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све полазнике бесплатни лекарски
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ У ПАНЧЕВУ

Пише: Драгана Кожан

СТВАРАЊЕ ТИМА ЗА РЕШАВАЊЕ
ПРОБЛЕМА „ПЕТРОХЕМИЈЕ”

Најмање,
а највише
Знате ли да је дијабетес болест
за чије су откриће највероватније заслужни мрави? Наиме,
историја је забележила да су
још пре више од два миленијума, у време када је испитивање
укуса урина било дијагностичко средство у многим културама, древни народи запазили да
неки људи излучују обилне количине урина необичног слаткастог укуса, који је привлачио
мраве. Они су ово стање назвали дијабетес мелитус, према
грчкој речи која значи ’извор’ и
латинској која значи ’мед’.
Од тада је много година прошло и многе су се ствари промениле, али ова болест не само
да није искорењена већ је попримила размере пандемије и
данас је озбиљан светски јавноздравствени проблем. Светски
дан дијабетеса, 14. новембар,
повод је да нас стручњаци подсете на чињеницу да се на сваких 10 секунди две особе на
планети разболе од дијабетеса,
а једна умре због компликација ове тешке болести.
У Србији је дијабетес пети
водећи узрок умирања и пети
водећи узрок оптерећења болестима. Институт за јавно здравље Србије процењује да око
710.000 одраслог становништва Србије има дијабетес. Забрињавајући статистички подаци и чињеница да за ову болест нема лека говоре нам колико је важна превенција, али
и одговоран приступ који оболели морају да имају према
свом здравственом стању.
Kолико је та идеја (не)остварљива, говори податак да приближно 39% оболелих у нашој
земљи чак и не зна да има дијабетес, а готово 1/3 пацијената
већ има једну или више компликација у тренутку постављања дијагнозе.
Оно што бар донекле улива
оптимизам јесте то што већина
оболелих у нашој земљи и у
свету има тип 2 дијабетеса, који се у великој мери може спречити редовном физичком активношћу, правилном и уравнотеженом исхраном и стварањем здравог животног окружења. То значи да одговорнијим
односом према себи и променом нездравих навика можемо
избећи не само дијабетес већ
најмање још десетак опасних
болести с којима се човечанство данас суочава. Стога, не
чекајте понедељак, већ започните промене одмах – то је најмање, а највише што можете да
учините за себе.

Петак, 20. новембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

Постројење „Дубока
прерада” почело да ради
Потврда добрих
заједничких резултата
Србије и Русије
Постројење „Дубока прерада”, кључни пројекат друге фазе модернизације Рафинерије нафте у Панчеву, почело је да ради 18. новембра. Постројење је, притиском на тастер, покренуо председник Србије Александар
Вучић, након што су у командној сали Рафинерије генерални директор
„Гаспромњефта” Александар Дјуков
и министарка рударства и енергетике Зорана Михајловић деактивирали
сигурносни систем.
Пројекат је модернизовао Рафинерију и повећао ефикасност прераде, а
вредан је више од 300 милиона евра.
То ће омогућити да се у фабрици
производи више моторног горива, а
мање оног с нижом маржом. НИС је
објавио да је завршетком пројекта
„Дубока прерада” Рафинерија у Панчеву постала једна од најмодернијих
и „најзеленијих” у региону.
Високоефикасан пројекат
Председник Србије Александар Вучић, председник Управног одбора
„Гаспромњефта” Александар Дјуков
и министарка Зорана Михајловић
означили су почетак рада постројења
за дубоку прераду. Вучић је претходно у командној сали Рафинерије свима пожелео срећан рад рекавши да
ће „што се више будемо развијали,
наше потребе за коксом расти”. На
„Дубокој преради” биће ангажовано
више од шездесет домаћих стручњака, што је још једна корист за локалну панчевачку заједницу.
Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а, казао је да је ово велики искорак у нову еру рада. Додао је:
– То је нова референца компаније и
то су нови стандарди – производимо

кокс, који се досад само увозио. То је
велики бенефит за нас.
Александар Дјуков је истакао да је
2017. године најављен почетак
изградње комплекса, а данас може
да се каже да је пројекат успешно
реализован.
– Овај високоефикасан пројекат
може успешно да почне. Он је од велике важности како за Рафинерију у
Панчеву, тако и за целокупну компанију НИС. Пуштањем у рад, дубока
прерада ће се побољшати, па ће ово
панчевачко постројење стати у ред
најквалитетнијих и најнапреднијих
таквих објеката у читавом свету – рекао је Дјуков.
Када ради пећ, нема буке
Председник Вучић је обзнанио да је
рекао Дјукову да је пре три године
мало веровао да ће велики пројекат

бити успешно завршен, али да су
„људи који су радили на овом пројекту и конструкцији висине 96 метара
имали више вере и знања”.
– Ово је велики дан за Србију и наше односе са Русијом, за стварање
још већег поверења и блискости. Ово
је потврда наше заједничке ефикасности, доброг рада и добрих резултата. Ово ће поправити позицију
НИС-а на тржишту, а Србија је добила једну од три најбоље рафинерије у
региону. Све је урађено на најсавременији могући начин, коришћењем
најбољих технологија. Када ради
пећ, нема буке за људе у Панчеву.
Најважније је да је заштита животне
средине стављена на прво место,
имаћемо много мање прашкастих
честица, као и сумпорних једињења.
Ово постројење је од великог значаја
за целу земљу. Оно показује како, као

ЕКО ЛО ШКЕ КО РИ СТИ
Почетак рада „Дубоке прераде”
доноси бројне еколошке користи,
а пре свега престанак производње мазута с високим садржајем
сумпора и смањење емисија гасова и прашкастих материја, чиме је
уна пре ђе на
еко ло шка
сли ка
Панчева.
Престанак производње мазута с
високим садржајем сумпора довешће до смањења емисије 98,8 процената угљен-диоксида, 58,2 процента прашкастих материја, 9,8 одсто азот-диоксида и до унапређења
енергетске ефикасности Рафинерије. Пројекат је омогућио производ-

њу веће количине најквалитетнијих
горива: дизела, бензина и течног
нафтног гаса.
Такође, овим почиње и домаћа
производња нафтног кокса, који
се до сада увозио, што ће додатно
унапредити енергетску стабилност
Србије. У изградњу новог комплекса „Дубока прерада” уложено
је више од седам милиона радних
сати, на пројекту је просечно свакога дана радило 1.100 људи, а
више од 80 одсто ангажованих
радника били су локални извођачи. НИС је раније саопштио да завршетак тог пројекта не значи и

крај модернизације комплекса за
прераду нафте у Панчеву и најавио да ће во де ћи ак ци о на ри
НИС-а – руска компанија „Гаспромњефт” и Република Србија –
наставити да јачају конкурентност
Рафинерије.
Пуштању у рад постројења присуствовали су и министар без портфеља Ненад Поповић, министарка
за европске интеграције Јадранка
Јоксимовић, министарка животне
средине Ирена Вујовић, бивши министар енергетике Александар Антић, градоначелник Панчева Александар Стевановић...

феникс из пепела, можете да подигнете нешто што је било готово потпуно урушено 1999. Захваљујући великој инвестицији можемо данас да видимо ово фантастично постројење –
навео је Вучић.
Рекао је да није случајно да се Србија данас налази на челу Европе по
стопи раста и додао да са истим жељама и захтевима улазимо и у наредне године. Председник је изјавио да
је приликом његове посете Панчеву
постигнут договор са представницима "Гаспромњефта" да се формирају стручни тимови, који ће размотрити приватизацију "Петрохемије":
– Као што знате, с ММФ-ом и
Светском банком имамо проблеме у
вези с „Петрохемијом”, а данас смо,
чини ми се, широм отворили врата
договору с представницима „Гаспромњефта”. Захвалан сам господину Дјукову на његовој отворености
и на томе што је спреман да доноси
одлуке које нису лаке, јер је реч о врло сложеном послу. Али ми у „Петрохемији” имамо 1.320 радника и
чини ми се да смо близу тога да нађемо решење и за њих, али и за хемијску индустрију Србије. Зато ћемо
формирати радну групу и направити
најбољи тим да и тај проблем решимо. Заједнички то ми и Руси можемо. То није лак задатак ни за НИС,
ни за нашу, ни за руску државу, али
уверен сам да заједнички то можемо
да направимо.
Вучић је рекао да је поносан на наше раднике у Рафинерији, јер је видео „дивне девојке и младиће, радосне људе који верују у своју компанију и знају да је будућност пред њима”.
На крају је свима честитао „на изванредном резултату”.
С. Т.

АКТИВНОСТИ У ПАРКУ ПРИРОДЕ ПОЊАВИЦА

Чишћење корита багером

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Нема зиме.
На кеју, ових дана
Снимио: Милан Шупица

У Парку природе Поњавица,
станишту великог броја биљних
и животињских врста, живи чак
106 заштићених врста птица, а
најзначајнија је мешовита колонија чапљи. Видра такође
представља строго заштићену
врсту. Град Панчево сваке године издваја новац за управљање парком природе и управљач
– ЈКП „Зеленило” – уређује Поњавицу.
Прошле недеље су Катарина
Бањаи, чланица Градског већа
задужена за заштиту животне
средине и одрживи развој, и
Данило Бјелица, директор поменутог јавног предузећа, обишли
Поњавицу у Банатском Брестовцу
код моста. Ресорна чланица Већа је
између осталог рекла:
– Највећи проблеми су низак водостај и велика количина муља натало-

женог у кориту Поњавице. То долази
до изражаја у току лета, када су високе температуре и када је низак водостај подземних вода. Тада долази и
до исушивања појединих делова водотока и управо је то и овде био

случај. Била је и велика количина отпада и пренамножена
подводна вегетација, због чега
је овај део у току лета пресушио. ЈКП „Зеленило” је у јулу
упутило допис покрајинском
Заводу за заштиту природе и
затражило услове за чишћење
овог дела корита. Сада чистимо водоток 300 метара лево и
десно од моста и утврђују се
обале и на тај начин ће се обезбедити несметан проток воде.
Бјелица је додао да је багер у
протеклом периоду чистио
простор у правцу према „Три
тополе”, као и да је вршено порибљавање, да су уређене плаже у Банатском Брестовцу и у Омољици, да
су постављена игралишта... Чуварска
служба годинама води рачуна о рибокрадицама и другим недозвољеним радњама.
С. Т.
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АКТУЕЛНО

Петак, 20. новембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У ПАНЧЕВУ И ВОЈВОДИНИ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

НЕ ВИДИ СЕ СВЕТЛО НА КРАЈУ ТУНЕЛА

Завод „Панчевац”
први у свему

Скоро све постеље у
ковид болници заузете
Респираторна
амбуланта Дома
здравља ради 24 сата
Шта да радите ако
осетите симптоме
Према пресеку начињеном у
среду, 18. новембра, током дана, у ковид делу панчевачке
Опште болнице било је 239 заузетих постеља од укупно 240
намењених оболелима од ковида. Међу пацијентима зараженим коронавирусом, њих 114
је било из јужног Баната, исто
толико с подручја Београда,
док је 11 долазило из осталих
места у Србији. То очигледно
значи да се епидемиолошка ситуација у граду, као ни у остатку државе – не поправља.
Као што је познато, од 10. новембра још један део панчевачке Опште болнице ради у ковид режиму, па се од тада пацијенти заражени коронавирусом смештају на Инфективно и
ОРЛ одељење, на старо Грудно,
као и на први, трећи и четврти
спрат Интерног одељења. Све
остале службе Болнице су сада
у хи рур шкој вер ти кали, а

примају се и оперишу само хитни случајеви, пре свега особе с
кардиолошким и неуролошким
обољењима и пацијенти с малигнитетима. Обављају се и порођаји. Такозваног хладног оперативног програма до даљег неће бити. Посете су забрањене,
без обзира на то о ком делу болнице је реч. Специјалистички
центар такође прима само хитне случајеве, а све контроле су
одложене.

Обратите пажњу
У Дому здравља кажу да пацијент који осећа тегобе у виду
повишене температуре, кашља,

У АМ БУ ЛАН ТУ И НО ЋУ
Због знатно повећаног броја
пацијената који се јављају у ковид амбуланту Дома здравља
Панчево, уведено је ноћно дежурство, што значи да та

амбуланта, која се налази у
Змај Јовиној 10, сада ради
нон-стоп. Телефони амбуланте
су: 062/807-31-10, 062/80731-09 и 062/807-31-47.

губитка чула укуса и мириса,
треба да се јави телефоном
свом изабраном лекару, који
ће одредити даљи ток лечења.
Сви изабрани лекари Службе
опште медицине имају службене телефоне. Потребно је да
позовете фиксни или мобилни
број амбуланте у којој се лечите (бројеви се могу наћи на сајту Дома здравља), како бисте
добили службени број свог изабраног лекара, ком ћете се прво јавити путем телефона.
Изабрани лекар на основу
ваших симптома одређује даљи ток лечења, формира упуте
за лабораторију и рендген и по
добијању резултата најављује
вас ковид амбуланти уколико
за то има потребе.

У Војводини ванредно
У свом недељном извештају од
среде, 18. новембра, Институт
за јав но здра вље Вој во ди не
оценио је епи де ми о ло шку

ситуацију у покрајини као ванредну, с даљом тенденцијом
погоршања. Само у уторак, 17.
новембра, у Војводини је регистровано 1.118 нових случајева оболелих од ковида 19.
„У овом тренутку на територији 32 општине ситуација се
оцењује као ванредна, и то у:
Новом Саду, Зрењанину, Сремској Митровици, Панчеву,
Kикинди, Суботици, Сомбору,
Бачкој Паланци, Вршцу, Белој
Цркви, Беочину, Опову, Жабљу,
Алибунару, Сремским Kарловцима, Пландишту, Темерину,
Kовачици, Kули, Инђији, Руми,
Врбасу, Бечеју, Иригу, Kовину,
Шиду, Тителу, Житишту, Србобрану, Новом Бечеју, Новој Црњи и Новом Kнежевцу. У осталим градовима и општинама
ситуација се оцењује као изразито неповољна с тенденцијом
погоршања у ванредну”, наводи
се у извештају ове институције.
Д. Кожан

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
ти па у Вој во ди ни, кон стантно ради на проширењу богатог спектра својих
услуга, због чијег квалитета је већ постао непревазиђен, и то не само по
мишљењу бројних Панчеваца и Панчевки већ и
становника читавог јужног
Баната.
Настављајући мисију да
по ста не пр ва при ват на
клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни
тим, па су се сада у њему
нашли и неки од најцење ни јих струч ња ка из
Клиничког центра Србије,
Опште болнице Панчево
и са Института „Дедиње”
у Београду.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”

НОВА УСЛУГА
24-САТНИ ХОЛТЕР
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ
КАРДИОЛОГА
dr sc. med.
СЛОБОДАНА ТОМИЋА
(Институт „Дедиње”)

КРАЈ ЈЕДНЕ АФЕРЕ

Цена: 4.000 дин.

„Апотека Панчево” после 230 година
престала да постоји
Одборници Скупштине града
29. октобра усвојили су одлуку о укидању и ликвидацији
„Апотеке Панчево”, чиме је
та установа примарне здравствене заштите – с традицијом од 230 година! – и званично престала да постоји. На
тај начин је окончана петогодишња агонија „Апотеке”, чији су објекти стављени под
кључ, а дуг на ра стао на
403.027.420,75 динара. По пресуди Привредног суда у Панчеву, Граду као оснивачу запало је да намири највећег
по ве ри о ца, ко ји по тра жу је
327.161.140,39 динара.

НАШ ЧОВЕК

Признање за
учитеља Пеђу
Предраг Пеђа Старчевић,
учитељ у ОШ „Јован Јовановић Змај” у Панчеву, један
је од десет најбољих едукатора у Србији, према мишљењу стручне комисије удружења „Живојин Мишић”.
Седму генерацију најбољих едукатора Србије, као и
све претходне, чине учитељи и наставници основних
и средњих школа који се својим изузетним радом и залагањем истичу у раду са
ученицима.
Ове године, поред редовне
категорије „најбољи едукатор”,
уведена је и категорија „наставници у доба пандемије”.
Након седмомесечног процеса селекције изабрано је
троје победника у оквиру пандемијског обрасца (међу њима је учитељ Пеђа) и седморо у оквиру основног обрасца. Победницима ће поред
титуле најбољег едукатора,
припасти и новчана награда
од по 100.000 динара. Д. К.

Одлуком о закључењу споразума о регулисању међусобних односа између „Феникс
фарма” д. о. о. Београд и Града
Панчева, коју су, такође, изгласали одборници, локална самоуправа ћe назначени износ
исплаћивати у ратама до 31.
децембра 2022. године, а уколико то буде редовно чинила,
поверилац ћe опростити затезну камату, која је нарасла на
читавих 185,5 милиона динара.
Оволики дуг према добављачима, који су камате још увећале, за само три године направило је руководство на челу с ди рек тор ком Бран ком

Милојевић, која је из фирме
отишла под истрагом за више
проневера, уз тридесетак судских спорова, с вишком од 49
запослених мимо прописа и
вишемилионским месечним
материјалним трошковима.
Уочавајући важност „Апотеке Панчево” за заједницу, Град
је у једном тренутку исказао
спремност да јој помогне, али
су се доброј вољи испречили
прописи, који забрањују надокнађивање дугова за лекове, за које је Фонд за здравствено осиrурање већ дао 80
одсто новца, а који је ненаменски утрошен.

ХАПШЕЊЕ У ПАНЧЕВУ

ПОСЛЕДЊА ВЕСТ

Бежећи ударио у
полицијски аутомобил
Припадници Министарства унутрашњих послова у Панчеву
ухапсили су у ноћи између понедељка и уторка, 16. и 17. новембра, М. Б. (1990) из околине
Панчева, због постојања основа
сумње да је извршио кривична
дела неовлашћена производња
и стављање у промет опојних
дрога и напад на службено лице у вршењу службене дужности.
Полиција је, наиме, у возилу у којем је М. Б. био с возачем (27), за којим се интензивно трага, пронашла око два
килограма марихуане, 720 грама амфетамина и 670 грама
амфетаминског уља.
Kада им је патрола претходно дала знак да се зауставе, возач је нагло кренуо у рикверц, а
потом ударио у полицијски аутомобил, након чега је наставио
да вози ка једном од полицијских службеника. Осумњиченом
М. Б. је одређено задржавање
до 48 сати и он је, уз кривичну
пријаву, приведен надлежном
тужилаштву у Панчеву. Д. К.

Кризни штаб хитно
заседа у петак
За петак, 20. новембар, у 9
сати, најављена је нова хитна седница Kризног штаба
за борбу против ковида 19.
Претпоставља се да би на
тој седници могле бити разматране нове мере, а медији се углавном позивају на
изјаву премијерке Ане Брнабић, која је почетком недеље најавила да би следећа
мера, ако досадашње не дају адекватан резултат, могла
да буде и нека врста забране
кретања.
Спекулише се и да би Кризни штаб могао да разматра
предлоге епидемиолога др
Бранислава Тиодоровића о:
даљем скраћивању радног
времена продавница, кафића и других угоститељских
објеката; преласку на рад од
куће и обавезној потврди за
вртиће да родитељи морају
да буду на радном месту, те
о ограничавању броја путника у јавном градском превозу.
Д. К.

Због потраживања поверилаца, 31. децембра 2015. године рачун ове установе је блокиран, а случајем су почели да
се баве истражни органи. Директорка, која у фотељи није
саставила ни осам месеци, поднела је оставку, за њом су то
учинили и челници Управног
одбора и чланови Надзорног
одбора из редова запослених,
а део радника је, после низа
протеста, уз минималну отпремнину отишао на биро за
незапослене. Неки добављачи,
махом из Панчева, финансијски су пропали јер нису могли
да наплате своја потраживања.

ПРИВРЕДНА КОМОРА

Награда за друштвено
одговорне фирме
Привредна комора Србије осми
пут заредом додељује Националну награду за друштвено
одговорно пословање „Ђорђе
Вајферт” за 2019. годину компанијама које имају најуспешније примере примене принципа и праксa друштвене одговорности у Србији
На конкурс, који је отворен
до 18. децембра, могу се пријавити сва привредна друштва,
без обзира на величину и делатност, која су у своје пословање уградила принципе друштвене одговорности, бригу о
запосленима и људским правима, заштити животне средине, заједници у којој послују,
тржишту и имовини.
Пријаве се врше на сајту Привредне коморе, а за учешће je
потребно да привредно друштво припреми конкретан пример добре праксе друштвено
одговорног пословања реализован у претходне две године,
уз детаљно попуњен упитник
за пријаву.
Д. К.

Сваког радног дана у
Заводу „Панчевац” могуће је урадити и колор доплер прегледе врата, руку, ногу или абдоминалне
аорте, као и ултразвучне
прегледе врата и меких
ткива. Ове прегледе искључиво радним данима
обавља др Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе радиолошке дијагностике у Општој
болници Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се и по томе што у хема то ло шко-би о хе миј ској
лабораторији те установе
пацијенти већину верификованих, контролисаних и
сумираних резултата могу до би ти за све га сат
времена.

Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
У Заводу ће ускоро поимају прилику да суботом
ура де ул тра звуч ни пре - чети да се проводи и амглед абдомена и мале кар- булантна хирургија, а све
лице, који обавља радио- интервенције, као и долог др Жељка Ковачевић датне хируршке и консулиз Кли нич ког цен тра тативне прегледе обављаће др Горан Додевски, спеСрбије.
Такође суботом, заин- цијалиста абдоминалне хитересовани могу да ураде рургије из Опште болнице
и све врсте ултразвучних Панчево.
Због свега овога не чуди
прегледа срца, а ускоро
ће се у Заводу „Панче- чињеница да све већи број
вац” радити и преглед сон- Панчевки и Панчеваца бидом преко једњака (ТЕЕ). ра Завод „Панчевац”, поИ за ове услуге ангажо- себно онда када је неопван је један од водећих ходно урадити прегледе и
стручњака у тој области – анализе на једном месту и
dr sc. med. Слободан То- добити резултате што пре.
мић, кар ди о лог, док тор С тим у вези, треба подсемедицинских наука и ма- тити и на то да се у Завогистар кардиологије са Ин- ду, примера ради, све врсте лекарских уверења изститута „Дедиње”.
Суботом специјалистич- дају за максимално два
сата.
ке ОРЛ пре И овог мегледе ради др
сеца су у ЗаГоран Митевводу за клијенски из панчете осмишљени
вач ке Оп ште Телефон за
и нови пакети
болнице, ендо- информације:
услуга по изукринолошке
013/21-90-900
зет но по вољ др Гор да на
ним ценама, а
Ве љо вић, та кође из Опште болнице. више о томе, као и о доЗа прегледе из области датним погодностима когинекологије задужена је је остварују сви који поседр Весна Новичић Ђоно- дују лојалти картице Аутовић из Дома здравља Па- центра „Зоки”, погледајте
на рекламним странама
лилула.
Као што је већ нагла- нашег листа.
До дат не ин фор ма ци је
шено, сви набројани специ ја ли стич ки пре гле ди можете добити на 013/21обављају се само субо- 90-900 и 013/21-90-903,
том, а заказују се радним а новости пратите и на
да ни ма пу тем те ле фо на сај ту www.zavodpance013/21-90-900 и 013/21- vac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода. Д. К.
90-903.
ПРОМО
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Слажем са оценом да у живом програму може свашта да
се догоди, али ако зовете Ацу Лукаса, посебно у стању у
којем је он те вечери био, и просто, ја нисам ТВ новинарка, ту сте ви далеко искуснији, али по свему ономе што
знам, новинарка, новинар, који води тај живи програм,
мора да буде нарочито на опрезу шта ту може да се догоди. И осим што би требало да прекине госта, требало би на
неки начин и да се огради од онога што је тај гост рекао.
(Новинарка Тамара Скроза, телевизија „Нова С”, 10.
новембар)
* * *
Идеал неолиберализма је да нема идеала. А, суштински,
идеал је новац. У таквом друштвеном устројству све се
своди на зараду или пуко преживљавање, а нема се ни
снаге ни времена за породицу, пријатеље, икакве друге
животне садржаје. Одбрана од тог робовласничког система великих корпорација је да човек има и сачува неки свој лични идеал, бори се и живи за њега, и то ће учинити да живот добије смисао и сврху. Већину ликова у
филму „Име народа” покрећу идеје, а такође су живели у
друштву које је њихове идеје сматрало ништавним.
(Глумица Катарина Жутић, „Блиц”, 12. новембар)
* * *
У представи „Врат од стакла” играм бабу мојих година
која је једина у побуни, сви остали су у дубокој анестезији. Наравно, све то је ћорак и она завршава представу без
икакве победе. У представи „Лажљивица” у „Атељеу” исто
играм стару жену, такође у побуни. Она долази у лажни
музеј неког тајкуна код те неке друге старе жене која ради у музеју и живи свој мали зарђали живот и не обраћа
пажњу ни на шта, несвесна да помаже лопини, тајкуну,
ђубрету, олошу, како то каже мој лик. Даље мој лик говори: „Ем је мазнуо зграду, ем му градска кућа плаћа све
комуналије јер је то бајаги градски музеј и он ће све ово
да шутне у неки подрум и уселиће се овде”. Дакле, то су
представе које се тичу нас, које се мене тичу, и оне говоре о томе како је ово друштво поремећено и подељено...
Отаџбина је тамо где ти је добро, а не где су сарме.
(Глумица Јелисавета Сека Саблић, НИН, 12. новембар)
* * *

* * *
Корпорације, компаније су недодирљиви моћници. Играју се богова на земљи и уз подршку политичке олигархије одређују судбину живих људи, а не поштују ни мртве.
Власници су целокупног живота радника и свих нас. Живимо у џунгли гдје се газе елементарна људска права.
Власници наших живота промовишу политике које су
им блиске; само наизглед слободну економију и тржиште која је заправо концентрација моћи заједнице политичара и капитала. Њима никако не одговарају идеје у
чијем центру се налази солидарност, која се коси с плановима акумулације токсичног капитала, његовог прања
и стварања огромних социјалних неједнакости.
(Сарајевски позоришни и филмски редитељ Дино Мустафић, „Блиц”, 10. новембар)
* * *
Овако ви спасавате економију у време короне? Можда
ви то не знате, али позоришта нису угоститељски објекти
– клубови, сплавови, нити организатори посебних и класичних игара на срећу – кладионице, коцкарнице. Ограничили сте нам и број гледалаца и квадратуру пер капита; мерили смо публици температуру на улазу, ноге им
мочили у дезинфекциона средства, приморавали људе
да и поред свега тога представе гледају са маскама на
лицу... али упркос нашој савесности у спровођењу ваших
мера, идентификовали сте позоришта као жариште заразе... И, молим најљубазније, немојте нам у замену нудити матине као да људи који су наша публика немају
других радних, породичних и приватних обавеза, па им
је свеједно у ком термину ће представа бити играна.
(Глумац Радослав Рале Миленковић, „Нова.рс” пренела с „Фејсбука”, 16. новембар)
* * *
Народе, уколико вам је потребно чишћење стана или
канцеларије, узмите ме. Умем то добро да радим, еколошким средствима. А и помоћи ћете ми да завршим нову
збирку прича коју пишем. Постоји много предрасуда
према чишћењу као послу, да је оно резервисано за „ниже” слојеве друштва, да га је срамота радити… Ја то не
мислим. Чишћење је такође хуман – како је неко на
„Твитеру” окарактерисао бављање писањем – и потребан
посао, планету ћемо, можда, спасти када савладамо тај
корак да очистимо за собом. С друге стране, чишћење ме
интелектуално не исцрпљује колико писање и може да се
комбинује с писањем, што други послови које радим не
могу. Чишћење може бити и замена за неку другу физичку активност, теретану на пример.
(Списатељица Драгослава Барзут, „Нова.рс” пренела с
„Твитера”, 16. новембар)
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НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА

УСКОРО КРОВ НАД ЗЕЛЕНОМ ПИЈАЦОМ,
МОЖДА И ГАРАЖА ИСПОД ЊЕ
Прилагођавање
простора између
Архива и Дома
омладине захтевима
човека који живи у
21. веку
Планира се изградња
комплекса
ветроелектрана
Одборници локалног парламента на седници одржаној 16.
новембра пред собом су имали шест тачака дневног реда.
Теме су биле у вези с новим
планским документима, али
говорило се и о ценовницима
радова на одржавању путева,
као и о не ким ка дров ским
решењима.
Седница је трајала пола сата.

Уређење девастираног
дела центра
Најпре је једногласном одлуком представника грађана усвојен План детаљне регулације
дела блока 089. Документ је
одборницима представио директор ЈП-а „Урбанизам” Славе Бојаџиевски.
Према његовим речима, овај
акт обрађује потез који се налази око Зелене пијаце, као и
саму пијацу, а њиме се ствара
правни основ за израду техничке документације за додатно уређење простора између
„Максија”, Историјског архива, Дома омладине и пијаце.
– Најважнији део посла биће наткривање Зелене пијаце,
али он подразумева и уређење при лич но де ва сти ра ног
простора који се налази између Историјског архива и Дома омладине; сведоци смо и
анархичног паркирања тамо.
Са да ће мо отво ри ти мо гућ ност прилагођавања тог простора захтевима човека који
живи у 21. веку. Уредићемо
га, направићемо зелене површине... Планским документом
који је рађен у сарадњи с ЈКПом „Зеленило”, како сам рекао, предвиђено је да се наткрије део Зелене пијаце и, хипотетички, уколико Град будео обезбедио новац за такву

инвестицију, изгради подземна гаража испод ње – казао је
Бојаџиевски.
Петар Јојић (СРС) рекао је
да наткривање пијаце треба да
буде приоритет, а да се потом
размишља о гаражи, па је као
и на претходној седници упутио одборнике ка пијацама у
Земуну и на Врачару да виде
како пијачни простор може да
буде уређен.
Потом је усвојен и предлог
одлуке о изради Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско
Ново Село и Долово. Тим планом биће омогућена изградња
још једног ветропарка од 60 ветротурбина – ветрењача чија ће
укупна снага бити до 300 мегавата. Иницијатива је стигла од
београдске фирме „Ветрозелена” – требало би да акт створи
основ за изградњу комплекса
ветроелектрана са одговарајућом повезаном средњонапонском кабловском, телекомуникационом и осталом мрежом.
Градиће се и мрежа приступних путева, а због ветроелектране план се ради за обухват
од 46,4 километра.

Питање о новцу за спорт
За предлоге ценовника радова
на зим ском и на ре дов ном

одржавању путева на територији града скупштинска већина подигла је руке без расправе. Такође, није било излазака
за говорницу када је на дневни ред дошао Предлог допуне
програма отуђења и давања у
закуп грађевинског земљишта
у јавној својини на територији
Панчева за 2020.

Славе Бојаџиевски:
„Предвиђено је да се
наткрије део Зелене
пијаце и, хипотетички,
уколико Град будео
обезбедио новац за
такву инвестицију,
изгради подземна
гаража испод ње”.
Након тога, опет без образлагања и коментара, разрешен је стари и именован нови
председник Комисије за планове, чији је посао да тумачи
ур ба ни стич ко-план ска ак та.
Уместо дипл. архитекте Јасмине Вујовић, сада је председник инжењер саобраћаја Јован Станковић.

Комисија за планове има седам чланова, заменика председника и председника. Троје
се именује на предлог покрајинске власти. Како пише у званичним документима, требало
би да сви они буду из редова
„стручњака за област просторног планирања и урбанизма и
других области које су од значаја за обављање стручних послова у области планирања,
уређења простора и изградње”.
На крају, одборник Српске
радикалне странке Слободан
Мрђен поставио је одборничко
питање у вези са средствима из
буџета Града намењеним за
област спорта. Тражио је да му
се доставе тачни подаци о томе
колико је град финансијски помогао аутомобилисти Душану
Борковићу у последње четири
године, а колико је новца распоређено Савезу за школски
спорт Панчева у истом периоду.
Мрђен је замолио градску
власт да му достави целокупан
извештај с донетим одлукама
о „укупној расподели буџетских средстава за област спорта у протекле четири године, у
циљу објективног сазнања и јасног приказа у којој мери су
средства била рационално, наменски и одговорно додељивана корисницима свих спортских удружења, клубова и активних чланова”.

РАДОВИ У НАСЕЉУ СКРОБАРА

Ускоро „чесмовача” у свим деловима града
У току копање
попречних улица
Про шле не де ље су Пре драг
Живковић, члан Градског већа
задужен за саобраћај и комуналну делатност, и Зоран Ашанин, в. д. директора ЈKП-а „Водовод и канализација”, обишли
делове насеља Скробара где се
изводи друга фаза радова на
из град њи во до вод не мре же.
Према Живковићевим речима,
уверили су се да се све одвија
планираном динамиком и требало би да радови, сходно уговору, буду завршени до средине децембра.
У овој инвестицији Град је
учествовао са 50 одсто средстава, док је другу половину
обезбедио Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Ре сорни већник је рекао:
– Овом инвестицијом завршава се готово комплетна водоводна мрежа у градским месним заједницама, тако да ћемо новембар искористити како бисмо заједно с представни ци ма јав них ко му нал них
предузећа, чији је оснивач Град,
и свих ме сних за јед ни ца у

Панчеву дефинисали комуналне приоритете и благовремено
припремили буџет за 2021. Завршетак радова и пуштање мреже у функцију свакако ће много значити становницима Скро-

је овај део инфраструктуре тамо решен. За следећу годину
остаје прикључење Банатског
Новог Села на водоводну мрежу и надам се да ће и то брзо
бити реализовано.

баре, јер смо у претходне две
године, што се тиче водоводних инсталација, највише захтева путем МЗ Горњи град добијали из Скробаре и с Kарауле,
где се тренутно ради на реализацији пројекта јавно-приватног партнерства за путеве, јер

Једна вишедеценијска становница Скробаре, која је навикнута на то да у насељу нема основне услове за живот,
задовољна је што ће ускоро
имати могућност да ужива у
ци ви ли за циј ским те ко ви на ма, иа ко ком ши је, чла но ви

њене породице и она сада морају да прескачу „барикаде”.
Додаје:
– Сад копају попречне улице. Главна, ова поред пута, завршена је летос и рупе су затрпали одмах. Дешава се да преки ну не ки те ле фон ски или
струјни кабл... Не смемо још
увек да се радујемо, постављају тек главни вод, а док свако
добије кућни прикључак, проћи ће још прилично времена...
Кад та вода потече с наше чесме и скувамо кафу користећи
је – тад ћемо се радовати. Ипак,
не надамо се да ће се то десити ускоро. Посао испред наше
куће одавно су завршили и трава се зелени. И заборавили смо
да су копали...
Предраг Живковић каже да
ће вероватно почетком следеће го ди не гра ђа ни мо ћи да
аплицирају и да се прикључе
на водоводну мрежу у Скробари. Укупна вредност инвестиције је 12 милиона динара.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ ДУГУЈУ ДВЕ МИЛИЈАРДЕ ЕВРА ЗА ПЕНЗИЈСКЕ ДОПРИНОСЕ

ПРОБЛЕМ МОРА ДА СЕ РЕШИ
ИЛИ ОДЕ ЗЕМЉА НА ДОБОШ
Ко обрађује 0,5 хектара
земље, плаћа обавезе
као и велепоседник са
100 хектара
Просечна пољопривредна
пензија износи
11.249 динара
Држава већ неколико година покушава да реши проблем нагомиланих
дугова пољопривредника насталих на
име заосталих доприноса за пензије.
Надлежни активно траже решење, а
земљорадници се жале на висину уплата – морају да издвоје око 20.000 месечно на име здравственог и пензијског осигурање. Посебно је велико оптерећење за оне пољопривреднике који имају мала газдинства и који од
тога остварују скромне приходе. Ствар
је отишла предалеко, јер је Пореска
управа свим пољопривредницима који дугују Пензијском фонду (ПИО)
ставила хипотеку на имања.
Крајем прошле године, пре пандемије ковида 19, Влада Србије најавила је да ће у трећем кварталу 2020. године бити решен проблем вишедеценијског дуговања пољопривредних пензионера ПИО фонду и да ће бити промовисан нов модела пензијско-инвалидског осигурања за пољопривреднике. Чак су се у читаву причу укључили и експерти Светске банке. Да
подсетимо, овај проблем се развлачи
још од 1986. године и постојећи систем ПИО осигурања за пољопривреднике је, према речима стручњака, практично неодржив. Стога се у Србији у
последњих неколико година драстично смањује број пољопривредних пензионера односно уплата за пензијско
и инвалидско осигурање. Од 2009. године, када је достигнут максимум од
224.800, сваког месеца број пољопривредних пензионера смањује се у просеку за непуних 500, а бројке говоре
да је у последњој деценији изгубљено
53.520 потенцијалних пензионера.

Све мање пензионера
Рачуница је јасна – ово није случајно.
Одустајање од статуса пољопривредног

пензионера и те како је повезано с
њиховим материјалним и друштвеним статусом. То се пре свега односи
на законски нерешено питање пензијског осигурања и уплате доприноса за ПИО. Још гора ситуација уследила је након измена Закона о пензијском и инвалидском осигурању пољопривредника од 1. јануара 2015.
Из ме ње ним за кон ским од ред ба ма
омогућено је да осигурање за ПИО не
морају да плаћају сви чланови газдинства, већ само један од њих. У
пракси је то, по правилу, углавном
носилац домаћинства, док сви остали чланови могу, али не морају да буду осигурани.
Том законском одредбом практично је отворена могућност иступања из
осигурања, што су многи чланови домаћинства искористили и престали
да уплаћују себи доприносе. Пад броја осигураника, као и рапидно опадање пољопривредних пензионера тиме
су добили додатно убрзање, па је стање у ПИО фонду данас неодрживо.
С друге стране, вишедеценијско лоше стање у аграру, беспарица у домаћинствима, правна неупућеност и

неинформисаност такође су допринели све већем одустајању од плаћања. Ипак, највећи разлог је то што ти
трошкови нису мали и, према речима пољопривредника, веома оптерећују њихов кућни буџет, а не доносе
никакву корист. Посебно боде очи
критеријум по ком се плаћају доприноси за ПИО – онај ко обрађују 0,5
хектара земље сврстан је у исти кош
као и велепоседник са 100 хектара.

Приватни фондови су спас
Према речима струке, тренутно су две
опције на столу. Прва варијанта је да
наплата доприноса буде сразмерна
површини коју домаћинство обрађује, а друга – да зависи од годишњег
прихода. Држава жели корените реформе пољопривредног осигурања по
моделу који имају поједине земље ЕУ.
Једна од опција је и укидање законски обавезног осигурања и његова замена приватним фондовима, али струка тврди да ће тешко такав предлог
проћи у нашим условима.
По званичним подацима, у овом
моменту у Србији има 175.459 пољопривредних пензионера, који чине

10,2 одсто укупног броја, наводи се на
официјелном сајту ПИО фонда, који
бројно стање редовно ажурира једном
месечно. Просечна пољопривредна
пензија износи 11.249 динара, а највећи број осигураника пољопривредника плаћа најнижу основицу која је
прописана законом, а она је у 2019.
години износила 23.921 динар.
Због нараслог дуга од 90,8 милиона динара, почело је одузимање ораница пољопривредницима. У ову суму нису урачунате камате, а порезници су само у 2016. донели 31 решење
о принудној наплати пореза. Тренутно, због ситуације с ковидом, не зна
се шта ће бити. Према закону, поступак принудне наплате пореза подразумева намиривање дугова одузимањем покретних ствари, непокретности, новчаних потраживања, зарада,
пензија и готовог новца. Пољопривредници су, међутим, огорчени и нерадо причају о овом проблему, па се
сами некако боре с тим.
Да је враг однео шалу, говори и случај
пољопривредника из Војводине којем
је ономад држава одузела шест јутара
земље због неплаћених доприноса.

РОДИТЕЉИМА СЕ ПЛАСИРАЈУ ЛАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ПОСЛОВНИ БИЛАНС НАФТНОГ ГИГАНТА

Потврде послодаваца
тренутно нису потребне

Упркос свему НИС
наставља по старом

Током првог таласа пандемије ковида 19, у вртићима широм Србије, па
тако и у Панчеву, васпитачи су тражили да родитељи приложе потврду
да су у обавези да испуњавају своје
радне обавезе. Мера је била кратког
даха, а њен циљ је био да се растерете
капацитети дечјих установа и испуне
препоруке Кризног штаба. Сада се у
медијима поново врти иста прича –
да се од родитеља тражи горенаведена потврда послодавца.
Поводом информације која се појавила у медијима у вези с наводном
новом мером која се тиче потврђивања обавезног рада родитеља чија деца бораве у вртићу, Министарство
просвете, науке и технолошког развоја саопштило је да родитељи засад,
с обзиром на тренутну епидемиолошку ситуацију, нису у обавези да доносе у вртић потврду о обавезном раду

на радном месту. Како кажу у овом
министарству, два најважнија показатеља – тренутни број позитивне деце (0,017%) и запослених (0,838%),
као и просечна долазност деце, која
је у октобру била 68,01%, указују да у
овом тренутку нема потребе за смањењем броја деце у вртићима и растерећењем капацитета.
Министарство подсећа да су све
предшколске установе при планирању организације рада с децом у обавези да поштују законом прописане
нормативе броја деце у васпитној групи и да одлуке о повећању односно
смањењу броја деце у вртићу или васпитној групи доносе у тесној сарадњи
са оснивачем односно локалним кризним штабом с обзиром на актуелну
епидемиолошку ситуацију у конкретној локалној заједници, као и да примењују одговарајуће превентивно-заштитне мере. Министарство просвете, науке и технолошког развоја свакодневно прати епидемиолошку ситуацију и сагледава
изазове и могућа решења у
функционисању предшколских установа у овим околностима. Како кажу, с посебном пажњом се узимају
у обзир искуства предшколских установа у претходном периоду, различити
услови и капацитети предшколских установа на нивоу Републике Србије, као
и сви приспели предлози,
мишљења синдиката и Кризног штаба.

Прошле недеље је организован бесплатан тренинг безбедне вожње за
ученике Машинске школе Панчево, у сарадњи
Града Панчева, Полицијске управе Панчево и
Националне возачке академије НАВАК. Ова активност је спроведена у
оквиру пројекта „Живот
за младе возаче”, а намењена је младим возачима који поседују
пробну возачку дозволу
Б-категорије.
Педесетак „машинаца”
имало је прилику да кроз
теорију и праксу прође кроз најважније теме из ове области – од времена реакције до држања безбедног
одстојања. Поред тога, ђаци су били у
несвакидашњој прилици да пробају
баш оне радње у саобраћају које се не
могу срести сваки дан (слалом вожња
у пуној брзини, оштра проклизавања
итд.), као и да провере себе и своје
возачке склоности.
На самом почетку ученици су се
кроз сажету теорију, током једног сата, упознали са основама дефанзивне вожње и, између осталог, проверили своја знања о кључним појмовима безбедности саобраћаја који нису обухваћени законским прописима. После тога су имали практичне
вежбе у којима су мањим и средњим
брзинама за управљачем аутомобила
примењивали стечено теоријско знање – безбедно су обилазили препреке, ефикасно кочили. Према речима

ФРИЛЕНСЕРИ ТРАЖЕ
ПРЕГОВОРЕ

Влади послали захтев
Представници Удружења радника
на интернету предали су прошле
недеље своје захтеве Министарству
финансија. Да подсетимо, фриленсери морају да плате порез ретроактивно за пет година на име опоре зо ва ња свих при хо да ко је су
остварили својим радом на интернету. То их је ставило у тежак финансијски положај и они желе да,
у преговорима с Министарством
финансија, реше свој правни статус како би пореске обавезе одговарале природи њиховог посла.
Удружење радника на интернету тражи обуставу свих покренутих поступака, обуставу наплате и
свих будућих поступака од стране
Пореске управе покренутих против физичких лица која су имала
прилив из иностранства.

У Србији, према подацима Удружења, има више од 100.000 радника на интернету. Фриленсери се
баве разним пословима – од програмирања, преко писања и превођења, па до креативне и мултимедијалне индустрије.

НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ И
ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ

Расписан конкурс
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице расписao je јавни конкурс за
суфинансирање програма и пројеката за очување и неговање мултикултуралности и међунационалне
толеранције у АП Војводини.
Заинтересоване стране могу да
до 25. новембра аплицирају за средства (укупно је издвојено око 3,7
милиона динара) пројектима који
чувају и негују језике, народне обичаје и старе занате, или штите и
презентују фолклорно наслеђе итд.
На јавни конкурс се не могу пријављивати директни и индиректни
буџетски корисници, привредна
друштва и национални савети националних мањина.

КОНКУРС ЗА БЕСПЛАТНУ
ШКОЛУ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Унапредите свој бизнис

инструктора НАВАК-а, основни циљ
ових практичних вежби је да се младим учесницима у саобраћају пружи
знање о најкритичнијим опасностима и могућност да први пут као возачи досегну и пређу границе које пред
возача постављају пут и аутомобил.
На овај начин сваки од ученика је
имао могућност да усаврши своју способност да процени опасност, могућности за избегавање, али и саму реакцију у последњем тренутку.
Поред горенаведеног, панчевачки
ђаци су били у прилици и да на својој кожи осете чеони судар и превртање коришћењем симулатора. Након завршеног тренинга сваки ученик је добио цертификат. Ђаци и
професори Машинске школе Панчево оценили су да је овакав вид едукације веома користан и изразили
жељу да у будућности буде што више
оваквих тренинга.

Власници малих компанија које
се баве ручном обрадом и израдом
предмета као што су накит, рукотворине, дуборез, плетива, одећа и
обућа, а желе да унапреде и прошире своје пословање, могу да се
до 23. новембра пријаве за бесплатну школу за предузетнике.
Не ко мер ци јал на плат фор ма
Фондације „Новак Ђоковић” упутила је позив свима да се пријаве
за бесплатну онлајн школу за предузетнике која ће бити одржана ове
зиме. Циљ ове школе је унапређење пословања малих предузетника, који ће током три месеца добити консултантску подршку за
развој пословања кроз рад са искусним предузетницима и стручњацима из области које буду обрађивали. Неке од тема које ће учесници моћи да чују јесу: дигитални развој бренда, финансијско пословање, софт скилс и како развити креативност и иновативност.
Поред онлајн предавања, полазници ће моћи да учествују на вебинарима и радионицама и да буду део групе предузетника с којима ће моћи да размењују искуства
и промовишу свој бренд.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ
Х РА НА ЗА ДУШ У

Шта нам је чинити
када ударимо у зид?

Пише: Марија Достић,
психолог

понашања постају материјал
од којег настаје зид усађених
уверења према којем неминовно идемо пратећи путоказе свакодневице. Брзину нашег приближавања зиду увећавају страхови и бриге око
тога да ли смо довољно урадили, рекли, дали, показали
или било шта друго што су
други од нас очекивали.
Потреба за успоравањем и
сагледавањем нових животних могућности расте упоредо с појавом другачијег виђења себе и својих талената. Жеља да се искажемо на посебан на чин, да от кло ни мо

Драги моји, колико пута смо
само стрпљиво улагали своје
знање, усавршавали вештине
којима смо овладали и стицали нове, а све с намером да
достигнемо циљ који смо поставили зарад личног бољитка. Тако обично бива: радимо
предано, трошимо време на
све што сматрамо неопходним да би смо се ко нач но
остварили и прогласили успе- унутрашње кочнице према исшним. И онда, сасвим неоче- пољавању јединствености накивано, ко зна који пут, свом шег бића, растапа везиво у виду брига и страхова који зиду
снагом треснемо у зид.
даје чврстину и
Јурећи за нене про бој ност.
чим што смо заОн почиње да
цр та ли да је
се урушава снанео п ход но да
гом наше жеље
остваримо, буза про ме ном
де мо, до би је - Дешава се да
која исијава из
мо... да бисмо ударац о животни
ду би не на шег
(п)остали цело- зид делује
бића, распламвити, испуњени
савајући радои за до вољ ни, отрежњујуће и у
зна лост и по ударамо у не- трену схватамо
кретачку енерпробојну твореги ју ма ште и
ви ну ко ју смо илузију лажног
кре а тив но сти.
сазидали од (ту- поноса и
Дешава се да
ђих) очекивања, задовољства собом
ударац о живот„такотребања” и
прилагођавања које смо поставили ни зид делу је
отрежњујуће и у
ка лу пу сва ко - као основе
дневице. Поре- животног обрасца. трену схватамо
илузију лажног
мећене равнопоноса и задотеже, у бунилу
од силине ударца, многи од вољства собом које смо постанас настављају да ударају у ви ли као осно ве животног
тај исти зид, дубоко усађеног обрасца. Тада смо спремни да
веровања да је то једини пут. прихватимо зид и болно исЗид смо почели да прави- куство удара као нешто најбомо од неусаглашености са соп- ље што нам се догодило јер
ственим бићем и очекивањима нас је разбудило из хипнотичкоја други постављају пред ког сна и уљуљканости у једнас. Начин одрастања, „нај- нолични ритам свакодневице.
Ићи ка себи или ударити у
боље намере” драгих људи
и тем по ко јим се сме њу ју зид – одлука је, као и увек, на
наметнути облици пожељног вама.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Чудотворни
мед од бундеве
Поврће које се сматра правим
симболом јесени свакако је бундева. Богата је минералима,
попут калцијума, фосфора, калијума, гвожђа, селена, натријума, магнезијума и цинка, а садржи и влакна и аминокиселине, као што су аргинин и триптофан. Али то није све! Изврстан је извор витамина и антиоксиданата, међу којима је посебно значајан и моћан бета-каротен – заштитник нашег кардиоваскуларног система и снажна одбрана од
слободних радикала и од старења ћелија.
Месо (пулпа) бундеве није једини део овог поврћа који користимо у исхрани: семе, као и уље које се из њега добија, имају
значајна фитотерапеутска својства будући да су богати биљним
стеролима, подгрупом стероида. Месо бундеве може се користити и за припрему маски и крема за лице и тело, као и средстава
за јачање косе и ноктију склоних пуцању и ломљењу.
Ево како да сами направите мед од бундеве, који јача имунитет, а захваљујући свом благо лаксативном и диуретском деловању, одличан је избор и за проблеме с хроничним затвором и код
обољења дебелог црева. Овај мед се препоручује и у случају болести јетре, бубрега и мокраћних путева, а успешно снижава и
ниво холестерола.
Исеците врхове зреле бундеве и уклоните семенке и влакна. У
рупу коју сте издубили сипајте мед, па поклопите одсеченим врхом. Оставите да стоји десет дана на хладном месту. У том периоду шећер у бундеви ће се отопити. Најбоље би било да мед чувате у фрижидеру у чистој стакленој тегли с поклопцем најдуже
месец дана. Можете појести две-три кашике дневно или засладити чај њиме.

Петак, 20. новембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДР СЛАЂАНА КОВАЧЕВИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА УРОЛОГ

НЕВОЉНОГ МОКРЕЊА СЕ МОЖЕТЕ
ТРАЈНО РЕШИТИ ЗА 15 МИНУТА
Уринарна инконтиненција или
немогућност контролисања мокрења проблем је с којим се
сусрећу многе жене без обзира
на животно доба. Ова тегоба
им у огромној мери ремети
квалитет живота: приморане су
да стално носе улошке, не могу да се баве активностима које воле, сексуални живот им
трпи, често пате од уринарних
инфекција, а њихово психичко здравље је због тога неретко
озбиљно нарушено.
На срећу, жене се ове невоље могу решити заувек, и то на
веома једноставан начин. Како
– рекла нам је др Слађана Ковачевић, специјалиста уролог
из Опште болнице Панчево.
Докторка Слађана Ковачевић
се урологијом бави више од једне деценије и добитница је награде Медицинског факултета
Универзитета у Београду „Фонд
др М. Смиљковић” за најбољег
специјализанта из области урологије. Идеалном саговорницом
за ову тему чини је то што јој је
уринарна инконтиненција управо ужа специјалност и што је у
својој каријери урадила преко
сто операција којима се решава тај проблем.
– Уринарна инконтиненција
се дефинише као губитак вољне контроле над мокрењем.
Треба нагласити да то није болест, већ симптом, који може
бити мање или више изражен,
па тако постоје пацијенткиње које се само благо умокравају при кашљању или
кијању, али и оне које имају неиздржив нагон за мокрењем и које се често и
обилно умокравају. Већина жена сматра да
је невољно умокравање нормално, али то
није случај. О овом
проблему зато треба што више причати, да би жене сазнале да је
он решив и да
нипошто не
треба да ћуте ћи под но се
то
стање, већ
да треба да
се обра те
лекару и потраже помоћ –
каже др Слађана Ковачевић.

Нико није поштеђен
Чини се да се уринарна инфекција чешће јавља код старијих
жена, али то, према речима наше саговорнице, није правило:
– Из бешике, наиме, излази
један мали канал који се зове
уретра. Кад дође до попуштања мишића који су држали уретру у правом положају, она се
спушта наниже и то је оно што
иза зи ва не вољ но мо кре ње.
Ипак, појава овог симптома
није увек повезана с годинама: нама се јављају и младе
жене, поготово ако су рађале.
Наравно, то опет не значи да
је жена која није остајала у
другом стању поштеђена ризика да се једног дана суочи с
овом тегобом. У својој пракси
сам оперисала жене од мало
преко 30 година па све до бака
у осамдесетим годинама.
У зависности од симптома и
узрочника разликује се више
врста уринарних инконтиненција, а најчешћа је – и најлакше решива – такозвана стресна уринарна инконтиненција.
– О стресној уринарној инконтиненцији говоримо када
до умокравања долази при повећаном притиску на бешику.
То значи да невољно мокрите
кад се закашљете, кинете, смејете се, џогирате, идете на јогу

– дакле, радите све оно што
повећава стомачни притисак и
гура бешику. Чини се да данас
управо овај тип инконтиненције постаје све већи проблем,
али чињеница је да је заправо
тако било одувек, само се о томе мало причало – каже докторка.

Свакодневица као хорор
филм
Овакве тегобе и њима изазвана нелагода умногоме женама

нарушавају квалитет живота.
Оне тада избегавају активности које воле и повлаче се у себе, јер не знају када ће им се
„незгода” поново догодити.
– То су проблеми који вам
драстично ремете свакодневни живот, јер заиста није пријатно живети с осећајем да сте
мокри, да користите улошке,
да самим тим повећавате ризик од уринарне инфекције,
јер је тај уложак пун урина...
Чести су и дерматитиси због
стално надражене и влажне
коже. Притом је и куповина
ве ли ких ко ли чи на уло жа ка
значајан трошак за жену. Нема те особе која се може лако

носити са овим тегобама. Замислите живот у коме не можете да се бавите физичким
активностима, често се осећате на урин, стално вам је непријатно и под стресом сте јер
не знате када ћете бити мокри. Још један проблем је и
тај што се невољно умокравање дешава и при сексуалним
односима, што је више него
непријатно – објашњава докторка Ковачевић.

Операција која мења живот
На срећу, данас је ово тема о
којој се отворено говори, што
је веома важно, јер жене, уместо да се стиде и крију своје
тегобе, одлазе лекару и проналазе спас. Захваљујући напретку медицине, ове тегобе
се могу заувек уклонити. Први корак до решења је одлазак урологу.
– Постоји конзервативан начин лечења, који углавном доноси привремено решење. Он
обухвата јачање мишића дна
ма ле
кар ли це
по мо ћу
Kегелових вежби и електростимулације, затим локалну употребу естрогених крема и медикаментозну терапију. Ипак,
право и трајно решење је хирургија. Интервенција траје свега 15-20 минута, минимално је инвазивна и подразумева стављање једне трачице, мрежице, док је пацијенткиња у краткотрајној, спиналној или општој анестезији. Трачица се пoставља испод уретре, а уводи се кроз рез
на вагини, дугачак свега
један и по до два центиметра. Већ сутрадан жена иде ку ћи. Не ма
бола, нема превијања
по сле ин тер вен ци је –
објашњава уролог.

Строго мировање
пресудно
Оно што је јако битно, напомиње докторка, јесте да
се жена након операције доследно придржава савета које
добије од лекара.

КА КО СЕ РА ДЕ КЕ ГЕ ЛО ВЕ ВЕ ЖБЕ
Kегелове вежбе, односно вежбе за јачање мишића карличног дна, препоручују се
како бисте превенирални
уринарну инконтиненцију, а
уједно су и део конзервативне терапије у случају да се
овај симптом ипак јави. Ево
како се правилно изводе.
Направите покрет као да
покушавате да спречите мокрење – тако што стежете
мишиће између ректума и
вагине. Kада то урадите, држите мишиће у контракцији

10 секунди. Након тога се
опустите, па поновите вежбу
бар још 10 пута. Пожељно је
да ове вежбе радите од
осам до десет пута дневно.
Да бисте постигли добре
резултате, морате да вежбате
упорно, свакодневно, посебно ако већ имате проблем са
задржавањем урина и ако
пре тога нисте вежбали превентивно! Вежбе можете радити и док стојите, и то на
било ком месту: у канцеларији, лифту, док чекате у реду...

– Током првих седам дана
физичку активност треба свести на минимум. То значи да
је пацијенткиња код куће, али
се одмара као да је у болници.
Дозвољено је само лежање, одлазак до тоалета, кратка шетња по стану и ништа више. У
постоперативном току користе
се само једна кремица и антисептични спреј и то је све, али
мировање је кључно и постоји
оправдан разлог за то. Наиме,
трачица коју сте ставили сада
условно речено „ландара” између ткива. Њој треба времена
да зарасте и буде прожета ткивом. Рана зараста седам дана
и то је период који је потребан
да се трачица фиксира. После
тога још пет недеља морате водити рачуна да не спроводите
било коју активност која повећава притисак на стомак, да не
бисте гурали трачицу, јер ризикујете да је померите. Дакле,
нема спуштања у чучањ, нема
сексуалних односа, нема свега
онога што вам је раније изазивало невољно мокрење. На срећу, све и да се трачица помери, ми то поново можемо поправити, али није поента да
долазите на операцију више
пута, већ да будете дисциплиновани шест недеља, а након
тога се можете вратити нормалним свакодневним активностима – напомиње докторка.

Поново рођене
Након успешне операције
жене се осећају као да су
поново рођене, јер су слободне да, без страха од умокравања, раде све што пожеле.
– Жене су у 99% случајева презадовољне. То
је за њих, како кажу, један потпуно нови живот.
Што су више трпеле и дуже
чекале, то је њихово одушевљење веће. Не могу да замисле да више не морају да
носе уложак, да су слободне
и комотне. Многе од њих кажу
да им је чак након операције
требало много времена да се
навикну да су поново суве. Метода је врло елегантна, минимално инвазивна и што је најважније – успешна. На срећу,
све више жена зна за ову технику и долази на прегледе желећи да реши свој проблем, тако да што више причамо на
ову тему, то ће се више пацијенткиња охрабрити да се јави
лекару и да тако трајно поправи ква ли тет свог жи во та –
закључује др Слађана Ковачевић.

Страну
припремила
Драгана
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ДА ЛИ ЋЕ „ФАЈЗЕР” И „БИОНТЕК” СПАСТИ СВЕТ?

СВЕ ШТО ТРЕБА ДА ЗНАТЕ О НОВОЈ ВАКЦИНИ
ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА
Читаву планету је, након готово годину дана неизвесности,
охрабрила вест да је напокон
развијена прва вакцина на свету против коронавируса, која је,
како тврде произвођачи из компанија „Фајзер” и „Бионтек”
(„Pfizer” и „BioNTech”), 90 одсто ефикасна. Ипак, здравствени стручњаци упозоравају да је
пут до тренутка када ћемо прогласити победу над короном још
дуг. Сакупили смо на једно место све до сада познате информације о новој вакцини која би
могла бити спас за човечанство.
Иако још увек нису представљени прелиминарни подаци
и ни су об ја вље не ре цен зи је
стручне јавности, саопштење за
штампу произвођача вакцина

„Бионтек” и „Фајзер” даје повода за наду. Њихов кандидат
за вакцину БНТ 162б2 показао
се делотворним у више од 90%
случајева када је реч о заштити од оболевања од ковида 19
и притом нису примећена тежа нежељена дејства.
У оквиру текуће студије, у
њеној трећој фази, податке од
43.538 те сти ра них осо ба у
различитим земљама прикупљао је екстерни, независни
Kомитет за мониторинг података (Data Monitoring Comittee,
DMC). Једна половина учесника студије добијала је РНK вакцину, а друга плацебо. Комитет није пријавио „озбиљнију
забринутост за безбедност” и
препоручио је да се студија настави како је и планирано.

Ко су „Фајзер” и „Бионтек”?
Најпознатији производ америчке
мултинационалне
фармацеутске компаније
„Фајзер”, основане 1849.
године, свакако је препарат
за потенцију „вијагра”.
Поред тога, ова компанија, чије је седиште у Њујорку, производи лек за снижавање холестерола „липитор”; лек за неуропатски
бол / фибромиалгију „лирика”; орални антифунгални
лек „дифлукан”; антибиотик
„зитромакс” и антиинфламаторни лек „целебрекс”
(познат у неким земљама и
као „целебра”).
„Бионтек” је немачка
компанија за биотехнологију посвећена развоју и производњи активних имунотерапија намењених пацијен-

тима који се лече од озбиљних болести. Основана је у
Мајнцу 2008. године.
Развија лекове засноване на информационој рибонуклеинској
киселини
(иРНК) за имунотерапију
рака, вакцине против заразних болести, а стручњаци
из ове компаније осмислили су и такозвану ћелијску
терапију, као један од потенцијалних видова лечења
рака.
Ове две компаније су се
уговором обавезале да, ако
се докаже да је њихова вакцина која штити од ковида
19 безбедна, обезбеде 300
милиона доза за Европу, 30
милиона за Велику Британију, 100 милиона за САД и
120 милиона доза за Јапан.

Шта ако вирус мутира?
Иако коронавирус, као и
сви други вируси, мутира
све време, засад мутације
ни су про ме ни ле ње го во
понашање, што је важно,
јер би упра во та ко нешто смањило ефикасност
вакцине.
Ипак, научници истичу
да свакако постоји могућност да се вирус у будућности промени. У том случају
требаће нам нова вакцина.

Стручњаци истичу да је технологију РНK вакцине врло
лако прилагодити, тако да
не би требало да евентуална значајнија мутација коронавируса
представља
проблем.

Међутим, постоје логистички изазови, јер се вакцина мора чувати у врло
хладном складишту на температури испод минус 80
степени.

Да ли је РНК вакцина већ
коришћена на људима?
До сада ниједна вакцина
базирана
на
ДНK и РНK није
добила дозволу за примену
на људима.
Више њих се
налази на клиничком испитивању – вакцина се
даје добровољцима. За
вакцинисање
животиња

недељи новембра. Чињеница је
да се ради о прелиминарној
анализи, али „Бионтек” и „Фајзер” су први концерни у свету

Kо ће први добити вакцину?
Колико ћете брзо добити
вакцину, зависи од тога колико имате година, јер је
старост највећи фактор ризика за заражавање коронавирусом. Засад још није
направљена глобална стратегија за то ко би могао да
буде први вакцинисан.
Једни кажу да би најпре
требало вакцинисати здравствене раднике, пре свега

болничко особље, а потом
старије људе који су најподложнији вирусу. С друге
стране, у Великој Британији су старији штићеници
домова и особље домова
за негу на врху листе приори те та, за њи ма сле де
здрав стве ни рад ни ци, а
затим старије особе. На
дну листе су људи млађи
од 50 година.

Kако ради нова вакцина?
Вакцина је на бази РНK –
рибонуклеинске киселине.
Она се уноси у организам у
облику такозване информационе РНK, која садржи неку врсту упутства ћелијама за изградњу
антигена
–
протеина који
про во ци ра ју
одговор имуносистема. Идеја
научника је да
овом вакцином убризгају у тело управо део генетског кода вируса како би он
ојачао имуносистем.
Претходна испитивања
су показала да вакцина ради тако да вежба тело да

ствара не само антитела већ
још један важан део нашег
имунолошког система – такозване Т-ћелије, што је заправо наша лична „војска”
за борбу против коронавируса.
Као што
смо већ навели, потребно је
примити две дозе у
размаку од три недеље.
Испитивања у САД, Немачкој, Бразилу, Аргентини, Јужној Африци и Турској показују да је заштита тела од
90 одсто постигнута седам
дана после убризгавања
друге дозе.

Да ли ће вакцина пружити
трајну заштиту?

Кад стиже вакцина?
Ако вакцина буде одобрена,
„Фајзер” верује да ће до
краја ове године моћи да
испоручи 50 милиона доза,
а до краја 2021. око 1,3 милијарде.

Најављено је да ће захтев за
одобрење за хитну употребу
америчкој служби за лекове
(FDA) бити поднет већ у трећој

неколико оваквих вакцина
је већ добило дозволу.
Регулаторне
агенције широм
света зато тек
тре ба да ра змо тре
ову
вак ци ну и
да одлуче да
ли она може
да буде одобрена за
употребу.

Сада је то немогуће знати,
а на одговор ћемо морати
да сачекамо. Ако имунитет
не јача, можда ће бити потребно примити вакци ну
сваке године, као што је то
случај с вакцином против
грипа.
Подаци нису показали да
ли је заштита од ковида 19

била иста у свим старосним
групама. Међутим, раније
студије сугеришу да би млади и стари могли да створе
имуни одговор. Ваља имати
на уму и то да ће бити неких људи, попут оних са
слабим имунолошким системом, који неће моћи да
добију вакцину.

који су представили успешне
податке из студије о вакцини
против коронавируса, што је
пре суд но
за
одо бре ње.
Kомпаније наводе да се две дозе вакцине дају у размаку од
три недеље, а заштита се постиже недељу дана након друге вакцинације.
Највећи број стручњака реаговао је са задовољством на
прелиминарне анализе. Ипак,
без обзира на сву еуфорију, додатна испитивања и провера
резултата тек предстоје, а има
и стручњака који су ове вести
дочекали с нешто мање одушевљења. Једна од њих је Мерилин Адо, директорка Одељења за тропску медицину на Универзитетској клиници Епендорф у Хамбургу.

– То су интересантни први
сигнали, који су додуше објављени само у једном саопштењу за новинаре. Још увек нема
прелиминарних података, а нису об ја вље не ни ре цен зи је
стручне јавности, тако да бисмо морали да сачекамо тачне
податке за коначну процену –
навела је Мерилин Адо.
Иначе, тренутно је у финалној фази тестирања – трећој –
десетак вакцина, а ова је прва
која је дала неке резултате. Руси пак тврде да је и њихова
вакцина „Спутњик V” показала да је ефикасна 90 одсто.
А ево и најважнијих одговора на питања у вези с вакцином коју су развиле компаније
„Бионтек” и „Фајзер”.
Драгана Кожан

Да ли вакцина може
да заштити све?
Чињеница је да на вакцинацију не реагујемо сви исто.
Зато ће пажљиво бити праћени резултати старијих људи, не само зато што су они
највише изложени ризику
од вируса већ и зато што се
показало да је готово свака
вакцина код њих мање
успешна.
Разлог томе је то што
остарели имуносистем не
реагује добро на имунизаци ју. То ви ди мо сва ке

године с таласом сезонског
грипа. Научници објашњавају да је то могуће превазићи давањем вишеструких доза или узимањем неке додатне терапије за јачање имунитета.

Kолико људи треба да се вакцинише?
Од го вор на ово пи та ње
тренутно је тешко дати, јер
је и сам вирус нов и још
увек не до вољ но по знат.
Такође, засад се не зна ни
колико ће вакцина бити
ефикасна.

Ипак, сматра се да 60–
70 одсто светског становништва мора да буде или постане имуно на вирус како
би се спречило његово лако
ширење. Реч је, дакле, о
милијардама људи.

Да ли би вакцина могла да изазове
дугорочне здравствене последице?
Сви знамо да ништа у медицини није 100% сигурно.
Чак и најбезазленији лек
који нам никада није сметао
могао би одједном изазвати
компликације или алергијску реакцију.

Ипак, досадашњи подаци
охрабрују: испитивања на
43.538 особа нису открила
никакве проблеме, иако су
забележени благи нежељени
ефекти, какви су уобичајени
за готово сваку вакцину.

Шта се о вакцини још увек не зна?
Према речима произвођача, не зна се колико вакцина штити различите старосне групе, што ће бити
кључно за разумевање начина на који ће се она користити. Такође, мора се
разјасни ти у којој мери

вакцина штити од тешког
тока ковида.
Поред тога, требало би
током две године посматрати да ли заштита добијена
вакцинацијом делује или се
појављују нека могућа нежељена дејства.

За кога би у Србији могла да буде обавезна имунизација против короне?
Скупштина Србије усвојила
је прошле недеље измене
Закона за заштиту становништва од заразних болести.
Њима ће, поред кућног карантина, кућне изолације,
обавезних мера личне заштите, ефикаснијег кажњавања због непоштовања противепидемијских мера, бити
омогућена и ванредна вакцинација против болести које изазивају епидемију.

Имунизација може да буде препоручена или обавезна за одређене категорије
становништва, а одлуку о томе доноси министар здравља. У документу који садржи измене Закона пише да
се у члану 33 мења став 2 и
да он сада дословце гласи:
„У случају појаве епидемије заразне болести утврђене у члану 32. став 3.
овог закона или друге зара-

зне болести, може се одреди ти и препо ру чена или
обавезна ванредна имунизација против те заразне болести за сва лица, односно
за одређене категорије лица, ако се утврди опасност
од преношења те заразне
болести, као и у случају уношења у земљу одређене заразне болести, у складу са
плановима за одстрањивање и одржавање статуса

иско рењи ва ња од ре ђе них
заразних болести.”
То би значило да се вакцинација против коронавируса може препоручити за
све грађане. Она може да
буде обавезна за одређене
категорије, пре свега за
здравствене раднике и старије хроничне болеснике,
баш као што је то случај и с
вакцинацијом против вируса
грипа.
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ГРАДСКА

ПОЧЕЛА ОВОГОДИШЊА СЕЗОНА СВИЊОКОЉА

МИ ПИ Т АМО З А ВАС

ТРИХИНЕЛОЗУ ЈЕ БОЉЕ
СПРЕЧИТИ НЕГО ЛЕЧИТИ

Можете ли добити
повраћај новца ако сте
преплатили порез?
Рок за плаћање четврте рате за порез
на имовину истекао је у недељу, 15.
новембра, а међу нашим суграђанима има и оних који су грешком уплатили више него што је требало. Један од њих се јавио нашој редакцији
с питањем може ли му бити враћен
вишак новца који је уплатио на име
пореза и како се то право остварује.

У Пореској управи кажу да право
на повраћај више или погрешно плаћеног пореза можете остварити подношењем захтева надлежној организационој јединици те установе

према седишту правног лица / предузетника, односно пребивалишту физичког лица.
Поред идентификационих података, у захтеву је потребно навести
рачун јавних прихода с којег треба
извршити повраћај односно БОП
уколико је он додељен пореској пријави и текући рачун на који се врши повраћај средстава. Захтев мора да буде потписан од стране одговорног лица или лица овлашћеног за заступање.
Пореска управа ће одлучити по
захтеву најкасније у року од 15 дана
од дана пријема захтева и по спроведеном поступку, уколико је захтев основан, донеће решење којим
се одобрава повраћај средстава. Уколико се у року од 30 дана од дана
пријема захтева не изврши повраћај, имате право и на камату која се
обрачунава на износ више плаћеног
пореза. Изузетно, ако је основ за повраћај поништено односно измењено решење или други акт о задужењу, камата се обрачунава од дана
уплате пореза.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Гратис комшијски савет

Петак, 20. новембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

У позну јесен, кад крене време слава, на које се потом наслањају и зимске празничне
чаролије, у нашим крајевима,
пре свега у руралним пределима, незаобилазни део те
идиле је – свињокољ. Прави
гурмани не могу да замисле
зимску трпезу без пршуте, сланине, чварака, шваргли и кобасица. Ово је право време да
се такве ђаконије и обезбеде
уз традиционално дружење и
чашицу разговора, али и неке
жешће капљице, што представља незаобилазни део „церемоније” свињокоља.
Ипак, да би све до краја и остало
идилично, мора се пре свега водити
рачуна о здрављу и безбедности. Ваља
имати на уму да свиње, било да су гајене у домаћинству, било да су купљене на тржишту, могу да буду заражене паразитом трихинела, који нам може озбиљно нарушити здравље.
Управо због ризика од заразе, стручњаци упорно упозоравају грађане и
потрошаче да месо од закланих свиња конзумирају тек након приспелих резултата лабораторијских анализа. Адреса на којој се такве анализе могу обавити је Ветеринарски
специјалистички институт Панчево,
где се врши преглед узорака меса
акредитованом методом вештачке
дигестије.

костију, а од суве сланине узима се 40 грама мишићног ткива – кажу на институту.
Цена прегледа меса на трихенелу методом вештачке дигестије је 1.200 динара, а резултати се добијају истог дана.
Овом методом, за разлику од
методе компресије, поред појединачних узорака меса, могу се испитати и збирни узорци узети од већег броја свиња
закланих у индустријским
објектима. Тако ова метода може бити погоднија и за домаћине који гаје више свиња.
У разговору с њиховим стручним
тимом проверили смо колико се чека
на резулате, која је њихова цена и која врста и количина меса је потребна
за анализу.

Које месо одабрати
– На преглед треба донети корен дијафрагме, који је величине ораха. Али
ако он недостаје, као узорци се могу
испитивати мишићи жвакаће и трбушне мускулатуре, подјезични мишићи итд. Прегледу подлежу и прављене и димљене месне прерађевине од
непрегледаног свињског меса. Код појединачних прегледа производа од
меса, попут кобасица, сушеног меса
и сланине, узорци се узимају као један збирни узорак: по 500 грама од
50 килограма кобасица; од сваког комада сушеног меса по 40 грама близу

РАД НО ВРЕ МЕ ВЕ ТЕ РИ НАР СКОГ ИН СТИ ТУ ТА
Ветеринарски специјалистички институт Панчево, који је надлежан за
цео Јужнобанатски округ, врши микробиолошка и хемијска испитивања меса, сухомеснатих производа,
димљених сланина, рибе, готових
производа – куваних јела, пљескавица, пица, тестенина, сладоледа,
колача, пецива, јаја (кокошјих и
препеличјих), млека, сирева, кајмака, меда...

Није много времена прошло откад
смо баш у овој рубрици указали на
чудну навику појединих наших суграђана да џакове са смећем ређају
дуж Улице војводе Радомира Путника као да је то најнормалнија ствар
на свету.
Запазили смо том приликом да
дотични грађани посебно воле да
мини-депоније направе у делу улице наспрам Корзоа. Оно што се из
фотографије коју прилажемо да закључити, јесте да кривци читају „Панчевац” и да су се препознали. И не
само што су се препознали него су

Без струје делови
Панчева и Старчева
Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на електричној мрежи, у петак, 20. новембра, од 8.30 до 12 сати, без струје ће
бити део Јабучког пута од Летње
улице до броја 83.
У понедељак, 23. новем бра, од 8.30 до
14.30, струје неће имати сле де ће ули це у
Старчеву: Петра Драпшина, Матије Гупца, део
Улице Иве Лоле Рибара од
Његошеве до Наделске, део Улице Максима Горког од Улице Петра
Драпшина до Ритске, део Ритске од
Наделске до Зимске и део Наделске
од Улице Петра Драпшина до Улице 4. октобра.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

У уторак, 24. октобра, од 9 до
10.30, прекид у снабдевању електричном енергијом треба да очекују
Панчевци који живе у делу Добровољачке улице од Улице Светозара
Мар ко ви ћа до Пе те фи
Шандора и у делу Улице
Петефи Шандора од Добровољачке до броја 122.
Ин фор ма ци је о
искључењима редовно се
ажурирају на сајту „Електровојводине”, па се о најавама евентуалних додатних радова и
привременој обустави испоруке електричне енергије можете свакодневно информисати онлајн.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће у
случају ранијег завршетка радова
напајање корисника бити укључено
пре планираног времена. Квар на
електродистрибутивној мрежи можете пријавити на телефон 319-220.

Код свиње заражене трихинелом углавном се не примећује да је болесна.
Она изгледа сасвим нормално и једе
уобичајено. Ипак, подмукло прикривени паразит озбиљна је претња по
здравље људи.
Цревна фаза трихинелозе почиње
два до три дана након употребе зараженог меса. Болесник се жали на мучнину, гађење, осећај надутости, има
умерене болове у трбуху, понекад повраћа или има учестале, кашасте или
течне столице. После седам до петнаест дана следи интензивна фаза.
Пацијент се током ње најчешће жали
на осећај затегнутости и болове у мишићима, повишену телесну температуру, која траје више дана. Заражена
особа може да има чак и болове у очним јабучицама. У тежим облицима
болести, када су у већој мери захваћени дијафрагма и интеркостални мишићи, постоје знаци дисфункције респираторног система.
Класична мера колективне заштите је трихиноскопски преглед свих
узорака меса, коју ради овлашћена
ветеринарска служба. Да би се стока
заштитила од оболевања, оборе и фарме за узгој свиња требало би градити
од чврстог материјала, а на отворе
уграђивати металне мреже како би се
онемогућио приступ глодарима, који
су главни преносиоци трихинеле.
Ј. Катана

НАША АНКЕТА

се досетили и како да доскоче будним новинарским и фоторепортерским очима! Пала им је на ум скоро
па генијална идеја да своје смрдљиве вреће и врећице почну да крију
тик иза угла! Рачунали су ваљда да
у Улицу Мите Топаловића новинари не залазе. Али авај!
Драге наше несташне комшије,
сасвим је јасно да морате смислити
мало бољи план! Ако немате више
идеја, ево имамо ми један сјајан бесплатан савет за вас: баците ђубре у
контејнер! Тамо га никад нећемо
тражити, обећавамо!

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

Ова установа има склопљене уговоре с већим ресторанима и пицеријама, али је важно знати и то да свако физичко лице може да дође и увери се у исправност хране коју једе.
Институт се налази на адреси
Новосељански пут 33 и отворен је
сваког радног дана од 7 до 15 сати.
Додатне информације се могу добити путем телефона 313-208 и
065/83-34-600.

Подмукли паразит

ДА ЛИ КОРИСТИТЕ КРЕДИТНУ КАРТИЦУ?

Где је рата, ту је и камата

М. БИРЦЛИН

Д. ЈАЋИМОВСКИ

Када је о плаћању реч, свима нам је,
наравно, важно само да прођемо што
боље. Али времена су таква да се готовина брзо потроши, па нам често
затреба спас у задњи час. То може да
буде, на пример, кредитна картица.
На рате, поред беле технике, може да
се купује чак и одећа, или књиге, па и
карте за биоскоп.
Наравно, кредитном картицом је
најпаметније отплаћивати само оно
што ће трајати дуже од саме исплате
с каматом – храна и позоришне карте се зато пазаре обичним платним
картицама.
Свеједно, уместо у целости, кредитне картице нам омогућавају да робу
или услуге плаћамо на рате и тако не
оптеретимо свој буџет превише. Можемо да бирамо хоћемо ли све то отплаћивати у краћем или дужем временском року, тачније на три, шест
или дванаест рата. Проверили смо колико је нашим суграђанима близак
такав начин плаћања.
МИРОСЛАВ БИРЦЛИН, археолог:
– Не користим кредитну, већ само
платну картицу. Ради подизања готовине одлазим на банкомат. У банкама је страшна гужва, која траје и по

М. БОЖИЋ

Б.СИЉАНОВСКИ

неколико дана, а треба ићи два пута
месечно. Зашто бих то трпео, нарочито у време короне. Нисам имао
проблема с банкоматом. Сама банка
скине неку сићу кад год се убаци картица, па претпостављам да људи зато
избегавају да на тај начин подижу новац. Мислим да је то толико мала сума да је небитна. Једино када користите картицу, не знате колико новца
имате у џепу, па мало лакше трошите. То је могуће, али рачуница просто
мора да се има у глави.
ДРАГАНА ЈАЋИМОВСКИ,
професор разредне наставе:
– Имам кредитну картицу, али је
ретко користим. Те картице су врло
поуздане, али су камате високе, као и
провизије. Држим је за сваки случај,
представља ми неку сигурност. Ипак,
гледам да је што мање употребљавам.
Зато новац дижем другом картицом,
кредитну не дирам.
МИОДРАГ БОЖИЋ, возач:
– Имам једино платну картицу. Немам кредитну, није ми потребна. Некада подижем новац у банци, некад
користим банкомат, иако овај апарат
ни је баш си гу ран на чин ис пла те.

С. РАКОВАЦ

Д. МИЛИВОЈЕВИЋ

Картица може да вам се заглави, а
понекад се деси да у банкомату нема
новца, па не можете да подигнете паре баш кад вам требају. То уме да буде врло незгодно.
БРАНИСЛАВ СИЉАНОВСКИ,
електротехничар:
– Користим и платну и кредитну
картицу. И једна и друга су јако поуздане. Новац узимам с банкомата, све
картице ме служе. Имам и девизну,
користим све погодности. Препоручио бих свима исто.
СЛАВИЦА РАКОВАЦ, домаћица:
– Не користим кредитну картицу,
пошто је и немам. Имала сам сва та
средства за плаћање када сам радила.
Одлазила сам и у банку, а подједнако
сам користила и банкомат. И то је
стабилан начин подизања новца исто
колико и банка.
ДРАГОСЛАВА МИЛИВОЈЕВИЋ,
домаћица:
– Сада сам оболела, па не користим ништа. Примам социјалну помоћ. Иначе сам радила. Тренутно је
тешко.
Јелена Катана
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КУДА ИДУ СЕОСКЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ

КАНАЛИЗАЦИЈА У (САМО) ДВА МЕСТА
Старчево и Ново Село
највише мука имају с
влажним марамицама
у систему?!
Преосталих седам
насеља чека
тамишки колектор
Једна од основних европских
тековина je и савремени начин
одвођења фекалија.
Међутим, управо je канализација оно што недостаје грађанима малтене свих панчевачких насељених места.

И грудњак у цевоводу?!
То се не односи на Старчевце,
који од краја 2014. године имају могућност коришћења модерног система сакупљања, одвођења и прераде отпадних вода. Наравно, под условом да су
били вољни (и платежно способни) да склопе уговор са управљачем тог комуналног система – ЈКП-ом „Старчевац”.
Директор те фирме Милан
Бачујков истиче да је број дома ћин ста ва којa су се
прикључилa на канализациону
мрежу нешто већи од половине, док за она која то још увек
нису и даље важи промотивна
цена од 500 евра, прерачунато
у динарску противвредност.

С некадашњих радова на пречистачу у Старчеву
чиме ћемо лакше да чистимо
тај део система. С тим у вези,
апеловали смо више пута на кориснике да не бацају поменуто
кабасто смеће, јер пре свега влажне марамице представљају велику сметњу будући да се тегле
и тешко разграђују. Невероватно је да смо налазили разне
предмете, па чак и делове гардеробе попут женских грудњака
– истиче Бачујков.
Сличне муке море и његовог
колегу Дејана Гондија из Новог Села, другог панчевачког
насеља у којем функционише

Детаљ са изградње главног вода у Јабуци
– Канализација без већих
сметњи обавља своју функцију,
како што се тиче саме мреже,
тако и када је реч о постројењу
за пречишћавање отпадних вода. Ипак, имамо и неких проблема, па нам је, рецимо, у току
лета прилив у систем око подношљивих петсто кубика, док
зими то буде и до хиљаду двеста кубика, што није мало. Разлог је двадесетак топлотних пумпи, које избаце отпадних вода
као хиљаду физичких лица.
Ипак, много веће невоље задаје
нам то што код прихватне црпне станице морамо малтене свакодневно с дубине од шест метара да вадимо две пумпе које
су тешке близу двеста килограма, како бисмо из њих извадили којекакве влажне марамице,
улошке, кесе... Зато тамо планирамо да поставимо грубе и
фине решетке, као и чекрк,

канализација. Тачније првог,
јер неки Новосељани користе
ове погодности још од 2009.
године. Тамо су претходно урађени пречисни систем по мо-

марамице, зато што оне тешко
губе на чврстини. Овде се ради о великим количинама, будући да сваког месеца на решеткама у преливној станици
из ву че мо де сет до пет на ест
канти од петнаест килограма,
па на месец до два морамо да
от пу ша ва мо ка на ли за ци ју –
истиче Гонди.

У другим местима није
много урађено
За разлику од грађана поменутих месних заједница, житељи
осталих седам још увек су мање-више далеко од могућности коришћења канализације.
Када је реч о северним селима, све очи су упрте у Град и
наставак изградње потамишког
колектора, на који сва та места треба да буду прикључена.
Када се говори о ситуацији у
вези с радовима на том капиталном пројекту, вероватно су
највише одмакли у Јабуци. Тамо је пре готово једне деценије урађено петнаестак километара мреже, а након подуже
паузе та инвестиција је настављена. Према речима председника тамошњег месног савета
Слободана Илића, тада су постављени главни водови у улицама Маршала Тита и Змај Јовиној, у вредности од двадесет
пет милона динара, од чега је
Покрајина финанасирала четири петине, а остатак Град.

НА ДЕ У ПО ТА МИ ШКИ КО ЛЕК ТОР
Такозвани потамишки колектор изграђен је пре отприлике годину дана како би повезао северну индустријску зону с Луком Дунав и једноставно прати ток реке, пролазећи дуж тамишког кеја.
Овај цевовод се намеће као
делу „мокро поље” и већи део
мреже, на коју је накачено неколико стотина корисника.
– Што се тиче канализације, и ми највећи проблем имамо с несавесним понашањем
суграђана, који бацају влажне

најцелисходније решење и
као подршка постојећем који служи за одвођење градских отпадних вода, а према
ранијим најавама градске
власти, требало би да се на
њега прикаче сва друга насељена места.
– То значи да бисмо већ сутра могли да се прикачимо на
потамишки колектор, што би
за наше место било од великог
значаја када се зна каквих смо
невоља имали с подземним водама, јер је Јабука географски

ниска, па канали често буду
пуни фекалија. Иначе, досад
је, према мојој процени, изграђено око седамдесет одсто канализације, али то што је преостало не би ометало прикључење, јер се ради о периферним водовима. Но и то ће бити
урађено чим се створе материјални услови – каже Илић.
С друге стране, у суседном
Глогоњу, као и у Качареву и
Долову, чека се, наравно, на
потамишки колектор...
Слично је и на југу, с тим да
су у Омољици урађени главни
вод и око тридесет одсто мреже по улицама. Председник тамошњег Савета МЗ Душан Лукић нада се наставку радова у
догледној перспективи.
– Према неким информацијама, требало би да се и ми
прикључимо на поменути потамишки колектор. То значи
да не би била прављена постројења за пречишћивање отпадних вода у сваком месту, већ
једно велико за град и насељена места – каже Лукић.
У оближњем Иванову је такође урађен главни вод, дужине око три километра, као и
још око километар и по мреже. Према речима председника Савета МЗ Јошке Дудуја,
остало је још око седамнаест
километара, с тим да се још не
зна на који начин и куда би
биле одвођене отпадне воде.
Први човек Брестовца Драган Миричић истиче да је и
његовим суграђанима неопходна канализација, па заједно са
сарадницима инсистира код
надлежних да нешто од тог великог посла буде реализовано.
Он додаје да је, руку на срце,
проблем и то што су раније
гарнитуре имале идејни пројекат, али је накнадно установљено да по садашњим законима није валидан.
Све у свему, грађани тих седам насељених места жељно
ишчекују помаке у вези са овом
важном капиталном инвестицијом, а дотле ће и даље морати да одлажу отпадне воде у
септичке јаме.

ОСНОВАНО НОВО УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА МЕДА

Омољички пчелари се окупљају
Друштво пчелара из Омољице
основали су Ненад Туцаков,
Драган Гвозденовић, Дарко Самарџијски и Лазар Дехељан,
који је и привремени председник. Они су недавно позвали и
друге колеге из села на први
састанак, у Дому културе, када
се у удружење учланило још
њих двадесетак.
– Држећи се свих законских
прописа и статута, друштво смо
основали само нас четворица
како бисмо убрзали и олакшали процедуру. Из тог разлога
имамо само привремено руководство, па планирамо да направимо изборну скупштину крајем фебруара, под условом да
нам епидемиолшка ситуација

Пашни повереник неопходан зарад реда на терену
то дозволи. Осмислили смо и
план рада, који се у суштини
своди на оно што сами можемо

да урадимо, пре свега да наше
окружење оплеменимо медоносним дрвећем и биљкама, а друго

је оно што можемо да урадимо
преко наших делегата у
СПОВ-у и СПОС-у. Ту се издваја неколико ставки, као што су
умањење цене регистрације возила која користимо само за
пчеларење, затим укидање једног од услова за држање пчела
у насељеним местима, према
којем кошница мора да буде
удаљена двадесет метара од првог комшије, као и увођење институције пашног повереника.
Он би, поред осталог, био задужен да на одређеном простору
организује начин постављања
кошница, нарочито у време сунцокретове паше, када је овде неконтролисана навала пчелара
са свих страна – наводи Дехељан.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Месна
заједница и ЈKП „Kомбрест”
имају проблем са чишћењем
сеоске депоније, па моле грађане за разумевање и стрпљење. Изградња банкина поред
асфалтираних путева касни,
али требало би да почне ускоро.

курса румунског језика, који
организује Културни центар
„Инфинитум”, учествују на на
онлајн такмичењу из познавања опште културе од 15. до
22. новембра, заједно с децом из Холандије, Молдавије, Грчке и Румуније.

Банатско Ново Село: Радници комуналног предузећа поправљају кварове на мрежи,
који махом настају због неисправних бојлера, а у току
је ремонт појединих водоводних бунара. Трају припреме
за новогодишњи број новина
Дома културе, које излазе једном у три месеца.

Иваново: У Иванову је шести
пут (укупно тридесет девети)
одржана Републичка омладинска изложба фотографија
Србије, под покровитељством
Фото-савеза Србије, Фото-групе „Дунавац” и локалног Дома културе, у чијој згради је у
недељу, 15. новембра, и отворена онлајн изложба. И даље
трају радови на постављању
ограде између Месне заједнице и школе.

Долово: У току су радови на
уређењу зграде Дома културе
– од поправке делова крова
који прокишњавају, преко чишћења олука, до реновирања
мале сале и санације испуцалих и прокислих делова зида
и плафона. Четрнаестогодишњем Данилу Дедуљу, који
болује од опаког тумора абдомена, и даље је хитно потребна финансијска помоћ, а
сви људи добре воље то могу
да учине уплатом на текући
рачун 200-122980332-78 (Тања Дедуљ, Саве Kовачевића
59, 26227 Долово).
Глогоњ: Месна заједница је
започела санацију депоније
грађевинског материјала на

ободу Утринске улице. Завршено је профилисање и чишћење канала дуж новоасфалтираних улица. У току је
кречење вртића. Полазници

Јабука: Удружење жена „Златна јабука” наставило је едука ци ју у окви ру про јек та
„Женско предузетништво на
селу” у клубу „Бизнис на штиклама” из Новог Сада.
Качарево: На простору депресије на крају Улице 4. октобра, у јужном делу, посађено је 800 садница које ће
служити као ветрозаштитни
појас. У току је рециклажа
сметлишта.
Омољица: Почели су радови на асфалтирању улица Десанке Максимовић, Жикице
Јовановића Шпанца, Пролетерске...
Старчево: У току је рехабилитација коловоза у Пролетњој, Војвођанској, Виноградској и Кестеновој улици. Радно време музеја до краја новембра је уторком од 16 до
18, четвртком од 13 до 15, a
недељом од 12 до 15 сати, а
за посете ван предвиђеног
времена треба позвати бројеве те ле фо на 631-144 или
063/565-752.

АКТИВНОСТИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ИНФИНИТУМ”

Млади Глогоњци на
онлајн такмичењу

С некадашњих часова у Дому културе
Културни центар „Инфинитум” из Глогоња већ шест година организује радионице за
учење румунског језика, посвећене углавном деци и младима, с тим да су у последњих
шест месеци, због новонастале ситуације, активности махом приређиване онлајн.
Према речима професорке
Родике Марјану, захваљујући
интернету и доступности наставних материјала, полазници курса су континуирано учили нове речи, изразе, граматичка правила...
– Око двадесеторо полазника сада, уз двојезичне речнике, таблете и потребан школски прибор, учи румунски
језик, што је обезбеђено захваљујући пројекту Града Панчева. Млади Глогоњци учествују и на онлајн такмичењима, попут оног у Атини,
када су на ликовни конкурс
слали радове инспирисане

поезијом Михаја Еминескуа.
Поред тога, они похађају и
часове посвећене уметности
и, рецимо, уче да свирају песме из дечјег фолклора, затим да рецитују, а спремају
се и за представу „Црвенкапа”, која ће, због пандемије,
бити емитована као аудио-драма – каже професорка.
Она додаје да се сваке године организују надметања у
познавању језика, када се највреднија деца награђују, а баш
ових дана Глогоњци учествују на онлајн такмичењу из познавања опште културе у румунском Јашију, заједно с децом из Румуније, Молдавије,
Холандије, Грчке и Шпаније.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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НА ФОТО-МАРАТОНУ У БЕРЛИНУ

ФЕСТИВАЛ „НОВА”

Две победнице
и из Панчева

СРПСКИ СТРИП-АУТОРИ У
ФРАНЦУСКИМ ИЗДАЊИМА

ФОТО: Н. СТОЈАНОВИЋ

Победнице Ивана и Наталија су с групом младих фотографкиња и фотографа из
Панчева и још шест европских земаља током
2018. и 2019. годи не, у окви ру
пројеката међународне мобилности
„Nature in Frame”,
који је финансирао „Erasmus+”,
учествовале у више пројеката и активности у Немачкој и Ср би ји. У
оквиру овог програма бавиле су се
различитим темама корелације између природе, људи, екологије и архитектуре, користећи фотографију као медиј комуникације. Пројекат је настао као резултат сарадње између јавне
компаније за уређење зелених простора и инфраструктуре „Grün Berlin GmbH” из
Берлина, удружења „Roter Baum” из Берлина, уметничке
шко ле „Jugendkunstschule
Marzahn-Hellersdorf” из
Берлина и међународне мре же „ORA-Network”, која сарађује с
панчевачким удружењем „На ран џа сти” и
удружењем „Црвено дрво” из Србије.
Удружења „Наранџасти” и „Црвено дрво”
планирају да и у 2021.
години наставе да у оквиру
програма „Erasmus+” заједно са својим међународним
партнерима организују нове
активности и програме који
ће младима из наше средине
омогућити да учествују у више
про је ка та
ме ђу на род не
мобилности.
ФОТО: И. НЕДЕЉКОВИЋ

Уметничка школа „Jugendkunstschule Marzahn-Hellersdorf” из Берлина организовала је 11. октобра фото-маратон под називом
„Humanity and nature – an everlasting conflict?”, на
којем су се међу
петнаест побед ничких фотографија нашле и фотографије младих
панчевачких студент ки ња Иване
Недељковић (21) и
Наталије Стојановић (24). На конкурс је пристигло
двеста осамдесет фотографија које је послало сто дванаест
младих фотографкиња и фотографа из седам земаља.
Све победничке фотографије биће изложене у Берлину у јануару и фебруару 2021.
године, а у јуну ће ови радови бити презентовани и на
афричком континенту, у оквиру фестивала „Kigali Photo
Fest” у Руанди.

Овај једнодневни фото-маратон организован је у оквиру програма „Changing Planet
– Network for Young Photographers”, који даје могућност
младима да уче и промовишу свој рад на изложбама и
пројектима едукације у области фотографије.

Изложбени сегмент
„Срп ски ау то ри и
француски издавачи”, у коме ће бити
представљени радови најпознатијих домаћих стрип-аутора
објављивани у Француској, део је програ ма фе сти ва ла
„Нова”, који ће ове
године бити одржан
од 1. до 12. децембра у Галерији Милорада Бате Михаиловића у Панчеву.
Реч је о једној од четири изложбене поставке овогодишњег
програма, која обухвата радове двадесет једног уметника
чије је стваралаштво
значајно обележило
српску и француску
стрип-сцену.
Уредница сегмента „Српски аутори и француски издавачи” Јана Адамовић,
чији су радови уједно део ове
изложбене целине, тим поводом је рекла:
– У жељи да публику што
боље упознамо са свим странама наших продуктивних аутора, а да истовремено одамо
почаст вези између француског

техника, разноликост
утицаја и сензибилитета. Ово је изложба
у којој свако може
нешто наћи за себе.
Аутори чији ће радови бити изложени
су: Алекса Гајић, Бобан Савић Гето, Бранислав Керац, Градимир Смуђа, Дарко Перовић, Драган
Лазаревић де Лазаре, Дражен Ковачевић, Жељко Пахек,
Јана Адамовић Yana,
Јован Укропина, Лео нид Пи ли по вић
Панкерштајн, Милорад Вицановић Маза, Ми лан Др ча
Munch, Милан Јовановић, Мирољуб Милу ти но вић Бра да,
Рај ко Ми ло ше вић
Алекса Гајић
Градимир Смуђа Гера, Саша Јовановић, Саша Ракезић
и српског стрипа, бирали смо
Она је истакла да овај сег- алијас Александар Зограф, Стеод свакога по две табле стри- мент, иако не обухвата све до- ван Субић, Тихомир Челанопа објављене у Француској и ма ће ау то ре ко ји де ла ју на вић и Зоран Јањетов.
Фестивал „Нова” организује
једну таблу неког личног про- француско-белгијској сцени,
јекта која би пружила увид у ипак представља заокружену агенција „КомуникАрт”, уз поједан особенији уметнички сен- слику рада домаћих стрипских дршку Француског института,
Министарства културе и инзи би ли тет, уко ли ко по сто ји уметника, и додала:
разлика између личног и оног
– Богатство је неупитан епи- формисања и Града Панчева,
што захтева професионални тет ове из ло жбе: бо гат ство и у партнерству с Културним
ангажман.
стилова, тема, разноврсност центром Панчева.

Шесторо финалиста

избор

МОЈ
МОЈ
Гледајмо се у очи
Мирјана Балог Кормањош,
дипломирани инжењер
технологије
ФИЛМ: Во лим исто риј ске
филмове и серије јер осликавају једно време и садрже
историјске чињенице, као и
добре трилере. Тешко је одлучити се. Избор пада на троделну немачку драму „Вукови Берлина”, која је освојила
награду „Еми” за најбољу телевизијску мини-серију. Ова
прича о пријатељству, љубави и издаји осликава једну
епоху за време Другог светског рата у Берлину, пре и
после пада Берлинског зида.
Група тинејџера се заклиње
на вечно пријатељство и окупља у дружину „Вукови”. У
подељеном Берлину пријатељи покушавају да преживе затечени на различитим странама зида, налазећи начине
да комуницирају, али пролазећи кроз искушења и издаје.
Свако од њих обележен је ратом на друкчији начин. А пад
Берлинског зида доводи до
нових занимљивих сусрета
већ остарелих пријатеља.
МУЗИКА: Топло препоручујем CD нашег суграђана Огњена Поповића „In My Heart”.
У питању је мешавина класике, џеза, филмске музике и
војвођанског фолка који буде
посебна осећања код слушаоца. Та музика ме опушта, али
има и неку загонетну енергију

Страну припремила

Мирјана
Марић

Борис Станић

Радови ужег круга конкурса за први програм укрштених резиденција у области
стрипа између Француске и Србије биће изложени на фестивалу „Нова” од 1.
до 12. децембра у Галерији Милорада
Бате Михаиловића у Панчеву. Уз стрип-пројекте одабраних резиденткиња Ализе де Пен и Драгане Радановић, биће
изложени радови двеју француских кандидаткиња – Моран Мазар и Миреј Њангоно Ебен, као и кандидата из Србије –
Бориса Станића и Иве Атоски.
Саша Ракезић, један од селектора програма, каже:
– Српски и француски аутори који су
конкурисали за гостовање у ове две земље веома су особени у свом изразу, али
и међусобно различити, што говори у
прилог тези да постоји солидна продукција млађе генерације стрип-аутора у обе
земље. То су ствараоци који заслужују да
Мирај Нјангоно Ебен буду подржани.

КЛАСОВО МАЈСТОРСКО ПЕРО

Признање Николи Драгашу
у себи, која ми баш прија, тако да потпуно уживам слушајући је! Огњен Поповић је компоновао музику за све песме
и извођач је на кларинету, а
заједно с њим у бенду су Бане
Глуваков (гитара), Миона Барбул (клавир), Слободан Герић
(контрабас) и Александар Радуловић (перкусије).
КЊИГА која се чита у једном
даху је „Гледајмо се у очи”
владике Григорија. На разумљив и искрен начин говори
о љубави и слободи, о доброти и давању. Такође говори о
поделама у друштву и мостовима љубави и доброте којима те поделе треба превазићи, о помирењу, умећу уважавања туђег мишљења, поштовању разлика. Књига нас
на леп и лак начин подсећа
да су љубав и доброта у нама
и да нас то чини људима. Учи
нас да се доброта и љубав
умножавају давањем, учи нас
искрености, учи нас да је важно памтити, али не злопамтити, учи нас помирењу и праштању. Да, гледајмо се у очи.

Панчевачком карикатуристи Николи Драгашу додељено је посебно признање „Класово мајсторско перо” за
досадашњи допринос и залагање на
пољу карикатуре.
„Класово мајсторско перо” је једно од највећих признања за карикатуру код нас, а додељује се у оквиру фестивала хумора и сатире „Златна кацига” у Крушевцу.
Признање је намењено најуспешнијим следбеницима Александра
Класа, чије карикатуре поседују изражајан и надахнут цртеж и носе
универзалне идеје. Поред тога, кандидати за доделу овог признања могу бити само аутори који су већ
освајали награде на домаћим и страним конкурсима и фестивалима.
Одлуку о додели овог признања доносе досадашњи добитници већином гласова. Признање се додељује
од 2002. године, а међу досадашњим
добитницима била су позната имена на пољу карикатуре, као што су:
Дарко Дрљевић, Мухамед Ђерлек,

Горан Ћеличанин, Никола Оташ, Слободан Срдић, Тошо Борковић, Драган Руменчић и други...
Због пандемије коронавируса и спречености организатора да приреди фестивал, признање је Николи Драгашу послато поштом.
– Бити награђен у било ком облику за
свој рад представља одређени степен среће и сатисфакције, али када добијете
признање у част једног од највећих српских и светских карикатуриста као што
је Александар Клас, и још вам то признање доделе колеге, онда то значи да
треба само још више да радим и стварам, и да то стечено знање и искуство,
као и до сада, преносим на млађе – рекао
је Драгаш.
Никола Драгаш се бави карикатуром,
дечјом илустрацијом, графичким дизајном и стрипом. Члан је УЛУПУДС-а,
Удружења карикатуриста Србије FECO
и УЛУ „Светионик”. Бави се и педагошким радом с децом, као ментор ликовне сек ци је „Ча роб ни свет цр та ња” у
Панчеву.

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СОЛФЕЂА И ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ

Награђене ученице из Панчева
Ученице Музичке школе „Јован Бандур” Панчево освојиле
су пр во ме сто на два де сет
осмом Републичком такмичењу

из солфеђа и теорије музике,
које се одржавало онлајн 7.
и. 8. но вем бра. Алек сан дра
Станојковић (шести разред),

Вања Мијовић (четврти разред) и Хана Тадић (четврти
раз ред) так ми чи ле су се у
категорији за теорију музике

и освојиле максималан број
бодова. Све три ученице су у
класи проф. Иване Јаћимовић
Јовановски.
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ПАНЧЕВЦИ ВЕТЕРИНАРИ

НАЈЗДРАВИЈА ЈЕ СРЕЋНА И ВОЉЕНА ЖИВОТИЊА
Колико су за наше здравље важни лекари, толико су животињама битни
ветеринари. Једина разлика је у томе
што ветеринарима пацијенти не могу
баш једноставно да објасне шта их
мучи...

ентузијазма, жеље и воље за усвајањем нових знања и првих корака ка
науци и њеној примени у пракси –
закључује он.

Идеалан спој

Разноликост ситуација
Оливера Павловић је доктор специјалиста ветеринарске медицине и овим
послом се бави двадесет пет година.
Од 2002. године је сувласник ВС „Зооцентар” у Панчеву.
– Откад знам за себе, моја породица и ја имали смо псе, и једног великог љубимца, магарца Воју, који сада
има двадесет осам година. Сви волимо животиње и добро бринемо о њима. Одувек сам желела да будем ветеринарка. Истина, било је периода
кад сам се премишљала, али су љубав
и жеља да помогнем животињама превагнуле – прича Оливера.
Каже да јој је ова професија занимљива због разноликости и непредвидивости. Ради се са животињама
које су пацијенти, али су у све укључени и власници који су клијенти.
– У нашој ветеринарској станици
радимо превентиву и лечимо домаће
животиње и кућне љубимце. Едукујемо власнике о нези и исхрани, бавимо
се хирургијом, стоматологијом, али и
улепшавањем кућних љубимаца. Имамо и теренску службу – објашњава.
Пацијенти у њеној ординацији углавном су пси и мачке, и њихов број је у
последњих неколико година изједначен. Болују од сличних или истих болести као људи, а на њихово здравље
утичу и промене током године.
Оливера каже да се човек често
према здрављу свог љубимца односи
као према сопственом.
– Постоје одговорни и неодговорни власници. Онај ко узме љубимца и
третира га као ствар, обавезу, нужно
зло или као играчку за дете, боље да
није унесрећио ту животињу. Власник
треба да се дружи и да живи са својим љубимцем, да му обезбеди основне услове за нормалан и здрав живот,
негу, храну, превенцију и љубав наравно... – прича Оливера.
У случају болести власник је тај који својим запажањем помаже ветеринару да се узме добра анамнеза. Он је
тај који први треба да види аномалије у понашању свог љубимца, на које
ће реаговати довођењем или позивом
ветеринара.

Љубав према науци
Вук Игњић (33) доктор је ветеринарске медицине. По завршетку студија
провео је три године стажирајући у
наставној болници Факултета ветеринарске медицине, где је прошао кроз
клиничке ротације из свих области

Оливера Павловић
гентном медицином, хирургијом, стоматологијом, лабораторијском и ултразвучном дијагностиком различитих обољења, као и едукацијом власника о основним потребама њихових љубимаца.
– Најчешћи пацијенти су нам мачке и пси, мада неретко виђамо и тзв.
егзотичне љубимце, као што су ситни
глодари, птице, па чак и рептили –
прича он.
Однос према животињама варира
од власника до власника, а он закључује да је у овом тренутку ситуација
задовољавајућа, с тенденцијом да буде још боља.
– До пре пет–десет година ретки су
били власници који су били спремни
да издвоје веће своте новца за напредне дијагностичке методе, као што је,
на пример, магнетна резонанце, док
је данас број људи који је спреман да
за свог љубимца потражи најбољу могућу негу далеко већи – објашњава.
За власнике је битно да знају колико је важна правилна исхрана, као и
примена превентивних мера као што
су вакцинације, превенција инфестације бувама и крпељима, али и спровођење редовне месечне превентиве
против болести срчаног црва. Здравље зуба је од изузетног значаја, а неретко је занемарено.
– Волим када спасем животињу која нам дође у изузетно тешком стању
или чак ради еутаназије јер су власници мислили да јој нема спаса. Мимо таквих момената, оно што ме је
увек привлачило у ветерини јесте решавање комплексних апстрактних
проблема и због тога сам био привучен анестезиологији и ургентном медицином. Ове две гране медицине
бих описао као шаховски меч на граници живота и смрти – закључује он.

Доктор за животиње

Вук Игњић
медицине кућних љубимаца, затим
се бавио искључиво анестезиологијом, ургентном медицином и интензивном негом, с посебним освртом на
анестезију геријатријских пацијената.
– Мајка и отац су ми ветеринари и
практично сам одрастао у њиховој амбуланти и још од малих ногу се заљубио у ветеринарску медицину. Поред
љубави према струци, одрастао сам у
кући и амбуланти пуној животиња, те
сам од ране младости изузетно везан
за животињски свет – каже Вук.
Примарни фокус амбуланте коју
води је интерна и превентивна медицина, али се поред тога баве и ур-

Славољуб Јовић (51) професор је на
Факултету ветеринарске медицине у
Београду. Докторат наука стекао је
на истом факултету. Ради као професор на Катедри за физиологију и
биохемију. Један је од аутора универзитетских уџбеника „Значај слободних радикала у ветеринарској медицини”, „Породиљство, стерилитет
и вештачко осемењавање” и „Спортска медицина”.
– Као и код већине деце, љубав према животињама појавила се још у најранијем детињству, али свесно поимање разлике између волети и лечити
животиње, бити њихов доктор, наступило је касније, што иначе људи често
бркају. Свако може волети животиње,
али не може свако бити доктор за њих,
јер то подразумева и способност да се
сусретнете, проживите, суочите и превазиђете и сву патњу и психички и
физички бол који оболела животиња
пролази на свом путу до оздрављења,
као и потенцијалну могућност да, и
поред свих расположивих мера, из различитих разлога, ипак не преживи. Ја
сам то на време уочио и од срца и
искрено желео да, поред љубави, стекнем и знање и заволим да лечим оболелу животињу, без обзира на њено
тренутно стање – прича он.
Од времена доласка на студије Факултета ветеринарске медицине код
њега се појавило и интересовање које у себи обједињује радозналост и
по рив за на уч но и стра жи вач ким,
педагошким и стручним радом у домену ветеринарске медицине.

Кроз свој научни рад бави се широким спектром мултидисциплинарних
тема, које између осталог обухватају
испитивање настанка, развоја и утицаја различитих врста стреса на здравствено стање, производне и радне резултате животиња; утицај контаминације животне средине различитим

Јована Петров (33) завршила је Факултет ветеринарске медицине у Београду. Већ пет година ради у Ветеринарској амбуланти „Марло пет”.
– Одлуку да ћу се бавити ветерином донела сам у средњој школи. Гајила сам љубав и према животињама
и према медицини, па је ветерина била идеалан спој. Нисам се никада покајала – прича Јована.
Код ове професије ништа није очигледно. Да би се дошло до решења
проблема, односно одговарајуће терапије, ветеринар мора да добије велики број података од власника. Дешава се да они некада нешто прећуте
или забораве да кажу, што уме да отежа посао.
– У нашој ординацији дајемо савете власницима, бавимо се превентивом, лечењем, а радимо и операције,
стерилизацију и кастрацију. Најчешће тегобе с којим долазе наши пацијенти јесу алергијске реакције, затим стомачне тегобе, респираторни
проблеми, али и нека тежа обољења
као што су тумори. Важно је све увидети на време и деловати превентивно – прича она.
Животињама су неопходне адекватна хигијена, добра исхрана и љубав.
Све оно за чим људи жуде, оно што
их чини спокојним и задовољним, потребно је и животињама. Ако је било
који њихов ритуал измењен, значи да
нешто није у реду.
– Најздравија је срећна и вољена
животиња! – закључује Јована Петров.

Добар осећај

Јована Петров
врстама загађивача (радионуклеидима – осиромашеним уранијумом, орган ским рас тва ра чи ма) и њи хо ви
ефекти на здравље животиња, као и
испитивање хематолошко-биохемијских параметара животиња код обољења различите етиологије…
– Задовољство ми је да видим поново здраву и срећну животињу, која
често то својим понашањем испољава и према ветеринару, задовољног и
срећног власника излечене животиње, студенте на додели диплома након шестогодишњег мукотрпног учења и практичног рада у коме сте и
ви сами учествовали као део мозаика, колеге с терена који вам се обрате у консултативно-едукативне сврхе, пожеле да им баш ви будете ментор или члан комисије за специјализацију или докторску дисертацију,
интеракцију током предавања, знатижељна лица нове генерације када
први пут сваке године крочите у амфитеатар и започнете своје предавање пред студентима пуним енергије,

Каменко Маринковић (36) доктор је
ветеринарске медицине. Одрастао је
у породици која је чувала домаће животиње, тако да му је једна од првих
успомена из детињства тимарење коња и краве. Пси и мачке су били саставни део домаћинства.
– Од малих ногу сам васпитан да
поштујем животиње и да имам свест
о старању над њима. У основној школи сам пожелео да будем ветеринар и
то се није променило ни током гимназије. Једноставно, могао сам себе
да замислим само као неког ко брине о животињама и труди се да буду
здраве – прича он.

„Живот за
понети” Јелице
Грегановић
Ка жу да
није лако
у сва ко днев ним
животним му кама препознати и
нешто
сме шно,
видети
сопствене
грешке и
насмејати
се, не само на ситуацију која нас задеси него и на
свој рачун, а Јелица то чини природно. Она се, наизглед опуштено,
на сав глас смеје ономе што нам се
дешава. А то није увек једноставно
и сматра се за врхунско достигнуће.
Два читаоца који до 25. новембра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Чему се смејете наглас?”,
наградићемо по једном књигом.
Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Аника”
Норе Робертс
Три па ра.
Древна мистерија.
Моћ без времене
љубави.
Н а к о н
успешне
потраге за
звездама у
Грчкој, шесторка која
је ујединила моћи сада је у Италији. Док улози у опасној игри постају све већи, прелепа Аника и храбри Сојер пронаћи
ће још нешто.
Два читаоца који до 25. новембра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Да ли верујете у безвремену љубав?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

Каменко Маринковић

Славољуб Јовић

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У ординацији у којој ради води се
рачуна о комплетној здравственој заштити кућних љубимаца.
– Поред основних физолошких потреба, љубимцима су потребне нега и
пажња. Такође треба водити рачуна о
превентиви, а то је чишћење од цревних паразита, заштита од бува, крпеља и комараца, али ту је и вакцинација. Истичем да је веома важно чиповати псе и мачке јер, уколико се
изгубе или побегну из дворишта, лакше их је вратити власнику. Стерилизација и кастрација, с друге стране,
смањују број напуштених љубимаца
– каже Каменко.
У свом послу највише воли кад
спасе животињу која је била у смртној опасности, као и када види осмех
на лицу власника који има велико
поштовање према његовом труду и
раду.
Мирјана Марић

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
какве асоцијације имате када се
помене мрак. Књиге из „Вулкана”
добиће аутори следећих порука:
„Сетим се свог омиљеног ’Мрак
фил ма’. Нај бо ља ко ме ди ја.”
064/1362...
„Мрак ме асоцира на детињство
и на страх од чудовишта које живи
испод кревета. Сад знам да нема
чудовишта испод кревета. Она су
међу нама...” 063/0181...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање какву тајну бисте
волели да откријете:
„Волела бих да откријем како да
отерамо корону, па да опет живимо као нормалан свет.” 061/4804...
„Не морам ја ништа да откривам, сло бод но не ка ме ни не ко
открије тајну лото комбинацију,
не ћу да се љу тим ако убо дем
седми цу, чак ћу и да ча стим.”
064/9302...
Д. К.

12

ЗАПИСИ

Петак, 20. новембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

НАШ ГОСТ: СЛАЂАНА ДИНИЋ ЂОРЂЕВИЋ, КОНЗЕРВАТОР-РЕСТАУРАТОР

ЗАОСТАВШТИНА ЂОРЂА ВЛАЈИЋА

ПРСТ СУДБИНЕ

Развој бродарства
у Панчеву

– Пронашла сам се у овој
професији. Сматрам себе привилегованом што ме је животни пут усмерио да се бавим послом у ком могу да дам највише од себе. Нисам тога, наравно, била свесна у почетку, али
сам имала професоре који су
ми говорили да сам на правом
месту. Била сам често награђивана као студент, a некада
сам и сама била изненађена.
Сада када се осврнем могу да
кажем да сам имала срећу јер
сам учила од најбољих – прича нам Слађана.
Значајну предност у односу
на савремено школовање види
у томе што су, када је она била
на почетку студија, биле организоване екскурзије за студенте како би се упознали с манастирима у Србији и на Косову.
На терену су затицали конзерваторе, што је за њих било драгоцено искуство. Након прве године су, по препорукама професора, били распоређени код
конзерватора који су радили у
Републичком заводу за заштиту споменика културе. Памти и
да су на једном неформалном
предавању чувеног конзерватора Здравка Блажића чули како
све што раде треба да пишу, јер
се сам процес брзо заборавља.
Она је то веома озбиљно схватила, па је њена посвећеност у
вођењу документације резултирала књигом о конзервацији која представља изузетан допринос афирмацији ове струке.
Осећај да ради нешто заиста
зна чај но уте ме љен је и на

ФОТО: Б. МАРКОВИЋ

Слађана Динић Ђорђевић (62)
ро ђе на је у Ко ви ну, али је
основну и средњу школу завршила у Панчеву. Дипломирала је у првој генерацији студената конзервације на Вишој
педагошкој школи у Београду
(касније је овај смер био на
Вишој школи ликовне и примењене уметности).
Од студентских дана била је
ангажована на пројектима Републичког завода за заштиту
споменика културе Београд и
Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад
на сликарско-конзерваторским
радовима, на зидном и штафелајном сликарству. На заштити културне баштине ове регије ангажована је у континуитету од 1988. године. Захваљујући некадашњем директору Културног центра Зорану Ротару,
у тој институцији је отворен
први сликарско-конзерваторски атеље у Панчеву, у којем је
заштићен велики број слика из
приватних колекција и преко
педесет слика у власништву
Народног музеја Панчево. Успешна сарадња с Музејом резултирала је 1995. отварањем Атељеа за конзервацију и рестаурацију слика, где се запослила
2001. године.
Статус самосталног уметника обновила је 2006. године.
Члан је УЛУПУДС-а од 1983.
године.
Слађана Динић Ђорђевић је
постигла значајне резултате у
области заштите слика на платну применом нових метода рада на вакуум столу новије генерације и применом нових
синтетичких материјала.
Ауторка је књиге „Конзерваторска сведочења”, у којој се
налази избор сликарско-конзерваторско-рестаураторске документације о заштићеним ликовним делима у граду Панчеву и насељеним местима.
У свет конзервације ушла је
сасвим случајно. Прва љубав
јој је била књижевност, а свој
уметнички таленат показала
је и у „Атељеу младих”, у ком
је одрастала. Чинило јој се да
у том послу не би имала довољно независности, па је размишљала и о драматургији.
Ипак, те године је формирана група за конзервацију на
Вишој педагошкој школи, коју је уписала и успешно завршила. Касније, када је већ имала лиценцу за рад, завршила
je и Академију Српске православне цркве за уметност и
конзервацију.

томе што је у питању заштита
светиња.
– Ту није у питању само рад
на светињама, него и боравак
на тим местима. На пример,
Дечане сам посетила за време
студија, а онда смо, док сам
би ла на Ака де ми ји, по но во
ишли с владиком Данилом. Те
1996. сам оданде одлазила тужна мислећи да се више никада нећу вратити, али сам
2013. за хва љу ју ћи „Уне ску”
била у тиму конзерватора који су радили на рестаурацији

Суштински, сваки део процеса рестаурације је битан, али
у неким сегментима се више
ужива јер се ту таленат највише уочава.
– У рецензији књиге проф.
Јован Пантић ме је изузетно
нахвалио да сам веома талентована у реконструисању бојеног слоја (ретуш). То су ми говорили и професори у току студија. Он се ради тако што се
санирају оштећења и припреми подлога, а онда се боји искључиво реверзибилним материјалима, који могу да се уклоне једног дана а да се не оштети оригинал. То је најважније.
Зато ове послове не би требало
да раде нестручна лица која
могу да нанесу трајну штету
ликовним делима – прича.
Стрпљење је веома битно, јер
без тога овај посао не може да
се ради, а млади који желе да
се баве конзервацијом често
нису упознати с тим шта све
овај посао подразумева. Не знају да ће често радити на висини, јер се многи радови обављају на скели. Такође, и да
материјали којима се ради могу бити штетни по здравље, али
да је тај рад неминован, што
може бити проблем ако то схвате тек на крају студија.
Листа споменика културе на
којима је Слађана Динић Ђорђевић радила је дугачка, а своје ангажовање на територији
Панчева представила је у књизи
„Конзерваторска сведочења”,
на коју је веома поносна.

Дечана, Грачанице и Пећке
па три јар ши је. Ра де ћи та мо,
имала сам тако узвишен осећај, који ме ни дан-данас није
на пу стио. Отац Са ва Ја њић
нам је рекао да је био скептичан када је чуо да ће у тиму
бити конзерваторки, јер је то
био мушки манастир, али је
на крају био одушевљен нашом професионалношћу, те
су нас и он и сви остали у манастиру посматрали као део
братства. То нам је много значило. Увек сам се по изласку
из тог манастира осећала као
да сам другачији и бољи човек
– каже она.
Први манастир у ком је радила била је Бела црква каранска, у близини Ужица, где
је, како каже, осетила неку посебну енергију, па се тамо чак
и крстила. Након тога била је
ан га жо ва на у ма на сти ру
Никоље, где је радила и свој
дипломски.
У својој професији сусретала се и с неким наизглед немогућим и тешким пословима,
али је увек била храбра да се
ухвати укоштац са изазовом.
Оно што је најважније, јесте
да се у овом послу не жури, јер
материјали на којима и којима се ради не трпе притисак.
– Уметничко дело саткано је
од материјала који је жив и
има своје и физичке и хемијске особине. Он се све време
креће и мења. Ту конзерватор
може у некој мери да заустави
процес, али не у потпуности.
Због тога су веома важни услови у којима се оно чува.

Посебно истиче како је захвална што ју је животни пут
довео у Долово, где је сада, на
крају своје конзерваторске каријере, радила на рестаурацији двеју цркава. Прво на рестаурацији иконостаса који је осликао чувени сликар Паја Јовановић, а сада већ неколико година ради у цркви коју је осликао Јован Поповић, у центру
села, где, након санације иконостаса, тренутно ради на Богородичином трону.
– Као да сам била предодређена да овај део посла ја
урадим. Веома сам поносна
на то што сам овде могла да
изразим и искористим све своје знање и претходно стечено
искуство, и да оно добије праву ме ру и вред ност – ка же
задовољно.
За време плодне конзерваторске каријере оно што јој је
обезбеђивало баланс јесте и
слободно сликарство, којим се
бави паралелно и активно излаже своје радове. Одлазила је
и у многе ликовне колоније,
где је сакупљала инспирацију.
– Конзерватор је подређен
уметничком делу на ком ради,
зато се ја паралелно бавим апстрактним сликарством, где
имам слободу да изразим своја осећања. Често одлазим у
Делиблатску пешчару, која ми
је заносна. Душа би ми била
веома сиромашна да нисам никада видела то место. Она ми
је вечита инспирација. Вртлози који тамо настају су покрети у мојој души – каже она.
Мирјана Марић

Привредна делатност доживљава велики успон у шестој
деценији 19. века, нарочито
на њеном крају.
Средиште снажног пољопривредног подручја – Панчево – у највећој мери користи свој положај прибрежног
града. Многи панчевачки трговци постају власници бродова, којима највише превозе
житарице, али и другу робу. С
јесени је на панчевачком пристаништу веома живо. Обала
врви од запрежних кола са довезеним житом. Чују се повици лађара и обaлcких радника који утоварују житарице, а
с пристаништа један брод
отискује се низ Тамиш, да би

Поменуте године, после дугих припрема и низа интервенција војних власти, Магистрат је затражио кредит од
50.000 форинти за изградњу
пута Панчево – Ново Село.
Тај пут је касније изграђен.
Генерална команда одобрила је изградњу насипа код Дубоке баре, уместо онога којег
су високе воде однеле. Те 1867.
године припремало се увођење плинског светла на панчевачким улицама, па је Јован Вуковић из Сиска тражио
услове за његово увођење. У
Панчеву је постојао велики
број занатских радњи и трговина, а ове године је отворено још двадесетак нових.

Дунавом отпловио најчешће
до Cискa, до Ђера у Мађарској, или неког другог града.
Нарочито је 1867. и следећих
неколико година жив бродски
промет. Те године је бродовласник Лазар Кнежевић одвезао својим бродом „Свети
Ђорђе” 800 мерица пшенице
у Сисак. Јован Престић је својим бродом „Николаус” одвезао робу у Ђер. Јохан Хубер је
на свом броду „Константин”
одвезао 8.000 мерица пшенице у Сисак, а на повратку је
довезао дрва. Стеван Врањешевић је својим бродом одвезао, такође у Сисак, 5.400 мерица кукуруза и 1.200 мерица
пшенице, а враћајући се, довезао је дрва. Лука Јовановић
је својим бродом одвезао у Сисак 9.000 мерица пшенице, а
и много других бродова је запловило возећи житарице. И
пиво из Пиваре И. М. Вајферта и Михаела Видмана извози
се бродовима у друге земље,
на стотине акова.
Иако долази до привредног јачања града и богаћења
многих појединаца, немали
број Панчеваца живи у беди.
Натерани немаштином, обијају прагове Магистрата и моле за новчану помоћ из фонда си ро тињ ске бла гај не, а
старци моле да буду смештени у старачки дом.
Због оваквих социјалних
прилика у граду настаје велика потреба за лековима, јер
болесника је нарочито међу
сиротињом било много. Према извештају Магистрата који је добио апотекар Јохан
Пикорни – 1867. године у граду је живело 13.829 становника. Тада су у Панчеву постојале две апотеке, а лекове
су куповали Панчевци, али и
становници околних места.
Много сиромашне деце добило је бесплатно школске
књиге. Те године Елеонора
Давид отворила је обданиште
за децу.

И cледећe године привредни успон се наставља. Трговачки промет је у порасту, нарочито трговина храном, па
трговци подносе молбу Магистрату да се укине забрана
трговине житарицама изван
ђермова, али Магистрат не
дозвољава куповину жита пре
проласка робе кроз трошарину. Велике количине житарица се одвозе бродовима, нарочито за Сисак.
Трговачка флота у Панчеву
добија нове бродове. Ђорђе Николић региструје свој брод под
именом „Александар”, а трговци А. Вучковић и Н. Мандрино такође региструју своју
лађу и њоме одвозе за Сисак
разне житарице, а довозе огревно дрво. Поред осталих, Лазар
Драгичевић својом лађом такође превози житарице за Сисак, као и Никола Стојковић,
бродом „Јован”; Жотер Антал
бродом „Јулча”; Стеван Врањешевић бродом „Стеван”; А.
Бошковић бродом „Јулијана”;
Павле Радић бродом „Надежда”, а Никола Поповић бродом „Призрен”. Из Панчева се
превози воденим путем и грађевински материјал, највише
цигла, а довози се камен. Трговац Петар Вучковић одвози
лађом 50.000 комада цигле.
Такође се довози и камени угаљ
за индустрију: Јохаб Хубер довози бродом „Лине” камени
угаљ из Базијаша за Панчево,
а и бродом „Константин” превози угаљ за Мађарску.
Граде се куће за становање,
а и индустрија добија неколико нових објеката. Фердинанд
Грамберг отвара фабрику шпиритуса, коју покреће парна машина од три коњске снаге; Антон Бахман гради циглану,
отвара се и пекара, Антон Грегорић отвара млин – сувачу, а
И. М. Вајферт покреће прозводњу шпиритуса.
(Из књиге „Град међу
вихорима – хроника града
Панчева” Ђорђа Влајића)

Петак, 20. новембар 2020.
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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

Телефон 013/33-43-45
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ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ: рафове, тезге, полице, клима
gree24, ТА пећ 6 кв, ваге.
Тел. 063/816-03-03.
(298069)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ФОРД ФИЕСТА 1.2 бензин. 2005 годиште, 2000
евра. Договор. 065/82102-85 (СМС)`

ОРИГИНАЛ страна пића,
разна и домаћу стару ракију, разну. 064/955-5185. (298067)

АУТО даеву такума 2001,
бензин, метан, 550 евра.
064/425-02-777. (297886/р)

ПРОДАЈЕМ краву црвени
холштајн. 0964/493-8569. (298066)

ШЕВРОЛЕТ спарк 800,
2007, хаварисан, у деловима. 064/587-50-24.
(298173)

ФИЈАТ стило 1.6 б, 2002,
четвора врата, гаражиДОБЛО макс, теретни, 1.4, ран, очуван, регистрован, 1.200 евра. 063/1402007, атесетиран плин.
62-92. 8298187)
064/587-50-24. (298173)
БОР-ДРВО ПЛУС ДОО, Братства јединства 200-е

А К Ц И Ј А – УГАЉ СИРОВИ ВРЕОЦИ
Има на стању, обезбеђен превоз
062/873-19-80, 064/503-30-11

(ф)

ЛАНЧИЈА либра 1.6,
2002, фул опрема, атестиран плин. 064/587-5024. (298173)

ПУНТО 3, 1.3 МЈЕТ,
2011, аларм, клима, власник. 064/913-72-24.
(298059)

ФИЈАТ линеал, 1.4, 2011,
атесетиран плин, динамик опрема, регистрован
годину. 064/130-36-02.
(298173)

ФИЈАТ пунто, 2002, прва
боја, очуван, регистрован
до августа 2021.
064/243-84-52. (298187)

ШКОДА фабија 1.2,
2014, атестиран плин,
клима, регистрован годину. 064/130-36-02.
(298173)

ВОЗИЛА

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Сушени вреоци 13.500
Пљевља
12.600
Костолац
7.700
Огревно дрво
на палети
13.500
063/893-89-87
065/893-89-87

ИСПОРУКА ОДМАХ!
ГОЛФ 1.4, 2002, петора
врата, фул опрема, регистрован годину. 064/13036-02. (298173)
РЕНО клио 1.2, 2002,
клима, подизачи, даљинско, гаражиран, власник.
064/142-55-93. (198158)
АУТО узимам у закуп до
седам седиштаљ, плинметан, моће вито 108.
Тел. 064/004-52-30.
(298038)

нуди
све врсте угља
и лом палете
даске за огрев

(1/296421)

Стовариште „Близанци”

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

ЗА АУТО до 500 евра дајем апарат за кокице,
улични – покретни.
064/425-02-777. (298038)
ПАСАТ 2003, дизел, црн,
металик, гаражиран, алуминијумска ауто-пшриколица, регистрована,
власник. Тел. 063/87902-70. (2198107)
ПРОДАЈЕМ фијат 500 л.
065/853-93-29. (298034)
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ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ ТА пећ од 4
кв, у добром стању. Тел.
060/631-09-75 (СМС)
ПРАСИЋИ, јагњад и крмаче на продају. Мића,
064/303-28-68 (СМС)
ПРОДАЈЕМ две свиње за
клање, око 130 кг,
180дин/ кг. 063/892-1208 (СМС)
ЈАРИЋЕ продајем 250
динара/кг, може обрада.
062/167-16-81. (297776)
ПРОДАЈЕМ машину за
производњу папирних
врећа. Тел. 064/424-9510. (297588)

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

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (297924)

КОКЕ носиље, старе једну годину, у пуној носивости. 063/315-381.
(298161)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању од 70 до
1.800 евра. 062/1923-3605. (298235)

ПРОДАЈЕМ симпов брачни лежај са латофлекс,
подлогом и душеком.
063/309-378. (298121)

КУПУЈЕМ аутомобиле од
80 до 2.000 евра, стање
небитно. 063/165-83-75.
(198235)

ПРОДАЈЕМ металну гараћу 2.60 х 5.10 и двокрилна улазна врата метал-стакло 2.00 х 0,80.
064/159ч-35-27.
(298110)

ГАРАЖЕ
ПРОДАЈЕМ зидане гараже у Ул. Патријарха Чарнојевића 8. 063/315-872.
(297910)
ГАРАЖУ дуплу издајем,
испод зграде, струја, грејање гратис. Тесла.
061/225-16-43.
(297923/р)
ИЗДАЈЕМ гаражно место
у Тамиш капији. Тел.
064/614-69-39. (298193)
ПРОДАЈЕМ зидане гараже у Ул. Патријарха Чарнојевића 8. 063/315-872.
(2981417910)

АПАРАТИ

ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп слупаних и неисправних. 060/07-84-789,
063/77-84-789. (298203)
ПРОДАЈЕМ филипс плазма ТВ Е – 40, и постоље
месинг-стакло. 063/309378. 8298121)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ половне даске, циглу, краљицу пећ,
застава седишта, столове, поклањам огрев.
064/057-36-06. (298164)
ПРОДАЈЕМ пилиће храњење домаћом храном
на салашу.069/280-20-37
(СМС)
ПРОДАЈЕМ полице за бутик, може да служи за
друго. 060/631-09-75
(СМС)

ПРОДАЈЕМ 10 квм половног буковог паркета,
прве класе. Тел. 064/36410-91. (298061)
МЕСНАТИ прасићи, јагањци и свиње, могућносте клања и печења.
060/037-11-96. (298057)
ПРОДАЈЕМ смедревац
9, инвалидска дизалица
за возило. Тел. 064/50860-40. (298044)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, судопера 3.000 динара нова. 063/773-45-97.
(1298035)
ТУЧАНА пећ, алфа плам,
старински креденац, тросед (2.000). 064/290-4644. (298033)
ПРОДАЈЕМ електрични
шпорет „Милан Благојевић”, одличан. (298026)
ПРОДАЈЕМ две пећи за
грејање на гас. Бицикле,
брзинце. 062/187-27-15.
Тодоровић.
НА ПРОДАЈУ дебеле свиње. 065/363-14-24.
(298188)
КАЉЕВА пећ продајем,
повољно. Тел. 064/12426-43., (298174)
ТА пећ, 3 кв, цер, са постољем очувана.
063/218-830. (298190)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ мале ТА пећи.
063/705-18-18, 335-930.
(298205)

ОГРЕВНО ДРВО, цепаница у врећи
и потпала, спремно за употребу.
Достављам на адресу у року
од 24 сата. Моб. 061/383-80-00.
(1/298016)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монта- КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
жа. 063/705-18-18, 335веш-машине, телевизоре.
930. 89298205)
Долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/101„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО
11-47. (297854)
• Буква, багрем, храст – најповољније
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³
• Буков пелет – 22.900 дин/тона
062/873-19-80; 064/503-30-11

СВИЊСКЕ полутке, месната прасад, крмача,
могућност кућне доставе,
клања. 065/614-74-40.
(298095)
БУРЕ за купус, гуме
145/13, нафтарица, лустер. 062/847-13-62.
(298096)
КОТАО на чврста горива, 25 квм, центрометал,
као нов. 063/851-97-21.
(298091)
ПРОДАЈЕМ ТА пећи. Тел.
013/352-114. (298088)
ДРВА за огрев, повољно,
преостала. 064/122-6978. (298088)
ПРОДАЈЕМ прасиће, тежина око 20 кг. Тел.
064/129-45-43. (298080)
СУДОПЕРА, угаона гарнитура, фотеља мојца,
двосед, орман, кревет,
фотеље. 063/861-82-66.
(298125)
УЉАНИ радијатор, вешмашина, комбиновани
фрижидер, телевизори,
сто, столице. 063/861-8266. (298125)
МАНГУЛИЦЕ на продају.
063/720-20-48. (298123)
КРМАЧЕ за клање и товљенике, продајем екстра квалитет, вреди видети. 062/113-20-28.
(298149)

ПРОДАЈЕМ дебеле свиње, може и полутке. Тел.
617-336. (298219)

КУПУЈЕМ перје, старински намештај, слике, сатове, стари новац, стрипове, старо покућство.
063/705-18-18, 335-930.
(298205)

акумулаторе, бакар, месинг, алуминијум, телевизоре, фрижидере, замрзиваче. 061/322-04-94.
(298165)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
лим, телевизоре, замрзиваче, фрижидере, елекМЕТАЛНА врата и прозо- тричне шпорете и остало.
ри, собна врата, дводел061/206-26-24. (298165)
на судоепра и висећи.
КУПУЈЕМ значке, ордеТел. 066/572-91-19.
ње, медаље, новац, сато(298229)
ве, пенкала. 013/313НА ПРОДАЈУ дебеле сви- 458, 0673/199-60-36,
ње. 065/363-14-24. (298188) 064/481-14-77. (298031)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПРОДАЈЕМ ланац земље
у Старчеву у Детелинама,
прве класе. 060/709-7297. (298094)
ТЕСЛА за рушење, 2.61
ар, 45 м, укњижено,
29.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (298232)
ПЛАЦ, Шарпланинска, 9
ари, 24 м фронт. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (298232)
ПРОДАЈЕМ кућу, Маргита, 180 квм + 3.5 ара.
063/740-22-41. (298216)

ШИРИ центар, 60 квм,
плац 2,7 ари, 39.000.
„Јанковић”, 348-025.
НА ПРОДАЈУ плац 28 ари
(2981781)
на Кудељарском насипу,
градско грађевинско зеКОТЕЖ 1, кућа 185 квм,
мљиште, излаз на две
локал, гаража, 93.000.
улице. 068/408-97-21.
„Јанковић”, 348-025.
(297603)
(298181)
ПОНУДА

БОР-ДРВО ПЛУС ДОО, Братства јединства 200-е
АКЦИЈА
Отпадно дрво, паковано на палети, 1.990 динара
Превоз на адресу.
(ф)
062/873-19-80, 064/503-30-11
ПРОДАЈЕМ кућу на
Стрелишту и два ланца
земље под засадом лешника. 064/357-81-50.
(298085)

МАКСИМА ГОРКОГ, 5
ари, 18 ширина, 130
објекат, 80.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-2383. (298129)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА на продају, Петефи Шандора 51.
066/366-645, Војловица.
(298199)
ТОПОЛА, 7 ари, 80, струја, вода, 20.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-2383. (298129)
ПРОДАЈЕМ кућу, три
стана, 8 ари плаца, Горњи град. 063/829-89-48.
(297957)
ПРОДАЈЕМ два и по хектара грађевинског земљишта, северна зона.
062/102-89-16. (297473)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ
у Димитрија Туцовића 1,
површине 143 m² (приземље)
+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721
ДОЊИ град, леп улични
део куће, 63 квм, велики
подрум, терасе, башта,
28.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(2908172)

КОТЕЖ 1, двособан, 60
квм, тераса, 18 квм, само
40.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (298232)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБНИ станови, куће, у Панчеву. Брза и сигурна исплата. „Перфект”, 064/348-05-68.
(298017)
КУПУЈЕМ мањи стан у
Панечву. Исплата одмах.
064/418-82-14. (298017)

КУДЕЉАРАЦ, нова
спратна, 240 квм, 3.4
ара, приземље пословни
простор, 75.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(2908172)

СОДАРА, двособан, двоипособан, 68 квм, комплетно сређен, две терасе, 62.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(298232)

ГРАЂЕВИНСКО земљиште, северна зона, 110
ари, 1.700 евра по ару,
струја, вода, продајем/власник. Тел.
064/136-42-00. (298126)

КУПУЈЕМО станове, кукће на свим локацијама,
брза исплата. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (298227)

СВЕТОГ САВЕ, кућа за
рушење, 5 ари, 130.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (2908172)
ПРОДАЈЕМ две куће на
једном плацу. 060/36747-97. (298090)
СИНЂЕЛИЋЕВА, спратна
кућа, 5,14 ари, 80.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (2908172)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ станове у изградњи у Ул. Патријарха
Чарнојевића 8. Тел.
063/315-872. (297910)
СТРОГИ центар, троипособан, 106 квм, 106.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (2908172)

КУПУЈЕМ једноипособан/двособан стан , 45 –
50 квм, и сплата одмах.
Купац. 063/167-88-87.
(298150)

СТАНОВИ

СОДАРА, 53, ЕТ, ВПР,
сређен, без улагања,
46.000. 063/836-23-83.
(679), „Трем 01”.
(298129)
КОТЕЖ 1, 57, ЦГ, IV, усељив, 35.000. 063/836-2383. (679), „Трем 01”.
(298129)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен стна, ужи центар.
063/810-92-39. (298179)
ИЗДАЈЕМ стан у Жарка
Зрењанина 53-а, приземље, комплетно опремљен, 38 квм, са терасом. Контакт телефон
063/772-59-18. (ф)
НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, ТА, код Хотела Тамиш, 90 евра.
064/122-48-07. (298133)

HIT PONUDA:
Svetozara Šemića 70 – 42,86 m² i 61,20m²

СОДАРА, празан стан за
издавање, 60 квм, двособан, трећи спрат, лођа,
лифт, реновиран, орјентисан запад, 150 евра +
депозит. 063/244-612.
8298147)
ПРОДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци, Панчево,
потпуно реновиран, одмах расположив. Повољно. Тел. 060/381-30-57,
060/381-30-54. (298226)

ПОТРЕБНА радница за
кување кафе и разнос на
бувљаку. 065/533-44-13.
(297946)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

САЛОНУ у центру потребан фризер са искуством. Плата 30.000.
065/555-54-44. (297097)

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.
ИЗДАЈЕМ полунамештен
једнособан стан, 130 евра,
Стрелиште, Цг, кабловска,
лифт. 063/879-54-08.
(298138)

Контакт: Маријана, 063/693-944,
ИЗДАЈЕ се намештена гарЉупко – 063/313-844
соњера, 20 квм, у центру
ИЗДАЈЕМ једноипособан града. Тел. 013/343-028,
ДВОСОБАН, Пепељаре,
ИЗДАЈЕМ трособан стан. ИЗДАЈЕМ хале разних
намештен стна, Стрели062/640-020. (298140)
48 квм, одмах усељив,
060/333-27-42. (298118) величина за разне наме28.000 евра. (470), „Дива ште, ЦГ, III, лифт.
ИЗДАЈЕМ двособан наме064/344-74-10.
(и)
ИЗДАЈЕМ два стана, пра- не. Шлеперски улаз, Нонекретнине”, 064/246-05штен стна, трећи спрат,
восељански пут. 063/21971. (298117)
ИЗДАЈЕМ двособан нена- централно грејање, Котеж зна, Маргита. 063/740532. 8298120)
1. 063/836-79-87. (298139) 22-41. (298216)
мештен стан на Содари,
ПРОДАЈЕМ стан у ПанИЗДАЈЕМ локал од 86
ЦГ, IV спрат, без лифта.
ИЗДАЈЕМ намештену собу
чеву, 80 квм. Тео. 366ЛОКАЛИ
квм, код Аутобуске стани065/534-30-16.
(298163)
са употребом кукхиње и
522, 063/807-27-07.
це. 063/278-421. (1298075)
купатила. 065/672-33-00.
(298104)
ДВОРИШНи већи наме(298013)
ИЗДАЈЕМ локал код ЗеИЗДАЈЕМ локал у ЗелеПРОДАЈЕМ станове у из- штен једнособан са грелене пијаце, Улица Кочијањем, издајем. Стрелиној пијаци, први на улаИЗДАЈЕМ стан у центру
градњи у Ул. Патријарха
на 4. 063/617-421.
ште,
064/218-83-45,
зу,
преко
пута
рибаре.
града,
од
32
квм.
060/144Чарнојевића 8. Тел.
(298236)
Погодан
за
мењачницу,
013/362-406.
(298144)
21-27.
(298225)
063/315-872. (298141)
киоск, трафику. 064/404- 80 квм, центар, Дом
ЦЕНТАР, нов, 78 квм, ЕГ,
91-49. (297694)
омладине, пијаца, 20.000
трособан, ВП, две терасе,
евра. 061/114-11-34.
ИЗДАЈЕМ локале у ТЦ
73.000. (67), „Милка М”,
„Јабука” у Јабуци, на пи- (298220)
063/744-28-66. (298232)
јаци, површине од 20 до
ЦЕНТАР, канцеларија, 25
120 квм. 063/315-872.
ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,
квм, ЦГ, III, 12.500. (353),
(297910)
88, две терасе, 70.000.
063/800-44-30. (298227)
(67), „Милка М”,
ИЗДАЈЕМ локал површи063/744-28-66. (298232) ИЗДАЈЕМ стан у кући, до ИЗДАЈЕМ дуплекс 130
не 250 квм, на спрату у
ПОСАО
квм, центар, гас, намедве особе, ЦГ. 062/856ТЦ „Флоријан”, Милоше
МАРГИТА, гарсоњера,
ПОНУДА
штен. 064/320-894-32.
91-34. (298120)
Требињца бр. 4. 063315нова, 16 квм, укњижена,
(298056)
872. (297910)
PIZZA SHOP потражује
ВП, комплетно намеште- СОДАРА, 38, ТA, II, без
КОМПЛЕТНО опремљен
већих улагања, 32.000.
радницу за рад у продана, фул, 22.000. (67),
ИЗДАЈЕМО локал у цендвособанс тан на Котежу тру, 25 квм. Тел.
ји. 064/555-33-34.
063/836-23-83. (679),
„Милка М”, 063/744-282, за издавање. 063/701- 063/889-06-49. (298083) (297888)
66. (298232)
„Трем 01”. (298129)
11-31. (298202)
ИЗДАВАЊЕ

Taksam invest

d.o.o.

DIREKTNA PRODAJA STANOVA

КОД Гимназије приземни
део куће, подрум и гарсоњера, 50.000 евра.
061/114-11-34. (298220)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”
потребне некретнине,с ве
локације, станови, куће,
плацеви. Брза реализација. (67), 063/744-28-66.
(298232)
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ИЗДАЈЕМ локал 25 квм,
Жарка Зрењанина 33.
Тел. 063/738-21-01.
(298180)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Новосељанском путу.
Тел. 064/137-48-67.
(298187)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли
и гаражу код моста. Тел.
061/301-49-55. (298175)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Тесли, пшреко
пута Авива, на дуже време. 064/137-63-19,
066/494-900. (298109)
ЈЕДНОСОБАН намештен
дворишни стан за издавање. 061/175-00-15,
064/145-47-48. (298113)
ИЗДАЈЕМ смештај за
раднике, самце, студенте. Раднички смештај.
Центар. 063/502-211.
(298081)

Kontakt: Milan 064/127-22-48 i Andreja 060/448-00-88

ИЗДАЈЕМ намештену
дворишну гарсоњеру са
грејањем. 0697191-9996. (298230)

ПОТРЕБАН мајстор за
производњу пецива.
065/533-44-13. (297946)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне раднице и возач.
062/339-279, 063/82087-61. (297516)
ПОТРЕБНА девојка за
рад у кафићу. СУР Бифе
„Аполо”, Панчево. Контакт: Иванка, 063/217464. (ф)

ПОТРЕБНИ возачи Ц и Е
категорије, на неодређебно време. Превоз житарица., 061/213-37-66,
060/033-56-11.
(1298135)
ПОТРЕБНА конобарица
за кафић и рецепционарска од 18 до 50 година.
060/362-22-21, 060/36222-26. (298213)
ПОТРЕБАН кувар, пицамајстор, ресторан „Трешњица”. 064/361-02-63.
(298074)

16

Петак, 20. новембар 2020.

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”
Ђуре Јакшића 3
Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26
РАСПОРЕД РАДА ЛЕКАРА И ВРСТЕ ПРЕГЛЕДА
Сви прегледи у Специјалној болници „Свети Василије
Острошки” заказују се путем телефона 064/100-79-26 од 14
до 20 сати и обављају се у истом периоду, с тим што сваки
од лекара ради само одређеним данима.
Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и
др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште
офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дијабетичара
г
имо
ласерске
интервенције на очном дну код дијабетичара.

Додатне информације могу се добити и путем мејла
sobvasilijeostroski@gmail.com.

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић
• Специјалиста офталмолог и очни хирург
• Директор Клинике за очне болести „Проф. др
Иван Станковић” при КБЦ Звездара
Операције катаракте обавља ПЕТКОМ.

Др Зоран Катнић
Ради ПОНЕДЕЉКОМ по подне и СУБОТОМ
пре подне и обавља следеће прегледе:
• диоптријски преглед (одређивање видне оштрине са корекцијом, преглед на рефрактометру и прописивање одговарајуће
диоптрије);
• офталмолошки преглед деце и одраслих
(одређивање видне оштрине са корекцијом,
преглед на рефрактометру, мерење очног
притиска, преглед предњег сегмента ока и
задњег сегмента ока са ширењем зеница);
• страболошки преглед код деце (одређивање видне оштрине са корекцијом, преглед
предњег сегмента ока, преглед на рефрактометру без и у циклоплегији, страболошки
преглед и преглед задњег сегмента ока на
широку зеницу);
• преглед предњег сегмента ока;

• преглед промена на капку;
• систематски преглед деце до 13 година
(одређивање видне оштрине без корекције,
страболошки преглед, колорни вид – препознавање боја);
• тестови за суво око (одређивање количине лучења суза);
• мерење очног притиска.

Др Биљана Рашчанин Драганић
Ради УТОРКОМ и обавља следеће прегледе:
• општи преглед офталмолога,
• офталмолошки ултразвучни преглед,
• ласерске интервенције:
– YAG ласер капсулотомија,
– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација),
• преглед + ОЦТ,
• ОЦТ – оптичка кохерентна томографија,
• преоперативни преглед за катаракту,
• контролни постоперативни преглед,

Офталмолози истичу да у њихове ординације последњих година све чешће долазе пацијенти свих старосних доба са
жељом да трајно поправе свој вид, а
самим тим и квалитет свог живота. Баш
такво – трајно – решење пружа им
уградња интраокуларних сочива, која је
могућа и у Специјалној болници „Свети
Василије Острошки”. То значи да старачка катаракта није једина болест која
се решава помоћу ових сочива.
На основу искустава офталмолога, показало се да се млади људи за уградњу
интраокуларних сочива одлучују онда
када због врсте диоптрије коју имају не
могу више да задовоље своје животне
активности носећи наочаре или контактна сочива. Неки то чине из естетских
разлога, а од неких то захтева професија или пак здравствено стање.
Ин тра о ку лар на
сочива препоручују се и људима
средњих година
којима је вид на
даљину и/или близину ослабио. Уколико спадате у ову
групу и непрактично вам је да баратате с више пари
наочара или не можете да се навикнете
на мултифокалне наочаре, можда је време да размислите о уградњи сочива. Ова
интервенција се препоручује и особама
које имају високе вредности плус или
минус диоптрије чијом корекцијом, помоћу наочара или контактних сочива,
нису задовољне.
Ипак, о томе да ли је уградња сочива
право решење за вас, одлуку доноси
офталмолог, након што сагледа све чињенице и детаљно прегледа медицинску документацију. Он ће тада одлучити и коју врсту сочива би требало уградити, а могућа је једна од ове три опције: асферична монофокална сочива, асферична моноблок сочива са жутим
филтером или пак мултифокална сочива. Цена операције ће зависити управо

од врсте сочива која вам је неопходна.
Сферичним или асферичним монофокалним сочивима исправља се рефрактивна грешка, која се односи на класичну минус или плус диоптрију. Треба напоменути да се њима не исправља
астигматизам (погрешна закривљеност
рожњаче), нити презбиопија (потреба
за ношењем наочара за рад на близу).
Асферична сочива имају примат у
клиникама широм западне Европе, будући да имају новији дизајн и да су начином њихове изградње побољшани
одређени недостаци сферичних сочива.
Она су се стога показала бољим у кориговању сферних аберација и контрастне
сензитивности – карактеристика видне
оштрине које утичу на квалитет вида.
Асферична моноблок сочива са жутим
филтером имају
исте карактеристике као класична
асферична сочива,
с тим што је површина сочива дизајнирана тако да
спречава преламање одређеног спектра сунчеве светлости, које код
појединих пацијената може неповољно деловати на важан центар за вид
на очном дну, познат као жута мрља.
Уградњом мултифокалних сочива
успешно се постиже корекција вида како на близину, тако и на даљину. Ова
специјално дизајнирана сочива у својој
структури садрже неколико концентричних прстенова, који имају различиту
моћ преламања светлости, омогућавајући пацијенту фокусирање на шири спектар удаљености. Погодна су за људе који су радно активни, који имају диоптрију за даљину и имају потребу да носе наочаре за рад на близину и на рачунару.
С друге стране, треба имати на уму,
мултифокална сочива се не препоручују
професионалним возачима, односно
људима који због природе посла често
возе у ноћним условима.

Операција катаракте и о трошку РФЗО-а
• видно поље.

Проф. др Петар Алексић
Ради СРЕДОМ и обавља следеће прегледе:
• општи преглед офталмолога,
• офталмолошки ултразвучни преглед,
• преоперативни преглед за катаракту,
• контролни постоперативни преглед,
• видно поље,
• преглед глаукома,
• преглед промена на капку,
• ласерске интервенције:
– YAG ласер капсулотомија,

Уградња интраокуларних сочива
решава многе проблеме

– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација.

Отварање Специјалне болнице „Свети Василије Острошки” значи и то
да ће између хиљаду и две хиљаде
пацијената годишње који се налазе
на листама чекања за операцију ката рак те би ти пре у сме ре но у ову
установу, где ће их, о трошку РФЗОа, оперисати тим стручњака с ВМА
на апаратима најсавременије генерације.
Наравно, ту операцију ће моћи да
обаве и пацијенти који нису на листи
чекања, али о сопственом трошку.
– Уз све то, свесни чињенице да
поједини грађани живе у тешким економским условима и да немају обавезно здравствено осигурање, пред-

видели смо и одређени број гратис
операција катаракте како бисмо им
помогли да реше тај, до сада непремостив здравствени проблем – истакао је Зоран Пешевски.
Операције катаракте у Специјалној
болници „Свети Василије Острошки”
обављаће проф. др сци. мед. Мирослав Стаменковић, специјалиста
офталмолог и очни хирург и директор
Клинике за очне болести „Проф. др
Иван Станковић” при КБЦ Звездара.
Сви материјали и машине који ће
се користити приликом оперативних
захвата у „Светом Василију Острошком” представљају оно најбоље што
тренутно постоји на тржишту.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

Војномедицинска
академија

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

др Миодраг
Шипчић
Војномедицинска
академија

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

dr sc. med.
Слободан Томић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Институт „Дедиње”

др Горан Митевски
Општа болница Панчево

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

АКЦИЈE ОД 13. ДО 26. НОВЕМБРА
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
Цена: 450 динара
CRP
ПАКЕТ 4

•
•

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ PSA + fPSA + индекс
УРОЛОГИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

fPSA/PSA

Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5
ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT3 + fT4

•

Цена: 1.400 динара

ПАКЕТ 6
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА

•

ПАКЕТ 7
ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ ИЗ ФЕЦЕСА

•

Цена: 200 динара
Цена: 450 динара

др Предраг Вујић
Општа болница Панчево

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА
АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара

•

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
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ПОСАО
ПОНУДА

ФИРМИ за производњу у
Старчеву, потребни радници. 063/263-341.
(298204)
ПОТРЕБНА радница за
рад у пекари на радном
месту продавац. Почетна
плата 35.000. Тел.
069/547-45-85. (298183)

ПОТРЕБНА конобарица
за рад на бувљаку.
064/132-98-12. (298038)
ПРЕДУЗЕЋУ „Midex 013”
потребни монтери алуминијумске и ПВЦ столарије, Стални радни однос, одлични услови.
061/219-79-51. (298214)
ПОТРЕБАН помоћни у
пекари. Тел. 063/606330. (298194)

ОГЛАСИ

ПОТРЕБНА жена за
спремање. 060/362-2221, 060/362-22-26.
(298213)
ПОТРЕБАН радник за
молерске радове.
060/131-81-70.
(298222)
ПОТРЕБНА радница за
рад у киоску – продавница. 064/462-12-61.
(298212)

marketing@pancevac-online.rs

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ПРУЖАМ стручну подршкук деци са тешкоћама
у развоју/учењу и њиховим породицама.
061/618-84-40. (298171)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
064/664-85-31, 013/342338 (СМС)

ОДГУШЕЊЕ купатила,
кухиња и канализационих цеви машинским путем. 062/640-07-41.
(298228)

СЕЛИДБЕ: превоз друге
робе. Панчево-даље. Цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (298209)

ЧИШЋЕЊЕ лука, замена
МОЛЕРСКИ радови: ком- пшоломљеног црепа. Виплетно унутрашње уређе- сински радови. 065/53524-56. 8298062)
ње гипс, тапетри, најповољније, гаранција.
ВОДОИНСТАЛАТЕР: од060/145-93-09. (298198)
гушење судопере, купатила, поправке, замена
КОМБИ превоз робе и
одмах. 013/331-657,
селидбе. 064/243-82-85.
064/495-77-59. (298048)
(207183)

ЧУВАЛА бих старију особу, 24 сата. Тел. 069/57709-66. (298051)
ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање. 065&314-90-18,
061/314-90-18, 601-892.
(298027)
НЕМАЧКИ, асови свим
узрастима. Преводи,
припрема полагања свих
нивоа знања. 061/65604-04, 352-892. (298023)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (297318)
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова,
вбетонирање, стиропор,
бавалит, фасаде.
063/865-80-49. (297977)
ПРЕВОЗ кипером до 2
м³. Шљунак, песак, утовар и одвоз шута...
064/505-62-44. (297954)
АЛУ, ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
(297626)
СЕЛИДБЕ, превоз, могућност са радницима, попуст ванградске.
064/482-65-53. (297213)
ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација. 064/866-20-70.
(298162)
ЧИСТИМО подруме, таване, двроишта, комплетл услуге с превозом
и радници. 061/631-5146. (298165)
ПРЕВОЗИМ кипером песак, шљунак, сејанац.
Одвозим шут. 064/35469-94. (298236)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76.
(298154)
ПОВОЉНО обављам све
врсте физичких послова,
поштено, одговорно и
педантно. 061/311-97-69.
(298146)
ЕЛЕКТРИЧАР: поправка,
израда инсталација, ТА
пећи, бојлера, најјефтиније у граду. 066/354412. (298136)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако
дрво које смета.
063/369-846. (298128)

ОГЛАСИ

РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351498. (297933)

Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагностика. Прегледи свих специјалности из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање терапија у поликлиници Panmedica, а по
потреби и у вашем стану.

ТВ СЕРВИС „Тесла електроник”, вбегсплатан
превоз и преглед.
060/07-84-789, 063/7784-789, Ул. Јована Рајића
1 (код поште на Тесли).
(297998)

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
ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
услуге поправци, котлића, бојлера, батерија, одгушења, нова купатила.
062/832-09-81. (298122)

РАДИМО физичке послове: рушења кућа, шупа, одношење ствари,
обарање стабала.
064/122-69-78. (198088)

УСЛУГЕ

СЕВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила, канализације, водоводне
адаптације, замена вирбли, вентила, батерија,
санитарије, све за воду,
0-24 сата. Пензионерима
екстра попуст. Долазим
одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин.
(298208)

ВРШИМ превоз комбијем, селидбе, избацујем
стари намештај повољно.
063/196-54-56, 061/13044-33. (298127)

ПОТРЕБАН
РАДНИК
СР „Гумипласт Ивон”
063/827-38-83,
064/969-75-22

(7/298224)

за рад у производњи!!!

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаус мајстор.
Александар, 064/157-2003.(298124)
БРАВАРИЈА, столарија,
купатила комплет, керамика и друго. Злаја,
065/558-45-17. (298124)
НЕГА старих, болесних,
инвалидних лица.
063/868-04-51. (298103)

ВОДОИНСТАЛАЦИЈЕ: поправци, одушења, адаптације, замена делова. Нова
купатила. 013/377-930,
063/115-71-67. (298122)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: реновирање купатила, поправке, преправке, славине, вентили, одгушење
канализације. 061/19300-09. (298108)
КЕРАМИЧАР, припрема
и постављање свих врста
керамичких плочица, повољно. Тел. 063/744-0824. 8298115)
ИЗВОЂЕЊЕ свих врста
грађевинских радова, од
темеља до крова. Милован. 063/724-36-24.
(298100)
Ресторану „Стара Вајфертова
пивара” ПОТРЕБНИ КОНОБАРИ.
063/391-824

(ф)

ОБАРАЊЕ стабала, кошење тримером, рушења,
чишћења подрума и
остало. 060/035-47-40.
(298088)

ТЕПИХ СЕРВИС Путник,
дубинско прање тепиха,
намештаја, комора. 302820. 064/129-63-79.
(298196)

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38
ЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/17691-85. (297707)
ПОПРАВКА веш-машина,
бојлера, шпорета, пећи,
електроинсталација. Повољно. Тел. 060/180-0283. (297739)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, мешалице за бетон.
064/351-11-73. (298052)

Комби превоз робе
и селидбе.
Зоран, 060/360-03-89.

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
бојлере, ТА пећи, шпорете, поправљамо квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”, 064/122-6805. (298234)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи
и за роштиљем.
Почетна плата за
раднике са искуством
50.000 + пријава
+ топли оброк,
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

(1/295685)

ПРЕВОЗ робе и селидбе,
повољно. Л061/818-3496. (298078)

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

ОГЛАШАВА
УПОЗНАО бих слободну
жену до 55 година за
брак. 064/372-94-71.
(298217)
ИМАМ 57 година, желео
бих да упознам озбиљну
жену. Кратку биографију поруком на 063/74016-11. (297864)
ПЕНЗИОНЕР, 73 године,
упознао би озбиљну даму, искључиво за заједнички живот, услово одговарајући. 066/612-2017. (298086)

ТУРИЗАМ

Ћевабџиница„Хало
„ХалоЛесковац”,
ЛековЋевабџиница

063/897-55-04

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

РАЗНО

ЗЛАТИБОР, издајем
опремљену кућу за одмор, 10 км од центра, по
промо цени.
064/940-84-12.
(298137)

Озбиљној фирми ПОТРЕБНЕ ЧИСТАЧИЦЕ
са скраћеним радним временом, за чишћење
бутика. За информације позвати број
061/180-78-23

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19,
37/19-др.закон и 09/2020)

(8/292091)

ЧИСТИМ шут, подруме,т
аване, ђшупе, гараже,
двроришта, рушим старе
објекте, повољно.
061/130-44-33, 063/19654-56. (298127)
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ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
Нацрт Плана детаљне регулације блока 014 у насељеном месту Панчево
Излаже се на јавни увид Нацрт Плана детаљне регулације блока 014 у насељеном месту Панчево (
у даљем тексту План).
Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 20. 11. 2020. године.
Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе Града Панчева,
Ул. Трг краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом
спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана
од 10 до 13 сати. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304
План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници Града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи Града
Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља
Петра I, бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавна презентација Нацрта изложеног планског
докумената биће организована дана 01. 12.
2020.године у 13 сати, у Малој сали зграде градске
управе Града Панчева.
Јавна седнице Комисије за планове биће одржана
28. 12. 2020. године, са почетком у 13 сати, у Малој
сали зграде градске управе Града Панчева.
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице
Комисије.

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења
Ћевабџиница „Хало Лесковац”

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Тел. 064/422-02-03

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за потребе изградње стамбено-пословног објекта
спратности П+2 ул. Димитрија Туцовића бр.48
Панчево, кат. парцела бр. 3488 КО Панчево, израђен од стране „Neimar projekt konsalting i inženjering” ДОО Нови Сад, за инвеститорa Хрубик Јарослав и Хрубик Тања, Улица Првомајска бр.18.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС,
98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 , 83/18, 31/19 ,37/19др.закон и 09/2020)

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609, у
времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне
презентације од 7 дана, почев од 27. 11. 2020.

ОГЛАШАВА

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,
за време трајања јавне презентације, у писаном
облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

(2/295686)

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

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели топ.бр. 5453 КО ПАНЧЕВО, за потребе
изградње вишепородичног стамбеног објекта,
спратности П+2+Пс, у Панчеву, Милорада Бате Михајловића 23, израђен од стране „EVLA ENGINEERING” ДОО Београд, за инвеститорa Душан Огризовић ПР изградња стамбених и нестамбених зграда „ARH COLLECTION” Панчево, Улица Доситеја
Обрадовића бр.13/12.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва
обавештења о јавној презентацији можете добити
на телефон 013/353-304, канцеларија 609, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 27. 11. 2020.

TРАЖИМО УЛИЧНЕ
ПРОДАВЦЕ НОВИНА

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.
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У складу са чланом 45a. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,
50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014,
83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наш драги и племенит
супруг, отац, деда, стриц и зет

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

ТОМАШ ШТАЈН

ОГЛАШАВА

25. II 1949 – 10. XI 2020.

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
Нацрт Измена и допуна плана детаљне регулације за подручје Северне индустријско- пословнопроизводне зоне 2 у Панчеву.
Излаже се на јавни увид Нацрт Измена и допуна
плана детаљне регулације за подручје Северне
индустријско – пословно-производне зоне 2 у
Панчеву (у даљем тексту План).
Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 20. 11. 2020. године.

ДАНИЛО ВИДАК РАДЕЧ

Последњи поздрав од ћерке ДАНИЕЛЕ, зета
БОЈАНА и од унука ЈАНЕ и ЕНЕ

књижевник и грађевински инжењер

С љубављу и поштовањем његови најмилији:
супруга ОЛИВЕРА, син СРЂАН, снаја МАЈА,
унука МИЛИЦА и унук УГЉЕША са АЛЕКСАНДРОМ
(97/298170)

Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе Града Панчева,
Ул. Трг краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом
спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана
од 08.30 до 11.30. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304

ТОМАШ ШТАЈН

План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници Града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи Града
Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља
Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавна презентација Нацрта изложеног планског
докумената биће организована дана 01. 12.
2020.године у 13 сати, у Малој сали зграде Градске управе Града Панчева.

(8/298032)

преминуо у 89. години. Његову љубав и пожртвованост према својој породици, чуваћемо са поносом у нашим срцима и мислима.

25. II 1949 – 10. XI 2020.
Последњи поздрав супругу, оцу и деди од
супруге ЉИЉАНЕ, сина МАТЕЈЕ, унука ЕРИХА
и ЕРВИНА

ДАНИЛО РАДЕЧ

(9/298032)

1931–2020.
„... Ја ни покров други сем лишћа не тражим место твојих суза нека лију
кише и с црквеног торња нек певају птице, за последње с Богом, ја не тражим више”
Р. Д.
Нека ти је вечна слава ћале мој!!!
(117/298218)

Последњи поздрав
брату

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана
11. 12. 2020. године, са почетком у 13 сати, у Малој сали зграде Градске управе Града Панчева.

ТОМА ШТАЈН
Последњи поздрав од породице ЈОВИЋ
(2/298020)

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице
Комисије.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19,
37/19-др.закон и 9/20)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцелама бр.699/1, 699/2, 700, 701/1, 701/2,
701/3, 702, 703/1 и 703/2 К.О. Панчево, за планирану изградњу комплекса вишепородичних стамбено-пословних и стамбених објеката, на углу између улице Книћанинове и продужетка улице Иве
Курјачког, израђен од стране „Active House”, Панчево, за инвеститорa „Golden properties” ДОО,
Панчево.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 27. 11.
2020. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

ДАНИЛО РАДЕЧ

ТОМИ

Последњи поздрав од БЕКЕ, БОЈАНЕ
и ВАЊЕ са породицама

од сестре КАТАРИНЕ
са породицом

ДАЧО
Хвала ти на вишегодишњем пријатељству.
СТАНКО са породицом

(49/298101)

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

(98/298177)

(42/298092)

Последњи поздрав

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРAДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине је 17. 11.
2020. године на основу захтева носиoца пројекта
„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” АД Београд, Улица Таковска 2,
донео решење број: XV-07-501-130/2020 којим је утврђено да пројекат изградњe РБС „PA-SAVSKA (SODARA)” - PA121, PAU121, PAO121, PAL121 Панчево,
Ул. Савска бр. 2 у Панчеву, на кат. парц. 5910 КО
Панчево, на територији Града Панчева, није потребна процена утицаја на животну средину.
Увид у решење из претходног става може се обавити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе Града Панчева, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2–4, соба 617, радним даном од 10 до 14 сати.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у року
од 15 дана од дана његовог објављивања, а преко
овог органа.

СТАНОЈКИ МИЛОВАНОВИЋ
Изненадна смрт наше комшинице јако нас је потресла.
Остају лепа сећања на дане заједничког дружења.
Почивај у миру.
ТРАВИЦА МИЛОШ и МАРА са породицом
(120/ф)

ПОПУСТ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља
одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

Петак, 20. новембар 2020.

15. новембра 2020. напустила нас је
наша драга

МАРИЈА МИЛИЋ
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13. новембра 2020. године упокојила се наша вољена тетка

12. новембра 2020, у 86. години, престало је да
куца срце мог супруга

СМИЉКА НИКОДИМОВИЋ

1939–2020.

Рођ. Миковић
1935–2020.

Чуваћемо успомену на тебе заувек у
нашим срцима.
Твоји најмилији

Ожалошћени: МИЛАНА и СРЂАН с породицама
(106/298197)

(78/298143)

МИЛАН КРИВОКУЋА
1935–2020.

Саучествујемо у болу за преминулом

С тугом се опраштамо од наше

Заувек ћеш бити у мом срцу и мислима.
Почивај у миру.
Ожалошћена супруга АНТОНИЈА
(122/298233)

Последњи поздрав
тати

СЛОБОДАНКОМ

МИРОСЛАВЕ ПОПОВ

а због удаљености, овом приликом њеној породици шаљемо искрено саучешће. Нека почива у миру и нека јој је лака наша банатска земља

1954–2020.
Била си велики борац и увек јака и храбра унаточ тешком животу који си имала, али, ни твоја јакост ни наша воља да те сачувамо нису могли победити тешку болест. Отишла си тихо и
брзо, а отишла си код свог сина а ми се молимо да вас Бог састави да будете опет заједно.
Породица МАЂАРАЦ

СЛОБОДАН НИКОЛАЈЕВИЋ, ДИЈАНА и НИКОЛА НИКОЛАЈЕВИЋ
и ЈЕЛЕНА ГАВРИЛОВ ГАНГЕИ
(25/298060)

Неговали су те и пазили твоји Дејан, Дана, Пеђа и Маријана, да још поживиш. Али ти си заспала и отишла анђелима. Оставила си их да тугују. Нека Те сада анђели прате. Нама си оставила успомене на Твоју доброту.

(95/298169)

МИЛАН
КРИВОКУЋА
Заувек ћеш остати у
нашим срцима и мислима. Душо моја.
Почивај у миру!
Ожалошћени:
ћерка ДИЈАНА,
зет НИКОЛА,
унук АЛЕКСАНДАР
и снаја ГОРДАНА

Драгој комшиници

(123/298233)

МИРОСЛАВИ
ПОПОВ
последњи поздрав од
породице ЛЕКИЋ.
Почивај у миру
(94/298167)

Последњи поздрав
драгој

МИРОСЛАВА
ПОПОВ
Последњи поздрав
комшиници МИЊИ
од породице
ЖУНИЋ

Последњи поздрав
мајци

(124/298233)

Последњи поздрав

МИЛАН
КРИВОКУЋА

СЛОБОДАНКИ
НИКОЛАЈЕВИЋ
од сина ДЕЈАНА,
снаја ДАНИЦЕ
и унука МАРИЈАНЕ
и ПРЕДРАГА

ДУШАН
ВЈЕШТИЦА
1942–2020.
Последњи поздрав.
Пуно ћеш нам недостајати.

300-830

Твоја ћерка ЂУЂА
и унук ОГЊЕН

(26/298060)

(20/298053)

БЛАГАЈНА

Заувек остајемо заједно.

МИЛАНУ
КРОВОКУЋИ
1935–2020.

ДОБРИНКИ
КАРАЊАЦ
МИЦИ

(111/298206)

МИЛАН
КРИВОКУЋА

Последњи поздрав
ујаку

НАДЕЖДА НИКОЛАЈЕВИЋ ЈАНКОВИЋ,
РАЈКО ЈАНКОВИЋ са породицом, АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈЕВИЋ
и ВЛАДИМИР НИКОЛАЈЕВИЋ са породицом

Остаћеш увек
у сећању.
(96/298169)

од БОРКЕ
и МИЛЕТА

Ти си наш анђео чувар

СЛОБОДАНКИ

од комшија
у Дунавској 7
(86/298155)

На сваком кораку у
нашим срцима и мислима је лепота, доброта и племенитост
једног од тројице
сложне браће Љубе
Мољца.
Породица ВЛАЈИЋ
(10/298037)

ВЕСНА са ИВАНОМ
Деко наш, заувек ћемо те памтити.
Твоји унуци ОГЊЕН
и АЛЕКСАНДАР

(47/298099)

Последњи поздрав
ујаку

(125/298233)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15,
а четвртком и петком од 8 до 13 сати

МИЛАНУ
КРОВОКУЋИ
1935–2020.

Твоји најмилији

МИКИ
са породицом

(118/298223)

(48/298099)
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Последњи поздрав

Вољеној мајци
Вољена мајко

РАДОСЛАВУ
СУБИЋУ
1950–2020.
Љубав је превелика,
бол претешка, туга је
вечна.
Заувек ћеш остати у
нашим срцима.
Супруга ДУШИЦА,
син МИОДРАГ,
снаја ДРАГАНА
и унука ТИЈАНА
(11/298040)

Нека твоја доброта и племенита душа почивају миру. Недостајеш
нам много...

МИРКА ЈАЊОВИЋ

Твоја ОКИ и зет СИМА

1941–2020.

(110/298201)

Последњи поздрав

Била си вољена, поштована и племенита.
Чуваћемо те заувек у срцима јер си ти то заслужила.
Нека твоја душа почива у миру.

Последњи поздрав
драгом

Твој син ГОРАН са породицом
(107/2982009

Вољеној баки

МИРКИ ЈАЊОВИЋ

РАДОСЛАВУ
СУБИЋУ
1950–2020.

Колектив „Ledi”
Тата, нисам те могао
сачувати од смрти,
али ћу те сачувати од
заборава.
Син МИОДРАГ,
снаја ДАГАНА
и унука ТИЈАНА
(12/298041)

(126/ф)

Последњи поздрав
нашој драгој

Последњи поздрав

МИРКИ ЈАЊОВИЋ

Последњи поздрав нашем драгом комшији

МИРКИ
ЈАЊОВИЋ

Твоје присуство је обележило наше детињство, памтићемо
сваки заједнички тренутак проведен са тобом.

МИРКИ ЈАЊОВИЋ

Твоји унуци ПЕЂА и МАРКО

РАДОСЛАВУ
СУБИЋУ
КРЦИ
од комшија у Вељка
Влаховића бр. 15,
Панчево

од комшиница
ВУЧИЦЕ и ГОЦЕ

(108/298200)

(114/298211)

од МИЛОЈА и МИЛОША

Најдражој баки

Последњи поздрав
нашој драгој

(104/298186)

(35/298076)

Куми

Последњи поздрав
зету

МИРКИ
ЈАЊОВИЋ
МИРКИ ЈАЊОВИЋ
РАДОСЛАВУ
СУБИЋУ
од свастика МИЛЕ,
СЛАВИЦЕ
и ЈОВАНКЕ
са породицама
(60/298112)

Хвала ти за сваки дан проведен с тобом, хвала ти за брижно
и сигурно детињство.
Хвала ти што си од мене направила човека и извела ме на
прави пут.
Никада те нећу заборавити и вечно ћеш бити ту.

БЛАГАЈНА

300-830

Твој унук ИВАН са породицом
(109/298201)

последњи поздрав.
Кум МИЛЕ АВРАМОВИЋ са породицом

од куме БРАНКЕ
са породицом и
комшинице РУЖЕ

(105/298192)

(115/298211)

ПОПУСТ
Обавештавамо кориснике наших услуга
да на цене огласа и читуља одобравамо
попуст свим радним данима осим средом.

Петак, 20. новембар 2020.
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Последњи поздрав

МИРКА ЈАЊОВИЋ
1941–2020.

МИРКИ ЈАЊОВИЋ
Са великим болом се опраштамо од наше драге
мајке, баке и прабаке Мирке.
Угасило се велико срце и оставило велику празнину у нама. Поносни смо што смо те имали.
Хвала ти на свему.

од породице ЈОВАНЧЕВИЋ

Ожалошћени: син ГОРАН, ћерка ОЉА
и унук ИВАН са породицама

(103/298185)

(112/298207)

Последњи поздрав

МИРКИ ЈАЊОВИЋ

од Таxi Petrol d. o. o.
(102/298185)
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Последњи поздрав нашој драгој мами

СТАНОЈКА
МИЛОВАНОВИЋ
Звездо сјајна, мајко
моја
знам да ниси могла
више,
али срце не раузуме
јер те воли исувише.

СТАНОЈКА
МИЛОВАНОВИЋ
Последњи поздрав
вољеној супрузи од
супруга ДРАГАНА

СТАНОЈКА
МИЛОВАНОВИЋ
Последњи поздрав
вољеној мами.
Нека те анђели чувају.

МИЛЕНИ ТЕРЗИЋ

Твој СЛАВКО
са породицом

(73/298134)

МИЛЕНИ ТЕРЗИЋ

1960–2020.

1960–2020.

(74/298134)

Последњи поздрав
стрини и јетрви

Мајко, нека те анђели чувају.

Последњи поздрав прерано отишлој
колегиници

од ћерки ДЕЛОРИЈЕ и ВИКТОРИЈЕ
са породицама

Служба продаје

Твоја ЦЕЦА

Последњи поздрав
вољеној мајци и баки

СТАНОЈКИ
МИЛОВАНОВИЋ

Последњи поздрав
драгој

СТАНОЈКА
МИЛОВАНОВИЋ

Заувек ћеш остати у
нашим мислима и срцима.

(67/298134)

(68/298134)

Последњи поздрав
снајки

Сестра БРАНКА
ШИКАНОВСКИ
са породицом

КОРНЕЛ БУНЂА
(51/298106)

Драгој сестри,
последњи поздрав

Драга Милка, увек ћемо те се радо сећати.
Твоје друштво ће нам заувек недостајати.
Твоји куглаши и куглашице РНК
(32/298072)

(55/298106)

Последњи поздрав
драгој тетки

Последњи поздрав
нашој

СТАНОЈКИ

СТАНОЈКИ
од њене мезимице
ЉИЉАНЕ
ГАВРИЛОВИЋ
са породицом

Последњи поздрав
снајки и јетрви

У дане позне јесени
спаковавши кофере
живота, отпутовала је
наша

од ЈОЈЕ и ЖЕЉКА
са породицом

МИЛЕНИ

(66/298134)

(65/298134)

Све мислимо да ћеш
доћи
од некуд ћеш да се
створиш
јер ми знамо ма где
била
ти ћеш увек да нас
волиш.

Нашој најмилијој колегиници

МИЛЕНИ

МИЛЕНИ

Последњи поздрав
ујни

Твоја ћерка
СВЕТЛАНА,
зет ЂОРЂЕ и унуци
МИХАЈЛО и ИЛИЈА

СТАНОЈКА
МИЛОВАНОВИЋ

Последњи поздрав
драгој сестри

од МИРЈАНЕ
са породицом.

Вољена сестро, никад те нећу прежалити.
Твоја сестра СТАЈКА
са породицом

Недостајеш нам, много недостајеш Татија.

(71/298134)

(99/298178)

(50/298106)

(70/298134)

Последњи поздрав
прији

МИЛЕНИ
МИЛЕНА

Хвала ти за све.
Од брата ДРАГАНА
са породицом

Сестричине ВЕСНА
и ВИОЛЕТА
са породицама

од ВОЈКИЦЕ
и МАРИНЕЛЕ
са породицама

У путу бескраја, наша љубав са тобом.

(56/298106)

(57/298106)

(54/298106)

(58/298106)

Последњи поздрав
драгој прији

Последњи поздрав
драгој прији

КАЋА и ВЛАДА

12. новембра 2020. године напустила нас је наша

СТАНОЈКИ
МИЛОВАНОВИЋ

СТАНОЈКИ

Твоји унуци
ВОЈА и ЛАЗА

од РАДАНА и РАДЕ
са породицом

од ЕРЕ
са породицом

(72/298134)

(69/298134)

(76/1298134)

ЂУРЂИНА САМОИЛОВ
МИЛЕНИ

МИЛЕНИ

Изненада нас је напустила наша

Велики борац, велики човек...
Живела за своју децу...
Наша мама...
Волимо те.

Породица ЧУКИЋ

Породица САЈЧИЋ

Син ДЕЈАН, ћерке ТИЈАНА и ТАЊА
са породицом

(52/298106)

(53/298106)

(38/298082)

Последњи поздрав пријатељу

СТАНОЈКА
МИЛОВАНОВИЋ

РУЖЕНА МРАЗ
1954–2020.

Последњи поздрав
прији Станојки од
СВЕТЛАНЕ
из Немачке
са породицом
(75/298134)

Наша вољена преминула је 6. новембра, али ће заувек
живети у нашим срцима.
Ожалошћени: супруг АДАМ, син ЈАРОСЛАВ са пријатељицом ЛОЛИТОМ, ћерка БОЖЕНА, зет ЈАРОСЛАВ,
унуке ВАЛЕНТИНА и АНДРЕА и унук ДАРИО
(63/298119)

ЉУБОМИРУ МИЛЕНКОВИЋУ
Породице АНТУНОВИЋ и ГВОЗДЕНАЦ
(15/298045)

ЂУРЂИНА САМОИЛОВ
Последњи поздрав од брата ПЕРЕ са породицом
(28/208064)

Петак, 20. новембар 2020.
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25
23. новембра навршава се двадесет осам
година без нашег драгог

Последњи поздрав мојој милој мајчици

МИЛЕ КОЗОМАРА
15. IV 1951 – 19. V 2020.

МАРИЈИ ГЕЛЕВСКИ
Прошло је шест месеци откад си нас напустио. Недостајеш нам пуно.

9. VII 1953 – 14. XI 2020.
Остало је само ћутање!...
Твоја једина неутешна ћерка ДАНИЈЕЛА
и сестра ВАЛЕРИЈА са породицом

Твоји: супруга ЈОВАНКА, синови ЂУРО и
УРОШ, унуци ОГЊЕН, ФИЛИП - ДАВИД и
снајка ЗЛАТА

(18/298050)

(64/298132)

Последњи поздрав

Поштовани комшија, драги чика Срђо,
последњи поздрав од комшија из улаза.
(90/298157)

13. новембра 2020. напустила нас је наша мајка
и баба

МАРИЈА СТЕФАНОВИЋ
1934–2020.

1938–2013.

(39/298084)

(41/298089)

СЕЋАЊЕ

Ожалошћени: син МИЛЕ, снаха БЕБА
и унуке МИЛИЦА и МАРИЈА

Прошло је шест година откако си нас напустио.
Сећање на тебе живеће вечно.
Заборав не постоји.
Твоји најмилији

(61/298114)

(44/298094)

21. новембра навршава се тужна година откако
није са нама наш вољени отац и супруг

Прошла је година бола и туге

МИОДРАГ ИЛИЋ

ПРЕДРАГУ
ЋУРГУЗУ
од брата ЗЛАТАНА
и братаница
АНДРИЈАНЕ
и МАРИЈАНЕ

(36/298077)

23. XI 2014 – 23. XI 2020.

АНЂЕЛИЈА ГЛУМАЦ

(84/2398152)

Последњи поздрав мами од ћерки: СЛАВИЦЕ и
РАДИЦЕ, зета ЖИКЕ, унуке НАТАШЕ и ТИЈАНЕ
са породицама

Син ДЕЈАН са породицом

СЛОБОДАН МИРЈАНИЋ

Наша вољена преминула је 17. новембра 2020.
године
Сахрана ће се обавити
20. новембра 2020, у 12
сати, на католичком гробљу.
Њени најмилији

Последњи поздрав
брату и стрицу

Остала су трајна сећања, љубав и захвалност.

26. новембра навршава се седам година откако није с нама наша вољена

БУДИМКИ
ВАРИ

СТЕВАН СРЕЋКОВ

РАДИВОЈА ЂУРЂЕВА

САША ЈОВИЋ

2019–2020.
Милане, хвала ти за сваки дан који сам провела са тобом.
Супруга СЛАВИЦА ИЛИЋ

Твоју љубав, доброту, осмех, чуваћемо вечно,
Заувек ћеш живети у нашим срцима и сећању.
Твоји најмилији: ЉУПКА, АЉОША и УРОШ
(87/298156)

(43/298093)

24. новембра 2020. навршавају се три тужне
године нашем вољеном
сину

Последњи поздрав

САША ЈОВИЋ
21. XI 2019 – 21. XI 2020.

ЉУБОМИР НОВИЋЕВИЋ

СЛАВИНКИ ЦВЕЈИН
1947–2020.
Ожалошћени синови: ЈОВИЦА и ДУШАН,
снаја БИЉАНА и унуци ЈОВАНА, МИЛОШ и
АЛЕКСА
(93/298168)

ЗОРАНУ
ТОДОРОВИЋУ
9. IV 1967 – 24. XI 2020.

Сећање на тебе чуваћемо заувек.
Породица ШЕВИЋ
(83/298151)

2017–2020.

21. XI 2017 – 21. XI 2020.

Болест је била јача па нам те је отела, али те никада неће заборавити супруга МИРА, син
БАЦКО и ћерка НЕНА са породицама

Бол и туга и светао лик
на тебе живеће у нама
све док ми будемо живи.

(101/298184)

Мено,
Твоји: мама, тата,
супруга, син,
ћерка и брат,
снаја и братаница

БРАНКО
ВУЈАЧИЋ

(30/298068)

МИЛОШ ЗЛАТКОВИЋ

МИЛЕНА ПЕТРОВИЋ

2006–2020.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(33/298071)

БЛАГАЈНА

300-830

борила си се да што дуже будеш уз нас, хвала ти.
Син ИЛИЈА са породицом
(85/298153)

Прошло је петнаест
година. Живиш у нашим срцима. Недостајеш.
Твоји најмилији
(119/298223)

БИЉАНА
МИЈАТОВИЋ
Недостајеш нам пуно, туга и бол не престаје. Нек те анђели
чувају.
Брат БОЈАН
(116/298215)
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Петак, 20. новембар 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
ДВАДЕСЕТ ГОДИНА

21. новембра 2020, у 10.30, на Новом гробљу у Панчеву, дајемо шестомесечни помен мом сину

ДАМИР
КАПС

ЛЕОН АНЂЕЛОВИЋ
ЛЕОНУ АНЂЕЛОВИЋУ

2008–2020.

Време пролази, бол и туга остају. Не знам да ли ћу те икад преболети.
Нека те анђели чувају.
Воли те твој тата СРЂАН

Прошло је шест месеци откада се Леон „преселио” у Царство небеско. И
гледа у лице Господа и свих Светих.
Има на себи одело, беље од снега и лакше од свиле...

(4/298024)

21. новембра 2020, у 10.30, на Новом гробљу у Панчеву, дајемо шестомесечни помен нашем унуку

Душо мајкина, године
пролазе, а бол и туга никад.
Твоја мама,
брат РОБЕРТ,
снаја НАТА,
ТАША и ДОРА
(16/298046)

Обавештавам да ће се шестомесечни помен одржати на Новом гробљу, у
суботу, 21. новембра, у 12.30.
Јединцу мој... ти знаш колико, и ти знаш ко. Душе нам се и даље грле.
Твоја мајка САЊА АНЂЕЛОВИЋ
МАМАЛЕОНЕ
(88/298159)

ДАМИР
КАПС
КЕЦ

ЛЕОНУ АНЂЕЛОВИЋУ

Двадесет година ниси
са нама, али си још увек
у нашим срцима.

Време пролази, туга и бол остају. Вечито у нашим срцима вољени унуче.
Нека те анђели чувају.

Тата МИРКО
и тетка КАЈА

Неутешни: баба СТОЈАНКА, деда ЉУБА и деда БРАНКО

(45/298097)

(3/298024)

СЕЋАЊЕ

Драги брате

ЛЕОН АНЂЕЛОВИЋ

Драгом мом унуку Леону...
Наш договор још увек важи, чувам све што волиш и што си
волео.

ДАМИР
КАПС
КЕЦ

У Веру смо се обукли ја и твоја мама и не бринемо, Бог је са
нама.

ЛЕОН АНЂЕЛОВИЋ
увек ћеш живети у мом срцу и мојим мислима.

Воли те твоја баба ВЕРИЦА

Нека те анђели чувају.
Воли те брат НЕМАЊА

(113/298210)

(5/298024)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ НА

У недељу, 22. новембра, у 11.15, на гробљу Котеж, даваћемо годишњи помен нашој драгој

Прошло је двадесет
тужних година без
тебе, али си увек у
срцима тетке ЕСМЕ,
тече ДРАГАНА, МАРКА, МАРИНЕ и ОМЕ
(100/298182)

СЕЋАЊЕ
2000–2020.

ЗОРАН
МИЛОШЕВ
21. XI 2015 – 21. XI 2020.
Пет година без тебе...
фалиш.
Твоја ЉИЉА
са ћеркама
(91/298166)

СЕЋАЊЕ

ВУКИЦУ
КЕЦМАН
2014–2020.

МИРИ ИВКОВИЋ

ЛЕОН АНЂЕЛОВИЋ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоја деца: СРЂАН и
САЊА са породицама

Њени најмилији

(37/298077)

(89/298160)

СЕЋАЊЕ НА

Две године

Десет година ниси са
нама

Знао си колико те волим, али никад
нећеш знати колико ми недостајеш.

КАТИЦА
ЖИВОЈНОВ
КАЈА

Сањај нешто лепо, воли те тетка.

Ћерка НАДА
са породицом

(121/298231)

(40/298087)

СЕЋАЊЕ на

СЕЋАЊЕ

ЛАКИЋ

ПАЛКО
ЈОЖЕФ

ВУКИЦУ
КЕЦМАН

МИЛАНКА
РАДИЋ

21. XI 2012 – 21. XI 2020.

1914–2020.

1949–2018.

С љубављу чувамо
успомену на тебе.

ДРАГОЉУБ
БАБИЋ
2010–2020.

Никада те нећемо заборавити.

Твоји најмилији

Породице
МОШОРИНАЦ
и СТАНИШИЋ

Твоји најмилији

Ми те волимо и волећемо те...
Твоји најмилији

(77/298142)

(59/298111)

(82/2981848()

(92/298167)

ЖИВОЈКА
ЂУКИЋ ПРОДА
Ћерка ОЛИВЕРА
(79/298145) са породицом

МИЛАНУ
1994–2020.
(34/298073)

МИЛАНА
2013–2020.
Њихови најмилији

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 20. новембар 2020.

Навршавају се три године откада није са
нама
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21. новембра навршава се година откако нас је напустила наша
драга

ЈОСИП РОДЕШ
2017–2020.

ЈАРМИЛА КЕСИЋ

Године пролазе, али не и туга због твог
одласка, а сећање на тебе живеће вечно у
нама.

1945–2019.

Твоји најмилији: супруга ГРОЗДАНА,
кћерка КОРНЕЛИЈА, синови ГОРАН
и ЗОРАН, снаја МАРИНЕЛА
и унуци ХЕЛЕНА и НОВАК

Увек ће бити у нашим срцима и мислима.
С љубављу супруг ДРАГАН, ћерка ИВАНА,
зет ДЕЈАН и унуци ДРАГАН и ЖАРКО

(29/298065)

(6/298025)

20. новембра навршава се година откако нас
је напустио наш

ВИКТОР АНДРЕВСКИ
2006–2018.
Две године пакла су прошле откако ниси са нама. Твоје име – наш понос. Твој изненадни одлазак – вечна
рана.
Да смо те сузама могли вратити, одавно би био с нама.
Наш бол за тобом вечно ће трајати.
Твоји најмилији: отац ЉУБОМИР, мајка СЛАЂАНА,
сестра САЊА и зет ИВАН
(1/298014)

24. новембра 2020. навршава се девет година
откада нас је напустио

РАЈНА РУНИЋ
1937–2019.
Панчево, Србија

ДРАГАН ВУЧЕТИЋ БАТА
Чуваћемо те од заборава.
Твоја породица
(17/298047)

Навршава се година откако нас је напустила наша вољена супруга, мајка, бака и
свекрва
Помен ћемо давати у суботу, 21. новембра, у 10 сати, на гробљу у Качареву
Њени најмилији
(27/298063)

МИЛАН АЛЕКСА
1986–2011.

25. новембра дајемо годишњи помен нашем драгом

СЕЋАЊЕ
18. XI 1994 – 18. XI 2020.

Остаће заувек у нашим срцима и мислима.
Колектив „Стари Тамиш” а.д. Панчево
(24/ф)

У петак, 20. новембра навршавају се три године
откако нас је напустила

МИРОЉУБ ПИПЕРСКИ ПИПИ
ЈУГОСЛАВ
МИЋИЋ ЈУГЕ
Отац РАТКО
и сестра ОЛИВЕРА
са породицом

САВИЦА МАРИН

дипл. инж. електротехнике
2009–2020.

1966–2019.

Растанак није
смрт кад се прикраде
но душа кад остане
без вере и наде.
Најдражи

Превише је туге а речи премало да кажемо колико нам
недостајеш.
Истина је болна и неприхватљива. Не постоје сећања у
којима те нема. Увек ћеш бити у нашим мислима и срцима.
Супруга СИЛВАНА и ћерка АНЕТА

(14/298043)

(19/298049)

(80/298145)

СЕЋАЊЕ

ЂУРЂИНА БАСТА
Вољени никад не умиру док живе они који их
воле.

Драга моја бако

ПИЛЦ

Супруг ЈОВО, ћерка ГОРДАНА са породицом
и син ДРАГАН са породицом
(21/298054)

ИВАН БОГДАНОВ

СЕЋАЊЕ

Прошла је година.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоја породица
(7/298030)

Године тужне и болне без моје деце

АНКИЋ

АНА ПАП
ЉУБОМИР

РАДМИЛА

1985.

2010.

Знам да сте ту негде, ту дубоко у мом срцу, јер
сам ја део душа ваших, моји добри анђели.

Рођ. Борбељ
… мислим о теби...
ГАБРИЈЕЛ
са породицом

Ваша ЉИЉАНА

(81/ф)

(22/298055)

IN MEMORIAM

СЕЋАЊЕ

РИСТА
Ристе
ПОПОВИЋ
24. XI 2002 – 24. XI 2020.
Осамнаест година туге и неверице.

СЛОБОДАН

СЛАВКО

2003–2020.

1996–2020.

ИВАН ТАСИЋ
2001–2020.

Неутешна мајка МИЛЕНА са унукама

Породица ТАСИЋ

(31/298070)

(23/298058)

FRANJA
KRAUTSAK

ROSA
KRAUTSAK

28. VI 1936 – 12. X 2005.

22. VIII 1940 – 22. XI 2014.
Ćerka DANIJELA

(13/298042)

Мајка НАДА, сестра
МИЛЕНА, сестрић
АРИ и син НИКОЛА
(62/298116)

ЛЕПА
АНГЕЛОВСКИ
23. XI 2015 – 23. XI 2020.
Време пролази, туга
и сећање на тебе
остаје. Заувек ћеш
остати у срцима свих
нас који смо те волели.
Твоја сестра
са породицом
(46/298098)
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ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

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

Користите повољан аспект планета да склопите дуготрајне и исплативе послове. Не упуштајте се у
било који вид трачарења. Током
седмице је могућ мањи добитак.
Познанство с помало особеном
индивидуом донекле ће вас иритирати. Страсна веза.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

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

Понекад се понашате као да вам
је живот велика слагалица и да
морате да га саставите из ситних
комада. Често својим исхитреним
одлукама натоварите себи још већи проблем на леђа. Размишљајте о промени посла или сопственом бизнису.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Потпуно сте у праву када верујете свом осећају да се битне и повољне ствари дешавају на пољу
ваше каријере или запослења.
Покажите само мало више такта
и успећете. Излазите, дружите
се, упознаћете некога.

Током ове седмице постоји велика могућност за склапање крупних послова, прилив новца и изненадна дужа путовања. Утицајне
особе ће вам пружити неопходну
подршку. Више се дружите. Не
ломите све преко колена, није све
онако како изгледа.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Пазите се провокација. Изнервирани можете направити грешке
које доводе у питање чак и ваше
запослење. Имајте стрпљења и
остварићете оно што пожелите.
Радите мало на својој вези: будите нежни и потрудите се да створите романтичну атмосферу.

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

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Пружа вам се могућност изненадне веће зараде. Пре тога решите
односе са старијим члановима породице. Стабилизујте односе како
бисте могли да се концентришете
на решавање пословних проблема. Леп период за почетак љубавне везе. Страсна седмица.

Ситуација је доведена до наелектрисања. Само се смирите, прикупљајте информације док не дође ваших пет минута. Крајем недеље све креће мирнијим током.
Волите особу која је потпуна супротност вама. Покажите јој ту
љубав.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Није повољан период за радикалне преокрете на пословном
плану, било да сте приватник,
било да радите за другога. Не
брзајте, да не бисте направили
неки превид у документацији.
Љубавни живот вам је на клацкалици.

(19. 2 – 20. 3)
Напокон вам се отвара пословно
поље, без административних и
правних зачкољица, тако да вам
предстоји потписивање доброг
уговора. Било шта да сте радили
нелегално, сада је време да све то
решите. Мислите на особу коју сте
недавно упознали.

29

ФОТО-РЕПОРТАЖА

Петак, 20. новембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ЉУБИТЕЉИ ПРЕЛЕПОГ СПОРТА НА ВОДИ СВАКОДНЕВНО ЧАМЦИМА КЛИЗЕ ТАМИШЕМ

НАША РЕКА, ПОПУТ ТЕМЗЕ, ВЕСЛАЧКА МЕКА
Лепоти и мирноћи величанствене реке Тамиш тешко је
одолети, а сигурно је да благодети те раскошне природе најнепосредније црпе веслачи, чланови и поштоваоци клуба „Тамиш”, који већ близу сто година из јединог објекта с десне
или „преке” обале започињу
сваки тренинг.
А Тамиш, који према казивању многих светских путника
неодољиво подсећа на лондонску Темзу, чувену веслачку меку, широкогрудо се нуди свима онима који би, макар и рекреативно, желели да уживају
у њему.
Па чак и у овим хладним данима, што да не...
Новембарско преподне. Сиво
небо и ништа мање сива река
испод њега...
Међутим, чак ни слика јесењег Тамиша не губи на препознатљивој животној свежини.
Нарочито ако је поглед уперен на ону десну, „дивљу” обалу где царује природа, а из једине зграде с те стране девојке
и момци управо спуштају своје препознатљиве чамце у воду.
И, завеслај по завеслај, у перфектној хармонији отискују се
у исто тако перфектну тамишку природу...

Берићетна стогодишња
традиција...
А усред Градске шуме смештен
је поменути „једини објекат”,
који је већ близу сто година
дом Веслачког клуба „Тамиш”.
Клуба с пребогатом традицијом,

Близу сто година веслачи улепшавају ионако предивну реку
заљубљеницима и прегаоцима
готово увек постизао феноменалне резултате.
– Када сам у том бурном периоду преузео ову угледну, али
незахвалну позицију, годишњи
буџет нам је био 30 марака, а
нажалост ни сада није много
већи. Ипак, пре свега захваљујући оданом чланству, клуб је
успевао да буде један од најбољих. Не кажем, било је момената када је буџет био мало издашнији, па смо до пре дветри године могли да промовишемо школско веслање и на реци окупимо бројне ученике, па

– углавном су веслачи одлични ђаци, студенти и завршавају јаке школе. Некада је, рецимо, тренер Велимир Герстнер
бирао физички предиспониране ђаке, али одличне ученике
и добру децу, што се и до данас наставило, па константно
имамо велику и квалитетну
екипу, с којом ради неколико
квалификованих тренера. Препознтаљиви смо у веслању Србије и спадамо међу неколико
клубова с највише младих. Поред њих, за клуб смо животно
везани и ми старији који смо у
њему стасавали. Чак и насту-

које свако може да уђе, али баланс на такмичарским чамцима мора дуго да се увежбава;
неки елементи се уче раздвојено и, када дође до њиховог
спајања, то може да буде прави пакао. Али све се то савлада
с временом. Деца углавном почињу с десетак година, када
код њих постоји изражена потреба да се одмах истакну, а у
нашем спорту, за разлику од
неких других, пре свега оних с
лоптом, награда мора да се чека дуже. Стога их учимо стрпљивости и да се одрекну индивидуалности, зато што је ово
готово искључиво тимски спорт.
Када је реч о физичкој снази,
она је пожељна, јер је веслање
и спорт издржљивих, али пре
свега психички издржљивих. И
ако су спремни да раде, резултати ће доћи сами по себи –
каже тренер.

И мушки и женски спорт...

Припреме младих нада пре уласка у воду
бројним трофејима и, што је
најбитније, добрим и скромним људима мирне нарави, увек
спремним да пренесу своју љубав према реци и овом предивном воденом спорту.
Иако је некад давно, 1922.
године, основан као прво спортско акционарско друштво, чак
и пре чувеног „Манчестер јунајтеда”, превасходно за рекреацију богатих Панчеваца, клуб
је већ дуго отворен према свима.

чак и да организујемо велике
међушколске регате са по двеста клинаца. Иако сада није ни
близу тако, сваке године имамо врхунске успехе на државном првенству, сталне репрезентативце и освајамо медаље
на светским и европским смотрама. Не кукамо, него користимо расположиве ресурсе, јер
и даље има људи везаних за
клуб и спремних да допринесу
– наводи председник клуба.

памо, што је млађим нараштајима веома интересантно, јер
су неки од нас много старији и
од њихових родитеља – истиче
Јоца.
А један од млађих али способних стручњака је Огњен Матијевић. Он истиче да је веслање привилегија, јер 99 одсто
Панчеваца није никада изашло
на воду, а камоли да је имало
прилику да се креће кроз Тамиш без мотора и осети све
благодети природе, далеко од
загађених делова града.
– Када нам неко нов дође,
најпре треба да савлада основну технику и моторику у веслачком завеслају, а после тога следи уклапање у колектив.
За почетнике имамо чамце у

На последњем тренингу по прохладном новембарском дану
тренер Огњен окупио је двадесетак својих млађаних пулена,
узраста од 14 до 16 година. Након што су чамцем заједно прешли на другу, „своју” обалу,
почело је пресвлачење, наставили су загревање, када је и
договорено шта ће се радити.
Будући да је крај сезоне, сви
све веслају, али када се припремају за озбиљна такмичења, онда увежбавају стриктне
формације.
Било како било, евидентно
је да ови млади веслачи озарених израза лица раде све што
им тренер каже и једва чекају
да што пре порину чамце и
завеслају.
Иначе, већину су пре око годину дана „пронашли” тренери у њи хо вим основ ним
школама.
Један од њих, Павле Милутиновић, који иде у први разред средње школе, радује се
сваком тренингу, чак и по овако хладном времену. Требало
му је око месец-два да се навикне на воду, у почетку је било и превртања, али и то је
саставни део овог спорта и,

А ЗА РЕ КРЕ А ТИВ ЦЕ – ИН ДИ ЈАН СКИ КА НУ

Јован Опачић – човек који деценијама
не може без овог јединственог спорта
Ду го го ди шњи пред сед ник
„Тамиша” Новица Јовановић,
који је на том месту од 1992.
године, каже да клуб никада
финансијски није стајао сјајно, али да је за хва љу ју ћи

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Међу њима је свакако и Јован Јоца Опачић, некадашњи
успешан такмичар и репрезентативац, а данас витални ветеран, који без веслања, Тамиша
и „Тамиша” тешко да и дан може да замисли. Увек је расположен да прискочи у помоћ, чак и
као хаузмајстор, али пре свега
као тренер, јер приоритет свих
приоритета је рад с младима.
– Концепција се умногоме
променила, али у једном није

За љубитеље рекреативног
веслања прави контакт је
Јоца Опачић, који сматра да
је за њих најбољи такозвани канадски, индијански кану, па свако ко у томе жели
да се опроба, може да му се
обрати.
– Када ми се неко такав
јави, ја прво проведем с
њим извесно време на води, како бих видео да ли је
предиспониран за ту врсту
рекреације. Потребан је и
одређени период да научи
да весла, тако да му то

причињава задовољство. А
за оне прекаљеније организујем и разне регате – од
краћих, попут одласка до
Беле стене, до оних као што
је спуст низ Тамиш из Јаше
Томића, који траје у континуитету од 1993. године.
Деонице су по тридесет километара, што сви могу да
поднесу, па многима то буде
и нека врста годишњег одмора. Успут се дружимо с
домаћинима у селима у којима ноћимо и сви се лепо
проведу – каже Јоца.

уколико тренер у том моменту
није присутан да прискочи, битно је само остати хладне главе
и заједно са чамцем отпливати до најближе обале. Павле је
лепо напредовао, па је већ на
државним такмичењима био
други и у дублу и у четверцу.
Годину дана млађем Михајлу Марковићу, ученику осмог
разреда из Омољице, није никакав проблем да на тренинге
долази аутобусом из свог села.
И он се за овај спорт заинтересовао када су му у школу дошли тренери и демонстрирали
веслање на справи ергометар.
Допало му се све на први поглед – вода, природа и пре свега што је све тихо и нема негативне енергије. Како сам признаје, није стрпљив, али када
уђе у чамац, све то оставља за
собом, што му се вратило и резултатом, јер је у дублу већ био
најбољи у држави.
Његов вршњак из „Змајеве
школе”, Огњен Виденов, каже
да му је техника била релативно компликована, али ју је савладао за месец дана и нема

Мартине Герстнер (14), за разлику од многих, другачији је
случај, јер се за њу боравак на
води подразумева од рођења
као наслеђе од оца и деде. Тренира две године, а што се учења технике тиче, било јој је
не што ком пли ко ва ни је за то
што је „штрокер”, то јест мозак чамца. Ипак, све је то савладала и крунисала државним сребром са четверцем. Како сама признаје, код других
другарица (изван веслања) има
пред ра су да да је ово те жак
спорт и да девојке могу бити
превише мишићаве с прешироким раменима, али она то
својом појавом недвосмислено негира.
С тим се слаже и нешто старија Јована Михајловић, која
већ шест година озбиљно „гризе” у овом спорту, па „нема
преширока рамена”. Иначе, њен
рођени брат је почео први да
тренира и повукао ју је у ове
воде, као и сестру, с којим сада весла у дублу, а чак и родитељи планирају да се рекреативно опробају.

Четверац под будним оком тренера
дилему да ће наставити да весла још дуго, дуго...
И де вој ке во ле овај са мо
наизглед мушки спорт. Код

И сви они, као светла будућност клуба, тако ведри и насмејани, сложно завеслаше у
тамишку лепоту и мирноћу...

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Мачји дуо
Пре месец дана наша
хумана суграђанка пронашла је три мачета.
Остављени су у улазу
зграде у насељу Тесла,
без икакве шансе да
преживе уколико им
неко не пружи помоћ
и адекватну исхрану и негу.
Један малишан је удомљен, а остали су још дечак и девојчица. Ови питоми лепотани сада имају око два месеца; очишћени су од паразита и веома су весели и разиграни.
Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон
062/893-23-82

Доловац
Мужјак расе златни ретривер, стар
око 5-6 година тражи сигуран и топли дом. Када је пронађен је у Долову где је највероватније избачен, био
је јако мршав, а након што је третиран против паразита, видно му се
поправља стање.
Овај добар и умиљат тренутно се
налази у градском прихватилишту,
па уколико се власник не јави у наредних неколико дана, свако ко жели да га удоми треба само да окрене број телефона 352-148.

Све информације о овој акцији могу се добити на
имејл адреси ljubimci.pancevo@gmail.com.
Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или штене
(расно или мешанца), или је животињу изгубио, требало
би да позове градско прихватилиште на 013/352-148.
На овај начин свако може да пронађе верног пријатеља
за цео живот!
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ИЗУЗЕТАН УСПЕХ НАШИХ СУГРАЂАНА

ПАНЧЕВО СЕ И ПО СТОНОМ ТЕНИСУ ПРЕПОЗНАЈЕ
И мушка и женска
екипа у Првој лиги
Сјајна Јелена
Стефановић

НОВОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

ДУПЛИ ТРИЈУМФ АЛЕКСЕ РАКОЊЦА
И протекли викенд обиловао
је надметањима у стрељаштву.
На искушењима су били кадети, а чланови СД-а „Панчево 1813” још једном су потврдили да спадају у ред најбољих клубова у овом спорту
које наша земља тренутно има.
У Новом Саду је одржано
финале Купа Србије у кадетској конкуренцији, а гађало
се из ваздушне пушке у дисциплини тростав. Боје клуба из нашег града бранила су
три одлична такмичара.

Алекса Ракоњац је освојио
златну медаљу погодивши 590
кругова: 197 у клечећем, 199
у лежећем и 194 у стојећем
ставу. Ива Ракоњац је била
шеста, с 580, а Теодора Кондић осма, с 576 кругова, иако
је у лежећем ставу остварила

свих 200 кругова – имала је
двадесет погодака у центар.
Такође у Новом Саду одржано је и Првенство Србије
за кадете, у истој дисциплини, а на том надметању СД
„Панчево 1813” представљала су четири млада стрелца.
Алекса Ракоњац је поново
доказао да је најбољи кадет
у нашој земљи, јер је с погођених 586 кругова освојио и
титулу шампиона Србије. Теодора Кондић се пласирала на
пето место, с 584 круга, док
су Ива Ракоњац, с 568, и Ана
Токић, с 556 кругова, допринеле освајању четвртог места за пан че вач ку еки пу
кадеткиња.
Од 11. до 15. новембра у
Новом Саду су одржане припреме најбољих младих такмичара Стрељачког савеза Србије који се надмећу у гађању
из ваздушне пушке и пиштоља. Поред тренера Синише
Вељковића, из Стрељачке дружине „Панчево1813” у кампу
је било највише учесника –
чак седам. То су својим резултатима заслужили: Алекса Ракоњац, Теодора Кондић,
Ива Ракоњац, Ана Токић, Стефан Кешишјан и Марко и Велимир Нинковић.
На контролном такмичењу
у гађању из ваздушног пиштоља Марко Нинковић је био
други, са чак 549 кругова. Велимир Нинковић је заузео
треће место, с 545 кругова,
док је Стефан Кешишјан био
девети, с 520 кругова.
Наредно такмичење стрелаца биће за две недеље у Нишу. Тада је на програму друго ко ло Ку па Ср би је по
А-програму.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

„БАНАТСКИ БИКОВИ”
СТАЛИ У ПОЛУФИНАЛУ

Пр ви ре ги о нал ни клуб на
овим просторима у америчком фудбалу, састављен од
спортиста из Вршца и Панчева, скренуо је пажњу поклоника овог спорта на себе.
Банатски бикови су током
ове сезоне имали прилично
много успеха, а пласирали су
се и у полуфинале плеј-офа.
Нада да се може стићи до
финала и, евентуално, до шампионске титуле изгубљена је
прошлог викенда у главном
граду. Иако гости нису отпутовали на овај сусрет с белом

заставом, већ су желели да
дају свој максимум и да се
докопају саме завршнице такмичења, Београдски вукови
су били бољи и заслужено
тријумфовали са 79:44.
Било како било, Банатски
бикови су покренули нешто
ново. Показали су за кратко
време да ентузијазмом и упорношћу може да се дође до вели ких ре зул та та. Са да им
предстоји пауза у раду, а потом почињу припреме за нову сезону, у којој ће такође
имати највише амбиције.

Град на обали Тамиша заиста
јесте – спортски. Стонотениски клуб Панчево је остварио
свој највећи успех до сада, јер
су се његова и мушка и женска
екипа пласирале у Прву лигу
Србије. Свака част!
Тим наших стонотенисера
сачињавали су: Немања Марић, Зоран Каракашевић, Александар Вићентијевић, Јован Прља и Јожеф Млеков. Женску
екипу је предводила тринаестогодишња кадеткиња Јелена
Стефановић, а с њом су играле
и јуниорке Ања Праштало и
Катарина Лаура Михајлов.
У новој сезони, у такмичарској години 2020/21, надметање у Првој лиги одржава се
турнирски, па ће бити одиграна три турнира. Првих шест
екипа ће на пролеће разигравати по двокружном систему,
за прва два места која воде у
Суперлигу. Других шест тимова

ће се по истом систему борити
за опстанак у лиги.
Прво надметање у Првој лиги за мушкарце одржано је у
Зрењанину, где су Панчевци
постигли одличан резултат.

Победили су Панонију из Новог Сада, Чукарички из Београда и екипу Зеленика. После
велике борбе изгубили су меч
од Челарева, па после четири
кола наша мушка екипа заузима пето место на табели.
У Бечеју су одиграна четири
кола Прве лиге за жене. Младе
Панчевке, без најбоље играчице Вање Стојић, нису успеле да
остваре победу над далеко искуснијим екипама иако су приказале велику борбеност. Оне
ће у преосталим мечевима покушати да остваре победе против екипа које су им конкуренти у борби за опстанак.
Панчевачка нада стоног тениса Јелена Стефановић, након што је у конкуренцији млађих кадеткиња била првак Србије у дублу и трећа у појединачној конкуренцији, наставила је да побеђује и као кадеткиња. На турниру одржаном
протеклог викенда у Бечеју, који се бодује за ранг-листу Стонотениског савеза Србије, она
је убедљиво освојила прво место, победивши све своје конкуренткиње.

У СТК-у Панчево у току је
упис у школу стоног тениса за
дечаке и девојчице од седам до
четрнаест година. Сви заинтересовани могу се јавити понедељком и четвртком од 18 до 20 сати у сали КУД-а „Петефи Шандор”, у Улици цара Лазара 19.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ТУЖНА ФУДБАЛСКА ЈЕСЕН
У петнаестом колу Прве лиге
Србије, прошлог викенда, ФК
Железничар је добио још један јак ударац. Популарна панчевачка „дизелка” већ седам
мечева није осетила сласт победе, а последњи, и то врло
јак ударац задале су јој београдске „тракторџије”: Железничар–ИМТ 0:3 (0:1).
Гости су доминирали током
целог сусрета и потпуно заслужено освојили бодове у мечу
против једног од главних ривала у борби за опстанак. Истина,
имао је Жеља много кадровских проблема пред овај сусрет,
јер је неколико стандардних
играча болесно, али то свакако
не умањује победу ИМТ-а.
На почетку није изгледало да
ће домаћи тим препустити три
бода гостима, али после првог
примљеног гола све наде да
„Жеља” може стићи до повољног исхода пале су у воду. Гости су повели у 16. минуту. На
двадесетак метара од свог гола
лопту је изгубио штопер Железничара Немања Марковић, а
после тог кикса гости су лако
дошли до почетне предности.
Железничар се није предавао, момци су покушавали да
дођу до гола ИМТ-а, али видело
се да немају идеју, па су шансе
домаћег тима углавном биле
плод индивидуалних покушаја.
На све то, голман ИМТ-а имао
је свој дан, па је фантастичним интервенцијама свом тиму уливао додатну сигурност.
У 54. минуту гости су дуплирали своју предност, а питање

победника тада је и дефинитивно било одлучено.
– Честитам ривалу на заслуженој победи. ИМТ је показао
квалитет и искористио све наше грешке. Нисмо успели да

У Пироту ће укрстити копља с
још јед ним кон ку рен том за
опста нак у ли ги, до ма ћим
Радничким.
Своје симпатизере су разочарали и фудбалери Динама

одложимо овај сусрет, али до
десет сати нисам знао ни ко ће
уопште играти. После пораза
од Радничког из Сремске Митровице убијена нам је форма
и жеља за напретком. Овако
више не иде. Нешто мора да се
мења. Преузимам одговорност,
попричаћу с председником да
видимо шта даље – рекао је
тренер Железничара Горан Мрђа на конференцији за новинаре после утакмице.
„Дизелка” је играла у саставу: Кнежевић, Јанкулов, Плавшић, Мирков (од 46. минута
Ковачевић), Јовић, Марковић
(од 46. Дашић), Зорица (од 86.
Левићанин), Сурака, Јовановић,
Станић (од 60. Стевановић) и
Савановић (од 78. Јовковић).
Следећег викенда Железничар има још један тежак задатак.

1945. Они су у 17. колу Српске
лиге „Војводина” изгубили дерби у Новом Саду. Домаћа Младост их је савладала са 4:1, па
је своју предност на табели увећала на једанаест бодова. Једини погодак за тим из нашег
града постигао је Станојковић.
Пред овај дерби „брзи воз”
је остао без тренера Жарка Тодоровића, који је одлучио да
напусти клупу.
– После састанка с председником клуба пред меч у Новом Саду одлучио сам да се
повучем с клупе, јер мислим
да је морало тако да буде у
овом тренутку. У протеклом
периоду давао сам целог себе
да направимо екипу и добар
резултат, а разочаран сам што
није све испало као што смо
замислили. Ипак, драго ми је

што сам протеклих годину и
по дана био део клуба и мислим да сам својим радом допринео да остваримо одличне
резултате. Ово није ништа ново, тако је то у тренерском послу. И кад имате и када немате резултате, кофери морају
увек бити спремни – рекао је
сада већ бивши тренер Динама 1945 Жарко Тодоровић.
„Брзи воз” је у Новом Саду
играо у саставу: Гавриловић,
Јанковић, Аничић, Црномарковић, Каранфиловски (од 60.
минута Осман), Ахчин, Матијевић, Станојковић, Јаковашић
(од 57. Пештерац), Златковић
и Пантић (од 46. Андрић).
У претпоследњем колу јесењег дела првенства у Српској

лиги „Војводина” Динамо 1945
у суботу, 21. новембра, игра на
Градском стадиону у Панчеву
против екипе Феникс 1995.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

МАРКО –
АПСОЛУТНО
НАЈБОЉИ
Београдски клубови Краљ и
Ви ди ко вац ор га ни зо ва ли су
прошлог викенда велики отворени шаховски турнир за кадете и јуниоре.

Ово такмичење се традиционално одржава већ осам година узастопно. Учествовало је
око 100 младих шахиста из целе земље, а темпо игре је био
рапид с 15 минута за размишљање по играчу.
Млади Панчевац Марко Милановић, вишеструки кадетски
првак Србије у свим шаховским дисциплинама, иако има
тек 12 година, пријавио се као
и претходни пут за најјачу групу – до 18 година.
Упркос томе што је био далеко најмлађи у класи, после
шест напорних партија, Марко је освојио прво место, а тиме и пехар за апсолутног победника турнира, златну медаљу, шаховску литературу и вредне робне награде.
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ДИНАМО ОПЕТ НА ПОБЕДНИЧКОМ КОЛОСЕКУ

СУПЕРЛИГА
Зрењанин: ПРОЛЕТЕР–ДИНАМО

Искушења као
на траци

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – КУЧЕВО
субота, 16 сати
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА – Н. ПАЗОВА
субота, 17 сати
Јабука: ДОЛОВО – РАДНИЧКИ 1958
недеља, 16.30
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
мушкарци
В. Степа: В. СТЕПА – ОРК ПАНЧЕВО
жене
Јабука: ЈАБУКА–КРУЛЕ
недеља, 18 сати

Одбојка
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
С. Митровица: СРЕМ 2 – ОДБОЈКА 013

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ПИРОТ
субота, 19 сати

(два), Миљан Буњевчевић (три),
Младен Шотић (осам), Стефан
Ковачевић, Никола Перић, Милош Павловић (три), Лазар Павловић, Огњен Тонић, Иван
Дистол (један), Милан Голубовић (три), Милош Костадиновић (пет), Војислав Милуновић, Ненад Вучковић, Никола
Радовановић и Урош Митровић (два гола).

Млади Никола Перић играч
утакмице у Кикинди
Већ 14. новембра панчевачки
„жуто-црни” били су на новом
великом искушењу. Путовали
су у Кикинду, где их је у сед-

најбољег чувара мреже на планети, Дејана, и деде, такође легендарног панчевачког рукометаша, Богосава.
На утакмици у Кикинди Динамо је наступио у саставу:
Иванчевић, У. Павловић (пет
голова), Шотић (три), Ковачевић, Јовановић, Перић, М. Павловић (два), Л. Павловић, Тонић, Дистол (два), Голубовић
(четири), Костадиновић (13),
Милуновић, Вучковић (један),
Радовановић и Митровић (један гол).
Идућег викенда момци трене ра Ком не ни ћа по но во ће
играти у гостима. Предстоји

ПЛИВАЧИ
„ОСВОЈИЛИ”
ЗРЕЊАНИН
На Првенству Војводине у пливању, које је одржано прошлог
викенда у Зрењанину, такмичари ПК-а Динамо постигли су
одличне резултате.
У надметању пионира Срна
Милутиновић је освојила бронзане медаље на 50 м краул и
50 м делфин, а Даница Константинов на 50 м леђно и 100
м мешовито. Екипа коју су чиниле: Даница Константинов,
Нина Чича, Срна Милутиновић и Ни на Ва сил чин за служила је сребрно одличје у
тр ци шта фе та на 4 x 50 м
мешовито.
Сјајни су били и кадети. Андреа Нађ је тријумфовала на
100 м прсно, а на 100 м краул
је била трећа. Марта Константинов је зарадила сребро на
100 м прсно, а исти успех је
оства рио и Вик тор Нађ на
100 м леђно.

Јуниорка Миа Пољак зарадила је бронзе у тркама на 100
м краул и 100 м делфин, а сениор Петар Петровић је други
стигао на циљ у надметањима
на 50 и 100 м леђно.

Стране припремио

Александар
Живковић

Друго полувреме је било још
неизвесније, иако га је са два
поготка одлично „отворио” капитен Динама Милош Костадиновић. Уследио је период неефикасне игре домаћих, а гости су то умели да користе, па
је у 45. минуту на семафору
писало – 18:19. Завршница овог
узбудљивог сусрета донела је
игру гол за гол, а тек три минута пре краја утакмице, у 57.
минуту, Панчевци су поново
успели да се „одлепе” на два
гола предности, а онда су, највише захваљујући искуству, рутински утакмицу привели крају.
– Све честитке Спартаку на
сјајној игри. Мој колега Славиша Лаковић извлачи максимум
из екипе, а то се види на терену. Што се тиче наше игре, не
могу да будем презадовољан,
осим резултата наравно. Победили јесмо, али остаје неки горак укус. Никако да оно што
радимо на тренинзима пренесемо и на терен. Као да момцима недостаје самопоуздање. Али
шта је – ту је, настављамо даље
да радимо и да се припремамо
за наредна искушења – рекао је
после утакмице на конференцији за новинаре први тренер
Динама Аким Комненић.
Тим из нашег града играо је
у саставу: Марко Иванчевић
(један гол), Урош Павловић

Овог викенда
Рукомет

Два узастопна
тријумфа

Панчевачки „жуто-црни” поново су на правом путу. Оном
на коме увек желе да их виде и
њихови навијачи – победничком. Рукометаши Динама су у
протеклих седам дана одиграли два првенствена меча у Суперлиги и, што је најважније,
оба су решили у своју корист.
Момци које предводи тренер Аким Комненић најпре су
11. новембра у Хали спортова
на Стрелишту одмерили снаге
са Спартаком из Суботице. Био
је то меч у коме је Динамо све
време доминирао, био у резултатској предности, али и у коме се победник није знао до
самог краја утакмице. Ипак, на
крају је пресудило веће искуство екипе из нашег града: Динамо–Спартак 28:26 (15:12).
Домаћи рукометаши су у деветом минуту водили са 6:3, у
22. је њихова предност износила и шест голова разлике
(13:7), али упорни Суботичани
нису се предавали. У финишу
првог полувремена пришли су
на само „минус два” (13:11),
па су тако наговестили да ће
се велика борба одвијати и у
наставку утакмице. Треба свакако истаћи и голмане Динама Николу Радовановића и Огњена Тонића, који су успели
да одбране по један седмерац
гостима.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

мом колу Суперлиге очекивао
домаћи истоимени тим. Ни у
том мечу није било лако, али
најважније је да су бодови стигли у Панчево: Кикинда–Динамо 29:31 (16:16).
Домаћи тим је боље започео
овај меч. Кикинда је у 14. минуту водила са 9:5, а 240 секунди пре краја првог полувремена имала је два гола предности (14:12). Ипак, када је било
најпотребније, Панчевци су додали гас, па се на одмор отишло при нерешеном резултату.
Много узбуђења донело је и
друго полувреме. Тек у 40. минуту Динамо је поготком Младена Шотића успео да поведе
(20:21), а ни голови Милана
Голубовића и Милоша Костадиновића за 24:26 у 53. минуту нису били гаранција за сигурну победу. Кикинђани су успели да изједначе на 28:28 три
минута пре краја утакмице, али
то је било све од њих у овом
мечу. Искуснији тим из Панчева зналачки је утакмицу привео крају, а коначан ударац домаћину задао је Урош Павловић: Кикинда–Динамо 29:31.
Оно што све љубитеље спорта у нашем граду посебно може да радује, јесте податак да
је за играча утакмице проглашен млади голман Динама Никола Перић, наследник некада

им пут у Зрењанин и мегдан с
домаћим Пролетером.

Девојке дочекују Кучево
у још једном дербију
После серије од шест узастопних победа у Супер Б лиги рукометашице ЖРК-а Панчево
претрпеле су и први пораз. Оне
су прошлог викенда гостовале
у Прокупљу, где су од Топличанина изгубиле с 32:29 (17:15).

Иако су остале без бодова, девојке из нашег града су и у овој
утакмици изгарале на терену,
давале све од себе, али против
искусних рукометашица из Прокупља више нису могле. У центру пажње, бар када су голови у
питању, била је сјајна Валентина
Божиновић, која је чак десет пута погодила мрежу домаћина, а
одличан деби у дресу Панчева
имала је и јуниорска репрезентативка Србије Хелена Инђић.
– Знали смо да нас очекује
тешко и неугодно гостовање.
Топличанин је јако искусна екипа и сигуран сам да ће мало која екипа успети да освоји бодове у Прокупљу. Не могу ништа
да замерим мојим девојкама.
Бориле су се као лавице, али
овог пута је ривал био успешнији. До 51. минута смо имали
активан резултат, промашили
смо и два седмерца, али шта је
– ту је. Идемо даље. Предстоје
нам нова тешка искушења у којима желимо да остваримо добре резултате – рекао је у телефонском разговору тренер
ЖРК-а Панчево Марко Крстић.
Тим из нашег града играо је
у саставу: Милица Илић, Бојана Балабан, Анастасија Грговски, Тијана Симић (четири гола), Теодора Станојевић, Марија Митрић (шест), Светлана
Ничевски, Анастазија Јамбрушић, Даринка Петронијевић
(један), Дијана Балабан, Хелена Инђић (пет), Ивона Пешић,
Александра Васић (три) и Валентина Божиновић (10 голова).
Првенствена трка се наставља у суботу, 21. новембра. Баш
на Све тог Аран ђе ла у Ха ли
спортова на Стрелишту гостоваће екипа Кучева. Тим који је
претрпео само један пораз свакако је ривал за поштовање,
али сви они који воле ЖРК
Панчево сигурни су да ће наше девојке и овог пута бити на
висини задатка. Утакмица почиње у 16 сати, али биће одиграна без присуства публике.

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Апатин: ДУНАВ 2014 – ДИНАМО
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: НЕОЛИТ–БНС
субота, 18 сати, ОШ „Јован Јовановић Змај”

Фудбал
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Пирот: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ФЕНИКС 1995
субота, 13 сати
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–ПРОЛЕТЕР
Старчево: БОРАЦ – ЈЕДИНСТВО (БК)
недеља, 13 сати
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ЈУГОСЛАВИЈА
Б. Н. Село: СЛОГА–БАК
Гај: ПАРТИЗАН–СТРЕЛА

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Кикинда: КИКИНДА–ДИНАМО

29:31

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Прокупље: ТОПЛИЧАНИН – ЖРК ПАНЧЕВО 32:29
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА – РАДНИЧКИ 1958
Јабука: ДОЛОВО–СОМБОРЕЛЕКТРО
Моктин: Ц. ЗВЕЗДА – ДОЛОВО

27:25
29:25
33:34

Одбојка
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – БАГЉАШ

3:0

Кошарка
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЈЕДИНСТВО

83:76

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: НЕОЛИТ–ОПОВО
Качарево: ЈЕДИНСТВО–БНС

95:90
86:82

Фудбал
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ИМТ

0:3

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Нови Сад: МЛАДОСТ – ДИНАМО 1945

4:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Кикинда: КИКИНДА 1909 – МЛАДОСТ
Пландиште: СЛОГА–БОРАЦ

1:1
4:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ПАРТИЗАН (У)
Иваново: СТРЕЛА–ПОЛЕТ
Алибунар: БУДУЋНОСТ–СЛОГА
Б. Црква: БАК – С. ТАМИШ

0:2
1:3
1:0
3:1

ШАХОВСКИ КУТАК
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8
7
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Се4
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ПУН ПОГОДАК ОДБОЈКЕ 013

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Одлична партија
панчевачких девојака
На реду је Сремска
Митровица
Утакмицама седмог кола прошлог викенда је настављена
првенствена трка за бодове у
Другој лиги група „Север” за
одбојкашице. С обзиром на
то да су ове сезоне једине
пред став ни це пан че вач ке
женске одбојке, а да су прошлог викенда биле и једини
тим у игри преко преко мреже из нашег града који је
имао првенствени дуел (одбојкашима Борца су одложене утакмице у Суперлиги),
све очи поклоника овог спорта биле су упрте у девојке које предводи тренер Владимир
Јованчић.
У сали Основне школе „Јован Јовановић Змај” одигран
је занимљив дуел, у коме су
Драгана Марковић, Јелена
Петров и њихове саиграчице
демонстрирале свој квалитет,
па су без већих проблема дошле до нових бодова: Одбојка 013 – Багљаш 3:0, по сетовима 25:16, 25:19 и 25:17.

Панчевке су од самог почетка сусрета дале гошћама
до знања да у овом дуелу немају велике шансе. Сигурне
на пријему, непрелазне у блоку, прецизне са сервис-линије, девојке из Одбојке 013 ређале су поене, па су без великих мука дошле до вођства
од 1:0.

Мирисати

Други сет је донео нешто
озбиљнији отпор девојака из
Зрењанина, али успеле су да
парирају само до његове средине. Овај део утакмице Панчевке су „отвориле” ас-сервисом Александре Гаћеше,
Драгана Мaрковић је сигурним поенима довела свој тим
у вођство од 15:12, али ни

тада Зрењанинке нису посустајале. Задржале су резултатски прикључак, све док
сјајна Милица Кужић са два
ефектна поена није свом тиму донела предност од четири поена (21:17). Уследио је
двојни блок Софије Ашанин
и Те о до ре Ми нић, па још
један смеч Ку жи ће ве за

убедљивих 25:19 и вођство у
сетовима од 2:0.
Одбојкашице Багљаша нису имале решења за добру и
разноврсну игру Панчевки. У
пољу тима из нашег града доминирала је искусна Јелена
Петров, која је сјајно одбранила готово сваки напад Зрењанинки и тако уливала додатну сигурност својим саиграчицама.
С великом резултатском,
али и психолошком предношћу Панчевке су ушле и у
трећи сет. Опет је Александра Гаћеша била та која је
ас-сервисом пореметила пријем Зрењанинки, а недуго затим исто је учинила и Јована
Кљајић. Гошће су некако успеле да поведу са 8:9, а онда је
тренер Одбојке Владимир Јованчић затражио тајм-аут,
свој први на утакмици. Одлични стратег панчевачког
тима имао је шта да каже
својим девојкама, а оне су га
очигледно послушале, јер је
после кратког одмора на терену играо само један тим –
онај из нашег града.
Фантастично је реаговала
Драгана Марковић када је полетела кроз ваздух и левом
руком, готово са самог паркета, паралелно с мрежом,
пре ба ци ла лоп ту у по ље

противница... Одбојка 013
изједначила је на 9:9, а тај
потез као да је улио додатну
снагу тиму. Александра Гаћеша је сервисом потпуно
разбила концепцију игре Зрењанинки, одлична је била и
Милица Кужић, а у самом
финишу меча, када је победник био познат, тренер Јованчић је шансу указао и девојкама с мањом минутажом.
Своју је најбоље искористила млада Нина Јовановић, која је са два ефектна поена, на
самом крају утакмице, задала и завршни ударац тиму из
Зрењанина.
– Честитам девојкама на
залагању и победи. Мислим
да наша победа ниједног тренутка није долазила у питање и да смо заслужено освојили цео плен. Надам се да
ћемо наставити да тренирамо у пуном саставу, а сигуран сам да ће девојке и у наредним утакмицама давати
све од се бе ка ко би смо
наставили да остварујемо добре резултате – рекао је после утак ми це Вла ди мир
Јованчић.
Девојке из Одбојке 013 наредног викенда путују у Сремску Митровицу, где ће одмерити снаге са екипом Срем 2.
А. Живковић

Схваташ колико ти је нешто било важно...
... често тек кад изгубиш то што је било део тебе.
То је, негде, природно, није само твој проблем.
Величамо појаве, ствари и особе које нису крај нас.
Занемарујемо блискост с онима који су ту.
Не обраћамо пажњу на свакодневне „мале” лепоте.
И не мислимо само, чак „знамо” да смо лепо, ето, заслужили.
Док не постану бивше – мирисати дивоте око себе и у себи!

Тоналитет
Закачиш се за неки звук.
Мелодија која ти прија.
Певушиш је у себи.
Копчаш и конташ тај тон.
Диже те, па спушта...
Све ради како треба.
Извлачи из тебе емоције.
Чувај тај тоналитет.

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ ПАНОНИЈЕ

ИВАН ОСВОЈИО БРОНЗУ
На планини Повлен, тридесетак километара од Ваљева,
у недељу, 15. новембра, одржано је занимљиво атлетско надметање „Trail Race”. Учесници из целе Србије такмичили
су се на дистанцама од 10 и
17 километара, а члан панчевачке Паноније Иван Мишкељин освојио је бронзано одличје у трци на 10.000 метара.
То надметање је стартовало близу планинског дома, а
трчало се до највишег врха
на Малом Повлену и назад
до планинског дома. У питању је веома захтевна и тешка
стаза. Одмах после старта трке такмичари су излазили на
гре бен пла ни не, на ве о ма

оштре и стрме стене, које су
притом биле и врло клизаве.

Такође, око седмог километра, тр ка чи су мо ра ли да

прођу и веома оштру падину,
а да би савладали и ту препреку, хватали су се за гране
дрвећа како не би пали. Иван
Мишкељин је тако на циљ
стигао трећи, после Алексе
Петковића и другопласираног Александра Божовића.
Било је то врло тешко, захтевно, али и лепо такмичење,
на коме су чланови АК-а Панонија показали да имају успеха и у оваквим, екстремним
тркама. Иначе, прослављени
маратонац Иван Мишкељин
издао је своју прву књигу, под
насловом „Трка у мојој глави”, чија ће промоција ускоро бити орга низована и у
нашем граду.
А. Ж.

Из снова
Латиш се посла који није рађен дуго.
Присећаш се снова.
Тамо видиш најдубље страхове.
По њима копаш да нађеш наду.
Сматраш да из њих произлази вера.
Знаци на које наилазиш чине ти се судбоносним.
Баш тако – чине ти се.
Нема ништа без непрестаног копања по реалном.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Невена Ђорђев,
васпитач:

Драгојла Поповски,
пензионерка:

Коста Ђурђев,
пензионер:

– Преселила сам
се пре неколико дана,
па ћу време провести
код куће у сређивању
и распремању. Свакако
и због ситуације
с вирусом не бих
никуд ишла.

– Шетаћу, као и
обично. Одем до
Народне баште, ако
време то дозвољава,
или шетам поред
Тамиша. Тако пролазе
дани, избегавам
затворене просторе.

– Живим на селу,
па време често
проводим напољу.
Ако се некуда упутим,
ставим маску.
Клоним се затворених
објеката, чувам се
колико могу.
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