци-
ја је почела и већ се увелико
одвија у самом граду, након чега
ће на ред доћи и сва друга пан-
чевачка насељена места. Акција
ће кренути 25. и 26. октобра, из
Глогоња; наставиће се у Јабуци
(26–28. октобра), Kачареву (29.
октобра – 1. новембра), Новом
Селу (2–5. новембра), Долову
(6–8. новембра),  Брестовцу (9.

и 10. новембра), Омољи-
ци (11. и 12. новембра), а
завршиће се у Старчеву,
између 13. и 15. новембра.

Реч је о планском сузби-
јању штетних глодара,
попут мишева и пацова, за
које је задужено Друштво
за дезинфекцију, дезинсек-
цију и дератизацију „Еко-
сан плус” д. о. о. из Бео-
града. До средине новем-
бра радници ове фирме обићи
ће индивидуална домаћинства,
а поред 1.300 стамбених зграда,
ту спада и 30.658 кућа, као и

око 360 објеката у нехигијен-
ским насељима, затим дивље
депоније и неке неуређене зеле-
не површине.

За извођење акције
систематске дератизаци-
је на територији града
Панчева предвиђено је
присуство дванаест опе-
ративних стручних екипа
са по два члана, као и јед-
не стручне екипе која ће
контролисати и надгледа-
ти рад на терену. Сви они
поседују идентификацио-
не картице са сликом,

печатом, бројем и видним логом
фирме, а на терену ће бити поста-
вљени и плакати са свим неоп-
ходним обавештењима.

И КОД НАС СЕ ПРАТЕ СВЕТСКИ ТРЕНДОВИ

ЈАБУЧАНКЕ ПОНОВО ОБЕЛЕЖИЛЕ
МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЖЕНА НА СЕЛУ

Сава Живуљ
(1964–2021)

Некадашњи први човек Омољи-
це и надалеко уважени ветери-
нар Сава Живуљ преминуо је у
четвртак, 14. октобра.

Овај див племенитог срца је,
након Основне школе „Доситеј
Обрадовић”, завршио и средњу
пољопривредну у Панчеву, када
се запослио на омољичкој фар-
ми „Чукарица”.

Многи га памте као веома
пожртвованог ветеринара, увек
спремног да помогне, не само
око лечења стоке већ и много
шире. Важио је и за великоду-
шног и дружељубивог човека, као
и угледног и гостољубивог домаћина.

Те људске вредности доносиле су му и поверење сугра-
ђана на месним изборима, па је у више наврата биран за
члана Савета МЗ, а у једном мандату га је предводио и за
кратко време, поред осталог, иницирао неколико мани-
фестација, попут „Шунка-феста”, „Фијакеријаде”, „Вина-
ријаде”, и у етно-стилу реновирао објекат на Наделу
познат као „вектерница”.

Као млад, био је одличан кошаркаш омољичке „Мла-
дости” и учесник једног кадетског првенства Југославије,
када је играо и против легендарног Дражена Петровића.

За собом је оставио супругу Милену и двоје лепо одго-
јене деце: Станимира, тренера екипе једног америчког
колеџа, и Јелицу, архитекту.

IN ME MO RI AM

Чланице Удружења жена „Златна јабука” на једној од радионица
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Ђурђина Јеличић, 

дипл. инжењер 

шумарства

КЊИГА: Једна од књига које су
оставиле снажан утисак на мене
јесте „Код куће је најгоре” 
Ефраима Кишона. Занимљива
и духовита, може се читати у
свако доба и више пута. У пита-
њу су кратке приче, а инспира-
цију за њих је нашао у свако-
дневним ситницама породич-
ног живота. Такође, једна од
дражих књига ми је „Сплетка-
рење са сопственом душом”
Марије Јовановић. У објашње-
њу поводом награде „Женско
перо” којом је награђена стоји
објашњење: „Ауторка, филозоф-
ски образована, применила је
нов књижевни поступак: погла-
вља романа почињу дефиници-
јом и анализама неког кључног
филозофског става, па нас писац
из тог есејистичког разматра-
ња непосредно уводи у актуел-
ни животни ток, остварујући
тако природну и убедљиву везу
између мудрости и искуства...
Јунакиња романа трага за пра-
вом и истинском љубављу, одри-
чући се илузорне среће да би
постала слободна и интегрална
личност”. Не могу да не поме-
нем и књигу „Девојка с помо-
ранџама” Јустејна Гордера.
Роман о Георгу, петнаестогод-
шњем дечаку, чији се живот у
потпуности мења када добија
писмо од оца, који је умро кад
је дечак имао четири године.
Узбудљиво и забавно писмо о
мистериозној девојци с помо-
ранџама, које заједно с Геор-
гом читамо, заправо је прелепа
и дирљива љубавна прича. Кроз
питања која отац поставља сину
Гордер се и у овој књизи бави
вечитим питањима о настанку
света и човека, о тајни универ-
зума. Девојка с поморанџама
је својеврсна ода животу, при-
ча о потрази за правом љуба-
вљу и о храбрости да се у живо-
ту бирају они тежи путеви за
постизање циљева. И у овом
роману, као и у претходним,
Гордер показује да је мајстор
оригиналне композиције. Њего-
во знање и вештина писања
инспиришу читаоце широм све-

та да постављају питања и да
размишљају о себи и свом месту
у историји и свету око нас.

ФИЛМ: Скоро сам поново
гледала филм „Професиона-
лац”, француски трилер из
1994. године који је написао и
режирао Лик Бесон. У филму
глуме Жан Рено, који је мафи-
јашки убица, Гари Олдман као
корумпирани агент Управе за
сузбијање наркотика, млада
Натали Портман у филмском
дебију као Матилда, дванае-
стогодишња девојчица која се
спријатељује с плаћеним уби-
цом пошто јој је породица уби-
јена, и Дени Ајело као Тони,
мафијашки шеф који том пла-
ћеном убици даје послове. Пре-
поручујем и филм „Када
мушкарац воли жену”. Уз тај
филм се обавезно расплачем.
Алис (Мег Рајан) млада је, лепа
и успешна жена која зарађује
за живот као саветница у шко-
ли. Њен дом у отменој четвр-
ти Сан Франциска је оличење
малограђанске идиле – двоје
прекрасне деце и згодан и успе-
шан муж Мајкл (Енди Гарси-
ја) који ради као пилот. Но
испод те блештаве слике крије
се наличје које Мајкл приме-
ћује тек када Алис почне да се
чудно понаша после које чаши-
це више. Након што обећа да
ће смањити пиће, Мајкл је задо-
вољан, све до тренутка када
Алис у нападу алкохолног луди-
ла ошамари кћер и стропошта
се под туш. Присиљен да схва-
ти ужасну истину да му је супру-
га алкохоличарка, Мајкл одлу-
чује да јој помогне и води је на
програм одвикавања од алко-
хола. Алисин повратак је све
него лаган – иако она не пије,
присиљен је сваки дан да се
бори с болешћу и схвата како
то више није безбрижна и забав-
на жена којом се оженио.
Њихов брак тек сада долази у
питање...

Код куће је најгоре
изборМОЈ МОЈ

Страну
припремила 

Мирјана
Марић

У дворани Културног центра
Панчево у среду, 27. октобра, од
19 сати, биће одржан концерт
Београдског камерног оркестра
„Љубица Марић” и дуа хармо-
ника (Лука Лопичић и Мирко
Јевтовић), под називом „Тран-
смисија звук”. Београдски камер-
ни оркестар „Љубица Марић”
основан је 2006. године. Дири-
гент и уметнички вођа оркестра
је Раде Пејчић.

Оркестар се посебно посве-
ћује интерпретацијама дела срп-
ских композитора свих генера-
ција, почев од оних најстари-
јих, па до генерација садашњих
студената композиције, чија дела
изводи с посебним ентузијазмом
у жељи да се млади и таленто-
вани српски композитори што
пре афирмишу код нас и у све-
ту. Редован је учесник Трибине
композитора, фестивала КОМА
(Концерти младих аутора), а
снимао је музику за ТВ филм
„Маска” по драми Црњанског у
продукцији РТС-а и био један
од протагониста филма. Оства-
рио је бројне снимке српских и
страних савремених компози-
тора за Радио Београд и Радио
Нови Сад.

Посебно је значајна сарадња
коју чланови оркестра остварују
у оквиру организације ауторских
вечери српских композитора:
Александра Обрадовића, Душа-
на Радића, Исидоре Жебељан,
Катарине Миљковић, Наташе
Богојевић, Дејана Деспића, Мир-
јане Живковић, Светлане Мак-

симовић и др.
Мирко Јевтовић је рођен 21.

јуна 1989. у Крагујевцу. Као осмо-
годишњак, прве часове хармо-
нике добија у КУД-у „Застава”
од Оливере Станковић, на чији
предлог се и уписује у нижу
музичку школу (класа Соње
Нешић и Јадранке Луковац), а
затим и у средњу музичку шко-

лу (класа Миљана Бјелетића),
где и матурира као ученик гене-
рације. Освојио је више награда
на републичким и међународ-
ним такмичењима. По завршет-
ку прве године студија хармо-
нике на ФИЛУМ-у, у класи про-
фесора Војина Васовића, студи-
је наставља на Музичкој акаде-
мији у Љубљани под ментор-
ством професора Борута Заго-
ранског. За изузетно залагање
током студија Мирку је додеље-
на двострука Прешернова награ-
да од стране Музичке академи-
је у Љубљани и Универзитета у
Љубљани, што представља нај-
престижније студентско призна-

ње у Словенији. Јевтовић је
мастер-студије завршио на
Музичкој академији у Љубљани
с највишом оценом и почасти-
ма, заслуживши диплому „Sum -
ma cum lau de”.

Лука Лопичић (1990), млади
београдски уметник – акордео-
ниста, докторске студије из
камерне музике завршио је на

Факултету музичке уметности у
Београду, под менторством ред.
проф. мр Људмиле Поповић.
Мастер и основне академске сту-
дије завршио је на Филолошко-
-уметничком факултету у Кра-
гујевцу, у класи редовног про-
фесора Радомира Томића. Био
је стипендиста Фонда за младе
таленте „Доситеја” Владе Репу-
блике Србије, а по завршетку
основних студија проглашен је
и за најбољег студента одсека за
музичку уметност. Докторске сту-
дије уписује са својим колегама
из трија хармоника „Assa hra”,
који постаје први ансамбл у исто-
рији Факултета музичке умет-

ности који је сачињен искључи-
во од хармоника. Заједно насту-
пају на двадесет другој Међуна-
родној трибини композитора
„Искорак у необично” у оквиру
првог концерта у историји Међу-
народне трибине композитора
који је у попуности посвећен
новим композицијама за хармо-
нику.

Раде Пејчић почео је да сви-
ра виолину са седам година у
Лесковцу, где је завршио нижу
и средњу музичку школу. Сту-
дирао је музикологију на Ака-
демији уметности у Новом Саду,
а затим дипломирао и маги-
стрирао дириговање на Факул-
тету музичке уметности у Бео-
граду, где тренутно живи. До
сада је радио на пословима аси-
стента диригента у Нишком
симфонијском оркестру, Сим-
фонијском оркестру и Хору РТБ,
а од 2006. године ради као дири-
гент и уметнички вођа Београд-
ског камерног оркестра „Љуби-
ца Марић”.

ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ

Марко у земљи играчака

САЈАМ СКИ ДАНИ

За љуби те ље књи ге

У дворани Културног центра
Панчево у суботу, 23. октобра,
од 12 сати, биће изведена пред-
става „Марко у земљи играча-
ка” позориштa  „Хајде, обрадуј
дан” из Београда. У представи
учествују Никола Марковић,
Александар Радевић, Татјана
Миланов, Ђурђа Павловић и
Александар Раичевић.

Марко је весео, шармантан

и маштовит дечак. Једнога
дана Вила Снова га поведе на
дивно путовање. Уместо у свом
кревету, Марко се буди у земљи
играчака, где се сусреће са
својим омиљеним играчкама,
с којима, како је открио, може
и да разговара. Од Шашавка,
Веселог Меде и балерине Мине
сазнаје да је земљи играчака
потребна његова помоћ.

„Лагу на” и „Дел фи” четвр ту
годи ну заре дом орга ни зу ју
„Сајам ске дане” од 15. до 31.
окто бра у књи жа ра ма, као и на
сај то ви ма laguna.rs и delfi.rs.

Попуст на „Лагу ни на” изда -
ња изно си два де сет одсто, а на
књи ге дру гих изда ва ча и стра -
не књи ге десет одсто. Уко ли ко
се одлу чи те за купо ви ну од три
до пет књи га, биће вам одо -
бре но додат них пет на ест одсто,
а уко ли ко иза бе ре те шест или
више насло ва, додат них два -
де сет одсто. Важи ће и тра ди -
ци о нал не сајам ске акци је „три
за 499 дина ра” и „три за 999

дина ра”. Изу зет ну погод ност
за онлајн купо ви ну пре ко оба
сај та у току тра ја ња „Сајам -
ских дана” пред ста вља бес плат -
на испо ру ка за поруџ би не на
тери то ри ји Репу бли ке Срби је.

„Сајам ске дане” обе ле жи ће
и посеб ни жан ров ски дани
током којих ће куп ци књи га
одре ђе ног жан ра на поклон
доби ти вау чер за месеч ну прет -
пла ту на „Eden Books”, уз могућ -
ност да се кодо ви иско ри сте
до 30. новем бра. Тако ђе, вели -
ки број писа ца „Лагу не” пот -
пи си ва ће у књи жа ра ма књи ге
чита о ци ма.

У четвртак, 28. октобра, од 19
сати, биће изведена представа
„Ја сам Акико”, рађена у копро-
дукцији Дечје сцене „Пођи
туда...” Културног центра Пан-
чева и Фестивала еколошког
позоришта за децу и младе.

Представа „Ја сам Акико”, наста-
ла по мотивима истоименог рома-
на Стефана Тићмија, у режији
Миље Мазарак, са Софијом Мија-
товић у главној улози, а у копро-
дукцији Дечје сцене „Пођи туда...”
Културног центра Панчева и
Фестивала еколошког позоришта
за децу и младе, суочава нас с
феноменом усамљености код деце
и одрастањем у породици са само
једним родитељем – као ком-
плексном, озбиљном и важном
темом која није довољно засту-
пљена, како у књижевности, тако
ни у позоришту за децу.

– Процес стварања ове пред-
ставе је мелемаст и лековит. 
Преображај доживљавамо и ми и
текст: из дана у дан, од пробе до
пробе. Све што имамо да кажемо
или прећутимо налази се у кофе-
рима. А они су пуни магије. Аки-
ко се осећа комотно у Софијиној
кожи, каже да би остала тамо
хиљаду, хиљаду година – рекао је
аутор романа Стефан Тићми.

Представа, кроз визуру уну-
трашњег доживљаја света девој-
чице Акико, нуди другачији
поглед на период одрастања и
сазревања. Другачији по томе

што мерило личне вредности
није у томе колико Акико има
пријатеља ни ко су они, да ли
она припада неким популарним
друштвеним групама, колико се
њено мишљење уклапа у мишље-
ње већине, као ни то колико
породица у којој одраста личи
на оне из бајки. Представа пока-
зује да усамљеност сама по себи
не мора да буде страшна, већ
може да буде и лепа, узбудљива,
инспиративна и креативна. Аки-
ко је пример како свако поне-
кад може сам себи да буде заба-
ван и добар друг.

– Представа „Ја сам Акико”,
од лепезе тема из Тићмијевог
романа, у први план ставља однос
детета и родитеља, кроз причу о
одрастању без једног родитеља
и о дечјој усамљености. У пред-
стави се старија Акико, кроз
успомене које вади из „својих
кофера”, присећа кључних дога-
ђаја из детињства и превазила-
зи своје унутрашње сукобе наста-
ле управо из односа с родите-
љима, што је некако неминов-
ност и тачка у којој смо сви исти.
Такође, Акико није обична девој-
чица, она је другачија од својих

вршњака, она је мудра и затво-
рена у свом свету, али слободна
и храбра у својим мислима, иде-
јама и ставовима, и као таква,
представница је свих различи-
тости које овај свет у којем живи-
мо чине богатијим. Акико је
попут Малог Принца – не воли
бројеве, нема године, не верује у
границе и поделе, и упркос пре-
поруци да је представа за децу
узраста изнад седам година, она
позива и све оне који се осећају
„одрасло” да погледају предста-
ву – рекла је редитељка Миља
Мазарак.

ПРЕДСТАВА ПО МОТИВИМА РОМАНА

ЈА САМ АКИКО

„ЉУБИЦА МАРИЋ” И ДУО ХАРМОНИКА

Концерт Београдског камерног оркестра

ЗОНСКА СМОТРА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА АМАТЕРА

Четири аутора из Панчева у наредном кругу
Радови са двадесет друге Зон-
ске смотре ликовних уметника
аматера Војводине представље-
ни су у Културно-образовном
центру „Вук Караџић” у План-
дишту. Испред Савеза уметнич-
ког стваралаштва аматера Вој-
водине избор радова извршио
је историчар уметности из Новог
Сада Миле Игњатовић.

Међу ликовним делима која
ће учествовати на Покрајинској
смотриу Новом Бечеју, 15. новем-
бра, налазе се и дела стваралаца

из Панчева, а то су Зоран Говеда-
рица – „Врапци”, Тијана Јакшић
– „Дама са марамом”, Живко Нов-
ковић – „Тамиш куле” и Биљана
Шарчевић – „Без назива”.

– Културно-просветна зајед-
ница Панчева наставиће да оба-
вештава учеснике о даљим фаза-
ма такмичења, а већ за следећу
годину припрема озбиљан про-
грам за ликовне ствараоце ама-
тере – рекао је председник Кул-
турно-просветне заједнице Пан-
чево Борислав Врањеш.



тога, нешто касније, са истог
места присутне су забављале
панчевачке легенде акустичне
музике Тођа и Мизге, тако што
су, свирајући на гитарама, инте-
рпретирали бројне евергрин
песме староградске и домаће
рок музике.

У међувремену је формирано
осам група деце и пет сачиње-
них од одраслих, које су се, пред-
вођене прекаљеним водичима,
кретале по некој од седам обе-
лежених стаза дугих пет, седам,
десет, петнаест и двадесет кило-
метара.

По завршетку шетње сви су
могли да уживају у чувеном пасу-
љу у ресторану Школско-рекре-
ативног центра или да се просто
препусте предивном сунчаном
михољском дану.

Као једнуодзанимљивостивре-
ди издвојити и то што је органи-
затор захвалницом наградио нај-
млађег учесника, а то је била тро-
месечна беба – Зоран Сикошек.

Поред ђака који су са својим
наставницима дошли организо-

вано аутобусима (нажалост, ни
овог пута управа Шумског газдин-
ства „Банат” није их поштедела
плађања улаза), било је и мно-
гих љубитеља природе који су
дошли у сопственој режији.

Интересантно је да они из
године у године навраћају на
Чардак у све већој мери и дру-
гих октобарских дана, па се сама
манифестација оправдано може
прекрстити у „Дане руја”.
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Упркос томе што је епидемиј-
ска ситуација умањила број при-
сутних, манифестација „У боја-
ма руја” задржала је епитет „нај-
здравија”, с обзиром на то да је
недавно успешно организована
јубиларни десети пут.

Без обзира на поменуту окол-
ност, као и увек на Чардак се
тог дана слила непрегледна маса
људи, пре свега оних најмлађих,
жељних природе и чистог вазду-
ха, који су могли у прелепом
јесењем дану да се окрепе у шет-
њи неком од седам обележених
стаза, уживајући у фасцинант-
ном колориту раскоши пешчар-
ске флоре.

А највећа заслуга за све то при-
пада неуморним члановима пан-
чевачког Планинарског друштва
„Јеленак”, који су и овог пута
свој огроман ентузијазам прето-
чили у беспрекорну организаци-
ју ове дивне манифестације.

Октобар је време када Дели-
блатска пешчара, као истински
бисер природе, најближи такве
врсте у нашем окружењу, оди-
ше лепотом колорита биљног
света, у чему предњачи жбуна-
ста биљка под називом руј, која
својим црвенкастим лишћем
ионако живописни рајски пеј-
заж чини очаравајућом компо-
зицијом боја.

Да то на неки начин назначе
и обзнане остатку света, превас-
ходно љубитељима природе, пре
десетак година одлучили су енту-
зијасти из Планинарског дру-
штва „Јеленак”. Они су претход-
но прокрчили и пажљиво обе-
лежили стазе за пешачење, које
окружују Школско-рекреативни
центар „Чардак”, некад пави-
љонско насеље за акцијаше и
ђаке, смештено недалеко од села
Делиблата.

Отада почетком октобра сва-
ке године организовано долазе
деца из панчевачких основних
школа, као и планинари и љуби-
тељи природе из целе Србије,
како би прокрстарили крајоли-
ком прекривеним мешовитим
шумама и ливадама и релакси-
рали душу и тело, а потом се у
дивном амбијенту опуштали и
дружили и тиме одагнавали бри-
ге свакодневице.

Наравно, велики удео у тој
медитацији има и поглед на
величанствене боје руја...

Осамсто људи чистило плућа

Када је реч о овогодишњој мани-
фестацији, сама чињеница да је
уопште организована довољан је
успех, с обзиром на то да је про-
шле године отказана из свима
знаних разлога.

Према речима Милана Глум-
ца, секретара Планинарског дру-
штва „Јеленак” и једног од глав-
них инспиратора овог једин-
ственог окупљања, услови нису
били много повољнији ни сада,
пре свега због великог броја
заражених.

– Одзив школа због тога је
био упадљиво мањи, али је и
овако било око осамсто присут-

них, што је отприлике трећина
од неких рекорда које смо у нор-
мално време достизали. И ови-
ме смо више него задовољни,
јер је и то свакако импозантна
цифра. Међутим, нама ни то
није од пресудног значаја, коли-
ко само сазнање да смо успели
све да организујемо, и то готово
искључиво сопственим снагама,
то јест добровољним и бесплат-
ним радом наших чланова. Анга-
жовали смо исти број волонтера
као да ће доћи трипут више људи,
а једино што нам је у организа-
ционом смислу олакшало посао
јесте изостанак трекинг лиге.
Дан раније је отишла екипа да
све мало припреми, а око стаза
није било великог посла, јер смо
ове године темељно обновили
маркације. Све у свему, сам дан
је протекао у опуштеном ритму
и без икаквих неправилности, а
камоли инцидената или озбиљ-
нијих проблема – каже Глумац.

Уживанција у шетњи и
сунчаном михољском дану

И време је организаторима ишло
наруку, јер је цео дан био пре-
леп и сви они који су се том
приликом задесили на Чарда-
ку и у околној природи могли
су до миле да уживају у лепоти
живота.

Све је почело тако што су
госте на традиционалан начин,
уз погачу и со, дочекивале девој-
ке у банатским ношњама. Неду-
го затим већина учесника се
окупила на платоу испред цен-
тралне бине, одакле је председ-
ник Планинарског друштва
„Јеленак” Младен Јањић и зва-
нично отворио догађај. Након

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.

Стафић
Овај чупави дечко стар је око осам
месеци, а на улици је од свог четвр-
тог месеца, па је чудо како већ није
настрадао или завршио у некој несрећ-
ној причи.

Пас је веома добар и претужан, јер
је жељан љубави, пажње и топлог
дома.

Било би најбоље да зиму не дочека на улици, сам и промр-
зао, па сви они који желе верног пријатеља треба да позову
065/529-38-08.

Тиграсти
Млад и растом веома велики тигра-
сти мужјак појавио се у центру града
пре неколико дана. Ишао је од про-
давнице до продавнице, као да неко-
га тражи; у ствари је добрица, при-
лази људима, а хоће и да се помази.

Kасније је виђан на локацијама
према новој Миси, а сада се нала-
зи у градском прихватилишту у Власинској 1.

Ако га неко тражи или жели да га удоми, може позвати
352-148.

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

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

     Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или 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

„ЈЕЛЕНАК” НА

ЈЕЛЕНКУ

Планинарско друштво „Јеле-

нак” активно је током целе

године, што се наставља и

након манифестације „У боја-

ма руја”.

Готово сваки викенд је

испуњен, а последњи је био

одлазак на Бешњају, у кањон

реке Вољевице и на Црни

врх, док је наредне недеље на

програму пењање на планину

Гиљеву и врх Јеленак, тако да

ће се чланови поменуте орга-

низације први пут наћи на

месту назива који носе.

А сви који желе да се учла-

не, могу да дођу у просторије

друштва у Дому омладине,

сваког четвртка између 19 и

20.30.

НА ЧАРДАКУ ДЕСЕТИ ПУТ ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА „У БОЈАМА РУЈА”

ЉУБИТЕЉИ ПРИРОДЕ КРЕПИЛИ ДУШУ
У ОЧАРАВАЈУЋОЈ ПЕШЧАРСКОЈ ПРИРОДИ

ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА

Манифестацију су употпуниле

и дечје „Игре без граница”,

које су осмислили и спровели

у дело аниматори из панче-

вачког удружења „Скочица”.

Они су са својим стручња-

цима и реквизитима били и

на терену и у самом центру

Чардак, где су деца учество-

вала на разним полигонима и

у интересантним игрицама,

попут надвлачења конопца,

ношења јаја на кашици, „мер-

девина”..., које су постале и

један од главних садржаја

овог догађаја, па ће им орга-

низатори и наредних година

дати на значају.

НАЈВИШЕ ЉУДИ НА „БРАЦИНОЈ СТАЗИ”

Највише посетилаца било је на

„Брациној стази”, коју је ПД

„Јеленак” званично отворио

почетком јуна.

Ова кружна траса дужине

тринаест километара иде до

атрактивне локације Врела и

склоњена је са свих шумских

путева, а пролази кроз крајолик

испреплетенчетинаримаилива-

дама, као и багремовим, тополо-

вим и мешовитим шумама, па

на њој има много хладовине.

Према речима Милана Глум-

ца, Братислав Браца Стојано-

вић, који је преминуо прошле

године, био је заслужни члан

„Јеленка”и, поредосталог, вели-

ки љубитељ Пешчаре, а превас-

ходно диван човек.

– Некада је био познат и као

најуспешнији директор панче-

вачке пиваре и као веома добар

спортиста, то јест маратонац.

Дуго је био наш члан и уживао у

планинарењу, нарочито у

Пешчари, и креирао је политику

„Јеленка”. Зато је и заслужио

овако леп природни споменик, а

с обзиром на то да су ово прве

„Боје руја” без њега, ми смо тим

поводом наредног дана положи-

ли венац на његов гроб – каже

Глумац.

Окупили се у здравом окружењу у завидном броју, упркос свему Руј у пуном колориту

Ни Мизге и Тођа
нису изостали

Заслужио да га памте



КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs12 Петак, 22. 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

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушени вреоци 12.800

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 12.800

Угаљ станари 9.900

Костолац 7.700

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ОГРЕВНО ДРВО, цепаница у врећи 
и потпала спремно за употребу. 

Достављам на адресу у року од 24 сата.

Моб. 061/383-80-00
(1/308988)

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
СА ПРЕВОЗОМ

064/158-44-10, 063/101-11-47
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/3

0
8

0
5

6
)

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

БРИКЕТ ДРВНИ
ЕКСТРА ПОВОЉНО!

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Пљевља               13.000

Костолац                8.200

Огревно дрво
на палети             14.200

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

(чиста буковина)

ЈУ ГО ко рал, 1990. ре ги -

стро ван, хит но, 25.000

ди на ра., 060/458-66-25.

(309148)

ПРО ДА ЈЕМ пун то 1.9 ди -

зел, 2003. го ди ште. Тел.

064/348-00-43. (309164)

НА ПРО ДА ЈУ ре но клио

2006, 1.6, бен зи нац, вла -

сник, ре дов но одр жа ван,

фик сно 2.500 евра.

064/187-89-09. (309334)

ПРО ДА ЈЕМ си ро енм Ц 3

екс клу зив, из 2004. го ди -

не, ау то ма тик. 063/224-

528. (309237)

ПРО ДА ЈЕМ па са та Б 6,,

ка рав на, 2.0 ТДИ, 203 кв,

ре дов но одр жа ван, пре -

шао 258.000 км, 2008. го -

ди ште. Тел. 062/885-43-

03. л(309362)

ПРО ДА ЈЕМ ре но 5, кам -

пус, очу ван, по вољ но.

Тел. 064/178-13-73.

(309222)

ПРО ДА ЈЕМ за ста ву 2001,

ре ги стро ва на, атест, све

на го то во. 060/143-62-10.

(309404)

ПРО ДА ЈЕМ голф 4 ди зел,

2002. го ди ште. Тел.

064/290-45-55. (309239)

ПЕ ЖО 206, 1.4, 2004, пет

вра та, кли ма, пр ва бо ја.

064/130-36-02. (309396)

ПРО ДА ЈЕМ ре но 4. 347-

130. (309194)

МУЛ ТИ ПЛА, 1.9, ре стај -

линг, фул опре ма.

064/130-36-02. (309396)

ОТ КУП во зи ла од 70 до

1.800 евра. 062/193-36-

05. (309128/р)

ОТ КУП во зи ла, ис прав -

них, не ис прав них, ха ва -

ри са них, стра них, трак то -

ра, шлеп-слу жба.

066/409-991, 069/203-00-

44. (308331)

АУ ТО ис правн, не ис пра -

ван, ха ва ри сан ку пу јем.

Нај бо ље пла ћам.

065/271-21-01. (308470)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле од

100 до 2.000 евра, ста ње

не бит но. 063/165-83-75.

(309242)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу, Ули ца

Жар ка Фо га ра ша. Ин фор -

ма ци је на тел. 063/558-

722. (309193)

ИЗ ДА ЈЕМ зи да ну га ра жу

15 к вм, Ко теж 2, по год на

за ау то, ма га цин и дру го.

063/122-55-22. 

(309343)

ЛЕД, ЛЦД те ле ви зо ри, от -

куп слу па них и не ис прав -

них. 060/07-84-789.

063/77-84-789. (309408)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ 3 кв,

као но ва, ко ли ца за њу,

кабл. 064/246-05-71.

(309261)

ЈА ГАЊ ЦИ на про да ју, мо -

гу ће и кла ње. 063/892-12-

08 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ  из Не мач ке,

жен ску гар де ро бу, ци пе -

ле, та шне и ку ћан ство.

По вољ но. Тел. 062/814-

84-68. (308923)

ОГРЕВ НО др во: ба грем, бу -

ква, храст, 4.500, ме ре ње

код ку ће. 064/356-03-93.

(307815)

АК ЦИ ЈА твр дог др ве та. Га -

ран ци ја на ква ли тет и ме ру,

пре воз гра тис, ме ре ње ку ћи,

4.500 ди на ра. 064/326-14-

21. (307814)

АК ЦИ ЈА, огрев но др во на

про дјау: ба грем, бу ква,

храст, пре воз бес пла тан.

Тел. 062/172-83-52.

(308900)

АК ЦИ ЈА, про да ја огрев -

ног др ве та: бу ква, бна -

грем, храст, пре воз бес -

пла тан. Це на 4.000 ди на -

ра. Тел. 064/316-06-01.

(308900)

ТА пе ћи на про да ју.

013/352-114. (309169)

ТР ПЕ ЗА РИЈ СКИ сто са

сто ли ца ма, ка уч, кре вет,

ор ман с ко мо дом, те ле ви -

зор, фо те ље. 063/861-82-

66. ((309282)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не

ТА пе ћи свих кв, до ста ва,

мон та жа, га ран ци ја.

064/308-09-07. (309208)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет но

ре мон то ва не ТА пе ћи

свих кв, до ста ва, мон та -

жа, га ран ци ја, по вољ но.

061/641-30-36. (309209)

ПРО ДА ЈЕМ но вог на ме -

шта ја, стол.ови од 4.500,

клик-клак ле жај од

15.300. 060/600-14-52.

(309212)

ПРО ДА ЈЕМ сим пов ка уч,

клик-клак, 6.000 ди на ра.

Хит но. 062/155-15-73.

(309231)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и

оста ле ку хињ ске еле мен -

те. Су до пе ра 3.000 ди на -

ра. 063/773-45-97.

(309249)

КО МО ДА, ви три на, кре -

ве ти, те пи си, лу сте ри, сто

и сто ли це, ла ва бо, би де.

064/206-30-24. (309292)

ПРО ДА ЈЕМ хо да ли цу за

те шке бо ле сни ке, но ва.

063/436-836. (309300)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва на

ТА пе ћи, до ста ва, мон та -

жа. 063/705-18-18, 335-

930. (309317)

БРОД СКИ под, исе чен,

сув, за ло же ње, др ве ни

пор зо ри (вис. 128 шир

90)064/290-46-44.

(309243)

ХО ДА ЛИ ЦУ за од ра сле,

лсу до.ма ши ну но ву, сто -

чић ан ти ка и алу ми ни јум -

ске сто ли це, про да јем.

Тел. 063/751-07-79, од 18

до 20 са ти. (309320)

БРИ КЕТ бу ков, без леп ка,

ка ло ри чан, у џа ко ви ма.

064/482-65-53. 

(309331)

МИ КРО ТА ЛА СНА, фри -

жи дер, уља ни ра ди ја тор,

ком би но ва ни фри жи дер

дво мо то рац, ту кр бо рер -

на. 063/861-82-66.

(309282)

МЕ СНА ТИ пра си ћи, ја -

гањ ци, сви ње, мо гућ ност

кла ња и пе че ња. 060/037-

11-96. (309388)

ПРО ДА ЈЕМ фо те љу на

раз вла че ње и са фи о ком

за по сте љи ну. Ком би на -

ци ја еко ко жа – штоф.

065/209-86-05, 013/251-

39-27. (309386)

ТА ПЕЋ, ЛЕД ТВ не ис пра -

ван – 40 ин ча, огле да ло,

ви три на, јак не. 060/143-

62-10. (309404)

ПРО ДА ЈЕМ два дор мео

над ду ше ка, 5 цм, и нов

сил вер ја стук, све 7.000

ди на ра. 064/224-51-48.

(309234)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ, 5.5

kw, ис прав на, це на 80

евра. 060/540-63-30.

(309369)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор де ње,

ме да ље, но вац, са то ве,

пен ка ла. 013/313-458,

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

40-22. (309185)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе,

лим, аку му ла то ре, ба кар,

ме синг, ау то мо би ле, фри -

жи де ре, за мр зи ва че.

061/322-04-94. (309353)

КУ ПУ ЈЕМ: пер је, ста ре

сли ке, са то ве, ста ри но -

вац, стри по ве, играч ке,

би жу те ри ју, си фон фла -

ше, ста ро по кућ ство.

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

(309317)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе, ба кар,

ме синг, про хром, алу ми -

ни ју им, веш-ма ши не, за -

мр зи ва че, шпо ре те, до ла -

зим. 061/321-77-93.

(309332)

ОТ КУ ПЉУ ЈЕМ орах, око -

ли на Пан че ва, оба ра ње

ста ба ла, од мах ис пла ћу -

јем. 064/354-69-94.

(309411)

КУ ПУ ЈЕ МО се кун дар ну

си ро ви ну, гво жђе, веш-

ма ши не, за мр зи ва че, те -

ле ви зо ре, обо је не ме та ле

и све оста ло. 061/206-26-

24. (309332)
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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

НА ПРОДАЈУ СТАН,

СТРЕЛИШТЕ, ДВОСОБАН, 

58 КВМ, ЦГ, ЛИФТ, 

СРЕЂЕН, ОДЛИЧАН.

064/643-97-21
(ф)
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КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и не -

ис прав не ТА пе ћи, до ла -

зак, од но ше ње.

060/13852-38. (309209)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и не -

ис прав не ТА пе ћи, до ла -

зим на адре су, до бро пла -

ћам. 061/641-30-36.

(309209)

КУ ПУ ЈЕ МО обо је не ме та -

ле, гво жђе, ста ре ли му зи -

не, аку му ла то ре, веш-ма -

ши не, за мр зи ва че, те ле ви -

зо ре, до ла зи мо. 061/322-

04-94. (309332)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе,

веш-ма ши не, фри жи де ре,

за мр зи ва че, те ле ви зо ре,

до ла зим на адре су.

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

11-47. (309355)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Гор -

њем гра ду са ви ше дво ри -

шних ста но ва. Во да, плин,

ка на ли за циј, у про це су

ле га ли за ци је. 060/626-22-

48. (309147)

ПРО ДА ЈЕМ град ско гра -

ђе вин ско зе мљи ште, 91

ар, к.о. Вој ло ви ца, сва ин -

фра струк ту ра. 062/868-

08-02. (309167)

НО ВА МИ СА, Ма ке дон -
ска ули ца, 2,87 ари, стру -
ја, во да, ка на ли за ци ја,
асвалт, 22.500 евра.
063/321-327. (309158)

ВИ КЕН ДИ ЦА, Де во јач ки
бу нар, на спрат, укњи же на.
063/164-32-26. (309145)

АГЕН ЦИ ЈИ „Мил ка М”
по треб ни ста но ви, ку ће,
пла це ви бр за ре а ли за ци -
ја. (67). 063/744-28-66.
(309416)

КА РА ЂОР ЂЕ ВА, ку ћа са
вр том 3 ара, усе љи ва од -
мах. 53.000. АМК не крет -
ни не. 061/262-08-44.
(309338)

ЈА БУЧ КИ ПУТ, 22 ара до
пу та, из ла зи на две ули це,
фронт 19 м, 55.000.
„Кров”. 060/683-10-64.
(309341)

С. МИ СА, 98 квм + 24
квм, дво соб на, 7 ари, во -
да, стру ја, ка на ли за ци ја,

ПРО ДА ЈА пар це ли са них
пла це ва. Во да, ка на ли за -
ци ја на пла цу. 064/212-
52-52. (309255)

КУ ДЕ ЉА РАЦ, 134 квм,
че тво ро соб на, 7 ари,
чврст ма те ри јал, 50.000
евра. (324). „Ме диа”.
064/223-99-20. (309257)

ВИ КЕН ДИ ЦА Бе ла сте на
зи да на и ча мац алу ми ни -
јум. 064/482-65-53.
(309331)

чврст ма те ри јал. 37.000.
(324). „Ме диа”. 064/223-
99-20. (309257)

КУ ПО ВИ НА ку ћа и пла це -
ва, Пан че во и око ли на.
АМК не крет ни не.
061/262-08-44. (309338)

Н.МИ СА ви кен ди ца, 25
квм и ку ћа ози да на по -
кри ве на 60 квм плац, гра -
ђе вин ско зе мљи ште 33 а,
37.000, 064/668-87-78.
(309308)

НА ПРО ДА ЈУ плац 60 ари,

ши ри на 30 м, ду жи не

200м на Ка ра у ли, ул. Ри -

бар ска, це на по ару 3.000

евра. Дра ган. 064/419-97-

83. (309333)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 49 квм,
Ца ра Ла за ра, II спрат,
вла сник.064/155-89-28
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ стан 80 квм,
пр ви спрат, Ру жи на 20,
Пан че во. У згра ди је шест
ста но ва и парк дво ри ште.
065/849-71-94. (308854)

ЦЕН ТАР, про да ја ста но ва
37 – 136 квм, це на 950 –
1.350 евра/ква драт +
ПДВ. 063/323-584.
(309124)

ЦА РА ДУ ША НА, при зе -
мље, дво ри шни,  улаз са
ули це, 39 квм, ком плет но
сре ђен, 28.000. 069/744-
286. (309416)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу – три

ста на, 8 ари плац, Гор њи

град. 063/829-89-48.

(309027)

СО ДА РА, тро со бан, II, 67

квм, Та, ре но ви ран,

67.000. (353), „Пре ми ер”,

063/800-44-30. (309403)

МИ СА, два тро соб на ста -

на, I + пот кро вље, од лич -

но ме сто, од лич на град ња

160 квм, 700 евра/ква -

драт. (67), „Мил ка М”,

063/744-28-66. (309416)

ПРО ДА ЈЕМ екс тра сре ђен

стан, Ко теж 2, 85 квм, два

ку па ти ла, ку хи ња врх.

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

09-97, Ки кинд ска 4.

(309412)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 52 квм,

са ЦГ, на Стре ли шту.

063/875-30-42. (309364)

ПРО ДА ЈЕМ нов стан на

Стре ли шту, 40 квм. Тел.

064/129-81-77. (309391)

ЦЕН ТАР, дво со бан, I,

пре леп, на ме штен, ЕГ, 54

квм, укњи жен, 65.000.

(67), „Мил ка М”,

063/744-28-66. (309416)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан,

37 квм, V, ЦГ, две те ра се,

ЦГ, ком плет но сре ђен,

36.000. (67), „Мил ка М”,

063/744-28-66. (309416)

ТЕ СЛА, тро со бан, III, ЦГ,

69 квм, два те ра се, лифт,

70.000. (67), „Мил ка М”,

063/744-28-66. (309416)

ЦЕН ТАР, дво со бан, при -

зе мље, нов, ЕГ, пре леп,

дво ир ште, оста ва, 55.000,

57 квм. (67), „Мил ка М”,

063/744-28-66. (309416)

ШИ РИ цен тар, 45, ЕТ, II

но ви ја згра да, ква ли тет на,

66.000. „Трем 01”,

063/836-23-83. (309226)

ШИ РИ цен тар, 52, ТА, II,

по треб но ре но ви ра ње,

40.000. (67), „Мил ка М”,

063/744-28-66. (309416)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по со бан

стан на Со да ри, ком плет -

но ре но ви ран, ква дра ту ра

63 квм, вла сник, 1/1.

(309362)

ШИ РИ цен тар, леп дво со -

бан, 52 квм, III, ка ље ва

пећ, те ра са, 48.000.

„Кров”, 060/683_10-64.

(309341)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 63

квм, дво со бан, 63 квм, II,

ЦГ, 56.000. „Јан ко вић”,

348-025. (309342)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Со да -

ри, III спрат, ЦГ, 60 квм,

вла сник. 066/341-241.

(309254)

МЕ ЊАМ дво со бан стан за

јед но со бан. Тел.

061/194-65-41.

(309315)

ЈЕД НО СО БАН стан, но во -
град ња, пот кро вље, 48
квм, 36.000 евра. (470),
„Ди ва не крет ни не”,
064/246-05-71. (309261)

ДВО СО БАН, ТА, IV, ре но -
ви ран, код пар ка, 58.000,
до го вор. 064/212-53-94.
(309308)

СТА НО ВИ из се ни ор ског

про гра ма – 50% сни же не

це не. Па мет на ин ве сти ци -

ја. АМК не крет ни не, Ње -

го ше ва 12. 061/262-08-

44. (309338)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан

стан; Ми са, 26.000 евра;

Те сла, 50.000 евра, до го -

вор. (470), „Ди ва не крет -

ни не”, 064/246-05-71.

(309261)

ГАР СО ЊЕ РА, пот кро вље,

35 квм + сте пе ни ште 7

квм, по ред пи ја це, не ук -

њи же но, 16.000.

063/858-74-39. (309262)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 52

квм, Ка ра ђор ђе ва, IV/IV,

ТА, 54.600, „Profutu-

ro013”. 063/103-50-93.

(309318)

ТРО СО БАН стан, стро ги

цен тар, 72 квм, две те ра -

се, тре ћи спрат, лифт, ТА,

мо гућ нсот ЦГ, 75.000, до -

го вор. Зва ти по сле 17 са -

ти на тел. 064/119-60-06.

(309223)

КУ ПО ВИ НА гар со ње ра.

АМК не крет ни не, Ње го -

ше ва 12, 061/262-08-44.

(309338)

ФАН ТА СТИЧ НА ло ка ци ја.

Тро со бан код град ског

пар ка, 4/5, са мо 78.900.

АМК не крет ни не, 2.

061/262-08-44. (309338)
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Фирми „Пантранспорт” потребан 

РАЧУНОВОЂА СА ИСКУСТВОМ

CV послати на office@pantransport.rs 

Рок за пријаве – 29. октобар 2021. 

DOO „SFINGA-PRO” Zmaj Jove Jovanovića 2, 

lokal 2, Pančevo.

Potrebna dva službenika obezbeđenja sa licencom
za puno radno vreme (smenski rad).

Informacije na tel. 060/500-90-18, 060/500-90-45. 
(6/309389)

Za potrebe proizvodnog pogona mesnih prerađevina

u Pančevu, Ul. Makedonska 179

potrebni radnici:

– električar sa min.5 godina radnog iskustva
1 izvrsilac

– radnik na pakovanju robe 5 izvrsilaca – žene

– fizički radnik – NK radnik za rad u u proizvod-

nom pogonu – 2 izvrsioca

– portir – 1 izvršilac

Za informacije o poslu pozvati tel.062/365-414 svakog

radnog dana od 8 do 15 sati ili doci licno u fabriku u

Ulici Makedonska 179 ,Pancevo (Stara Misa).

Kompanija SILEX iz Pančeva se bavi proizvodnjom

materijala za završne radove u građevinarstvu 

raspisuje

KONKURS

za poziciju:

HEMIJSKI TEHNIČAR, laborant
IV stepen stručne spreme, hemijski tehničar i sl.

013/334-697; 013/341-315

ИЗДАЈЕ СЕ
магацинско-пословни простор

у Панчеву, Улица Стевана 
Шупљикца (стара Пивара)

од 60 квм до 3.000 квм.

066/317-074
(ф)

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)

ХО БЛО ВА ЊЕ, ла ки ра ње,
фу го ва ње, по прав ке пар -
ке та и по до ва, без пра ши -
не, ква ли тет но, по вољ но.
061/233-49-97. (308810)

КЛИ МЕ, мон та жа, сер вис,
ант бак те риј ско пра ње,
ове ра га ран ци је. Фри го
Ма тић, 060/521-93-40.
(309166)

АДАП ТА ЦИ ЈА ста но ва,
све на јед ном ме сту, стру -
ја, во да, гре ја ње, мо лер -
ско-гип сар ски ра до ви.
060/521-93-40. (309166)

ОБА РА ЊЕ ста ба ла, ру ше -
ња кук ћа, шу па, од но ше -
ње ства ри, бе то ни ра ња,
ко ше ње. 060/035-47-40.
(309169)

РА ДИ МО све фи зич ке по -
сло ве: ру ше ња обје ка та,
шу па, бе то ни ра ња, од но -
ше ње ства ри. 064/122-69-
78. (309169)

ПРЕ ВОЗ ки пе ром до 2 м³,
пе сак, шљу нак, се ја нац,
шут. Це на по ту ри 1.500
ди на ра. 064/141-47-39,
Зо ран. (309184)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске
услу ге + ха у смај стор.
Алек сан дар, 064/157-20-
03. (309195)

ДР ВО СЕ ЧА, исе ћи ће мо -
тор ном те сте ром сва ко
др во ко је сме та. 063/369-
846. (309207)

ПРЕ ВО ЗИМ по вољ но: пе -
сак, шљу нак, се ја нац, од -
во зим шут. 064/354-69-
94. (309411)

ШЉУ НАК пе сак се ја нац

од воз шу та ма лим ки пе -

ром, до два ку би ка.

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

338. (СМС)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ

ра до ви, кре че ње, гле то ва -

ње, фар ба ње сто ла ри је.,

064/171-32-57. (308902)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:

уград ња, одр жа ва ње во -

де, ка на ли за ци је, ка би не,

сла ви на, бој ле ра, ко тли -

ћа. 063/836-84-76.

(308906)

БА ШТЕ орем и кул ти ви -

рам. 063/855-92-70.

(308909)

ОД НО ШЕ ЊЕ не по треб -

них ства ри: чи шће ње по -

дру ма, шу па, та ва на, из -

најм љи ва ње ме ша ли це.

063/772-64-56. (308935)

ПРЕ ВОЗ шљун ка, пе ска,

се јан ца, од воз шу та ки пе -

ром до 2 m³. 064/505-62-

44. (308952)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње,

гипс, ке ра ми ка, пе дант но.

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

71. (309020)

ПО РЕ БАН алу то ме ха ни -
чар са ис ку ством, за са -
рад њу. 064/303-28-75.
(309366)

БГ ПЛАСТ фа бри ка за
про из вод њу спе ци јал них
во зи ла из До ло ва, рас пи -
су је кон курс за рад но ме -
сто бра вар и ау то-ли мар,
ви ше из вр ши ла ца. Стал но
за по сле ње. По зва ти на
063/320-554. (309348)

ПО ТРЕ БАН рад ник за рад
на бен зин ској пум пи.
063/775-29-92. (309294)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
рад у про дав ни ци.
064/462-12-61. (309304)

ПО ТРЕ БАН пе кар.
065/555-94-44. (309387)

РЕ СТО РА НУ по треб не
рад ни це за рад у ку хи њи.
064/149-93-73, 065/205-
10-52. (309407)

ТРА ФИ КА у цен тру тра жи
рад ни ка. 064/064/213-10-
49. 8309407)

КНД хи дро-ин же ње ринг
доо, по треб ни мај сто ри
во до ин ста ла те ри и по -
моћ ни рад ни ци., Тел.
064/037-40-26. (309392)

ПО ТРЕБ НЕ ра ад ни це за
рад лу мар ке ту Ideal на
Стре ли шту и Вој ло ви ци.
063/106-02-84, 013/333-
162, 013/333-160.
(309372)

ПО ТРЕ БАН рад ник до пе -
де сет го ди на за рад у пла -
сти фи ка ци ји. 064/192-85-
44. (309211)

ЧИ ШЋЕ ЊЕ дим ња ка, по -

вољ но. 064/548-63-16.

(309206)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР ра ди ин -

стла ци је, та бле, бој ле ре,

ТА пе ћи. 060/521-93-40.

л(309166)

ПО ТРЕБ НА про да ва чи ца

у рад ни ца за из ра ду пе -

кар ских про из во да у

днев ној сме ни. 064/217-

48-56. pekarasmilja-

nic@mts.rs (308802)

ПО ТРЕ БАН мла дић за рад

у пар кинг га ра жи.

064/699-66-99 (СМС)

ПО ТРЕБ НИ ко но бар-ко -

но ба ри ца. Ка фе Picasso

Пан че во. 065/504-91-07,

065/504-91-09. (308889)

ПЕ КА РИ у Стар че ву по -

треб на спре ма чи ца.

063/835-08-48. (308996)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це са

ис ку ством за рад на ин ду -

стриј ским ши ва ћим ма -

ши на ма. 062/471-951

(СМС)

РЕ СТО РА НУ „Ка ка ду” по -

тре бан ку вар-ку ва ри ца.

062/806-02-58. (308996)

ПО ТРЕБ НА мај стор за

про из вод њу пе ци ва и по -

треб на осо ба за ку ва ње и

раз нос ка фе. 064/973-60-

66. (308550)

ДВО И О СО БАН, нов, на -
ме штен, I sprat, др Жар ка
Фо га ра ша, 250 евра. Тел.
062/260-194. (309380)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со бан
стан, ЦГ, кли ма, на ме -
штен, на ду же, Ко теж 1.
064/137-63-19. (309390)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу на Те са ли
у Ћу ми ће вој ули ци.
061/608-65-04. (309413)

ЦЕН ТАР, ма њи тро со бан,
за из да ва ње, 58 квм, ЦГ,
по лу на ме штен, 220 евра,
X, лифт. 069/744-286.
(309416)

ЈЕД НО СО БАН, Те сла, ТА,

31 квм, дво ри шни, за се -

бан, на ме штен, сам цу, не -

пу ша чу. 064/132-13-12.

(309397)

СТО ЛАР са ис ку ством у
ра ду са пло ча стим ма те -
ри ја лим, по тре бан СЗР
на ме штај „Ко мо ви”. При -
ја ве сла ти на: info@ ko-
movi.rs или зва ти
064/128-88-80. (307582)

ПО ТРЕБ НА про да ва чи ца
и по сла сти чар у пе ка ри.
062/404-144. (309197)

ПО ТРЕБ НА ко но ба ри ца
или ко но бар за рад у ка -
фи ћу. Ин фор ма ци је на
тел. 013/331-241. (ф)

ПО ТРЕБ НИ рад ник и рад -
ни ца у про из вод њи у
Стар че ву. По жељ но стар -
чев ци. 063/263-341. (ф)

ИЗ ДА ЈЕМ, Со да ра, дво со -

бан, по лу на ме штен.

063/788-49-33. (309409)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Ко те жу

2, 85 квм, сре ђен, два

кук па ти ла, Ки кинд ска 4.

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

97. (309412)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан

у Пан че ву, на се ље Ми са.

065/408-66-56. (309220)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру, ЦГ,

Ко теж 1, на ду же.

063+4/137-63-19.

(309390)

ПРО ДА ЈЕМ ки оск код но -

ве По ште 12 квм +мо кри

чвор. 060/812-66-63.

(309170)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни про -

стор ван гра да, по го дан

за ви ше на ме на. Тел.

063/385-289. (309365)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 60 квм,

Ко за рач ка, до вр ти ћа.

064/382-65-53. (309331)

ЦЕН ТАР, јед но и оп со бан,
wi/fi, ка блов ска, ЦГ, 1609
евра. 069/113-00-73.
(309256)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру, стро ги цен тар, 22
квм, од 1. но вем бра 2021,
це на 100 евра. 064/246-
05-71. (309261)

ИЗ ДА ЈЕМ дво и по со бан
стан, на ме штен, на Со да -
ри, 240 евра, оба ве зан де -
о зит + ре жи ја. 064/201-
87-88. (309204)

ИЗ ДА ЈЕМ стан 70 квм,
мо же и за по слов ни про -
стор, цен тар. Тел.
063/233-558. (309263)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан не -
на ме штен стан, II спрат,
на Со да ри, 37 квм. Кон -
такт те ле фон 064/167-04-
75. (309271)

ВЕ ЋИ јед но со бан на ме -
штен стан, дво ри шни +
гар со ње ра, гре ја ње, сре -
ђе но, Стре ли ште.
064/218-83-45. (309337)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру, на -
ме ште ну, цен трал но гре -
ја ње, цен тар, сам цу, рад -
ни кук. 061/131-79-04.
(309347)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, Ко теж 1,
50 квм, опре мљен.
064/158-15-90. (309260)

ИЗ ДА ЈЕМ тан, 060/013-
49-52. (309232)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан по лу -
на ме штен стан, бли зи на
бу вља ка и се4вер не зо не,
Кни ћа ни но ва 29-ц. Тел.
063/776-13-43. (309351)

СТРО ГИ цен тар, тро со -
бан, ком фо ран, 80 квм,
ком плет но опре мљен, 350
евра. 062/804-86-04.
л(309359)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
слтан у згра ди, но ва Ми -
са, ТА, по лу на ме штен.
064/135-73-59. (309302)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на ме -
штен стан, 54 квм, рен во -
и ран, Со да ра, ТА, 230
евра. Тел. 064/245-88-57.
(309239)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан не на -

ме штен стан, 50 квм, од -

мах усе љив, Ко теж 1, Но -

во сад ска. Тел. 064/371-

12-17. (ф)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Ко те жу,

90 квм, са гре ја њем.

061/225-16-43.

(309096/Р)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру за

рад ни ке. 063/233-558

(308728)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу, Мар ги та,

Све то за ра Ше ми ћа 70-а,

Пан че во. Тел. 013/354-

703, 064/319-85-72.

(309363)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ дво со бан

ма њи дво ри шни стан у

Гор њем гра ду. 060/626-

22-48. (309147)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на ме штен

стан, 50 квм, са гре ја њем,

Ми са. 063/784-22-70.

(309154)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу у цен тру

Стар че ва, 100 квм, са

дво ри штем и ба штом.

063/502-211. (309210)

ИЗ ДА ЈЕМ сме штај за рад -

ни ке, сам це, сту ден те.

Рад нич ки сме штај.

063/502-211. (309210)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан

у Пан че ву, на се ље Ми са.

065/408-66-56. (309220)

НА ПРО ДА Ју пећ и ка зан

за то пље ње ма сти, ста ри

гра ђе вин ски ма те ри јал.

063/755-29-05. (309252)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве, ку ће

на свим ло ка ци ја ма, бр за

ис пла та. „Пре ми ер”.

(353). 063/800-44-30.

(309403) 

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со бан

стан, Стре ли ште, по лу на -

ме штен, 46 квм, ЦГ, 180

евра. По зва ти 063/74-85-

917 (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни про -
стор 47 квм, бив ша сто -
ма то ло шка ор ди на ци ја на
Те сли, при зе мље, пар -
кинг, на ме штен, кли ма,
ТА гре ја ње. Тел. 065/341-
97-66. (308940)

НА МЕ ШТЕН јед но со бан,
дво ри шни, ТА, код Хо те ла
„Та миш”, 100 евра.
064/122-48-07. (309126)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед -
но со бан стан, Ца ра Ла за -
ра 110. 061/615-80-80.
(309178)

ИЗ ДА ЈЕМ ком фо ран на -
ме штен стан, плин ско гре -
ја ње и ма га цин ски про -
стор. Ја бу ка, 063/351-709.
(309191)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан у
ши рем цен тру гра да на 1.
спра ту, по вр ши не 73 квм,
без цен трал ног гре ја ња.
063/854-07-77. (309199)

АМК про да је дво и по со -
бан, 66 квм, I, 87.900, но -
во град ња, ком плекс Ка ра -
ђор ђе ва – Мо ше Пи ја де.
АМК не крет ни не.
061/262-08-44. 
(309338)

НО ВО ГРАД ЊА, укњи же -
но, од мах усе љи во, вла -
сник, дру ги спрат. Гар со -
ње ра 24 квм; јед но со бан
32 квм, дво со бан 48 квм.
063/318-592. 
(309227)
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БЛАГАЈНА 300-830

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 10. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о неприступању изради

студије о процени утицаја на животну средину

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, дана 18. 10. 2021. године, донео

је решење о неприступању изради студије о про-

цени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Ре-

конструкција инсталација за намешавање БМБ и

ЕД са биокомпонентама унутар Рафинерије нафте

у Панчеву, на к.п. бр. 3529/1, 3531, 3532, 3533,

3534, 3541, 3549, 3550, 3551, 3552/1 и 3553 КО

Војловица СО Панчево, носиоца пројекта НИС а.д.

Нови Сад, Блок Прерада, Улица Народног фронта

бр. 12 из Новог Сада.

Решење о неприступању изради Студије о проце-

ни утицаја на животну средину за предметни

пројекат може се добити на увид радним данима

од 10 до 14 сати у просторијама Покрајинског сек-

ретаријата за урбанизам и заштиту животне сре-

дине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (при-

земље, канцеларија бр. 39).

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на

донето решење у року од 15 дана од дана објав-

љивања овог обавештења.

На основу Закона о удружењима („Сл. гласник

РС”, бр. 51/09 , 99/11-др. Закони и 44/18-др. За-

кон), Уредбe о средствима за подстицање програ-

ма или недостајућег дела средстава за финанси-

рање програма од јавног интереса која реализују

удружења („Сл. Гласник РС”, бр. 16/18),  Статута

Града Панчева („Службени лист Града Панчева”

број 25/15-пречишћен текст,12/16, 8/19,16/19 и

2/21) и  Одлуке о буџету Града Панчева за 2021.

годину („Службени лист Града Панчева” број

69/20, 10/21 и 17/21) Градоначелник Града Панче-

ва расписује

К О Н К У Р С

ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 

И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 

У ОБЛАСТИ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ 

И ОСНАЖИВАЊА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 

ГРАДА ПАНЧЕВА У 2021. ГОДИНИ

Право учешћа:

Право учешћа на конкурсу имају регистрована

удружења грађана чији се статутарни циљеви и

делатност остварују у области у којој се пројекат

реализује, са седиштем на територији Града Пан-

чева, као и цркве и верске заједнице које своју де-

латност обављају на територији Града Панчева.

Рокови:

Рок за конкурисање на овом Конкурсу је до 01. но-

вембра 2021. године.

Активности на пројекту које Град буде су/финан-

сирао у оквиру овог Конкурса морају бити реали-

зоване до 31. децембра 2021. године, а завршни

наративни и финансијски извештај предаје се до

31. јануара 2022. године. 

Објављивање, формулари и додатне 

информације:

Информација о Конкурсу ће се објавити на зва-

ничној интернет презентацији Града Панчева

www.pancevo.rs, на Порталу е-Управа, као и у ло-

калном недељном листу „Панчевац”. Формулари

за конкурисање могу се преузети у Секретаријату

за јавне службе и социјална питања Градске упра-

ве Града Панчева, Трг краља Петра I, спрат II, кан-

целарија 207, или са интернет презентације

www.pancevo.rs. Додатне информације могу се

добити путем телефона 013/308-906 или мејла sa-

nela.nikolic@pancevo.rs.

Предлози програма/пројеката достављају се 

обавезно на следећи начин:

Пријаве се  подносе електронски на имејл адресу

sanela.nikolic@pancevo.rs и nevenka.kljajic@pance-

vo.rs и у по једном примерку у аналогном (штам-

паном) и дигиталном облику (CD) путем поште

или преко Услужног центра Градске управе Града

Панчева, у затвореној коверти, са назнаком:

Пријава на

К О Н К У Р С

ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 

И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 

У ОБЛАСТИ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ 

И ОСНАЖИВАЊА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 

ГРАДА ПАНЧЕВА У 2021. ГОДИНИ

Град Панчево

Градска управа Града Панчева

Трг Краља Петра I број 2 - 4

26000 Панчево

Секретаријат за јавне службе и социјална питања

(канцеларија број 207)

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја

на животну средину („Службени гласник РС”

бр.135/04 и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је носилац пројекта, „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” АД

Београд, Улица Таковска 2, поднео захтев за од-

лучивање о потреби процене утицаја на животну

средину за пројекaт  изградњa РБС „PA-Баваниш-

тански пут Панчево” - PA123, PAU123, PAL123,

PAO123 Панчево, Ул. Баваништански пут 168, на

кат. парц. 13202/4 и 13203/2 КО Панчево, на тери-

торији Града Панчева. 

Увид у податке и документацију из захтева носио-

ца пројекта може се извршити у просторијама Сек-

ретаријата за заштиту животне средине Градске

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

соба 617 у периоду од 22. октобра до 01. новембра

2021. године радним даном од 10 до 14 сати.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наве-

деном року достави мишљење у вези са поднетим

захтевом.

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја

на животну средину („Службени гласник РС” број

135/04 и 36/09)

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРAДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине је  19.

10. 2021. године на основу захтева носиоца

пројекта „РЕО-НЕО” доо Панчево, Баваништански

пут бр. 62а, Панчево, донео решење број: XV-07-

501-174/2021 којим је утврђено да за Пројекат

складиштења и механичког третмана отпада  на

кат. парцели бр. 13241/18 к.о. Панчево, на терито-

рији града Панчева,  није потребна процена ути-

цаја на животну средину.

Увид у решење из претходног става може се оба-

вити у просторијама Секретаријата за заштиту жи-

вотне средине Градске управе Града Панчева,

Панчево, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617,

радним даном од 10 до 14 сати.

На донето решење заинтересована јавност може

изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за ур-

банизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у

року од 15 дана од дана  његовог објављивања, а

преко овог органа.

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

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.

ДОО „Минесал” из Панчева,

тражи мушкарце и жене за рад

у производњи гајбица и палета.

013/373-488, 063/256-360

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

ТРА ЖИМ мла ђу же ну за

пмоћ у ку ћи, стан и пла та

до го вор. 061/189-43-42.

(309145)

ТРА ЖИМ скром ну же ну

за брак. Мла ђа же на са

се ла. Мо же са мо хра на

мај ка. 061/189-43-42.

(309145)

KIZZA – оре зи ва ње и се ча

др ве ћа из ка ми о на са

кор пом, пра ње про зо ра,

чи шће ње олу ка, за ме на

цре па, из најм љи ва ње ма -

ка за стих плат фор ми.

063/218-894. (308762)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од -

гу ше ње ку па ти ла, ка на ли -

за ци је, во до вод не адап та -

ци је, за ме на вир бли, вен -

ти ла, ба те ри ја, са ни та ри -

је, све за во ду, 0-24 са та.

Пен зи о не ри ма екс тра по -

пуст. До ла зим од мах.

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

89, Јо ви чин. (309162)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈЕ у гра ду,

пре воз ка ми о ни ма, рад

ви љу шка ри ма и ма шин -

ско чи шће ње те ре на са

од во зом. 060/425-54-43.

(308762)

РУ ШЕ ЊЕ ку ћа, уто вар и

од воз шу та, лу па ње бе то -

на и ис коп ми ни ба ге ри -

ма. 064/648-24-50.

(308762)

НА ЈАМ ви љу шка ра за уто -

вар и ис то вар ро бе, те ле -

хен дле ра до 18 м ви си не.

064/648-24-50. 

(308762)   

ТЕ ПИХ СЕР ВИС „Пут ник”,

ду бин ско пра ње те пи ха и

на ме шта ја. 302-820,

064/129-63-79. (309405)

ПРЕ ВОЗ шљун ка, пе ска,

се јан ца. Нај по вољ ни ја ри -

зла у гра ду од 2.000 /м³.

064/648-24-50.  (308762)

ПРО ФЕ СИ О НАЛ НО се че -

ње, пот кри си ва ње др ве ћа

из ка ми о на до 30 м ви си -

не. 064/648-24-50.

(308762) 

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи -

де ре, за мр зи ва че, кли ме,

шпо ре те, бој ле ре и оста лу

бе лу тех ни ку по пра вља мо

са га ран ци јом. „Фри го -

тех ник”. 064/122-68-05.

(309344)

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћим

све до ачнство основ не

шко ле „Бра ца Пе тр ов”,

из да то 2009. го ди не на на

име Ма ри на Ми тро вић.

(309157)

ТВ сер вис „Те сла елек тро -

ник”, бес пла тан пре воз и

пре глед. 060/078-47-89,

063/778-47-89. Ул. Јо ва на

Ра ји ћа 1, код по ште на

Те сли. (309408)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз, мо гућ -

ност рад ни ка, по пуст ван -

град ске. 064/482-65-53.

(307692)

KIZZA – пре воз шљун ка,

пе ска, се јан ца и ри зле.

Услу ге ви љу шка ри ма но -

си во сти и до 10 то на.

063/218-894. (308762)

KIZZA – ру ше ње обје ка та,

уто вар и од воз шу та, ис -

ко пи, се че ње и раз би ја ње

бе то на, на си па ње и на би -

ја ње те ре на. 063/218-894.

(308762)

KIZZA – про да ја ква ли -

тет них бе ха тон коц ки са

при пре мом и ра дом.

064/648-24-47.  (308762)

МЕ ЊАМ пе ле не, не га по -

крет них, не по крет них.

061/282-49+8-28.

(309376)

ЧИ СТИ МО та ва не, по дру -

ме, ра ди мо све по сло ве,

чи сти мо шут. 061/321-77-

93. (309332)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе

мер це дес ка ми о ном, рад -

ни ци, по вољ но. Вук.

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

85. (308654)

СЕ ЧЕ ЊЕ, це па ње, уно ше -

ње др ва, угља. Ва ђе ње

ста рог во ћа, ри ља ње, ко -

па ње ка на ла, ора ње.

062/190-71-60. (309244)

ПАР КЕТ и ла ми нат, по -

ста вља ње, хо бло ва ње и

ла ки ра ње. 061/314-90-18,

065/314-90-18, 013/601-

892. (309259)

РА ДИМ изо ла ци ју рав них

кро во ва, те ра са, га ра жа,

ку па ти ла, по дру ма.

013/345-874, 062/235-

839. (309296)

ШЉУ НАК од 1 до 8 m³,

пе сак, се ја нац, ри зла за

на си па ље пу те ве.

063/472-669, 013/332-

066. (309066)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР ра ди:

од гу ше ње су до пе ре, ку па -

ти ла, по прав ке, за ме на

од мах. 064/495-77-59,

013/331-657. (309326)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру ге

ро бе. Пан че во-да ље, Це на

до го вор. 013/366-843,

063/193-22-29. (30345)

МО ЛЕР СКО-ФА СА ДЕР -

СКИ ра до ви: кре че ње,

гле то ва ње, гипс, фар ба ње

сто ла ри је. 061/692-23-85.

(309350)

ВР ШИМ пре воз шљун ка,

пе ска до два ку би ка, чи -

стим та ва не, по дру ме,

шут, ком плет услу ге.

061/322-04-94. 

(309353)

ЧУ ВА ЛА бих ба кук по пут

сво је мај ке и кућ не по -

сло ве. 064/163-56-08, Јо -

ван ка. (309356)

БРА ВАР-ЗА ВА РИ ВАЧ.

Огра де, ге лен де ри, над -

стре шни це, ка пи је, те ра -

се, оста ло. Зла ја.

065/558-45-17. (309357)

Укуцајте ПАН (размак)

текст малог огласа до 10 речи

и све то пошаљите на број 1202

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



ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs16 Петак, 22. октобар 2021.

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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У НАШОЈ ОПТИЦИ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ:

• Велики избор сунчаних наочара бренда

Ray Ban, Vogue, Armani Exchange, 

Avanglion, Polar Glare, Polar View

• Диоптријске рамове реномираних

брендова како за одрасле, тако и за децу

• Контактна сочива

• Контактна сочива у боји

• Брза израда наочара

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

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

013/346-701
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ДРАГИЦА ДРИЊАК

Вољеној и никад непрежаљеној мајци последњи

поздрав од сина МИЛЕНКА, снаје ЈАСМИНЕ,

унука МАРИА и МИЛОША

(131/309314)

Последњи поздрав драгом оцу

ДРАГАНУ СЛАВКОВИЋУ
1965–2021.

Заувек ћеш остати у нашим срцима, нека

те анђели чувају.

Ожалошћени: ћерка ДРАГАНА

са породицом, син МИЛОШ, 

ћерке САРА и ДУЊА

(149/309346)

С великом тугом обавештавамо родбину

и пријатеље да је наша мајка и бака

БОРИСЛАВА ЈОСИМОВ
1937–2021.

преминула 16. октобра а сахрана је оба-

вљена 21. октобра на Новом гробљу.

Ожалошћени: ћерка ВЕСНА, унук БОЈАН

и син ДЕЈАН са породицом

(46/309200)

Последњи поздрав нашој драгој

ДЕСИ КАПЕЉ

Памтићемо те по твојој доброти.

Породице КЕРКЕЗ и ТОМИЋ

(72/809238)

После краће болести, 19. октобра 2021. преминула је наша мајка и

бака

ЉИЉАНА КОКАНОВИЋ
1949–2021.

Својом добротом, мудрошћу и часним животом заслужила си да те

се са поносом заувек сећамо.

Твоји најмилији: син ДРАГАН, снаха МИРА и унук ВЛАДА

(169/309378)

18. октобра 2021. преминула је наша драга мајка

ДОБРИЛА ПЕКМЕЗОВИЋ

Ожалошћени: синови ЗОРАН и ГОРАН са породицама

(158/309365)

19. октобра 2021, у 73. години упокојио се у Го-

споду наш

ЈЕВТИМИЈЕ РАДОВИЋ
1949–2021.

Сахрана ће се обавити 23. октобра 2021, у 14 са-

ти, на Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруга ЖИВКА и ћерке БОЈАНА

и МИРЈАНА са породицама
(187/309400)

Последњи поздрав

нашем драгом

ЈЕВТИМИЈУ

РАДОВИЋУ
1949–2021.

Сестра РОСАНДА, брат
РАДОСАВ, братанац

ИВАН и сестрић ЗОРАН
са породицама

(186/309400)

Последњи поздрав
нашем драгом

ЈЕВТИМИЈУ

РАДОВИЋУ
1949–2021.

Ћерка БОЈАНА, зет
ГОЈКО и унуци

ФИЛИП, АНЂЕЛА
и МИХАЈЛО

(185/309400)

У миру почивај драги

наш

ЈЕВТИМИЈЕ

РАДОВИЋУ
1949–2021.

Ћерка МИРЈАНА, 

зет БОЈИН и унуке

СУЗАНА и ЈОВАНА
(184/309400)

Последњи поздрав

драгој комшиници

РАДМИЛИ

ФАРКАШ

Почивај у миру.

Станари из улаза

у М. П. Аласа 7
(102/309281)

Последњи поздрав

ИВАНИ

ЛАТОВЉЕВ

Никада те нећемо за-

боравити, јер не за-

боравља се лако онај

ког срце заволи јако.

Породица ТОШИЋ

(155/309360)

Последњи поздрав драгој куми

ВЕРИ ФИЛИПОВИЋ
1958–2021.

Кумо, хвала Ти за све. Увек ћеш бити у нашим мислима
и срцима.

Кума ГОЦА СТАНИЋ са породицом
(7/309153)

Наша незаборавна, драга пријатељица

ВЕРИЦА ФИЛИПОВИЋ
25. IV 1958 – 15. X 2021.

Заувек у нашим срцима.
Твоје: БРАНКИЦА, ЈЕЛЕНА, СВЕТЛАНА РАДЕНКОВИЋ
и ЈОВАНКА са породицом

(52/309206)

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.

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

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

81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-

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

83/18, 31/19 ,37/19-др.закон,  09/2020 и 52/21)   

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИ-

СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ  РАЗРАДЕ ЛОКА-

ЦИЈЕ на кат.парцели топ.бр.5197 КО Панчево, за

планирану изградњу  вишепородичног стамбеног

објекта, спратности П+4+Пс, у Панчеву, Ул. Мило-

ша Требињца бр. 54, израђен од стране „Art Royal

inženjering”, Панчево, за  инвеститорa „Градња

Влајкиновић” ДОО, Вршац.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стам-

бено-комуналне послове и саобраћај. Информа-

ције и сва обавештења о јавној презентацији мо-

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

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

риоду трајања јавне презентације од 7 дана, по-

чев од 29.10. 2021. године. 

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе  Града

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

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја

на животну средину („Службени гласник РС”

бр.135/04 и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је носилац пројекта, ПД „АС-АГРО 99” доо, Мар-

шала Тита 1д, Банатско Ново Село, поднео захтев

за одлучивање о потреби процене утицаја на жи-

вотну средину за Пројекат „Силосно складиште за

житарице капацитета 19440m3 – са постојећом

сушаром” на к.п. 13784 К.О. Банатско Ново Село,

на територији Града Панчева. 

Увид у податке и документацију из захтева носио-

ца пројекта може се извршити у просторијама

Секретаријата за заштиту животне средине Град-

ске управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр.

2 - 4, соба 617 у периоду од 22. октобра до 01. но-

вембра 2021. године радним даном од 10 до 14

сати.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наве-

деном року достави мишљење у вези са поднетим

захтевом.



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 22. октобар 2021. 19

Последњи поздрав драгим комшијама

НИКОЛИ и АНИЦИ

ТОШИЋУ ТОШИЋ

И сада када вас нема, остаћете увек са нама.

Породица ЂОШИЋ

(73/309240)

Драгим комшијама

НИКОЛИ ТОШИЋУ и АНИЦИ ТОШИЋ

последњи поздрав од комшилука
у Ђуре Даничића 4

(74/309241)

Наш вољени

НИКОЛА ТОШИЋ
1948–2021.

преминуо је 10. октобра и сахрањен 18. октобра 2021. године на

Новом гробљу у Београду.

Упркос томе што си био велики оптимиста и храбар борац, овог пута

ниси успео да се избориш. Толико љубави и пажње си имао за друге

да ју је било немогуће не узвратити. 

Чуваћемо те у срцу и мислима сви ми који те волимо.

Твоја ЈАГОДА
(106/и)

Последњи поздрав васпитачу

ДОСЕТУ

од његове деце из Дома: СИНИШЕ, МИЛИВОЈА, МИЛОВАНА, ЈОВИЦЕ, 

ДРАГАНА, ТОМЕ, СРЂАНА, СЛОБОДАНА, САШЕ, ТОЗЕ, ВЛАДЕ, ПИЛЕТА,

СТЕВЕ, АНЂЕЛКЕ, ИШТВАНА, СВЕТЛАНЕ, СЕЛИМЕ, ЦИЛЕТА и ДИНА, 

ХЕДИЈЕ, ДЕЈАНА, ЈАНОША и ПЕЂЕ

(68/309230)

Последњи поздрав

нашем

ДОСЕТУ

ЉУБИША

са породицом

(117/309299)

С великом тугом се опраштамо од вољеног су-

пруга, оца и деде

ДОСЕ ГРУБАНОСКИ
1942–2021.

У нашим срцима си и волимо те заувек.

Супруга ВЕСНА, кћерка БИЉАНА,  

унука ЛАРА и зет ГОРАН

(175/309385)

Последњи поздрав

ДОСЕ

ГРУБАНОСКИ
1942–2021.

од комшија

у Аласовој 23

(174/309384)

БОЖАНА МУТАВЏИЋ
1946–2021.

преминула 14. октобра 2021.

С љубављу и поштовањем чуваћемо успо-

мену на тебе.

Твоји најмилји: супруг ГАЈА и синови

ЛАЗАР и МИРОСЛАВ са породицама

(15/309171)

БОЖАНА МУТАВЏИЋ

Моја драга Боба је стигла до краја свог

животног пута.

Остају дивна сећања и успомене на наше

детињство, младост, живот.

Остаје педесет година нашег предивног

кумства.

Остаја наша Боба заувек вољена

и незаборављена.

ЈОКА, НИКИЦА, БИЉА и МИКИ

(23/309175)

Последњи поздрав снаји

БОЖАНИ МУТАВЏИЋ

Не могу да заборавим наше дугогодишње друже-

ње. Хвала за помоћ у мојим тешким тренуцима.

Остајеш заувек у мом сећању.

Заова ЈЕЛИЦА

(141/309328)

Последњи поздрав драгој

БОЖАНИ МУТАВЏИЋ

Почивај у миру, а ми ћемо те чувати

од заборава.

ПЕРА и САВА са породицама

(142/30329)

Последњи поздрав

БОЖАНИ

Гајини другари

из клуба

(66/309228)

Последњи поздрав

БОЖАНИ МУТАВЏИЋ

Почивај у миру Божјем!

Породица КРЧАДИНАЦ
(126/309309)

Последњи поздрав драгој прији

БОЖАНИ МУТАВЏИЋ

са љубављу и поштовањем породица ФИЛИПОВ

(170/309379)

16. октобра 2021. напустио нас је наш отац и деда

СТОИЛКО СТОЈАНОВСКИ
1930–2021.

Сахрана је обављена 20. октобра 2021. на гробљу

Котеж.

Ожалошћени: ћерка НАДА, унуци

БОЈАН и НЕНАД са породицама

(33/309181)

Последњи поздрав

СТОИЛКО СТОЈАНОВСКИ

ЈАГОДА и САНДЕ

(133/309319)

Последњи поздрава

ЈЕЛЕНИ

БРАЦАНОВИЋ

од комшија

у Дунавској 7

(140/309327)

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

Обавештавамо родбину и пријатеље да је

15. октобра 2021, у 85. години, преминула

наша драга

ДУШАНКА ЂУКАНОВИЋ
1937–2021.

Сахрана је обављена 17. октобра 2021, на

гробљу у Омољици.

Ожалошћени: братанац ГОЈКО

са породицом, остала родбина

и пријатељи

(116/309298)
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У петак, 22. октобра 2021. године, у 15 сати, на Новом гробљу, одржаће се

сахрана

ЈАСМИНА ТАРАЈИЋ
1961–2021.

Драга наша, била си пример безграничне љубави, доброте и племенитости.

Оставила си нас поносне на твој часни живот, превелико срце и искрену

душу, да те вечно чувамо од заборава.

Ожалошћени: супруг СТЕВАН, син БРАНИСЛАВ, ћерке ДАНИЈЕЛА

и ОЛИВЕРА, снајка ИВАНА, зет БОЈАН, унуци СТЕФАН, КАТАРИНА, 

ТАМАРА и УРОШ као и остала родбина и пријатељи.

(80/309251)

ЂУРО

ПРЕРАДОВИЋ

Почивај у миру.

Породица ФОРГО

(92/309274)

ЂУРО

ПРЕРАДОВИЋ

Последњи поздрав

породица

РАДОВАНЧЕВ

(93/309274)

Драги наш

ЂУРО

ПРЕРАДОВИЋ

Кажу да те нема ви-

ше. Нема више ни

наших прича.

Претужни

пријатељи, 

твоји РАНКО

и МЕНА ЗУВИЋ

са породицом

(96/309277)

Драги наш

ЂУРО

ПРЕРАДОВИЋ

Поздрави нам маму и

тату. Чувајте нас с

неба.

Твоје комшије

ЂУРАЂЕВИЋ, 

ПРВАНОВ и ТОТ

(97/309277)

Последњи поздрав

чика Ђури

ЂУРО

ПРЕРАДОВИЋ

од АЊЕ и ИВАНЕ

(81/309253)

18. октобра 2021.  нас је заувек напустио наш

ЂУРО ПРЕРАДОВИЋ
1952–2021.

Вечно ћеш живети у нашим срцима.

Супруга СЛАВИЦА, син ЉУБИША, ћерка СВЕТЛАНА, 

зет МИЛОШ и унуци ДУЊА и ЛУКА

(119/309303)

Последњи поздрав нашем течи

ЂУРИ

Нека те анђели чувају.

Твоји: МИХАЈЛО, НЕДА и НЕНАД

(120/309305)

Последњи поздрав пријатељу

ЂУРИ

од НАТАШЕ и БОЈАНА

(121/309305)

Драга

ЈАСМИНА

Сећање на тебе чува-

ћемо у срцима.

Твоје колегинице:

СЛАВИЦА, 

МИЛАНКА, ЕРИКА,

АНЂЕЛКА, ГОРИЦА,

ЈАДРАНКА и ОЛГА

(178/309395)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ЂУРИ

Почивај у миру.

Од његових пријатеља: ЈОКСИМОВИЋ

НЕДЕЉКА, ЈАГОДЕ и АЦЕ

(161/309369)

Последњи поздрав

драгом

чика ЂУРИ

Породица БОРНА

(159/309367)

3
Последњи поздрав драгом брату

САВА ЖИВУЉ
1964–2021.

Почивај у миру, нека ти је вечна слава.

Сестра ЂИНА са породицом

(47/309201)

САВА ЖИВУЉ

Последњи поздрав доктору од кошаркаша: ПУЈА, САВА ПЕКАР,

ВЕЛЕ, ЈОЦА, ЋОТА, ДУЛЕ Ч., ЉУБЕ, ЗОРАН и ТИЛЕ

(67/309229)

САВА

ЖИВУЉ
1964–2021.

Твојим изненадним

одласком остала је

велика празнина.

Сестра ЈАСМИНА

и зет ВОЈИСЛАВ
(168/309377)

ВИДОСАВА ЛАЗАРОВ ЦУКА

Драга тетка, хвала ти на свему.

ЈАСМИНА и ВОЈИСЛАВ

(167/309377)

ДРАГАН МИЛОВАНОВИЋ МИЛЕ

Последњи поздрав другу Милету

од ПЕРЕ и ЦИЦЕ
(139/309325)

16. октобра напустио нас је наш драги комшија

СТАНОЈЕ РИСТИЋ РИЛЕ

Вечно ћемо га се сећати и бити поносни на њега.

Комшије у Прерадовићевој: 

ЈОВИЦА, БРАНКО, АНА и МАЦА

(54/309214)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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Последњи поздрав

СТЕВИ КМЕТУ

његови Маргићани: МИЋА КИЧКИЛА, РАША, СТАВРА, ЗОРАН

САВИЋ, РАЈА, ТОДЕ, ПРИКА, БАРЧИ, ЋУП, БЕБА, СРЂАН, СЛАВКО

ДАБИЋ, ДРАГАН БЕЛИ, ПЕРА ЖУЋА, ТОМА ПЛЕХ, ФЕРКА, КОСТА

СУБОТИЋ, РАДОВАН, ВАСА, ПЕПИ, ВЛАДА ТИШМА, ГАЛЕ,

ЖЕЉКО, БОБА БАЈА, ДРАГАН ДЕБЕЛИ, ПЕРА ЊАГРА, БРБА,

КЉАЈА, БАРНА, ДРАГАН БАЏА, ДУЈА ЛИСКА, БОБА, МАЗИЛА, 

ЈОГИ и ФРЕНКИ

(58/309218)

16. октобра 2021. године преминуо је наш

СТЕВИЦА КАЛЕНДЕРАЦ
1950–2021.

Поносни смо што смо те имали, тужни што смо

те изгубили. Памтићемо те са љубављу и пошто-

вањем, спомињати и чувати од заборава.

Супруга ЈОВАНКА, ћерке ЈЕЛЕНА и ЈАСМИНА

са породицама
(61/309224)

СТЕВИЦА КАЛЕНДЕРАЦ

Постоји љубав коју срмт не прекида. Увек

ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Ожалошћени: унук МИЛЕ, унука МАЈА

и праунуци ПАВЛЕ и ЕМИЛИЈА

(62/309224)

Последњи поздрав

зету

СТЕВИЦИ

КАЛЕНДЕРЦУ

од сваје ЈАСМИНЕ

са породицом.

Заувек ћеш остати у

нашим срцима.
(63/309224)

Последњи поздрав

куму

СТЕВИ

од кума МИЛЕТА

ЂУРИШИЋА

са породицом

(65/309225)

Последњи поздрав

зету

СТЕВИЦИ

од породице

ПОТКОЊАК

(64/309224)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је преми-

нуо наш драги

СТЕВАН ВИДАНОВИЋ КМЕТ
1953–2021.

У суботу, 23. октобра даваћемо седмодневни

помен, у 11 сати, на Новом гробљу.

Последњи поздрав тати, тасту и деди од: ВИДЕ,

УРОША и ГАВРИЛА
(94/309275)

СТЕВАН

ВИДАНОВИЋ

Последњи поздрав

Породице

ЂУРАЂЕВИЋ, 

ПРВАНОВ и ТОТ

(98/309277)

Куме

Вечан Ти спомен и

широк пут у царство

небеско.

ВЛАЈИЋИ

(99/309278)

Последњи поздрав

брату

СТЕВАНУ

ВИДАНОВИЋУ

од сестре БУБЕ

са породицом

(111/309280)

Последњи поздрав

ујаку

СТЕВАНУ

ВИДАНОВИЋУ

од ДРАГАНЕ

са породицом

(112/2309290)

СТЕВАН ВИДАНОВИЋ

КМЕТ
1953–2021.

Играћемо поново заједно...

У мислима с нама до тада.

Твоји ветерани АБРАШЕВИЋ

(85/309266)

Последњи поздрав

СТЕВАНУ ВИДАНОВИЋУ КМЕТУ

Удружење спортиста „СРПСКА СПАРТА”

(136/ф)

Последњи поздрав деверу и чика

СТЕВИ

Снаја МАЛИНА и синовци БОКИ и ПЕЂА

(138/309324)
са породицама

После кратке и тешке болести преминуо је наш

вољени деда, отац и супруг

БОРО БОГДАНОВСКИ

Отишао си тихо и неприметно, али никада из на-

ших живота. Воле те твоји најмилији.

Ожалошћени: супруга ПАВЛИНА, син САША,

син СИНИША, снаје ДРАГАНА и МАРИЈА

и унуци МАРИНА, ЈОВАН, АЊА и МАТЕЈА
(38/309188)

Поштованом

БОРО БОГДАНОВСКИ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Зет ДУШКО и сестра ДЕСА
(39/309188)

Последњи поздрав драгом

БОРО БОГДАНОВСКИ

од сестре ПАВЛИЦА РУЖЕ са породицом

(40/309188)

Угасио се један племенит живот, 13. октобра

2021. преминуо је наш драги

НИКОЛА ТУРИНА
1930–2021.

Ожалошћени: супруга ВУКОСАВА, 

син ТОМИСЛАВ, снаја АНИЦА, 

унуци АЛЕКСАНДАР и НИКОЛА, 

остала родбина и пријатељи
(43/309192)

У далекој Канади стигао је на крај свог пута

наш драги другар

ЈАРОСЛАВ ЗВЕКИЋ ЈАРКО

С љубављу и тугом,

генерација Гимназије 1957/1961.

(83/309264)

Последњи поздрав драгом пријатељу

СТЕВИ ВИДАНОВИЋУ

Колектив „ТАМИШКА” ДОО

(179/ф)

Последњи поздрав драгом комшији

СТЕВИ ВИДАНОВИЋУ

Породице БУНДАЛО и ЈОВИЧИЋ
(177/309394)

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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13. октобра 2021. преминула је наша супруга, мајка, бака и

прабака

САВЕТА МИЛАНОВИЋ
1942–2021.

Са поносом и љубављу за сва времена.

Њени: супруг МИЛУТИН, синови МИРКО и МИЛАН, снаје

ГОРДАНА и ЗОРАНА, унуци НЕБОЈША, ГАВРИЛО, МАРКО,

ФИЛИП, ДУШАН и МОМЧИЛО, праунуци ИНКА, ВУК, ЛАЗАР,

ЛЕНКА и МИЛА

(4/309149)

СПАСОЈЕ НОВАКОВИЋ

Вољени наш тата, тасте и деда, 

поносни смо што смо те имали. Заувек ћеш оста-

ти у нашим срцима. Хвала ти за све.

Ћерка ВЕСНА, зет ЉУПЧЕ, 

унук ДАРКО и унука МАЈА

(26/309177)

СПАСОЈЕ НОВАКОВИЋ

По ко зна који пут потврђује се истина да се човек не рађа за

живот овај, већ за живот непролазни и вечни.

Спасоје Новаковић био је добар супруг, отац, деда, прадеда,

једном речју добар човек.

Својом љубављу и добротом побеђивао си све животне препреке.

Такав ћеш остати да живиш и вечно трајеш у срцу и души свих

нас који смо те поштовали и волели.

Знамо да је твоја душа сада са Анђелима у рајском царству

небеском.

Драги тата и деда вечна ти слава и хвала на свему и за све.

Неизмерно захвални: твој син НЕНАД, снајка ДУШИЦА

и унуци ПЕТАР и НАТАЛИЈА

(25/309177)

СПАСОЈЕ НОВАКОВИЋ

Драги деда, својим постојањем оставио си неиз-

брисив траг у нашим срцима.

Захвални смо Богу на свим тренуцима које смо

провели заједно.

Много те волимо и много нам недостајеш. 

Почивај у миру и блаженству.

НИКОЛА & ГОРАНА

(27/309177)

СПАСОЈЕ НОВАКОВИЋ

Драги деда, они које волимо никада не уми-

ру. Вечно ћеш остати у нашим срцима.

Унука САЊА и унук НИКОЛА

(28/309177)

СПАСОЈЕ НОВАКОВИЋ

После тебе остала је велика празника и бол.

Пуно ми недостајеш али си и даље у мом срцу.

Супруга ЛЕПОСАВА

(29/209188)

СПАСОЈЕ НОВАКОВИЋ

Последњи поздрав драгом течи и деди … 

Спаси... 

Остаћеш заувек у нашим срцима...

Ожалошћени: ЗЛАТКО, СНЕЖАНА и ЈОВАНА

(30/309177)

СПАСОЈЕ НОВАКОВИЋ

Вољени никад не умиру док постоје они

који их се сећају.

Породица ШАРЕНАЦ

(31/309177)

Последњи поздрав

СПАСОЈУ

НОВАКОВИЋУ

од породице ПЕРЕ и

БРАНКЕ ЈАНКОВИЋ

(108/309287)

Последњи поздрав нашем другу

САЛЕТУ МАРЈАНОВИЋУ

АМИШИЋ, ПЕРКЕ, ПЕЂА, БАНЕ, БОБА, САЛЕ

ШАПЧАНИН, НЕША, ВЛАДА и ЋАТА

(118/309301)

САША

МАРЈАНОВИЋ

Последњи поздрав од

МИЛАНА и ВЕРЕ

(130/309313)

17. октобра 2021. преминуо је наш вољени

АЛЕКСАНДАР МАРЈАНОВИЋ
1955–2021.

Волимо те, недостајаћеш...

Сахрана ће бити обављена 22. октобра 2021, у 14 сати, на Еванге-

листичком гробљу у Стевана Шупљикца.

Ожалошћени: супруга ЗОРИЦА, ћерка САЊА, 

унуци АЛЕКСАНДРА и СТЕФАН

(143/309330)

АЛЕКСАНДАР

МАРЈАНОВИЋ

Последњи поздрав

драгом пријатељу

Саши од породице

ДИМИЋ

(145/309335)

НАДА

ЦВЕТАНОВСКА
1940–2021.

Напустила нас је мај-
ка, бака и прабака.
Нема утехе.

Ожалошћени: 
ЗОРАН, ГОРДАНА

и пријатељи
(144/309333)

Најдивнијој особи

бака НАДИ
1940–2021.

Волим те и волећу те док у мени срце куца. Хвала ти за

то што сам постала, за све путоказе у животу које си ми

поставила, за љубав коју си ми дала, савете, утеху и за-

грљаје којих више бити неће.

Твоја унука ВЕСНА са породицом

(152/309354)

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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Збогом животићу, мој прелепи санче! 

Збогом зоро, збогом бели данче!

Збогом свете, некадашњи рају

Ја сада морам другом ићи крају!

ИВАНА ЛАТОВЉЕВ
1. III 1994 – 17. X 2021.

Чему ово све ЗАШТО???

Колико још јуче имали смо друге планове, али је један сурови моменат

порушио све.

Ивана, животе мој, боли туга за тобом никада проћи неће. 

Заувек ћеш остати празнина која ће сваким даном бивати све већа. 

Са твојим одласком сломила си моја крила, моје снове, жеље и надања.

Била си моја највећа љубав, најбољи пријатељ. Била си Ико моје све. 

Волели смо се душом, а за оне који се воле душом растанак не постоји.

Твој МИКИ

Породице ГЛИГОРИН и ЛАТОВЉЕВ

(176/309383)
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ДАНИЛО МАРКЕЗ

Последњи поздрав добром човеку, куму и

драгом пријатељу.

Породица КОВАЧ

(82/2309258)

Тужна срца опраштамо се од нашег драгог

девера и стрица

ДАНИЛА МАРКЕЗА
1947–2021.

Тугују: ЦИЛА, ВЕСНА и СРЂАН

(114/309295)

ДАНИЛО МАРКЕЗ
1947–2021.

Последњи поздрав.
Твоји најмилији

(101/309280)

Последњи поздрав драгом куму и искреном при-

јатељу

ДАНЕТУ МАРКЕЗУ

Кумови: ДРАГАН и АГАТА КОСАНИЋ са децом
(150/309349)

Последњи поздрав

ДАНЕТУ

РАГБИ КЛУБ ДИНАМО

(157/ф)

ДАНИЛО

МАРКЕЗ

Последњи поздрав

комшији Данету од

станара зграде

(156/309361)

ДАНИЛО

МАРКЕЗ

Другу, пријатељу и

пре свега добром чо-

веку, последњи по-

здрав

Породица ШАМАРА

(190/309410)

БРАНИСЛАВ НЕДЕЉКОВ

Нека су ти светли пути ка царству небеском, најдражи наш

Мајка МИЛИЦА, супруга ЂУРЂИНА, деца ЛАЗАР и МИЛИЦА

и унуци СТРАХИЊА и МИЛОРАД

(48/309202)

Последњи поздрав драгом брату

БРАНИСЛАВУ НЕДЕЉКОВУ

од сестре ВИДЕ са породицом

(49/309202)

Последњи поздрав вољеном брату и ујаку

БРАНИСЛАВУ НЕДЕЉКОВУ

Сестра БРАНКА и сестрић НЕНАД

са породицом

(50/309203)

Последњи поздрав

БАТИ

од породице

МАЉКОВИЋ

(84/309265)

Последњи поздрав

великом пријатељу

БРАНИСЛАВУ

НЕДЕЉКОВУ

БАТИ

Породица ЛАЗАРОВ

(89/309270)

Играо си срцем и душом. Живео си да би играо и играо да би живео. У

игри си и издахнуо. Тако си и говорио да ћеш отићи јер тако говоре нај-

већи, радећи оно што воле

ГОРАН МИТРОВИЋ
19. I 1970 – 16. X 2021.

Оставио си нам игру у аманет.

Тој игри недостајаће твоја енергија, али као увек, на све си мислио. Оста-

вио си нам наследнике који су се тој енегији дивили, који су је упијали и

који ће је преносити будућим генерацијама.

Само да је могло да потраје. Само да је могло другачије.

Али не брини, Маестро, сцена ће бити онаква како си ти желео, онако

како си нас научио, а тапан ће свирати, неће ударати.

Заувек остајеш са нама,

Културно уметничко друштво „АБРАШЕВИЋ” ПАНЧЕВО

(95/309276)

Последњи поздрав

Бати

БРАНИСЛАВУ

НЕДЕЉКОВУ

Твоји другови:

СТАНКО и ИКО

(163/309373)

БОРКИЦА ПЕТКОВИЋ
1949–2021.

Са неизмерним болом и тугом обаве-

штавмао родбину и пријатеље да је 13.

октобра преминула наша супруга, мајка

и бака

Њени најдражи: супруг МИЛОМИР, 

син ВОЈИСЛАВ и сестра БРАНКА

са породицама

(77/309247)

Последњи поздрав нашем сину, супругу, оцу,

брату и деди

ДУШАНУ МИЛОВАНОВИЋУ
из Пећи

1954–2021.

Није растанак тај који боли, боли загрљај који је

последњи. Боле речи које се трудиш да заувек

запамтиш.

Ожалошћени: мајка ЈЕЛИЦА, супруга ВЕРИЦА,

син БЛАГОТА, ћерка НАТАША, сестра ТАМАРА

са породицом, снаја СЕНКА, зет МИЛОШ, унуци

ДОРОТЕА, ВУКАШИН и ЂУРЂА и остала родби-

на и пријатељи
(148/309340)

Последњи поздрав

ДУЛЕТУ

МИЛОВАНОВИЋУ

од његовог БЛАГА

(76/309246)

Последњи поздрав

нашем

ДУЛЕТУ

Почивај у миру и не-

ка те анђели чувају.

БОЛЕ и ТАЊА

са децом
(191/309414)
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Последњи поздрав драгом

МИЛОШУ АНКИЋУ ТЕЧИ
Занимљиви и лепи тренуци нашег дружења се не забо-
рављају.

ДУШАНКА и ДРАГИША са породицом
(16/309172)

16. октобра 2021. године изненада нас је напустио наш отац

и деда

МИЛОШ АНКИЋ
1946–2021.

Сахрана је одржана 19. октобра 2021. године, на гробљу Ко-

теж.

Почивај у миру.

Твоји: син МИЛАН, ћерка САЊА

и унуци МАРИЈАНА, АЛЕКСА, ЛУКА и ЛУНА

(18/309174)

Драги деда

МИКИ

Хвала за љубав, пажњу и подршку коју си нам

пружао.

Твоји: МАРИЈАНА, АЛЕКСА, НЕША и САЊА

(19/309174)

МИКИ

Хвала на свакој речи и савету.

Био си ми јак ослонац.

Твој син МИЛАН

(20/309174)

Последњи поздрав деда уји

МИЛОШ АНКИЋ

МАРА и ВЕСЕЛКА из Канаде са породицама

(21/309174)

Последњи поздрав

бата МИЛОШУ

Твој ЛАЛА ЖИВОЈИН из Канаде
(22/309174)

ДРАГАН

ЈОВАНОВИЋ

Последњи поздрав

комшији Драгану

од породица: 

ПРПИЋ, ЗАГАЈЧАН,

ДОБРИЧАН и ГРЧИЋ

(3/309146)

Последњи поздрав

драгој

ЕУЂЕНИЈИ

БАЛТЕАНУ

Удружење књижевника

и књижевних

преводилаца Панчева.

(86/309267)

Толико мудрих речи, љубави, подршке, пажње

нам је дала, наша

ЕУДОМИЈА КОМАНОВ

ДОНКА
рођ. Ћирић

1931–2021.

Напустила нас је 15. октобра 2021. године, ти-

хо, без поздрава и преселила у своју вечну ку-

ћу. Остаје жал и сећање, док нас има.

Њени: ћерка ЗОРИЦА, унуци АДРИЈАНА и

АЛЕКСАНДАР и зет ЈОВИЦА
(51/309205)

Последњи поздрав драгој сестри и тетки

ЕУДОМИЈИ КОМАНОВ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твој брат БОГДАН са децом БИЉАНОМ,

ЗЛАТОМ и ЂУРИЦОМ

и њиховим породицама

(146/309336)

Последњи поздрав драгој мајци и баки

ЈЕЛЕНИ ЈОВИЧИЋ
1941–2021.

преминула 17. октобра.

Ожалошћени: ћерка МИРЈАНА,

син АЛЕКСАНДАР, унуци АЛЕКСАНДРА

и СТЕФАН
(79/309250)

ДРАГАНУ

ЈОВАНОВИЋУ

последњи поздрав

од ЋУРГУЗА

са породицом

(164/309374)

Последњи поздрав

ДРАГУТИНУ МИШКУ ЧЕРМАКУ
Кошаркашком репрезентативцу Југославије (1968–1972),

играчу КК Раднички, КК Партизан Београд и КК

Динамо Панчево (у II савезној лиги сезоне 1977/78)

Сви играчи, чланови управе КК Динама као и његови
саиграчи, ће се увек сећати Мишка Чермака, репре-
зентативца, који је бранио боје нашег „малог” клуба са
истим жаром као што је то радио у репрезентацији.
Почивај у миру Мишко.

(107/ф)

НЕБОЈША МАРКОВИЋ
1985–2021.

Неши од ујка ЈОЦЕ, ујне ДРАГАНЕ

и брата НИКОЛЕ

(1047309284)

НЕБОЈША МАРКОВИЋ

Нешо,

воли те твоја сестра ЈЕЛЕНА

(124/309307)

Последњи поздрав драгом

НЕБОЈШИ

од баке СЛАВКЕ и ујака ЗОРАНА

(123/309307)

Изненада нас је напустио наш драги Небојша. Сахрана

ће се обавити у петак, 22. октобра 2021. године, у 13 са-

ти, на Новом гробљу

НЕБОЈША МАРКОВИЋ
1985–2021.

Увек ћеш бити у нашим мислима са твојим осмехом и

добротом.

Воле те твоји родитељи: ОЛГА и ДУШКО

и сестра ЈЕЛЕНА
(125/304307)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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ДРАГАН

ДИВАЦ
16. III 1961 – 20. X 2014.

Живи! Сасвим живи!

Не грицкај као миш

дане. Широко жваћи

ваздух. Престижи ве-

тар и птице. Јер сва-

ка вечност је кратка.

Заувек твоји: супруга

МИЛЕВА, ћерке

МАЈА и ДАДА

и зет НИКОЛА

(55/309215)

СТЕВАН

ДАБИЋ
1994–2021.

Тешко је бројати године,
а још теже живети без
тебе. Док смо живи чува-
ћемо те од заборава.

Твоји најмилији

(109/309288)

19. октобра 2021. навр-
шава се четрнаест годи-
на откада нас је напу-
стила наша дага

МИЛКА

ИВКОВИЋ
1963–2007.

Породица ИВКОВИЋ
(115/309297)

25. октобра 2021. године навршава се двадесет година откако

није са нама наш драги

ЗОРАН МИЛЕУСНИЋ

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

Твоји: мајка АНЂА и сестра НАТАША са породицом

(129/309312)

Драги

ЗОКИ
Време брзо пролази, али сећања никад не умиру. Чува-
ћемо те у срцима заувек.

ЈОВАНА са породицом, мамом и татом
(57/309217)

Прошло је шест месеци откако није са нама

наш драги

МИЋА ЊЕЖИЋ

Недостаје нам пуно.

Његова ћерка ЈАЦА са породицом

(127/309310)

25. октробра навршава се годину дана откако

нас је напустио наш

СЛОБОДАН ТОМИЋ БОБА

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену

на тебе.

Твоји најмилији

(128/309311)

Сећање на родитеље

МИЛОРАД МАРИЈА

ПЕТРУЦ ПЕТРУЦ

ЧАЛИЋ рођ. Ралић

1931–1991. 1931–2020.

Године не могу избрисати успомене на вас.
Увек ћете бити са нама.

Ћерке СМИЉКА и НАДА са породицама
(105/309285)

СРЂАН КОВАЧЕВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твој комшилук и ЖАБАРИ

(132/309316)

21. октобра је седам го-
дина без мог бртата

ВОЈИСЛАВ

ПЕШИЋ

ЛОЂИНОВ
из Долова

Недостајеш нам...
Сестра РАДОСЛАВА

из Црепаје
(134/309321)

Годишњи помен мојој мами

СЛАВУЈКИ КАНАЧКИ
из Сакула

2020–2021.

Мама моја, откад си умрла прошло је 365 дана а у мом

срцу и у мојој души је остала велика туга и још већа

рана.

Твоја једина ћерка ЈЕЛИЦА ГЕЦИН рођена Каначки
(135/309322)

27. октобра 2021.  године навршава се девет го-

дина откада није са нама наш

СВЕТОЗАР МАКСИМОВИЋ
1937–2012.

Љубављу и успоменама чувамо те од заборава.

Твоја породица

(147/3093389)

НЕМАЊА СИМОВИЋ

Већ четири године те нема и покушавамо да жи-

вимо без тебе.

Недостајеш неизмерно у сваком дану... Време не

лечи.

Воле те: отац, сестре, сестрићи и зетови

(153/309358)

Четири дуге године

без нашег

НЕМАЊЕ

СИМОВИЋА

Живећеш вечно кроз

нас и наша сећања.

Воле те: тетка, теча,

АНЂЕЛИЈА

и СТРАХИЊА

са породицама

(154/309358)

У суботу, 23. октобра 2021. године, у 11 сати,

даваћемо годишњи помен

ЈОВАНКИ БРАНКОВИЋ

Са љубављу ћерка БИЉАНА и зет СЛОБОДАН

(172/309382)

СЕЋАЊЕ

ЗОРАН

МИЛЕУСНИЋ
2001–2021.

Породица БЕЛИЋ

(173/309383)

Шестомесечни помен нашем вољеном супру-

гу, оцу, деди и брату

ВРЦЕЉ Ђ. МОМЧИЛУ
1946–2021.

даћемо 23. октобра, у 10.30, на Новом гробљу.

Породица ВРЦЕЉ

(183/300399)

Последњи поздрав нашој драгој

ЗОРИЦИ ПЕТРОВИЋ

Породица КИШ

(2/309144)

Последњи поздрав драгој

ЗОРИЦИ ПЕТРОВИЋ

Живећеш заувек у мојим мислима и срцу.

СЛОБОДАНКА РОКСИЋ

(14/309168)

Последњи поздрав

драгој сарадници

ЗОРИЦИ

ПЕТРОВИЋ

и искрено саучешће

породици.

МАРТА ГАЛОВИЋ
(60/309221)
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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.

У суботу, 23. октобра 2021, у 11 сати, на Старом православном гробљу, даваћемо

седамнаестогодишњи помен нашем сину и брату

МАНДИЋ ДАВОРИН ДАДО
1985–2004.

Мама, тата и сестра

(137/ф)

Седамнаестогодишњи помен

ДАВОРИН МАНДИЋ

ДАДО
1985–2004–2021.

Стричеви БРАЦА и МИЋА

са породицама

(11/309160)

СЕЋАЊЕ

ЖИВАН КАНАЧКИ
26. X 2003 – 26. X 2021.

Године пролазе, љубав и сећање остају.

Твоји најмилији

(71/309236)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА

ЖИВУЉ
2001–2021.

Увек си у нашим ми-

слима.

Твоји најмилији

(35/309183)

ДУШАНКА

БУДАИ
1932–2020.

Тужни смо што ниси

са нама.

Сестра МИРА

и брат МИОДРАГ

са породицама
(91/309273)

Шест месеци

МИЛЕ

ЂОШЕВСКИ
1956–2021.

Увек си у нашим срцима
и мислима. Недостајеш
у нашим животима...
Твоји најмилији: супру-
га СЛАВИЦА и син НИ-
КИЦА са породицом

(165/309375)

Тата...

МИЛЕ

ЂОШЕВСКИ
1956–2021.

Са поносом те помиње-
мо, са тугом живимо.
Свуда недостајеш...

Твоја ћерка СЛАЂАНА
са породицом

(166/309375)

ДАВОРЕ

Заувек у мом срцу,

друже мој.

БОКИ

(171/309381)

ЗОРАН КЕЉЕВИЋ

Прошле су дуге четири године откада ни-

си са нама, али туга за тобом никад неће

проћи.

Нека те анђели чувају.

Твоји најмилији

(182/309398)

ДАВОРИН

МАНДИЋ

Анђели никад не

умиру.

Тетка СТАНИЈА

и брат ЈОВАН

(188/309401)

ДАВОРИН

МАНДИЋ

Анђели никад не

умиру.

ТАЊА, ЗОРИЦА,

СТАНИЈА и ВЛАТКО

(189/309402)
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Три тужне године није
са нама наш вољени

ПЕРА

КРАЛ
2018–2021.

Вољени никад не умиру
док имају оне који их
воле.

Твоји најмилији
(9/309156)

Сећање на родитеље

АНКУЦИЋ

САВА МАРИЈА
Док ми живимо ви нисте заборављени.

Ваша деца
(10/309159)

СЕЋАЊЕ

2000–2021.

ВЕСЕЛИН

БЛАЖЕВСКИ

У нашим мислима за-

увек.

Твоји најмилији
(24/309176)

27. октобра 2021. го-

дине навршава се

шеснаест година од

смрти мога оца

ЈОВАНА

УЗЕЛЦА

Твој син САША

(34/309182)

ИГЊАТОВИЋ

МИТИЋ

ДРАГОЉУБ
из Долова

20. октобра наврша-

вају се две године од

смрти мога оца.

Сећање на тебе ника-

да не бледи. 

Воли те твоја

ћерка СНЕЖА

са породицом

ДИМИТРИЈЕВ
(78/309248)

У суботу, 23. октобра 2021, у 11 сати, на Новом гробљу обележићемо тужну

годину од смрти наше драге мајке, таште и баке

ЗОРИЦЕ ЂУКИЋ
1941–2020.

Време пролази, бол и сећање остају.

БИЉА, ЖИВА, АЦА и СТРАХИЊА
(87/309268)

Данас се навршава четрдесет дана откако нас је напустио наш

вољени

ВОЈИСЛАВ РАДОВАНОВ

Четрдесетодневни помен одржаће се 22. октобра 2021, у 11.30, на

Новом гробљу.

Тако брзо и болно прође четрдесет дана, а још теже наставити

живот без тебе. Истина највише боли, а то је бол за Тобом и Тво-

јим изненадним одласком без повратка. Живео си часно, поште-

но и искрено, зато си био и остао много вољен и поштован. 

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време не лечи.

Почивај у миру са анђелима и нека те чувају као што си ти нас

чувао.

Заувек твоји највољенији: ЗОКА, ЦАЛЕ, ЛАЗАР и АЦА

(88/309269)

СЕЋАЊЕ

ЕВА ЈАГОДИЋ
2007–2021.

АНА, СИЛВИЈА

(36/309186) и ДРАГАН

СЕЋАЊЕ

на наше драге родитеље

ПЕРИЋ

ЈОВАН ЈЕЛЕНА
1999–2021. 2019–2021.

С љубављу и поносом вас помињемо, у мислима и сећањима чувамо од

заборава.

Синови: БОГОСАВ, ЂОРЂЕ и БОРИВОЈ, снаје СТЕВАНКА, ЉИЉАНА и

МИЛКА, унуци ДЕЈАН, ЗОРАН, НЕНАД, ЈЕЛЕНА, ПРЕДРАГ, ДАНИЈЕЛА и

БРАНКА и праунуци НИКОЛА, ЈОВАН, ЛАЗАР, НИКА, ГЕОРГИЈЕ, МАРИЈАНА

и ВИКТОР
(36/309187)

29. октобра 2021. навршава се годину дана од

смрти моје снаје

ЈУЛИШКЕ ДАБИЋ
1960–2020.

Сваког дана све више ми недостајеш.

Твоја МИЛКА

(41/309189)

29. октобра 2021. навршава се годину дана од

смрти наше мајке

ЈУЛИШКЕ ДАБИЋ
1960–2020.

Пуно фалиш.

Твоји најмилији: син ДАРКО са породицом

и ћерка ЗОРАНА са породицом

(42/309190)

У суботу, 23. октобра 2021, у 10 сати, на Новом
гробљу, обележавамо шест тужних месеци отка-
ко није с нама

СЛАВИША ВУЧКОВИЋ

У срцу туга, на гробљу тишина а у дому нашем

велика празнина.

Не видимо ти очи и не чујемо глас, али осећамо

да си ту између нас.

Волимо те тата
(45/309198)

ПОМЕН

МИРОСЛАВ

МИЉКОВИЋ

МУФА
2001–2021.

Туга се не мери вре-

меном јер време не

доноси заборав већ

празнину у души.

Заувек самном у се-

ћању и срцу.

РАДЕ

(44/309196)

СЕЋАЊЕ

БОГДАН BOGGY

МИЛОШЕВИЋ
ПЕЂА и ГАША

(53/309213Х

19. октобра 2021. навршило се три године отка-

да није са нама наш

РАДОМИР БАКАЛОВИЋ
2018–2021.

Недостаје нам...

Његови: син ГЕОРГ, снаја СНЕЖА, 

унуци НИНА и ВЛАДО и праунук ВУК

(59/309219)

Сећање на наше драге

СТОЈАНОВ

БРАНИСЛАВА ДРАГИША
2012–2021. 2013–2021.

С љубављу и тугом породица

(113/309291)

Вољеном брату

ВОЈИСЛАВУ РАДОВАНОВУ

Оставио си огромну празнину у нашим

срцима.

Сестра НАТАЛИЈА и зет ИЛИЈА

(122/309306)

ЗОРАН МИЛЕУСНИЋ

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на

тебе. 
ИВАН, САНДРА, ПЕТАР и РЕЉА

(151/309352)

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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Сећање на драгог супруга

ЈОВАНА

ЋИРИКОВАЧКОГ
2010–2021.

Заувек вољен и никада

незаборављен.

Твоја ЗОРИЦА
(1/309108)

28. октобра 2021. године навршава се четрдесет дана откада није са нама

наш вољени

СРЂАН КОВАЧЕВИЋ

Тешко је без тебе.

Твоји најмилији: ВЕСНА, НЕВЕНА, ДАРКО и МИЈАТ

(5/309151)

СЕЋАЊЕ

ЈУЛКА ВЕРИЦА

ЛУКИЋ ПАВЛОВИЋ
2008–2021. 2018–2021.

Остала су дела и приче које ће се вечно памтити.

Заувек недостајете вашој

ДРАГИЦИ, ЗВЕЗДАНИ и МИРЈАНИ
(6/309152)

ЈОСИФОВИЋ

МИЛИЦА МИКАН РАДЕ

Прошло је шест дугих месеци.

Сузе теку, нико их не види, срце плаче нико га не чује,

туга у грудима боли. Тешко је живети с патњом у души,

видети Вас свуда, а нигде вас не наћи.

Недостајете нам...

Сестра ЦАНА са породицом

(8/309154)

СЕЋАЊЕ

ЗОРИЦА

НЕСТОРОВ
2016–2021.

Њени најмилији

(12/309163)

Обавештавамо родбину и пријатеље да у петак, 29. октобра, у 11 сати, на

Старом православном гробљу, обележавамо четрдесет дана откада нас је

напустила наша драга и вољена

МИРЈАНА МРАОВИЋ
Тешко је живети без нашег сунца, среће и ослонца.

Увек твоји МИРКО и МИЛИЦА
(13/309165)

Драги мама и тата

СТАНА ЉУБОМИР

МИЋИЋ МИЋИЋ
24. X 2013 – 24. X 2021. 27. X 2017 – 27. X 2021.

Много недостајете, али чувамо успомене и на-

стављамо.

БРАНКО и ДЕЈАНА са породицама
(17/309173)

ДЕЈАН БИЈАНАЦ БРАНА
1949–2004.

Године пролазе пуне туге, остаје само сећање

да смо те имали, волели и изгубили.

Твоја ЉИЉА и ГОЦА са породицом

(32/309177)

26. октобра 2021. навршава се шест месеци от-

како ниси с нама

НИКИЦА ШАРАЦ БЕБАН

Оставио си нам трагове који се не бришу, сећа-

ња која не бледе, ране које не зарастају.

ФИЋА и ЉИЉА

(75/3092459

Већ је прошла година
откада те нема

ДУШАНКА

БУДАИ
1932–2020.

И даље си у нашим
срцима.

С љубављу ћерка
ЉИЉАНА, унуци

и праунуци
(90/309272)

Шест месеци није са нама

ВЕРИЦА БЛАЖИН

Остају сећања и туга.

Твоји најмилији

(69/309233)

26. октобра навршава се десет година от-

како смо се опростили од нашег драгог

НЕДЕЉКА ДЕАНОВИЋА

ДЕНДИЈА
1935–2011.

Дани и године пролазе, а време није убла-

жило бол и тугу, нити је избрисало сећања

на твоју несебичну љубав и доброту.

Твоји најмилији

(70/309235)

23. октобра 2021, у 10.30, обележићемо шесто-

месечни помен нашем вољеном

БРАНКУ ЖИВАДИНОВИЋУ

Твоји најмилији: супруга НАДА, ћерке БРАНКА

и БИЉАНА, зетови БРАНИСЛАВ и ИВАН

и унука ТИЈАНА

(100/309279)

Најдивнији отац

АЛЕКСАНДАР С. КАНАЧКИ

да ли рећи каваљер с ружама својој Пау-

лини. Најбољи стриц Стевану.

Бранио си Србију на Церу, Колубари ,

страхоте Албанске Голготе прошао. Бра-

нио нас све, само сада ко мене да брани

тата?

Твоја ЉИЉАНА

(103/309283)

Навршава се годину дана од смрти нашег

ЉУБО ШАРАЦ

Ни сузе неће ублажити тугу коју си оставио у на-

шим срцима.

Ожалошћени: супруга МИЛКА, син ПРЕДРАГ

са породицом и унук МАРКО

(110/309289)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се 25.

октобра, у 11 сати, на Новом гробљу, одржати

четрдесетодневни помен нашем вољеном

РАДОМИРУ ДОДИЋУ
1954–2021.

Вечно ћеш живети у нашим срцима.

Твоји најмилији

(56/309216)

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



Динамо савладао
Југовић

Друга победа
ЖРК-а Панчево

Лепо је ових дана бити заљубље-
ник у игру с лепљивом лоптом у
нашем граду. Лепо, јер су и руко-
меташи Динама и рукометаши-
це ЖРК Панчева остварили побе-
де протеклог викенда, па се с
много више оптимизма очекују
наредна искушења, а у ведријим
бојама планира се и цела сезона.

У Суперлиги Србије на про-
граму су биле утакмице петог
кола. После два узастопна пора-
за, од Војводине и Металопла-
стике, рукометаши Динама су
на свом терену одмерили снаге
с Југовићем из Каћа.Вратили су
се на победнички колосек и тако
показали да ће и у новом шам-
пионату играти запажену улогу:
Динамо–Југовић 31:27 (14:8).

У овом дуелу се није поста-
вљало питање победника. Гости
из Каћа су се колико-толико
држали само до средине првог
полувремена, а онда је Динамо,
предвођен Марком Перовићем
и Урошем Павловићем, додао
гас и „одлепио” се на „плус пет”
(12:7), што је за ривала било
недостижно. Сјајан је био и гол-
ман Динама Адриан Биркенхо-
јер, који је одбранио и два сед-
мерца рукометашима Југовића
и сигурним интервенцијама давао
додатну сигурност саиграчима.

Панчевци су у другом полу-
времену имали и двоцифрену
предност (27:17), али су у фини-
шу утакмице, када је све већ

било дефинитивно решено, мало
попустили, па су гости стигли
до подношљивог пораза.

Тим из нашег града играо је у
саставу: Стаменковић, Милуно-
вић, Чабрило (пет голова), Бошко-
вић, Остојић (један), Перић, Про-
дановић (два), Перовић (осам),
Дистол, Павловић (четири), Урта,
Голубовић (три), Костадиновић
(четири), Радовић (три), Биркен-
хојер и Чоловић (један).

– Нешто слабије смо започе-
ли утакмицу, али како је време
одмицало, преузимали смо ини-
цијативу и контролу на терену.
Дао сам шансу и играчима који
су у првих пет кола имали мању
минутажу, а било нам је важно
да се после два пораза вратимо
у победнички ритам. Предсто-
ји нам јако тежак дуел против
Крагујевчана, али верујем да
можемо да остваримо добар

резултат – рекао је тренер Дина-
ма Ненад Краљевски.

Фантастичну победу оствариле
суирукометашицеПанчеваутре-
ћем колу Супер Б лиге. Тим који
предводеМаркоКрстићиСветла-
на Ничевски још једном је донео
бодове с гостовања, па је њихов
успех због тога још већи: Петрова-
радин– ЖРКПанчево25:26 (14:13).

Био је то меч с много прео-
крета, а тим из нашег града је
до победе стигао поготком Мари-
је Митрић у последњим трену-
цима сусрета.

Тим из нашег града играо је у
саставу: Милица Илић, Теодора
Станојевић, МаријаМитрић(осам
голова), Невена Џелајлија (чети-
ри), Анастасија Грговски, Анаста-
зија Јамбрушић (један), Теодора
Вранић, Даринка Петронијевић
(један), ЈелисаветаМарковић(пет),
Ивана Станојевић, Ива Грујић

(два), Владислава Рогуља (пет
голова), УнаБекић, КатаринаКеп-
чија и Невена Станишковић.

– ЖРК Панчево је мој понос.
Први тим је у две утакмице оства-
рио две победе, а сјајне су и
наше девојчице до четрнаест
година. На три турнира до сада
немају ниједан пораз и прве су у
својој групи. То значи да ће се
пласирати у Суперлигу Војводи-
не, међу осам најбољих екипа.
Морам да истакнем мог прија-
теља, великог човека и одлич-
ног тренера Марка Крстића, који
је заслужан за све резултате –
рекла је директорка ЖРК-а Пан-
чево Светлана Ничевски.

Девојке су у среду, 20. окто-
бра, на свом терену одиграле
сусрет четвртог кола против Сре-
ма, а за викенд им предстоји пут
у Пирот и мегдан са истоиме-
ним домаћим тимом.

СПОРТ
Петак, 22. октобар 2021.
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После дуге паузе коначно су
стартовале и првенствене трке
за бодове у нижим одбојкашким
лигама у нашој земљи. Све очи
љубитеља игре преко мреже у
нашем граду и околини и ове
сезоне ће бити упрте у старче-
вачки Борац и девојке из Одбој-
ке 013, а већ на старту шампио-
ната оба тима су своје симпати-
зере обрадовала победама.

С много наде и оптимизма
пратиће се надметање у Првој
лиги, а љубитељи спорта верују
да старчевачки „борци” могу екс-
пресно да се врате тамо где и
припадају – у српску одбојкашку
елиту. Ако је судити по утакми-
цама првог кола, не би требало
да тим који предводе тренери
Војислав Павловић и Душан
Јовић има много проблема на
том путу. Прошлог викенда у
Хали спортова на Стрелишту оди-
грано је прво коло у Првој лиги,
а тим из Старчева остварио је
убедљиву победу над својим ста-
рим ривалом: Борац–Клек 3:0,
по сетовима 25:12, 25:17 и 25:11.

Коначан исход довољно казу-
је о односу снага на паркету пан-
чевачког „храма спорта”. Иако
први меч у сезони увек доноси и
дозу нервозе и притиска, Борац
је лако, без великих проблема,
дошао до првих бодова и тако
најавио успешну сезону.

– Клек је знатно подмладио
екипу за овај шампионат, али

то свакако не умањује успех
наших момака. Одговорно смо
ушли у меч, нисмо потценили
ривала и заслужено смо тријум-
фовали. Добро смо сервирали,
играли чврсто у блоку и то нам
је донело убедљиву победу. Сви
момци су добили шансу, а веру-
јем да ћемо, како првенство буде
одмицало, постајати још сигур-
нији. За викенд нам предстоји
гостовање у Великом Градишту.
ВГСК је солидан тим, увек незго-
дан када игра на свом терену,
али потрудићемо се да и на тој
утакмици остваримо повољан
резултат – рекао је први тренер
старчевачког тима Војислав
Павловић.

Борацјезановусезонурегистро-
вао тим који чине: Милан Зиндо-
вић, ЖаркоРакита, НемањаМиле-
тић, АлексаНиколић, НенадМадић,
ДаворМилошевић, НиколаСтоко-

вић, НиколаКрстић, БојанПознић,
Немања Дукић, Лазар Петковић,
Владимир Кнежевић, Никола
Ражнатовић, Игор Нинић и Саша
Рајковић.

Своје навијаче су обрадовале
и девојке из Одбојке 013. Иако
су већ у првом колу Друге лиге
група „Север” играле против
великог фаворита, Панчевке су
показале да ће у овој сезони
играти запажену улогу у првен-
ству. Оне су прошле недеље, у
хали у Банатском Новом Селу,
савладале Срем 2 из Сремске
Митровице с 3:2, по сетовима:
25:23, 24:26, 21:25, 25:11 и 15:13.

Тим Одбојке 013 предводио је
тренер Иван Крговић, а чиниле
су га: Нина Будалић, Лана Рњак,
Лана Јеремић, Драгана Марко-
вић, Сара Станимировић, Нико-
лина Весковић, Нина Јовановић,
Теодора Минић, Бјанка Петко-

вић, Јована Кљајић, Светлана
Ћирилов, Јелена Петров, Ната-
лија Пувалић и Анђела Дозет.

Од самог почетка утакмице
било је јасно да ће игра Одбојке
013 и ове сезоне зависити нај-
више од Јелене Петров, Драгане
Марковић, Бјанке Петковић и
Теодоре Минић, које су и у
недељној утакмици биле ударне
игле тима из нашег града. Ипак,
сјајне су биле и Николина Веско-
вић и Наталија Пувалић на месту
либера, а посебно је пажњу на
себе скренула млада Лара Рњак,
техничар Одбојке 013. Запаже-
не су биле и Сара Станимиро-
вић и Нина Јовановић, које су
такође дале велики допринос
првој победи у шампионату.

У наредном колу Одбојка 013
путује у Руму, где ће одмерити
снаге са истоименим домаћим
тимом.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ПОЧЕТАК СЕЗОНЕ У ЗНАКУ ПОБЕДА

Млади рвачи Динама нижу успе-
хе на свим такмичењима на који-
ма учествују. Тако је било и про-
шлог викенда у главном граду
БиХ, на турниру „Куп града
Сарајева”, који је организовао
Хрвачки клуб Босна.

Лена Ећимовић је освојила нај-
сјајније одличје, а проглашена је
и за најуспешнију учесницу тур-
нира. Златом се окитио и Стефан
Тодосијевић, а у истој категори-

ји, до 68 кг, Огњен Тодосијевић
је заслужио бронзу – изгубио је
самоодбратаСтефана. ВукЦицуљ
је био четврти, а Алекса Јовић се
пласирао на пето место.

Динамови клинци су били сјај-
ни и на турниру који је недавно
одржан у Суботици.

Димитрије Ивичић је зарадио
највреднији трофеј, сребром су
се окитили Лена Ећимовић,
Артур Ховакимјан и Алекса

Јовић, а бронзе су заслужили
Серж Ховакимјан и Вук Цицуљ.
Јакша Ећимовић је био пети.

Тренери сјајне екипе Динама
били су Вујо Шајић и Драгана
Јанков.

ТАКМИЧАРИ ДИНАМА РЕДОМ РУШЕ РИВАЛЕ

ЈОШ ЈЕДАН РВАЧКИ БЛЕСАК

На Првенству Балкана за
сениоре, полетарце, пионире и
наде, које је одржано од 15. до
17. октобра у Поречу, репре-
зентација Србије заузела је прво
место у укупном пласману, а
удела у томе имало је и осмо-
ро такмичара Карате клуба
Динамо, који су освојили три
медаље.

Најсјајније одличје заслужио
је Слободан Битевић, капитен
репрезентације Србије, која је
постала екипни првак Балкана
победама над репрезентација-
ма Грчке, Словеније и Турске.

Сребром се окитила Марина
Радичевић као члан екипе у
борбама. Она је знатно допри-
нела успеху тима који је побе-
дио репрезентације Косова и
БиХ, али је, нажалост, у фина-
лу изгубио од Турске. Сјајна

Марина освојила је бронзу у
појединачном надметању у
категорији до 68 кг. Она је
остварила победе над ривалка-
ма из Црне Горе, с Косова, из
БиХ и Хрватске, а једини, и то
„тесан” пораз претрпела је од
домаће такмичарке.

Боје Динама на овом шам-
пионату бранили су и: Дарко
Спасковки, Александар Зде-
шић, Урош Петровачки, Ђорђе
Салапура, Михајло Поповић,
као и најмлађи такмичар Вук
Воркапић и Лазар Николић.
Велику помоћ такмичари су
имали од тренера Предрага
Стојадинова, а ово је било
одлично припремно такмиче-
ње за сениоре пред Светско
првенство, које ће бити одржа-
но средином новембра у
Дубаију.

БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ У КАРАТЕУ

ДИНАМО КАО ПЕРЈАНИЦА СРБИЈЕ
С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ВИКЕНД ОБОГАЋЕН ВАЖНИМ БОДОВИМА

ЏУДО-ТУРНИР У БЕОЧИНУ

ЗЛАТНИ ДИВНА И АЛЕКСА
Прошлог викенда је одржан
турнир у џуду под називом
„Трофеј Беочина 2021”, на коме
су се надметала 374 млада бор-
ца из БиХ, Северне Македони-
је и Србије. ЏК Динамо је пред-
стављало девет такмичара, који
су освојили четири медаље.

Дивна Милановић и Алекса
Ђуровић зарадили су најсјај-
нија одличја. Бронзе су заслу-
жили Милош и Јован Божић, а
на пета места су се пласирали
Лука Црњин, Никола Митић и
Луна Лујански.

Драгутин Чермак
Мишко

Љубитељи спорта су 12. октобра сазна-
ли тужну вест. У својој 77. години
преминуо је Драгутин Чермак Мишко,
наш прослављени кошаркаш, члан
југословенске репрезентације из 1970.
године која је у Љубљани постала
првак света, испред тадашњих диво-
ва светске кошарке као што су САД,
СССР, Бразил...

Мишко Чермак је репрезентатив-
ни дрес Југославије носио од 1968. до 1972. године и с њим је
освојио сребрну медаљу на Олимпијским играма у Мексику
1968, златну медаљу на Првенству света 1970 у Љубљани, као и
сребрна одличја на првенствима Европе 1969. и 1971. године.

Од 1968. до 1973. био је члан београдског Партизана, једно
време је успешно играо кошарку у Холандији (Донар) и Фран-
цуској (Лијеж), да би каријеру завршио у тиму у коме је и
почео да игра, у Радничком из Београда.

Мишко Чермак је играо једну сезону (1977/78) и у Панчеву,
у КК-у Динамо, који је тада наступао у Другој савезној лиги. Те
сезоне екипу Динама је тренирао један од славних кошарка-
шких тренера, Панчевац Борислав Ћорковић Реба, а под њего-
вим вођством, и уз значајну помоћ искусног Мишка Чермака,
млада екипа Динама је изборила пласман у Прву Б савезну
лигу, што је био највећи успех нашег клуба после играња у
Првој савезној лиги Југославије, 1961. године.

Сви играчи КК-а Динамо, чланови управе и навијачи панче-
вачих „плаво-белих” увек ће се сећати Мишка Чермака као
правог професионалца који је, иако при крају своје каријере,
бранио боје нашег „малог” клуба са истим жаром као и када је
носио репрезентативни дрес.

Почивај у миру, Мишко!
КК Динамо Панчево

IN ME MO RI AM



Раг би клуб Дина мо 1954 ради
пуном паром. Све селек ци је су
у пого ну, а оно што је нај ва -
жни је – нижу се одлич ни резул -
та ти.

Јуни о ри клу ба из нашег гра -
да су на Град ском ста ди о ну у
Пан че ву, на дру гом тур ни ру
првен ства Срби је, уго сти ли еки -
пе Рада, Црве не зве зде, Чели -
ка из Зени це, Бор ца и Кру шев -
ца и осво ји ли прво место.

Дома ћи ни су били и пио ни -
ри Дина ма 1945, али су они
зау зе ли дру го место на свом
тур ни ру.

У неде љу, 17. окто бра, на
помоћ ном тере ну Град ског ста -
ди о на у Пан че ву, сени о ри Дина -
ма 1954 побе ди ли су Вој во ди -
ну из Новог Сада с 53:29.

„Дивљи вепро ви” су доми -

ни ра ли већим делом утак ми -
це, а у дру гом полу вре ме ну
издр жа ли су опа сне напа де

гости ју и заслу же но сти гли до
бодо ва.

– Овај тим је ства ран про те -

клих пет годи на. Мно го тру да
и рада је уло же но, од игра ча
до стру ке. Доми нант ни смо у
мла ђим кате го ри ја ма, а наш
сени ор ски тим може да се так -
ми чи са еки па ма из прве лиге,
што нам је и био циљ – рекао
је пред сед ник Дина ма 1954
Мио мир Кала бић.

Тим који пред во ди тре нер
Ђор ђе Гаври ло вић играо је у
саста ву: Јожи Царан, Милан
Крне тић, Петар Хинић, Лазар
Алек сић, Миха и ло Мар ја но -
вић, Давид Пал, Нико ла Адви -
гов, Сте фан Дра ми ћа нин, Мар -
ко Кошпић, Стра хи ња Аџић,
Вла дан Дабић, Милан Кузма -
но вић, Душан Гаври ло вић,
Дејан Кркљуш, Иван Воштић,
Петар Мљач, Вла ди мир
Амбруш и Вук Кри во ку ћа.

ИГРА С ЈАЈА СТОМ ЛОП ТОМ

ДОМИ НА ЦИ ЈА „ДИВЉИХ ВЕПРО ВА”

АТЛЕТСКИ МИТИНГ У ВРБАСУ

КОФЕР СА ПРЕКО ТРИДЕСЕТ ОДЛИЧЈА

СПОРТ
Петак, 22. октобар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–РАДНИЧКИ
Субота, 18 сати

СУПЕР Б ЛИГА
Жене
Пирот: ПИРОТ – ЖРК ПАНЧЕВО

ПРВА ЛИГА ВОЈВОДИНА
Жене
Рума: РУМА–ЈАБУКА
Мушкарци
Јабука: ДОЛОВО–ЈЕДИНСТВО
Јабука: ЈАБУКА–МЛАДОСТ
Недеља, 18 сати

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Ивањица: ЈАВОР–ЖЕЛЕЗНИЧАР

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Адорјан: ТИСА – ДИНАМО 1945

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Житиште: БЕГЕЈ–БОРАЦ
Омољица: МЛАДОСТ – ОМЛАДИНАЦ ФАМ
Недеља, 14 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Долово: ДОЛОВО – ПАРТИЗАН (Г)
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ВУЛТУРУЛ
Б. Н. Село: СЛОГА–СТРЕЛА
Потпорањ: ПОТПОРАЊ – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – СПАРТАК 1911
Утакмице су у недељу, од 14 сати.

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ПРОЛЕТЕР
Баранда: РАДНИЧКИ–МЛАДОСТ
Самош: ПОБЕДА–МУНДИЈАЛ

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: СЛОДЕС–ТАМИШ

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Опово: ОПОВО 99 – ЈЕДИНСТВО
Шимановци: ШИМАНОВЦИ–ДИНАМО

Одбојка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
В. Градиште: ВГСК–БОРАЦ
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Жене
Рума: РУМА – ОДБОЈКА 013

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЈУГОВИЋ 31:27

СУПЕР Б ЛИГА
Жене
Петроварадин: 
ПЕТРОВАРАДИН – ЖРК ПАНЧЕВО 25:26
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – СРЕМ 18:28

ПРВА ЛИГА ВОЈВОДИНА
Жене
Јабука: ЈАБУКА–СЛОВЕН 25:33
Мушкарци
Шид: РАДНИЧКИ 1958 – ЈАБУКА 33:28
Б. Карловац: Б. КАРЛОВАЦ – ДОЛОВО 28:27

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–РАД 2:1

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – РАДНИЧКИ (З) 2:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Влајковац: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ 4:0
Старчево: БОРАЦ–КОЗАРА 3:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – ХАЈДУЧИЦА 2:1
Падина: ДОЛИНА–ДОЛОВО 6:2
Гај: ПАРТИЗАН–ЈУГОСЛАВИЈА 4:1
Уљма: ПАРТИЗАН–СЛОГА 0:0
Иваново: СТРЕЛА – С. ТАМИШ 2:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”
Панчево: МУНДИЈАЛ–ГЛОГОЊ 0:1
Самош: ПОБЕДА–МЛАДОСТ 2:4

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–МЕТАЛАЦ 91:83

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЈЕДИНСТВО 65:73

Једна од
најважнијих победа

Три велика искушења

Тринаесто коло Прве лиге Срби-
је у фудбалу донело је много
среће свим љубитељима спорта
у нашем граду, поготово онима
који су заљубљени у најважнију
споредну ствар на свету.

Прошлог викенда у нашем
граду је одиграна утакмица која
је још једном потврдила и пока-
зала да је Железничар постао
прави фудбалски гигант на овим
просторима. У „зеленој оази”
покрај Пескане гостовао је бео-
градски Рад, клуб с дугогоди-
шњом традицијом и бивши члан
елитног фудбалског каравана у
нашој земљи. Популарни „гра-
ђевинари” с Бањице дошли су у
наш град са жељом да изненаде
„Жељу”, имали су и подршку с
трибина од четрдесетак својих
најватренијих симпатизера, али
тог 16. октобра ништа није вре-
дело.

Душан Плавшић и његови дру-
гови оставили су срце на терену
и показали да је у овом тренут-
ку „дизелка” из Панчева ипак
бољи и квалитетнији тим: Желе-
зничар–Рад 2:1 (1:1).

Пред момцима тренера Дра-
гана Аничића поново је био меч
који су морали да одиграју под
великим притиском. Требало је
показати реакцију после неспрет-
ног пораза у Лозници, требало
је заборавити те киксеве који су
„Жељу” коштали бодова. И поно-
во су момци у бело-плавим дре-
совима показали да могу да буду
најбољи када је најтеже.

Водила се права рововска бит-
ка на терену, момци из нашег
тима ниједног тренутка нису

устукнули пред великим рива-
лом. Гости су кренули отворе-
но, први су и дошли до вођства,
у шеснаестом минуту, али како
је време одмицало, Железни-
чар је преузимао контролу над
утакмицом и постајао све опа-
снији.

Момци у бело-плавим дресо-
вима показали су и карактер
победника. Нису се предавали
ни када није ишло, када су били
у резултатском минусу... Игра-
ли су своју игру, „ломили” рива-
ла полако, а до изједначења су
стигли баш на време. У 33. мину-
ту Марко Конатар се најбоље
снашао у шеснаестерцу Рада и
донео велику радост на терену,
али и на трибини СЦ-а „Мла-
дост”.

Сјајан је био и голман Желе-
зничара Марко Кнежевић, који
је феноменалном интервенцијом
после изједначења спасао свој
гол и улио додатну дозу самопо-
уздања својим саиграчима.

„Дизелка” је у друго полувре-
ме ушла још јаче. Момци тре-
нера Драгана Аничића крену-
ли су офанзивно ка голу рива-
ла, а онда је у 58. минуту одјек-
нула права фудбалска експло-
зија над спортским Панчевом.
Предраг Станимировић је
одлично упослио Александра
Ђорђевића, а „Жељин” плејмеј-
кер нашао се у позицији из које
не греши – 2:1. Гол велике наде,
погодак за доказ да Железни-
чар заслужује место у врху прво-
лигашког каравана.

Спортски хероји Панчева били
су: Марко Кнежевић, Мирољуб
Костић, Марко Конатар, Душан
Плавшић, Александар Ђорђе-
вић, Лазар Милошев, Лазар Мар-
ковић, Бојан Балаж, Предраг
Станимировић, Луи Жуниор и
Обенг Реган, али и: Лука Петро-
вић, Радош Протић, Предраг
Сикимић и Јордан Јовановић.
Део величанствене победе били
су и: Андреј Кожул, Младен Жив-

ковић, Милан Томић, Брана
Илић, Марко Андић, Бојан Трип-
ковић и Димитрије Томовић.

– Показали смо менталну сна-
гу, јер није лако преокренути
резултат против једне екипе као
што је Рад. Гости су били бољи
на почетку меча, али брзо смо
се снашли и мислим да смо
заслужено победили. Велики је
ово изазов за даље мечеве, јер
смо показали да можемо равно-
правно да играмо и с тако вели-
ким клубовима као што је колек-
тив с Бањице – рекао је шеф
стручног штаба Железничара
Драган Аничић.

У наредном колу Прве лиге
Србије „дизелка” путује у Ива-
њицу, на мегдан с Јавором, а у
среду, 27. октобра, у Панчеву се
очекује још један спортски спек-
такл. У шеснаестини финала
Купа Србије Железничар ће на
свом терену одмерити снаге са
суперлигашком екипом Напрет-
ка из Крушевца.

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Th5

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Стране припремио

Александар
Живковић

СЈАЈНЕ
ГИМНАСТИЧАРКЕ

На Првенству Војводине у рит-
мичкој гимнастици, које је одр-
жано прошлог викенда у Каћу,
такмичарке клуба „Руслана” из
Панчева наставиле су да нижу
успехе.

Прва екипа млађих пионир-
ки освојила је најсјајније одлич-
је, док се друга екипа пласирала
на пето место. У пионирској кон-
куренцији клуб из нашег града
имао је три тима, а у Панчево је
стигла бронзана медаља. Сјајне
су биле и кадеткиње, које су у
вежбама са обручем освојиле
златне медаље, а две екипе мла-
ђих јуниорки заслужиле су сре-
брна и бронзана одличја.

Екипе које се надмећу у груп-
ним програмима учествоваће и
на Првенству Србије које ће бити
одржано 24. октобра у Свилајнцу.

Мале гимнастичарке из нашег
града биле су успешне и у вежба-
ма индивидуалног Ц-програма.
Даница Орлић и Лара Раковић
освојиле су сребрне медаље, док
су Ива Паталов и Хелена Јовано-
вић зарадиле бронзана одличја.
У индивидуалном Б-програму
Магдалена Медан је освојила сре-
брне медаље у вишебоју и вежба-
ма са обручем, док је у вежбама
без реквизита заслужила најсјај-
није одличје. Миона Богданов је
у вишебоју и вежбама са обру-
чем била трећа, а тријумфовала
је у вежбама с вијачом.

За успех ових девојчица сва-
како је заслужан добро укомпо-
нован тандем тренера који чине
Руслана Луценко Петрин и
Јасмина Мунћан.

ЗЛАТО И СРЕБРО
Прошлог викенда у Земуну је
одржан кадетски турнир у шаху,
на коме се надметало стотинак
учесника из Србије и земаља у
региону.

Такмичари су били подељени
у три старосне категорије, а тем-
по игре је био савремени „рапид”
с десет минута по играчу уз пет
секунди бонификације по поте-
зу.

Вишегодишњи првак Србије
и најмлађи ФИДЕ мајстор у
нашој земљи Марко Милановић
наступио је у старијој групи и
освојио прво место, испред Мир-
ка Шајина, првака Босне и Хер-
цеговине.

Његов млађи брат, Павле
Милановић, учествовао је у сред-
њој категорији и након тешких
борби умало му је измакло прво
место, па се окитио сребром.

Због постигнутог резултата
обојица су одмах добили позив-
ницу за елитни турнир „Бранко
Боговац”, који ће бити одржан
следеће године.

У недељу, 17. октобра, у орга-
низацији врбаског атлетског
клуба ВАК и уз помоћ волон-
тера АК-а Панонија и Србо-
бранског атлетског клуба, одр-
жан је други тромеч на атлет-
ској стази која се налази у окви-
ру Центра за физичку културу
Врбаса. Учествовало је преко
100 атлетичара, а одржане су
трке на 60, 200 и 600 метара,
као и скок удаљ, бацање вор-
текса и трка штафета.

Већ по традицији, много
успеха су имали и чланови пан-
чевачке Паноније. Најмлађи
освајачи медаља у дисципли-
нама 60 метара и скок удаљ
постали су: Љиљана Јосиповић,
Лена Веселинов, Сара Вемић,
Дуња Шугић, Анђела Стефано-
вић и Страхиња Јосиповић, који
је поред свега победио и у баца-
њу вортекса. Поменути такми-
чари су и као чланови штафе-

та зарадили још по једну од
медаља.

Петар Секуловић је освојио
сребрна одличја у тркама на
60 и 200 м, као и злато у баца-
њу вортекса, док је Алексан-
дар Попов био трећи у трци на
60 м. Нина Штркаљ је тријум-
фовала у три дисциплине: на
60 и 200 метара и у бацању
вортекса, а Валентина Мирков
је освојила злато у бацању вор-
текса и сребрне медаље на 60
и 200 м. Занди Штркаљ је као
најбољи спринтер узео најсјај-
нија одличја на 60 и 200 мета-
ра, док је Исидора Павловић
била најбоља на 60 метара и у
скоку удаљ, а сребро јој је при-
пало у трци на 200 м. Ана Дра-
гојевић је освојила злато у ско-
ку удаљ и бронзу на дистанци
од 60 метара. Коначни биланс:
32 медаље у Врбасу за Пано-
нију. На крају је мешовита шта-

фета клуба из Панчева у кон-
куренцији атлетских школа
освојила бронзу и сребро, док
се пионирска штафета окити-
ла златном медаљом.

АК Панонија позива све

љубитеље трчања кроз приро-
ду на јесењи „Фокс трејл”, који
ће бити одржан 30. октобра на
Девојачком бунару. Пријављи-
вање се може извршити преко
сајта run tra ce.net .

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

ЖЕЛЕЗНИЧАР НАДВИСИО РАД
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Патка
Разна значења има реч „патка”.

    Јесте она перната животиња.

    Коју укусно спремају пекиншки кувари и бе-ге музичари.

    „Патка” је и штос, гег, смицалица.

    Какве знају да смисле они паметни кад пишу или говоре.

    Једна од најјачих панчевачких кафана била је „Патка”.

    Трошише се тамо сестре шљива и лоза и брат тињак.

    А и перверзни имају своје значење „патке”.

Спуштена
Ролетна кад ти се спусти, значи да је мрак.

    Па шта, треба само да је дигнеш.

    Пала гвоздена ограда означава унутрашњи страх особе.

    Од оних напољу и од саме себе.

    То мора да превазиђе.

    Мердевине у хоризонтали су знак беспосличарења.

    Подићи их, то је императив.

    Спуштена прича не ради и не опушта.

На дрвету
Спустили смо се с дрвећа, убедила нас је еволуција.

    Ако у њу верујемо, не читамо најтиражнију књигу.

    Мада, то не значи да не верујемо у, рецимо, вишу силу.

    Или у неочекивану силу која се изненадно појављује.

    И решава ствар.

    Кућа која изгледа као да је на дрвету, а само је урушена.

    Па, може да се поправи помоћу енергије и правог алата.

    Јесмо били мајмуни, али нисмо више.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Утакмицу обележио
проблем са семафором

За викенд против Слодеса

Субота, 16. октобар, остаће упамћена
као дан када се у панчевачком спорту
десио несвакидашњи догађај. Одиграна
је кошаркашка утакмица која је почела
у 20 сати, а завршила се петнаестак
минута после 23 сата. И све то због
неисправног семафора у Хали спортова
на Стрелишту.

У трећем колу Кошаркашке лиге Срби-
је снаге су одмерили Тамиш и Металац
из Ваљева, а момци и тренери из оба
тима, као и судије, па и гледаоци и сви
актери утакмице морали су да имају
дебеле живце да би овај меч испратили
до краја. Домаћи тим је победио после
продужетка, али је семафор могао да га
кошта вредних бодова: Тамиш–Мета-
лац 91:83, по четвртинама 30:15, 15:28,
15:10, 16:23 и продужетак 15:7.

Тим који предводи Бојан Јовичић пер-
фектно је започео ову утакмицу. Тамиш
је играо у великом стилу, просто је
разнео збуњене госте из Ваљева. Сми-
љанић, Терзић, Бакарадзе и остали асо-
ви тима из нашег града играли су као у
трансу, „сипали” су поене у кош про-
тивника – да би само у првој четвртини
стигли до броја тридесет!

И када се очекивало да ће Саша Радо-
вић и његови саиграчи наставити у истом
ритму, да ће лагано доћи до убедљиве
победе, госте је у живот вратио сема-
фор. Више од пола сата трајао је пре-
кид утакмице, а принудна пауза је мно-
го више пријала тиму из Ваљева, који је
успео да консолидује своје редове. Тамиш
је заустављен у налету, момцима је опа-
ла концентрација, а нервоза због „ска-
ламерије” која је „штуцала” током целе
утакмице учинила је своје. Металац је
успео да се потпуно врати у меч, да
узврати Панчевцима истом мером и да
убедљиво добије другу четвртину, па се
на одмор, онај регуларни, отишло с
минималном предношћу Тамиша
(45:43).

Друго полувреме донело је нови при-
тисак домаћих кошаркаша. Разиграо се
и Лазар Лугић, који је с неколико сјај-
них потеза, како у одбрани, тако и у
нападу, умногоме допринео да се његов

тим поново „одлепи” и да мирније уђе
у последњу деоницу овог јако тешког и
исцрпљујућег сусрета.

Четврта четвртина била је прича за
себе. Металац је успео чак и да поведе
(67:68), Терзић и Павићевић су врати-
ли егал, семафор је заустављао меч, а
нервоза је постајала све већа... Лугић је
„тројком” тридесетак секунди пре краја
довео Тамиш у вођство од 74:71, гости
су узвратили истом мером (74:74), а
онда је Шиник опет довео Тамиш у вођ-
ство (76:74). Металац је имао само три
секунде да реагује и успео је. Гости су
изједанчили и ушло се у продужетак.

Ипак, на срећу љубитеља кошарке у
нашем граду, у допунском времену од пет
минута Тамиш је поново загосподарио
ситуацијом на терену. Одговорност је на
себе преузео сјајни Иван Смиљанић, који
је уз помоћ саиграча успео да доведе
Тамиш до другог тријумфа у сезони.

– Узбудљива и атипична утакмица.
Непланирани прекиди су свакако ути-
цали на концентрацију играча. Ипак,
заслужили смо ову победу, јер смо сви
заједно дали све од себе у изузетно
тешком мечу – рекао је јунак победе
Тамиша Иван Смиљанић.

Тим из нашег града играо је у саста-

ву: Соломун, Лугић (17 поена), Бака-
радзе (10), Радовић (седам), Шиник
(четири), Павићевић (10), Ковачевић
(пет), Смиљанић (24), Терзић (седам) и
Ђорђевић (седам).

– Честитам мојим играчима на неве-
роватној борби и жељи коју су приказа-
ли. Металац је одличан тим и зато овај
успех још више добија на значају. Сва-
како да је проблем са семафором мно-
го утицао на нашу игру, јер смо после
прве четвртине били у великом налету,
момци су били у фокусу, знали смо шта
радимо на терену, а онда је дошло до
пада концентрације, што су гости иско-
ристили и вратили се у меч. Иван Сми-
љанић је био прави лидер, мислим да је
приказао можда и најбољу партију у
дресу Тамиша, а одиграо је много добрих
утакмица. Све у свему, одлична кошар-
ка, што је само још једна потврда да је
ово јако озбиљна лига у односу на ула-
гања у клубове – рекао је тренер Бојан
Јовичић.

Већ у среду, 20. октобра, Тамиш је
у Чајетини одиграо одложену утак-
мицу другог кола против Златибора,
а следећег викенда предстоји му госто-
вање у главном граду и мегдан са Сло-
десом. А. Живковић

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

ТРИЈУМФ ТАМИША
ПОСЛЕ ДВЕСТА МИНУТА

Више нема никакве дилеме – Џудо клуб
Тамиш постао је синоним за спортски
успех! За нешто више од седам месеци
постојања овај спортски колектив је учи-
нио право чудо. Не говоримо само о
медаљама које његови чланови освајају
на сваком такмичењу. Џудо клуб Тамиш
се представио као велика спортска поро-
дица у којој је најважнија победа – деч-
ји осмех. А када се тако поставе ствари
и када се уз све то и одлично ради, онда
се одличја нижу као од шале...

У суботу, 16. октобра, на турниру „Тро-
феј Беочина 2021”, млади борци Тами-
ша поново су заблистали пуним сјајем.

Златне медаље су освојили Наталија
Новаковић и Кристијан Лехни, сребром
су се окитили Дејан Долинга и Петар
Новаковић, а бронзе су заслужили Мари-
ја Пеневски и Вук Милутиновић. Иако
су остали без трофеја, одлични су били
и: Алекса Лехни, Василије Стачић, Павле
Ћосић и Алекса Судимац. Екипу су пред-
водили тренери Неда и Иван Остојић, а у
укупном пласману Тамиш је заузео десе-
то место од 39 екипа из Македоније,

Републике Српске и Србије.
Већ у недељу, 17. октобра, клинци из

ЏК-а Тамиш били су домаћини својим
вршњацима из Црвене звезде, Трудбе-
ника, Сирига, Омладинца из Степано-
вићева, пожаревачког Бамбија, Кучева,
Раковице и Вождовца, па су се заједно
дружили, тренирали и учили нове џудо-

-технике. На јавном тренингу је било
преко 170 најмлађих бораца. После увод-
ног загревања деца су се опробала у бор-
бама с вршњацима из других клубова.

Нова познанства, бодрење другара и
време проведено заједно највећа су добит
од оваквих заједничких тренинга... Тако
се то ради у Џудо клубу Тамиш. А. Ж.

У организацији Атлетског клуба Ати-
на,16. октобра на Градском стадиону у
Вршцу одржане су осме „Атинске атлет-
ске игре”, које је свечано отворио заме-
ник министра за спорт у Влади Републи-
ке Србије Дарко Удовичић.

У конкуренцији преко сто такмичара
из Србије и Румуније, чланови АК-а
Тамиш, које је предводио тренер Зоран

Коцић, освојили су три медаље.
Сара Марковић је у групи девојчица из

атлетских школа заслужила сребро у над-
метању на 50 метара, док је Николина
Радовановић зарадила бронзе на 50 и 200
метара.

Боје клуба су бранили и: Србислав и Вања
Главинић, Дуња Вучковић, Немања Нико-
лић, Душан Проданов и Вељко Хрњез. А. Ж.

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕШАН ВИКЕНД МЛАДИХ ЏУДИСТА

ТАМИШ – СИНОНИМ ЗА УСПЕХ!

СА АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ

„АТИНСКЕ ИГРЕ” У ВРШЦУ


