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Увид у бирачки
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цена 40 динара

Здра вље
Сачувајте кожу од
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Запис

Др Татјана Ђоровић:

Шта све штети

нашој јетри
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Фото-репортажа

Не само обична

имитација планине
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Спорт

„Дизелка”

прегазила и Тимок...
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Број 4946, година CLIII

ОБАЛАОБАЛА

Радници и у Улици Боре Шипоша у насељу Топола. Ради се и у Банатском
Новом Селу, Јабуци и Старчеву, а машине из Омољице иду у Банатски Брестовац

Увек исто: грејање
значи загађење

» страна 3

НОВО У ГРАДУ!

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1

страна 11

Суграђани, престанитеса
уништавањемконтејнера!

АПЕЛ ЈКП-а „ХИГИЈЕНА” страна 4

ВЛАДА ЗАМРЗЛА ЦЕНЕ УЉА,
МЕСА, ШЕЋЕРА И БРАШНА

УСКОРО ПОЧИЊЕ АСФАЛТИРАЊЕ
КАРАЂОРЂЕВЕ У ГОРЊЕМ ГРАДУ

ЗАУСТАВЉАЊЕ ИНФЛАЦИЈЕ страна 5

Два ЕКГ-а поклон
за Дечје одељење

» страна 8

страна 2

ПАНЧЕВАЧКА РАЗГЛЕДНИЦА стр. 11

КО ЈЕ ПРВИ РАЗАПЕО
ОДБОЈКАШКУ МРЕЖУ

Поштовани суграђани, oбавештавамо вас да ће
током предстојећих новогодишњих и божићних празника
„Панчевац” имати измењено радно време.

У последњој недељи 2021. године наш лист ће радити
нормално, па ће „Панчевац” бити на киосцима 31. децембра.

Потом следи мали предах, а први радни дан у новој
години биће 10. јануар, када ће по устаљеном радном
времену радити и благајна и маркетинг. Први број
„Панчевца” у 2022. години изаћи ће у петак, 14. јануара.

ПРВИ БРОЈ У НОВОЈ ГОДИНИ

ИЗЛАЗИ 14. ЈАНУАРА

РАДНОВРЕМЕ„ПАНЧЕВЦА”
ТОКОМПРАЗНИКА



изведени у свим насељеним местима,
не рачунајући Банатски Брестовац, где
је тек започето асфалтирање у преоста-
ле три улице, и Kачарево, где ће радо-
ви ускоро кренути, остало је да се завр-
ше банкине. Планирано је да се уради
минимум пола метра са сваке стране
како бисмо добили додатно прошире-
ње улица – објаснила је Маја Витман.

Поред овога што је напоменула, тре-
нутно се изводе радови на уређењу
банкина у Јабуци. У Глогоњу је све у
потпуности завршено, ради се на уре-
ђењу банкина у Долову и остало је да
се до краја године заврше радови на
уређењу дела улице код гробља у Стар-
чеву, као и паркинга у склопу гробља,
те да се заврши започето у Банатском
Брестовцу на окретници. У Омољици
се у другој фази раде улице: Првомај-

ска, Иве Андрића, Церска, Дунавска,
Уроша Предића, Вука Kараџића, Рад-
ничка и Банатска. Укључујући Врањ-
ску и Ватрогасни трг, то је десет улица
изведених у другој фази радова.

Ускоро машине у Kарађорђевој

Сутрадан је градска менаџерка обишла и
место радова на рехабилитацији Вашар-

ске улице у Банатском Новом Селу.
– Управо се изводе радови на завр-

шном слоју у Вашарској улици, једној
од пет улица у другом кругу радова
предвиђених пројектом јавно-приват-
ног партнерства. Месна заједница
Банатско Ново Село доставила је вели-
ки број предлога и за неколико месеци
место је добило 12 асфалтираних ули-
ца, односно 9,4 километра путева.
Поред Вашарске улице, радови су изве-
дени и у улицама Шантићевој, Валери-
је Докне, 29. новембра и Максима Гор-
ког. Веома смо поносни на радове које
смо успели да завршимо у току ових 15
месеци. Ради се равномерно. Улаже се
у сва насељена места, као и у сам град –
казала је Маја Витман.

Она је подвукла да градским челни-
цима представља велико задовољство
то што су створени услови, односно
што су градским буџетом издвојена
средства да је могуће да се изводе ова-
кви радови.

– Овим путем желим да кажем да
поред 118 асфалтираних улица, како у
граду, тако и у насељеним местима, и
урађена 53 километра асфалта директ-
ним улагањем из буџета, ми наставља-
мо радове. Следеће године сва насеље-
на места опет ће бити тема радова.
Тренутно се они изводе у Банатском
Новом Селу и завршавају у Омољици.
У Јабуци се завршавају радови на бан-
кинама, као и у Старчеву. Механиза-
ција се сели из Омољице у Банатски
Брестовац, где ће се асфалтирати три
улице – рекла је градска менаџерка.

Радови се упоредо изводе и у граду,
у насељима Младост и Kотеж. Маја
Витман је најавила да ускоро крећу
радови у Kарађорђевој улици у Горњем
граду, од Улице Матеје Гупца до Улице
Иве Kурјачког. Поред ове улице, у
насељу Топола ће се радити Улица
Боре Шипоша. С. Трајковић

Асфалт постављан у 
пуној ширини коловоза

Следеће године сва 
насељена места ће опет
бити тема радова

Настављају се радови на реконструкцији
и изградњи путева у склопу јавно-при-
ватног партнерства. Маја Витман, град-
ска менаџерка, обишла је место радова
на асфалтирању Врањске улице у Омо-
љици. Том приликом је, најпре, рекла:

– Ми смо веома поносни на то шта
смо до сад урадили, имајући у виду да
је крај године. Све оно што смо најави-
ли грађанима да ћемо да урадимо,
како у Омољици, тако и у другим насе-
љеним местима, али и у самом граду,
приводимо крају. У Омољици се ради
завршни слој асфалта у Врањској ули-
ци и на Ватрогасном тргу. Оно што је
важно, колико видим у разговору с
грађанима, јесте да су задовољни.

Она је додала да је асфалт поста-
вљан у пуној ширини коловоза, колико
је то било могуће, у свакој од десет
улица урађених у другој фази.

Десет улица у другој фази у Омољици

Маја Витман је напоменула да је у
првој фази радова у оквиру пројекта
јавно-приватног партнерства асфалти-
рано седам улица, што значи да је
Омољица за неколико месеци добила
17 нових улица, односно око 4.300
метара асфалтираних путева.

– Верујемо да ће ово позитивно ути-
цати на живот Омољчана. Такође бих
навела да смо за 15 месеци, колико је у
поступку пројекат јавно-приватног
партнерства, асфалтирали 118 улица,
рачунајући и радове у Банатском
Новом Селу, односно 53 километра
путева. Што се тиче радова који су
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Негде између
филтера и
реалности

Доба модерних технологија и
друштвених мрежа донело је
доста доброг. Али оне имају и
наличје: употребом програма
за обраду фотографија, разним
филтерима и помоћу „Фотошо-
па”, пласира се лажна слика
„савршених живота”, што
наноси непоправљиву штету
младима који верују свему што
виде на друштвеним мрежама.

Колики је утицај инфлуен-
сера, говоре бројеви њихових
пратилаца, што поред „славе”
носи и велику одговорност.
Како су ти пратиоци младе
особе, врло је важно какав
утицај инфлуенсер има на
њих и какав начин живота
промовише.

Да слика говори више од
речи, на друштвеним мрежама
не важи. И сами инфлуенсери
су постали свесни проблема,
па су сада све популарнији
профили који промовишу
фотографије где се може виде-
ти реална слика из живота,
али паралелно и „Инстаграм”
верзија, где се кроз саме фото-
графије може закључити да се
до „савршених” фотографија
стиже много теже него што
пратиоци претпостављају.
Потребно је пуно стрпљења,
много неуспешних покушаја,
али и трикови и филтери који
се побрину да се постигне ефе-
кат „савршеног”. Поред тога,
треба имати у виду да је то
мукотрпан процес и да 
инфлуенсери, у жељи да имају
што бољу фотографију, често
потроше пуно времена на
фотографисање и уређивање
слика, па често изгубе време и
пропуштају забаву на путова-
њу, при изласку или некој дру-
гој активности.

Реалан живот није савршен,
препун је несавршености које
га чине и тако и треба да буде.
Нема савршене жене или савр-
шеног мушкарца, савршене
природе, града или односа.
Потребно је заборавити на тај
стандард који нам свакоднев-
но намећу друштвене мреже,
потребно је бити свој и једин-
ствен, без филтера и „Фотошо-
па”, потребно је волети себе са
свим несавршеностима и
неправилностима, потребно је
уживати у путовању и у сваком
тренутку живота, свакодневно
радити нешто лепо за себе, али
и за друге, јер само тако се
ствара онај осећај због ког
блистамо и који нас чини леп-
шим ефектније него било који
филтер.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Сузана Јанковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ИЗГРАДЊА ПУТЕВА У СКЛОПУ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА

Симболика.

У центру града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

МЕХАНИЗАЦИЈА И ЉУДСТВО У СЕЛИМА, АЛИ И У ГРАДУ

Бесповратна средства
за куповину куће
са окућницом за
још једну породицу

Миленко Чучковић, члан Градског
већа града Панчева, задужен за
подручје рада, запошљавања и соци-
јалне политике, присуствовао је у име
Града Панчева потписивању уговора
између представника Министарства за
бригу о селу, Града Панчева и породи-
це Стевановић–Томић, која је овом
приликом добила бесповратна сред-
ства намењена за куповину сеоске куће
са окућницом. Породица Стевановић–
Томић ће од сада имати стално преби-
валиште у Глогоњу.

Уредбом Владе Србије предвиђена је
субвенција од 1,2 милиона динара као
максималан износ за куповину једне
сеоске куће са окућницом. Град Пан-

чево се међу првим градови-
ма и општинама укључио у
овај програм и добио средства
за куповину још једне куће.
Град Панчево пружа потпуну
подршку како би брачни и
ванбрачни партнери, само-
храни родитељи, младе пољо-
привреднице и млади пољо-
привредници, до 45 година
живота, лако и брзо дошли до
куће у неком од панчевачких
насељених места.
Општи циљ уредбе јесте сма-

њење миграторних кретања
становништва која доводе до
депопулације у руралним
подручјима Републике Срби-
је, мотивисање сеоског ста-
новништва да остане на селу и
подстицање младих да се вра-
те на село, уз решавање стам-
беног питања. С. Т.

СУБВЕНЦИЈЕ ВЛАДЕ СРБИЈЕ

Лако и брзо до дома у насељеним местима

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Подржавање рада и програма удружења и установа
Створити инклузивна, 
приступачна и 
одржива друштва

Изложба „Заједно стварамо будућност”
свечано је отворена у холу Градске
управе на дан обележавања Међуна-
родног дана особа са инвалидитетом –
3. децембра. У припреми изложбе уче-
ствовала су удружења особа са инвали-
дитетом, као и жена, с територије гра-
да Панчева.

Градоначелник Панчева Александар
Стевановић присуствовао је отварању
изложбе и том приликом је рекао:

– Овим доказујемо колико је значај-
на и велика наша сарадња са удруже-
њима особа са инвалидитетом, не само
с територије града Панчева, већ целог
јужног Баната. Ми као град кроз многе
програме смо подржали како рад
удружења која се баве особама са инва-
лидитетом, тако и установе које функ-

ционишу на територији нашег града.
Хтео бих да искористим прилику и да
захвалим свим удружењима која су се
одазвала позиву и дошла данас да учи-
не ову изложбу још већом и лепшом.

Миленко Чучковић, члан Градског

већа задужен за
подручје рада,
запошљавања и
социјалне полити-
ке, званично је
отворио изложбу,
захвалио удруже-
њима и рекао да
ће Град Панчево
наставити у пот-
пуности да подр-
жава рад удруже-
ња особа са инва-
лидитетом. Сла-
ђана Раденковић
из Удружења 
д и с т р о ф и ч а р а
Јужнобанатског

округа такође се обратила присутнима
приликом отварања изложбе и захва-
лила локалној самоуправи на помоћи
и подршци.

Отварању изложбе и кићењу јелки,
поред представника поменутих удру-

жења, присуствовали су и Драгана
Купрешанин, заменица градоначелни-
ка, Марко Младеновић, републички
посланик, Нада Милановић и Ивана
Росић, покрајинске посланице, Мари-
на Томан, начелница Јужнобанатског
округа, и мр Татјана Божић, Владисла-
ва Максимовић и Марија Јевић, чла-
нице Градског већа.

Међународни дан особа са инвали-
дитетом обележава се свуда у свету 3.
децембра. Уједињене нације истичу
своју посвећеност и позивају на ствара-
ње инклузивних, приступачних и одр-
живих друштава и заједница, што је
садржано у Универзалној декларацији
о људским правима. Током времена
Уједињене нације су свој фокус усред-
средиле на промовисање добробити за
људе који живе са инвалидитетом, а
1992. године су издејствовале да се
сваке године 3. децембар обележава
као Међународни дан особа са инвали-
дитетом. С. Т.
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С доласком зиме и грејне сезо-
не крећу проблеми због пове-
ћања нивоа загађености вазду-
ха. Готово да се загађење опа-
жа свим чулима.

Димњаци неуморно испуштају
отровне материје и по правилу
подсете на, засад, наизглед
нерешив проблем на Балкану
– током новембра су Београд,
Скопље, Загреб и Сарајево били
међу најзагађенијима у свету.

Поред централног грејања,
на које је прикључена петина
домаћинстава у Србији, за
загревање се већински користе
струја или индивидуална ложи-
шта, а у њима различити енер-
генти.

Србија заузима прво место у
Европи и девето у свету по бро-
ју превремених смрти на
100.000 становника насталих
услед загађења животне среди-
не, првенствено ваздуха – пока-
зују подаци Глобалне алијансе
за загађење ваздуха.

Према истраживању Светске
здравствене организације из
2019. године, више од 6.600
људи годишње превремено умре
у Србији због последица зага-
ђења ваздуха.

– Недвосмислено је утврђе-
но да је грејна сезона окидач
за повећање нивоа загађености
ваздуха – каже за Би-Би-Си на
српском Јасминка Јанг, про-
грамска директорка РЕС фон-
дације, која се бави питањем

енергетике и климатских про-
мена.

Различити начини грејања

Људи „ложе шта стигну”, каже
Александар Јововић, професор
Машинског факултета у Београду.

Угаљ је најгоре фосилно гори-
во, рекла је Драгана Ђорђевић
из Института за хемију, техно-
логију и металургију.

– Пошто угаљ, поред органске
материје, садржи и нечистоће
као што су сумпор и токсични
елементи, и то се ослобађа у
ваздуху у виду сумпор-диоксида
или честица арсена, никла, кали-
јума, олова, радиоактивних еле-
мената и свега што угаљ у себи
има – појаснила је Ђорђевићева.

Систем централног грејања
постоји у 67 јединица локалне

самоуправе, односно у 58 гра-
дова у Србији. Протеже се дужи-
ном од 2.800 километара са укуп-
но 23.042 подстанице, а више
од 20 одсто домаћинстава је при-
кључено.

За производњу топлотне енер-
гије у топланама користе се при-
родни гас (80 одсто), угаљ (7,8
одсто), нафтни деривати (11,7
одсто) и биомаса (један одсто).
Другим речима, централно гре-
јање настаје сагоревањем при-
родног гаса, мазута и угља.

Загађеност ваздуха и здравље

Изложеност аерозагађењу пове-
зана је с великим бројем акутних
и хроничних поремећаја здрав-
ственог стања становника, иста-
кла је др Славица Плавшић, спе-
цијалисткиња за плућне болести.

– Последице се крећу од обич-
них иритација, као што су кашаљ,
сужење и свраб у очима, преко
озбиљних болести, па до смрт-
них исхода – навела је Плавши-
ћева.

Теже последице штетног ути-
цаја аерозагађења су настанак и
погоршање бронхијалне астме
код деце и одраслих, хронична
опструктивна болест плућа
(карактерише се смањењем про-
тока ваздуха у дисајним путеви-
ма), плућна фиброза, али и зна-
чајно повећан ризик од појаве
карцинома усне дупље, ларинк-
са, коже и плућа.

– Загађеност ваздуха је, после
пушења, најчешћи узрок појаве
карцинома плућа – објашњава
Плавшићева.

У данима велике загађености
ваздуха, наводи, учесталији су
срчани и мождани удари, затим
друге кардиоваскуларне боле-
сти, као и разна оштећења цен-
тралног нервног система.

Препоручује да осетљиве гру-
пе, деца, труднице и старије осо-
бе не излазе напоље када је вели-
ка загађеност, јер је ваздух у
затвореном простору често
чистији. Такође би требало да
избегавају јако прометне и зага-
ђене улице и делове града.

– Свакако је немогуће зашти-
тити се у потпуности, јер се
упијање штетних материја врши
и преко коже – закључила је
Плавшићева за Би-Би-Си на
српском.

И ОВУ ЦЕНУ ПЛАЋАМО ЗБОГ ТОПЛОТЕ

ГРЕЈАЊЕ ОКИДАЧ ЗА ЗАГАЂЕЊЕ ВАЗДУХА

ОД ПОНЕДЕЉКА

Инклузивни сајам
рукотворина

Први инклузивни сајам руко-
творина биће уприличен у
Народном музеју од 13. до 15.
децембра. Организатори дога-
ђаја су младе особе са инте-
лектуалним тешкоћама оку-
пљене у Групи за самозасту-
пање Панчево, која делује у
оквиру удружења „На пола
пута”. Њих су у овом поду-
хвату подржали Локална фон-
дација Панчево и „Траг фон-
дација”.

На сајму ће, поред органи-
затора, своје ручне радове
изложити и Удружење
дистрофичара Јужнобанатског
округа, удружење „Руке”, Савез
слепих Панчево и Удружење
оболелих од мултипле скле-
розе Панчево.

Сајам ће током сва три дана
бити отворен у периоду од 11
до 16 сати. Уколико га посе-
тите, имаћете прилику да се
упознате са члановима удру-
жења која делују на терито-
рији нашег града и да купите
уникатне новогодишње укра-
се и ручне радове. Сав при-
ход од продаје намењен је
унапређењу рада удружења
која учествују на сајму. Д. К.

У ПЕТАК У ПОДНЕ

Подела садница 
белог јасена

Једна од сто локација на којима
ће у петак, 10. децембра, у 12
сати, невладина организација
„Зелени развојни центар” заин-
тересованим грађанима делити
бесплатне двогодишње саднице
белог јасена јесте Зелена пијаца
у Панчеву.

Подела садница је део акције
„Посади свој хлад”, а најављено
је да ће Панчевцима бити покло-
њено укупно сто садница. Када
преузмете свој јасен, упутство за
садњу потражите на веб-порта-
лу организатора. Затим је потреб-
но да фотографишете посађено
дрво и да га региструјете на сај-
ту posa di svoj hlad.rs.

– Сви знамо да је наша плане-
та угрожена претераном урба-
низацијом и да јој морамо пру-
жити помоћ пошумљавањем свих
површина које су због градње
остале без стабала. Можемо да
допринесемо тако што ћемо зајед-
но да садимо стабла дрвећа, која
ће сутра нашој деци обезбедити
кисеоник и бити природни респи-
ратори – кажу у „Зеленом 
развојном центру”. Д. К.

ДЕЧЈЕ ПРЕДСТАВЕ

Представе „Три 
прасета” и „Хајди”

Најигранија представа Позори-

шта лутака „Пинокио” из Београ-

да „Три прасета”, у режији Бори-

слава Мркшића, биће изведена у

суботу, 11. децембра, у 12 сати, у

дворани Културног центра. Уко-

лико желите да обрадујете своје

малишане занимљивим и квали-

тетним садржајем, онда је овај

комад, награђиван на бројним

националним и међународним

фестивалима, савршен избор.

Познату причу о три прасета –

Муцку, Буцку, Гуцку и злом вуку

који покушава да им сруши куће,

али на крају бива насамарен,

доносе Драгана Васић, Зоран

Тодоровић, Љиљана Живић, Бор-

ко Сарић и Драгиша Косара.

Овог месеца, у оквиру дечјег

програма Културног центра, на

репертоару је још један комад

намењен најмлађима. Реч је о

представи „Хајди” у извођењу

дечјег позоришта „Бошко Буха”

из Београда. Она ће бити изве-

дена у четвртак, 23. децембра, у

18 сати. Д. К.

ДО 12. ДЕЦЕМБРА

Појачана контрола
саобраћаја

Припадници Управе саобра-
ћајне полиције Министарства
унутрашњих послова од 6. до
12. децембра спроводе међу-
народну акцију појачане кон-
троле саобраћаја. Акција је
усмерена на откривање пре-
кршаја управљања возилом
под дејством алкохола и пси-
хоактивних супстанци и спро-
води се истовремено у 30
европских земаља које су чла-
нице организације ROAD POL
(Мрежа саобраћајних поли-
ција Европе).

Мотив више да се ова акци-
ја прошири на сваки дан у
години јесте податак да је у
свакој петој саобраћајној
незгоди с погинулим лицима
у Србији учествовао возач под
дејством алкохола. Полициј-
ски службеници саобраћајне
полиције су само од почетка
ове године из саобраћаја
искључили око 45.000 возача
због управљања возилом под
дејством алкохола и око 1.400
возача због вожње под деј-
ством психоактивних супстан-
ци. Д. К.

Форум београдских гимназија
упутио је у понедељак, 6. децем-
бра, предлог Министарству про-
свете да се од следеће школске
године укине закључивање оце-
на на крају првог полугодишта.
Како су навели, ово закључива-
ње је „бесмислено и стресно, јер
се оцена на крају године свака-
ко даје на основу свих добије-
них оцена у дневнику”.

Министарство просвете одго-
ворило је да се оцена на крају
првог полугодишта ипак мора
закључити и позвало Форум да
достави извештај о истражива-
њу, ако желе да се њихов пред-
лог размотри.

– Оцена на крају првог полу-
годишта је сумативна оцена и
изводи се на основу појединач-

них бројчаних оцена, активно-
сти ученика и напредовања у
току тог наставног периода. Ова
оцена представља ученицима и
њиховим родитељима повратну
информацију како на нивоу поје-
диначног наставног предмета,
тако и на нивоу општег успеха.
Изостављањем закључивања оце-
на на крају првог полугодишта
значајно би се смањила инфор-
мативна функција оцењивања,
која је важна за ученике, роди-
теље, али и за школу – одгова-
рају у Министарству просвете за
наш портал.

Иначе, на овај потез се пре
неколико година одлучила и
Хрватска. Они су укинули
закључне оцене на полугодишту
да би, како је навео тадашњи

министар просвете у Хрватској,
„смањили администрацију која
отежава рад професорима, као
и стрес ученицима”.

– Невезано за друге државе,
овај предлог би у великој мери
растеретио и наше наставнике
и наше ђаке. Постало је беспред-
метно и стресно сада јурити и
закључивати оцене које немају
никакву вредност у смислу оце-
не на крају школске године. Она

се свакако закључује на основу
свих добијених оцена у дневни-
ку – објашњава предлог Алек-
сандар Марков, председник
Форума београдских гимназија.

Како каже, децембар се сада
због закључивања оцена претва-
ра у паклени месец за све.

– Одједном се све претвара у
јурњаву за оценама. Ученици се
бомбардују контролним задаци-
ма, даје се више провера знања
по предмету, па онда долазе
родитељи да виде зашто је негде
четворка, а не петица... И тако
губимо суштину јурећи за фор-
мом. Суштина је знање и на то
треба да се фокусирамо, а закљу-
чивање треба оставити само за
крај школске године – закључу-
је Марков.

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
кардиолошки преглед и
све врсте ултразвучних
прегледа срца. За ове
услуге су ангажовани
водећи стручњаци у тој

области dr sc. med. Сло-
бодан Томић, кардиолог,
доктор медицинских нау-
ка и магистар кардиоло-
гије са Института „Деди-
ње”, као и доцент dr sc.
med. Ненад
Ратковић и
др Миодраг
Шипчић с
Војномеди-
цинске ака-
демије.

Ендокрино-
лошке пре-
гледе обавља
др Гордана
Вељовић из
Опште болни-
це Панчево, а
колор доплер
врата, руку,
ногу и абдо-
миналне аор-
те и ултразвук
меких ткива
ради др
Ненад Марги-
тин, специја-
листа радиологије, шеф
одсека СТ дијагностике и
заменик начелника Слу-
жбе радиолошке дијагно-
стике у Општој болници
Панчево. Из Опште бол-
нице долазе и др Душан
Стојић и др Александра
Стијаковић, који раде пре-
гледе дојке (класични
односно ултразвучни), и др
Предраг Вујић, који ради
уролошке прегледе. За пре-
гледе из области гинеко-
логије 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 наведе-
ног, Завод „Панчевац”
издваја се и по томе што
у хематолошко-биохе-
мијској лабораторији те
установе пацијенти
већину верификованих,
контролисаних и суми-
раних резултата могу
добити за свега сат вре-
мена.

У Заводу ће ускоро
почети да се спроводи и
амбулантна хирургија, а
све интервенције, као и
додатне хируршке и кон-
султативне прегледа оба-
вљаће др Горан Додев-
ски, специјалиста абдо-
миналне хирургије из
Опште болнице Панче-
во.

Због свега овога не чуди
чињеница да све већи
број Панчевки и Панче-
ваца бира Завод „Панче-
вац”, посебно онда када
је неопходно урадити

прегледе и
анализе на
једном месту
и добити
р е з у л т а т е
што пре. С
тим у вези,
треба подсе-
тити и на то
да се у Заво-
ду, примера
ради, све
врсте лекар-
ских уверења
издају за
максимално
два сата.
И овог месе-

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

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

ПРОМО

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ
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ПРОМО

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

МИНИСТАРСТВО ОБРАЗОВАЊА O ПРЕДЛОГУ ФОРУМА БЕОГРАДСКИХ ГИМНАЗИЈА

Закључивање оцена на крају полугодишта остаје



Као и у великом броју других
градова и места у Србији, и у
Панчеву је 4. децембра одржан
еколошки протест, који је био
усмерен против, по мишљењу
окупљених грађана, спорних
закона које је донела Народна
скупштина. Панчевке и Пан-
чевци су блокирали раскрсни-
цу код „Грге”, односно обила-
зницу око нашег града и пут ка
Београду. Присутно је било
неколико стотина грађана, бло-
када је прошла мирно, без
инцидената, а униформисани
полицајци нису примећени.

Раскрсницу улица Жарка
Зрењанина и Првомајске гра-

ђани су блокирали у 14 сати;
потом су формиране колоне
аутомобила. Према сајту „Срби-
ја данас”, из колоне није могао
да се помери аутобус за
трансфузију са залихама крви,
које су дали наше суграђанке
и суграђани. Два сата по
почетку протеста, око 16 сати,
окупљени су се уз аплауз рази-
шли, а саобраћај је у потпуно-
сти нормализован.

Врео пепео и жар
наносе огромну 
материјалну
штету граду

За набавку нових
посуда за одлагање
комуналног отпада
сваке године 
издвајају се милиони

Као и увек када крене грејна
сезона, односно када се потпале
индивидуална ложишта, почи-
ње и уништавање имовине свих
грађана – контејнера за кому-
нални отпад, јер појединци, неса-
весни грађани, у њих бацају врео
пепео и жар, што наноси огром-
ну материјалну штету граду.

У последњих неколико дана,
како је зима „загудила”, неки
становници Горњег града, Мисе,
Карауле, Стрелишта, па и самог
центра града, врелим пепелом
су узроковали оштећења посуда
за смеће и мање пожаре.

Сваки пети контејнер изгори

Како каже Мишо Марковић, в.
д. директора ЈКП-а „Хигијена”,
служба за гашење пожара тог
предузећа или ватрогасци на
лицу места најчешће затекну
гомилу истопљене пластике или
оштећене металне контејнере.
Додаје:

– И поред апела да се врео
пепео и жар не бацају у контеј-
нере, већ да се оставе поред њих
у џаковима или неким другим
посудама, сваке зиме гледамо
исто: током једне грејне сезоне
изгори сваки пети контејнер. За
набавку нових контејнера сваке
године издвајамо милионе дина-
ра. Зато молимо грађане, апе-
лујемо на њих да буду одговор-
ни, да нам помогну да одржимо
комуналну хигијену града. Поред
стварања штете на контејнери-
ма, уништава се и возни парк
комуналног предузећа: дешава-
ло се да жар изазове пожар у
ауто-смећарима, за чију поправ-
ку треба издвојити много новца,

а било је случајева да врео пепео
доспе и на депонију, где може
да изазове пожар.

Статистика је поразна: током
прошле године у нашем граду
изгорело је пет великих звона-
стих контејнера на зеленим остр-
вима, као и 15 пластичних, док
је 80 металних контејнера вео-
ма оштећено. Пластични кон-
тејнери нису „поштеђени”, већ
их и нема на улицама – ЈКП
„Хигијена” је у 2020. години
поставила више од сто нових
металних контејнера заменив-
ши пластичне; током 2021. само
су два пластична контејнера од
1.100 литара изгорела, а оште-
ћено је преко 70 металних.

Цене су следеће: пластични
контејнер кошта око 30.000,
метални око 50.000, а стубна
канта око 3.500 динара. Мишо
Марковић подсећа на то да
немарни појединци који се оглу-
шују о молбе и уништавају имо-
вину града не схватају да се новац

за набавку нових контејнера и
стубних канти издваја из буџета
Града, тј. из њиховог џепа.

Стоп дивљим депонијама

Паљевине јесу највећи, али нису
и једини проблем. Већина метал-
них контејнера страда због одла-
гања шута: и поред апела да се
кабасти отпад – стари намештај,
каде, прозори, бела техника,
амбалажа, ауто-лимарија, гуме,
баштенско смеће – и шут не
бацају у контејнере предвиђене
за комунални отпад или поред
њих, дивље депоније настају баш
тамо где има постављених кон-
тејнера.

То ствара додатне проблеме:
за уклањање дивљих депонија
треба ангажовати додатни број
радника и радних машина, а
бачени шут оштећује контејне-
ре, па се зато сваки четврти мора
отписати.

– Поједини суграђани и фир-
ме оваквим понашањем ствара-

ју ружну слику у граду и 
обезвређују труд и залагање рад-
ника „Хигијене”, који поред оба-
вљања редовних послова на при-
купљању и одвожењу комунал-
ног отпада морају да стигну да с
бројних локација, неколико пута
недељно, уклоне на десетине
тона шута. Притом, сви знају да
се двапут годишње организују
акције сакупљања и уклањања
кабастог отпада: у пролеће и на
јесен. Уз то, грађевински отпад,
шут и земља свакодневно могу
бесплатно да се однесу на стару
депонију, која се налази у Ули-
ци Димитрија Туцовића 135 –
каже Марковић.

Важно је и придржавати се
градских одлука: грађани који
живе у зградама треба да кори-
сте контејнере, а суграђани који
живе у индивидуалним дома-
ћинствима комунални отпад би
требало да одлажу у своје канте
и да их износе према важећем
распореду одношења.

4 ДРУШТВО
Петак, 10. децембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

У СУСРЕТ РЕФЕРЕНДУМУ

Увид у део јединственог бирачког списка

С обзиром на актуелне грађанске протесте широм Срби-
је који указују на неопходност озбиљног и конкретног
приступа у вези са важним еколошким питањима, одлу-
чио сам да се јавно обратим, уверен у огроман значај
ових тема за све нас. Свестан сам да постоје и други зах-
теви који се чују на протесту, а који имају политичку
конотацију. Желим да се оградим од „позиције” и „опо-
зиције”, политичких струја било које врсте. Увек сам се
трудио да будем аполитичан. Смета ми што човек не
може да истакне свој лични став и мишљење о основним
елементима за живот и здравље као што су ваздух, вода и
храна, а да не буде „обележен” као левичар, десничар,
опозиционар, демократа, напредњак, социјалиста итд.
(...) С обзиром на досадашње лично искуство које имам и
одређено знање у области здравља које сам стекао кроз
каријеру и живот, осећам да имам право да поделим сво-
је мишљење о овој теми са људима. Квалитет ваздуха у
Београду – а и широм Србије – забрињавајуће је лош, већ
деценијама уназад. Квалитет воде и хране је исто упи-
тан. То су основни елементи за здравље човека и екоси-
стема. Ако радимо на томе да у нама влада оптимално
стање здравља и здрава средина, онда ће се трансформи-
сати и наш живот набоље. Када бисмо искористили енер-
гију коју трошимо на спорт, политику, друштво, музику,
и остале ствари, за здравље, где би нам био крај?

(Тенисер Новак Ђоковић, 
„Инстаграм”, 5. децембар)

* * *
„Ни својим се правом служити не мо’ш, тек другоме на
штету ил’ досаду”, написа још у 19. веку Валтазар Боги-
шић, знаменити правник, за кога сазнају студенти већ на
првој години правних факултета у Србији. Истина, ово
Богишићево се односило на материју грађанског права,
али се дакако може применити и данас, у пољу јавног,
уставног права. Богишићеве речи су језгровите, могло би
се казати универзалне, народске, разумљиве скоро сви-
ма. Како је неправнику милозвучна јасноћа Богишиће-
вих речи, тако је и правнику слухоугодна јасноћа устав-
них и законских норми. Истинска је то милина за онога
који примењује право и који не мора да улази у често
изазовне, но одвећ напорне мисаоне лавиринте правног
тумачења. Једноставно, када је норма јасна, онда је она
истински таква и има се само применити.

(Доктор уставног права Милош Станић, 
„Политика”, 6. децембар)

* * *

Игром речи подстичем како себе, тако и друге на двобоје
пером. И даље покушавам да остављам стваралачки траг...
До репрезентативних издавача се тешко долази. Марке-
тинг је често мерило нечије успешности. Песници у овој
утакмици имају најмање шансе за успех. И стављање збир-
ке поезије на полицу књижаре не значи да ће се и продати.
Не познајем никог ко је написао више књига него што их је
прочитао... Хиперпродукција понајпре помаже аноним-
ним издавачким кућама да животаре. Не прозорим боља
времена. Уколико не буду погоршања, ретки аутори ће и
даље бити препознати. На њима остаје да ту препознатљи-
вост дочекају. Радује ме светло које се баца на младе.

(Књижевник Дарко Хабазин, 
портал „Бука”, 4. децембар)

* * *
Овде – код омикрон соја короне – симптома као и да
немамо, клиничка слика је лакша, без упале плућа, тем-
пературе, личи на краткотрајну прехладу и главни кли-
нички знак је стравичан замор који траје неколико дана.
Охрабрује што је просечно задржавање у болници између
два и осам дана, а много људи је асимптоматски случај.
Линија смртности код омикрона је равна и мирује, што је
најважније... Пандемија ће се завршти врстом примирја
између нас и вируса; требало је да се ми вакцинишемо и
да слушамо мере, а вирус је требало да постане мање
вирулентан, односно да изазива лакше клиничке слике.

(Вирусолог Миланко Шеклер, 
„Бета”, 8. децембар)

КОНЦЕПТ АПЕЛ ГРАДСКИХ ВЛАСТИ И ЈКП-а „ХИГИЈЕНА”

ПРЕКИНИМО СA УНИШТАВАЊЕМ КОНТЕЈНЕРА

Страну припремио
Синиша 

Трајковић

Мишо Марковић, директор ЈКП-а „Хигијена”

На основу Закона о јединстве-
ном бирачком списку и Упутства
за обавештавање гласача о репу-
бличком референдуму, Градска
управа града Панчева дала је оба-
вештење, чије делове преносимо.

Део јединственог бирачког спи-
ска за подручје града Панчева,
на основу кога ће се 16. јануара

2022. године одржати републич-
ки референдум ради потврђивањa
Акта о промени Устава Републи-
ке Србије, изложен је на увид у
Градској управи града Панчева
– Секретаријату за општу упра-
ву, Трг краља Петра I 2–4, спрат,
канцеларија бр. 107. Увид у део
јединственог бирачког списка

ПРЕДАВАЊЕ ПОКРЕТА ВЕТЕРАНА ВОЈВОДИНЕ

Очување културно-
-историјског наслеђа

ЕКОЛОШКИ ПРОТЕСТИ И У НАШЕМ ГРАДУ

Блокирана
раскрсница код „Грге”

Удружење бораца, ратних
инвалида и породица палих
бораца Покрет ветерана
Војводине одржало је 7.
децембра предавање у
Средњој електротехничкој
школи „Никола Тесла” у
нашем граду. Предавање је
одржано према пројекту „Удру-
жења као конкурентни чинио-
ци у животу шире друштвене
заједнице”, који је подржало
Министарство за рад, борачка
и социјална питања.

Поред чланова удружења и
председника Покрета ветера-
на Војводине Бранислава
Михајловића, испред Мини-
старства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања
присуствовао је и државни
секретар за борачка питања
пуковник Миодраг Капор.

Предавањем је борачко-инва-
лидска популација укључена у
живот шире друштвене зајед-
нице, а кроз филм приказан

деци о ратовима који су се води-
ли у историји човечанства, са
акцентом на Првом и Другом
светском рату, као и кроз лич-
на искуства учесника у рату
пренета је порука о превенци-
ји насиља и очувању културно-
историјског наслеђа, што су
неопходни чиниоци развоја
друштва. Покрет ветерана Вој-
водине спроводи овакве и слич-
не пројекте у средњим школа-
ма већ десетак година и школе
увек радо учествују као парт-
нери, а заједничким делова-
њем школа као образовних уста-
нова и удружења кроз овакве
пројекте учимо децу истинским
вредностима.

врши се путем рачунарске опре-
ме уношењем јединственог
матичног броја грађана с циљем
провере да ли је грађанин упи-
сан у бирачки списак и да ли су
уписани подаци тачни.

Захтев за упис, брисање, изме-
ну, допуну или исправку пода-
така у бирачком списку подно-
си се Градској управи града Пан-
чева писмено или непосредно у
службеним просторијама Секре-
таријата за општу управу, чији
је број телефона 013/308-820 и
имејл: birac ki spi sak @pan ce vo.rs.

Грађани могу извршити увид
у бирачки списак сваког радног
дана од 7.30 до 15.30 и суботом

од 10 до 16 сати до 31. децем-
бра. Грађани могу од расписи-
вања референдума до најкасни-
је пет дана пре дана закључења
бирачког списка, 25. децембра,
поднети захтев да се у бирачки
списак упише податак да ће гла-
сач на предстојећем републич-
ком референдуму гласати пре-
ма месту боравишта у земљи.
Овлашћена лица дужна су да
поступају у складу са Законом о
заштити података о личности.

Увид у јединствени бирачки
списак може се извршити и елек-
тронским путем на сајту Мини-
старства државне управе и локал-
не самоуправе: mduls.gov.rs.



Унапређивање
производње и услуга

Симулатор за
обуку младог кадра

Живимо у ери масовне дигитализаци-
је. Готово да нема области у којој савре-
мена IT технологија није преузела при-
мат, па тако сада комуналне рачуне
плаћамо из својих домова, наручујемо
храну и робу путем апликација итд.

У многим областима људске делат-
ности, за које би многи рекли да нема
места дигитализацији, увелико се при-
мењују софтвери. На пример, нафтну
индустрију многи доживљавају као кон-
зервативну, не претерано склону брзим
променама. Међутим, истина је сасвим
другачија. Нафтни сектор је један од
оних који се убрајају у најиновативније
и који непрестано модернизује своје
технологије и опрему. Овај тренд се
наставља и у времену у ком живимо и
које се често назива добом четврте инду-
стријске револуције. Иако нафту тешко
можемо да замислимо као дигитални
производ, дигитализација у нафтној
индустрији много је присутнија него
што на први поглед изгледа.

Чињеница да крајњи потрошач то не
види голим оком, као на пример код
трговинских ланаца, који испоручују
намирнице уз неколико кликова, без
одласка у продавницу, апсолутно не
значи да нафтни сектор не ради на
дигитализацији свог пословања. Напро-
тив, дигитализација пословања нафт-
них компанија не само да олакшава
неке свакодневне активности за потро-

шаче на бензинским станицама, већ
својом трансформацијом даје значајан
допринос у ширем контексту – еколо-
гији, безбедности и повећању енергет-
ске ефикасности.

3Д технологија

За нафтну индустрију је дакле процес
дигитализације много крупнији зало-
гај од креирања апликације која омо-
гућава плаћање на даљину. Она пре
свега подразумева технолошке инова-
ције у истраживању и производњи и
преради нафте, што је само по себи
огроман подухват који захтева ангажо-
вање великог броја експерата из разли-
читих области, као и велика улагања.

Као и код већине развијених нафт-
них компанија, дигитална трансфор-
мација у НИС-у траје већ неколико
година и одвија се плански, у фазама.
Када се говори о дигитализацији у нафт-
ној индустрији, треба почети од проце-

са којим све и
почиње – од
истраживања
нафте и гаса.

У истра-
живању наф-
те и гаса годи-
нама се кори-
сти 3Д сеи-
змичка техно-
логија, која
омогућава да
се установи
к о л и ч и н а
угљоводоника
под земљом,
тачније техно-
логија која

даје информације о постојању нафте и
гаса. Предност ове технологије је више-
струка: прављење једне или две истра-
жне бушотине уместо драстично већег
броја, као и компјутерска симулација
језгра која омогућава добијање конту-
ра бушотине. На овај начин се спреча-
ва сувишно третирање тла, које је пре
употребе ових савремених компјутер-
ских метода било неопходно. И оста-
так рада на бушотинама потпуно је
аутоматизован. Компјутер прати рад
свих бушотина на свим пољима, и нафт-
ним и гасним.

За боље пословне резултате

Употреба технологије у преради нафте
огледа се у аутоматизацији процеса у
рафинерији. Технологија одавно кон-
тролише рад целе фабрике. Командна
соба је центар Рафинерије у Панчеву,
одакле се надгледа рад постројења. Ујед-
но, НИС је увео и систем предиктивног

одржавања постројења – рано препо-
знавање потенцијалних кварова на
важној опреми и спречавање неплани-
раних обустава рада постројења у Рафи-
нерији. Захваљујући овом пројекту нафт-
ни гигант је повећао безбедност радних
процеса, осигурао несметан рад панче-
вачке Рафинерије, али и повећао опе-
ративну ефикасност целе компаније.

Како тврде у НИС-у, дигитализација
се нарочито допала колегама у Панче-
ву, па су увели иновације и обуке за
младе који почињу да раде у Рафине-
рији. Реч је о виртуелном симулатору
намењеном за тренинг оператера који
симулира рад у оператерској кабини
крана. На овај начин се обуке за рад у
кругу Рафинерије подижу на виши ниво,
чиме се на посредан начин додатно
ради на безбедности рафинеријских
процеса, као и запослених у НИС-у.

Најзанимљивији дигитални пројек-
ти су свакако они намењени потроша-
чима. НИС је 2020. године лансирао
мобилну апликацију „Dri ve.Go”, наме-
њену плаћању рачуна за гориво на самом
точионом месту, без потребе уласка у
малопродајни објекат. Администраци-
ја и остали интерни компанијски про-
цеси такође су дигитализовани. Упо-
требљава се систем агилног приступа
подацима, дигитализовање архива, под-
ношење захтева, комуникација с кли-
јентима, што све у знатној мери олак-
шава рад система с више од 11.000
запослених.

Све у свему, како кажу у овој компа-
нији, дигитализација није циљ сама по
себи, већ средство за постизање најбо-
љих пословних, еколошких и друштве-
но одговорних резултата.

Заме на за 
сво је ру чан пот пис

Лако про вер љи ва 
веро до стој ност доку мен та

Од про шле неде ље сва реше ња Репу -
блич ког гео дет ског заво да садр же ква -
ли фи ко ва ни елек трон ски печат инсти -
ту ци је који гаран ту је инте гри тет и тач -
ност поре кла пода та ка за које је везан.
Пре ма речи ма над ле жних, елек трон ски
печат РГЗ-а који је уве ден у окви ру новог
Цен трал ног инфор ма ци о ног систе ма
ката стра непо крет но сти који се импле -

мен ти ра у Репу блич ком гео дет ском заво -
ду у сарад њи с Вла дом Срби је и Свет -
ском бан ком, пред ста вља заме ну за печат
и сво је ру чан пот пис, чине ћи немо гу ћим
њего во фал си фи ко ва ње и поди жу ћи прав -
ну сигур ност гра ђа на на нај ви ши ниво.

Ква ли фи ко ва ни елек трон ски печат
садр жи грб Репу бли ке Срби је, који се
нала зи у гор њем десном углу доку мен -
та, назив и адре су инсти ту ци је и датум
и тач но вре ме када је доку мент иза шао
из инфор ма ци о ног систе ма РГЗ-а, одно -
сно вре мен ски жиг. Гра ђа ни, при вре -
да, про фе си о нал ни кори сни ци и инсти -
ту ци је јав ног сек то ра ова кав елек трон -
ски доку мент могу да пре у зму на елек -

трон ској огла сној табли на интер нет
стра ни ци РГЗ-а и пре ко елек трон ског
сан ду чи ћа на пор та лу еУпра ве. Овај
елек трон ски доку мент је вали дан и
важе ћи у свим посло ви ма пред орга -
ни ма јав ног сек то ра, укљу чу ју ћи судо -
ве, мини стар ства, орга не ауто ном не
покра ји не и локал не само у пра ве, јав не
беле жни ке, извр ши те ље, бан ке и др.
Над ле жни исти чу да у слу ча ју да неко
посум ња у исправ ност доку мен та вео -
ма је лако извр ши ти кон тро лу пре ко
сер ви са за вали да ци ју РГЗ-а, чиме се
уна пре ђу је сигур ност и посло ва ње сва -
ке инсти ту ци је која диги тал но послу је,
укљу чу ју ћи при вре ду.

Ква ли фи ко ва ни елек трон ски печат
РГЗ-а обез бе ђу је оства ри ва ње уште да
(сма њи ва ње мате ри јал них тро шко ва,
уште да вре ме на), бољи над зор и кон -
тро лу рада уну тар инсти ту ци је, омо гу -
ћа ва ју ћи гра ђа ни ма и при вред ним
субјек ти ма јед но ста ван при ступ услу -
га ма РГЗ-а, одно сно брже, јеф ти ни је и
ефи ка сни је посло ва ње.

Репу блич ки гео дет ски завод постао
је први држав ни орган који је омо гу -
ћио ову изу зет но важну услу гу и овом
услу гом ста вље на је тач ка на било какву
могућ ност фал си фи ко ва ња, мани пу ла -
ци је или пре ва ре уну тар систе ма ката -
стра непо крет но сти.

ДРУШТВО
Петак, 10. децембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Држава реагује
из робних резерви

Казна за
неодговорне трговце

Прошлог месеца држава је почела да
из робних резерви испоручује пекари-
ма брашно (30.000 тона) по 30 динара
за килограм, на основу тада усвојене
Уредбе о обавезној производњи и про-
мету хлеба од брашна Т-500. Већ у
новембру ограничена је малопродајна
цена хлеба од ове врсте брашна, позна-
тог као „Сава”, на 46 динара у наред-
них шест месеци, уз могућност да се та
мера продужи. Ово је била прва мера
Владе Републике Србије како би се обу-
здао раст цена.

Међутим, убрзо је процењено да ова
мера није довољна, па су надлежни у
држави проширили листу производа
којима трговци не смеју да повећају
цену. Донета је нова уредба и замр-
знуте су цене за шећер кристал, бра-
шно тип Т-400, јестиво сунцокретово
уље, свињско месо – бут и УХТ млеко
са 2,8 процената млечне масти, тако
да оне не прелазе ниво цена на дан
15. новембар 2021. У саопштењу Вла-
де Србије стоји да је ограничење цена
утврђено како би се отклониле штет-
не последице и спречили поремећаји
на тржишту и неће се односити на
снижене цене (распродаје, сезонска
снижења или акцијске продаје) уко-
лико су биле на снази 15. новембра,

већ на редовне, односно цене пре сни-
жења.

Два месеца

Одлуком која ће бити примењивана
два месеца предвиђено је да произво-
ђачи ове производе не смеју испоручи-
вати у количинама мањим од просеч-
них у последњих 12 месеци. За крше-
ње наведених одредаба предвиђене су
и новчане казне у износу од 100.000 до
два милиона динара, као и забрана
вршења делатности у трајању од шест
месеци до једне године.

У свом обраћању поводом доношења
ове одлуке министарка трговине, тури-
зма и телекомуникација Татјана Матић

рекла је да је на предлог тог министар-
ства Влада Србије донела Уредбу о огра-
ничавању произвођачких цена и цена
на велико и мало за пет основних живот-
них намирница, у трајању од 60 дана, и
да ће Влада у случају потребе проду-
жити ову меру и након истека предви-
ђеног рока. Министарка је додала да је
та мера била неопходна ради заштите
животног стандарда грађана, будући да
се у структури дневне потрошње пре-
храмбених производа највећи део тро-
шкова односи управо на артикле обу-
хваћене овом одлуком.

Несташица на видику

Дакле, када уђете у продавницу, цена

на пример брашна не сме бити већа од
оне која је била 15. новембра. Притом,
неће постојати јединствена максимал-
на цена, већ ће се вредност производа,
као и до сада, разликовати у зависно-
сти од продајног места.

То брашно би негде могло да буде
скупље, негде јефтиније, али ће цена у
свакој продавници бити иста као што
је била 15. новембра. Уједно, свињски
бут неће са 400 динара да поскупи на
500 пред празнике – а иду славе, два
Божића, Нова година, тако да је ова
мера добродошла.

Међутим, стручњаци истичу да би
замрзавање цена могло да доведе упра-
во до несташице тих производа. Логи-
ка трговаца је јасна – ако морам да
продајем робу по прописаној цени, а
све остале цене неумољиво расту, онда
ми се такав посао не исплати, јер ћу на
њему да губим новац. Тако да ће они
на сваки начин пробати да изврдају
нови пропис.

Да подсетимо, у Србији је у октобру
ове године месечна инфлација износи-
ла 0,9 одсто, а међугодишња 6,6 одсто,
објавио је недавно Републички завод
за статистику. У поређењу с децембром
2020. цене производа и услуга личне
потрошње, којима се мери инфлација,
повећане су у просеку 6,4 одсто. Дизел
је од Нове године поскупео за чак 20
одсто, а соја је отишла за 100 процена-
та. Све у свему, све цене сировина су
порасле и то су ствари које утичу на
произвођачке цене, а онда у ланцу и на
финалну цену.

ВЛАДА СРБИЈЕ ДОНЕЛА ОДЛУКУ ДА СТАНЕ НА ПУТ ИНФЛАЦИЈИ

ЗАМРЗНУТЕ ЦЕНЕ БРАШНА, УЉА, ШЕЋЕРА И МЕСА

УВЕ ДЕН ЕЛЕК ТРОН СКИ ПЕЧАТ У КАТА СТРУ НЕПО КРЕТ НО СТИ

Ста вље на тач ка на фал си фи ка те

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ЦЕНЕ НЕКРЕТНИНА

Панчево раме
уз раме с великима

Београд и Нови Сад су постали
синоними за раст на тржишту
некретнина у Србији. Ипак, они
нису једини у којима су протеклих
месеци цене квадрата порасле. У
жижу јавности су дошли и Крагу-
јевац, Панчево и Ниш. Ови градо-
ви су у више наврата истицани у
извештајима Републичког геодет-
ског завода као они у којима је
промет станова највећег обима.

На пример, само у октобру про-
сечна цена квадрата у нишком насе-
љу Дурлан скочила је за чак 17,35
одсто, на округло 1.150 евра. Про-
шлог месеца у Крагујевцу је про-
сечна цена квадрата била 816 евра,
а у Панчеву 1.012 евра. Према оче-
кивањима стручњака, цене квадра-
та ће највероватније наставити да
расту и наредне године, те се обим
продаје самим тим неће смањива-
ти. Како стоји у извештају РГЗ-а, у
нашем граду, у последњих неко-
лико година, цена квадрата је пора-
сла више од 50 одсто. Заинтересо-
ваних купаца је све више, а на сва-
ком кораку у Панчеву су градили-
шта. Као и у случају Ниша и Кра-
гујевца, капиталне инвестиције,
доласци инвеститора и отварање
фабрика и компанија обезбедили
су сигурнији живот грађанима, те
се промена осети и на тржишту
некретнина.

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА

Подршка
женама у привреди

У холу Покрајинске владе прошле
недеље је организовано свечано
уручење уговора корисницима сред-
става по јавном конкурсу за доде-
лу бесповратних средстава
женском предузетништву за
субвенционисање трошкова набав-
ке машина или опреме, рачунар-
ске опреме, софтвера или услуге с
циљем иновирања и дигитализо-
вања процеса производње и опера-
ција у домену маркетинга и трго-
вине у 2021. години. Након реба-
ланса буџета у септембру Покра-
јински секретаријат за привреду и
туризам објавио је нове јавне кон-
курсе из области привреде и тури-
зма, између осталог и конкурс из
области женског предузетништва.

Секретаријат је конкурсом за
женско предузетништво пласирао
укупно 13.086.485 динара по прин-
ципу рефундације, од чега
10.687.925 динара за капиталне
субвенције и 2.398.560 динара за
текуће субвенције, за укупно 71
корисника средстава.

ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА

Једним кликом
до субвенција

Недавна је Скупштина Србије усво-
јила измене и допуне Закона о
пољопривреди и руралном разво-
ју, којима је предвиђено увођење
дуго очекиване електронске плат-
форме еАграр. Софтверско реше-
ње омогућиће од 1. јула 2022. да
се више од 400.000 газдинстава
региструје онлајн, што ће, према
речима надлежних, скратити доса-
дашњу процедуру чак четири пута,
док ће трошкови пријаве бити сма-
њени за 80 процената. На развоју
платформе еАграр заједно раде
Министарство пољопривреде и
НАЛЕД, а цела слика биће заокру-
жена 1. јануара 2023, када ће пољо-
привредници моћи онлајн, у неко-
лико кликова, да се пријаве за
државне субвенције.

Захваљујући новом систему, који
ће сада аутоматски повлачити
информације из умрежених
националних регистара, пољопри-
вредници ће путем својих онлајн
профила попуњавати само оне
податке који се не налазе у другим
евиденцијама, и то само једном.

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА НИС-а

Савремена технологија у служби напретка



Петак, 10. децембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ЗДРАВЉЕ

Када је тајна отров, 
а када лек?

ХРАНА ЗА ДУШУ

Драги моји, свако зна онај
осећај преплављености неком
тајанственом емотивном
силом која захтева ћутање и
самоћу да би опстала. Тако
једино и може да буде сачу-
вана. Kада је само наша, лепа,
јединствена, душом бирана,
без захтева, планова, без оче-
кивања...

Тајна је моћ-
на мисао ушу-
шкана емоци-
јама које је
чувају затворе-
ну у ћутању.
Оног тренутка
кад пожелимо
да је поделимо
с другима,
почиње да сла-
би заштита коју
смо изградили
око ње тиши-
ном. Често оче-
кујемо да нас
разуме неко
нама близак,
али емотивно удаљен од набо-
ја који ми осећамо. Не може
неко ко се осећа лоше да раз-
уме у потпуности поруку коју
преносимо са одушевљењем,
радошћу и с пуно љубави.

Постоји и сасвим другачи-
ја тајна. Нешто што држимо
у себи као отров, осећамо да
нас изједа, с временом се
гомила и тражи да провали
у виду олакшања што смо то
поделили с неким. Тада ода-
вање тајне има смисла јер,
осим олакшања што не држи-
мо у себи отровне мисли,
може да нам пружи и увид у
то да је можда то што нама
не да мира сасвим уобичаје-
на ствар за већину људи. Тада

се наша најјача уверења, која
смо поставили као основу за
креирање животног пута, пре-
испитују. Радећи и поступа-
јући по правилима и морал-
ним нормама усвојеним
током одрастања, стигли смо
ту где смо сада – оптерећени
неком тајном и ћутањем, да
нас не би повредили други
када све сазнају. Што дуже
држимо подигнут тај зид
ћутања око себе, од њега ће
се одбијати све отровне мисли
везане за нашу тајну и повре-
ђиваће нас све док се бол
који осећамо у души не пока-
же у виду телесног. Увек тре-
ба да се запитамо да ли је
вредно нашег здравља чува-
ње изневерених очекивања,
неодржаних обећања, лажи
и превара? У вео тајне смо
заправо умотали личну повре-
ђеност, стид због лоше про-
цене и велике емотивне инве-
стиције у нешто или некога,

што је заправо
п р о и з в о д
маште и прет-
поставки. Ако
п р и т и с а к
постане преве-
лик, треба
п о т р а ж и т и
помоћ некога
ко уме да слу-
ша без проце-
њивања и осу-
ђивања. Ако не
препознајемо
такву особу у
о к р у ж е њ у ,
постоје струч-
њаци...

Kолико год да смо решени
да тајну обојену радошћу што
нам се догодила чувамо у себи,
она пробија из нас кроз осмех,
ужарен поглед, одсутност...
Тешко је прекрити тишином
узбуђеност и одушевљење. С
друге стране, чувамо тајну
која нас изједа упорно и
доследно иако се не осећамо
добро у својој кожи. Неки
радије пристају на доживот-
но ћутање и сакривање своје
тајне, не обазирући се на то
што им се стварају ожиљци
на души по којима их касни-
је препознају.

Срећа воли тишину, а туга
причу... Која је природа ваше
тајне?

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Увек треба да се
запитамо да ли је
вредно нашег 
здравља чување
изневерених 
очекивања, 
неодржаних 
обећања, лажи 
и превара?

Ево једног јед-

ноставног напит-

ка који можете

припремити сами

код куће. Препо-

ручујемо да га

током прве две

недеље пијете 20

минута пре сваког

оброка, а потом, у

наредне две

недеље, једном

дневно пре ручка.

Напитак је

користан ако

желимо да се

прочистимо, изгу-

бимо који килограм и повећамо енергију, а добро ће нам доћи и

у свим оним ситуацијама кад се осећамо тешко и кад и нисмо

баш у елементу.

Потребни састојци: једна чаша топле воде, две кашике лиму-

новог сока, две кашике јабуковог сирћета, 1/2 кашичице млеве-

ног ђумбира, 1/4 кашичице цимета, трунка алеве паприке и јед-

на кашичица јаворовог сирупа (по жељи).

Додајте све састојке у врућу воду, помешајте и пијте одмах или

када се прохлади до температуре која вам одговара. Захваљују-

ћи јабуковом сирћету снизићемо крвни притисак, а помоћу лиму-

на ћемо регулисати Ph вредност тела и очувати његову алкал-

ност. Цимет ће стабилизовати ниво шећера у крви, а алева

паприка и ђумбир поново ће покренути метаболизам.

Напитак за
мршављење 

и снагу

Током хладних и ветровитих
дана наш највећи орган, кожа,
изложен је разним негативним
утицајима. Они могу довести
до њеног исушивања, љуспања,
пуцања и иритације.

То су разлози због којих је у
зимском периоду неопходна
додатна и правилна нега коже
како бисмо је одржали вла-
жном, меком и глатком.

Међутим, нега не подразумева
само коришћење разних пре-
парата и одлазак у салон лепо-
те. Једнако је важна, ако не и
много важнија – нега изнутра.
Оно што једемо и пијемо и те
како се види на нашој кожи.

Зато смо питали стручњака,
Аниту Алтеров, нутриционист-
кињу, које намирнице су у ово
доба године прави избор када
желимо да кожу сачувамо и
учинимо отпорном на зиму.

– Хладно време, ветар и бора-
вак у затвореним просторија-
ма у зимским месецима додат-
но исушују кожу, па је зато на
првом месту добра хидратаци-
ја. Пре свега, треба редовно
пити воду. Златно правило гла-
си: осам чаша дневно. Нека
вам чаша или флашица буду
при руци током целог дана.
Узимајте помало воде и када
нисте жедни, јер је појава жеђи
први знак дехидратације – саве-
тује нутриционисткиња.

Витамини и минерали

Поред разних крема и препа-
рата, исхрана је јако битна, јер
сви знамо да се кожа храни
изнутра. Ево који витамини и
минерали највише погодују
кожи.

– Значајни у нези коже јесу
витамини Б-комплекса, вита-
мин Ц и витамини А и Е, који
су неопходни за правилно фор-
мирање ћелија коже. Витамин
Б помаже у задржавању вла-
жности, а витамини А, Ц и Е су
моћни антиоксиданти: пома-
жу у отклањању штетних ути-
цаја на кожу и смањују боре.
Ове витамине можете обезбе-
дити организму конзумирањем

житарица, као што су пиринач,
овас, раж, јечам, хељда, затим
меса, јаја, рибе, биљних уља,
цитруса, зеленог поврћа, језгра-
стог воћа... Минерали који има-
ју утицај на чишћење и пове-
ћање еластичности коже јесу
цинк, селен и бакар. Њих садр-
же житарице, месо, јаја, риба,
језграсто и суво воће… Омега
3 и омега 6 масне киселине
имају улогу у очувању влажно-
сти коже, помажу код ирита-
ције, црвенила и екцема. Нала-
зе се у биљним уљима, као што

су маслиново, ланено или суса-
мово, у риби и орашастим пло-
довима, као и у семенкама,
попут сунцокрета, лана, суса-
ма или чија семенки – наводи
Анита Алтеров.

Зелени чај и коензим Q10

Поред витамина и минерала,
наша саговорница истиче да не
треба заборавити ни на зелени
чај и коензим Q10. Ево и зашто.

– Зелени чај повољно делује
на имунитет, подмлађује кожу,
чисти је од акни и разних ири-

тација. Попијте бар једну шољу
чаја дневно, најбоље у јутар-
њим сатима. Можете га кори-
стити и као тоник за лице, као
облог за црвенило или за уми-
вање. Делује брзо, треба вам
мало времена за припрему и
није скуп. Kористите чај из
ринфуза, јер је квалитетнији у
односу на чајеве из кесице.
Kоензим Q10 је састојак мно-
гих крема и препарата за негу
коже. Одличан је антиокси-
данс, успорава процесе који
доводе до оштећења и старења
ћелија и ткива. Људски орга-
низам има способност ствара-
ња овог коензима, али се с
годинама та способност сма-
њује чак до 80%. Највећа кон-
центрација у организму је око
25. године. Зато је битно да га
уносите путем хране и супле-
мената. Намирнице које га
садрже су производи животињ-
ског порекла – највише срце и
јетра, затим хладно цеђена уља
– маслиново, сојино, грожђа-
но, репичино, риба – харинга,
скуша, пастрмка, сардине и
поврће – посебно першун и
спанаћ – набраја Анита Алте-
ров.

Пробиотици и пребиотици

Иако ће можда у први мах зву-
чати чудно, наша нутрицио-
нисткиња истиче и да су про-
биотици и пребиотици такође
заслужни за изглед наше коже.
За то, наравно, постоји добро
објашњење.

– Ако уносите велики број
здравих бактерија, имаћете и
здраву цревну флору која изу-
зетно утиче на стање ваше коже.
То је нарочито битно код осо-
ба које имају екцеме, па им је
у овом периоду кожа много
сувља и проблематичнија. Про-
биотике и пребиотике можете
узимати путем суплемената,
али и путем исхране. Пребио-
тицима су богати кисели купус,
кисели краставци и кисели
млечни производи попут кефи-
ра, јогурта и киселог млека –
заокружује причу нутрицио-
нисткиња.

КАКО САЧУВАТИ КОЖУ ОД ХЛАДНОЋЕ И ВЕТРА

ВАЖНО ЈЕ ШТА ЈЕДЕ ВАШ НАЈВЕЋИ ОРГАН

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

МАГИЈА „ДОМАЋИХ” МАСКИ ЗА ЛИЦЕ

Уместо да препарате за кожу

и косу купујете у парфимери-

јама, определите се за при-

родно решење, без хемије и

штетних састојака.

Ми вам предлажемо неко-

лико одличних производа за

лице, косу и руке, које можете

да направите сами у кухињи,

а Анита Алтеров објашњава

зашто су састојци које ћете

користити толико делотворни.

За суву кожу

Ако вам је кожа лица сува,

направите емулзију за чишће-

ње тако што ћете помешати

жуманце, сок једног лимуна

или краставца, пола чаше

киселе павлаке и једну кашику

воде. Смесу процедите кроз

газу, прелијте у стаклену боцу

и чувајте на прохладном месту.

Реч нутриционисткиње:

– Жуманце је богато хран-

љивим материјама које омогу-

ћавају кожи да постане мекша

и свежија. Протеини из

жуманцета повећавају ела-

стичност коже, док липиди

хидрирају и исхрањују кожу

лица. Витамин А регенерише

суву кожу, а Б2 штити од деј-

ства слободних радикала.

Цинк успорава старење

коже. Сок од лимуна садржи

високе концентрације вита-

мина Ц, који стимулише

синтезу колагена, док је

кисела павлака богата млеч-

ном киселином, која чисти

поре.

За масну кожу

Додајте у беланце 30 г овсене

каше и мало меда и млека –

толико да направите густу

смесу.

Реч нутриционисткиње:

– Беланце садржи протеин

који кожу чини еластичном и

затеже је, регенерише и обна-

вља раст ћелија. Богато је и

калијумом, који хидрира кожу

и даје јој уједначену боју.

Рибофлавин је састојак белан-

цета који чисти од токсина и

одстрањује прљавштину и све

видљиве и невидљиве нечи-

стоће на нашем лицу. Магне-

зијум у белан-

цету задужен

је за то да

наша кожа

буде под-

млађена и

да изгле-

да сјајно. Овсена каша је бога-

та аминокиселинама, које

помажу опоравку коже и

помажу јој да задржи вла-

жност. Делује и као пилинг за

лице и уклања нечистоће.

Коришћењем ове маске два-

-три пута недељно смањује се

лучење масноћа. Мед има

антибактеријска својства и

смањује упале, па је одличан

избор ако имате бубуљице, а

уз масну кожу обично постоји

и тај проблем.

За нормалну кожу

Јабуку добро уситните у блен-

деру и додајте кашику меда.

Ставите на лице у дебелом

слоју и оставите да делује

пола сата.

Реч нутриционисткиње:

– Јабука садржи јабучну

киселину, која је позната по

томе што кожи враћа еластич-

ност и младалачки сјај, потом

витамин Ц, који је хидрира,

поспешује везивање еластина

и колагена, витамин Б, што је

посебно важно јер овај

витамин спречава испу-

цали изглед коже, као и

бета каротен, који побољ-

шава отпорност коже

лица. Мед поред одлич-

них бактеријских својста-

ва има специфичну спо-

собност да хидрира кожу и

помогне јој да одржи дубин-

ску влажност.

ПИЛИНГ КОЈИ „ОДНОСИ” БУБУЉИЦЕ

Ако вам је потребан домаћи

пилинг или уколико имате про-

блем с бубуљицама, нарочито

оним пубертетским, онда је ова

маска коју препоручује Анита

Алтеров одличан избор за вас.

Можете је користити и за бубу-

љице на леђима.

Помешајте две кашике куку-

рузног брашна и једно беланце

и кружним покретима нанеси-

те смесу на лице или леђа.

Након 15 минута, када се

маска осуши, исперите. Испи-

рајте кружним покретима,

прво топлом, па хладном

водом. Тако убрзавате цирку-

лацију и уклањате мртве ћели-

је с коже.

Анита Алтеров објашњава да

је кукурузно брашно одлично

за пилинг, нарочито ако је

крупније, јер дубински чисти

лице и хидрира кожу. Оно је

извор витамина А, Е, Б1, Б2,

Б3, Б4 и Б6. У састав кукуру-

зног брашна улазе и калцијум,

гвожђе, цинк, бакар и селен, а

то су минерали коју су јако бит-

ни за лепу и чисту кожу. Белан-

це има протеине који су битни

за еластичност, затезање, реге-

нерацију и обнављање коже.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА



Као хормон који утиче на гото-
во све процесе у организму инсу-
лин је веома значајан, а важно
је знати чему тачно служи и како
се регулише, као и како утиче
на дијабетес, али и на појаву
инсулинске резистенције. О све-
му томе говорила је у програму
Јавног сервиса доц. др Снежана
Половина, ендокринолог с Кли-
нике за ендокринологију, дија-
бетес и болести метаболизма
Универзитетског клиничког цен-
тра Србије, познатије као Интер-
на Б клиника.

Више пута смо имали прилику
да чујемо како се инсулин осло-
вљава са „његово височанство”
и то није без разлога. Др Снежа-
на Половина каже да је инсулин
заиста моћан хормон и поја-
шњава да инсулинска резистен-
ција у ствари значи да уобичаје-
на количина инсулина више није
довољна да одржава ниво шеће-
ра у крви у границама нормале.

– Онда организам лучи све
више и више инсулина и ми
долазимо у то стање када имамо
претерану количину инсулина,
а то значи да ће нам се јављати
више осећај глади, јер тај инсу-
лин делује на мозак, изазива глад
и тера нас да једемо. С друге
стране, имамо нагомилавање
масноће у телу зато што инсу-
лин има и анаболичко дејство.

Осим тога инсулин задржава
натријум, задржава со. Чим има-
мо више соли у организму, има-
мо и задржавање воде. Задебља-
вају зидови крвних судова и поја-
вљује се повишен крвни прити-
сак и ми тако полако доводимо
организам у стање када су крв-
ни судови крти, па се повећава
ниво масноће и јавља се хро-
нични ниво запаљења у чита-
вом телу и то је подлога за ате-
росклерозу. Значи да, у ствари,
инсулинска резистенција дово-
ди до убрзаног старења органи-
зма – објашњава докторка.

Није исто код оба пола

Иако многи примећују да од
инсулинске резистенције чешће
оболевају жене, др Снежана
Половина каже да инсулинске
резистенције нису поштеђени ни
мушкарци, али да се разликују
симптоми и манифестације код
различитих полова.

– Мушкарци имају тај цен-
трални или абдоминални тип
гојазности где се нагомилава
масноћа у трбуху и та масноћа
је врло метаболички активна. То
значи да та масноћа продукује
одређене материје запаљенског
карактера, које заправо изази-
вају запаљење у ситним крвним
судовима и запаљење у самим
бета-ћелијама панкреаса и на
тај начин подстичу појаву дија-
бетеса типа два – наводи др Сне-
жана Половина.

Код жена, с друге стране, има
мањи проценат те висцералне,
стомачне гојазности, али код
жена постоји други проблем –
њихови репродуктивни органи
су веома осетљиви на деловање
прекомерне количине инсули-
на и врло често се дешава у рани-
јем животном добу у односу на
мушкарце, додаје ендокринолог.

Жене се управо због пореме-
ћеја циклуса или немогућности
зачећа најчешће прво пожале
гинекологу, а потом и ендокри-
нологу и онда се у ствари откри-
ва да имају инсулинску рези-
стенцију.

– Код мушкараца се то обич-
но открије касније, тамо после
45. године, кад се већ појави
нека компликација као што је
хипертензија, висок крвни при-
тисак, или дијабетес – напоми-
ње докторка.

Код жена постоји и озбиљан
проблем у томе што особе које
имају прекомерну телесну масу,
односно индекс телесне масе
преко 35 и имају инсулинску
резистенцију у девет од 10 слу-
чајева оболе од дијабетеса.

– Дакле, то је врло озбиљан
проблем који касније има своје
страшне последице, као и увек
што дијабетес оставља последи-
це. То значи да је седам пута
већа шанса да неко добије
мождани удар и три до четири
пута већа шанса да неко добије

инфаркт. Дакле, да бисмо спре-
чили све те касне последице, ми
морамо код девојака на време
да кренемо с препознавањем
инсулинске резистенције, с лече-
њем и са спречавањем појаве
компликација – саветује др Сне-
жана Половина.

Повећање телесне тежине

Код повећања телесне тежине
важно је пратити појасну гоја-
зност, јер је она типична за инсу-
линску гојазност и код жена и
код мушкараца.

Код жена треба обратити
пажњу када имају обим струка
изнад 84 центиметра, односно у
нашем поднебљу изнад 80 цен-
тиметара, јер је то већ показа-
тељ да се накупила већа коли-
чина масноће и да тада жене
морају да провере стање свог
инсулина.

Код мушкараца се аларм за
могућност инсулинске резистен-
ције пали када је обим струка
већи од 94 центиметра.

Умор

Умор се јавља већ на самом
почетку болести, како је разја-
снила ову ставку др Снежана
Половина.

– Може да се примети код
тих особа да више немају ни
жељу за кретањем, јер ту би баш
требало да се много крећу, а они
више немају жељу зато што се
брзо умарају, осећају се неком-
форно, односно не осећају се

добро после физичке активно-
сти и то је оно због чега ми у
ствари морамо да им приступи-
мо едукативно и објаснимо због
чега морају да се потруде, иако
им се не шета, зашто морају да
шетају – истиче докторка.

Шетња је и превенција и тера-
пија јер се тако пома-
же рецепторима за које
се везује инсулин да
раде свој посао. На
инсулинску резистен-
цију, поред исхране,
утичу и други факто-
ри, па тако др Снежа-
на Половина истиче да
„физичка активност
има чак и већи утицај
на инсулинску рези-
стенцију него што је то

исхрана”.

Маљавост и њено значење

У програму РТС-а докторка је
објаснила и зашто долази до
појачане маљавости код жена.
Заправо, инсулинска резистен-
ција испровоцира полицистич-
не јајнике, направи хормонски
дисбаланс и због тога се јављају
и акне на лицу и појачана маља-
вост, а јавља се и карактеристич-
на проређеност косе на темену
која је у ствари мушки тип про-
ређености косе.

Код мушкараца овај тип про-
ређености косе на темену не ука-
зује на инсулинску резистенцију.

– Проређеност косе на теме-
ну код мушкараца је последица
нормалног лучења тестостерона
и андростендиона. То је један
од мушких полних хормона и
нема везе са инсулинском рези-
стенцијом – тако да губитак косе
на темену код жена има везе са
инсулинском резистенцијом, док
код мушкараца нема – појашња-
ва др Снежана Половина.

Полицистични јајници

Иако је синдром полицистич-
них јајника у највећем броју слу-
чајева узрокован инсулинском
резистенцијом, постоје и друге
ситуације, што је др Снежана
Половина детаљније објаснила
у „РТС Ординацији”.

– Апсолутно своје место у
настанку овог проблема има гене-
тика и, с друге стране, постоји

нешто што се зове ендокрини
дисраптори, односно то су мате-
рије које се налазе у нашој око-
лини, које ми уносимо у орга-
низам или путем хране, или
коришћењем различитих сред-
става за негу тела, или путем
воде, и који се умешају у наш
ендокрини систем и прекину
нормалну синтезу хормона, дово-
дећи до синдрома полицистич-
них јајника – наглашава доктор-
ка.

Сви ови састојци могу да се
умешају у ендокрини систем и
да поремете синтезу хормона.

– Због овога ендокринолози
инсистирају да се једе што је
могуће мање третирана храна,
саветују избегавање месних пре-
рађевина, конзервиране хране и
оне „из кесице”, тј. све оно што
може јако дуго да стоји, јер је ту
употребљен одређени конзер-

ванс који би обезбедио свежину
производа, а то све може да има
на крају последице по наш цео
организам – упозорава она.

Пут у хипертензију и
потенцијалну неплодност

– Повишен крвни притисак као
симптом инсулинске резистен-
ције чешће се јавља код мушка-
раца, док се код жена повишен
крвни притисак због инсулин-
ске резистенције јавља углавном
око менопаузе и након менопа-
узе, када се ризик од болести
крвних судова изједначава код
оба пола – наводи др Снежана
Половина.

Док год жене имају добро очу-
вану функцију јајника и док
њихови јајници луче естрогене,
крвни судови су прилично зашти-
ћени. Када више нема естроге-
на, крвни судови постају крути,
не могу више да се прилагођа-
вају порасту крвног притиска и
долази до хипертензије. Ипак,
да би дошло до пораста крвног
притиска као последице инсу-
линске резистенције, треба да
прође више времена, односно не
дешава се хипертензија одмах
на почетку болести.

Као што инсулинска резистен-
ција може утицати на женску
неплодност, на готово исти начин
утиче и на мушку:

– Тај инсулин делује и код
мушкараца на хормоне хипофи-
зе и онда долази до смањеног
лучења тестостерона. Чим нема
довољно тестостерона, нема ни
стимулације стварања спермато-
зоида и долази до неплодности.

Ендокринолошка провера

Да би ендокринолог утврдио да
ли пацијент има инсулинску
резистенцију, врши се неколи-
ко провера, које је такође обја-
снила др Снежана Половина.

– Прво измеримо тежину и
висину пацијента, да израчунамо
индекс телесне масе, па ћемо да
му измеримо обим струка, да
видимо да ли спада у ту ризичну
категорију, дакле, код жена ако је
обим струка изнад 80, код мушка-
раца изнад 94. То нас већ упућује
да та особа има оно што ми зове-
мо метаболички синдром и та
особа је кандидат за инсулинску
резистенцију. Након тога радимо
анализе – напомиње докторка.

Анализе се раде 12 сати након
последњег оброка, како би се
добила што реалнија слика, а не
слика вечере која је претходно
поједена. Затим се одређује ниво
инсулина и ниво шећера и из те
две варијабле се на основу мате-
матичке формуле израчунава
колики је степен инсулинске
резистенције.

Када се добије индекс који је
изнад два и по – значи да особа
има смањену осетљивост на инсу-
лин и да је потребно да се пре-
дузме терапија. Терапија може
да подразумева само хигијен-
ско-дијететски режим, али може
да подразумева и увођење одре-
ђених лекова, појашњава др Сне-
жана Половина.

Када лекар жели да установи
да ли је код пацијента посреди

„само” инсулинска резистенци-
ја или већ постоји поремећај
нивоа шећера у крви, односно
увод у дијабетес или сам дијабе-
тес – онда се ради тест оптере-
ћења глукозом, када лекар пра-
ти како се креће шећер у крви
након што се организам оптере-
ти шећером, а истовремено се
прати и кретање инсулина.

Докторка наглашава да је за
проверу инсулинске резистенци-
је довољна провера оног јутарњег
шећера и јутарњег инсулина.

Терапија
инсулинске резистенције

Када је индекс изнад два и по, у
највећем броју случајева је
потребно увести неке лекове који-
ма се повећава осетљивост на
инсулин. Најпознатији из те гру-
пе је метформин. На нашем
тржишту га има неколико про-
извођача. Тај лек се узима у виду
таблета једном или два пута
дневно.

Друга група лекова су у ства-
ри додаци исхрани, као што је
рецимо мио инозитол.

– То је материја која се иначе
нормално налази у нашем орга-
низму, али код особа које имају

прекомерну телесну масу и које
имају већ развијену инсулинску
резистенцију нема га довољно.
Е, онда га ми додајемо у виду
додатка исхрани, као суплемент,
и тиме на неки начин убрзава-
мо метаболизам шећера – каже
др Снежана Половина.

Што се тиче других лекова
који повећавају осетљивост на
инсулин – постоји група лекова
која се зове глитазони или тија-
золидиндиони.

– То су лекови који се користе
за лечење шећерне болести, али
могу да, у неким случајевима
где немамо потпуно испољену
шећерну болест, али имамо тај
преддијабетес, кад је та крива
глукозе мало измењена, они у
ствари имају исту улогу као и
метформин. Њих нерадо даје-
мо и просто нису регистровани
само за лечење инсулинске рези-
стенције без поремећаја глукозе
у крви – наводи др Снежана
Половина.

Више мањих оброка
или само три?

Неки стручњаци за побољшање
стања у инсулинској резистен-
цији саветују аутофагију, по којој
је препорука да се узимају два
или три оброка дневно уз паузу,
односно гладовање од 12 до 14
сати. Други стручњаци тврде како
је потребно да особе са инсулин-
ском резистенцијом имају више
мањих оброка. Ендокринолог др
Снежана Половина коначно је
разјаснила шта је тачно.

– Било који дијететски режим
који захтева или мањи број обро-
ка или превише учестале обро-
ке довешће с једне стране или
до успоравања метаболисања
шећера, или ће довести до пре-
комерног лучења инсулина.
Дакле, не треба ни једно ни дру-
го – наглашава докторка.

Битно је да размак између
оброка буде довољан, што је
отприлике четири до шест сати,
како би шећеру који је унесен
претходним оброком инсулин
омогућио да га ћелије сагоре.

Ако се храна уноси сваких сат
времена, или свака два сата –
панкреас ће стално лучити инсу-
лин и ми ћемо стално имати
присутан инсулин и онда ћемо
на крају сами направити инсу-
линску резистенцију.

– Е, зато ми не волимо када
људи једу неке грицкалице изме-
ђу оброка, него увек инсистира-
мо на томе да се уоброче, да
имају три главна оброка, а ако
имају потребу за неким међуо-
броком, да то евентуално буде
једна воћка и то је то – инсисти-
ра др Снежана Половина.

Умерена физичка активност

Закључак је да је умерена физич-
ка активност неопходна.

– То је по дефиницији да се
свакодневно препешачи од три
до пет километара умерено
брзим кораком. Рецимо, за сат
времена да се препешачи пет
километара. Уколико неко није
склон пешачењу, може да вози
бицикл, хода по траци или пли-
ва 45 минута – истиче др Сне-
жана Половина.

Наглашава, такође, да је за
физичку активност најважнији
континуитет.

– Јако је важно, када се крене
у то пешачење, да се не прекида
најмање 20 минута, јер је толи-
ко времена потребно да се саго-
ри постојећи шећер у ћелијама
и након тога организам мора да
почне да троши неке други извор
енергије. У ствари, када желимо
да смањимо тежину, морамо да
пешачимо дуже од 20 минута
јер онда ће организам почети да
троши резерве масти. Нама је
кључна ствар код решавања про-
блема инсулинске резистенције
физичка активност, адекватна
исхрана и добар сан – подвукла
је као најважније др Снежана
Половина на крају гостовања у
програму РТС-а.

ТЕМА БРОЈА
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ТЕМА „ПАНЧЕВЦА”: ШТА ЈЕ ИНСУЛИНСКА РЕЗИСТЕНЦИЈА

ХОРМОН КОЈИ ЗДРАВЉЕ ЗНАЧИ

НАЈЧЕШЋИ СИМПТОМИ

ИНСУЛИНСКЕ РЕЗИСТЕНЦИЈЕ

НАЈЧЕШЋИ ИЗВОРИ

ЕНДОКРИНИХ УЗНЕМИРИВАЧА

• Повећање телесне тежине.

• Осећај умора.

• Појачана маљавост

код жена.

• Проређеност косе на

темену.

• Повишен крвни притисак.

• Неплодност код оба пола.

• Пластична амбалажа.

• Пестициди.

• Хербициди.

• Конзерванси.
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Ротари клуб Панчево је наставио своју
хуманитарну мисију, доделивши још
једну у низу веома значајних и вред-
них донација. Овoг пута су у питању
два ЕКГ уређаја, који су додељени Деч-
јем одељењу Опште болнице Панчево.

Они су до сада донирали стационарни
инкубатор, мобилни инкубатор, сто за
реанимацију и три УВ лампе, а како су
рекли, циљ је побољшање здравствене
неге најмлађих.

Представници Ротари клуба Панче-
во су, предавши ЕКГ апарате, пожеле-
ли лекарима да њима потврђују здра-
вље малишана.

– Вечерас завршавамо нашу велику
хуманитарну акцију, у којој смо саку-
пљали новац и обезбедили 67.000 дола-
ра. Определили смо се да од тог буџета
купимо један стационарни и један
мобилни инкубатор, сто за реанимаци-
ју, три УВ лампе и два најмодернија
ЕКГ уређаја за бебе. Све то смо учини-
ли с намером да се побољшају здравље
и развој наших најмлађих Панчеваца –
изјавио је Ђура Бошковић, председник
и оснивач Ротари клуба Панчево.

Хуманитарне активности Ротари клу-
ба Панчево подразумевају рад и допри-
нос локалној заједници, при чему је
посебна пажња усмерена ка школству
и здравству.

– Наш хуманитарни рад подразуме-
ва рад у локалној заједници, у складу с
циљевима Ротари Интернационале, јер
ми делимо те циљеве. Улажемо пре
свега у здравство и просвету. Ротари
клуб Панчево је основан пре осамнаест
година и ми сваке године правимо 
различите акције мањег или већег буџета.
И у наредном периоду имаћемо одре-
ђене акције где ћемо донирати у скла-
ду с правилима ротаријанства и
обезбедити одређена средства – рекао
је Бошковић.

Десет одсто беба захтева 
кардиолошки преглед

Докторка Богданка Ђокић, педијатар и
неонатолог на Дечјем одељењу Опште
болнице у Панчеву, истакла је да је дона-
ција од изузетног значаја за дијагности-
ку и лечење најмлађих пацијената.

– Колико је ова донација драгоцена и

значајна, показује и податак да се у нашем
породилишту годишње роди 1.600 беба,
од којих десет одсто захтева кардиоло-
шки преглед. Ови ЕКГ апарати драгоце-
ни су за дијагностику и даље лечење
наших најмлађих пацијената. Само за
првих једанаест месеци кардиолог је уз
примену ЕКГ апарата прегледао 120 беба
– изјавила је докторка Богданка Ђокић.

До сада су се прегледи најмлађих
пацијената одвијали помоћу ЕКГ апа-
рата који је намењен старијој деци.
Донирани ЕКГ апарати ће се налазити
на неонатолошком одсеку, што ће умно-
гоме олакшати процес дијагностике.

Све је више деце са последицама
проузрокованим короном

Како смо сазнали у разговору с док-

торком Ђокић, потреба за кардиоло-
шком дијагностиком расте услед после-
дица проузрокованик коронавирусом.

– Однедавно имамо повећан проце-
нат деце која оболевају од ковида 19 и
неколико месеци уназад нам се јављају
деца тинејџерског узраста која имају
болове у грудима и те опресије које су
последица ковид инфекције. Примет-
но је да нам се деца у повећаном броју
јављају с тим тегобама и у будућности
ћемо сигурно имати већу потребу за
кардиолошким испитивањем и те ста-
рије деце. Ова донација је изузетно зна-
чајна, ЕКГ апарати су нам увек добро-
дошли за кардиолошку дијагностику, а
за тим ће нарочито бити потребе након
ових ковид инфекција – рекла је док-
торка Ђокић.

Уколико је ваша маца разбила вазу или
вам је пас изгризао папучу, 30. новем-
бар је дан када треба да им „прогледате
кроз прсте” јер се тада обележава Свет-
ски дан кућних љубимаца.

Набавити кућног љубимца значи доне-
ти фантастичну животну одлуку, бити
срећан и вољен. Ипак треба добро про-
мислити, јер они захтевају пажњу 365
дана у години. Велики број напуште-
них животиња на улицама градова често
говори о томе колико људи олако схва-
тају узимање животиња и колико запра-
во нису спремни за обавезу.

Питали смо наше суграђане да ли
имају кућне љубимце.

СТРАХИЊА СТЕВШИЋ, 
ученик електротехничке школе:

– Имам кућног љубимца, у питању је
пас расе бигл. Иако имам расног пса,
мислим да је удомљавање кориснија
ствар. Улични пси су послушнији и лак-
ши за припитомљавање и дресуру. Зашто
би куповао пса када има доста паса који
пате на улици и једноставно можеш да
их узмеш и усрећиш. Пас је пас, нема
разлике између расног пса и мешанца.

ИГОР ТАНЕВ, 
ученик електротехничке школе:

– Мој кућни љубимац је птица, папа-
гај нимфа. Они су добри кућни љубим-

ци, а у зависности од пола зависи коли-
ко ће бити привржени породици. Ако је
женка, биће дружељубива са свима, али
ако је мужјак, ситуација је нешто друга-
чија – након четврте године углавном се
веже само за једну особу. Уколико је пар
у питању, везаће се или за једну особу
или ће бити везани само једно за друго.
Важно је и како се односите према њима
док су мали – ако стално имају контакт с
људима, већа је шанса да ће се везати за
неког, а уколико немају, птице ће се
држати једна друге. Моја птица и ја дели-
мо моју собу, она је пуштена изван каве-
за, па се брзо навикла на мене.

НЕМАЊА ЦВЕТКОВИЋ, 
ученик електротехничке школе:

– Немам кућног љубимца због честих
селидби и зато што није било услова за
то. Углавном мама каже „не”, али мислим
да би управо она највише заволела љубим-
ца, јер је она одрасла тако. Када би се
створили услови, волео бих да имам пса
померанца. Али лепо бих се осећао и
када бих удомио пса са улице.

НАТАЛИЈА КОСАРА, 
дипломирани биохемичар:

– Име нашег пса је Беки, она је усво-
јена пре три месеца. Стара је три годи-
не, избачена је, била је на улици. Преу-
зели смо је из „Зоохигијене”. Разлог

више због ког смо желели њу јесте тај
што се старији пси не усвајају. Било је
потребно мало времена да се она навик-
не на нас, а и ми на њу, али она је див-
на. Она је била нечија и у „Зоохигије-
ни” је била навикавана на поводац, тако
да нисмо имали проблема.

КАТАРИНА КОСАРА, 
студенткиња:

– Беки смо удомили, била је поро-
дична жеља, сви смо дуго желели пса,
али сада смо одлучили. Обавезе око ње
делимо и није нам ништа тешко. Нај-
више је везана за моју маму.

ЈОВАНА ПЕРОШЕВИЋ, 
студенткиња:

– Одувек сам желела свог пса, па ми
се та жеља недавно и остварила. Момак
и ја смо почели да живимо заједно и
одлучили смо да преломимо и узмемо
пса иако смо у стану. Велика одговор-
ност и обавеза, али и велика срећа, обо-
жавамо је. Обожавам све псе, раније
смо удомљавали, али мађарска вижла
је мени најлепши пас на свету. Добили
смо је на поклон, нисмо је платили без
обзира на то што је расни пас. Није из
одгајивачнице, већ је човек који нам ју
је поклонио желео да одгаји једно легло.
Нисам присталица одгајивачница, већ
сам за удомљавање паса.

Н. КОСАРАН. ЦВЕТКОВИЋ К. КОСАРА Ј. ПЕРОШЕВИЋИ. ТАНЕВС. СТЕВШИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Пандемија вируса некултуре

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Пандемија коронавируса је, поред
великог броја заражених, као после-
дицу донела и велику количину новог
медицинског отпада, у виду заштит-
них маски и гумених рукавица.
Заштитне маске су постале део сва-
кодневног аксесоара, детаљ који иде
уз сваку одевну комбинацију, али и
ружна слика на тротоарима, око кан-
ти за отпатке, поред дрвећа и река.

У идеалним условима маске и
рукавице би требало одложити где
и санитарни отпад. Медицински
отпад се у нормалним околностима
одлаже другачије од комуналног. У
ситуацији у којој смо се нашли то

није могуће јер и обичан отпад у
овим околностима врло лако може
постати инфективан. Препоруке су
да се маске и рукавице одвајају од
осталог отпада, тј. да се одлажу у
засебне кесе, које се везују. Изгледа
да је за појединце то сложена про-
цедура.

Чини се да нису проблем само
маске. Пандемија коронавируса нам
је само очигледније указала на
постојање још једне пандемије за
коју вакцина не постоји. Да ли зна-
те о ком вирусу је реч? О вирусу
некултуре, која код нас деценијама
не јењава.

ДА ЛИ ИМАТЕ КУЋНОГ ЉУБИМЦА?

Чиста љубав

Занима ме шта се дешава с дугова-
њима покојника банци (подигнут гото-
вински кредит без жираната) на осно-
ву пензије, питала је Невена Г. с Тесле.
Да ли се приликом или након оста-
винске расправе та дуговања преносе
на носиоце наследног права?

Дуговања оставиоца попут кредита
такође су предмет оставинског поступ-
ка. Наследничка изјава, наиме, не
може бити делимична – да се наслед-
ник прима само права, али не и оба-
веза. Међутим, треба напоменути да
постоје различити случајеви и да зави-
се од услова под којима је кредит
подигнут. Наиме, неки кредити, чак
и готовински, осигурани су у случају
смрти и тада банка своја потражива-
ња наплаћује из осигурања. Уколико
то није случај, наследници би били у
обавези да отплате преостали кредит,
у договору с банком.

Наследници, иначе, одговарају за
обавезе оставиоца, уколико постоје у

тренутку смрти, само до вредности
наслеђене имовине.

Што се тиче накнаде за вођење оста-
винског поступка код јавног бележни-
ка, основица за обрачун награде јав-
ном бележнику је вредност заостав-
штине, која се одређује на основу про-
цене тржишне вредности ствари и
права која сачињавају заоставштину,
умањене за оставиочеве дугове.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана вероватно 
без искључења

НОВЕ ДОНАЦИЈЕ

ДВА ЕКГ АПАРАТА ЗА ДЕЧЈЕ ОДЕЉЕЊЕ

АКЦИЈУ ПОДРЖАЛА АГЕНЦИЈА USAID

– Морам да кажем да је нашу

акцију препознала агенција USAID

и да нам је помогла у реализацији

пројекта. Такође, желим да подсе-

тим да је с нама у овој акцији уче-

ствовао и наш Панчевац бицикли-

ста Душан Милојков, који је са

овим нашим логом и материјалима

прошао кроз девет земаља Евро-

пе, приликом чега је обишао педе-

сетак ротари клубова у Европи, где

је успео да се увери у дружељуби-

вост и хуманост ротари заједнице

и у то колико су хтели да помогну

у овој нашој акцији. Поред тога,

желео бих да захвалим и медијима

који нас прате у нашим акцијама и

који дају значај и разумеју наш

рад – изјавио је на самом крају

Бошковић.

У време када је овај број „Панчев-
ца” био у припреми „Електровој-
водина” за предстојећи викенд и
наредну недељу није најавила
искључења због радова на елек-
тричној мрежи на територији нашег
града. То значи да би, уколико се

нешто не промени, снабдевање
струјом у данима који су пред нама
требало да буде редовно како у
самом граду, тако и у припадају-
ћим 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.

Страну 

припремила 

Сузана

Јанковић

Да ли се и дуг 
покојниика наслеђује?



Има насртаја, па и уједа

Надлежна служба не
успева да похвата
многе агресивне
животиње

Касна јесен је време када дола-
зи до веће концентрације паса
луталица, који се тада обично
групишу у чопоре, како би се
лакше домогли хране и прегу-
рали хладно доба.

Таква је ситуација мање-више
свугде, па отприлике исто важи
у свим насељеним местима.

У преводу, напуштене куце
су на улицама и представљају
непријатност или опасност, у
зависности од „карактера”
самих животиња, а онда угро-
жени и озлојеђени грађани, пре
свега они уплашени за своју
децу, то пријављују локалним
месним заједницама или јав-
ним комуналним предузећи-
ма, којима једино преостаје да
упорно дозивају надлежну „Зоо-
хигијену”, како би послала сво-
је људе на терен. Нажалост, та
служба има ограничене ресур-
се и запослене, па не успева да
удовољи бројним прохтевима
грађана.

С друге стране, и сами пси
очигледно умеју да нањуше
намере шинтера, па им утекну
при самој њиховој појави.

Решење су стрелице за
успављивање?

Ситуација нигде није бајна, али
је у Омољици, према речима
председника тамошњег Савета
Месне заједнице Душана Луки-
ћа, поново алармантно.

– Kако долази зима, викен-
даши пуштају љубимце на ули-
цу да се сналазе, што се одмах
одрази и на бројност лутали-
ца на нашим улицама. Најте-
жа је ситуација у центру, око
пекара, нарочито ујутру кад
деца купују ужину, а ништа

боље није ни на периферији
села. Стога нам не преостаје
ништа друго, него да нон-стоп
зовемо „Зоохигијену” – каже
Лукић.

Његов колега из комшијског
Брестовца, Драган Миричић,
каже да је најмање петнаест до
двадесет паса концентрисано
само у центру, а има их и у
зони школе, као и неколико

група по селу.
– Према мојим информаци-

јама, било је и напада једног
истог пса, након чега смо одмах
звали „Зоохигијену”, која се
одазвала два пута. Ухватили су
неколико паса у центру, што
свакако није довољно – наводи
Миричић.

И у Старчеву је било уједа и
насртаја на више локација, али
се стање променило након што
је Савет МЗ упорно апеловао
на надлежну службу да помог-
не уплашеним грађанима.

Број опасних паса је опао
можда и зато што је „Зоохиги-
јена” одлучила да набави дуваљ-
ке и стрелице за успављивање,
с обзиром на то да техника хва-

тања мрежама није давала задо-
вољавајуће резултате. 

Неко их 
неприметно довози?!

Према речима првог човека Јабу-
ке, Слободана Илића, за годину
дана са улице је склоњен само
један пас који је нападао буквал-
но све и уједао.

– Заузврат смо добили десе-

так нових. Стварно не знам ко
их довози, јер се то ради веома
пажљиво и неприметно, али
сигуран сам да ће и то бити
откривено. Грађани Јабуке су
веома незадовољни због тога
што у селу постоје чопори који
држе своје територије, а њима
се прикључују и власнички пси,
па с времена на време, нажа-
лост, неко од мештана буде ује-
ден, а неретко и дете. Ми нема-
мо другог начина да решавамо
овај проблем изузев да прија-
вљујемо случајеве надлежнима.
Свестан сам да „Зоохигијена”
има мало људи и да је азил за
напуштене псе препун, али и
сигуран сам да ће бити прона-

ђено решење за овај проблем –
каже Илић.

Слично је и у Новом Селу,
где грађани константно прија-
вљују агресивне псе, који су 
распоређени у два-три чопора,
углавном између школе и Дома
културе, и  Поште. Према речи-
ма људи из Месне заједнице,
ухваћен је само један, и то мање
опасан, а не и онај који је уједао

мештане.
У Глогоњу има десетак лута-

лица, али за разлику од свих
претходних места, бар засад,
нису забележени напади на људе.
Према речима првог човека овог
села Славка Јовановског, због
хране најчешће циркулишу по
центру села (у школском дво-
ришту, око пекара, у парку), као
и на спортском центру.

– Није било никаквих прија-
ва у вези с насртајима или ује-
дима. Ти пси су углавном мир-
ни, а истиче се један прелепи
лабрадор ретривер и просто је
невероватно како је неко могао
да се одрекне тако лепог пса –
наводи Јовановски.
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У ИВАНОВУ ОДРЖАНА СМОТРА ЈУЖНОБАНАТСКИХ МАЂАРСКИХ ДРУШТАВА

Лепо је чувати разнолике божићне обичаје Ученици румунског језика из
глогоњског „Инфинитума” так-
мичили су се прошле године у
извођењу песама, а организа-
тор је било канадско удруже-
ње под називом „Музидава”.
Том приликом су награђени
неки учесници, међу њима и
Леонардо Моторожеску, који
се пласирао на друго место
успешно се представивши
рецитацијом, а и друга деца
су, према речима њихове мен-
торке Родике Марјану, прика-
зала изузетне вештине у изво-
ђењу песама.

Захваљујући представници-
ма поменутог удружења, недав-
но су стигле и награде из
Kанаде за победнике, као и
донација за куповину пригод-
ног школског прибора (бојице
и водене боје, прибор за ликов-

ну културу) за све учеснике
језичких радионица који су
раније са успехом положили
завршни испит за претходни
ниво.

Поред тога, ученица Јоана
Субић прошле недеље је уче-
ствовала на онлајн манифе-
стацији у организацији Румун-
ске школе из Мадрида, када
се такође представила реци-
тацијом, уз децу из Румуније,
Шпаније и Италије, а ових дана
предстоји и учешће друге деце
из „Инфинитума” на онлајн
културној манифестацији у
сарадњи с поменутом школом.

Банатски Брестовац: Урађен је
први слој асфалта (касније ће
бити стављен и други) у ули-
цама Бориса Kидрича и Жар-
ка Зрењанина, а у Улици Рат-
ка Павловића биће исто ура-
ђено чим време дозволи. Месна
заједница започиње припреме
за Нову годину, када ће поно-
во уручити слатке пакетиће за
брестовачку децу од једне до
осам година.

Банатско Ново Село: На кон-
церту румунске народне музи-
ке поводом Дана државности
Румуније, одржаном у недељу,
5. децембра, у вршачкој хали
„Миленијум”, учествовали су
и Новосељани, пре свега у орке-
стру чији је диригент био
Алеxандру Фрјанц.

Долово: Засад непознати почи-
ниоци недавно су ломили и
рушили све пред собом, чак и
ограду која је намењена

безбедности деце. Протеклог
викенда је одложена садња
медоносног биља, што ће бити
настављено наредних недеља,
па сви који то желе могу да се
јаве председнику локалне пче-
ларске организације Радовану
Шофеју (контакт-телефон
063/661-495).

Глогоњ: Насипањем струганог
асфалта Месна заједница је
наставила уређење путева кроз
село, и то у улицама Жарка
Зрењанина, Тамишкој и 4. окто-
бра. Прошле недеље је обијен
Храм Светих апостола Петра
и Павла, а провалници су одне-
ли новац. Чим време дозволи,
почеће радови на поплочава-
њу дворишта око зграде наме-
њене за становање избеглица.
У четвртак, 3. децембра, чла-
нице Удружења жена „Глогоњ-

ке” учествовале су на изложби
производа социјалног преду-
зетништва која је одржана у
просторијама организације
„Синхро”.

Иваново: МКУД „Боназ Шан-
дор” организовао је предста-
вљање божићних обичаја у субо-
ту, 4. децембра, у Дому култу-
ре, где је учествовало десетак
мађарских друштава из јужног
Баната.

Јабука: У току је насипање ризле
на банкине поред новоасфал-
тираних улица, а сав шут поред
пута биће уклоњен у најкра-
ћем року.

Качарево: Почела је рекон-
струкција капеле на гробљу.
Нове књиге нашле су се у пону-
ди библиотеке Дома културе.
Дани културе и традиције
националних мањина биће одр-
жани у суботу, 11. децембра,
од 11 сати, у свечаној сали
Месне заједнице.

Омољица: Друштвo пчелара je
у уторак, 7. децембра, органи-
зовало предавање Радомира
Бабовића, пчелара из Лазарев-
ца, који је говорио о техници
пчеларења која доноси резул-
тате, а следеће едукативно оку-
пљање је у уторак, 14. децем-
бра, у 18 сати, у просторији на
спрату Дома културе.

Старчево: У току је реконстру-
ција парка. Историчар и виши
кустос Народног музеја Срђан
Божовић одржао је историјски
час под називом „Панчево и
околина у време Другог свет-
ског рата” у уторак, 7. децем-
бра, у Креативном културном
клубу. Вања Денингер из Одре-
да извиђача „Надел” протеклог
викенда је учествовала на семи-
нару за младе вође у Врњачкој
Бањи, а један од предавача и
организатора био је начелник
Савеза – Старчевац Марко Иво-
шевић. Друштва пчелара орга-
низоваће предавање о пчела-
рењу током године Љубише
Јеверице из Звечке код Обре-
новца, у среду, 15. децембра,
од 18 сати, у свечаној сали
Месне заједнице.

Месне актуелности

ПРИЗНАЊА ЗА МЛАДЕ ГЛОГОЊЦЕ

Награде из Канаде

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

У ТОКУ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЦЕНТРА СТАРЧЕВА

Парк добија ново рухо
Ових дана полако се заокру-
жује уређење старчевачког Трга
неолита, тако што тамошњи
парк стиче нови изглед, оли-
чен у новим стазама, платои-
ма, канделабрима, урбаном
мобилијару и савременом деч-
јем игралишту.

Подсећања ради, претходно
су изградњом шеталишта и
подизањем пијачног платоа
успешно реализоване две фазе
замишљеног изгледа центра тог
насељеног места.

Иначе, за актуелну рекон-
струкцију парка из градске касе
је издвојено око двадесет мили-
она динара, чиме се, према
речима градоначелника Алек-
сандра Стевановића, уважава

оно што је важно месним зајед-
ницама.

– Ослушкујемо све што наши
суграђани, у овом случају жите-
љи Старчева, сматрају битним,
па ако за то постоји могућност,
на добре предлоге брзо се реа-
гује. Пример такве интеракци-
је јесте и ова реконструкција
парка, чиме градска власт пока-
зује да води рачуна о потреба-
ма Старчева и свих других насе-
љених места на територији
нашег града – истиче градона-
челник Панчева.

И председник Савета МЗ
Старчево Петар Андрејић
потврдио је да месна и градска
власт имају добру сарадњу и
нагласио да ће развој те локал-

не заједнице пратити сву дина-
мику развоја Панчева. Он је
најавио да ће и даље предња-
чити са иницијативама и аде-
кватно их образлагати, како би

биле прихваћене.
Према његовим речима, за

наредну годину у плану су
постављање још једне фонтане
и додатно озелењавање парка.

НЕВЛАСНИЧКИ ПСИ СУ ОЧИГЛЕДНО ТЕШКО РЕШИВ ПРОБЛЕМ

УЛИЦЕ СВЕ ПУНИЈЕ НЕЗГОДНИХ ЛУТАЛИЦА

Ближе се највеселији празници,
а многи им се, без обзира на
актуелну епидемијску ситуаци-
ју, веома радују и припремају се
да их дочекају на најбољи начин.

Тако је једна од првих мани-
фестација посвећених предсто-
јећем Божићу уприличена у субо-
ту, 4. децембра, у Дому културе
у Иванову, када је одржана смо-
тра јужнобанатских мађарских
културно-уметничких друштава,
коју је организовао домаћи „Боназ
Шандор”. Председник тог удру-
жења Андраш Немет први је гово-
рио и поздравио све суорганиза-
торе, ученике и присутне у публи-
ци, а најавио је и покрајинску
посланицу Ана-Марију Пинтер,
која је и отворила тај догађај.

Уследило је много песама и

приче поводом најрадоснијег
хришћанског празника, а најпре
су наступили домаћини – деца
из ОШ „Моша Пијаде” и певач-
ка група МКУД-а „Боназ Шан-
дор”. Потом су се у великој сали
Дома културе смењивали чла-
нови МКУД-а „Тамаши Арон”

из Војловице, па гости из Јер-
меноваца, Скореновца и Кови-
на, док су Вршчани чак трипут
излазили на бину. Нису изоста-
ле ни певачке тачке на палћен-
ском језику друге по бројности
ивановачке националне мањи-
не из Удружења банатских Буга-

ра „Иваново – Банат”, као и пред-
стављање панчевачког МКУД-а
„Петефи Шандор”.

Андраш Немет је био презадо-
вољан смотром и пожелео да исто
тако буде догодине у Вршцу, изра-
зивши наду да ће традиционал-
ни божићни обичаји на овим про-
сторима још дуго бити неговани.

– Код нас у Иванову, примера
ради, за Бадње вече деца иду по
кућама и певају божићне песме,
а чекају их слаткиши, воће или
шта је већ ко у могућности да
им поклони. Лепо је то што и
даље има малишана који корин-
ђају и на мађарском и на пал-
ћенском језику, па нас, рецимо,
тог дана увек обрадује бар пет-
-шест раздраганих групица –
наводи Немет.Домаћини најавили претпразничну атмосферу

Поклоне за показано знање заслужили
и Николина и Никола Бојковић

Два путића воде на две стране једног трга

Једно је сигурно – они су најмање криви...
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Шеснаеста манифестација
„Уметност, архитектура, дизајн”
отворена је у четвртак, 2. децем-
бра, у Галерији савремене умет-
ности. На њој су се, у оквиру
изложбе „(Де)конструкције про-
стора: архитектура другим сред-
ствима”, представили уметни-
ци чији се радови не виђају тако
често у галеријским простори-
ма: дизајнери и архитекте. Упра-
во с циљем да њихово стварала-
штво приближи љубитељима
визуелних уметности и јесте
настала ова манифестација, која
у Панчеву траје већ више од јед-
не и по деценије.

Неписано правило да се на
изложби сваке године предста-
ви по седам аутора испоштова-
но је и ове године. Своја дела су
изложили: Иван Перак, Снежа-
на Златковић, Зоран Димовски,
Живана Мијаиловић, Ирена
Мухар, Милица Денковић и Сло-

бодан Стошић, а кустос је Соња
Јанков, докторанд на Универ-
зитету уметности у Београду.

– Изложба окупља ликовне
уметнике, архитекте и дизајне-
ре различитих генерација који
у својим радовима тематизују,
документују, стварају и обли-
ковно (ре)дефинишу функцио-
налне, психолошке и културо-
лошко-историјске аспекте архи-
тектонског простора. За разли-
ку од изложби одржаних током
претходне две манифестације
„Уметност, архитектура, дизајн”,
које су окупљале само савреме-
не уметнике с домаће и интер-
националне сцене, ова изложба
укључује и радове архитектице
Снежане Златковић и објекте
дизајнерке Ирене Мухар, како
би се створио отворени дијалог
између професионалаца из 
различитих дисциплина. Циљ
изложбе је да кроз интердисци-

плинарни приступ укаже на
начине промишљања, грађења
и употребе архитектуре, с обзи-
ром на то да је она показатељ,
па чак и симбол, много ширих
тема и да је метод којим инди-
видуа може да нађе или створи
своје место у савремености –
рекла је Соња Јанков.

Манифестацију је подржало

Министарство културе и 
информисања, а поставку може-
те погледати до петка, 17. децем-
бра. Након тога, у среду, 22.
децембра, у 19 сати, у истом
простору биће отворена изло-
жба „XV Нове технологије – Брч-
кање”. Своја дела изложиће Вла-
димир Фрелих, Драган Матић
и Горан Деспотовски.

„Амате из Ксалитле” назив је
изложбе која је отворена у сре-
ду, 1. децембра, у Галерији Мило-
рада Бате Михаиловића, а нео-
бичан назив упућује на једнако
несвакидашњу поставку.

Реч је о колекцији 28 слика
из Ксалитле, области у мексич-
кој држави Гереро, сачињених
на папиру амате, која је део
уметничке збирке Амбасаде
Мексика у Србији.

– Ови експонати се већ дуги низ
година презентују по градовима
не само у Србији већ и у регио-
ну. Радови су урађени у техни-
ци која је врло вредна, будући
да је реч о специфичној врсти
папира и пигменту добијеном
из природних материјала који
доприноси заиста интензивном
колориту цртежа – рекла је на
отварању изложбе Ивана Мар-
кез Филиповић, уредница про-
грама визуелних уметности у
Галерији савремене уметности.

Шта је то амате папир?

За папир амате мало ко је на
овим просторима чуо, а то и не
чуди, јер је реч о врсти папира
коју су у далекој прошлости пра-
вили народи на подручју мек-
сичке висоравни. Они су, наи-
ме, сакупљали кору дрвета врсте
фикус, коју су потапали и кува-
ли у води с кречом да би добили
танке фолије биљновлакнасте
масе. Потом су фолије сушили
на сунцу и тако су стварали папир
амате различитих нијанси окер
боје и наборане текстуре.

Пре доласка Шпанаца амате
папир се производио у великим
количинама и био је веома
цењен. Стари народи су на њему
записивали своја научна, исто-
ријска и религиозна знања или

административне податке. Тра-
диционално, овај папир се кори-
стио и у ритуалима посвећеним
оздрављењу или за призивање
обилних киша и добре жетве.

Производња аматеа опстала
је захваљујући занатлијама, а
данас је она усмерена ка задо-
вољавању потреба народних сли-
кара из области реке Балсас у
Гереру. Њихова изванредна дела
пуна колорита и лепоте, уобли-
чена с великом сензуалношћу,
приказана су на изложби у Гале-
рији Бате Михаиловића.

Живописан колорит

„Уметност на папиру амате из
Ксалитле говори о народу који
поседује богату историју и тра-
дицију, с темама које нам при-

чају причу о њиховом животу
и друштвеним, економским и
религиозним догађајима, тако
различитим као што су рибо-
лов, пољопривреда, сточар-
ство, празници, ритуали или
једноставно само приказ при-
роде”, наводи се, између оста-
лог, у каталогу који прати
поставку.

На отварању изложбе присут-
нима се обратила и Марија Јевић,
чланица Градског већа задуже-
на за област културе и инфор-
мисања, која је истакла да јој је
част што смо у нашем граду
добили могућност да се овом
изложбом придружимо обеле-
жавању 75-годишњице успоста-
вљања дипломатских односа
између Мексика и Србије.

Министар Хуан Роберто Гон-
залес Рамирез, шеф канцелари-
је Конзуларног одељења Амба-
саде Мексика у Србији, такође
је био на отварању.

– Веома сам поносан што смо
у могућности да вам на овај
начин представимо један део
живописне културе и традиције
Мексика. Захваљујући дрвету
фикуса и пажљиво одабраним
бојама, моћи ћете да видите сли-
ке које представљају историју,
културу, па чак и забаву аутох-
тоног становништва с територи-
је Мексика – рекао је представ-
ник Амбасаде.

Изложбу можете погледати до
18. децембра. Галерија је отво-
рена сваког дана, осим уторком
и четвртком, од 18 до 21 сат.

ИЗЛОЖБА У ГАЛЕРИЈИ БАТЕ МИХАИЛОВИЋА

ДРАГОЦЕНИ ЦРТЕЖИ 
НАРОДА МЕКСИКА НА ПАПИРУ АМАТЕ

МАНИФЕСТАЦИЈА „УМЕТНОСТ, АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЈН”

(Де)конструкције простора

КОНЦЕРТ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Дувачки оркестар Панчева одушевио публику
Одличним концертом у двора-
ни Културног центра Панчев-
це је у недељу, 5. децембра,
обрадовао Панчевачки дувач-
ки оркестар, који је наступио
под диригентским руковод-
ством Бориса Матијевића.

Овај састав, који је сјајним
извођењем захтевног и разно-
врсног програма озбиљно загре-
јао дланове бројне публике,
основан је у новембру 2015.
године под окриљем Музичког
центра Панчево. Чланови орке-
стра су академски музичари,
професори, студенти, ученици,
естрадни музичари и љубите-
љи музике. Поред Панчева,

састав је наступао и широм
Србије, као и у Мађарској и
Русији. На програму у недељу

биле су, између осталог, ком-
позиције Ота Вагнера, Ферен-
ца Ковача, Фреда Помикала,

Зигфрида Рундела, Шостако-
вича, Биничког, Царевца и мно-
гих других.

Као гости концерта наступи-
ли су: дечји оркестар „Брас
пилићи”, плесни пар Сузана
Јанковић и Данијел Пејчић,
црквени хор „Свети Роман
Слаткопојац”, дечји хор и игра-
чи КУД-а „Станко Пауновић”
и мажореткиње из клуба „Пан-
чевачке лавице”. Посебан ути-
сак на присутне оставиле су
нумере „Марш на Дрину”,
„Тамо далеко” и „Ово је Срби-
ја”, које су уз пратњу оркестра
отпевала оба поменута хора.
Није изостао ни бис.

ПРЕДСТАВА И ИЗЛОЖБА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Како се др Влада 
Алексић винуо у небо

Ф И Л М С К И
Ш А П Т А Ч

Пи ше: Слободан Новокмет

Шјамалан има необичан тале-

нат да од просечне идеје напра-

ви сјајан филм („Шесто чуло”,

„Unbre a ka ble”) и да од интри-

гантних идеја направи лош или

просечан филм („The Hap pe -

ning”, „Lady in the Water”,

„Old”).

Откако се после филмова

„Split” и „Glass” помало повратио

у окриље љубави критике и

публике, након

неких заиста

бедних прома-

шаја, Шјамалан

тражи начине

да остане реле-

вантан у актуел-

ном тренутку и

то ове године

покушава фил-

мом „Old”, који

пада негде

између, у сиву

зону М. Најтове

просечности. Tо

значи да има и

солидних и врло

поспрдних момената. У суштини,

Шјамалан опет погађа идејом,

али пада на реализацији.

Прича о људима који се на

одмору затекну на рајској пла-

жи с које не могу да побегну и

на којој убрзано старе сасвим је

потентна за један зоносумра-

ковски психолошки трилер-

-хорор са идејама које би флер-

товале са страхом од старења,

смрти, болести и човековим

сучељавањем са истим. Међу-

тим, не лези враже, уместо да

се унесемо у причу, из филма

нас стално избацује што глума

на нивоу аматерског позоришта

локалне месне заједнице, што

нека сценаристичка решења

која не би направио ни 10-годи-

шњак (на пример: јефтина фора

да сваки лик говори реченице

које осликавају његово занима-

ње – статистичар стално говори

у процентима, психолог покуша-

ва све да анализира и сл.).

Такође, иако интригантна и

мистериозна, идеја са убрза-

ним старењем константно

противречи сама себи. Неки

ликови као да нису погођени

тиме: коса и нокти им не

расту, али се зато лешеви 

распадају. Да не спомињемо

операцију ножићем који прет-

ходно нико није ни дезинфи-

ковао.

Чини се да се ликови на плажи

ниједном не повезују у неку кохе-

зивну филмску целину, као да су

све време наба-

цани једни пре-

ко других без

правих филм-

ских интеракци-

ја, понашајући се

неприродно и

непримерено

ситуацији. Ту не

помаже бла-

мантно хисте-

рична глума ина-

че солидне Вики

Kрипс, чији

енглески акце-

нат константно

пара уши. Одговор на питање

зашто компетентни глумци и

редитељ који је некада знао с

пажњом да постави сцене (сетимо

се само тензије „Шестог чула”)

сада пружају моменте који делују

аматерски, можда лежи у чиње-

ници да је филм сниман за време

корона карантина. Тада је облак

епидемије лебдео над главама

свих учесника, који као да су желе-

ли да сниме све из првог покуша-

ја плашећи се заразе.

И поред тога, филм има лепу

локацију, солидан рад камером

и неколико ситуација које су или

апсурдно забавне или гротескно

застрашујуће (ту сцену ћете лако

препознати), али хронична

несимпатичност свих ликова и

њихове наивне интеракције, као

и рупе у причи константно ће

вас „извлачити” из филма у

реалност, а то није нешто што

желите када се препуштате

филмској магији.

Још филмских критика истог аутора потражите на 
порталу film ski sap tac.wor dpress.com  или на „Фејсбук” 

и „Инстаграм” страницама „Филмски шаптач”.

„Old”: Без старца нема
ударца или ипак...

Представа „Време лета” наста-
ла по мотивима текста „Сусрет
у магистрату” Милорада Миће
Илића, коју је режирала Пан-
чевка Јасмина Вечански, биће
изведена у среду, 15. децем-
бра, у два термина – од 18 и од
20 сати, у дворани Културног
центра, а улаз је бесплатан.

Радња се одвија почетком 20.
века, када је човек полетео на
справама тежим од ваздуха.

„Одмах после браће Рајт, у
Америци, наш др Влада Алек-
сић полеће на сопственој лети-
лици, у центру Панчева! Један
доктор медицине, који успе-
шно лечи људе, својим радо-
зналим духом успева да се вине
у небо први на овим простори-
ма. Иза њега не стоје моћни
спонзори, већ пријатељи, вели-
ки људи српске историје, под-
једнако загледани у тајну. Иси-
дора Секулић, Светислав
Kасапиновић, Олга Смедере-
вац, Милан Ћурчин, Мита

Топаловић и многи други били
су део креативног и слободног
духа Панчева. То је било вре-
ме лета!”, стоји у најави за
представу на веб-порталу Кул-
турног центра.

У представи играју: Младен
Вуковић, Ђорђе Митровић,
Јелена Тркуља, Милена Пре-
дић, Лука Јовановић и Марјан
Дакић Дака.

Од 10. до 16. децембра, у
фоајеу Културног центра, биће
постављена и истоимена изло-
жба Милорада Илића, урађена
на основу књиге „Kако је поле-
тела Српска Спарта”. Поставку
чине увећане архивске фото-
графије и документи о животу
др Владимира Алексића, родо-
начелника српског ваздухоплов-
ства; о градњи летелице којом
је полетео у Панчеву 1909. годи-
не; о његовом чувеном Санато-
ријуму и генерално о том вре-
мену у Панчеву.

Биће изложено и неколико
пројекција компјутерске репли-
ке авиона др Владимира Алек-
сића и десетак илустрација
догађаја из поменуте књиге,
чији је аутор млада панчевач-
ка уметница Маја Ранисављев.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан
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ДОЛАЗАК ОДБОЈКЕ У ПАНЧЕВО

ДУГА ТРАДИЦИЈА ИГРЕ ПРЕКО МРЕЖЕ
Панчево је одувек имало богату спорт-
ску традицију. Скупштина Спортског
друштва „Слога” одржана је 21. јануа-
ра 1945. године, а на њој је одлучено да
се оснује шеснаест спортских секција.
Једна од њих била је и одбојкашка...

Одбојкашки спорт у Панчеву постоји
баш дуго. Према казивањима старих
Панчеваца Димитрија Николајевића,
Бошка Таназевића и Милана Царине,
одбојка се играла пре Другог светског
рата на Ђачком купатилу на Тамишу и
у дворишту Гимназије.

Нешто касније изграђено је играли-
ште и на теренима Веслачког клуба.
Одбојка се играла углавном по подне, а
њоме су се бавили претежно ученици
Гимназије и панчевачки студенти. Неко-
лико пута годишње игране су утакми-
це између репрезентације „Ђачког купа-
тила” и екипе са игралишта код Веслач-
ког клуба. Селекцију „Ђачког купати-
ла” предводио је Паја Димовић, који је
погинуо у биткама за ослобођење земље,
1944. године, на Дунаву, код Батине.
Из тог времена у спортском животу
Панчева позната су одбојкашка имена:
Брана Марковић Ћора, Милан Лука-
чев и Слонче Стојнов. Брана Марковић
се после ослобођења бавио друштвено-
-спортским радом у Београду, а Милан
Лукачев и Стојнов су успешно играли
за „Црвену звезду” из нашег главног
града.

Током окупације Панчева, од 1941.
до 1944. године, одбојка се масовно
играла. Многе генерације ученика Гим-
назије нису могле да се упишу на жеље-
не факултете, па су највећи део сло-
бодног времена проводиле на Ђачком
купатилу, купајући се и играјући одбој-
ку.

Одбојкашка секција Спортског дру-
штва „Слога” озбиљније је почела да
ради 1946. и 1947. године. Носиоци
свих, претежно организационих посло-
ва били су: Димитрије Николајевић,
Брана Марковић, Милета Тешин (из
Зрењанина) и Анте Ламбаша, који су
се налазили на одслужењу војног рока
у Панчеву и радили као физиотерапеу-
ти у Руској болници. Највише играча у
репрезентацији Војводине на првом
послератном првенству Југославије,
1945. године у Суботици, било је из
Панчева. Један одбојкаш је био из Мола,
а један из Зрењанина. Из Панчева су
тада играли: Душан Барјактаревић, Све-
тислав Михајловић, Милета Тешин и
Милан Царина. Репрезентација Војво-
дине је освојила треће место. Изградња
новог одбојкашког игралишта у Пан-

чеву почела је 1947. године, на месту
где се сада налази зграда Скупштине
општине Панчево. Игралиште је напра-
вљено добровољним радом љубитеља
одбојке и играча. Шљака је узета из
ложионице, с главне железничке ста-
нице на Тамишу, а ваљана је импрови-
зованим ваљком. Горњи слој је био
покривен црвеном шљаком донетом из
циглане. Стубови за мрежу били су
начињени од металних шипки са отпа-
да. Мрежу, по одговарајућим димензи-
јама, исплели су панчевачки рибари.
На овом терену одбојка се играла све
до 1957. године. Тада је саграђено ново
игралиште, на улазу у Градски
стадион, заједно с кошаркашким.

У другој половини 1947. године фор-
мирана је Одбојкашка секција „Дина-
мо”. Обављен је упис нових чланова за
мушку и женску екипу и постављена

чвршћа организација рада.
У мушкој екипи први регистровани

играчи били су: Бошко Таназевић,
Душан Барјактаревић, Светислав Михај-
ловић, Душан Пауновић, Небојша Ћор-
ковић, Панта Арсеновић, Душан Патић,
Мића Ђорђевић, Спасоје Ристић, Дани-
ло Рајков, Милан Царина, Иван Њам-
цуљ, Милан Алексић, Милорад Бајић
и многи други.

Милан Царина, један од најбољих
панчевачких играча, уписао се 1947.
године на факултет у Загребу и играо
је за Одбојкашки клуб „Младост” све
до 1953. године. Иван Њамцуљ, такође
један од најбољих панчевачких одбој-
каша, студирао је у Београду и играо за
Одбојкашки клуб „Црвена звезда”.

У женској екипи су играле: Вера
Ђулинац, Невенка Кендерешки, Вера
Петровић, Лепосава Пауновић, Иванка

Петровић Ђурков, Божурка Ивановић
и друге.

Осим на игралишту Одбојкашке сек-
ције „Динамо”, одбојка се играла и
код Веслачког клуба и на Тиршовом
игралишту у Народној башти. Са осни-
вањем Пилотске школе у Панчеву
добило се још једно игралиште, а
питомци Пилотске школе почели су
да играју одбојку и да популаришу
овај спорт.

Одбојкашки центар Панчево форми-
ран је 1950. године. Имао је задатак да
популарише одбојкашки спорт, да уса-
глашава систем такмичења с вишим
одбојкашким инстанцама, да води так-
мичења и региструје играче. Те године
су формирани и клубови у селима у
панчевачкој општини. Центар је радио
око две године, а затим се угасио.

У раздобљу од 1945. до 1950. године
одбојка се у Панчеву играла с промен-
љивим резултатима. Услед помањкања
озбиљнијих организационих форми у
одбојкашкој организацији Југославије,
одбојка се у Панчеву претежно играла
рекреативно, без великих спортских и
такмичарских мотива. У спортској кли-
ми Панчева доминирали су фудбал, бокс
и куглање, који су имали знатно повољ-
нији друштвени и материјални поло-
жај. Због тога су најперспективнији одбој-
каши из Панчева наставили каријере у
клубовима из Београда, Загреба и Новог
Сада. Александар Живковић

Из пера Харијет Манкастер, аутор-
ке чувеног серијала књига о Иси-
дори Мун, стиже нам инспиратив-
на прича о јунакињи која превази-
лази све препреке и успева да про-
нађе свој пут: „Викторија Сенка –
опака и светлуцава”.

Радња књиге је праћена необич-
ним авантурама и јунацима с који-
ма је лако поистоветити се. Књига
је намењена деци узраста од седам
до девет година.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали ко
бисте били кад бисте на један дан могли
да будете неко други. Књиге из „Вул-
кана” добиће аутори следећих порука:

„Тешко је одлучити, има пуно кан-
дидата. Можда Ју Несбе. Волео бих
да видим како је у глави мог омиље-
ног писца.”

„Била бих Бил Гејтс, само да бих
могла да проверим да ли је истина
све што се о њему прича.”

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање да ли знате за неки
љубавни троугао у свом окружењу:

„Чуј троугао! Судећи по посети-
тељкама које обилазе мог младог оже-
њеног комшију док му супруга ради,
оно тамо је љубавни многоугао!”

„За љубавни не знам, али зато су
ми на нос изашли они правоугли,
једнакокраки и једнакостранични
над којима се син презнојава меша-
јући формуле за обим и површину.
Кад ће распуст?!” Д. К.

Два читаоца који до следеће сре-
де, у 12 сати, на имејл kon kurs.pan -
ce vac @gmail.com  пошаљу најдухо-
витији одговор на питање: „Кога
или шта бисте ви опљачкали?”,
наградићемо по једном књигом.
Не би требало да одговор буде дужи
од једне до две реченице. У насло-
ву имејла напишите назив књиге
за коју конкуришете. Награђене
одговоре ћемо објавити у наред-
ном броју.

Пре више од двадесет година
наследница Патриша Локвуд оте-
та је током пљачке њеног породич-
ног имања, а затим месецима држа-
на закључана у забаченој колиби.

Патриша је умакла, али умакли
су и њени тамничари – а предмети
украдени у пљачки никада нису
пронађени. До сада...

Вин

Викторија Сенка

Два читаоца који до следеће среде, у
12 сати, на имејл kon kurs.pan ce vac -
@gmail.com  пошаљу најдуховитији
одговор на питање: „Познајете ли неку
особу која је опака и светлуцава?”,
наградићемо по једном књигом. Не
би требало да одговор буде дужи од
једне до две реченице. У наслову имеј-
ла напишите назив књиге за коју кон-
куришете. Награђене одговоре ћемо
објавити у наредном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Алибунар је мало место ушушкано у
централном делу jужног Баната, у вој-
вођанској равници. Налази се у истои-
меној општини. Алибунарчани су наше
прве комшије, а како то обично бива,
прве комшије су повезане, сарађују и
помажу се.

Општина има добар географски поло-
жај, туда пролази међународни пут Е-
-94 Београд–Вршац–Темишвар. Добра
инфраструктурна повезаност с већим
градовима, плодна земља, родни вино-
гради и воћњаци допринели су томе да
села у овој општини „живе”.

Алибунар је раскршће где бирате у
ком правцу ћете даље наставити пут, а
поред тога што је раскршће путева, ово
место је и раскршће ветрова, који овде
демонстрирају своју снагу. Инвестито-
ри су сагледали потенцијал ветрова на
овом потезу, па је тако саграђен ветро-
парк и тиме су ветрењаче постале
заштитни знак овог места.

Историјат

Како археолошка истраживања сведо-
че, територија данашњег Алибунара
била је насељена још у периоду неоли-
та, преко бронзаног доба и за време
Римљана. У списима се први пут поми-
ње као место Алијина вода у шеснае-
стом веку, под турском влашћу. Име
Алибунар је настало по Али-пашином
бунару који је овде постојао и чија вода
је по веровању била лековита. Након
повлачења Турака Алибунар постаје
српско насеље с 32 домаћинства.

Данас је Алибунар класична банат-
ска варош, чијим се улицама нижу
типичне банатске куће, с великим

ајнфорт капијама, двориштима, еко-
номским деловима, амбарима... Већи-
ну красе двоструки дрвени прозори и
фасаде живописних боја украшене орна-
ментима и хоризонталним и вертикал-
ним барељефима. Алибунар је мулти-
културална средина. Поред већинског
српског становништва, овде живе Руму-
ни, Мађари, Словаци, Роми, што чини
занимљив спој традиције, културе и
језика.

Паркић и две цркве

У центру овог мирног банатског села је
парк у коме се налазе две цркве: Румун-
ска православна црква Светих апостола
Петра и Павла и Српска православна
црква Благовести. Ово је вероватно сли-
ка на коју, на помен Алибунара, поми-
сле сви они који су га посетили. Две
цркве, једна поред друге, својеврсни су
храм правих вредности које се негују у
срединама као што је Алибунар.

Храм Благовести је саграђен 1796.
године, да би у априлу 1798. године
био освећен од стране епископа вршач-
ког Јосифа Јовановића Шакабенде. Ико-
не на иконостасу радило је више сли-
кара тог доба. Део композиције радио
је Живко Петровић, а други део Петар
Драгић.

Румунска православна црква подиг-
нута је 1896. Осликавање ове цркве
поверено је Филипу Матеји из Руму-
није, а црква је посвећена Светим апо-
столима Петру и Павлу.

Више од двеста година ова два храма
сакралне архитектуре представљају сим-
бол Алибунара и негују причу о слози,
заједништву и јединству двају народа,

Срба и Румуна, који живе један уз дру-
ги и деле и добро и зло кроз столећа.

У непосредној близини се налази и
Капела Краљице крунице, као и Цен-
тар за културу општине Алибунар, где
се одвијају различите манифестације,
попут недавно одржаних „Михољских
сусрета села” и филмских пројекција.

На самом улазу у парк постоји и спо-
мен-чесма, у част палих бораца против
фашизма, где се сваког 3. октобра оста-
вљају венци и на тај начин обележава
Дан ослобођења општине од фашизма.

Девојачки бунар – туристички бисер

Понос општине Алибунар је излети-
ште Девојачки бунар, које предста-

вља туристички потенцијал који тек
треба искористити. Девојачки бунар
је најпознатије излетиште Специјал-
ног резервата природе Делиблатска
пешчара, коју називају и: „банатска
пешчара” , „мала Сахара”, „велика
пешчара”.

Неколико је легенди које се везују
за настанак имена Девојачког буна-
ра. Према једној, излетиште је доби-
ло име по девојкама које су се оку-
пљале око бунара, узимале воду и
носиле их уморним радницима. Дру-
га легенда се везује за несрећну љубав
и смрт девојке Достане. У кућама
земуницама живели су Срби и Руму-
ни, чији су домови били честа и лака
мета турских хорди. Млада девојка
Достана се заљубила у турског мом-
ка, с којим је покушала бекство.
Породица и комшије су били толи-
ко огорчени њеним поступком да су
је сустигли и убили крај бунара. Ода-
тле Девојачки бунар. Трећа легенда
која се шири чаршијом јесте прича
о води из бунара. Верује се да девој-
ка која се умије водом и замисли
лик вољеног за њега ће се и удати.

Сузана Јанковић
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Да ли знате који је орган у
нашем организму познат као
главна лабораторија или чак
фабрика хемијске индустри-
је? Реч је о органу који се
уједно издваја и по својој вели-
кој моћи регенерације, али и
по томе што, нажалост, први
страда када у своје тело путем
хране, пића, козметике или
лекова унесемо превише ток-
сина. Ако и нисте знали, одго-
вор сада наслућујете – то је
јетра.

Готово свака ствар коју поје-
демо, попијемо, удахнемо или
ставимо на кожу биће прера-
ђена у овом нашем највећем
унутрашњем органу. Јетра
представља наше најмоћније
и најкомплексније оружје за
заштиту од свих штетних суп-
станци. У сваком тренутку у
њој се одиграва неколико
хиљада биохемијских реакци-
ја и других процеса важних
за нормално функционисање
организма.

Управо то јетру чини орга-
ном који ће у великој мери
трпети последице нашег
нездравог начина живота. Пре-
великим уносом штетних
материја, без обзира на то да
ли је реч о нездравој исхрани
или конзумирању алкохола
или лекова, с годинама ћемо
све више оштећивати функ-
цију јетре. Ови поремећаји
одразиће се потом и на наше
целокупно здравље: наиме,
када се функција јетре успо-
ри, наш организам постепено
долази у стање хроничног тро-
вања.

Главна невоља је, наиме, у
томе што су болести јетре гото-
во увек подмукле, без карак-
теристичних симптома, па
болест у почетку неприметно
напредује и неретко бива при-
мећена тек кад проузрокује
тежа оштећења. У таквим слу-
чајевима се може десити да
пресађивање (трансплантаци-
ја) јетре буде једини могући
вид лечења.

О најчешћим обољењима
јетре, условима за трансплан-
тацију овог органа у Србији,
утицају лекова и суплемена-
та на јетру, те о препорукама
за превенцију обољења јетре
разговарали смо са др Татја-
ном Ђоровић, интернистом
гастроентерохепатологом у
Општој болници Панчево.

ПАНЧЕВАЦ: Kолико често се
у панчевачкој болници сусре-
ћете с пацијентима са обоље-
њима јетре?

ДР ТАТЈАНА ЂОРОВИЋ:
Данас знамо за читав спектар
обољења која могу захватити
јетрене ћелије, жучне путеве
у самој јетри или крвне судо-
ве јетре. У нашој болници на
прегледе код гастроентерохе-
патолога долази знатан број
људи. Kод њих дијагностику-
јемо болести јетре различите
етиологије, а најчешће је то
алкохолна лезија јетре, при
чему се степен обољења кре-
ће од минималних лезија, па
све до цирозе. Има и неалко-
холних болести јетре. Издва-
ја се пре свега такозвана масна
јетра. Сматра се да чак 20%
одраслих особа има масну
јетру. Нажалост, због читаве
ове ситуације с пандемијом
коронавируса лично нисам
водила статистику, али при-
метан је пораст броја особа
које имају поремећену функ-
цију јетре. Промене поједна-
ко погађају и мушкарце и
жене. У својој пракси сусре-
ћем и такозвани NASH (неал-
кохолни стеатохепатитис), а
чести су и вирусни хепатити-
си (првенствено Б и Ц), али и
аутоимуне болести које оште-
ћују јетру. Оштећења јетре

неретко изазивају и болести
срца, као и употреба неких
врста лекова, чак и у концен-
трацијама који нису ексце-
сивне. Јетра је, нажалост, и
најчешће место појаве мета-
стаза.

• Да ли сте запазили код
Панчеваца неке навике у
исхрани или понашању које
лоше утичу на здравље јетре?

– Наша средина, Банат,
позната је по обилној, висо-
кокалоричној храни. Уноси се
доста угљених хидрата, не зао-
стаје се ни у уносу алкохол-
них пића... Статистике пока-
зују да имамо велики број обо-
лелих од дијабетеса, пре све-
га мислим на тип 2. Укратко,

лоше навике становника овог
поднебља неминовно се одра-
жавају на здравље јетре и на
укупно здравље организма.
Једну ствар увек морамо има-
ти на уму: све што унесемо у
организам пролази кроз јетру.
На нама је одлука да ли ћемо
је чувати или уништавати.

• Шта је ваш предлог – како
најбоље превенирати обоље-
ња јетре?

– Пре свега избалансирана
исхрана, која подразумева
такозвану медитеранску
исхрану: не више од два гра-
ма соли у току дана, пуно
поврћа, воћа, влакана, рибе и
морских плодова. Слатко и
месне прерађевине ретко, од
алкохолних пића у реду је
умерена конзумација вина. То
подразумева једну чашу црног
вина на дан. Битан је редован
сан и, уколико је то данас
могуће, живот без стреса.

• Kолико често треба кон-
тролисати стање јетре и које
прегледе препоручујете?

– Помоћу ултразвука, као
суверене методе за одређива-
ње величине јетре и промена
у њој, и лабораторијских ана-
лиза (тзв. хепатограм) може-
мо одредити да ли постоји
неко обољење јетре. Требало
би да здраве особе ураде овај
сет прегледа барем једном
годишње, а пацијенти који већ

имају дијагностиковану неку
од болести јетре знатно чешће,
онако како одреди њихов хепа-
толог.

• Kада дође до цирозе јетре,
каква је прогноза?

– Цироза је крајњи стади-
јум у болести јетре и данас је
најчешће последица злоупо-
требе алкохола. Оваква јетра
више не може да „одговара”
на захтеве организма и дола-
зи до манифестне болести. О
јетри треба водити рачуна пре
него што дође до цирозе, јер
кад цироза наступи, тада једи-
но преостаје да се стање одр-
жава на постојећем нивоу, док
се не дође до трансплантаци-
је јетре.

• Да ли трансплантација зна-
чи сигурно излечење?

– Пресађивање јетре данас
је широко прихваћена мето-
да лечења акутног или хро-
ничног престанка рада јетре.
Понекад је то једина метода
лечења за болеснике у завр-
шном стадијуму болести.
Успешна трансплантација
омогућава нови живот, али и
бољи квалитет живота, па се
многи пацијенти могу врати-
ти нормалним животним и
радним активностима.

• Kолико се у Србији чека
на трансплантацију јетре?

– Трансплантације јетре се
раде спорадично, а треба да
их је бар 100 до 150 годишње.
Један од разлога је недоста-
так органа, односно донора.
У Србији их је на милион ста-
новника мање од два или три,
док их Хрватска има од 12 до
15, Немачка од 15 до 20,
Аустрија од 20 до 25. Шпани-
ја има најбоље светске резул-
тате у прикупљању донорских
органа, са чак 35 донора на
милион становника, те се на
трансплантацију у тој земљи
у просеку чека нешто краће
него у осталим земљама.

• Kако лекови утичу на
јетру?

– Оштећење јетре узроко-
вано уносом лекова, такозва-
но хепатотоксично деловање,

може, између осталог, пого-
дити особе са историјом боле-
сти јетре. Иако је њихова јетра
у могућности да правилно 
разграђује лекове, потребно
је предузети мере опреза, јер
је у њиховом случају оштеће-
ње јетре, уколико до њега дође,
теже од оног код здраве осо-
бе. Лекови могу оштетити
јетру особа које често пију
алкохол, јер јетра другачије
разграђује материје уз прису-
ство алкохола, који пак, у ком-
бинацији с лековима, допри-
носи стварању токсина што
уништавају јетру. Проблема
са утицајем лекова на јетру
понекад, мада ређе, могу има-
ти и особе са алергијама на

лекове, затим осо-
бе старијег живот-
ног доба, као и оне
с претераном
телесном тежи-
ном. Антибиоти-
ци, антиепилепти-
ци и антидепре-
сиви су лекови
чијег хепатоток-
сичног деловања
су лекари свесни,
те с пажњом при-
ступају преписи-
вању терапије.
Лекови за снижа-
вање холестерола
у крви који садр-
же нијацин или
статине изразито
су делотворни и
врло често се пре-
писују, али дово-
де до пораста
вредности јетре-
них ензима и
оштећења јетре, те
је неопходно узи-
мати их под меди-
цинским надзо-
ром.

• Шта је с леко-
вима који се изда-
ју без рецепта и
суплементима?

– Лекови и дода-
ци исхрани који
нису прописани
од стране лекара
често се схватају
олако и управо
зато представља-
ју опасност по
јетру. Претерано
коришћење и пре-
велике дозе несте-
роидних антиреу-

матика и парацетамола током
неколико дана узастопно спо-
собни су да оштете јетру чак
и код здравих људи. Зато се
увек за унос препоручује нај-
мања могућа доза. Додаци
исхрани и биљни препарати
такође могу оштетити јетру.
С обзиром на то да се налазе
у слободној продаји, њихове
карактеристике ретко су
тестиране од стране фарма-
цеута. Стога, никада такве
препарате не узимајте на сво-
ју руку.

• Kоја допунска терапија је,
по вама, делотворна када је
реч о регенерацији јетре?

– Важно је да исхрана буде
редовна, умерена и богата
воћем, поврћем, житарицама
и орашастим плодовима, те
намирницама с високим садр-
жајем калијума, попут пара-
дајза, банана и бадема. Побри-
ните се за оптималан унос
воде и избегавајте токсине
попут дувана, алкохола, заси-
ћених масти и рафинисаног
шећера. Повремено спрово-
дите детоксикацију свежим
соковима од поврћа, попут
шаргарепе, цвекле или кеља.
Редовно конзумирајте биљке
попут артичоке и сикавице,
јер изванредно делују на јетру.
Њихови екстракти се налазе
у препаратима које хепатоло-
зи преписују. Драгана Кожан

Авалска улица припада
територији Месне заједни-
це Центар. Под овим нази-
вом постоји од 1968. годи-
не, а простире се од Бори-
слава Шипоша.

Авала је ниска планина,
јужно од Београда. Пред-
ставља северни крај Шума-
дијске греде, која се од Руд-
ника провлачи кроз ниску
Шумадију и то је развође
између сливова Саве и Дуна-
ва. Висока је 511 м (врх
Жрнов) и уздиже се
око 200 м изнад
околног таласа-
стог терена.
Минерал авалит
добио је име по
Авали, на којој
је пронађен.

К р а ј е м
2007. године
С к у п ш т и н а
града Бео-
града про-
гласила је
Авалу зашти-
ћеним при-
родним добром
са укупном
површином од
489 хектара.
Још је кнез
Милош 1859.
године донео одлу-
ку да се Авала загра-
ди и заштити, а 1936.
године проглашена је за
национални парк. Президи-
јум Народне скупштине
1946. године доноси одлу-
ку да буде проглашена
добром од општег значаја.

На њеном врху се налази
Споменик незнаном јунаку,
који се повезује с масони-
ма.

Београд је између два свет-
ска рата, а посебно у време
краља Александра, био
важна тачка на масонској
карти Европе. У њему је
1926. године одржан кон-
грес свих најважнијих ложа
слободних зидара. Покро-
витељ конгреса био је моћ-
ни београдски индустрија-
лац Ђорђе Вајферт, чији је
лик данас на новчаници од
1.000 динара. На овом ску-
пу су учествовали и масони
Велике ложе Краљевине
Срба, Хрвата и Словенаца
„Југославија”, што је зани-
мљиво ако се зна да је тако
названа пуних десет годи-
на пре него што је Алексан-
дар 1929. тим именом
назвао своју краљевину!

Пре шест година, 9. апри-
ла 2015, Француз Данијел
Келер, који се сматра јед-
ним од најмоћнијиих масо-
на на свету, у Београду је
одржао предавање на тему
придруживања Србије ЕУ.
Говорећи о настанку Југо-
славије, он је дипломатски
рекао: „Не могу да искљу-
чим да је међу уједините-
љима и оснивачима Југо-
славије било много браће”,
при чему треба имати на

уму да се масони међу
собом ословљавају са „бра-
те”. Случајно или не, Келер
је ово предавање одржао у
згради на Теразијама број
1, где је 1. децембра 1918.
проглашено уједињење
Срба, Хрвата и Словенаца.
Краљ Александар, који је
био потписник документа о
уједињењу, све до 1922.
године, када је извршена
реконструкција његовог дво-

ра оштећеног у бомбар-
довању, у тој згради

је живео!
„Краљу уједи-

нитељу” дугујемо
и Споменик
незнаном јуна-
ку на Авали,
саграђен у
т р а д и ц и ј и
м а с о н с к и х
храмова. Гра-
ђен је по
н а ц р т и м а
И в а н а
Мештровића,
и самог масо-
на, од 1934.
до 1938. годи-

не. Вајар је за
узор имао гроб-

ницу краља Мау-
золеја, по којој се

сви такви мону-
менти данас зову

„маузолеји”, у Халика-
масу, данашњем Бодруму.

Он је, међутим, аутор и дру-
гог симбола Београда – спо-
меника „Победник”, поста-
вљеног на Калемегдану.
Овај кип је рађен по угледу
на Александријски светио-
ник. И светионик и маузо-
леј сматрају се светским
чудима...

Осим што су и њихов
финансијер (краљ Алексан-
дар) и њихов аутор
(Мештровић) били масони
и што следе традицију „сло-
бодног зидарства”, карак-
тер масонског потписа даје
им чињеница да је црни
Споменик незнаном јунаку
прецизно окренут ка белом
„Победнику”. Другим речи-
ма, поглед посматрача који
стоји на улазу авалског спо-
меника уперен је право на
споменик на калемегдан-
ској тврђави.

Слични споменици незна-
ним херојима постоје и у
другим европским метро-
полама, али су они тамо
обично постављени у цен-
тру града. Неки аутори сма-
трају да је у Србији изабра-
на баш Авала зато што има
облик пирамиде. А да би
подсећала на масонски сим-
бол, кажу они, требало је
одсећи јој врх – срушити
средњовековни град Жрнов
који се налази на њој. 

Како год, постоје фото-
графије на којима је забе-
лежен почетак радова: краљ
Александар изводи први
ударац сребрним чекићем
– основним масонским сим-
болом. М. П.

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: АВАЛСКА

Масонски споменик

на планини

Иван
Мештровић

НАША ГОШЋА: ДР ТАТЈАНА ЂОРОВИЋ, ИНТЕРНИСТА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГ

СТАРАТЕ ЛИ СЕ ВАЉАНО О СВОЈОЈ
ЛИЧНОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ?



– Пењање ми је неисцрпан
извор забаве, пре свега због сво-
је јединствености, као и због везе
с природом, због чега имам при-
лику да добар део викенда не
седим у граду. А на стени је сва-

ки смер своја прича и сваки
потез је другачији. Највише
волим „вођење”, то ми је некако
спој свега – издржљивости и
физичке и менталне снаге –
поентира Александар.
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Многи су летос здушно пратили
Олимпијске игре у Токију. Поред
већ афирмисаних и нама бли-
ских спортова, они знатижељ-
нији могли су да уживају и у
једном новом, који је многе оста-
вио без даха.

Реч је о спортском пењању, а
оно се у Јапану први пут појави-
ло на највећем светском такми-
чењу.

И у нашем граду је однедавно
занимљиво, заправо од 2014.
године, када је у Барутани изгра-
ђена вештачка стена. Отада се
многи, пре свега млади, одва-
жно „веру”, а утисци су им непо-
дељени – ко проба, пожели да
се пење до краја живота.

Неки од њих већ дуже време
то раде и организовано у оквиру
Планинарско-еколошког клуба
„Соко”.

Спортско пењање у Панчеву се
упадљивије појавило 2014. годи-
не, отприлике у време када је у
парку Барутана постављена
вештачка стена.

То је дало велики подстрек
развоју овог спорта, који је недав-
но, у Токију, постао и део олим-
пијске фамилије.

Поред Барутане, 
тренинзи и у Хали

Један од инспиратора ове лепе
приче, Бранислав Ровчанин,
водич у Планинарско-еколошком
клубу „Соко”, каже да су дотад
заљубљеници у ову активност,
углавном чланови поменутог
удружења, тренирали на при-
родним теренима, попут Кошут-
њака или Остравице.

– Експанзија спортског пења-
ња дефинитивно је почела са
изградњом вештачке стене, када
постајемо и чланови државног
савеза и укључујемо се у такми-
чарски процес, а већ те прве
године имали смо сениорског
првака и јуниорског вицешам-
пиона. Пре тога смо се мучили
све док нисмо створили услове
за тренирање у затвореном, јер
смо то могли само напољу, што
је практично било могуће само
око шест месеци. Извесно време
смо се довијали тако што смо
направили један простор у самој
Барутани, све док нисмо оспо-
собили једну просторију у Хали
спортова, коју називамо „болде-
рана”. То је зато што тамо може-
мо да тренирамо и трећу дисци-
плину, под називом болдер, који
представља пењање без обезбе-
ђења на стени до четири метра,
где техника веома долази до изра-
жаја. Поред тога, постоје и брзин-
ско и тежинско пењање, које
наши млади алпинисти, 
предвођени Борисом Гардино-
вачким, тренирају на поменутој
стениупарку– наводиБранислав.

Борис Гардиновачки, инструк-
тор у клубу који обучава тален-

товане пењаче, и сам се такми-
чи у сениорској категорији. Он
каже да ове године из познатих
пандемијских разлога није било
много надметања, али су многи
млади Панчевци и у таквим
околностима показали квалитет
и остварили завидне резултате.

– Одржана су два кола у бол-
деру и наши такмичари су први
пут изашли ван граница Србије,
тачније у Бањалуку, где су оства-
рили респектабилан успех, пре
свега Лена Којадиновић, која је
била прва у својој категорији, а
исти резултат поновила је и у
другом колу. Иначе, активно је

петнаестак такмичара од укуп-
но четрдесетак оних који тре-
нирају. Наравно, не рачунамо
све оне који током лета долазе
на вештачку стену и покушавају
да се пењу, као и презентације
за школе и разне друге групе.
Додуше, нисмо ни правили неке
промоције, што не значи да неће-
мо, а засад људи долазе сами
или по препоруци – каже Борис.

Када је реч о самим благо-
детима које доноси ова актив-
ност, оне су несумњиве и више-
струке.

– Можда највећу предност
пењања, поред тога што активи-
ра готово цело тело или, реци-
мо, исправља кичмени стуб,
представља то што мозак ради
нон-стоп. Што се тиче преду-
слова, нема здравствених пре-
прека и старосних граница, па
имамо децу од четири године и
људе у поодмаклим годинама.
На самој вештачкој стени поста-
вљени су смерови по тежини и
свако може да изабере који му
одговара. Обично већина на
почетку иде на руке, али најви-
ше тога је у ногама, иако су сви
мишићи подједнако укључени.
Иначе, девојке и девојчице има-
ју веће предиспозиције, нарочи-
то балерине, јер су разгибаније.
Многи доводе децу од малих
ногу код нас, јер је овде безбед-
но, а и боље да се пењу на стени,
него код куће по орманима. И
да поновим, пењање је један од
најздравијих спортова, у којем
глава ради милион одсто – нагла-
шава овај алпиниста.

Млади суграђани
одушевљени пењањем

Тренутно се тренинзи у органи-
зацији Планинарско-еколошког
клуба „Соко” одвијају уторком и

четвртком увече у Хали спорто-
ва, а као што је речено, акценат
је на раду с младима.

Једна од најуспeшнијих је
поменута тринаестогодишња
Лена Којадиновић, која је у овом
спорту већ пет година. Ово јој је
најбоља година, када се у обзир
узму такмичења, а у пењању је
зато што воли адреналин и екс-
тремне спортове. Највише јој
одговара дисциплина болдер,
исто као и годину дана старијем
Марку Дејану, који воли и одла-
зак на природна пењалишта. Он
је први пут пробао пењање, као
и многи, у Барутани и одмах је
знао да је то прави спорт за њега,
па отада предано тренира већ
шест година. Његова вршњаки-
ња Елена Мутавџић бави се пења-
њем двоструко краће, али редов-
но учествује на такмичењима.
За разлику од Лене и Марка,
она највише воли дисциплину
тежинско пењање.

Осмогодишња Миња Козло-
вачки тренира у клубу „Соко”
две и по године, јер воли виси-
не, природу, као и да стиче нова
искуства и другаре, па и да се
мало похвали вршњацима што
је у овом не толико познатом
спорту.

Жељко Маринковић (22 годи-
не) спада у прекаљеније пењаче
– тренира од своје осме године
и прошао је кроз све селекције
и кампове.

– Некада сам редовно обила-
зио природна пењалишта, а са
изградњом стене у Барутани
почео сам редовно да тренирам.
То је одлична активност, јер
активира цело тело и изузетно
јача дух. Волим атмосферу у
клубу и нарочито током одла-
ска на природне стене – истиче
Жељко.

Нешто млађи је Александар
Цуцић (19), који је у спортском
пењању око осам година.

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.

Добрица
Овај лепотан је пронађен у Брестовцу у
тешком стању и с бројним повредама. Када
је стигао у прихватилиште, мислили су да
је агресиван, међутим то је једна огромна
маза која жуди за људском пажњом.

Добрица се сада у потпуности опоравио и спреман је за удомља-
вање, алитектребадлакадамупорастенаместимагде јебилорана.
Пас је кастриран, микрочипован и вакцинисан против беснила.

Он обожава да једе и није агресиван ни према другим псима, већ
воли да се игра с њима и, све у свему, предиван пас, који заслужује
леп живот. Заинтересовани могу да се јаве на телефон 352-148.

Малишани
Преслатким малишанима
заиста гори под шапицама
зато што су напољу, неза-
штићени од хладног време-
на, људи и других паса из
околине.

Укупно их је шесторо: неки
су браон, неки жути, а један
је и тиграсте боје длаке.

Ако их неко удоми, неће
само спасти један мали живот, већ ће сигурно и свој битно
улепшати, а треба само окренути број телефона 065/280-26-20.

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

СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ ВЕЋ ДУЖЕ ВРЕМЕ ПОСТОЈИ У НАШЕМ ГРАДУ

УСПЕТИ СЕ НА СТЕНУ МНОГО ЈЕ ЗДРАВО И БЛАЖЕНСТВО ЈЕ ПРАВО

ЈЕФТИН СПОРТ

Пењање спада у јефтине

спортове, јер су потребни

малтене само појасеви, које

клуб има у довољном броју,

пењачице – специјална врста

обуће, која има специјалну

гуму што олакшава пењање,

и евентуално торбица за маг-

незијум, који служи да прсти

не би клизили и може да буде

у праху или у течном облику.

Скупљи део опреме –

ужад, хватове и справе за

осигурање – клуб такође

поседује и редовно их обна-

вља, јер све то има и рок тра-

јања, а притом морају да буду

и атестирани.

Све у свему, најскупљи део

је изградња стене...

БЕЗБЕДНОСТ АПСОЛУТНИ ПРИОРИТЕТ

Спортско пењање на вештачкој

стени спада у један најбезбед-

нијих спортова, а уприроди је то

ипак другачије и неопходно је

максимално обезбеђење, почев

од кацига до кретања на осигу-

раним смеровима.

– То значи да на одређеном

теренуалпинистипретходноиду

и постављају конопце и сидри-

шта. Ту увек постоји ризик да

дође до одрона, али чим се при-

мети да нешто није у реду,

одмах се прочује и не иде се на

таква места, или се то поправи.

Када водимо децу, онда је то је

углавном Остравица, почетнич-

ки полигон, где има много

инструктора. Уопште, у спорт-

ском пењању ретко се догађа

нешто лоше, а и када се то дого-

ди, углавном је у питању људ-

ски фактор. С друге стране, има

и оних одважних пењача с

вишком адреналина који одла-

зе на неосигуране терене, али

ми такве појединце засад нема-

мо – каже Бранислав Ровчанин.

ЛЕНА НЕПРИКОСНОВЕНА

У СВОЈОЈ КАТЕГОРИЈИ

Једно од последњих такмичења

у спортском пењању одржано

је у Београду. Реч је о другом

колу Државног првенства у

дисциплини болдер, а наступи-

ли су и многи Панчевци.

Тако је Лена Којадиновић

убедљиво победила у својој

категорији; Марко Дејан је

заузео друго место, као и

Миња Козловачки, док су

Елена Мутавџић и Александар

Цуцић били трећепласирани.

Четврта места су освојили

Душан Милиновић и Стефан

Петровић, а наступили су и

сениори Борис Гардиновачки

и Жељко Маринковић, као и,

први пут, Анастасија и Стефан

Петровић.

Зими је актуелна „болдерана” у Хали спортова

Пењачки тим Планинарско-еколошког клуба „Соко”

Жене предиспонираније

Ипак, најлепше
је у природи... Веома популарна вештачка стена у Барутани
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

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

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Успорите при доношењу битних
одлука, јер ако се оне односе на
породицу, може се догодити да
поступите брзоплето и начините
грешку. Сву снагу усмерите на
нове пројекте или тражење
новог посла. Врућа љубавна сед-
мица.

Непланирани пут и сусрет са ста-
рим пријатељем може из корена
променити ваш пословни статус.
Понуде на које сте заборавили
поново ће бити актуелне. Љубав-
ни живот ће вам бити узбудљив.
Много догађања и излазака доне-
ће вам нову љубав.

Обратите пажњу на то коме шта
говорите. Много тога може бити
погрешно протумачено, а онда ће
вам требати много времена да
исправите криву Дрину. Уз помоћ
пријатеља ситуација ће се решити
повољно по вас. Љубавни живот
стагнира.

Предстоји вам напорна и стре-
сна недеља. Останите оптими-
стични, за неколико дана ће се
све смирити. Не запуштајте
своје обавезе. Одредите прио-
ритете и делајте. Подршка
партнера је несебична, не
одбијајте је.

Одавно нисте били у стању које је
између хаоса, еуфорије и панике.
Пожељно је да знате шта стварно
желите и да сву снагу усмерите на
то. Партнер вас иритира својом
незаинтересованошћу. Близанци
у вези осетиће се напуштеним, а
многи ће то и бити.

Ведри и насмејани започињете
наредну недељу. Све што је стаг-
нирало, коначно се покреће.
Новац који дуго чекате напокон
стиже. Седите и добро размисли-
те у шта бисте могли да га уложи-
те, јер понекад су ваши џепови
шупљи. Почињу љубавне игре...

Нови послови су на видику.
Потрудите се да одаберете оно у
чему ћете се најлакше снаћи и
што ће вам донети сигурну зара-
ду. Новац вам стиже до краја
идуће седмице. Викенд искори-
стите да одете некуд с партне-
ром.

Добро пазите да све обавите на
време и поштујте рокове. Осећа-
те неки чудан умор, што може
довести до грешака. Да не бисте
угрозили свој статус, узмите
одмор. Љубавни живот вам је на
клацкалици. Не журите са одлу-
кама.

Пред вама су лепа породична
догађања. Многе Рибе ће разми-
шљати о потомству. Право је вре-
ме за то. Мање несугласице са
члановима породице. Новчани
прилив је мањи, али редован, па
нема озбиљног разлога за секи-
рацију.

Дали сте себи превише слободе да
одлучујете шта је најбоље за људе
око вас, а то вам се може вратити
као бумеранг. Проблеми с неким
од чланова породице ће вас успо-
рити, али то ће се показати као
добро, јер сте на путу да донесете
лоше одлуке.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Помало посустајете, опала вам је
концентрација и изгледа да се
полако предајете. Већ средином
седмице вратиће вам се радни
елан и кренућете свом снагом.
Ако вам искрсне пословни пут,
идите, јер постоји могућност да
некога упознате.

Правите планове и постоје шансе
да се они реализују у скоријој
будућности. Ситне законске завр-
зламе биће успешно решене и пре
него што очекујете. Покажите
партнеру колико вам је стало до
њега. Почните да планирате
заједнички живот.
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E, sad je

kasko!

”Mom autu s ljubavlju”

У НАШОЈ ОПТИЦИ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ:

• Велики избор сунчаних наочара бренда

Ray Ban, Vogue, Armani Exchange, 

Avanglion, Polar Glare, Polar View

• Диоптријске рамове реномираних

брендова како за одрасле, тако и за децу

• Контактна сочива

• Контактна сочива у боји

• Брза израда наочара

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

Н
А

Ј
П

О
В

О
Љ

Н
И

Ј
Е

 Ц
Е

Н
Е

 •
 Н

А
Ј

П
О

В
О

Љ
Н

И
Ј

Е
 Ц

Е
Н

Е

РАДНО ВРЕМЕ:

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

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

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

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

Цена: 700 динара

ПАКЕТ 4 

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ: PSA + fPSA 
+ индекс fPSA/PSA Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5 

• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH 
+ fT4 +  fT3 Цена: 1.400 динара

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА БУБРЕГА: УРЕА + КРЕАТИНИН +
МОКРАЋНА КИСЕЛИНА

Цена: 350 динара

АКЦИЈE ОД 10. ДО 23. ДЕЦЕМБРА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ



СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

МАШИНЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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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)

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 14.500

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 14.100

Угаљ станари 10.900

Костолац 7.700

ВОЗИЛА

ПОНУДА

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
СА ПРЕВОЗОМ

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

(5
/3

0
8

0
5

6
)

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

ОГРЕВНО ДРВО НА ПАЛЕТИ,
ИСЕЧЕНО 1,5 m – 2.500

АКЦИЈА!

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 6.500,00
• Храст 6.500,00
• Цер 6.500,00
• Багрем 6.000,00
• Брикет 19.000,00 тона
• Пелет 23.000,00 тона

(чиста буковина)

ПЛАЦ, Караула, 20 ари,
започета кукћа, 120 квм,
вода, струја, 12.000 евра,
1/1 Рибарска 4. 063/804-
07-85. (311010)

ПРОДАЈЕМ плац,, Куде-
љарски, вода, струја, ас-
фалт – 5. и 10 ари. Тел.
060/301-51-12. (311101)

ПРОДАЈЕМ једнособан

дворишни стан, Лењиноса

21. Има решење – дозволу

за доградњу. 063/122-55-

22. (310954)

ПРОДАЈЕМ трособан стан

на Котежу 2, 85 квм, сре-

ђен, одмах усељив, на нај-

лепшем месту, 2 купатила.

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

09-97. (311096)

ПРОДАЈЕМ стамбено –

пословни простор, 59 квм,

Содара. 063/320-588.

(310685 

ЈЕДНОСОБАН, 50 квм, но-

воградња, поткровље,

35.000 евра. „Дива некрет-

нине”. (470). 064/246-05-

71. (310972)

ПЛАЦ, нова Миса, Маке-
донска улица, 2.87 ари,
струја, вода, канализација,
асвалт. 063/321-327. (310712)

НОВА КУЋА за продају, 82
квм, 13 ари, објекти, оп-
штина Алибунар. Јефти-
но. 063/180-22-26.
(310925)

ТЕСЛА, Стеријина бр. 2,
50 квм + 30 квм, двори-
шта, приземље. 064/264-
02-02. (311081)

МИСА, Шарпланинска,
плац, 9 ари, 26 квм, 4.000
евра/ар. (67). „Милка М”.
063/744-28-66. (311117)

ПРОДАЈЕМ кућу у Дево-
јачком бунару – песку,
170квм, 3 етаже. 064/370-
79-47. (310788)

КУЋА, Иваново, 74 квм,
6,89, укњижена, 15.000.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (311117)

ПРОДАЈЕМ комплетан на-

мештај из стана. с. Соба,

д. Гарнитура, регал, угао-

на трпезарија, кухиња, пет

техника. Хитно и јефтино.

061/151-93-36, 063/369-

838. (310975)

ВЕШ-МАШИНА, комбино-

вани фрижидер, уљани ра-

дијатор, микроталасна, те-

левизор, грејалица.

063/861-82-66. (310997)

ПРОДАЈЕМ јунећу полутку.

063/879-03-55. (311021)

МЕСНАТИ прасићи, јагањ-

ци, свиње, могућност кла-

ња и печења. 060/037-11-

96. (310324)

КОМОДА, витрина, креве-

ти, лустер, лавабо, биде,

грејалица, чивилук, сто-

чић. 064/206-30-24.

(310927)

ПРОДАЈЕМ комплетно ре-

монтоване ТА пећи свих

kw. Достава, монтирање,

гаранција, повољно.

061/641-30-36. (310906)

ПРОДАЈЕМ дебелу свињу,

полутке. 617-336,

065/575-29-87. (311111)

ПУМПА за грејање „Се-

вер”, петао за оџак од

прохрома. 304-710.

(311083)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи.

013/352-114. (311086)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињске елементе.

Судопера 3.000, нова.

063/773-45-97. (310982)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, достава, монта-

жа. 063/705-18-18, 335-

930. (310986)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-

купслупаних и неисправ-

них. 060/078-47-89,

063/778-47-89. (310945)

ПРАСИЋИ,ћурке на про-

дају. Уређени и живи.

064/303-28-68. (СМС)

ПРОДАЈЕМ бибер цреп и

салонит плоче. 062/806-

02-58. (310868)

ОГРЕВНО дрво, мерење

кући, превоз, сеча гратис,

5.000 динара. 060/304-16-

92. (310200)

ПРОДАЈЕМ две дебеле

свиње. Омољица. 064/420-

78-44. (311105)

ПРОДАЈЕМ акумулатор

камионски, 110 ампера,

750 ударне снаге, 8.500

динара. 064/354-69-94.

(311049)

ОТКУПЉУЈЕМ возила, ста-
ње небитно. 062/193-36-
05. (311066)

ПНЕУМАТСКА шесторед-
на Мајевица, телескопска
греда, хидро маркери и
Вогел 1.050. 063/320-670.
(311091)

ТРАКТОР Саме аргон,
2009, 70 кс, 11.500 евра.
063/320-670. (311091)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу у
„Конструкторовој гара-
жи”, Котеж 2, приземље,
погодна за ауто или мага-
цин. 063/122-55-22.
(310954)

ОПЕЛ мерива, 1.3, ЦДТИ,
дизел, 2007, клима, цр-
на,гаражирана. 064/142-
55-93. (310940)

ПРОДАЈЕМ голф 4, 2004.

годиште, прешао ствар-

них 130.000 км, одличан,

аутоматик, тек регистро-

вана, са додатном опре-

мом, 2.700 евра. 064/124-

45-07. (31109690

ФИЈАТ гранде пунто,

2009, фабрички метан,

власник од 2011. 063/320-

670. (311091)

ФОРД фијеста 1.6, 2010.

годиште, тек регистрован,

4.600 евра. Тел. 063/736-

92-03. ()311043)

ДОБЛО макс 1.4, 2009/10,

пет седишта, фул опрема,

97.000 км. 064/130-36-02.

(311031)

МУЛТИПЛА 1.9, рестај-

линг 2005, фул опрема,

регистрован, кука.

064/130-36-02. (311031)

РЕНО меган рестајлинг,

1.5 ДЦИ, 2008, регистро-

ван до децембра 2022. По-

вољно, хитно. 063/207-

910. (311067)

АУДИ А6, 1.9, 2002, фул

опрема, у првој боји.

064/130-36-02. (311031)

ПУНТО 2010. годиште,

18.000 км, 2.500 евра.

063/804-07-85. (311010)

ДАЕВУ такума 1.6, 2002,

велики сервис, плин атест

до 2024, регистрована.

Тел. 060/350-80-99.

(310996)

ОТКУПЉУЈЕМ аутомобиле

од 70 до 1.800 евра.

063/161-08-19. (311066)

БРАВО 1.4, 16 В, 2009,

фул опрема, фабрички

атестиран плин, 164.000

км, на име. 064/130-36-

02. (311031)

КРЕВЕТ са наддушеком и
електричним подешава-
њем заглавља и ножног
дела, димензије 90 x 200
цм, као нов, цена 270
евра. Нов душек против
декубитиса купљен
28.11.2021. имам рачун и
гаранцију. 063/707-17-15.
(311080) 

КУПУЈЕМ: перје, старе
слике, сатове, стари но-
вац, бижутерију, сифон
флаше, фигуре, старе
играчке, стрипове, старо
покућство. 063/705-18-18,
335-930. (310986)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
акумулаторе, бакар, ме-
синг, алуминијум, фрижи-
дере, замрзиваче, веш-ма-
шине, итд. 061/322-04-94.
(311059)

КУПУЈЕМО гвожђе, олово,
бакар, месинг, алумини-
јум, веш-машине, замрзи-
ваче, шпорете, бојлере, те-
левизоре, долазим.
061/321-77-93. (311114)

КУПУЈЕМО обојене мета-
ле, гвожђе, лимузине за
отпад, веш-машине, замр-
зиваче, фрижидере, теле-
визоре. 061/206-26-24.
(311114)



Ћевабџиници „Хало Лесковац”

потребан

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

(6/305327)

ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

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

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

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

Stan 2 112,40 m²
II sprat
Stan 12 66,06 m² 

III sprat
Stan 16 112,40 m² rezervisan

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

Stan 27 65,83 m² rezervisan

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
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 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 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)

НА ПРОДАЈУ СТАН,

СТРЕЛИШТЕ, ДВОСОБАН, 

58 КВМ, ЦГ, ЛИФТ, 

СРЕЂЕН, ОДЛИЧАН.

064/643-97-21
(ф)

ПОТРЕБНА 

СПРЕМАЧИЦА

Дневница 2.000 
+ пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница

„Хало Лесковац”,

060/625-97-17
(6/307989)

КОНКУРС
за стоматолога – ортодонта до 01. 02. 2022.

Послати CV czofiksnaproteza@gmail.com

(5/310717)

Акционарско друштво „Feromont oprema” из Пан-

чева, Ул. Скадарска бр. 77 позива заинтересоване

да се пријаве на оглас за следеће послове.

1. Гасни заваривач – два извршиоца на неодре-

ђено време, са искуством на пословима резања.

Пробни рад у трајању два месеца. Школска спрема:

III или IV степен школске спреме машинске струке.

2. Бравар – пет извршилаца са искуством, на по-

слвоима израде челичних конструкција и делова

конструкција са пробним радом у трајању од 30

дана. Предност имају кандидати који познају чита-

ње техничких цртежа. Школска спрема: III или IV

степен школске спреме.

Оглас је отворен до 31. I 2022. године. Заинтресо-

вани кандидати треба да поднесу пријаве са рад-

ном биографијом на адресу: „Feromont oprema”

a.d. Панчево, Скадарска 77 или на email: 

office@feromontoprema.rs. Информације на тел.

013/331-277 од 8 до 15 сати.

 
Projektovanje, proizvodnja i montaža termoenergetske,

procesne i industrijske opreme i postrojenja

Firma Boffetti S.p.A Ogranak

raspisuje konkurs za 

• instrumentaliste 

• elektroinženjere 

• električare 

• adminstrativnog radnika

CV slati na: branchoffice.belgrade@boffetti.com

Za sve inormacije pozvati: 061/159-58-03. 

(7/311052)

За сушење меса – букове цепанице 
у врећи и пањеви.

МИРИС ДИМА БУКОВОГ ДРВЕТА.

061/383-80-00
(5/310562)

ИЗДАЈЕМ пословни про-

стор, погодан за ауто-пе-

рионицу, вулканизерску у

ауто-електричарску рад-

њу. Д. Туцовића 75.

063/281-954. (310808)

ИЗДАЈЕМ локал у стругом

центру Панчева, од 30

квм. 060/703-05-65.

(310977)

ИЗДАЈЕМ локал 50 квм,

ужи центар, за све врсте

делатности. 064/163-58-

50. (311075)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,

преко пута Аутобуске ста-

нице, 35 квм. 063/817-94-

46. (309426)

ИЗДАЈЕМ локал 70 квм,

строги центар, Качарева.

К064/255-83-31. (311104)

СТРОГИ центар, локал из-

дајем. Велики излог.

063/372-124. (310954)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-

штен стан на Котежу 1,

трећи спрат, без лифта,

центрлано грејање, на ду-

жи ппериод. Тел. 063/836-

79-87. (310085)

ИЗДАЈЕМ стан, трособан,

у кући, грејање, плин, врт,

паркинг, Котеж. 061/225-

16-43. (310942) 

ИЗДАЈЕМ празан двосо-

бан стан у центру.

065/302-83-20 (СМС)

ПРОДАЈЕМ разрађену
трафику на главној ауто-
буској станици. Контакт:
063/102-86-41. (310843)

КУЋА за издавање, погод-
на за пословни простор,
канцеларије, ординације,
производњу и сл, 100 квм,
паркинг, ЦГ. 062/222-827.
(311097)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор, погодан за ауто-пе-
рионицу, вулканизерску у
ауто-електричарску рад-
њу. Д. Туцовића 75.
063/281-954. 
(310808)

ИЗДАЈЕМ локал 70 квм, у
центру, поред „Грејања”.
064/440-20-89. (310932)

ПРОДАЈЕМ киоск код но-
ве Поште 12 квм + мокри
чвор, 4.000 евра. 060/812-
66-63. (310915)

ПРОДАЈЕМ локал 46 квм,
у центру. 064/440-20-89.
(310932)

ИЗДАЈЕМ локал 30 квм,
Тржни центар – Карађор-
ђева 2-б. Тел. 069/266-98-
20. (310865)

ИЗДАЈЕМ нов локал 52

квм, у Змај Јовиној 15.

065/817-17-13, 064/440-

20-89. (310932)

ИЗДАЈЕ се једнособан

комплетно намештен стан

на Содари. Бесплатан пар-

кинг и бицикларник.

064/136-40-28. (310900)

ИЗДАЈЕМ трособан наме-

штен стан, приземље, цен-

тар, грејање на гас.

063/311-369. (311012)

ИЗДАЈЕМ стан, Тесла, дво-

собан, други спрат, лифт,

ТА грејање. 064/121-36-

50. (311060)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-

собан стан, Котеж 1, на

дужи период. 069/641-

124. (311065)

ИЗДАЈЕМ комплетно на-

мештен стан у центру, усе-

љив, 40 квм. 065/344-85-

77. (310665/р)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,

близу Авива, на Тесли, ЦГ;

лифт, интернет. 064/222-

39-23. (311087)

ИЗДАЈЕМ стан, Миса,

Панчево. 060/142-22-13.

(310991)

ИЗДАЈЕМ једноипособан

стан, Котеж 1, намештен,

ЦГ, код Идеје. Тел.

064/408-82-58. (310922)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,

на старој Миси. Тел.

064/118-56-11. (311098)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-

собан стан на новој Миси

за војна лица, самце.

063/839-56-81. (310994)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ стан од 35

квм, у Карађорђевој ули-

ци, на дужи временски пе-

риод. 063/755-81-09.

(310995)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-

бан стан са грејањем, на

Котежу. Тел. 063/304-898.

(311000)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-

штен стан у згради, Ул. Ж.

Фогараша, сопствено цен-

трално грејање. 064/301-

73-95. (310965)

ИЗДАЈЕМ потпуно нов,

двособан стан, 54 квм, код

Народне баште. Наме-

штен, нове ствари, подно

грејање на гас, лифт, тера-

са, паркинг место, 350

евра. Тел. 063/740-83-36.

(311016)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-

собан стан на Котежу 2.

060/703-05-65. (310977)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ собу вак-

цинисаном запосленом

самцу, Котеж 1. 064/921-

08-04, 063/377-345.

(310983)

ИЗДАЈЕМ двоипособан

стан, намештен, Карађор-

ђева. 064/994-13-16.

(3109079

ГАРСОЊЕРА, стан за из-

давање, зграда, први

спрат, нова Миса.

064/908-02-67. (310937)

ИЗДАЈЕМ двособан полу-

намештен стна на Содари.

Тел. 066/344-033.

(310620)

КУЋА за издавање, погод-

на за боравак до 10 особа,

ЦГ, паркинг, намештена,

100 квм. 062/222-827.

(311097)

ИЗДАЈЕМ стан, брачном

пару са децама, повољно

намештен, Ул. М. Тита 52.

061/612-80-55. (311100)

ИЗДАЈЕМ стан, нова Ми-

са, намештен, грејаљњ,

120 евра. Тел. 060/301-51-

12. ((311101)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 78

квм, V, 65.600. „Кров”.

(398). 060/683-10-64.

(310987) 

ТРОСОБАН, Тесла, III, ЦГ,

две терасе, 69 квм, 70.000.

(67). „Милка М”. 063/744-

28-66. (311117)

ХИТНО продајем једнои-
пособан стан на Стрели-
шту, 44 квм, ЦГ. 064/118-
56-11. (311098)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, грејање, паркинг, но-
ва Миса, без посредника.
060/301-51-12. (311101)

ДВОСОБАН, 53 квм, Ми-
са, н. приземље, 26.000
евра. Усељив одмах. (470).
064/246-05-71. (310972) 

ЦЕНТАР, нов, приземље,

двориште, остава, ЕГ, пре-

леп, 57 квм, 55.000. (67).

„Милка М”. 063/744-28-

66. (311117)

ЦЕНТАР, I, ЕГ, нов, тера-
са, фул са намештајем, 54
квм, 65.000. (67). „Милка
М”. 063/744-28-66.
(311117)   

ПРОДАЈЕМ станове у цен-
тру: 37, 39, 65 квм. Могућ-
ност куповине на кредит.
060/043-52-98 

СТАН 35 квм + 15 квм гале-

рија, нова Миса, са ствари-

ма, II спрат. 062/283-143.

(310992)

ЦЕНТАР, салонац, 75 квм, II,

ЦГ, 75.000, „Una dal li”, бр.

188. 064/255-87-50. (310993)

КОТЕЖ 2, двособан, 59 квм,

ВП, 51.000. „Кров”. (398).

060/683-10-64. (310987)

МИСА, 100 квм, I, две те-
расе, двостран + 60 квм,
II, трособни. 650 евра ква-
драт. (67). „Милка М”.
063/744-28-66. (311117)

СТРЕЛИШТЕ, 37 квм, V,
ЦГ, две терасе, комплетно
сређен, 36.000. (67).
„Милка М”. 063/744-28-
66. (311117)

ЦЕНТАР , 27 квм, II, ЦГ,
лифт, сређен, 36.000. (67).
„Милка М”. 063/744-28-
66. (311117)

ТЕСЛА, једноипособан, II,
ТА, 41 квм, комплетно ре-
новиран. (67). „Милка М”.
063/744-28-66. (311117)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”,
потребне некретнине, ста-
нови, куће, све локације.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (311117)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-

нике, самце, студенте.

Раднички смештај.

063/502-211. (311026)

ИЗДАЈЕ се двособан пра-

зан реновиран стан. Тесла.

Клима, ТА, уз депозит на

дуже, 200 евра. 064/178-

72-69. (310949)

ДВОСОБАН, комфоран,

строги центар, други

спрат, ТА, клима, телефон.

064/837-26-10. (311040)
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Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

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)

060/36-36-605

10% popusta na biohemijske analize do kraja decembra

013/334-217

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

ТВ сервис „Тесла електро-
ник”, бесплатан превоз и
преглед. 060/078-47-89,
063/778-47-89. Ул. Јована
Рајића 1, код поште на Те-
сли. (310945)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови свим врста, гипс,
хидроизолација, повољно-
сти, гаранција фирме.
061/155-06-19 (310974)

СЕЛИДБЕ, екипа радника,
превоз, одвозимо непо-
требне ствари. 064/280-
30-16, 063/731-77-67.
Владимир. (310966)

МОЛЕРСКО, фасадерски,

гипсарски радови. Поста-

вљање ламината. Услуга

селидбе, проверите.

062/816-66-78. (311085)

РАДИМО све физичке по-

слове: рушења кућа, шупа,

обарање стабала.

060/035-4 7-40. (311086)

ОБАРАЊЕ дрвећа, чишће-

ња плацева, подрума, од-

ношење ствари, рушења,

итд. 064/122-69-78. (311086)

ЧУВАМ децу и спремам

станове. 062/673-142. (311051)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор
Александар. 064/157-20-
03. (311018)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инста-
лације, табле, бојлере, ТА
пећи и остале ел. Услуге.
060/521-93-40. (310923)

КЛИМЕ: монтажа, сервис,
антибактеријско прање.
Фриго Матић – 060/521-
93-40. (310923)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шења канализације, адап-
тације, нова купатила,
сервис. 064/435-64-29.
(310952)

ПРЕВОЗ комбијем у Пан-
чеву и околини. 064/345-
00-84. Повољно. (311027)

ЧИСТИМО таване, шут, по-
друме, радимо све послове.
061/321-77-93. (3111114)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
комбијем,продајем циглу
мали/велики формат.
060/518-95-80.(311103)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе. Панчево-даље, цена
договор. 013/2366-843,
063/193-22-29. (310601)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанац, утовар и одвоз
шута кипером до 2 м³.
064/505-62-44. (310260)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ радови, гипс, глето-
вање, кречење, фарбање
столарије. 061/692-23-85.
(310960)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
одгушење судопере, купа-
тила, поправке, замене,
одмах. 064/495-77-59,
013/331-657. (310967)

КОМБИ превоз, селидбе,
превоз робе. Превоз по
пређеном километру. Нај-
повољније цене. Ивке,
064/564-24-47. (311063)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које смета. 063/369-
846. (310935)

ОДНОШЕЊЕ непотребних
ствари, чишћење подрума,
тавана, шупа, дворишта,
градилишта. 063/772-64-
56. (310924)

РАДИМ све физичке по-
слове, чистим подруме,
таване, мој превоз.
064/144-37-65. (310947)

КАМИОН кипер, превоз
шљунак,песак,сејанац, ри-
зла, итд. Утовар-одвоз шу-
та. 060/474-74-57.
(311057)

КОМБИ превоз робе, се-

лидбе. 064/243-82-85.

(305093)

МЕЊАМ пелене, нека по-

кретних, непокретних.

061/282-48-28. (311054)

ПРЕВОЗ до два кубика:

шљунак, песак, итд. Чи-

стим таване, подруме,

шупе, гараже. 061/322-04-

94. (311059)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање воде,

канализације, кабине, сла-

вине, бојлера, котлића.

063/836-84-76. (310197)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање,

гипс, керамика. 063/888-

26-96, 066/270-170.

(310646)

СЕЛИДБЕ, одношење и до-

ношење ствари, чишћење

просторија и дворишта.

061/644-14-06. (310633)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: рено-

вирање купатила, санита-

рије, славине, поправке,

одгушење канализације.

061/193-00-09. (310773)

ПОТРЕБНЕ озбиљне жене

за чишћење зграда. Ин-

формације на 060/604-07-

64 (СМС)

СТОЛАР са искуством у

раду са плочастим мате-

ријалим, потребан СЗР на-

мештај „Комови”. Пријаве

слати на: in fo@ ko mo vi.rs

или звати 064/128-88-80.

(309666)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-

требни пица мајстор, рад-

нице за палачинке и по-

моћне раднице. 062/339-

279. (310169)

ПЕКАРИ у Старчеву по-

требна спремачица. Рад

од 7 до 14 сати. 063/835-

08-48. (310868)

ПОТРЕБАН радник у про-

изводњи. 063/827-38-83.

(310852)

ТРАЖИМО људе за поделу

флајера на територији

Града Панчева. 060/664-

60-06. (310804)

РАД у приватној фирми.

Услов: средња медицинска

школа, познавање књиго-

водства. 062/161-09-52.

(310970)

КАФЕ „ЦАНЦАРА” - по-

требна девојка, рад само

пре подне. тел. 063/208-

389, плата добра.

(310931)

ФРИЗЕРСКОМ салону

„Срба” ппотребни мушки

и женски фризер са искук-

ством. Тел. Л064/243-87-

97. (311011)

ПОТРЕБАН продавац па-

кова у мобилним видео

играма и/или маркетинг

особа за социјалне мреже

за мобилне игре.

0600/300-959. (311013)

ПОТРЕБНА радница за

рад у радњи „Pro Tra de”

Da ni je la. 069/303–20-09.

(311014)

ПОТРЕБНИ радници за

реализацију послова

уградње телекомуникација

услуга (оптички каблови),

са или без искуства, пред-

ност Б категорија.

069/589-56-91, 065/333-

13-59 (ф)

ТРАФИЦИ у центру потре-

бан радник. 064/213-10-

49. (311106)

ПОТРЕБАН млађи радник-

мушкарац у продавници

расвете и електроматери-

јала. Л064/121-36-50.

(311060)

ПОТРЕБНА жена за чува-

ње непокретне жене. Тел.

060/519-11-14. (311073)

БГ ПЛАСТ – фабрика за

производњу специјалних

возила расписује конкурс

за радно место бравар и

аутолимар. Више изврши-

оца, стални радни однос.

063/320-554. (310897)

ШЉУНАК песак сејанац

одвоз шута малим кипе-

ром, до два кубика

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

338. (СМС)

МАШИНСКО прање тепи-

ха, аутоперионица „Бисер

013”, тел. 064/875-88-65.

Тесла, Стевана Шупљикца

10-а. (310990)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере и осталу
белу технику поправљамо
са гаранцијом. „Фриготех-
ник”. 064/122-68-05.
(310834)

ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”,

дубинско прање тепиха и

намештаја.  302-820,

064/129-63-79. (311116)

ПРЕВОЗИМ кипером по-
вољно, сепарисани шљу-
нак, песак, сејанац, ризлу,
утовар, одвоз шута.
064/354-69-94. (311048)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све за-
весе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-20-
98. (311005)

МУШКАРАЦ, 56 година,

материјално обезбеђен,

жели да упозна или девој-

ку до 40 година, ради дру-

жења, излазака. Звати око

21 сат. 013/352-203.

(310957)
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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.rs

С великом тугом смо примили вест да више није међу нама наша драга

ВИКТОРИЈА ДИМИТРИЈЕВСКИ
Остаће увек у нашим сећањима лепота њеног унутрашњег бића којом је

зрачила.

Милостиви Боже наш, подари јој љубав, спокој и блажен вечни живот.

Одељење II-2 ОШ „Васа Живковић”

(53/310978)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 5. децембра 2021, у

62. години престало да куца срце нашег вољеног супруга, оца и деде

БОРИСЛАВА МАСЛИЋА
1959–2021.

Нека те анђели чувају и нека ти Бог подари небеско царство и вечни мир. 

Прерано си нас напустио и оставио да тугујемо за тобом.

Твоја супруга МАРИЈА, син БРАНИСЛАВ и ћерка ДАНИЈЕЛА

са породицама

(66/311002)

БОРИСЛАВ МАСЛИЋ

Почивај у миру.

Брат БРАНКО са породицом

(67/311003)

29. децембра 2021. године на свој вечни починак отишао је наш

драги брат

ЛАЗАР БУРСАЋ
1934–2021.

За кремацију смо га испратили 2. децембра 2021. године на гробљу

Орловача у Београду.

Почивај у миру небеском.

За тобом тугују твоја браћа ДУШАН и СТОЈАН БУРСАЋ

са породицама

(52/310976)

ВИЛИМ

ПОЉАК

Вољеном куму

Вилиму последњи

поздрав од породице

ИДВОРАЦ

(65/311001)

РАДНО ВРЕМЕ

„ПАНЧЕВЦА” ТОКОМ

ПРЕДСТОЈЕЋИХ

ПРАЗНИКА

Први број у новој години излази 14.

јануара

Поштовани суграђани, oбавештавамо

вас да ће током предстојећих нового-

дишњих и божићних празника „Панче-

вац” имати измењено радно време.

У последњој недељи 2021. године наш

лист ће радити нормално, па ће „Панче-

вац” бити на киосцима 31. децембра.

Потом следи мали предах, а први радни

дан у новој години биће 10. јануар, када

ће по устаљеном радном времену ради-

ти и благајна и маркетинг. Први број

„Панчевца” у 2022. години изаћи ће у пе-

так, 14. јануара.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 25. Закона о про-

цени утицаја на животну средину („Службени глас-

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

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о доношењу решења о давању сагласности на

Студију о процени утицаја на животну средину

Надлежни орган обавештава јавност да је 03. 12.

2021. године, донето Решење о давању сагласности

на Студију о процени утицаја на животну средину

ПРОЈЕКТА Реконструкција и доградња радно – ма-

гацинског простора опасног и неопасног отпада и

надстрешнице на к.п. бр. 2757/1 КО Омољица СО

Панчево, носиоца пројекта Божић и синови д.о.о,

Улица Максима Горког бр. 2 из Панчева.

Решење о давању сагласности је донето на основу

предлога одлуке који је саставни део Извештаја

Техничке комисије као и увидом у достављену доку-

ментацију, којом је констатовано да предметни

пројекат својом реализацијом неће имати негатив-

них утицаја на животну средину уколико се испош-

тују прописане мере заштите.

Ради заштите чиниоца животне средине, носилац

пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе

мере дефинисане поглављем 8.0 Студије о процени

утицаја на животну средину, као и да обезбеди из-

вршавање програма праћења утицаја на животну

средину, предвиђеног поглављем 9.0 Студије о про-

цени утицаја на животну средину.

Решење о давању сагласности на студију о проце-

ни утицаја на животну средину је коначно у управ-

ном поступку. Против овог решења се може покре-

нути управни спор пред Управним судом у Београду

у року од 30 дана од дана објављивања овог оба-

вештења.

ЂУРЂЕВКА

ГРГИЋ
1938–2021.

Последњи поздрав

мајци од ћерке

СЛАЂАНЕ

са породицом

(109/311062)

ЂУРЂЕВКА

ГРГИЋ
1938–2021.

Последњи поздрав

мајци од сина

СТЕВАНА

са породицом

(110/311062)

СТАНКО

ГРГИЋ
1932–2021.

Последњи поздрав

оцу од ћерке

СЛАЂАНЕ

са породицом

(111/311062)

СТАНКО

ГРГИЋ
1932–2021.

Последњи поздрав

оцу од сина

СТЕВАНА

са породицом

(112/311062)

Последњи поздрав драгом стрицу

ЛАЗАР БУРСАЋ
1934–2021.

Тужна за тобом твоја братаница

ДАНИЦА ЈАЊИЋ са породицом

(51/310976)

На вр шило се дванаест го ди на от ка ко ни је с на ма на ша

во ље на

МИ ЛА ДИН КА ПЕ ШЕВ СКИ

Ти по сто јиш и тра јеш кроз нај леп ше успо ме не.

Не до ста јеш нам.

Тво ји нај ми ли ји

(146/ф)

ЦЕНТРАЛА 301-150

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.

ОГЛАШАВАМ неважећим

сведочанство основне

школе „Јован Јовановић

Змај”, на име Милош Ви-

шњички. (310958)

ПОКЛАЊАМ голубе висо-

ко летаче текире и мавија-

не. Слоба. 069/198-17-87.

(310899)
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Драгом куму

ЂУРИ ЈАНКОВИЋУ

последњи поздрав од породице ВУЧКОВИЋ
(12/310918)

6. децембра 2021. заувек нас је напустио
наш вољени

МИЛОРАД РОГИЋ

Сахрана ће се обавити 10. децембра 2021,
у 10 сати на Новом гробљу.

Ожалошћени. Супруга НАДА
и син ПРЕДРАГ

(117/311071)

Мојој

ДАНИ

Звездо моја заувек ћеш бити и сијати у мом срцу.
Нека те анђели чувају кад ја нисам могла.  
Волим те највише на свету.

ИВАНА и МИЛОШ са децом

(134/311099)

Наша драга

ДАНИЦА СТАНОЈЛОВИЋ
1941–2021.

преминула је 7. децембра. Сахрана је оба-
вљена у четвртак, 9. децембра, на Като-
личком гробљу у Панчеву.

Заувек у срцу носиће те твоји: 
супруг БУЦА, ћерка ДУДА, зет БАНЕ,

унуци ИГОР и ИВАНА, снаја ТИНА, 
зет МИЛОШ и праунуци

(133/311099)

Последњи поздрав
Дани

ДАНИЦА
СТАНОЈЛОВИЋ
Почивај у миру са анђе-
лима.

С поштовањем
породица

МИЛЕНКОВИЋ
(129/311092)

Последњи поздрав
куми Дани

ДАНИЦА
СТАНОЈЛОВИЋ

ДАНА
Никада те нећемо забо-
равити. Почивај у миру.
Твоји кумови МУТАВЏИЋ
КОСТА са породицом

(128/310090)

Опраштамо се од наше

ДАНИЦЕ СТАНОЈЛОВИЋ

БРАЦА, БИЉАНА и САША са породицом

(135/311099)

Последњи поздрав
вољеној

ДАНИЦИ
СТАНОЈЛОВИЋ

ДАНИ

Твоја ЦЕЦА

(94/311039)

t
Po sled nji po zdrav dra goj su pru zi, maj ci, ba ki i pra ba ki

MA RI CI EVIĆ
1956–2021.

Oža loš će ni: su prug AN TUN, sin IGOR, kćer ka IVA NA, 
sna ha VI O LE TA, zet VE LI BOR, unu ci KRI STI NA i ALEK SA 

i pra u nu ka TA RA

(6/310908)

2. децембра 2021. године напустио нас је вољени отац, деда,
прадеда и чукундеда

ТРАЈКО АПОСТОЛОВСКИ
1930–2021.

Остаћеш заувек у нашим срцима и сећању...

Ожалошћени: ћерка ДАНИЦА и син ЖИВИЦА са породицама

(11/310917)

Наш драги другар Тима, технички уредник на-
шег „Времеплова једне гимназијске генерације”

МИОДРАГ ТИМОТИЈЕВИЋ

сада уређује неке друге фајлове.

С љубављу и тугом
Генерација Гимназије 1957-1961.

(46/310964)

МИОДРАГ
ТИМОТИЈЕВИЋ

1943–2021.

Успомена на тебе остаће заувек у на-
шим срцима.

Синови ПЕТАР и ПРЕДРАГ
са породицама

(2/310902)

Последњи поздрав деверу и стрицу

МИОДРАГУ ТИМОТИЈЕВИЋУ

ГОРДАНА ТИМОТИЈЕВИЋ са породицом

(130/311093)

7. децембра 2021, у 84. години, упокојила се
наша драга

МИЛЕНА ДАШИЋ
рођ. Првачки

1938–2021.

Сахрана је обављена 8. децембра 2021, у 15 сати,
на Католичком гробљу у Панчеву.
Нека те анђели чувају.

Ожалошћени: сестра РАДОЈКА са породицом,
ћерка ДРАГАНА и син МИХАИЛО са породи-
цама и многобројна родбина и пријатељи

(98/311046)

Последњи поздрав
драгој

МИЛЕНИ
ДАШИЋ

од породице ТОТ

(99/311047)

4. децембра 2021. године преминула је наша
драга мајка, бака и прабака

ДАРИНКА ПОПОВ
1937–2021.

Чуваћемо те у срцу од заборава.

Ћерка ЈЕЛЕНА, унуци ИВАНА, ДУЊА, ИВАН и
МАРКО са породицама и снаја БЕБА

(108/311061)

Последњи поздрав нашој драгој мајци и баки

МАРГИТИ ЈОВАНОВ

од сина ДУШАНА и снаје СНЕЖАНЕ са децом
(115/311069)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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Обавештавамо родбину и пријатеље да је наш драги

ВИЛИМ ПОЉАК
1942–2021.

преминуо после краће болести, 6. децембра 2021.
Сахрана је обављена 7. децембра 2021. на Католичком
гробљу у Панчеву. 

Ожалошћени: супруга ДРАГОЈЛА, сестра АНГЕЛА, 
сестрић ЖЕЉКО, синовац ДАРКО, снаја БРАНКА

и породице ВЕБЕР и ИДВОРАЦ
(48/310969)

Последњи поздрав

Почивај у миру

ПОЉАК ВИЛИМ
1942–2021.

Сестра АНГЕЛА, сестрић ЖЕЉКО, 

братанац ДАРКО и снаја БРАНКА

(73/311017)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наша драга

МИРЈАНА БАБИН
1941–2021.

преминула 3. децембра 2021. и да је сахраљњена 6. децембра

2021, на Католичком гробљу, у породичној гробници.

Заувек ћеш остати у срцима твојих најмилијих: МИОДРАГА,

ЂУРИЦЕ, ЕДИТ, АНЕ, НЕНАДА, МАРКА и ЛАЗАРА

(70/311007)

Последњи поздрав нашем

ДРАГАНУ ПАНИЋУ
5. VI II 1959 – 1. XII 2021.

Сада мирно и безбрижно спавај. На бол и

муку заборави. Почивај у миру и нека ти

је лака црна земља.

Ћерка ИВАНА са породицом, брат ЖИКА

са породицом, брат ДУЛЕ са породицом и

сестра ЖЕЉКА са породицом

(93/311038)

Последњи поздрав нашој вољеној

ЉУБИНКИ САБОВ
1951–2021.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ћерка АЛЕКСАНДРА, зет САША, 

унук ЂОРЂЕ и КАЋА

(123/311079)

Последњи поздрав свастики, тетки и Маји

ЉУБИНКИ САБОВ

Твоји: ЂЕРА, БОБАН, БИЉА и МИЛИЦА

(142/311112)

После дуге и тешке борбе преминуо је наш драги

МИЛЕНКО ТАРЛАЋ
1949–2021.

Почивај у миру вољени наш ујко и поштовани хер шу-

рак. Много ћеш нам недостајати.

Породица пок. сестре МЕРИ, МАРИЈА и МИЛОШ

са породицама и зет МИШО

(113/311064)

Драгом пријатељу и

брату

МИЛЕНКУ

ТАРЛАЋУ

Последњи поздрав

од ОЛГЕ

и БОЖИДАРА

ЦВЕТКОВИЋ
(127/311089)

Последњи поздрав своме куму

МИЛЕНКУ ТАРЛАЋУ

од кумова ДУЛЕТА и СИДЕ

са породицама

(131/311094)

Последњи поздрав драгом школском другу и пријатељу, из генера-

ције 1964–1968. године, Гимназије „Урош Предић”

МИЛЕНКО ТАРЛАЋ

Драги наш Миленко! Тужна вест о Твојој смрти дубоко је потресла

све нас, твоје школске другарице и другове. Увек ћемо Те памтити

само по добру, чувати од заборава и с поносом спомињати да смо

Твоји пријатељи, школски другари из Гимназије „Урош Предић”

Почивај у миру, за нас си бесмртан

(136/311108)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

МИЛЕНКУ

ТАРЛАЋУ

Породица

РАДОМИРОВИЋ

(141/31110)

МИЛЕНКО

ТАРЛАЋ

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима. Почивај у

миру.

Твоји: ДРАГАН, ЈЕЛКА,

ГОРАН и ГОРДАНА

ВУЧИЋЕВИЋ

(144/311115)

Последњи поздрав

вољеном деверу и

стрицу

МИЛЕНКУ

ТАРЛАЋУ

од МАРЕ, СТАНКА

и ЈОСИПЕ

(140/311110)

Веровали смо у чуда и борили се до самог краја.

Поносни смо на тебе

МИЛЕНКО ТАРЛАЋ
1949–2021.

И овога пута доказао си какав си борац .

Недостајаћеш много.

Волимо те!

(138/311110)

Последњи поздрав мом вољеном и драгом сину

МИЛЕНКУ ТАРЛАЋУ
Заувек ћеш бити са мном.

Твоја мама ФРАЊИЦА
(139/311110)

Последњи поздрав вољеном

НИКОЛИ СТАМБОЛИЋУ
1941–2021.

од супруге РАДОСАВЕ, сина ЗОРАНА са супругом, ћерке

ВЕСНЕ, унука ЛУКЕ, АНДРИЈАНЕ и АНЂЕЛЕ
(72/311015)

Последњи поздрав мојој пријатељици и њеном сину

Неши

ГОРДАНИ МАРКОВИЋ
Пуно ми недостајеш.

ДАРА ЖУГИЋ са породицом
(97/311045)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 10. децембар 2021.24

С великом тугом у срцу обавештавамо родбину и пријатеље да је 5.

децембра 2021. године преминуо наш драги и вољени

СЕРГИЈЕ ЛЕКИН
1944–2021.

Заувек ћемо те чувати у нашим срцима.

Почивај у миру.

Тугују за њим: супруга МАРИЈА, син ДРАГАН са породицом, 

ћерка МИМА са породицом, свастика МИРА, родбина и пријатељи

(26/310936)

Последњи поздрав

ЖАРКУ ПЕКОВИЋУ
1954–2021.

од супруге РУЖИЦЕ и ћерки

МАРИЈЕ и ВЕСНЕ са породицама

(13/310913)

Последњи поздрав

ЖАРКУ ПЕКОВИЋУ
1954–2021.

од брата ВАСЕ са породицом

(14/310919)

Последњи поздрав

ЖАРКУ

ПЕКОВИЋУ

од МИРЧЕТА

БУКИНА

са породицом

(15/310919)

Последњи поздрав нашем драгом

ВАСИЉ МУГУРЕЛ ИЦЕ
1945–2021.

од супруге СОФИЈЕ, сина САВИЦЕ и ћерке БИЉАНЕ са
породицама

(37/310951)

Последњи поздрав нашем драгом

СЕРГИЈУ

Колеги, добром и праведном човеку, 

изузетном наставнику од његових

пензионерки из „Змајеве” школе

(55/310980)

СЕРГИЈЕ

Поносни смо што си био наш драги комшија.

Почивају миру.

Породица ОЛЋАН
(54/310979)

Последњи поздрав

куму

ЛЕКИН

СЕРГИЈУ
1944–2021.

од породице ДЕНИЋ

(119/311074)

Хвала ти за све, вољена

ВУЧИЦА ЋОСИЋ
1945–2021.

Недостајеш.

Твоја СЛАВИЦА и зет МИЛУТИН

(101/311053)

Последњи поздрав нашој драгој

ВУЧИЦИ ЋОСИЋ
рођ. Брајковић

од ДРАГИЦЕ, ЗОРИЦЕ, ГОЦЕ, 

АНИЦЕ, БРАНКЕ и РУЖИЦЕ

(103/311053)

Последњи поздрав мајци, ташти и баби

ВУЧИЦИ ЋОСИЋ
рођ. Брајковић

Ћерка МАРИЈА, зет ЗОРАН, 

унуци АЛЕКСАНДРА и АЛЕКСАНДАР

и снајка МАРИНА

(104/311053)

Последњи поздрав тетки

ВУЧИЦИ ЋОСИЋ

ЈЕЛА и ЉИЉА са породицама

(102/311053)

Последњи поздрав

нашој драгој

ВУЧИЦИ

Изненада си нас на-

пустила и јако нам је

жао. Волимо те зау-

век.

Твоје другарице

1960/64 БРАНКА и

ЉИЉАНА

(69/311006)

Изненада нас је напустио наш

ВИОРЕЛ МИУЦА
1943–2021.

Ожалошћени: супруга СОФИЈА, 

ћерка ДОРИНА и унуци

ВЛАДИМИР и АНЂЕЛА

(60/310988)

Последњи поздрав драгом комшији

ВИОРЕЛ МИУЦА МИЋА

Станари зграде у Проте Матеје Ненадовића 5

(125/311082)

МАРИЈА РОЖИКА ТОПАИ
1945–2021.

Наша вољена преминула је 7. децембра, али ће

заувек остати у нашим срцима.

Ожалошћени: супруг ЈАНИ, ћерка КАТАЛИН и

син ЈАНОШ са породицама

(105/311055)

Супругу и оцу

МИЛЧА ИЛИЋ
1949–2021.

Заувек наш и заувек твоји.

Супруга БИСЕРКА и ћерка БОЈАНА

са породицом

(79/311025)

МИЛЧА МИЛИЋ
1949–2021.

Не могу и нећу да се опростим од тебе јер ћеш

заувек бити самном, у мом срцу.

Вечна ти слава и хвала, декаро.

Воли те твоја унука МИЛИЦА

(78/311024)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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Последњи поздрав

БОГДАНКИ

МИЛОСАВЉЕВИЋ

од брата ДРАГАНА

са породицом

(24/310934)

БОГДАНКА МИЛОСАВЉЕВИЋ

Остаћеш у најлепшој успомени.

Сестра ДРАГАНА са породицом

(25/310934)

Последњи поздрав драгој комшиници

БОГДАНКИ МИЛОСАВЉЕВИЋ

Почивај у миру. Чуваћемо успомене на Тебе.

Породица ОБРАДОВИЋ

(42/310959)

Последњи поздрав зету

ИЦЕТУ

од породица СТРИЧЕВИЋ, ИВАНКОВ и ТОДОРОВ

(36/310951)

Вечно остајеш у нашим

срцима

МУГУРЕЛ

ВАСИЉ

Твоја ћерка БИЉАНА,

зет ЗДРАВКО, 

унуци САНДРА, 

МАРКО и ИВАНА
(38/310951)

Последњи поздрав супрузи, мајци, баки и прабаки

БОГДАНКА МИЛОСАВЉЕВИЋ
9. X 1949 – 3. XII 2021.

Твоји најмилији

(58/310985)

Последњи поздрав

БОГДАНКИ МИЛОСАВЉЕВИЋ

од брата ИЛИЈЕ са породицом

(59/310985)

БОГДАНКА

МИЛОСАВЉЕВИЋ

Последњи поздрав Драгановој мами

од колектива „Анчи колачи”

(81/311029)

Прошло је једанаест го-

дина од смрти

ДУШАНА

ЛАЗАРЕВСКОГ
2010–2021.

Његови: супруга КРСТА

и ћерке ЗОРИЦА

и СЛАВИЦА
(126/311088)

САВА ВОЈНОВ
из Црепаје

14. XII 2018 – 14. XII 2021.

Дани пролазе а празнина сваким даном је већа.

Твоја породица

(23/310930)

2. децембра 2021. године преминуо је наш драги су-
пруг, отац, деда и свекар

МИХАИЛО КОВИЈАНИЋ
1932–2021.

Сахрана је обављена 4. децембра 2021. на гробљу у Ба-
натском Карловцу.
Остаћеш заувек у нашим срцима.

Супруга МИЛЕНА, синови ВЛАДИМИР и ГОРАН, 
унуци ИВАНА, ТИЈАНА, ИСИДОРА и АЛЕКСА

и снаје ВЕСНА и ДРАГИЦА
(124/311080)

ОЛИВЕРА БОГДАНОВИЋ

Последњи поздрав вољеној снаји.

Породица ЗАВИШИЋ

(83/311032)

Последњи поздрав драгој

ОЉИ
1971–2021.

Боли тело што знамо да никада више

нећемо бити заједно.

Породице БЕЊОВСКИ и ШТЕФКО

(89/311037)

Драга

ОЉА

Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав

јача од времена и заборава.

Твој син БОГДАН и неутешни родитељи

ДИМКО и АНА

(88/311037)

Драга

ОЉА

Заувек ћу памтити

твој осмех, ведар дух

и топлу душу.

Сестра ТАЊА

са пороицом

(90/311037)

Последњи поздрав

сестричини

ОЉИ

од тетке ДОНКЕ

и сестре МАЈЕ

(91/311037)

Последњи поздрав

драгој комшиници

ОЉИ

од породице

ГУРАН

(92/311037)

Последњи поздрав

најдражој куми

ОЛИВЕРИ

од кума ВЕЛА

са породицом

(114/311068)
БРАНКА БАБИЋ

1942–2021.

Последњи поздрав нашој мајци, баки

и прабаки од сина ЈОВАНА и ћерки

БИСЕРКЕ и ЉИЉАНЕ са породицама

(145/ф)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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Прошла је година откако није са нама

ГОРДАНА ЈОКОВИЋ

Радо те се сећају твоја деца, унуци и праунуци

(16/310920)

Прошло је годину дана без вољеног

СТОЈАНА ЂОКИЋА

Тугују за њим: супруга ЈАВОРКА, кћерка

СУЗАНА и син НЕНАД са породицама

(64/310998)

11. децембра навршава се шест месеци откако

није са нама наша вољена

КОСТАДИНКА

ДИМИТРИЈЕВСКИ

Заувек у нашим срцима и сећању.

Твоји: ћерка ЗОРИЦА и син ПРЕДРАГ

са породицом

(77/311023)

14. децембра 2021. биће годину дана од

смрти

РАТОМИР ЦВЕТКОВИЋ

Ћерка ТАЊА и син ДЕЈАН

(84/311033)

14. децембра 2021. навршавају се четири тужне

године откако нас је напустио наш вољени

ДРАГОМИР АРСИЋ
17. VI II 1957 – 14. XII 2017.

Колико је тешко живети без тебе знамо само ми

којима много недостајеш.

Твоји најмилији

(86/311035)

Навршава се четрдесет дана откако није са нама наша
драга тетка

ЉИЉАНА ХЕРЦЕГОВАЦ
1945–2021.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

(100/311050)
                                       САША и ЛЕЛА са породицама

Помен драгом

НЕНАДУ НЕСТОРОВИЋУ
2016–2021.

Драги Неле, пролазе дани и године само туга

остаје. 

Твоја супруга МИЛИЈАНА, син ВЛАДА

и ћерка ВЕСНА са породицама

(106/311056)

Помен вољеном оцу

НЕНАДУ

НЕСТОРОВИЋУ
13. XII 2016 – 13. XII 2021.

Пет година туге у ср-

цу, а бол у сузама.

Много ми недоста-

јеш.

Твоја ћерка ВЕСНА

са породицом

(116/311070)

У уторак, 14. децембра 2021. навршава се пет

година од смрти мог драгог супруга

МИОДРАГА РАДОЈЕВИЋА
1928–2016.

Супруга КОВИЉКА

(118/3110729

Шест месеци је прошло
од нашег растанка

ИЛИЈА

ШЕЛМИЋ
10. VI 2021 – 10. XII 2021.

Почивај у миру.

Супруга МАРИЈА

СТАНОЈЕВИЋ
(120/

ГОДИШЊИ ПОМЕН

Драгом деверу и стрицу

НЕДЕЉКУ МАЉКОВИЋУ
2020–2021.

МИЛА, ЈЕЛЕНА и МАРКО са породицом

(122/311078)

14. децембра 2021. године навршава се четрде-

сет дана како није са нама наша драга мама, ба-

ка и прабака

МЕЛАНИЈА РАЈИЋ
1931–2021.

Драга мама, никада те нећемо дати забораву.

Воле те твоје ћерке СЛАВИЈА и НАДИЦА

са породицама
(121/311076)

СЕЋАЊЕ

11. XII 2019 – 11. XII 2021

ДРАГАНА ИДРИЗОВИЋ

Твоји најмилији: мајка ЉУБИНКА, 

брат ДРАГАН, сестра ЉИЉАНА

и синови АЛЕН и ДЕЈАН са породицама

(132/311095)

Прошло је годину дана откако нас је напустила наша

др СТАМЕНКА ЛУКОВИЋ

КАНАЧКИ
14. XII 2020 – 14. XII 2021.

Твоји најмилији

(137/311109)

Прошло је најтужнијих четрдесет дана

МИРОСЛАВА МИЦА

ТАНЦАБЕЛИЋ
У суботу, 11. децембра 2021, у 11 сати обележићемо тај
дан на Старом православном гробљу. Вечно ћеш живе-
ти у нашим срцима.

Ожалошћени: супруг АЛЕКСАНДАР, син ВЕЛИБОР,
снаја ДРАГАНА, брат МИРОСЛАВ, снаја НАДА, сестра
МАРИЈА, зет ШЕФИК и остала родбина

(80/311028)

Прошло је тужних седам година откако је

заувек отишао наш вољени

БОГДАН ПЕТРОВ БОЦА
13. VI II 1950 – 11. XII 2014.

Успомене живе у нама.

ЈУЦА и ОГЊЕН

(82/311030)

РАДНО ВРЕМЕ „ПАНЧЕВЦА”

ТОКОМ ПРЕДСТОЈЕЋИХ ПРАЗНИКА

У последњој недељи 2021. године наш лист ће
радити нормално, па ће „Панчевац” бити на
киосцима 31. децембра.

Потом следи мали предах, а први радни дан у
новој години биће 10. јануар, када ће по
устаљеном радном времену радити и благајна и
маркетинг. Први број „Панчевца” у 2022. години
изаћи ће у петак, 14. јануара.
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МИЉАНЕ

Четрдесет најтужнијих дана је иза нас, а све је теже и теже

Мајка СЛАВИЦА, брат БОГДАН, снаја СВЕТЛАНА

и братанац ДИМИТРИЈЕ

(3/310903)

Сећање на наше вољене

МИЛИЋЕВ

ЖИКА ЈОВА
12. XII 2011 – 12. XII 2021. 26. VI 2012 – 26. XII 2021.

Време није умањило бол и тугу.

Живите у нашим срцима и успоменама.

С љубављу породица

(44/310962)

СЕЋАЊЕ

МИЦО

Постоји љубав коју

смрт не прекида и ту-

га коју време не ле-

чи.

Мама, тата и брат

(45/310963)

МИЛАН

МИЛОВАНОВ

МАЛИ МИЛЕ
11. XII 2021 – две

године

Недостајеш нам свакога

дана.

Твоји најмилији
(28/310941)

СЕЋАЊЕ

9. XII 2000 – 9. XII 2021.

АЛЕКСАНДАР

БУНЂА

Заувек у нашим срци-

ма.

КАЋА, ВЛАДА

и ЈОЦА
(39/310953)

11. децембра 2021. даваћемо годишњи помен

нашем драгом

ЛАЗАРУ БОГДАНОВИЋУ

Памтимо заједничке дане љубави и радости.

Туга и празнина за тобом остаће заувек.

Твоји најмилији

(47/310968)

У среду, 8. децембра 2021. навршава се пет годи-

на откада није са нама

ДРАГУТИН ЈОВИЋ ГУТЕ

Недостајеш нам пуно! Чувамо те с поносом у на-

шим срцима и мислима.

Твоје ћерке БИЉАНА и ЉИЉАНА, унуке ВЛА-

ДАНА и ЈАЊА и сестра СТАНКА са породицом

(56/310981)

Прошло је петнаест тужних година без мог је-

диног брата

ЈУГОСЛАВА ЂУРЂЕВА
ветеринара из Долова

15. XII 2006 – 15. XII 2021.

ДЕЈАН са породицом

(68/311004)

13. децембра навршава се година туге и бола

МИЛИЦА МИХАЈЛОВИЋ
2020–2021.

Заувек си у нашим срцима. Волимо те.

Супруг са децом и унуцима

(4/310904)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ВАНГЕЛИНА АНКА

ЂУРАЂЕВИЋ
рођ. Зувић

Сећање не бледи, заборав не постоји. 

Колегиница БУБА

(5/310905)

10. децембра, у 11 сати, одржаћемо четрдесетодневни помен

на Новом гробљу у Панчеву, нашем драгом

МИЉАНУ КОСТИЋУ
1986–2021.

Време пролази а бол остаје. Боле сузе, боле успомене, боле

ћутања.

Сваким даном нам све више недостајеш.

Твоји најмилији: супруга МАРИАНА, син МИХАЈЛО

и ћерка МИЛИЈАНА

(87/311036)

У суботу, 11. децембра 2021. на Новом гробљу, дајемо једного-

дишњи помен нашем драгом

ИВАНУ БЕУТУРИ
1948–2020.

Болна је празнина коју си оставио својим изненадним одла-

ском. Боли јер нам недостајеш као наша снага, наш узор, наша

подршка и наш живот. 

Вечно ћеш живети у нашим мислима. Нека те анђели чувају.

Твоји најмилији: супруга СЕЈА, ћерка СЛАЂАНА, син ГОРАН,

снаја БИЉА и унуци ТИЈАНА и АЛЕКСАНДАР

(95/311041)

Тужно сећање на драге

ПАВЛОВИЋ

ЂУРА НАДА МИЛАН
1. V 1962 – 22. VI 2017. 12. IV 1934 – 21. III 2019. 17. X 1934 – 8. XII 2017.

ПЕТРОВИЋ МИЛАН, МИРА и МИЛИЦА

(32/310944)

Последњи поздрав

РАДОЈИЦИ

МАКСИМОВИЋУ

боксеру, пријатељу...

од БОБЕ и ПЕРКОВА

(71/311009)

У недељу, 12. децембра
2021, у 11.30, даваћемо
четрдесетодневни по-
мен нашој драгој мами,
баки и прабаки

РАДОВАНКИ

ГОРЊИК СЕЈИ

Неутешна породица

(107/311058)
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ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЗОРАН

ЋУКОВИЋ
2014–2021.

Недостајеш, хвала ти

за сву љубав.

Твоје ћерке, унуке

Твоја ВЕСНА
(1/310898)

Прође година бола, туге и празнине

НЕДЕЉКО МАЉКОВИЋ НЕЂА
14. VII 1946 – 10. XII 2020 – 10. XII 2021.

Време пролази, бол, туга и сећања остају.

Супруга БИЉАНА и син ФИЛИП

(7/310911)

9. децембра навршиле су се четири године отка-

ко са нама није наша

МИРЈАНА МИРА ЈУКИЋ

Увек си уз нас, никад те нећемо заборавити.

Туга и бол су трајни.

Супруг МИЛАН и ћерке СНЕЖАНА и БРАНКА

са породицама
(9/310913)

СЕЋАЊЕ
Навршава се педесет година од упокојења мог деде

ДРАГОМИРА МИЛОСАВЉЕВИЋА ДРАГЕ
патролџија

1971–2021.

(10/310914)
                                                                                   Унук ДРАГАН

9. децембра 2021. навршава се четрдесет дана

откада није са нама наш драги супруг и отац

ЈОВАН РАТКОВИЦА
из Качарева

Успомену на њега чувају његови: супруга РУЖА,

син СТЕВО и ћерка ЗОРА

(18/310926)

12. децембра 2021. навршава се тужних годину

дана откада није са нама наша

СТАНКА ВЕЛИЧКОВИЋ

Твоју доброту никада нећемо заборавити.

Нека те анђели чувају.

Твој МИКИ и синови ДАРКО и ДЕЈАН

са породицом

(20/310928)

ЕНОХ

КРИЗМАНИЋ

Иако је прошло годи-

ну дана све делује

нестварно.

Много ми недостаје

мој најбољи зет.

МИМИ
(21/310929)

ЕНОХ

КРИЗМАНИЋ

Заувек ћу чувати се-

ћања с’ љубављу у ср-

цу на мог милог, пле-

менитог драгог су-

пруга...

Утеха ми је да ћемо

се срести на небу код

Исуса

АНА

(22/310929)

БЛАГОЈЕ РУЖИЦА

ПАРЕЖАНИН ПАРЕЖАНИН
11. XI 1998 – 11. XI 2021. 18. XII 2020 – 18. XII 2021.

Заувек поносни на вас. 

Бол је превелика, празнина ненадокнадива.

Воле вас ВОЈА, ЗОКА, БЛАГОЈЕ и СОФИЈА

(27/310938)

БЛАГОЈЕ ПАРЕЖАНИН РУЖИЦА ПАРЕЖАНИН
11. XI 1998 – 11. XI 2021. 18. XII 2020 – 18. XII 2021.

Речи не могу да искажу наш губитак

Породица ПАРЕЖАНИН

(28/310939)

Најдражи

ДЕСА РАНКО

БОЖИЋ БОЖИЋ

Недостајете.

Велика празнина, бол и туга.

Ваши најмилији

(33/310946)

10. децембра 2021. навршава се пола године откако
није са нама наша

РОДНА ПЕШЕВСКИ
1938–2021.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на њу.

(35/310950)
                                                                             Њени најмилији

15. децембра 2020.

напустила ме је во-

љена и никад прежа-

љена мајка

МАРИЈА

МИХАЈЛОВ
2020–2021.

11. децембра 2021.

посетићемо њену

вечну кућу и залити

је сузама.

Заувек њени

најмилији

(40/310955)

У петак, 10. децембра

2021, у 11 сати, на

Старом православ-

ном гробљу, дајемо

годишњи помен

МАРИ

РАДАНОВ
1931–2020.

Хвала ти за сву љубав

и пажњу коју си нам

пружила.

Твоји најмилији

(43/310960)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

НЕНАД ЈАНДРИЋ

Добри наш,

заувек ћеш остати у нашим срцима.

САНДРА, САША, МИКА и ШОНЕ

(57/310984)

Драги наш

НЕНАДЕ

Заувек живиш кроз своја дела и сећања оних

који те воле.

Твоји„Задњи” у кафани

(74/311019)

10. децембра навршавају се две године

бола, туге и празнине

ДУШАН МИХАЈЛОВИЋ

ДУДА
1934–2019.

Не постоји време које може да избрише

љубав и сећање на тебе.

Твоји: ВУКИЦА, МАЊА, СРЂА, 

КОЉА, ЛУКА, САШКА и САЛЕ

(49/310971)
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СЕЋАЊЕ

на моје драге родитеље

БЛАЖЕВСКИ

ВЕЉКО САВИЦА
12. XII 1999 – 12. XII 2021. 16. VII 2020 – 2021.

Хвала за љубав, пажњу и подршку коју сте ми несебично давали.

С љубављу, поштовањем и захвалношћу син СЛОБОДАН
(8/310912)

13. децембра, у 11.30, на Новом гробљу, даваће-

мо четрдесетодневни помен нашој драгој супру-

зи, мајци и баки

ВЕСНИ ЛОЈАНИЦИ

Много нам недостајеш.

Породица

(17/310921)

11. децембра навршава се шест тужних месеци

откако нас је напустио наш

ПЕТАР ВЕЛИЧКОВСКИ ПЕРА

Био си частан и вредан човек, чувар своје поро-

дице, велики отац, супруг и поносан деда.

Супруга СТАНА и ћерке ЈАДРАНКА и СЛАЂАНА

са породицама као и многобројна родбина
(19/310928)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 11. децембра 2021. го-

дине, у 11 сати, на Католичком гробљу, давати годишњи помен

нашем драгом

ЖЕЉКУ ШМИГИЋУ
1972–2020.

Неутешни, твоји најмилији: мајка МИЛЕВА, отац БОЖИДАР, 

супруга НАТАША, син ЛАЗАР, ћерке ЈАНА и ИВОНА, ташта ЉИЉАНА,

сестра ГОРАНА, ЦАЦА, чичини АНДРИЈАНА и ЧАКИ, БОЖИДАР и

ТИЈАНА, МИЛОШ и МАРИЈА и дедини МИХАИЛО и ПАВЛЕ

(30/310943)

Година туге и бола откако није са нама, а бесконачно пуно нам

недостаје наш Таја

ЖЕЉКО ШМИГИЋ
1972–2020.

Недостаје, тако нам недостаје за све што прошло је, недостаје.

Недостаје, тако нам недостаје за све што долази, недостаје.

С љубављу и поносом, супруга НАТАША, син ЛАЗАР, 

ћерке ЈАНА и ИВОНА и ташта ЉИЉАНА

(31/310943)

Обавештавамо родбину и пријатеље да

ћемо 13. децембра 2021, у 10 сати, на

Новом гробљу давати четрдесетодневни

помен нашој драгој супрузи, мами и баки

РАДОСЛАВА ЦВИТКОВАЦ

Супруг ПЕТАР, син ВЛАДИМИР

и АЛЕКСАНДАР, снаје СУЗАНА

и РУЖИЦА, унуци ЛУКА, ЛАЗАР, 

СТРАХИЊА и МИЛИЦА

(34/310948)

Сећање на породицу

СТАНИСАВЉЕВИЋ

мајка ПЕРСА 1971–2021.

тата МИЛЕ 1971–2021.

мама РУЖА 1987–2021.

сестра МИРА 2014–2021.

ГОРДАНА са породицом
(50/310973)

У суботу, 11. децем-

бра 2021, у 12.30, на

Новом гробљу у Пан-

чеву, даваћемо годи-

шњи помен нашем

драгом

МИЛОРАД

ВУЈАНОВИЋ

ЖУЋА

Прође тужна година.

Недостајеш...

Твоји најмилији

(76/311022)

11. децембра 2021.

навршава се годину

дана од смрти наше

мајке

МИЛЕВЕ

СТАРКОВСКИ

Драга мајко, чувамо

успомену на тебе.

Твоји: БАТА

и РАДМИЛА

са породицама

(85/311034)

ПРЕДРАГ

ДЕЈАНОВ

Био је понос звати се

твојом ћерком, зетом

и унукама.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

АДРИЈАНА, 

МИЛОШ, МАША

и АЊА

(61/310989)

ПРЕДРАГ

ДЕЈАНОВ

Година прође, дан

никад. Љубав не уми-

ре тата. С поносом те

чувамо у нашим ср-

цима и мислима.

Заувек твоји: 

ћерка НЕВЕНА, 

зет ДРАГАН, 

унук СТЕФАН

и унука ДУЊА

(62/310989)

ПРЕДРАГ

ДЕЈАНОВ

Прође тужна и болна

година без тебе дра-

ги брате.

Брат НЕНАД, 

НАТАША, ЖЕЉКО

и СНЕЖАНА

(63/310989)

11. децембра 2021. даћемо помен уснулој и нај-

дражој

ТАЊИ ЧЕХ

Четрдесет тужних дана како ниси са нама.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији

(96/311042)

Прошло је најтужнијих шест месеци

ЖИВА ЂУРИШИЋ

Време пролази, остају само туга, бол и успо-

мене.

Твоји најмилији

(41/310955)

СЕЋАЊЕ

СЛАВКА ПРИЈОВИЋ
1927–2013.

С поносом и поштовањем чувамо успомену на

тебе.

МИЛЕ и ЗОРАН

(75/311020)

БЛАГАЈНА

013/300-830

Мој драги

ЖЕЉКО

Година је прошла. Година бола и туге. 

Дан за даном љубав према теби све је већа. Твој

осмех заборавити не могу и снажан загрљај твој.

Тетка РАДА

(143/311113)



На реду је дерби у
Старој Пазови

Одбојка 013 победила

Утакмицама осмог кола проте-
клог викенда је настављена
првенствена трка за бодове у
Првој лиги Србије за одбојкаше.
После убедљивог тријумфа над
имењаком из Параћина, Борац
из Старчева је одиграо дерби
против Новог Сада. Била је то
утакмица од велике важности за
оба тима. Снаге су одмериле тре-
ћепласирана и четвртопласира-
на екипа, па ако се зна да ће у
виши ранг на крају првенства
отићи прва три тима, улог је био
огроман.

Јесте, био је дерби у сваком
смислу те речи. Играла се одлич-
на одбојка, момци из обе екипе
изгарали су у жељи да дођу до
тријумфа, а најслабија карика
ове лепе одбојкашке представе
били су делиоци правде који
дефинитивно још увек нису дора-
сли овако битним мечевима.
Било како било, после исцрпљу-
јућих пет сетова и велике одбој-
кашке драме радовали су се
гости: Борац – Нови Сад 2:3, по
сетовима 23:25, 19:25, 25:23,
25:20 и 13:15.

Надмудривали су се трене-
ри, Јовица Цветковић с клупе
Борца и Неџад Османкач, стра-
тег Новосађана, атмосфера у
Хали спортова на Стрелишту

била је као у најбољим данима,
громогласно се орило „Борац,
Борац...”, играла се одлична
одбојка, а на крају су ситнице
превагнуле на страну екипе из
Новог Сада.

Гости су повели са 2:0 у сето-
вима, али „борци” се нису пре-
давали. Предвођен Николом
Ражнатовићем и Владимиром

Кнежевићем, домаћи састав је
давао све од себе не би ли остао
у мечу и – успео је!

Френетична подршка с три-
бина домаћим одбојкашима у
четвртом сету постала је још
јача. У први план је искочио
Алекса Николић, важне поене
за Борац освајао је и Ненад
Мадић, а домаћи су сет закљу-
чили ас-сервисом Немање Дуки-
ћа.

И када се чинило да ће тим
из Старчева успети да дође до
коначног преокрета, уследио је
пад... Борац је у петом сету водио
с 5:3, уследила је измена техни-
чара, па је уместо Рајковића на
терен изашао Стоковић, коме су
судије, наводно због приговора,
убрзо показале и црвени картон
(поен за ривала), па су гости без
неке игре, у свој тој нервози и
препирци са арбитрима, успели
да преокрену на 5:8. Психоло-
шка предност је у тим тренуци-
ма била на страни Новосађана,
а они нису дозволили више ника-
кво изненађење, па су славили
вредну победу, која их оставља

на трећем месту, са чак три побе-
де више од Борца, који је сада
пао на пето место.

Лидер је Карађорђе из Топо-
ле с максималним учинком у
првих осам кола, а другопласи-
рано је Јединство из Старе Пазо-
ве, са скором од седам победа и
једним поразом, колико има и
Нови Сад. ВГСК је четврти са
учинком 5 : 3, а Борац је пети са
четири победе и четири пораза.

Иако су изгубили у дербију,
одбојкаши Борца нису изгубили
све шансе да се домогну елите.
Потребно је извући поуке из
пораза и кренути још одлучније
у наредне битке. А има да се
игра и да се игра... Већ наредног
викенда тим из Старчева путује
на још један велики дерби. У
Старој Пазови ће одмерити сна-
ге с Јединством. Та утакмица
може много тога да преокрене...

Срећно, „борци”!
У осмом колу Друге лиге гру-

па „Север” девојке из Одбојке
013 оствариле су и шесту побе-
ду. Тим тренера Владимира
Јованчића у суботу, 4. децембра,
у Банатском Новом Селу уго-
стио је ривала из Кикинде, пре-
ма коме није имао милости.
Иако су биле лишене помоћи
капитена Јелене Петров, девој-
ке из нашег града су у свим еле-
ментима игре надвисиле про-
тивника и заслужено стигле до
нових бодова: Одбојка 013 –
Кикинда 0230 3:0, по сетовима
25:15, 25:22 и 25:20.

Све линије тима Владимира
Јованчића функционисале су
беспрекорно у овој утакмици,
што се може видети и по исходу
сетова. Одбојка 013 показала је
своју моћ и наставила у стопу да
прати водећи тандем на табели.

На челу је Волејстарс из Кља-
јићева, који још увек није осе-
тио горчину пораза, НС волеј
тим је на другом месту с побе-
дом више од трећепласиране
Одбојке 013, а права трка се тек
захуктава.

Следећег викенда Панчевке
путују у Руменку, где ће одме-
рити снаге с новосадском еки-
пом ФОК, а потом им предстоји
и велики дерби с лидером на
табели.

СПОРТ
Петак, 10. децембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Своју прву годину, годину у којој
је основан, Џудо клуб Тамиш
завршава онако како је и запо-
чео – у великом стилу. Најмлађи
спортски колектив у нашем гра-
ду скренуо је пажњу на себе од
првог дана свог постанка, а како
су дани пролазили, клинцезе и
клинци бивали су све срећнији и
све успешнији у свом клубу.

Тако је и сада, па талентова-
ни борци доносе одличја са свих
такмичења на којима учествују.

Џудисти и џудисткиње Тами-
ша били су веома успешни на
међународном турниру „Војво-
дина”, који је одржан прошлог
викенда у Новом Саду. На том
престижном такмичењу учество-
вало је преко 370 младих бора-
ца из 40 клубова из: Грчке, Сло-
веније, Хрватске, Босне и Хер-
цеговине, Бугарске и Србије, а
Тамиш је у укупном пласману
заузео седмо место.

За тако добар резултат најза-
служнији су клинци који су, под

вођством својих тренера Неде
ОстојићиДаркаТодоровића, осво-
јили седам вредних одличја.

Златне медаље су заслужили
Наталија Новаковић и Дејан
Долинга, сребром су се окитили
Кристијан и Алекса Лехни и
Милена Секуловић, а бронзе су
зарадили Павле Ћосић и Алек-
са Судимац. Боје клуба бранили
су и: Филип Фаркаш, Марија
Стојановски, Василије Стајчић,

Вук Милутиновић и Никола
Долинга.

У недељу, 5. децембра, деца
из Џудо клуба Тамиш полагала
су за појасеве. У сјајно опремље-
ним просторијама клуба преко
педесет малишана демонстри-
рало је стечена знања пред коми-
сијом, са жељом да заслуже нове
појасеве.

– Џудо савез Војводине сара-
ђује са ЏК-ом Тамиш на свим
нивоима. Ово је нови клуб, који
има велике амбиције и много
потенцијала, а то је већ доказао
замањеодгодинуданасвогпосто-
јања – рекао је председник Џудо
савезаВојводинеМирољубНичић,
који је присуствовао овом лепом
спортском догађају у Панчеву.

Својим присуством ово пола-
гање су увеличали и Андреа Сто-
јадинов, првак Европе за млађе
сениоре, Миленко Крајновић,
члан Надзорног одбора ЏСС-а,
легендарни Марко Атанасов из
ЏК-а Панчево, као и родитељи

деце и пријатељи клуба.
– Презадовољни смо досада-

шњим резултатима, с обзиром
на то да смо најмлађи клуб у
граду. За све појасеве од жутог
до браон полаже се у оквиру
клубова, док се за црни појас
полаже у оквиру Џудо савеза
Војводине и Џудо савеза Србије.
Нека деца су данас први пут иза-
шла пред комисију и полагала
за појас – додао је пи-ар ЏК-а
Тамиш Марко Секуловић.

На малој свечаности по завр-
шетку полагања за најперспек-
тивније такмичаре Тамиша иза-
брани су Наталија Новаковић
и Василије Стајчић, док су за
најбоље у овој календарској
години проглашени шампиони
Србије Милица Секуловић и
Кристијан Лехни, који су од
управе клуба добили кимона и
бекнамбере.

Сва деца која су положила
добила су појасеве и дипломе.

Свака част!

ДЕБИТАНТСКА ГОДИНА ЗА ПАМЋЕЊЕ

ДАНИ У ЗНАКУ ЏУДО КЛУБА ТАМИШ

Па то је заиста невероватно! И
четврту утакмицу заредом кошар-
каши Тамиша изгубили су „на
једну лопту”. Овог пута су има-
ли и слободно бацање за победу,
али кад неће – онда неће.

Тим из нашег града је про-
шлог викенда гостовао у Бео-
граду – на Дорћолу је одмерио
снаге с Динамиком. У дуел два-
наестог кола Адмирал Бет
кошаркашке лиге Србије дома-
ћин је ушао као апсолутни
фаворит, али момци тренера
Бојана Јовичића нису се много
обазирали на ту чињеницу. На
крају, одлучили су једна лопта
и продужетак: Динамик–Та-
миш 92:85, по четвртинама
14:14, 22:19, 23:19 и 18:25 и
продужетак 15:8.

Иако су и у овом мечу били
потпуно десетковани, упорни
момци из нашег града нису
посустајали ни када је ривал
имао опипљивију предност.
Бојан Јовичић ни у овом мечу
није могао да рачуна на једног
од најбољих играча, Лазара
Лугића, а током утакмице
повредили су се Иван Смиља-
нић и Сандро Санадзе, ударне
песница Тамиша у овој сезони.
Пех за пехом није пореметио
оне преостале играче који су
се ставили у службу Тамиша.

Саша Радовић и његови дру-
гови борили су се колико су
могли, успели су да стигну до
изједначења, у последњим
секундама регуларног дела
утакмице имали су и слободно
бацање које је могло да одлучи
победника при резултату 77:77,
али лопта ни с пенала није хте-
ла кроз обруч Београђана.

У надокнади утакмице, у про-

дужетку, домаћи тим је иско-
ристио смањени ростер Тами-
ша, па је на крају остварио
победу, којом се учврстио на
деоби првог места с новосад-
ском Војводином.

Тамиш је играо у саставу:
Видић, Соломун, Лугић,
Бакрадзе (11 поена), Санадзе
(17), Радовић (два), Шиник
(22), Павићевић (три), Коваче-
вић (четири), Смиљанић
(седам), Терзић (осам) и Ђор-
ђевић (11 поена).

– Заиста не могу да верујем
шта нам се дешава ове сезоне.
Морам да честитам мојим игра-
чима и поред пораза. Они су
прави хероји. Требало је да
Смиљанић, Санадзе и Лугић
буду ти око којих се врти наша
игра, а морали смо без њих јер
су се повредили. На крају, има-
ли смо и слободно бацање за
победу, али нисмо успели. Жао
ми је момака, стварно се боре
као лавови, а већини њих ово
је прва сезона у КЛС-у. Не знам
шта то треба да се деси да и
нас срећа мало погледа. Али
хоћу да поручим мојим игра-
чима: главе горе, момци, биће
све то на крају добро – рекао је
на конференцији за новинаре
после утакмице стратег Тами-
ша Бојан Јовичић.

У четвртак, 9. децембра, када
је овај број „Панчевца” већ био
у штампи, одиграно је и трина-
есто коло Кошаркашке лиге
Србије, у оквиру кога је Тамиш
на свом терену одмерио снаге с
Колубаром. Већ у понедељак, 13.
децембра, на програму је ново
искушење. У Хали спортова на
Стрелишту гостоваће Вршац, а
овај меч почиње у 18 сати.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

СРЕЋО, ПА ГДЕ СИ?
ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

БОРАЦ ПАО ПРЕД НОВОСАЂАНИМА

БОКСЕРСКА ЛИГА БЕОГРАДА

„ПРОФЕСИОНАЛЦИ” РУШЕ РЕДОМ...

Мечевима осмог кола про-
шлог викенда је настављено
такмичење у Лиги Београда у
боксу. Већ по традицији, чла-
нови панчевачког БК-а Про-
фесионалац, које предводи
тренер Звонко Димитријевић,
постигли су одличне резул-
тате.

Пионир Петар Самарџић
савладао је свог ривала из
Црвене звезде, док је његов

брат Страхиња Самарџић, који
се надмеће у кадетској конку-
ренцији, победио боксера из
БК-а „Светомир Белић Бел-
ка”. Дамиан Бајић и Марко
Танкосић били су бољи од сво-
јих „црвено-белих” вршњака.

БК Професионалац врши
упис у бесплатну школу бок-
са, а све информације могу се
добити на телефон 060/488-
38-15.



У суботу, 4. децембра, када је
спорт у питању, наш град је
био у знаку каратеа. У Хали
спортова на Стрелишту одржа-
но је државно првенство за
кадете и јуниоре, као и „Тро-
феј Србије” за млађе сениоре.

Млади и талентовани так-
мичари Карате клуба Динамо
остварили су веома добре резул-
тате и освојили пет медаља.

Сребром се окитио млађи
сениор Никола Ивановић у
категорији до 84 кг. То је био

његов први наступ у вишој кате-
горији и мало је недостајало
да тријумфује. Бронзана одлич-
ја су заслужили кадет Матеја
Степанов и млађи сениори
Александар Здешић, Дарко Спа-
сковски и Михајло Поповић.
Одлично су се борили и: Алек-
сандра Стоилковски, Наташа
Пап Марковић, Тара Ђурђевић,
Антоније Ћулибрк, Вања и
Огњен Чекеревац, Марко Фор-
ђарини, Павле Милошев, Јеле-
на Милентијевић, Боривоје

Весин и Лука Степанов.
Тренери Ненад Соколовић и

Слободан Битевић задовољни

су борбеношћу такмичара, али
истичу и неискуство једног бро-
ја својих бораца.

ВЕЛИКО КАРАТЕ НАДМЕТАЊЕ У НАШЕМ ГРАДУ

ПЕТ ВРЕДНИХ ОДЛИЧЈА ЗА ДИНАМО

СПОРТ
Петак, 10. децембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

31

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Крагујевац: РАДНИЧКИ–ДИНАМО

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ВРШАЦ
Понедељак, 18 сати

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ОПОВО
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПАРТИЗАН

Одбојка

ПРВА ЛИГА
С. Пазова: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Жене
Руменка: ФОК – ОДБОЈКА 013

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Каћ: ЈУГОВИЋ–ДИНАМО 25:29

СУПЕР Б ЛИГА
Жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – КИКИНДА 25:25

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Жене
Темерин: ТЕМЕРИН–ЈАБУКА 30:23
Мушкарци
Јабука: ДОЛОВО – В. СТЕПА 27:25
Ада: ПОТИСЈЕ–ЈАБУКА 28:25

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Зајечар: ТИМОК 1919 – ЖЕЛЕЗНИЧАР 0:1

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ – НОВИ САД 2:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Жене
Б. Н. Село: ОДБОЈКА 013 – КИКИНДА 0230 3:0

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ДИНАМИК–ТАМИШ 92:85

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Рума: РУ-КОШ – ЈЕДИНСТВО 74:91
Шид: ПАРТИЗАН–ДИНАМО 64:61

Први део сезоне
окончан на најлепши
начин – победом

„Зимовање” 
у врху табеле

Спуштена је завеса на јесењи
део шампионата у Првој лиги
Србије, а финиш првог дела
трке за бодове, без икакве
дилеме, протекао је у знаку
најбољег фудбалског клуба у
Банату.

Била је то фантастична сери-
ја Фудбалског клуба Железни-
чар, каквом ретко који спорт-
ски колектив може да се поди-
чи. Од почетка октобра, од
несрећног пораза у Лозници,
уследио је паклен темпо попу-
ларне „дизелке”. Утакмице су
се смењивале као на траци, а
„Жеља” је у свакој освајао
бод(ове). Девет утакмица без
пораза, пет победа, четири
ремија и скок у сам врх прво-
лигашког друштва у Србији.

Први део своје друге сезоне
у професионалном фудбалском
рангу у Србији Железничар је
окончао баш онако како су
желели и његови бројни сим-
патизери – победом.

Душан Плавшић и његови
другови морали су да одраде
тежак посао у 21. колу у Заје-
чару. Домаћин је био компле-
тан, чак је дан пред утакмицу
најављивао и победу, али тог
недељног поподнева на стади-
ону под Краљевицом питали су
се и „Жељини” фудбалски мај-
стори: Тимок 1919 – Железни-
чар 0:1 (0:1).

Био је то прави спортски рат
по веома хладном времену, али
после деведесет тешких мину-
та било је топло свим правим

пријатељима спорта у Панче-
ву. Дуго ће се, по лепом нарав-
но, памтити тај 5. децембар.

Дан када је Железничар из
Панчева осигурао своје место
на четвртом месту на табели
Прве лиге. На месту које на
крају шампионата, на проле-
ће, доноси и бараж за пласман
у српску фудбалску елиту!

Људи који воде Железничар
испунили су још једно обећа-
ње. Најављивали су да њихов
клуб може у сам врх прволига-
шког друштва и – испунили су
обећање. Као и много пута до
сада...

Момци које предводи тре-
нер Драган Аничић оставили
су срце на терену у Зајечару.
Борили су се до изнемоглости,
„преорали” су игралиште уздуж
и попреко, „гинули” су за сва-
ку лопту, за сваки корнер, ма,
за сваки аут...

Храбро, од првог минута,
„дизелка” је кренула да „меље”

свог ривала, стављајући јасно
до знања да је решена да Тимок
претвори у плитак поток...
Велика жеља да „Жеља” побе-
ди почела је да се остварује већ
од 13. минута. Одбрана Заје-
чараца морала је да попусти
под силним налетима екипе из
Панчева.

Александар Ђорђевић је мај-
сторски извео корнер, а у срцу
шеснаестерца Тимока најбоље
се снашао сјајни Лазар Марко-
вић, који је, касније ће се испо-
ставити, био и човек одлуке.
Био је то гол велике наде. Гол
великих жеља. Гол за мирно
„зимовање” и подгрејавање про-
лећног оптимизма... Фудбале-
ри Железничара нису дозволи-
ли ривалу да их озбиљније угро-
зи до краја првог полувреме-
на, па су рутинском игром на
одмор отишли с лепом пред-
ношћу.

Жестоко је било и у настав-
ку утакмице. Момци из Тимо-

ка нису се мирили с поразом,
заиграли су офанзивније и агре-
сивније, али није се дао ни
„Жеља”. Све је у фудбалској
машинерији из Панчева функ-
ционисало као најпрецизнији
сат. Није било ниједне грешке,
ниједног слабог места, лошег
потеза... Момци у плаво-злат-
ним дресовима држали су цео
меч под својом контролом и
заслужено стигли до десете
победе у првенству.

– Овај тријумф смо посвети-
ли нашем Влади Божићу, кон-
диционом тренеру, који је
недавно остао без оца. Желе-
зничар је једна велика поро-
дица која се увек држи зајед-
но, како у лепим, тако и у
тужним ситуацијама. Честитам
момцима на великом пожртво-
вању, на огромној борбености
и жељи. Испунили смо обећа-
ње, јесен смо завршили у врху
табеле, а верујем да ћемо и на
пролеће имати шта да покаже-
мо и понудимо фудбалској
Србији – рекао је после меча у
Зајечару шеф стручног штаба
Железничара Драган Аничић.

Творци још једне велике
победе били су: Марко Кнеже-
вић, Мирољуб Костић, Марко
Конатар, Душан Плавшић,
Александар Ђорђевић, Стефан
Радојичић, Јордан Јовановић,
Лазар Милошев, Лазар Марко-
вић, Предраг Станимировић и
Луи Жуниор, али и Предраг
Сикимић и Лука Петровић, баш
као и: Младен Живковић,
Милан Томић, Брана Илић,
Марко Андић, Петар Малишић,
Радош Протић, Бојан Трипко-
вић и Димитрије Томовић.

Пред фудбалерима је сада
заслужен одмор, а ново оку-
пљање првотимаца заказано је
за прву половину јануара.

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Te4

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

„ДИЗЕЛКА” ПРЕГАЗИЛА И ТИМОК..

Стране припремио

Александар
Живковић

АЊИН АПСОЛУТНИ
РЕКОРД

Првенство Србије за кадете,
јуниоре и у апсолутној конку-
ренцији у пливању одржано је
од 2. до 5. децембра у Зрења-
нину.

Пливачки клуб Динамо пред-
стављало је осам такмичара, а
само је Ања Цревар имала успе-
ха, освојивши две медаље.

У дисциплини 200 м прсно
Ања је заузела друго место.
Прелиминарну трку је испли-
вала с временом 2:40,26, док
је финале завршила с време-
ном 2:29,63.

Убедљиво прво место наша
најбоља пливачица освојила је
у дисциплини 1.500 м краул.
Ову трку је завршила с време-
ном 16:28,48, што је нови апсо-
лутни рекорд.

Ања је проглашена за најбо-
љу пливачицу овог првенства у
апсолутној конкуренцији.

СУПЕР
БОРЦИ

У веома јакој конкуренцији на
турниру у Новом Саду џудисти
Динама освојили су шест меда-
ља.

Најсјајнија одличја су заслу-
жили Дивна Милановић и Јован
Божић, а бронзама су се оки-
тили: Давид Мамојка, Алек-
сандар Поповић, Богдан Вуко-
сављевић и Никола Митић.

На пета места су се пласира-
ли Милош Божић и Луна Лујан-
ски.

СЈАЈНЕ
ДЕВОЈКЕ

На међународном турниру у
рвању слободним стилом под
називом „Трофеј победник”,
који је одржан прошлог викен-
да у Падинској Скели, у кон-
куренцији 188 такмичарки из
десет земаља, много успеха
имале су и девојке из Рвачког
клуба Динамо.

Јована Радивојевић је осво-
јила најсјајније одличје, Јеле-
на Крстовић бронзану медаљу,
а одличне су биле и Маша Перо-
вић и Мина Милосављевић.

Екипу Динама, као тренер,
предводила је Драгана Јанков.

ОГЊЕН
НАЈУСПЕШНИЈИ

Прошлог викенда у Кикинди је
одржано пето коло Лиге пиони-
ра Војводине, у коме су учество-
вали и стрелци СД-а „Панчево
1813”.

Екипа пионира у гађању из
пушке освојила је треће место и
осам бодова, а најуспешнији је
био Огњен Бунчић, који је са
181 кругом освојио бронзану
медаљу појединачно. Гађали су
и Огњен Лукић, Алексеј Папо-
вић и Мијат Милић.

Тим пионира у гађању из
пиштоља такође је био трећи.
Огњен Бунчић је и у овој кате-
горији био најуспешнији, па је
са 158 кругова освојио пето место.
Пуцали су и Јован Кондић и
Филип Стефановић.
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Нафиловане
Трпаш вишкове информација и емоција са стране.

    У шта год да ти је при руци.

    Мораш, да би ти се ослободио простор у глави.

    Да одбациш стрес.

    Затим, схватиш да је то твој терет.

    Да у њему има и корисних ствари.

    Па их потражиш.

    Те цистерне могу да садрже и енергију и мед и млеко.

Пеглање
Наиђу моменти када ствари морају да се испеглају.

    Али неће оне то саме од себе.

    Шљака је то.

    Добар је почетак ако је особа свесна тог момента.

    Онда се окрене око себе.

    Погледа шта је порушила.

    И да ли је ишта изградила.

    У зависности од призора, креће с пеглањем или не.

Масе
Сетимо се Њутна, његовог другог закона.

    Чему је једнака сила која делује на тело?

    Производу масе тог тела и интензитета убрзања.

    Звучи компликовано, а врло је једноставно.

    Имаш, рецимо, велику масу људи с јаким убрзањем.

    Мора да постоји једнако снажна сила да би је померила.

    И унапред и уназад, свеједно је.

    Ипак, поетскије је када се иде унапред.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Момци славили у Каћу

Девојке ремизирале
с лидером

За нама је викенд који ће остати у лепом
сећању свим суграђанима који воле игру
с лепљивом лоптом. Веома добре резул-
тате остварили су рукометаши Динама и
девојке из ЖРК Панчева у својим лига-
ма, а оптимизам је опет почео да се шири
рукометним делом нашег града...

У Аркус суперлиги на програму су били
мечеви дванаестог кола, а пред „жуто-
-црнима” је било тешко гостовање у Каћу.
После пораза од Војводине и Металопла-
стике момци које предводи тренер Ненад
Краљевски једноставно су морали да побе-
де и да тако осигурају своје место у
плеј-офу.

Није било лако, али Милош Костади-
новић и његови саиграчи издржали су
све притиске и на крају су се уздигнутих
руку вратили у Панчево: Југовић–Дина-
мо 25:29 (13:15).

Иако су момци из нашег града и пре
почетка утакмице важили за фаворита у
овом дуелу, морали су да употребе додат-
ни напор како би освојили злата вредне
бодове. Југовић се показао као веома ква-
литетан противник, који је успео да одо-
лева све до средине другог полувремена,
када су „жуто-црни” и дефинитивно потвр-
дили да је квалитет на њиховој страни.

Од почетка утакмице водила се велика
борба, а ривали су се смењивали у вођ-
ству. Југовић је у седмом минуту водио
са 4:3, а само сто осамдесет секунди касни-
је на семафору је писало 4:6. Домаћин је
у 20. минуту успео да поведе с 10:9, а
онда је Динамо поново додао гас и до
одласка на одмор потпуно преокренуо
резултат у своју корист – 13:15.

Наставак меча донео је такође узбудљив
рукомет. Југовић није дозвољавао госту да
се „одлепи”, увек је јурио „минус”, стизао је
на гол заостатка, али после 46. минута, када
се приближио на 21:22, више није имао
снаге ни умећа да озбиљније угрози гол
Динама, који је феноменално чувао млади
Никола Перић, испоставиће се на крају –
најбољи актер овог занимљивог дуела.

Динамо је играо у саставу: Никола Ста-
менковић (један гол), Вељко Чабрило,
Милан Бошковић, Урош Станић, Радо-
ван Остојић (пет), Никола Перић, Урош
Продановић, Марко Перовић (девет), Иван
Дистол, Урош Павловић (три), Борислав
Урта, Милан Голубовић (два), Милош

Костадиновић (три), Данило Радовић
(шест голова), Адриан Биркенхојер и Ђор-
ђе Чоловић.

Тим из нашег града чврсто држи треће
место А-групе Аркус лиге, а наредног
викенда му предстоји пут у Крагујевац и
мегдан с домаћим Радничким. Завеса на
први део шампионата спушта се 18. децем-
бра, али Динамо ће тада бити слободан,
јер је Нови Пазар иступио из такмичења.

Феноменална утакмица виђена је у
оквиру једанаестог кола Супер Б лиге за
рукометашице, коју су у Хали спортова
на Стрелишту одиграле девојке из ЖРК
Панчева и Кикинде.

Био је то истински дерби, у коме су оба
тима желела победу. Девојке које с клупе
предводе Марко Крстић и Светлана Ничев-
ски нису се уплашиле дуела с лидером,

биле су равноправан такмац, у поједи-
ним моментима и бољи, али меч је окон-
чан без победника: ЖРК Панчево – Кикин-
да 25:25 (11:11).

И у овом мечу девојке из нашег града
одликовале су се огромном храброшћу и
великом борбеношћу. Нису посустајале
ни када је ривал имао два гола предно-
сти, али нису се предавале ни после соп-
ствених грешака, када су гошћама дозво-
љавале да сустигну њихово вођство. Цео
ток меча пратила је резултатска „клацка-
лица”, а ниједан тим није имао преко два
гола „вишка”.

Атмосфера у Хали спортова била је
баш као некада. Девојке из Панчева има-
ле су велику и громогласну подршку сво-
јих присталица, што им је свакако помо-
гло у дуелу са одличним лидером из
Кикинде. И онда, цела ова узбудљива
утакмица стала је у свега неколико секун-
ди. Кикинда је повела са 24:25, а онда је
тренер домаћег тима Марко Крстић, 43
секунде пре краја меча, затражио тајм-
-аут. Панчевке су кренуле у последњи
напад, али су изгубиле лопту... Не, ни ту
није био крај узбуђењима. Упорне до изне-
моглости, храбре и одлучне, успеле су да
исправе своју грешку и да поново освоје
лопту, секунде су протицале... У послед-
њим тренуцима утакмице лопта је дошла
до Марије Митрић, а најбоља играчица у
овом сусрету успела је да погоди мрежу
Кикинђанки за коначних 25:25.

Заиста, све девојке које су прошле неде-
ље носиле дрес ЖРК Панчева заслужују
искрене честитке. Оно што оне приказују
током целе сезоне сада је добило и дефи-
нитивну потврду. Невена Маркагић и
њене другарице и јесу нове спортске херо-
ине нашег града.

У дуелу с Кикиндом тим из нашег гра-
да играо је у саставу: Милица Илић, Ана-
стасија Грговски, Јелисавета Марковић
(десет голова), Невена Станишковић (чети-
ри), Уна Тодоровски, Владислава Рогуља
(пет), Невена Маркагић, Теодора Стано-
јевић, Ива Грујић, Даринка Петронијевић
(један), Марија Митрић (пет голова), Ана-
стазија Јамбрушић, Ивана Станојевић,
Теодора Вранић и Катарина Кепчија.

Први део сезоне у Супер Б лиги ЖРК
Панчево је окончао на другом месту, с
бодом мање од водеће Кикинде.

Александар Живковић

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ДЕРБИ ЗА РУКОМЕТНЕ СЛАДОКУСЦЕ

Атлетски клуб Панонија је, поред своје
атлетске школе, те организације спорт-
ско-туристичких манифестација, дечјих
и трејл трка у природи, у земљи познат и
по томе што има велики број чланова
који трче маратоне и ултрамаратоне.

Најпознатији представници ових дисци-
плина јесу Љиљана Тасић и Жељко Зељ-
ковић, који су више пута искористили
своје маратоне и као вид хуманитарног
рада и сакупљања помоћи за оне којима
је била неопходна.

Љиљана Тасић је тако 28. августа у
Загребу истрчала свој стоти маратон, а
њен последњи наступ био је 4. децембра
у Вуковару, где је за чак шест минута
поправила лични рекорд.

Такође 4. децембра, Жељко Зељковић
је истрчао свој 95. маратон. Мања група
тркача из Србије, међу којима и Жељко,
наступила је на једном од најбоље орга-
низованих маратона у Европи, како мно-
ги стручњаци називају традиционални
маратон у Валенсији.

На овај начин Љиљана и Жељко годи-

нама промовишу Србију, град Панчево и
здрав начин живота, а вољни су увек да
кроз хуманитарни рад помогну онима
којима је то најпотребније.

Љиљана Тасић и Жељко Зељковић
су оснивачи и дугогодишњи чланови
Рекреативног клуба Маратонци из

Панчева, а на првенствима Србије насту-
пају за Атлетски клуб Панонија, за који
су регистровани од 2018. године.

Ове године АК Панонија је дала предлог
Спортском савезу Панчева да се поводом
јубилеја (100 маратона) за најбољу вете-
ранку прогласи Љиљана Тасић. А. Ж.

УСПЕСИ АТЛЕТСКОГ КЛУБА ПАНОНИЈА

ЖЕЉКО „ОСВОЈИО” ВАЛЕНСИЈУ


