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Број 4951, година CLIII

ПУТПУТ

Правило је да вакцинисане особе имају блаже симптоме, 
болест краће траје и опоравак је код њих бржи, у болнице иду

заражени старији с дијабетесом, високим притиском...

Цигарете
поскупеле и још ће

» страна 3

ПРОМО
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МНОГО ЗАРАЖЕНИХ КОРОНОМ,
АЛИ НЕМА РАЗЛОГА ЗА ПАНИКУ

Панчевци пливали
за часни крст

» страна 8
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НОВО У ГРАДУ!

ПРОМОВојводе Радомира Путника 1

Одбрана на суду грађана
који немају за адвоката

НАША ТЕМА

n Нови изглед интернет
портала „Панчевац”.

n Информације 24 сата дневно, 
седам дана у недељи.

n Бесплатни огласи на сајту 
за оглашиваче у листу.

УСКОРО!
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ДО КАДА ЋЕ РАСТИ
ЦЕНА „ПОЛОВЊАКА”

ПАНДЕМИЈА И ТРЖИШТЕ

ПАНЧЕВАЧКА РАЗГЛЕДНИЦА

Пивара, здање које умире
због наше равнодушности

страна 5

страна 11



тога, одмах настави инфраструктурно
комунално опремање и Северне зоне 3,
а градска власт се нада да ће град у овој
зони добити можда још два инвеститора
на нивоу ZF-а и „Брозеа”, а све то с
циљем привредног развоја Панчева и,
што је једнако важно, запошљавања
наших суграђана.

Куповина вртића и
коришћење електронских услуга

После летошњег ребаланса буџета Гра-
да панчевачка каса била је „тешка”
6,63 милијарде динара. Локална извр-
шна власт определила је новац за
капитални пројекат – набавку вртића,
који ће се спроводити у три буџетске
године. Планирана су средства у укуп-
ном износу од 110 милиона динара. За
изградњу водоводне мреже у насељу
Кудељарски насип – трећа фаза плани-
рана су средства у износу од 15,6
милиона динара, а из трансфера АП
Војводина издвојен је новац и за реха-
билитацију некатегорисаних путева у
катастарским општинама Банатско
Ново Село, Долово и Јабука. Улагано је
и у реализацију пројеката отварања
вртића у Долову и Банатском Новом
Селу, уређења пијаце у Глогоњу...

У насељу Содара, у склопу пројекта
јавно-приватног партнерства на рекон-
струкцији улица у Панчеву, рехабилито-
вано је шест улица. Потом су се радни-
ци и машине преселили на Стрелиште,
где је била предвиђена дужина трасе од
2,1 километра. До краја претходне
календарске године и то је окончано.

Средином јула започета је реализа-
ција дугогодишњег пројекта „Панчев-
ца” „Мултијезички додатак”. Као и у
претходних десетак година, уз пројект-
но суфинансирање Града Панчева,
додаци на четири језика најбројнијих
националних заједница у нашем граду
– на македонском, мађарском, словач-
ком и румунском језику – изашли су по
три пута на осам страна. Реакција јав-
ности на приближавање културе и исто-
рије комшија различитих национално-
сти била је, као и увек, позитивна. Наш
лист ће наставити да објављује текстове
на језицима мањина и током 2022.

Невладин сектор је реализовао
„Истраживање о коришћењу електрон-
ских услуга у граду Панчеву”. Резулта-
ти кажу да је електронске услуге кори-
стило око 63 одсто испитаника, од чега
самостално 31 одсто. Услугу локалног
система за пријављивање комуналних

проблема „Систем 48” користило је 22
одсто испитаника, с просечном оце-
ном 2,23. Испитаници су на питање да
ли су им е-услуге олакшале живот
дали просечну оцену 4,02. Само чети-
ри одсто испитаника је вакцинацију
оценило ознаком „лоше”, док је оста-
так дао високе оцене вакцинацији.

Сређивање центра и стратешко
партнерство НИС-а и „Петрохемије”

У августу су започети велики радови у
центру града: пресвлачен је, фазно,
коловоз у улицама Димитрија Туцови-
ћа, Генерала Петра Арачића и Војводе
Петра Бојовића, од раскрснице са Ули-
цом Моше Пијаде до Доситејеве ули-
це. Овај део центра града био је, фазно,
затворен за саобраћај. Текући пробле-
ми, који се односе на одржавање пута
на предвиђеној траси, решени су пре-
свлачењем коловоза, јер је дотрајали
асфалт било тешко више крпити. Ком-
плетну рехабилитацију овог потеза
пратиле су и промене траса градског
превоза. Замењено је око 30 шахти,

урађене су нове сливничке везе и ниве-
лисана је коловозна конструкција,
како се вода не би задржавала. Коловоз
је уздигнут ради лакшег паркирања и
заштићен је топловод. У овај захтеван
посао биле су укључене јавне службе,
јавна предузећа, полиција... Све је
завршено, како је и најављено, среди-
ном септембра.

На основу одлуке о социјалној
заштити грађана у нашем граду функ-
ционише Народна кухиња, а у оквиру
ње и додела пакета социјално најугро-

женијем становништву у насељеним
местима. У 2021. години из буџета
Града издвојено је 30 милиона динара
за потребе Народне кухиње, а грађани
који се налазе у стању социјалне потре-
бе то право остварују посредством
Центра за социјални рад. Обезбеђени
су и пакети помоћи с најосновнијим
животним намирницама и хигијенски
пакети за социјално најугроженије ста-
новнике насељених места. У току је
санација свих трију клубова за стара
лица на територији града. У оквиру
клубова постоји и услуга помоћи у
кући, која пре свега служи најстаријим
и слабо покретним особама, а 16
геронтодомаћица свакодневно обила-
зи укупно 70 корисника.

За крај овог прегледа пословна вест
деценије: Министарство привреде у
име Владе Републике Србије, компа-
нија НИС и „ХИП–Петрохемија” пот-
писали су 24. децембра Уговор о стра-
тешком партнерству, чиме је руско-
-српски нафтни гигант повећао вла-
снички удео у панчевачком петрохе-

мијском комплексу с досадашњих
20,86 одсто на 90 одсто. Овим чином је
завршена вишедеценијска сага, о којој
су маштале генерације рафинераца и
петрохемичара у историји нафтне и
петрохемијске прераде у нашем граду
дугој преко 50 година – да Рафинерија
и „Петрохемија” буду јединствен про-
изводни систем под једном капом.
НИС је преузео обавезу новчане дока-
питализације у висини од 150 милиона
евра и изградње постројења за
производњу полипропилена капаците-
та од најмање 140.000 тона годишње у
року од шест година, као и плаћања
пенала уколико буде каснио са инве-
стицијом. У НИС-у истичу да ће се
стратегија даљег развоја „Петрохеми-
је” заснивати на модернизацији основ-
них производних капацитета и изград-
њи нових постројења, затим на повећа-
њу енергетске ефикасности и ефика-
сности пословања, као и на реализаци-
ји пројеката из области заштите
животне средине. Циљ је обезбеђивање
дугорочно одрживог пословања
„Петрохемије” и јачање њене конку-
рентности на тржишту.

„Отпутовала” је 2021, са свим сво-
јим лошим и добрим моментима. У
2022. години главу горе, кренимо од
себе ако нам је до мењања света око
нас. С. Трајковић

Једноставно је препознати који су
догађаји, у нашем дворишту, били
најупечатљивији у претходној, 2021:
почетак вакцинације грађана против
коронавируса и подела на оне што
сматрају да вакцина спасава животе и
антиваксере, асфалтирање у самом
граду и у насељеним местима на тери-
торији Панчева, планови за даљи
развој града... Извештачи „Панчевца”
су радили свој посао – обавештавали су
јавност о свим актуелним догађајима,
активностима градске власти, удруже-
ња грађана и невладиног сектора, о
стварима које муче обичног човека...

Протрчаћемо, у два наставка,
закључно са овим другим делом, зајед-
но с вама кроз прошлу годину из угла
текстова објављених у најстаријем
живом недељнику у Србији.

Помоћ пољопривреди и
завршетак четврте фазе радова

Средином године градски челници су
посетили ШОСО „Мара Мандић” и
дневни боравак „Невен”, пошто је Град
Панчево за проширење капацитета и
унапређење услова рада боравка издво-
јио два милиона динара. „Невен” је
намењен деци, младима и одраслим
особама са интелектуалним тешкоћа-
ма, као и особама с телесним и сензор-
ним оштећењима. Новац је издвојен
ради обезбеђивања 60 квадратних мета-
ра додатног простора, како би се при-
ступило формирању додатних васпит-
них група и скраћивању листе чекања.

Министарство пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде са Светском банком
започело је пројекат за доделу беспо-
вратних средстава малим пољопривред-
ним газдинствима и предузећима. Једно
газдинство може добити бесповратно
максимално 25.000 евра, док фирме
могу да рачунају и на 200.000 евра.
Средства су била доступна само за оне
чија идеја има перспективу у даљем
развоју, а капиталне инвестиције обухва-
тају набавку нових машина и опреме,
инвестиције у дигитализацију/аутомати-
зацију, као и за изградњу објеката, инве-
стиције везане за коришћење обновљи-
вих извора енергије... Бесповратна сред-
ства су намењена и за набавку, поставља-
ње и опремање пластеника за производ-
њу поврћа, воћа и цвећа, а држава пома-
же пољопривредницима да купе и нове
тракторе, комбајне, опрему за орезивање,
млевење, сечење, системе за заштиту од
града у вишегодишњим плантажама, да
обезбеде уређаје за наводњавање...

Завршена је четврта фаза радова у
северној индустријско-пословној зони.
Изграђена је комплетна комунална и
сва остала инфраструктура за стварање
нове гринфилд зоне и завршена послед-
ња деоница Улице 7. нова, а преостало је
прикључење на магистрални пут Панче-
во–Зрењанин. Створен је потенцијал за
даље ширење погона како постојећих
инвеститора, тако и за долазак нових.
Иначе, преко пута Северне зоне 1 при-
према се нови 91 хектар за нову грин-
филд зону и ушло се у израду планске
документације. План је да се, након
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Права 
пријатељства
Са сваком новом годином
пожелим да стекнем правог
пријатеља. Можда је то преам-
бициозна жеља јер су права
пријатељства ретка и искрена.
То су они људи који вас држе за
руку и када је добро и када је
лоше.

На помен правог правог при-
јатељства прва асоцијација ми
је она.

Имамо читавих десет , за по
сваки прст на две руке, читавих
десет година, и држимо се за те
руке док трчимо низ улицу тра-
жећи савршено место да се
сакријемо док неки наш зајед-
нички пријатељ броји до сто. С
тих десет биле смо довољно
мале да висимо с брезе испред
комшијске куће и довољно
велике да разговарамо о деча-
цима, пратимо моду. О, да,
морале смо имати ту тексас
кошуљу и панталонице од три
фртаља... довољно велике да се
држимо за руке, док држимо
дезодоранс и претварамо се да
је микрофон, а ми неке светске
звезде...

Држале смо се за руке и док
су бомбе летеле око нас, сећам
се једне узбуне, једне сирене
која је значила опасност...
држећи се за руке, ходале смо
улицом бочно уза зидове кућа,
како нас не би видели, не би
гађали...

Држећи се за руке отишле
смо и први пут на море с дру-
штвом – тачније са школом,
заједно... Није знала да плива,
па сам се уписала у школу пли-
вања заједно с њом, иако сам
била добар пливач... мало због
ње, а мало и због маме – да јој
донесем диплому како не би
бринула кад одем у „дубоко”...
Заједно смо ишле на балет,
вежбале, тренирале, дружиле се
и први пут стале на „шпиц”.
Заједно смо планирале матур-
ско вече, испробавале хаљине,
ишле код фризера не бисмо ли
имале најлепше фризуре...

Онда су нам се путеви мало
раздвојили. Живот у различи-
тим градовима и обавезе утица-
ли су на то да се не виђамо баш
тако често, али када се видимо,
све је исто. Заједно смо просла-
виле десет година матуре уз
песму „Десет година је прошло,
а ја њу и даље волим” држећи се
за руке. Док је изговарала „да”,
ја сам била ту негде иза ње, да
јој чувам леђа... као и у животу...
и пружим руку, ако затреба...

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

ШТА ЈЕ ОБЕЛЕЖИЛО ГОДИНУ ЗА НАМА (2)

Слога.

Ових дана на Тамишу

Снимио: Милан Шупица

ВЕЋЕ ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ И СТАПАЊЕ ГИГАНАТА
Пише: Сузана Јанковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА
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Број прегледа у пријемно-три-
јажним центрима и збрињава-
ња у ковид болницама у Србији
полако почиње да расте, што
говори у прилог чињеници да
омикрон сој короне не изазива
код свих заражених благу кли-
ничку слику. Додатни проблем
је све већи број инфицираних
здравствених радника, па су они
који тренутно раде под великим
притиском да направе додатне
напоре и збрину све пацијенте
којима је неопходна помоћ меди-
цинара.

Како истиче др Љиљана Тимо-
тијевић, директорка Завода за
плућне болести и туберкулозу
у Београду, установе која је
поново постала пријемно-три-
јажни центар за заражене коро-
ном, број пацијената je осетно
порастао. За само један дан
број прегледаних је са 180 нара-
стао на 290.

– Доста њих смо послали на
лечење у болницу. Сада већ има-
мо већи број тежих и компли-
кованијих случајева. Код нас
долазе пацијенти који су прет-
ходно били у ковид амбуланти.
Лекари у тим амбулантама про-
цењују да ли је неки пацијент
тежак случај и, уколико не могу
да помогну, шаљу га код нас да
урадимо додатни преглед. Ми
шаљемо у болнице оболеле који-
ма је неопходна хоспитализа-
ција. Када пацијенти дођу код

нас, морају да имају позитивни
налаз на ковид, без обзира на то
да ли је реч о антигенском или
ПЦР тесту, и упут из ковид амбу-
ланте – наглашава др Љиљана
Тимотијевић за „Политику”.

Она напомиње да млади и
даље, на срећу, имају лакшу
клиничку слику короне, а да
се у болнице шаљу особе сред-
њих година и старији људи који
имају придружене болести,
попут високог крвног прити-
ска, дијабетеса…

– Много је младих невакци-
нисаних особа које траже помоћ.
У року од пет-шест дана за њима
дођу њихови родитељи или ста-
рији чланови породице којима
су пренели вирус. Све иде укруг.
Људи морају да реагују и да
одмах дођу код лекара уколико
имају повишену температуру
коју данима не могу да оборе

помоћу лекова. То је аларм. Бла-
жа клиничка слика је ако неко
има гребање у грлу и секрецију
из носа. Ковид је системска
болест и никад не знамо који ће
орган напасти. Он напада крв-
не судове свих органа и ткива.
Зато оне људе за које процени-
мо да не могу амбулантно да се
лече шаљемо у болницу. То су
особе сa упалама плућа и падом
нивоа кисеоника. Њима је нео-
пходна кисеоничка потпора.
Очекујемо још већи раст броја
заражених короном – истиче
директорка завода.

– Омикрон сој је такав –
брзо се преноси и краће му је
време инкубације. Ипак, пра-
вило је да особе вакцинисане
против ковида имају блаже
симптоме, болест краће траје
и опоравак је код њих бржи.
И мање постковид тегобе има-
ју имунизовани. Зато и даље
препоручујемо грађанима да
што пре приме цепиво против
ковида. Када невакцинисани
дођу на преглед, кажу нам да
би сигурно примили вакцину
да су „знали да вирус стварно
постоји” и да је то „овако тешка
болест”. Углавном нам обећа-
ју да ће се вакцинисати када
оздраве. Али има и оних који
упркос дијагнози ковида и даље
не верују у ту болест – додаје
др Љиљана Тимотијевић и
каже да нема гужви и вели-
ких редова за прегледе.

Број хоспитализација расте
и у другим земљама. У САД је
достигао нови рекорд од око
141.000 оболелих који су
хоспитализовани због ковида.
За само три недеље откако је
почео да доминира омикрон
сој вируса удвостручен је број
хоспитализованих. У неким
државама САД болнице су пре-
оптерећене, а 40 клиника је
морало да одложи операције
и прегледе нековид пацијена-
та. Очекује се да ће многе слу-
жбе имати проблема с радном
снагом због великог броја обо-
лелих, а већ сада се у неким
продавницама могу видети
празни рафови.

Светска здравствена органи-
зација упозорила је да ће до кра-
ја фебруара половина Европља-
на добити корону због омикро-
на, који је постао доминантан и
на Старом континенту.

Правило је да
вакцинисане особе
имају блаже симптоме,
болест краће траје
и опоравак је
код њих бржи.

У болнице шаљу особе
средњих година и
старије људе који
имају придружене
болести, попут
високог крвног
притиска, дијабетеса...

КОРОНА

Краћа изолација
за заражене

Кућна изолација за оболеле од
ковида19 од18. јануарабиће10
дана, уместо досадашњих 14, и
прекидасебезПЦРтеста– изја-
вила је чланица Кризног штаба
идиректоркаРепубличкогфон-
дазаздравственоосигурањеСања
Радојевић Шкодрић.

Она је за „Танјуг” појаснила
да, уколикопацијентижелерани-
је да прекину кућну изолацију,
контролни ПЦР могу да ураде
послеседамданаионјебеспла-
тан, односно ради се о трошку
државе.

– Уколико је тест негативан,
ослобађају се обавезе да буду у
кућнојизолацији– додалајеона.

ЈКП „ХИГИЈЕНА”

Очишћена дивља
депонија

Запослени у ЈКП-у „Хигијена”
очистилисудивљудепонијууУли-
циПереСегединцауПанчеву.

Из „Хигијене” поново апе-
лују на суграђане да се при-
државају начина на који тре-
ба третирати комунални отпад.

То значи да грађани који
живе у зградама с више ста-
нова користе контејнере, а
они који живе у индивидуал-
ним домаћинствима да кому-
нални отпад одлажу у своје
канте и износе га према важе-
ћем распореду одношења.

Кабасти отпад, поручују из
ЈКП-а „Хигијена”, увек тре-
ба однети на стару депонију.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Било који 

специјалистички

преглед 
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радним данима

од 7 до 14 сати 

и суботом од 
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путем телефона 
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013/21-90-903.

ПРОМО

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

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

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

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

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

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

ОДЛУКА

Ниже цене
тестова за корону

У складу са одлуком донетом
на последњој седници Кризног
штаба за сузбијање заразне
болести ковид 19 и према
информацијама добијеним из
Генералног секретаријата Вла-
де, од почетка недеље је на сна-
зи примена нових цена за
комерцијално тестирање, саоп-
штено је из Завода за јавно
здравље Панчево.

Антигенско тестирање, уме-
сто 3.500 динара, сада кошта
1.800 динара и ради се у лабо-
раторији Дома здравља Пан-
чево, док је за РТ-ПЦР, уместо
9.000 динара, цена сада 6.000
динара (ради се у Заводу за јав-
но здравље Панчево).

ЗБОГ КРЕДИТА

Суђење банкама биће
у Панчеву

У Основни суд у Панчеву током
децембра пристигла су 1.864 суд-
ска предмета у којима су банке
тужене због кредитних трошкова.

Ови предмети су стигли у панче-
вачки Основни суд на основу одлуке
ВрховногсудаСрбијеизмајапрошле
годинеоделегацијинадлежности.

Тако је Основни суд у Панчеву
преузео предмете од Првог и Тре-
ћег основног суда у Београду и
Основног суда у Новом Саду.

– Предметисураспоређенисуди-
јамаграђанскогодељењаураду, који
ће их заказивати поштујући закон-
ске рокове – навео је Основни суд.

Будући да се седишта банака у
Србији на основу којих је успо-
стављенасудсканадлежностнала-
зе у Београду и Новом Саду, пред-
мети су формирани у судовима
ових градова. Али испоставило се
да је број тужби против банака
огроман и да судови не могу ефи-
каснодапоступајуидаихуразум-
ном року реше, па је извршен
пренос, анадлежностуспоставље-
на по месту где грађанин – кре-
дитни клијент којио је поднео
тужбу живи.

Паклице цигарета у Србији
поскупеле су за 10 динара, а
они који нису променили ценов-
нике, то ће ускоро да ураде.
Најјефтиније паклице ће од
сада коштати 290 динара, а нај-
скупље иду и до 600 динара.

Разлог за то је увећање спе-
цифичне акцизе за динар и по
по паклици, па ће држава по
овом основу произвођачима,
уместо досадашњих 78,25, узи-
мати 79,75 динара.

То је норма која је предви-
ђена новим законским реше-
њем, усвојеним у децембра, по
коме се два пута годишње, у
јануару и јулу, све до краја 2025.
године, овај државни намет уве-
ћава за 1,5 динара. Уз њега се
на цену цигарета зарачунава и
пропорционална акциза од 33
одсто, а требало би да она оста-
не и у наредне четири године

непромењена. На све то се дода-
је и ПДВ, па ће због увећаних
државних намета произвођачи
повисити цену за 10 динара,
због чега ће најјефтиније задо-
вољство пушаче коштати 290
динара, а они који воле квали-
тетнији дуван мораће из џепа
да издвоје и 570 динара.

Циљ ових измена је ускла-
ђивање са стандардима ЕУ, по
којима би до 2025. године држа-

ва, уместо садашњих 70,
приходовала најмање
90 евра на 1.000 кома-
да цигарета, односно 1,8
евра по паклици.

Таква пракса, по којој
се због акцизног кален-
дара два пута годишње
увећавају акцизе, наста-
виће се у наредне три
године, што значи да ће
овај државни намет сво-

ју вредност променити још
седам пута, ако не рачунамо
ову промену која ће се десити
за који дан, како би се у наред-
не три године достигли стан-
дарди који важе у Европској
унији.

По тим стандардима треба
очекивати да ће пушачи у Срби-
ји за три године цену свог ужи-
вања плаћати исто као они у
земљама ЕУ. За наше прилике

цигарете су у неким државама
– попут Ирске, где за паклицу
треба издвојити и девет евра –
изузетно скупе. У неким држа-
вама је, међутим, дуван јефти-
нији, па се тако у Аустрији про-
сечна цена по пакли креће 5,1
евро, у Чешкој 3,53, Мађарској
3,90, Словенији 3,69, а у Ита-
лији 4,90 евра, док је у Бугар-
ској само 2,5 евра.

И износ акцизе на течности
за пуњење електронских цига-
ретаувећавасезадинарпомили-
метру, што значи да ће они који
их користе то задовољство убу-
дуће плаћати више, а поскупеће
и несагоревајући дуван.

Све у свему, реално је оче-
кивати да 2025. године српске
цене дуванских производа
достигну европске, па ће у
наредне три године пушачи све
скупље плаћати своје уживање.

ПАНДЕМИЈА НЕ ЈЕЊАВА

ПРИТИСАК НА ТРИЈАЖНЕ ЦЕНТРЕ И КОВИД
БОЛНИЦЕ ЗБОГ ОМИКРОНА

АКЦИЗЕ ПОНОВО РАСТУ

Поскупљују цигарете, за три године достижу цене у ЕУ
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Његова екселенција
Федор Росоха 
обишао поставке у
Народном музеју

Амбасадора 
пријатељске државе
посебно интересовали
додаци на словачком
језику у нашем листу

Ковачичко наивно сликарство
одавно привлачи пажњу и дивље-
ње јавности и стручњака, а један
од највећих успеха доживело је
крајем прошле године, када је
предложено да се наива нађе на
„Унесковој” листи нематеријал-
ног културног наслеђа. Међу
великим поштоваоцима ове врсте
уметности је и Његова екселен-
ција амбасадор Словачке Репу-
блике у Београду Федор Росоха.

Наиме, он је 14. јануара посе-
тио Панчево и Народни музеј,
а један од разлога његове посе-
те била је управо изложба радо-
ва Мартина Јонаша, једног од
најзначајнијих представника
наивног сликарства Словака у
Војводини.

Бесмртни „Ковачички процес”

Непогрешиво обележје Јонаше-
вих радова су мале главе и несра-
змерно велике руке и стопала
главних актера цртежа. Његово
дело познато је и ван граница
наше земље, а о томе сведочи и
златна медаља с међународне
изложбе цртежа у Италији 1978.
године, коју је, поред Јонаша,
примера ради, освојио и леген-
дарни Салвадор Дали. Медаља
је, заједно са осталим призна-
њима, изложена у нашем музе-
ју, а поставку можете погледати
до краја јануара.

Срдачан дочек амбасадору у
Свечаној сали приредили су
домаћини – аутори изложбе
Дамир Прашникар и Гордана
Ђурађевић Прванов, која је и
рестаурирала и конзервирала

слику „Ковачички процес”. Она
је објаснила како је ова слика
дуго била скривена од очију јав-
ности и пронађена је у прилич-
но лошем стању.

Испред Галерије наивне умет-
ности у Ковачици, у сарадњи с
којом је изложба реализована,
амбасадора Росоху је поздрави-
ла и директорка Галерије Ана
Жолнај Барца. Додала је да се,
иако је изложбени простор у
коме се тренутно налазе изузе-
тан, прави дух Ковачице и умет-
никових радова може осетити
само на „домаћем терену”, одно-
сно у њиховој галерији.

Присутан је био и Јан Чех,
власник галерије „Урамљене
успомене” из Ковачице. Он је
био близак пријатељ Мартина
Јонаша, а сада је и власник колек-
ције његових слика и других
предмета које је Јонаш ослика-
вао. Његовој екселенцији је обја-
снио како је колекција настала,
као и зашто је слика „Ковачич-
ки процес”, односно истоимени
историјски догађај који је насли-
кан, веома значајна за војвођан-
ске Словаке.

Гости и домаћини су, након
разгледања изложених слика, из
Свечане сале отишли у обилазак
сталне поставке нашег Народног
музеја. Амбасадор Росоха није
крио задовољство оним што је
видео, постављао је питања у вези
с поставком, а домаћини су му
давали додатне информације.

Креативно упознавање 
с комшијама

Потом је амбасадор Словачке
Републике у Београду Федор
Росоха, према сопственој жељи,
а на обострано задовољство, изра-
зио потребу да се ближе упозна
с додатком на словачком језику
који већ годинама излази у
нашем листу. Зато су улогу дома-
ћина, у другом делу његове посе-
те нашем граду, преузели нови-
нари и менаџмент „Панчевца”.
Амбасадор се, шетајући с нама
кроз центар града, интересовао
за довршене и недовршене гра-
ђевине и коментарисао виђено;
стекли смо утисак да му се цен-
тар Панчева допада.

На самом почетку разговора
власник „Панчевца”, директор

нашег листа и новинари упути-
ли су амбасадора у историју нај-
старијег живог недељника у
Србији, а потом су му прибли-
жили дугогодишњу традицију
издавања додатака у „Панчев-
цу” на језицима најбројнијих
националних заједница у граду.
Наиме, у највећем броју случа-
јева уз суфинансирање Града
Панчева, наш лист дуже од деце-
није објављује додатке на маке-
донском, мађарском, словачком
и румунском језику. Прошле,
2021. године “мултијезички дода-
ци” на четири језика најбројни-
јих националних заједница у
нашем граду изашли су по три
пута на осам страна. Циљ овог
пројекта је упознавање с култу-
ром, историјом и матерњим јези-
ком наших комшија различи-
тих националности.

Амбасадор Словачке Републи-
ке је с великим интересовањем
прегледао прошлогодишње додат-
ке на словачком језику и понео
их на крају са собом како би се
детаљно упознао с њиховим садр-
жајем. Федор Росоха, иначе,
одлично разуме српски језик, а
прилично добро га и говори. Ипак,
уживао је у разговору на свом
матерњем језику с колегиницом
из наше редакције која припре-
ма додатак на словачком.

Амбасадор је показао да је
изузетно добро упознат са чиње-
ницама у вези с тим где је сло-
вачка заједница најбројнија у
јужном Банату и какве су јој
потребе, а обавестио је представ-
нике „Панчевца” на који начин
Амбасада Словачке Републике
пројектно помаже своје суна-
роднике у нашој земљи.

У срдачној атмосфери наста-
вљена је прича о блискости сло-
венских народа – Словака и Срба,
а пре поласка за Београд амба-
садор Федор Росоха најавио је
свој скори поновни долазак у
наш град и посету словачкој зајед-
ници у Панчеву. К. К. и С. Т.
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РЕЗУЛТАТИ РЕФЕРЕНДУМА У НАШЕМ ГРАДУ

Панчево већински
гласало „да”

ВРХ СПС-а У ПАНЧЕВУ

Организација одбора
пред изборе

Пра вио је и Новак гре шке и све би било лак ше кад би био
вак ци ни сан, али они су њега позва ли тамо, а од када је
дошао, тре ти ра ју га као кри ми нал ца. Могли су одмах да
кажу: „Нова че, ниси вак ци ни сан, немој да дола зиш”, и све
би било у реду. Без обзи ра на то да ли је напра вио гре шку
или не, ова кав трет ман не при ли чи људи ма који воде поли -
ти ку у Аустра ли ји... Чиње ни ца је да посто је дво стру ки
арши ни... Не желим да ума њим зна чај Феде ре ра и Нада ла,
али они сигур но не би има ли исти трет ман као Новак.

(Југо сло вен ски тени сер 
и тени ски тре нер Нико ла Пилић, 

„Би-Би-Си”, 14. јану ар)

* * *
Нај ва жни јим дога ђа јем годи не сма трам спон та но буђе -
ње еко ло шке све сти у нашем наро ду. Целог живо та гле -
дам прља ве реке, дивље депо ни је и тежак немар око
себе, али сада се спон та но дого ди ла про ме на. Људи су
поче ли да схва та ју коли ко је сре ди на у којој живе важна.
Пола ко нам дола зи у гла ву да је важни је како живи мо
него шта све има мо. И да смо сви у томе.

(Реди тељ Горан Мар ко вић, 
„Вре ме”, 13. јану ар)

* * *
Када 30 одсто гра ђа на иза ђе на нешто тако фун да мен -
тал но као што су дуго оче ки ва не про ме не Уста ва, нема
места опти ми зму. Овај одзив гово ри нешто дру го, а то је
да гра ђа ни, нажа лост, осе ћа ју да се овим не мења ништа
и да какво ће бити пра во су ђе нај ма ње зави си од тога
како ће бити дефи ни са но у неком акту.

(Суди ја Мио драг Мајић, 
Н1, 14. јану ар)

* * *
Међу на род на зајед ни ца бира погла ви це које могу кон -
тро ли са ти пле ме на и више их ништа не зани ма. Тај став
„само нека се не пуца и то нам је довољ но”, то је све што
међу на род на зајед ни ца мисли о Бал ка ну.

(Нови нар Алек сан дар Три фу но вић, 
ХРТ 2 и „Бука”, 10. јану ар)

* * *
Па та веза са бив шом домо ви ном је код свих била јака,
али је она можда у Сара је ву била изра зи ти ја, јер је тај град
био неки гео цен тар те земље, ту су се саста ја ли и пара лел -
но егзи сти ра ли наро ди, све се ту нека ко меша ло, саста ја -
ло и лепо живе ло. И нор мал но је да човјек, кад жали за
тим вре ме ни ма, жали пре све га за тим одно си ма међу
наро ди ма и одно си ма међу људи ма. Држа ва нек се зове
како хоће, мене то пуно не инте ре су је, али нај ве ћи губи -
так је у томе што ти одно си нису више оно што су били.
Ако је то југо но стал ги ја, онда сам ја југо но стал ги чар.

(Музи чар Федил Реџич, 
пор тал „Теле граф.рс”, 17. јану ар)

* * *
Има ли смо један поре дак који је тра јао дуго, то је Тито.
Имао је три циља – соци ја ли стич ко само у пра вља ње, брат -
ство и једин ство и несвр ста на поли ти ка – то је Тито во
заве шта ње. Чим је он умро, камен на каме ну нема од
њего вог заве шта ња. Дру ги вели ки меси ја који је умро је
Сло бо дан Мило ше вић, који је рекао – сви Срби у јед ној
држа ви. Ми онда изги ну смо и завр ши ло се тужно. И
стал но се пона вља та матри ца, а ја про по ве дам да су
важне инсти ту ци је. Тре ба сва ки дан пона вља ти – власт
ква ри људе, а апсо лут на власт ква ри апсо лут но.

(Про фе сор еко но ми је Мио драг Зец,
Н1, 14. јану ар)

* * *
Расте нека гене ра ци ја оту ђе ни ка, коју забо ле за мате ри -
јал но. То ме ско ро узно си. Неки нови леви ча ри. Анти ка -
пи та ли сти. Има шан се, људи, јер расту људи који кажу „не
тре ба ми ваше луди ло”... Изно ше но ула зи у моду. Деца
која се посве ћу ју кон ти шу, зар то није зани мљив апе р кат
кор по ра тив ном смр дљи вом тржи шту? Јесте и тек ће бити!

(Реди тељ ка Јеле на Бога вац, 
„Данас”, 15. јану ар)

* * *
Када сам рекао „да”, да ли у цркви, пред све до ци ма, у
општи ни, сећам се сво је прве поми сли: „Сад дај све од
себе да ово тво је ’да’ ника да не буде ука ља но”. Када смо
супру га и ја прво дете ства ра ли, кад смо се вен ча ли и
почи ња ли поро дич ни живот, ми смо има ли један тањир
и јед ну виљу шку. Она виљу шку, а ја тањир. Или обр ну то,
све јед но. Поен та је да смо веро ва ли у будућ ност. Тре ба
веро ва ти. Љубав не можеш да осе тиш ако не веру јеш. А
бит но је да то осе тиш, јер сва задо вољ ства дола зе из
испу ње но сти чове ка љуба вљу за свог бли жњег и из оне
љуба ви коју доби ја од свог бли жњег.

(Глу мац Ненад Јездић, 
пор тал „Нова.рс”, 18. јану ар)

КОНЦЕПТ АМБАСАДОР СЛОВАЧКЕ РЕПУБЛИКЕ ФЕДОР РОСОХА У ПОСЕТИ ПАНЧЕВУ

БЛИСКОСТ СЛОВЕНСКИХ НАРОДА

У недељу, 16. јануара, одржан
је референдум о промени Уста-
ва Србије у области правосуђа.
Питање које се налазило пред
грађанима гласило је: „Да ли
сте за потврђивање Акта о про-
мени Устава?”, а они су одгова-
рали са „да” или „не”. Према
незваничним подацима које је
објавила Републичка изборна
комисија, Панчево је на рефе-
рендуму већински гласало „да”:
19.511 наших суграђанки и
суграђана заокружило је „да”,
док је 15.106 њих било за „не”.

Незванични подаци Градске
изборне комисије обелодањују да
је излазност у нашем граду била
око 35 одсто, што је за око пет
процената више него на нивоу
РепубликеСрбије.Напедесет јед-
ном гласачком месту на терито-
рији града Панчева грађани су
већински заокружили „да”, а на
двадесеттригласачкаместавећи-
на је била за „не”. Увидом у запи-
сникесасвихгласачкихместасти-
чесеутисакдајеуруралнимдело-
вима града већина била за проме-
ну Устава Србије у области право-
суђа, а у урбаним против мењања
највишег државног акта.

У сваком случају, грађани с
правом гласа у Панчеву и око-
лини већински су подржали
најављене уставне промене.

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Првог дана викенда, 15. јануа-
ра, највиши руководиоци Соци-
јалистичке партије Србије –
председник те странке Ивица
Дачић и први човек војвођан-
ског одбора СПС-а Душан Баја-
товић – посе-
тили су Град-
ски одбор
СПС-а. На
састанку је
било и гости-
ју; између
осталих, при-
сутан је био
и Бранко
Ружић, пот-
председник
Владе РС и
м и н и с т а р
п р о с в е т е ,

науке и технолошког развоја.
Састанак је био затворен за

јавност, а како смо незванич-
но сазнали, тема је била орга-
низација Градског одбора СПС-а
пред априлске изборе.



О посло ва њу НИС-а у годи ни за нама,
дру штве но одго вор ним про гра ми ма
које ком па ни ја спро во ди и фоку си ма
за 2022. годи ну за „BIZ Life” је гово -
рио Вадим Сми р нов, заме ник гене -
рал ног дирек то ра НИС-а. Пре но си мо
нај за ни мљи ви је дело ве.

Када је реч о про шло го ди шњим резул -
та ти ма, Вадим Сми р нов исти че да је
2021. била вео ма иза зов на за НИС,
јер је дошла после кри зне 2020, када
је пан де ми ја коро на ви ру са темељ но
изме ни ла свет у коме живи мо.

– Има ју ћи у виду те окол но сти, може -
мо да каже мо да смо задо вољ ни оства -
ре ним резул та ти ма, али да исто вре -
ме но оста је мо опре зни, јер кри за још
није про шла. Погле дај те само послед -
њих неко ли ко неде ља и нагле про ме -
не цена наф те на гло бал ном тржи шту.
Таква неста бил ност изве сно не одго -
ва ра бизни су. Тако ђе, наше посло ва ње
зави си и зави си ће од ути ца ја нових
соје ва коро на ви ру са и после ди ца које
ће то има ти на евен ту ал не нове рестрик -
ци је, а самим тим и на потро шњу наф -
те и нафт них дери ва та. Ту је још мно -
го фак то ра на које ком па ни је не могу
да ути чу, док оне има ју зна ча јан ути -
цај на наше резул та те – рекао је заме -
ник гене рал ног дирек то ра НИС-а и
додао да су деша ва ња у 2020. годи ни
пока за ла да руско-срп ски нафт ни
гигант има сна ге и зна ња да пре ва зи -
ђе и нај ком плек сни је пери о де.

– У све му томе смо успе ли захва -
љу ју ћи вели кој пре да но сти запо сле -
них и менаџ мен та, као и добр ом одно -

су нај ве ћих акци о на ра. Због тих резул -
та та, које смо оства ри ли упр кос свим
пре пре ка ма, 2021. годи ну може мо да
назо ве мо пери о дом ста би ли за ци је.
Зна чај но смо уна пре ди ли сво је финан -
сиј ске резул та те и за првих девет месе -
ци оства ри ли нето добит од 13,3 мили -
јар де дина ра. Пока за тељ ЕБИТ ДА
изно си 38,2 мили јар де дина ра, што
је бољи резул тат чак и од оног оства -
ре ног у истом пери о ду 2019. годи не.
Начин на који смо ради ли, наш
послов ни модел и посве ће ност с којом
га спро во ди мо дају нам за пра во да
буде мо опре зни опти ми сти и за 2022.
годи ну – рекао је Вадим Смир нов.

Дру штве на одго вор ност

Без обзи ра на на пан де ми ју и тешке
усло ве посло ва ња НИС је остао лидер у
обла сти дру штве не одго вор но сти. Кроз
про грам  „Зајед ни ци зајед но”, који се
реа ли зу је у сарад њи с 12 локал них зајед -
ни ца од 2009. годи не и захва љу ју ћи
којем је уло же но више од 1,4 мили јар -
де, НИС је про шле годи не орга ни зо вао
сво је вр сни кара ван „Зајед ни ци зајед -
но” који је оби шао шко ле у локал ним
зајед ни ца ма. Повод је био реа ли за ци ја
про гра ма диги та ли за ци је настав ног про -
це са и уна пре ђе ње без бед но сти настав -
ни ка и уче ни ка, а које је НИС подр жао.

– Сву да су нас доче ка ли осме си деце,
који су нам нај ве ћа моти ва ци ја да
наста ви мо с напо ри ма да уна пре ди мо
ква ли тет живо та гра ђа на. Тако ђе, вео -
ма смо поно сни на Клуб волон те ра
НИС-а, који има више од 1.600 чла но -
ва спрем них да се вред но анга жу ју за

добр о бит зајед ни це. Наши волон те ри
до сада су спро ве ли 57 акци ја и оства -
ри ли више од 5.500 волон тер ских сати
у жељи да подр же раз ли чи те ини ци ја -
ти ве и осе тљи ве кате го ри је нашег дру -
штва – рекао је Сми р нов и иста као да
НИС пре све га подр жа ва мла дост и
зна ње, јер су они од пре суд не важно -
сти за будућ ност сва ке земље.

Да под се ти мо, од 2009. годи не НИС
је кроз раз ли чи те дру штве но одго вор -
не про јек те уло жио више од 4,1 мили -
јар де дина ра и у прет ход ној деце ни ји

се тру дио да сво је раз вој не пла но ве хар -
мо ни зу је с потре ба ма зајед ни це. Пре -
ма речи ма заме ни ка гене рал ног дирек -
то ра НИС-а, руско-срп ски нафт ни гигант
наста ви ће да подр жа ва локал не зајед -
ни це, здрав стве не, обра зов не и науч не
инсти ту ци је, уста но ве кул ту ре, да јача
спорт ску инфра струк ту ру и да кре и ра
што боље усло ве како би мла ди људи
оста ли да се обра зу ју и раде у Срби ји.

Зеле на аген да

Ове годи не НИС је подр жао реа ли -

за ци ју 29 еко ло шких про је ка та који
су усме ре ни на сма ње ње зага ђе ња,
уна пре ђе ње енер гет ске ефи ка сно -
сти, обно вљи ве изво ре енер ги је и
уре ђе ње пар ко ва, уз изра ду и постав -
ку ино ва тив них еко ло шких еле ме -
на та.

– Ови про јек ти зна чај но ће уна -
пре ди ти зашти ту живот не сре ди не.
Желим да истак нем да је ово само
наста вак наших напо ра на том пољу,
јер смо од 2009. годи не у уна пре ђе -
ње еко ло шке сли ке у Срби ји уло жи -
ли више од 900 мили о на евра. Тако -
ђе, наста ви ће мо да подр жа ва мо тален -
то ва не поје дин це и обра зов не уста -
но ве кроз про грам „Енер ги ја зна ња”.
У уна пре ђе ње обра зов ног систе ма до
сада смо уло жи ли гото во седам 
мили о на евра. Сти пен ди ра мо срп ске
сту ден те у Срби ји и Руској Феде ра -
ци ји и до сада је подр жа но око 130
сту де на та, од којих је више од 50 већ
запо сле но у ком па ни ји. Али наш циљ
није само да наста ви мо ула га ња у
зајед ни цу. Жеља нам је да буде мо
при мер дру гим ком па ни ја ма да нас
пра те у овом пле ме ни том циљу. И,
на кра ју, жели мо да под стак не мо све
поје дин це да се анга жу ју коли ко је
могу ће за добро бит зајед ни це – рекао
је Вадим Смир нов.
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Због смањеног увоза
половних аутомобила из
Европске уније порасле
цене половњака у Србији

Највише се купују
они из ценовног ранга од
3.000 до 5.000 евра

Продавци очекују
даљи раст цена

Ствар је јасна – мања понуда, виша
цена. Анализа просечних цена ауто-
мобила оглашених на реномираном
сајту за продају половњака показује
да је цена рабљених аутомобила виша
за 16 одсто у односу на претходну
годину, а за чак 23 процента у односу
на период пре пандемије. Разлог?
Мања понуда половних аутомобила у
Европској унији, одакле се наши тргов-
ци снабдевају, уско је повезана и с
дешавањима на тржишту нових.

Услед теже набавке микрочипова
за производњу нових возила дошло је
до смањене производње, а самим тим
и мање понуде јер се купци чешће
опредељују да одложе куповину новог
возила и да задрже свој аутомобил.
Јужнокорејски ауто-гигант КИА, на
пример, нема тих проблема, јер посе-
дује своју фабрику чипова, па стога
његове производне траке раде несме-
тано. Узгред, због драматичног пора-
ста цене транспорта произвођачи вози-
ла су били принуђени да повећају
цене постојећих модела и, када се све
то сабере, јасно је зашто су на срп-
ским ауто-плацевима возила скупља.

Купци као купци

Према анкети овог сајта, када је реч о
купцима, једна трећина њих наводи
да је одложила куповину јер чека да
види развој ситуације. Друга трећина
је одустала због раста цена, а сваки
пети као разлог одлагања наводи сма-
њене приходе. Занимљиво је да је
мањи проценат грађана повећао свој
буџет за набавку возила због скока
цена, а већина се определила да за
исте паре купи старији аутомобил.

Раст цена је израженији код нови-
јих половних аутомобила. Тако, на
пример, када се упореди просечна
цена половњака старости од једне до
три године оглашених за продају у
периоду од јануара до октобра ове
године са истим периодом претходне

и 2019. године, долази се до следе-
ћих података: просечна цена новијих
половних аутомобила (старих између
једне и три године) виша је за 21 про-
ценат у текућој у односу на претход-
ну годину, а чак 30 одсто виша у одно-
су на период пре пандемије. И даље
се највећи број купаца половних ауто-
мобила одлучује за оне с дизел-мото-

ром (68 одсто продатих, 29 процена-
та на бензин и свега три одсто на гас).

Треба истаћи да се већи део купо-
продаје половњака одвија преко лич-
них огласа и без посредника. Ту не
важе баш иста правила као кад су
дилери у питању. Свака трансакција
је прича за себе, а много фактора ути-
че на цену.

Субвенције државе

С друге стране, Влада Републике Срби-
је, у складу с мерама за смањење
загађења ваздуха, донела је крајем
прошле године нову уредбу о усло-
вима и начину спровођења субвен-
ционисане куповине нових возила
која имају искључиво електрични
погон, као и возила која уз мотор са
унутрашњим сагоревањем покреће и
електрични погон (хибридни погон).

Држава на овај начин жели да
подстакне грађане с дубљим џепом
да користе еколошки прихватљив
вид транспорта. Подстицајна сред-
ства у 2022. години додељују се до
износа од 150.000.000 динара. Суб-

венционисана куповина возила спро-
води се исплатом следећих износа:
за електрични мопед и лаки три-
цикл – 250 евра у динарској про-
тиввредности по средњем дневном
курсу Народне банке Србије на дан
уплате купопродајне цене; за елек-
трични мотоцикл – 500 евра; за пут-
ничко возило с највише девет седи-
шта и лако теретно возило искљу-
чиво на електрични погон – 5.000
евра; за возила на хибридни погон
(уз мотор са унутрашњим сагорева-
њем поседује електрични погон) –
од 2.500 до 3.500 евра зависно од
типа и модела.

Уједно, Министарство заштите
животне средине упутило је апел
државним органима и јединицама
локалне самоуправе да, у складу са
својим могућностима, дају свој пуни
допринос у борби за бољи квалитет
ваздуха и здравију животну средину
куповином оваквих возила за своје
потребе или давањем грађанима
додатних субвенција за куповину
еколошки прихватљивих возила.

ПОЛОВНИ АУТОМОБИЛИ СВЕ СКУПЉИ

ПАНДЕМИЈА ДИКТИРА ТРЖИШТЕ

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ВЛАДА ИЗАШЛА У СУСРЕТ
ТУРИСТИЧКИМ АГЕНЦИЈАМА

Грађани траже
новац назад

Велики број оних који нису иско-
ристили заменска путовања захте-
ва од агенција повраћај новца, јер
нису информисани да је рок про-
дужен још годину дана.

Наиме, грађани који нису иско-
ристили своје ваучере за нереали-
зована путовања уплаћена још на
почетку пандемије ових дана се
све више јављају туристичким аген-
цијама и траже повраћај новца. У
новембру је одлуком Владе Србије
уредба о заменским ваучерима про-
дужена на још годину дана, али
многи путници очигледно нису
били информисани о томе.

Да подсетимо, пандемија је про-
узроковала масовна отказивања
туристичких путовања која су дели-
мично или у целости била уплаће-
на закључно с 15. мартом 2020.
године. Последњом изменом уред-
бе о заменским путовањима пред-
виђено је да путници могу да иско-
ристе заменске ваучере најкасније
до 31. децембра ове године. Уко-
лико се и после тог рока одлуче за
повраћај новца, агенције ће бити
дужне да износ рефундирају нај-
касније до 1. фебруара следеће
године.

ДОДЕЉЕНО СВИХ 100.000
ВАУЧЕРА ЗА ОДМОР

Успешна мера
Министарка трговине, туризма и
телекомуникација Татјана Матић
саопштила је недавно да је поде-
љено свих 100.000 ваучера за суб-
венционисани одмор у Србији, за
које је ресорно министарство
обезбедило 500 милиона динара.
Према њеним речима, акција
доделе ваучера била је рекордна,
што показује да је ова мера за
подстицај домаћег туризма вео-
ма успешна.

Да подсетимо, Влада Републи-
ке Србије увела је ову меру пре
две године са идејом да омасови
домаћи туризам и помогне како
грађанима, тако и овој грани при-
вреде. Ваучери у вредности од
5.000 динара могу се користити
у трајању од најмање пет ноћења
изван града, општине, односно
места пребивалишта, као и места
студирања корисника ваучера и
могу се искористити до 20. новем-
бра 2022. године.

ВАДИМ СМИ Р НОВ, ЗАМЕ НИК ГЕНЕ РАЛ НОГ ДИРЕК ТО РА НИС-а

Увек ћемо подр жа ва ти мла дост и зна ње

Треба истаћи да се већи
део купопродаје половњака
одвија преко личних огла-
са и без посредника. 
Ту не важе баш иста
правила као кад су
дилери у питању. 
Свака трансакција
је прича за себе.



Петак, 21. јануар 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ЗДРАВЉЕ

Младалачко доба је време
самоспознаје, радозналости,
оптимизма и нестрпљивости,
време животних могућности и
животних странпутица. Мно-
гим речима се може дефини-
сати овај прелазни период од
адолесценције ка свету одра-
слих, у којем су јака породица
и јаке друштвене норме оду-
век имале важну улогу на путу
сазревања.

Околности су се ипак проме-
ниле с временом. Данас је тај
пут много неизвеснији, с мно-
штвом замки,
не тако јаком
породицом и
п р и т и с к о м
вршњачке око-
лине да се при-
хватенекањена
правила. У
таквим околно-
стима свет пси-
хоактивнихсуп-
станци за неке
је постао „нова
нормалност”,
предуслов за
добру забаву и
добарпровод. И
све то обично бива ведра, беза-
злена прича до момента несре-
ће, губитка младог живота и
породичне трагедије.

Такозване клупске дроге или
дроге за забаву су психоактив-
не супстанце које се најчешће
конзумирају на местима оку-
пљања младих, у клубовима,
дискотекама и на журкама. У
питању су лабораторијски
направљене дроге од којих се
највише злоупотребљавају
екстази (МДМА), метамфета-
мин, гамахидроксибутират
(ГХБ), кетамин, рохипнол и
ЛСД. Ове супстанце се кори-
сте за дизање енергије и
расположења, појачање чула,
осећања веће блискости и зајед-
ништва с другима.

Међутим, жеља за целове-

черњом будношћу и добрим
расположењем неретко прера-
ста у ризично понашање и
здравствену угроженост. 
Разлози леже у фармаколо-
шким својствима ових психо-
активних супстанци које делу-
ју стимулативно на нервни и
кардиоваскуларни систем, а
неке од њих имају деприми-
рајуће дејство. Физиолошки
ефекти се испољавају зноје-
њем, подрхтавањем, убрзаним
радом срца, растом крвног при-
тиска и телесне температуре.
Прича постаје компликовани-
ја са употребом већих количи-
на алкохола, што може да ство-
ри још већу потребу за уносом
психоактивне супстанце не би
ли се њено стимулативно деј-
ство продужило. С друге стра-
не, алкохол у комбинацији са
супстанцама које успоравају
активности нервног система и
срца може довести до престан-
ка дисања и срчане радње.

Екстази (МДМА) јесте клуп-
ска дрога која се веома често
злоупотребљава због доступно-
сти и релативно ниске цене.
Појављује се у облику таблета

са утиснутим
знаковима смај-
лића, аутомоби-
ла, ликова из
цртанихфилмо-
ва итд. Садржај
таблете је непо-
уздан јер може
бити помешан с
другим супстан-
цама. Ова дрога
има особине и
стимуланта и
халуциногена
због своје струк-
туре која има
сличности с

метамфетамином и мескали-
ном. Најчешће се узима орално
у појединачној дози од 50 до
150 мг. И мало повећање дозе
може проузроковати токсичне
реакције, па еуфорија и осећа-
ње веће физичке енергије убрзо
могу прерасти у хипертензију,
убрзану срчану радњу, аритми-
ју, повишену телесну темпера-
туру и дезоријентисаност. Кар-
диоваскуларне тегобе могу про-
узроковати инфаркт срца и
некрозу црева, едем плућа, епи-
лепсију и крварење у мозгу.

Могући су и бројни психи-
јатријски симптоми у виду
тескобе и панике који могу
прерасти у токсичну психозу
праћену паранојом, видним и
слушним халуцинацијама.
Алкохол и друге супстанце могу
додатно да погоршају све ове
симптоме интоксикације.

Клупске дроге

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Алкохол у комбинацији
са супстанцама које
успоравају
активности нервног
система и срца
може довести до
престанка дисања
и срчане радње.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

У случају главобоље, упа-

ле мишића, реуматских и

других болова уместо

лекова и препарата из

апотеке можете употреби-

ти и облоге од лековитог

биља. Ево оних које су се у

пракси показале као нај-

делотворније.

Облога против главо-

боље: две кашике мајчине

душице и једну кашику

лаванде прелијте с пола

литра кључале воде. Поклопите и оставите да одстоји док се не про-

хлади. Kомадић вате умотан газом умочите у охлађену течност,

исцедите и ставите на чело.

Против упале мишића: потребно је пола супене кашике сувог

камфора, трећина супене кашике слачице и по један литар терпен-

тина, уља од сунцокрета и алкохола. Све помешајте и добро проме-

шајте пре употребе. Овим мелемом намажите болна места, а затим

их превијте газом, фланелском или вуненом тканином.

Против болова у раменима, лактовима и коленима: преко свежег

лишћа кеља или белог купуса пређите стакленом флашом док не

исцедите мало сока. Ставите лишће на болно место и фиксирајте

марамом.

Облоге против
болова

Крајем прошле године дирек-
торка Републичког фонда за
здравствено осигурање (РФЗО)
Сања Радојевић Шкодрић наја-
вила је да наша држава о свом
трошку уводи вакцинацију про-
тив хуманог папилома вируса
(ХПВ), који доводи до малиг-
них карцинома грлића матери-
це код жена и пениса код мушка-
раца, и то за децу узраста од
девет до 19 година.

Иако се о вакцинама у послед-
ње време код нас воде жестоке
полемике, ова вакцина је више
него добра вест, а ево и зашто…

Рак грлића материце је један од
најчешћих малигних тумора у
Србији. По учесталости у оболе-
вању тај канцер се налази на тре-
ћем месту, иза рака дојке и малиг-
них тумора дебелог црева.

Дијагноза рака грлића мате-
рице годишње се постави код
приближно 1.000 жена, а више
од 500 жена сваке године умре
од те врсте тумора.

Ти подаци не чуде када се има
у виду да само 20 одсто жена
редовно одлази гинекологу, док
већина њих то чини само током
трудноће, када имају извесне
гинеколошке проблеме или када
неко из њиховог окружења обо-
ли. Доктори упозоравају да нај-
већи значај у превенцији те боле-
сти имају редовни прегледи код
изабраног гинеколога, спровође-
ње програма организованог скри-
нинга, вакцинација против ХПВ-а
и едукација становништва.

Јужни Банат не одудара

На основу података Регистра за
рак Завода за јавно здравље Пан-
чево, рак грлића материце у
Јужнобанатском округу налази
се на четвртом месту у оболева-
њу и шестом месту у умирању
од свих малигних тумора у жен-
ској популацији.

Сваке године у нашем округу у
просеку 40–50 жена оболи и 15–
20 умре од ове болести. Током
2019. године пријављено је нешто
више оболелих (56) него у зад-
њих пет година. Највише оболе-
лих од рака грлића материце у
Јужнобанатском округу је у узра-
сту 55–65 година, аболест се реги-
струје већ у узрасту 30–34 године.
Највише умрлих је у узрасту 65–
69 година, док се смртни исхо-
ди региструју већ у узрасту 35–
39 година.

Откуд толика смртност

– Један од разлога велике смрт-
ности од овог обољења у нашој
популацији јесте и чињеница да
је у првој фази ова болест углав-
ном без симптома, или су они
неспецифични, па се готово 2/3
жена први пут јави гинекологу
када је болест већ узела маха.
Тада само лечење постаје тешко
и неизвесно и, поред оператив-
ног захвата, захтева примену
агресивне радиотерапије, што

доводи до значајног продужења
лечења и различитих компли-
кација, а све то значајно пове-
ћава трошкове и умањује шансе
за излечење – кажу у Заводу за
јавно здравље Панчево.

Они посебно наглашавају да
би се већина ових случајева могла
спречити да је болест откривена
у раној фази и да се на време
приступило лечењу.

Узроци

Истраживања показују да не
постоји један узрок рака грлића

материце, већ је установљено
више фактора ризика који пове-
ћавају шансу да ћелије грлића
материце почну да се развијају
као ћелије рака.

Ипак, чињеница је да већина
жена с раком грлића материце
има инфекцију хуманим папило-
ма вирусом (ХПВ), па се овај сек-
суално преносиви вирус сматра
главним узрочником ове болести.

Поред ХПВ-а, најважнији фак-
тори ризика су: рани почетак
сексуалног живота и већи број
сексуалних партнера, венерич-
не болести, пушење, болести иму-
носистема, те низак животни
стандард и степен образовања,
који су често удружени с ниским
степеном сексуалне хигијене и
лошом здравственом заштитом.

Симптоми и лечење

Добра ствар код рака грлића
материце јесте та што се он 
развија дуго, па од првих пре-
малигних промена на ћелијама
грлића материце до настанка
рака најчешће протекне пет или
више година.

То оставља времена да се про-
мене открију на време, пре него
што канцер постане инвазиван
и почне да се шири. Управо због
тога се не може довољно нагла-
сити значај редовних одлазака
на гинеколошке прегледе.

Лоша ствар у вези са овом
врстом рака је, као што је већ
наведено, та што он у почетним
фазама не даје никакве симп-
томе или су они благи и неспе-
цифични. Постојање премалиг-
них промена на грлићу је први
знак упозорења. Kод инвазив-
ног карцинома јављају се крва-
рења (најчешће као продужена
менструација или током одно-
са). Kако болест одмиче, тако
су крварења све обилнија, секрет
постаје непријатног мириса,
помешан с комадићима ткива,
јављају се болови у леђима и
ногама.

Потом настају фистуле, поре-
мећаји у мокрењу и столици,
долази до опште слабости, губит-
ка телесне тежине, мучнине,
повраћања, повишене темпера-
туре, те оштећења бубрега.

Kад патохистолошки налаз потвр-
ди дијагнозу, лекар ће одредити
стадијум болести и одговарајуће
начине лечења. То ће бити један
поступак или комбинација више
њих: операција, зрачна терапија
(радиотерапија), хемотерапија.

Превенција

Поред организованог скринин-
га који подразумева преглед на
сваке три године по позиву лека-
ра, за жене узраста од 25 до 64
године, свака жена старија од
15 година има право на редован
гинеколошки преглед.

Најкасније три године од првог
сексуалног односа треба изабра-
ти свог гинеколога у дому здра-
вља и урадити Папаниколау тест
(папатест). Док траје сексуална
активност, препоручује се да се
папатест ради једном годишње.

Главни кривац – ХПВ

Један од најучесталијих узроч-
ника рака грлића материце јесте
хумани папилома вирус илити
ХПВ. Постоји преко 100 типова
ХПВ-а, од којих неки имају
низак, а неки висок онкогени
потенцијал, а у 90 одсто случа-
јева особе заражене њиме не осе-
ћају никакве симптоме.

Гинеколози саветују девојкама
да први папатест ураде годину дана
од првог полног односа. У оста-
лим случајевима тест треба ради-
ти бар једном у две-три године.

Kолпоскопија је помоћна
дијагностичка метода која омо-
гућава да се уоче промене на
грлићу материце. Сумњиви нала-
зи се шаљу на ХПВ типизацију,
а биопсијом се утврђује да ли је
промена малигна или није.
Најопаснији типови ХПВ-а су 6,
11, 16 и 18, а сада постоје вак-
цине „гардасил” и „церварикс”
које спречавају њихову појаву.
Имунизација, међутим, не искљу-
чује потребу за обављањем пре-
вентивних прегледа будући да
постојеће вакцине не штите од
свих типова ХПВ-а.

Већина земаља Европске уни-
је увела је имунизацију против
ХПВ-а, док је у малом броју 
преосталих земаља овај посту-
пак у току.

Биљке заштитници

У лековито биље које нас штити
од вируса спадају ехинацеа,
матичњак, сладић, а додаци
исхрани који се препоручују као
превентива јесу: цинк, лизин,
витамин А и витамин Ц.

Да бисте се решили ХПВ-а,
неопходно је да смањите стрес
и да ојачате имунитет. У исхра-
ну додајте куркуму, бели лук и
ђумбир.

ПРЕВЕНЦИЈА РАКА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ

ИМА СПАСА АКО СЕ РЕАГУЈЕ НА ВРЕМЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ТРАЈЕ ЕВРОПСКА НЕДЕЉА ПРЕВЕНЦИЈЕ

Трећа недеља јануара се од

2007. године, на иницијати-

ву Европске асоцијације за

борбу против рака грлића

материцe (Euro pean Cam pus

Card Asso ci a tion – ECCA) и

под покровитељством тог

тела, обележава као Европ-

ска недеља превенције рака

грлића материце.

Ове године се она, 

шеснаести пут заредом у нашој

земљи, обележава у периоду

од 17. до 23. јануара.

ЗАШТО ЈЕ У НЕКИМ ДРЖАВАМА 
БОЛЕСТ ИСКОРЕЊЕНА

Док је у Србији стање алар-

мантно, у неким земљама

Европе канцер грлића мате-

рице данас је изузетно ретка

болест и готово да је и нема.

Ако се питате како је то могу-

ће, открићемо вам да одговор

лежи у закону.

Примера ради, у Норве-

шкој је рак грлића материце

искорењен зато што је одла-

зак на гинеколошки преглед у

тој земљи, као и у многим

другим државама Европе,

законска обавеза сваке жене.

Ако тамо оболите од рака

грлића материце, трошкове

лечења сносите саме, јер

нисте испоштовале своје оба-

везе и отишле код лекара на

време. Вероватно би и у

Србији овакво решење утица-

ло на то да жене промене

своје навике када је реч о

редовном одласку код гине-

колога.

Гинеколози саветују
девојкама да први
папатест ураде годину
дана од првог полног
односа. У осталим 
случајевима тест треба
радити бар једном 
у две-три године.



Сваки сиромашни окривље-
ни има право на правичан
кривични поступак и на пун
приступ правди, а његове имо-
винске прилике не треба да
буду препрека или фактор
ограничења, у остваривању
одбране.

Основно право окривљеног у
кривичном поступку је њего-
во право на одбрану!

Одбрана је оправдана и
нужна како у случају када
није, исто тако и када окри-
вљени јесте несумњиво крив.
То спречава неповољно посту-
пање, као и тежу одлуку од
оне која је предвиђена зако-
ном, према њему.

Сваки сиромашни окривље-
ни има право на правичан
кривични поступак и на пун
приступ правди, а његове имо-
винске прилике не треба да
буду препрека или фактор
ограничења, у остваривању
одбране. Принцип праведно-
сти налаже да се обезбеди
бесплатан бранилац, како би
се спречило да окривљени
лошег имовног стања трпе
последице одсуства стручне
одбране, само зато што не
могу да је плате.

Институт одбране сирома-
шних од великог је значаја за
права окри-
вљеног. Држа-
ва ће му
о б е з б е д и т и
стручну одбра-
ну и учинити
га равноправ-
ним са јавним
тужиоцем.

Право на
стручну одбра-
ну сирома-
шног значи
да сваки
о к р и в љ е н и
има право да
добије бранио-
ца, под усло-
вом да суд
оцени да је
неспособан
да се сам бра-
ни или да
себи плати
адвоката.

Потребно је
посебно напо-
менути да не
постоји обавеза
органа поступка да
окривљеног упозна
са правом на ову
врсту одбране.

Дакле, одбрана
сиромашних никада
не наступа на иници-
јативу државних пра-
восудних органа, већ
зависи искључиво од
захтева окривљеног.

Законик о кривич-
ном поступку у Члану
77. прописује „одбрану
сиромашног окривљеног”.

Услови да бисте као окри-
вљени имали право на
бесплатног браниоца у кри-
вичном поступку су:

* да не постоје услови за
обавезну одбрану;

* да се поступак води за
кривично дело за које је про-
писана казна затвора преко
три године или

* уколико се поступак води
за лакша кривична дела, где
је прописана казна испод три
године, да постављање захте-
ва интерес правичности;

* да према свом имовин-
ском стању нисте у могућно-
сти да сносите награду и тро-
шкове браниоца и

* да обавезно поднесете зах-
тев суду да се постави брани-
лац – писмено!

У том случају, трошкови
одбране падају на
терет суда.

Да не
б и с т е
дошли у
забуну,
поја-

снићу прво појам „обавезне
одбране” и њену разлику од
одбране сиромашних.

Обавезна одбрана прописа-
на је у Члану 74. Законика о
кривичном поступку, пре
одбране сиромашних, и она
значи да окривљени мора
имати браниоца, односно бра-
нилац му мора бити поста-
вљен увек, чак и када он то
не жели:

* ако је нем, глув, слеп или
неспособан;

* ако се поступак води због
кривичног дела за које је про-
писана казна затвора од осам
година или тежа казна;

* ако је задржан или му је
забрањено да напушта стан
или је притворен;

* ако му се суди у одсуству;
* ако се главни претрес одр-

жава у његовој одсутности због
неспособности коју је сам
проузроковао;

* ако је због наруша-
вања реда удаљен из суд-
нице;

* ако се против њега
води поступак за изри-

цање мере безбедности
обавезног психија-

тријског лечења;
* ако преговора са јавним

тужиоцем о закључењу спо-
разума.

Уколико не постоји није-
дан од наведених разлога за
обавезну одбрану, а према
свом имовинском стању нисте
у могућности да сносите тро-
шкове браниоца, имате пра-
во да захтевата одбрану сиро-
машних!

Када је у питању оба-
везна одбрана, чак и
уколико окри-
вљени не
жели, бра-
нилац му
мора бити
постављен.

О д б р а н а
сиромашних
никада не
наступа по
службеној
д у ж н о -
сти и

на иницијативу
државних органа,

већ зависи од тога да
ли ће њено наступање
захтевати окривљени или
не, тј. без захтева окри-
вљеног не може
доћи до постављања
браниоца.

Уколико се ради о
лакшем кривичном
делу (казна до три
године затвора), код
одлучивања органа
поступка о бранио-
цу сиромашних,
поред лошег имов-
ног стања, о чему
треба, уколико је

могуће, приложите
неки писани доказ,
одлучиваће „интерес
правичности”. Пита-
ње интереса правич-
ности препуштено је
слободној оцени

суда, али начелно
постоји када суд про-

цени да окривљени због свог
интелектуалног нивоа, специ-
фичности поступка, сложене
доказне ситуације и сл. не би
ефикасно могао да се брани
без адекватне стручне помо-
ћи. Разлози правичности могу
постојати у посебним специ-
фичностима кривичног дела,
средине у којој је кривично
дело извршено, броју осум-
њичених, односно оптужених
и сл.

Када поднесете писани зах-
тев за постављање браниоца
сиромашних, следећи корак
је да орган поступка проце-
њује вашу способност да се
самостално браните, тежину
кривичног дела и ваше имо-
винске прилике, о чему ћете,
уколико је могуће, достави-

ти доказ (нпр. документ да
се налазите на бироу рада, тј.
да сте незапослени, да сте
прималац неке врсте соци-

јалне помоћи итд.).
Бранилац сирома-

шних може вам бити
постављен од самог

почетка кривичног
поступка, током

целог кривичног
поступка, као и
у поступку по
редовним прав-
ним лековима
(поступак по

жалби).
Ако орган

поступка
нађе да је
з а х т е в
о к р и -
в љ е н о г

оправдан,
односно да

су испуњени
услови за настанак одбране
сиромашног, исти мора бити
усвојен.

Браниоца сиромашних
решењем поставља председ-
ник суда, по редоследу, са
списка адвоката који достави
надлежна адвокатска комора.

Овако постављеног бранио-
ца сиромашних у сваком
моменту можете заменити сво-
јим изабраним браниоцем уко-
лико се за то стекну услови.

Такође морате знати да,
уколико се у току поступка
ваше имовинско стање
поправи, или ако се утврди
да дати подаци о имовин-
ском стању нису били тач-
ни, орган поступка разреши-
ће постављеног браниоца
сиромашних и одлучиће о
дужности сношења свих
дотадашњих трошкова.

Дакле, ни у ком случају
не смеју се достављати
нетачни подаци, јер можете
себе довести у ситуацију да
сносите трошкове поступка
који су услед тога проузро-
ковани.

У случају да су трошкови
браниоца сиромашних већ
исплаћени из буџетских
средстава, а вама се имовин-
ско стање накнадно побољ-
ша, то неће имати утицај на
одлуку о већ извршеној
исплати, односно тада не
можете сносити већ испла-
ћене трошкове за браниоца
сиромашних из буџета.

У пракси је приметно да
се право на одбрану сиро-
машних скоро уопште не
употребљава, што је после-
дица тога што већина окри-
вљених не познаје закон, а
посебно јер не постоји оба-
веза органа поступка да
окривљеног упозна са пра-
вом на ову врсту одбране.

Свакако да постоји реал-
на опасност да се овако анга-
жован бранилац неће довољ-
но трудити при припреми и
реализацији одбране, а тако-
ђе може имати и недовољно
искуства и знања у кривич-
ноправној области, али у сва-
ком случају боље је да у при-
преми ваше одбране учеству-
је и адвокат него да ово ради-
те сами!

Зато искористите своје
право на бесплатног
браниоца!

(Аутор је Марија Момчиловић,
тужилачка сарадница

у Апелационом јавном
тужилаштву у Новом Саду, 
а текст је преузет са сајта
otvo re na vra ta pra vo su dja.rs)

ТЕМА БРОЈА
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ГРАЂАНИН И ЊЕГОВО ПРАВО

ОДБРАНА СИРОМАШНОГ ОКРИВЉЕНОГ

ПРАВО КОЈЕ СЕ МАЛО КОРИСТИ

Из истраживања произи-

лази да на националном

нивоу никада није било

политичке воље да се праву

на одбрану сиромашних у кри-

вичном поступку да онај зна-

чај који би ова одбрана треба-

ло да има, посебно ако се

схвати и као мера социјалног

старања; међународни доку-

менти о људским правима

установљавају одбрану сиро-

машних као основно људско

право, претежно у склопу пра-

ва на правично суђење; њена

примена изискује значајне

буџетске трошкове на нацио-

налном нивоу, што подразу-

мева и промену политике у

планирању и трошењу буџет-

ских средстава; одбрана сиро-

машних присутна је у упоред-

ном праву, са извесним раз-

ликама у начину, условима и

поступку остваривања; недо-

вољна усклађеност законо-

давне регулативе и судске

праксе, по питању одбране

сиромашних, довела је до тога

да судови готово и да немају

захтева за овом врстом одбра-

не у кривичном поступку;

одсуство одбране сиромашних

у судском кривичном поступ-

ку последица је и необавезно-

сти органа поступка да окри-

вљеног упозна са правом на

ову врсту одбране у кривич-

ном поступку; немогуће је

остварити приступ правди без

права на одбрану сиромашних

у кривичном поступку, па се

са правом поставља и питање

ефикасности судске заштите

права и слобода грађана

Републике Србије, као један

од основних проблема савре-

меног правосуђа.

(Нихад Ћ. Укић: 
„Одбрана сиромашних

у кривичном поступку”, 
докторска дисертација)

ВОДИЧ ЗА НЕУПУЋЕНЕ: КО ЈЕ КО

Одбрана у кривичном поступку – окривљени и бранилац
Окривљени је оно физичко
лице које је овлашћени тужи-
лац извео пред суд, како би се
утврдило:

* да ли је то лице извршило
кривично дело;

* да ли је лице које је сте-
кло субјективитет окривљеног
криво;

* да ли постоје услови да му
буде изречена кривична санк-
ција предвиђена законом у слу-
чају постојања кривице.

За окривљеног се везује низ
права и дужности које одре-
ђују његов процесни положај.

Најважније право које при-
пада окривљеном у кривич-
ном поступку, дефинисано
Закоником о кривичном
поступку, сврстава се у ред
основних људских права – пра-
во на одбрану.

Окривљени има право на
одбрану у кривичном поступ-
ку чак и у случају када је окри-
вљени несумњиво крив, јер се
тиме спречава неповољнији
поступак и неповољнија одлу-
ка од оних које закон предви-
ђа (постојање олакшавајућих
и ублажавајућих околности).

Окривљени може да се брани
сам или да ангажује бранио-
ца.

Права која такође припада-
ју окривљеном су: да му буде
непристрасно суђено, правич-
но и у разумном року, да му
буде постављен бранилац по
службеној дужности на терет
буџета, ако није у могућности
да га плати сам.

Дужности окривљеног су: да
се упусти у кривични посту-
пак, да се одазива позиву орга-
на поступка, да орган поступ-
ка и суд обавести о промени и

намери да промени адресу пре-
бивалишта или боравишта.

Окривљени има право да
ангажује адвоката за одбрану
у кривичном поступку, како
би адвокат за одбрану у кри-
вичном поступку предузео све
правне радње усмерена на
побијање оптужбе у целини
или делимично. Ангажовање
адвоката за одбрану у кривич-
ном поступку је последица
самог положаја који има окри-
вљени у кривичном поступку
– изложен је нападу тужиоца,
који може бити потпуно или

делимично неоснован. Адво-
кат за одбрану у кривичном
поступку има и додатну функ-
цију која се односи на зашти-
ту интереса друштвене зајед-
нице, како невина лица у кри-
вичном поступку не би била
неосновано осуђена, а ствар-
ни кривци избегли законску
санкцију односно кривичну
одговорност и прописану казну
за учињено кривично дело.

Бранилац у кривичном
поступку је адвокат за одбра-
ну у кривичном поступку, као
једино лице које окривљени

може ангажовати у циљу своје
заштите. Изузетак од овог пра-
вила је предвиђен самим Зако-
ником да адвокатски приправ-
ник може заменити адвоката
за одбрану у кривичном
поступку код кога обавља при-
правничку вежбу у поступку
за кривична дела за која се
може изрећи казна затвора до
пет година.

(Аутор је Славица Јањић, 
адвокат, а текст је део

шире целине и преузет
је са сајта advo kat ska kan ce la -

ri ja.sla vi ca ja njic.co.rs)
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Јубиларно десето пливање за часни
богојављенски крст уприличено је у
среду, 19. јануара, на Тамишу, тачније
на Градској плажи, испред просторија
Удружења риболоваца „Марко Кулић”,
око којег су се окупили заинтересова-
ни грађани.

Њих је тачно у подне поздравио народ-
ни посланик Марко Младеновић, а
потом је говорио и јереј Велимир Бир-
манац, који је нагласио да „као што је
и Господ уронио у свету реку Јордан,
нека то ураде и ови храбри момци на
Тамишу и нека Бог сиђе у наша срца”.

Он је заједно с другим свештеници-
ма освештао крст, а онда је по устаље-
ном обичају председник „Српске
Спарте” Зоран Рајић узвикнуо: „Бог се
јави”, на шта је одговорило тридесет
петоро одважних људи старости од 18
до 45 година, међу којима и једна жена
– Исидора Пантић.

Сви они су недуго затим ускочили у
нимало гостољубиву реку, чија је темпе-
ратура воде била тек мало већа од нуле,
а симболична тридесет три метра први
је препливао и стигао до крста осамнае-
стогодишњак Немања Милић, који је
тек нешто старији од намјлађег учесни-
ка Предрага Змејковског (2003), док је
најстарији био Војислав Томић (1976).

Овај догађај је, као и обично, имао
свој увод, а кренуо је светом литурги-
јом у Преображенском храму; потом
су у пратњи бројних маргићанских

коњаника организатори положили венац
на споменик Стевану Шупљикцу, да би
напослетку богојављенски крст стигао
на Тамиш.

Главни организатори ове манифе-

стације били су удружење „Српска
Спарта”, Преображенска црква, Месна
заједница Горњи град, Град Панчево,
ТОП и Удружење спортских риболова-
ца „Марко Кулић”. Ј. Ф.

Међународни дан образовања обеле-
жава се 24. јануара. Овај дан је признат
од стране Уједињених нација, на ини-
цијативу „Унеска”, са идејом да обра-
зовање буде доступно свима и да поста-
не средство за излазак из сиромаштва.

У Србији је образовни систем више
него добар, о чему сведоче бројни срп-
ски интелектуалци који своје каријере
данас граде у скоро свим земљама.

Епидемиолошка ситуација с корона-
вирусом одразила се и на образовни
систем. Разговарали смо с нашим сугра-
ђанима о овој теми и питали их за
мишљење о нашем образовном систе-
му, као и о изменама у похађању наста-
ве услед пандемије.

ИГОР ЈАИЋ, електротехничар 
за телекомуникације:

– Мислим да онлајн настава штети
образовном систему, поготово најмла-
ђој деци у школским клупама. Друже-
ње у школи више није доступно; сма-
трам да смо ми, када се то узме у обзир,
имали доста квалитетније детињство.
То се сада погоршало и наставници и
учитељи не могу то своје знање да пре-
несу деци онлајн колико могу уживо.
Наш образовни систем је добар, а наши
људи, када оду изван граница земље,

доста су успешни, високо се котирају и
налазе се на добрим позицијама.

РУЖИЦА ШМИТ, васпитачица:
– Моје мишљење је да је образовање

нарушено. Деца која су одговорна ствар-
но и уче код куће, али кад су питању
она деца којој треба подршка и од стра-
не наставника и код куће, мислим да је
ту учење слабо. Иначе, наш образовни
систем је добар. Имам рођаке у Швед-
ској и у време када су ишли у школу
приметно је било да су много каснили
за нашом децом у свему.

ИВАНА ЈЕРЕМИЋ, трговац:
– Још увек ми деца нису школарци,

али ми се не допада ништа што се сада
дешава. И када иду у школу, не иду.
Како нам се ближи упис у школу, 
размишљам о некој приватној варијанти.

СТЕФАН ВУЧКОВИЋ, средњошколац:
– Мислим да онлајн систем није баш

добар. У разговору с другарима схватио
сам да и они деле слично мишљење.
Врло је незгодно за школе које подра-
зумевају доста сати праксе. Рецимо, ја
сам кувар и неопходна ми је озбиљна
пракса у ресторану. Сада је ово комби-
новано онлајн и радимо од куће, али

ако неко код куће нема велики буџет да
купи све намирнице, баш је проблем.

БЛАГОЈА МАНОВСКИ, пензионер:
– Верујем да се епидемиолошка 

ситуација с коронавирусом негативно
одразила на образовни систем, наро-
чито на основце, јер је у том узрасту
боље кад су заједно, боље делују, играју
се, уче. Ово је сада морало тако да буде,
али мислим да је можда требало про-
наћи неки други модел. По мом мишље-
њу образовни систем нам је добар. Имам
два сина, један је завршио Високу стру-
ковну медицинску школу и већ две
године ради у болници у Немачкој, у
струци, а млађи син је завршио Сао-
браћајни факултет и ради овде. Ја сам
задовољан. Не знам каква је ситуација
у приватним школским центрима. Сма-
трам да државни факултети имају ниво
и „филтер”, али не кажем да је саврше-
но, увек може боље.

ВЕСНА НАЈДОВСКИ,
трговац и слободна уметница:

– Ситуација с короном је значајно
нарушила образовни систем, поготово
најмлађим школарцима. Иначе, сма-
трам да би цео образовни систем могао
да се допуни и побољша.

С. ВУЧКОВИЋИ. ЈЕРЕМИЋ Б. МАНОВСКИ В. НАЈДОВСКИР. ШМИТИ. ЈАИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Треба ли загревати мотор
пре вожње или не?

Занемарене зимске обавезе

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Оно чему се најмлађи највише обра-
дују у зимским данима јесте снежни
покривач, који гарантује добру заба-
ву. Њихови родитељи ипак на снег
гледају кроз потпуно другачију при-
зму, они у њему виде само додатну
обавезу у виду чишћења. Чишћење
је обавезно и ту обавезу и одговор-
ност имају сви, од станара зграда и
кућа до запослених у фирмама и
локалима, правна и физичка лица.

Залеђени и покривени снегом, тро-
тоари су чести узроци ломова и
повреда, а посебно за старија лица и
лица која се отежано крећу. Посеб-

на опасност за пролазнике су свака-
ко и леденице које висе с кровова,
које је власник објекта такође у оба-
вези да уклони. За непоштовање ових
прописа предвиђене су новчане казне
од 5.000 до 50.000 динара. Поред
тога, треба пазити да је кров ауто-
мобила очишћен пре него што се
крене у вожњу, јер је и таква вожња
кажњива.

Упркос великим казнама, из годи-
не у годину се понављају слике нео-
чишћених и делимично очишћених
тротоара и леденица које висе с кро-
вова.

КАКАВ ЈЕ ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ У СРБИЈИ?

Негативан утицај короне

Имам возачку дозволу годину дана
и отац ми каже да пре поласка зими
треба да „загрејем” мотор давањем
гаса у месту, али мој дечко каже да
је то важило за старе моделе, а да
сада могу да кренем из места. Ко је
у праву?

Многи произвођачи аутомобила
тврде да мотор са унутрашњим саго-
ревањем више не треба загревати на
радну температуру, што правдају
модернијим начином производње и
савременим деловима. Међутим,
према речима стручњака из једног
ауто-сервиса, то треба узети с резер-
вом.

Сваки мотор треба загрејати да би
хабање било што мање. Хладно
моторно уље је обично много гушће

од уља које је на радној температу-
ри. При хладном (по)кретању потреб-
но је више времена за пумпање уља
до лежајева и места за подмазивање
мотора и турбопуњача.

Међутим, није добро загревати
мотор док аутомобил стоји у месту,
а и зими бисмо предуго чекали да
тако достигне радну температуру.

Зато, док мотор не постигне рад-
ну температуру, број обртаја у мину-
ту требало би да остане у доњој тре-
ћини распона обртаја. Дакле, без
форсирања на почетку вожње како
се делови мотора не би хабали.

Препорука је да може да се крене,
али да се не даје пун гас. Зато посту-
пите овако: крените, али не форси-
рајте мотор док се не загреје.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана вероватно 
без искључења

УПРИЛИЧЕНО ЈУБИЛАРНО ДЕСЕТО БОГОЈАВЉЕНСКО ПЛИВАЊЕ

МЛАЂАНИ НЕМАЊА МИЛИЋ
ПРВИ СТИГАО ДО КРСТА

У време када је овај број „Панчев-
ца” био у припреми „Електровојво-
дина” за предстојећи викенд и наред-
ну недељу није најавила искључења
због радова на електричној мрежи
на територији нашег града. То зна-

чи да би, уколико се нешто не про-
мени, снабдевање струјом у данима
који су пред нама требало да буде
редовно како у самом граду, тако и
у припадајућим селима.

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

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

Страну 

припремила 

Сузана

Јанковић



Како су у другој години панде-
мије функционисала панчевачка
насељена места и шта је све за то
време урађено, говоре председ-
ници савета месних заједница.

Поред осврта на минуле дане,
челни људи представиће и пла-
нове за тек започету годину, а
биће речи и о горућим пробле-
мима.

Серијал су у претходном бро-
ју отворила јужна села, док је
актуелни број резервисан за
северна.

И северна панчевачка насељена
места су у фокусу имала асфал-
тирање улица у оквиру јавно-
-приватног партнерства које
спроводи Град Панчево.

Поред тога, урађен је и низ
других пројеката.

Глогоњци све више 
силазе на реку

Према речима председника Саве-
та МЗ Глогоњ Славка Јованов-
ског, протекла година је из њего-
вог угла била веома успешна,
пре свега због радова на унапре-
ђењу инфраструктуре.

– Асфалтирана је комплет-
на Пролетерска улица у дужи-
ни од око 850 метара, чиме
смо у претходних годину и
нешто више добили укупно 5,5
километара нових коловоза.
Поред тога, неке друге улице
посипали смо струганим асфал-
том, а градили смо пешачке
зоне, тротоаре и паркинге
испред јавних објеката. „Осве-
жена” је и капела, док је при
крају и потпуна реконструкци-
ја објекта Дома пензионера.
Додавали смо нове садржаје
локацијама на којима суграђа-
ни воле да проводе слободно
време, попут парка, дечјег игра-
лишта, спортског центра и,
нарочито, излетишта Скела на
Тамишу. Тако смо велики број
мештана окренули реци и при-
роди. С друге стране, главобо-
љу нам је задавало често паље-
ње локалне депоније током лет-
њег периода. Kрајем године
смо на платоу у центру поста-
вили и украсна слова са име-
ном места, а пред Нову годину
пакетићима смо обрадовали
око 180 наших најмлађих сугра-
ђана – каже Јовановски.

Он додаје да ће у наредном
периоду бити настављене слич-
не активности.

– Фокус ће бити на уређењу
Спортског центра, у вези с којим
смо лане, након дуго времена,
успели да решимо имовинско-
-правне односе. Верујемо да ће
ускоро бити решавано и питање
фекалне канализације у насеље-
ним местима. На крају бих нагла-

сио да смо за све што је урађено
имали подршку и помоћ градске
власти – истиче први Глогоњац.

„Језеро” – велики 
потенцијал Качареваца

Његов колега Бранко Бокун напо-
миње да је ова година била гене-
рално веома успешна за Кача-
рево.

– Асфалтирани су део Вино-
градске улице од Косовске до
Босанске, тротоар у делу Улице
Народног фронта, стазе у парку
и тамошње кошаркашко игра-
лиште. Постављено је и ново LED
јавно осветљење у селу, што је
изазвало и доста притужби Кача-
реваца, највише због искакања
појединих линија, али ако гле-
дамо енергетску ефикасност овог

осветљења и уштеде које оно
доноси, сматрамо да је то ипак
био добар потез. У разговорима
с градским властима поново смо
покренули и рециклажу сеоске
депоније – наводи Бокун.

Он напомиње да је у плану
асфалтирање још неколико ули-
ца, пре свих Косовске и Проле-
терске.

– Требало би и да заменимо
клупе у парку, који би тиме био
комплетно реновиран. На спи-
ску наших жеља је и реконструк-
ција хале спортова, односно радо-
ви на подизању енергетске ефи-
касности тог објекта, који је сада
велики потрошач струје за гре-
јање, топлу воду и расвету. Од
инвестиција, приоритет нам је и
изградња канализационе мреже,
као и пројекат спајања трију ули-
ца: Бориса Кидрича, Гоце Дел-
чева и 4. октобра. Има захтева и
да се рад сеоске амбуланте поја-
ча ангажовањем бар још једног
лекара, као и да у тој установи
почне да ради и стоматолог, а
велики притисак грађани праве
и због паса луталица. Покуша-

вамо и да у сарадњи с Градом
решимо проблем аутобуског ста-
јалишта код СРЦ-а „Језеро”, у
чије одржавање и развој свакако
намеравамо и даље да улажемо,
јер се показало као велики потен-
цијал – објашњава Бокун.

Доловци улажу 
у све делове села

Акценат је стављен на асфалти-
рање улица и у Долову, чији
први човек Драгослав Глигори-
јев каже да су том смислу сва
четири рејона равномерно засту-
пљена.

– Последње смо асфалтирали
улице ЈНА, Војвођанску и 7. јула,
с деловима Тргаослобођења, Дете-
линске и путем према Леанци у
дужини од 4,2 километра. Сваке

године радимо насипање путева
ризлом где год је то потребно, а
направили смо и нове паркинге
у центру села, уређивали дваде-
сетак дечјих игралишта и ком-
плетно обновили сва три већа
парка у месту: у долини, Учи-
тељском парку и на тргу испред
Дома културе. Након 40 година
реновирана је здравствена амбу-
ланта, која је имала велике про-
блеме с прокишњавањем, а нашли
смо и адекватно решење за вртић
и он ће бити формиран под кро-
вом наше основне школе – каже
Глигоријев.

Он као планове за наредни
период истиче жељу да први и
четврти рејон добију своје цен-
тралне тргове са садржајем који
је највише усмерен на децу, с
могућношћу одржавања култур-
но-уметничких, спортских и дру-
гих друштвених догађања.

– На тај начин сваки рејон у
Долову имао би свој централни
трг. Планирамо и да завршимо
реконструкцију свих преосталих
улица, а најжељнија инвестици-
ја за све нас је да се изборимо и

за асфалтирање пута Долово–
Надел. Намера нам је и да се
уђе у израду документације за
канализацију, као и да започне-
мо пројекат изградње капеле на
„Гробљу 2” – наводи први човек
Долова.

И Јабучани и Новосељани
уређивали улице

Према речима председника Саве-
та МЗ Јабука Слободана Илића,
у протеклом периоду је обно-
вљен коловоз у више улица.

– Последње су асфалтиране
улице Гоце Делчева, Вардарска
и Змај Јовина, а реновирани су и
парк и обданиште. Поред тога,
реконструисани су прилази уста-
новама и стазе у парку, а урађе-
на су и нова аутобуска стајали-

шта, као и атарски путеви, тами-
шко приобаље и тамошња изле-
тишта. Направљена су и нова деч-
ја игралишта и обновљена стара
на укупно четрнаест локација. У
новој години поново планирамо
асфалтирање, затим реконструк-
цију пешачких стаза и школског
дворишта, као и замену стола-
рије у школи. Намера нам је и да
уређујемо депонију и поједина
стајалишта – најављује Илић.

Његов колега по функцији у
Новом Селу, Недељко Топић,
каже да су током 2021. године
асфалтиране улице Максима
Горког, 29. новембра, Шантиће-
ва, Валерије Докне и део Вашар-
ске.

– Почела је реконструкција
велике сале Дома културе, а на
згради Месне заједнице уређен
је екстеријер – од кречења фаса-
де до поправљања рефлектора,
док радови на ентеријеру и даље
трају, што ће бити настављено и
ове године. За пролеће је у пла-
ну и евентуални довршетак пре-
осталих неасфалтираних улица
– рекао је Топић.

Петак, 21. јануар 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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Старчевачки Дом културе при-
редио је другу трибину у окви-
ру циклуса о причама из про-
шлости под називом „Живот у
банатској равници од средине
двадесетог века” у понедељак,
17. јануара, у Креативном кул-
турном клубу.

О томе су веома надахнуто
говорили Ђурица Јованов, нека-
дашњи директор омољичког
Дома културе, и Никола Пољак,
сликар и музичар из Старчева.

Обухваћен је широк дијапа-
зон тема, па је било речи о
многим сегментима живота у
тим старим добрим времени-
ма. Тако је Јованов подсетио
да је у околини постојало 2.000
ланаца винограда, али и да
шездесетих година прошлог
века земља није имала неку
вредност. Он памти и мало-
бројне Немце који су након
рата остали да живе овде изве-
сно време, јер су били неоп-

ходни као стручњаци, а један
од њих, доктор Кенинг, као
малог спасао га је од гушења.
Поред осталог, Омољчанин је
говорио и о навалама на диско-
теке и биоскопе седамдесетих,
када су чак његово место и Бре-
стовац имали стално запосле-
не кино-оператере.

Пољак је, такође, изнео мно-
га присећања – од изградње
Дома културе, преко „крајце-
рица” и великог хлеба из пека-
ре еластичног као сунђер, до
свирки на „Искрином” појача-
лу од пет вати.

Програм је водио Дарко
Јешић, а и други посетиоци су
се радо укључивали у овај зани-
мљив разговор.

Банатски Брестовац: У току
су радови на уређењу про-
стора у Дому културе. У сео-
ској пошти однедавно ради
и мењачница. Јавна чесма у
центру села неће бити у
функцији све до пролећа. Уз
подршку Града, најмлађим
категоријама ФK-а „Будућ-
ност” подељено је четрдесе-
так новогодишњих пакети-
ћа, чиме је започета сезона
тренирања.

Банатско Ново Село: Кон-
церт Народног оркестра
Дома културе, који је био
заказан за недељу, 15. јануар,
у Културном центру Панче-
ва, одложен је због болести
музичара. Пробе свих фол-
клорних ансамбала кренуће
31. јануара.

Долово: „Журкица” за нај-
млађе Доловце приређена је
у уторак, 11. јануара, на
реконструисаном Тргу Мите
Вукосављева. Заједнички су
је организовали Град Пан-
чево, Месна заједница, Дом
културе, ЈKП „Долови” и
локални Актив младих, а
била је присутна и градска
менаџерка Маја Витман. У
току је уређење простора у
Дому културе, а у питању су
груби радови у помоћној про-
сторији уз Меморијалну собу
KУД-а „Јон Kреанге”, у којој
се, у години јубилеја (130
година постојања), одвијају
финији радови.

Иваново: Реконструкција
фасаде зграде Месне зајед-
нице привремено је зауста-
вљена због лошег времена,
а биће настављена с првим
сунчаним данима. Многи
малишани користе снег на
насипу за санкање и друге
зимске игре.

Јабука: У току је прва фаза
радова у парку. Настављено
је реновирање обданишта,
па су после замене столари-
је почели зидарски и молер-
ски радови.

Качарево: Друга манифеста-
ција под називом „Пихтија-
да” приређена је у среду, 19.
јануара, у свечаној сали
Месне заједнице.

Глогоњ: Трају радови на
изградњи септичке јаме за
објекат намењен становању

избеглица, а у уторак, 18.
јануара, почиње и поплоча-
вање дворишта око исте згра-
де.

Омољица: У току је ренови-
рање простора Дома култу-
ре у којем се некад налази-
ла пољопривредна апотека,
а по својој прилици ту ће
бити отворен угоститељски
објекат.

Старчево: Трибина под нази-
вом „Живот у банатској рав-
ници од средине двадесетог
века” приређена је у поне-
дељак, 17. јануара, у Креа-
тивном културном клубу.
Позоришна представа за децу
„Божићна бајка” биће одр-
жана у изведби полазника
секције студија „Пчелица” у
понедељак, 24. јануара, од
17 сати, у малој сали Дома
културе.

Месне актуелности

ЗАНИМЉИВА ТРИБИНА У СТАРЧЕВУ

Како се некад 
овде живело

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

НАСТАВЉА СЕ НЕОДГОВОРНО ПОНАШАЊЕ ПОЈЕДИНАЦА

Не бацајте смеће на пут ка омољичком сметлишту!
Омољчани поново муку муче са
одржавањем локалне депоније,
што се пре свега односи на 
надлежне из тамошњег комуналног
предузећа и људе који воде Месну
заједницу, чији први човек Душан
Лукић наводи да је највећи про-
блем то што многи одлажу смеће
на прилазни пут.

– Ето, недавно смо имали слу-
чај с камионџијом из суседног
места, који је просуо десет куби-
ка шута на прилаз депонији и
потпуно га блокирао. Међутим,
нашли смо га и он је платио
камион како би покупио то што
је бацио на погрешно место.
Баш у тај час наишао је изве-
сни бели комби и истоварио
смеће, а ми смо му записали
број таблица, па ћемо и њега
потражити. И када ти неодго-
ворни појединци изваде новац
из џепа, ваљда ће се опамети-
ти. Не само они него и сви дру-

ги који то раде, како суграђани,
тако и они из суседних места,
пре свега Ивановчани, јер је то
њима успут, па само зафрљаче
кесу кроз прозор аутомобила.
Иначе, наше комунално преду-
зеће, због недостатка кадра, једва

стиже да уради и постојеће оба-
везе – од сахрана до чишћења
јавних површина, а нема ни
пара за чувара депоније. И кад
се нагомила којечега на прила-
зном путу, морамо да ангажу-
јемо гусеничар, који је веома

скуп, јер наш улт то не може да
згрће. Стога још једном апелу-
јемо на људе да тамо више не
бацају смеће, него да га оста-
вљају испред својих кућа, па
кад дође ред, биће однето –
наводи председник.

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ПРОШЛОЈ И НОВОЈ ГОДИНИ (2)

И У СЕВЕРНИМ СЕЛИМА 
ЦРНЕО СЕ АСФАЛТ

Пољак, Јешић и Јованов

Тврда тамна подлога стигла на многа места
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Признање Друштва историча-
ра уметности Србије (ДИУС) за
најбољу ауторску изложбу у 2021.
години добила је прошле неде-
ље Соња Јанков, докторанд на
Универзитету уметности у Бео-
граду, за изложбу „(Де)конструк-
ције простора: Архитектура дру-
гим средствима”, чији је она
била кустос. Изложба је одржа-
на у оквиру манифестације
„Уметност, архитектура, дизајн”
у Галерији савремене уметно-
сти у Панчеву од 2. до 17. децем-
бра прошле године. Одлуку о
награди донео је жири који су
чинили историчари уметности
и кустоси Маида Груден, Саша
Јањић и Нела Тонковић.

У оквиру изложбе „(Де)кон-
струкције простора: Архитекту-
ра другим средствима” предста-
вили су се уметници чији се
радови не виђају тако често у

галеријским просторима: дизај-
нери и архитекте. Управо с
циљем да њихово стваралаштво
приближи љубитељима визуел-
них уметности и јесте настала
манифестација „Уметност, архи-
тектура, дизајн”, која у Панчеву
траје већ више од једне и по
деценије.

Неписано правило да
се на изложби сваке
године представи по
седам аутора испошто-
вано је и овог пута. Сво-
ја дела су изложили:
Иван Перак, Снежана
Златковић, Зоран
Димовски, Живана
Мијаиловић, Ирена
Мухар, Милица Денко-
вић и Слободан Стошић.
– Изложба окупља

ликовне уметнике, архи-
текте и дизајнере 

различитих генерација који у
својим радовима тематизују, доку-
ментују, стварају и обликовно
(ре)дефинишу функционалне,
психолошке и културолошко-
-историјске аспекте архитектон-
ског простора. За разлику од
изложби одржаних током прет-
ходне две манифестације „Умет-

ност, архитектура, дизајн”, које
су окупљале само савремене
уметнике с домаће и интерна-
ционалне сцене, ова изложба
укључује и радове архитектице
Снежане Златковић и објекте
дизајнерке Ирене Мухар, како
би се створио отворени дијалог
између професионалаца из 
различитих дисциплина. Циљ
изложбе је да кроз интердисци-
плинарни приступ укаже на
начине промишљања, грађења и
употребе архитектуре, с обзи-
ром на то да је она показатељ,
па чак и симбол много ширих
тема и да је метод којим инди-
видуа може да нађе или створи
своје место у савремености –
рекла је на отварању изложбе у
децембру Соња Јанков.

Признање ДИУС-а обухвата
диплому тог струковног друштва
и новчани износ.

Дом омладине Панчево распи-
сао је 45. конкурс за Зборник
поезије и кратке прозе младих
са простора бивше Југославије –
„Рукописи 45”.

Право учешћа имају сви ауто-
ри између 15 и 30 година који
пишу на ексјугословенским јези-
цима, као и на језицима нацио-
налних мањина у Републици
Србији. Kонкурс ће бити отво-
рен до 20. фебруара у поноћ.

На конкурсу се може учествова-
ти с поезијом и/или кратком
прозом. Сваки аутор има право
да пошаље до три песме и/или
до три кратке приче.

Песме могу бити дужине до
две, а приче до три куцане стра-
не. Максимална дужина приче
је 7.000 карактера, (величина
фонта 12). Испод рада се треба
потписати пуним именом и пре-
зименом и навести годину рође-
ња, адресу становања (држављан-
ство у случају да аутор живи у
иностранству), број телефона и
имејл.

„Молимо ауторе да личне
податке оставе и у ’телу’ мејла и
на почетку фајла с радовима,
такође да песме односно приче
буду у једном Word документу,
да се не шаљу компресовано
(ЗИП, РАР итд.) и без екстер-
них линкова. Најзад, да поштују
дијакритичке знаке (слова ч, ћ,
ђ, ш, џ) и правописна правила”,
апелују организатори конкурса
у саопштењу.

Имејл адреса на коју треба
слати радове је: zbor ni kru ko pi -

si@g mail.com (с назнаком: за
„Рукописе 45”).

Када излази зборник

Kако најављују организатори,
„Рукописи 45” изаћи ће из штам-
пе почетком маја ове године, а
промоција, односно тродневни
фестивал одржаће се у зависно-
сти од епидемиолошких мера које
буду на снази у том тренутку.

Ауторима из Босне и Херце-
говине, Хрватске, Словеније,
Македоније и Црне Горе који не
буду били у могућности да дођу
на промоцију Зборника аутор-
ски примерци ће бити послати
поштом.

Kратак историјат

„Рукописи” излазе у Панчеву од
1976. године, а покренуо их је пан-
чевачки књижевник и гимназиј-

ски професор Момчило Парау-
шић с намером да окупља младе,
талентоване Панчевце и пружи им
прилику да објаве своје радове.

Прве бројеве су штампали Удру-
жење књижевника Панчева и лист
„Панчевац”, а затим је издавач
постао Дом омладине Панчево.
Kрајем осамдесетих година про-
шлог века„Рукописи” постају југо-
словенски зборник, затим једно
време излазе као књига која оку-
пља ауторе из Србије и Црне Горе,
а 2004. године поново постају
издање отворено за ауторе из нека-
дашњих југословенских републи-
ка, сада самосталних држава.

„Идеја се показала као значај-
на из више разлога, али најва-
жнији је био тај да су уредници и
издавач увек веровали како мла-
ди аутори треба да се читају, упо-
знају и међусобно комуницирају

на њима разумљивим језицима.
Због тога су ’Рукописи’ постали и
књижевни фестивал, састављен
од пратећег програма посвећеног
књижевности, увек уз добру музи-
ку, и централни програм посве-
ћен ауторима уврштеним у акту-
елно издање. ’Рукописи’ су део
књижевне традиције Панчева, уре-
ђивали су га и уређују како зна-
чајни књижевници, тако и они
млађи, тек афирмисани, али ’Руко-
писи’ су и део књижевне тради-
ције региона, својеврстан култу-
ролошки феномен, пасош с којим
се прелазе границе, кључна реч
разумљива свуда... а Панчево је
место сусрета, размене идеја и
информације, где се формира,
како је то рекао један од уредни-
ка овог зборника, ’младо ткиво
традиције’”, стоји у саопштењу
организатора.

KОНKУРС ЗА ЗБОРНИK „РУKОПИСИ 45”

ПОШАЉИТЕ ПРИЧУ ИЛИ ПЕСМУ
ДО 20. ФЕБРУАРА

ПРИЗНАЊЕ ЗА ПАНЧЕВО

Соња Јанков награђена за изложбу у ГСУ

ОСВРТ НА КОНЦЕРТ МАТИЈЕ ДЕДИЋА

Господски, префињено...
Панчевачка публика је с нестр-
пљењем очекивала нови сусрет
са старим знанцем, маестром
Матијом Дедићем. Први пут је
наступио у Панчеву на 12. Пан-
чевачком џез фестивалу, 2009.
године, у трију с Луком Весели-
новићем на басу и Душаном Ива-
нишевићем на бубњевима. Трио
је пратио Масима Савића на
наступу посвећеном опусу леген-
дарног џез музичара Френка
Синатре. Изузетном извођењу џез
балада допринео је и суптилан
звук Матијиног клавира. Непо-
новљиво. Дружење с пијанистом
специфичног сензибилитета
настављено је на 23. Панчевач-
ком џез фестивалу 2020. године,
када је наступио у оквиру кла-
вирског дуа с Василом Хаџима-
новом. То је био њихов први зајед-
нички концерт у Србији, после
наступа на „Либурнија џез фести-
валу” у Опатији (Хрватска).

Kонцерт под називом „Мати-

ја свира Арсена”, који је Матија
Дедић одржао у дворани
Kултурног центра у петак, 14.
јануара, био је посвећен ствара-
лаштву његовог оца, кантаутора
Арсена Дедића. Kонцерт ће бити
упамћен по изузетној атмосфе-
ри која се пијанистичком маги-
јом створила те вечери у двора-
ни Kултурног центра.

Ређале су се Арсенове компо-
зиције: „Све што знаш о мени”
(Арсенова посвета супрузи Габи),
„Модерато кантабиле”, „Kућа
поред мора”, „Ни ти ни ја”, „Тво-
је њежне године”, „Дида мој”,
„Не плачи” и друге.

Било је подсећања и на Арсе-
нов репертоар примењене музи-
ке, где спада музика за ТВ сери-
ју „У регистратури” (насловна
тема и „Лаура”), рађену по књи-
зи Анте Kовачића, с Радетом
Шербеџијом у улози Ивице
Kичмановића. Предивна наслов-
на тема звучала је у Матијином

извођењу меланхоличније и мир-
није, одударајући од оригинал-
ног музичког предлошка и чине-
ћи ово извођење посебним. „Лау-
ра” је вехементно изведена, те
је сјајно дочаран лик у серији
који је глумила Љубица Јовић.
Ту су и „Глембајеви”, насловна
тема из филма, где се кроз кла-
вирско извођење тумачи прича
Глембајевих.

Из нумере у нумеру Матија
нас је водио кроз музички свет
свог оца господски, префињено.

Арсен Дедић свакако предста-
вља једну од уметничких кари-
јатида свога времена, које је по
свему судећи било боље и пле-
менитије од данашњег. Публи-
ка у дворани је неколико пута
позивала уметника на бис. „Хва-
ла, Панчево, и до следећег виђе-
ња”, рекао је уметник. Завеса је
спуштена, али је магија остала.
Бар до следећег Матијиног дола-
ска. Бобан Танасијевић, 

музички уредник 
Kултурног центра Панчева

У ПЕТАК У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Промоција књиге 
„Турчин шахиста”

Ф И Л М С К И
Ш А П Т А Ч

Пи ше: Слободан Новокмет

Учинио сам себи услугу пре гле-

дања овог филма, што препоручу-

јем и вама, а то је да о њему

нисам сазнао скоро ништа осим

како изгледа плакат и да глуми

Ребека Хол. Тиме сам свео очеки-

вања на нулу, али зато сам и

добио награду која се у креативно

посна времена може мерити

сувим златом.

„The Night Hou se” у својој бити

јесте хорор, али с друге стране у

питању је врло необичан филм,

филм који се опире кичастим

фазонима типичних хорор фил-

мова о „укле-

тим кућама”

и „запоседну-

тим поједин-

цима”, већ је

више на трагу

једног суп-

тилнијег пси-

х о л о ш к о -

- д р а м с к о г

хорора. У

његовом цен-

тру је један

такође добра-

но рабљени

шаблон, а то

је сензибилна

женска при-

рода „на ивици разума” усред

трагичних или на неки начин гра-

ничних животних околности.

Овде је то конкретно фришка удо-

вица заточена са својом тугом,

нелагодом, кривицом и сетом у

пригодно изолованој језерској

кући у освит мужевљеве смрти.

Иако бисмо очекивали један

филм о духу који походи те одаје,

па и нашу јунакињу, добијамо

остварење које кокетира с фил-

мовима као што су „Repul sion”

Романа Поланског, „The Entity” с

Барбаром Херши или „The Inno -

cents” по новели Хенрија Џејмса.

Дакле, имамо изоловани и

хорором сугестивни простор

настањен сумњом, недоумицом,

осећањем туге и беса и женско

биће које се копрца између пара-

ноје к наднаравним и супернату-

ралним догађајима који се,

можда да, а можда и не, збивају

у кући негде између јаве и сна. С

друге стране, имамо један филм

који, позајмљујући издашно од

других, нагиње ка трилеру,

мистерији, филму истраге о томе

какве чудне и наразјашњене

околности су довеле до мужевље-

вог самоубиства.

Вазда потцењена и недовољ-

но искоришћена, иако увек при-

сутна, Ребека

Хол даје душу

овом филму

заокупљујући

тешку улогу

жене која тре-

ба да има

з а в и д а н

распон емо-

ција, од туге и

жаљења, пре-

ко фрустра-

ције и беса,

до страха и

очаја, а све с

протагони-

змом и емпа-

тијом који

треба да нас вежу за њен „истра-

жни” поступак, стање ума и све-

сти и генерално збркано емотив-

но стање. С неким паметним

визуелним решењима, опирући

се баналним тропима „jump sca -

re” тактике, алудирајући и голи-

цајући пре него лупајући и вичу-

ћи, овај филм се споро прикрада

својим колоплетом жанрова и

осећања, представљајући више

него ефикасан драмски хорор са

елементима трилера и у својој

сржи испитујући заправо стање

ума једног тугом и кривицом

опхрваног бића које се бори с

прихватањем мужевљеве смрти.

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

и „Инстаграм” страницама „Филмски шаптач”.

„The Night House” (2020):
Шта то шушти у кући

прекопута?

„Година је 1769, дворац
Шенбрун, краљица Марија
Терезија. У Дворани огледа-
ла окупио се крем хабзбур-
шке аристократије и сви с
нестрпљењем очекују поче-
так представе која је месе-
цима главна тема вијенских
кулоара: Волфганг фон
Kемпелен, највећи пронала-
зач и инжењер у царству,
обећао је да ће пројектова-
ти аутомат који ће моћи рав-
ноправно да игра шах чак и
с врхунским играчима.

„Нико и не слути да при-
суствује догађају после кога
свет више никада неће бити
исти. Након великог успеха
на премијери сваки европ-
ски двор жели да угости Тур-
чина шахисту (...).”

Овим речима је описана
радња књиге „Турчин шахи-
ста” Александра Шурбатови-
ћа, чија је промоција зака-
зана за петак, 21. јануар, у
19 сати, у фоајеу Културног
центра.

„Турчин шахиста” темати-
зује неколико егзистенцијал-
них питања, пре свих шта је
то што суштински консти-
туише живо, мислеће биће
попут човека. Kоје су грани-
це вештачке интелигенције
и да ли је органска материја
од које смо саткани примар-
нија од наших мисли и осе-
ћања?

Сa аутором ће о роману
разговарати Јасмина Топић.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Детаљ са изложбе
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ОДГОВОРНОСТ СВИХ НАС

СИМБОЛ ГРАДА КОЈИ УМИРЕ ПРЕД НАШИМ ОЧИМА
Панчевачка пивара је 12. јануара зао-
кружила своје постојање на тачно 300
година. Данас су од некадашње успе-
шне пиваре, најстарије на Балкану, оста-
ли само оронули зидови, као и инду-
стријски димњаци који одолевају вре-
мену, упркос лошем целокупном стању.

Историја

Дванаести јануар 1722. је датум када је
индустријалац Абрахам Кепиш из Пожу-
да добио од губернатора Земаљске адми-
нистрације у Темишвару концесију за
„кување пива” и лиценцу да отвори
пивару у Панчеву. Тај датум се узима
као дан оснивања пиваре у Панчеву,
познате као стара Вајфертова пивара,
која је најстарији индустријски објекат
у Србији и споменик културе под зашти-
том државе. У мају исте године радио-
ница за кување пива била је спремна за
рад, све се одвијало у две просторије, а
пиво се кувало у бурићима.

Абрахам Кепиш био је њен први вла-
сник, а након њега су се власници сме-
њивали све до 1847. године, када пивара
прелази у власништво породице Вајферт.

У периоду управљања Вајфертових
пивара доживљава врхунац производ-
ње и славу. Она није била позната само
по напитку од јечма и хмеља, већ и по
културним дешавањима. Постала је цен-
тар одржавања приредби и других мани-
фестација. Близина реке омогућила је
и љубитељима пива из Београда да дођу
паробродом на пиво и переце. Поред
предности и погодности које је Тамиш
пружао, у тренуцима када је пивара
радила пуном паром често се дешавало
да се река излије и поплави просторије
пиваре, што је угрожавало рад и 
производњу пива. Да би спречио штету,
Игнац Вајферт 1891. године купује
земљиште и гради место за складиште-
ње пива. Место је било одговарајуће јер
се налазило у близини пиваре, али на
извесном узвишењу. Убрзо се јавила и
потреба за фабриком леда, коју је сагра-
дио Ђорђе 1916. године на истом месту.
Комплекс је недавно порушен, а био је
познат под називом „Славина”, по Вај-
фертовој гостионици која је некада ту
постојала. На овој локацији је у плану
изградња пословно-стамбеног комплек-
са, који по плану и пројекту треба да
садржи две четвороспратнице с 33 ста-
на, пословни простор, две ламеле згра-
да са 118 станова и подземну гаражу.
Вајфертова гостионица по којој је цео
комплекс добио име такође је срушена
како би уступила место за објекат трго-
винског ланца, док је седамнаест обје-

ката унутар комплекса с временом било
адаптирано, дограђивано, мењано.

На иницијативу Града Панчева и Заво-

да за заштиту споменика културе, инве-
ститору је дат предлог за подизање спо-
меника Ђорђу Вајферту, а он би се нала-
зио на тргу који по пројекту треба да
буде на улазу у комплекс „Славина”.

Након Другог светског рата Пивара
бива национализована и добија име
„Народна пивара”. Производња се наста-
вља све до 1977. године, након чега ком-
плекс пиваре полако почиње да пропада.

Музеј пиварства

Током 2015. године група ентузијаста

испред Удружења грађана „Ђорђе Вај-
ферт” покушала је да учини нешто како
би отргла пивару од данашње судбине

и покренула најпре
малу производњу пива
у подрумима Старе
пиваре, а потом и
Музеј пиварства, који
је отворио немачки
амбасадор Аксел Дит-
ман пред четиристо
Панчеваца. Музеј, који
је садржао експонате
везане за некадашњу
производњу пива,
имао је велики број
заинтересованих посе-
тилаца. Ипак, због
лошег стања у ком се
налази здање, све
активности су замрле.

У оквиру манифе-
стације „Дани Вај-
ферта” Туристичке
организације града
Панчева организо-
вана је туристичка
рута која је носила
назив „Стопама Ђор-
ђа Вајферта”, са

жељом да се сачува сећање на лик и
дело Ђорђа Вајферта. Вајфертова
рута обухватала је обилазак родне
куће Ђорђа Вајферта, Старе пиваре,
комплекса „Славине”, који данас
више не постоји, Цркву Свете Ане,
као и породичну гробницу Вајфер-
тових.

Пропадање пиваре

Комплекс пиваре је 1947. године ста-
вљен под заштиту државе и има статус
културног добра од изузетног значаја,
па ипак она деценијама пропада. Након
изградње нове пиваре није дошло до
договора шта ће се дешавати са 14.000
квадратних метара културно-историј-
ског здања. Општина 1994. године даје
део напуштене пиваре у закуп фирми
„Дајмонд” која се бави прерадом дрве-
та, па је здање служило за складиште-
ње иверице. Пожар који је избио 6.
априла 2005. године додатно је нару-
шио њено већ лоше стање. Ватрогасци
су тада с великом муком успели да
обуздају пожар, који је брзо напредо-
вао због дрвене конструкције саме пива-
ре. Конкурси и иницијативе за рекон-
струкцију овог здања како би се оно
ревитализовало нису уродили плодом.
Уколико се убрзо не нађе решење и не
предузму стручне мере заштите, вели-
ка је вероватноћа да ћемо бити сведо-
ци како једно здање, које смо ми били
дужни да сачувамо, нестаје и одлази у
легенду. Сузана Јанковић

Књига „Замка интелигенције” ауто-
ра Дејвида Робсона намењена је
љубитељима популарне науке и
савремених научних истраживања,
нарочито из области психологије.

Робсон предочава најсавремени-
ја истраживања интелигенције и
стручности, укључујући „стратешко
незнање”, „метазаборавност” и
„функционалну глупост” и разма-
тра изненађујуће начине на које
чак и најбриљантнији умови и нај-
талентованије организације могу
погрешити – све од најгорих идеја
Томаса Едисона до неуспеха у FBI-ју
и компанијама „Нокија” и НАСА.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
која је ваша највећа грешка у живо-
ту. Књиге из „Вулкана” добиће ауто-
ри следећих порука:

„У животу сам направила само
три грешке: удала сам се први, дру-
ги и трећи пут. Четврта се неће деси-
ти... бар се надам.”

„Моја највећа грешка је што сам
покушала да прочитам књигу једне
наше ријалити звезде. Још увек сам
под стресом.”

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање шта највише волите
да гледате у циркусу:

„Имам ја циркус код куће, а нај-
драматичнија тачка је кад сви кра-
јем месеца празних новчаника балан-
сирамо на веооома танкој жици раз-
вученој над амбисом.”

„Кад идем без госпође, најрадије
гледам циркуске плесачице и жену
од гуме, а кад је госпођа поред мене
– то исто, само кришом.” Д. К.

Два читаоца који до следеће сре-
де, у 12 сати, на имејл kon kurs.pan -
ce vac @gmail.com  пошаљу најдухо-
витији одговор на питање: „Кад би
се продавница звала ’Базар туфна-
сте зебре’, шта бисте очекивали да
се у њој продаје?”, наградићемо по
једном књигом. Не би требало да
одговор буде дужи од једне до две
реченице. У наслову имејла напи-
шите назив књиге за коју конкури-
шете. Награђене одговоре ћемо
објавити у наредном броју

Читавом галеријом ликова, зане-
сењака, осетљивих душа и намћо-
ра, ослобађајући их од страха помо-
ћу одважности, уз много замки и
изненађења, предмета чудесних и
поетичних у исти мах, кроз невоље
и с љубављу, нови роман Рафаел
Жордано „Базар туфнасте зебре”
буди у нама жељу да унесемо више
заноса у сопствени живот и при-
хватимо филозофију „Базара туф-
насте зебре”: „смеличанственост”.

Базар 
туфнасте зебре

Два читаоца који до следеће сре-
де, у 12 сати, на имејл kon kurs.pan -
ce vac @gmail.com  пошаљу најдухо-
витији одговор на питање: „Да
можете да бирате само једну ствар,
да ли бисте били најлепши или
најпаметнији на свету?”, награди-
ћемо по једном књигом. Не би тре-
бало да одговор буде дужи од јед-
не до две реченице. У наслову имеј-
ла напишите назив књиге за коју
конкуришете. Награђене одговоре
ћемо објавити у наредном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Хладно је. Стављаш капуљачу. И руке у
џепове. Преварантско јануарско, зала-
зеће сунце те је извукло на кеј. Када се
појавиш на улицама града, много је
хладније од очекиваног, отуд нема капе
и рукавица...

Ловиш последње зраке привидне топло-
те, али желиш да се склониш са шета-
лишта крај реке, јер ту баш „гуди”, дува.
Покушаш да се безбедно, неблатњаво,
извучеш с позиције, да кренеш ка цен-
тру, али џаба: не постоји пролаз до тро-
тоара, мораш да буљиш у земљу док
бираш мању бару у коју ћеш да станеш.
Срећом, градска власт је решила да се
ове године грађевински позабави кејом,
а много добро енд корисно би било да
почне од прилазно-одлазних стаза. Да
можеш да дођеш и да одеш, а шта се у
међувремену деси, нека се подведе под
лични утисак...

Коначно, Улица Светозара Милети-
ћа. Пробој начињен поред тениских
терена и Дома ЈНА, коловозом. Пеша-
ци у Панчеву често, у последње три
деценије, имају вртоглавицу: како спрет-
ност у избегавању препрека на тротоа-
рима, ако пешачке стазе уопште посто-
је, преточити у опуштену шетњу. Као
да је панчевачки пешак лепо кажњен,
јер мора непрестано да мисли, не сме
да се опушта ходајући.

На углу Милетићеве и Димитрија
Туцовића, надомак цркве с два торња,
још један мислећи крешендо: куд неста-
доше све панчевачке кафане! Од „Сло-
ге”, која је била на тој позицији, до
„Србије”, на углу Корзоа и главне ули-
це ЈНА, беше их барем десет. Пре десет

година, не у прошлом миленијуму.
Затворило се угоститељско предузеће
„Слобода”, а с тим орканом приватиза-
ције у леђа затворише се и кафане и
слобода. Неким новим клинцима то и
не изгледа тако, али је добар део сре-
довечног и старијег грађанства пого-
ђен чињеницом да су израсле зграде и
неки нови кафићи, а да кафана више
нема. Следи пребројавање: преостале
су две кафане, али су и оне више поро-
дичне и пословне природе него што
имају везе с несталим духом града.
Сети се како је било не тако давно: у
„Касини” си на кафи, у „Слободи” на
розеу, „Код Недељка” на нечему и на
кобајама са сенфом...

Леп је Градски парк. Ту нема шта.
Локални (полу)бескућници се гребу за
ситниш, пензионери хране голубове,
млади родитељи се јуре с децом... Мада
је све раскопано, да би било још леп-
ше. Ипак, иако је град у питању, осе-
тиш малчице нелагоду када помоћу
чула мириса схватиш да у 17 сати и у
парку дува. Пардон, да се дува. Екипа
тинејџера добацује, церека се, тражи
свој простор... Нека им цео град, одмах,
ионако ће бити и треба да буде њихов
за деценију-две. Као што је и сад.

Кад дођеш до старог „Поповића”,
што је поред новог градског маркера
који означава фирму за производњу и
продају добрих пица и палачинки –
знаш да си у епицентру Панчева. Ту се
мешају стари осећаји с новим филин-
зима. Ту знаш да си Панчевка, Панче-
вац, учествујеш у градској комуника-
цији. То може и невербално, наравно.
Снимиш зграду Суда, па се сетиш да

ти, скоро сигурно, бар због нечег некад
није било добро на њеном излазу.
Видиш, прекопута, „два бела медведа”,
урониш у најраније детињство и пен-
трање по њима. А иза њих није једина
робна кућа у граду, као до деведесетих,
већ кинеска, једна од многих, како
налаже глобализам.

Пробијање поред главне аутобуске увек
је било доживљај: закаснели путници
јуре на превоз, средњошколци из препо-
дневне смене се по подне одлучују да до
сутра сврате кући до неког од насељених
места, нека нова лица на све стране –
биће да су у транзиту кроз Панчево.

Прођеш станицу, „Динамо” и бол-
ницу и већ си на корак до панчевач-
ке лепотице: Народне баште. Стаза
за џогинг и здраву шетњу дуга је

2.110 метара, пише на табли на ула-
зу. Упалиш цигарету, ниси ти од те
феле. Али бар мало завидиш здрави-
јима од себе, па пружиш корак. Пра-
бабе и прадеде од грана, изнад тебе,
стоје мирно, не љуљају се, тешко
издржавају стисак зиме. Нигде леп-
шег парка, опет помислиш. Ем је
европски, ем је твој, панчевачки. Све
те травњаке полупокривене снегом
на лето ће опет да освоје клинци,
лежачи на трави, они што се баве
рекреацијом и они снабдевени мута-
цијом – од неосетних за природу до
њених обожавалаца.

Јављају ти се људи док ходаш. Знају
те. Јављаш се и ти њима: да ли из при-
стојности или зато што те дотичу. Све-
једно – град чине људи. С. Трајковић

ШЕТЊА КРОЗ ПАНЧЕВО ТОКОМ ЗИМСКЕ ВЕЧЕРИ

Нога испред ноге и поздрав околини

Замка 
интелигенције
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Панчевачко удружење „На пола
пута” које пружа подршку осо-
бама са интелектуалним тешко-
ћама (ОСИТ) крајем прошле
године било је у центру пажње
јавности у држави као добитник
награде „Ј=ДНАКИ” коју доде-
љује Национална организација
особа са инвалидитетом Србије
(НОOИС). Ово престижно при-
знање дошло је као шлаг на тор-
ту, баш у години када је удруже-
ње прославило 15 година успе-
шног рада.

О томе шта је обележило про-
теклу деценију и по и шта ова
организација представља данас
разговарали смо с Марином
Куриљ, извршном директорком
удружења.

ПАНЧЕВАЦ: Kако је све почело
те сада већ давне 2006. године?

МАРИНА КУРИЉ: Удружење
је 2006. године основала група
родитеља заједно с тимом струч-
њака с циљем да се младима са
интелектуалним тешкоћама 
обезбеде услови за што квали-
тетнији живот. Тачније, идеја је
била да се обезбеди пружање тада
иновативне услуге: становање уз
подршку за особе са интеле-
ктуалним тешкоћамас циљем пре-
венције институционализације.

• О каквој је тачно услузи реч?
– Сврха услуге је да се у локал-

ној заједници, у становима, орга-
низује да особе са интелектуал-
ним тешкоћама, уз подршку
стручног тима, живе живот који
је примерен њиховим година-
ма, потребама и интересовањи-
ма. С друге стране, ова услуга
родитељима обезбеђује сигур-
ност да, у тренутку кад више не
могу адекватно да брину о свом
одраслом детету, оно неће бити
смештено у неку институцију
далеко од нашег града и живети
у много нехуманијим условима.
Тако смо током наредне четири
године све своје снаге усмерили
на пружање ове услуге, на 
обезбеђивање што квалитетније
подршке, на промоцију услуге и
на упознавање наших суграђана
с нашим корисницима.

• Да ли сте имали подршку у
тој мисији?

– Да, подршку за пружање ове
услуге нам од 2009. године кон-
тинуирано пружа Град Панче-
во. Негде 2010. године кренули
смо и с реализовањем других
мањих пројеката с циљем да
свим нашим корисницима – и
онима који не користе услугу
становања и новим заинтересо-
ваним особама са интелектуал-
ним тешкоћама – обезбедимо
што квалитетније слободно вре-
ме. И тако смо постепено поче-
ли да ширимо обим услуга и
активности које нудимо.

• Kоји су најважнији момен-
ти, односно прекретнице у раду
и развоју удружења?

– С повећањем броја актив-
ности и услуга повећавао се и
број наших корисника, што нам
је изузетно битно као показатељ
да то што радимо има смисла и
одговара потребама особа са
интелектуалним тешкоћама. Оно
што нам је било важно јесте
доношење Закона о социјалној
заштити 2011. године, у којем је
услуга становања уз подршку
препозната као услуга социјал-
не заштите доступна свим гра-
ђанима. Тако смо се 2014. лицен-
цирали за пружање ове услуге,
што значи да испуњавамо све
услове које је надлежно мини-
старство прописало за то. Само
годину дана касније лиценци-
рали смо се и за пружање услуге
помоћи у кући за децу, младе и
одрасле са интелектуалним
тешкоћама. Свако успоставља-
ње нових активности било је
важна прекретница и важан
моменат у нашем раду, а чиње-
ница да готово сваку активност
и услугу пружамо континуира-

но и без престанка даје нам ветар
у леђа да и даље радимо на успо-
стављању нових и унапређењу
постојећих активности.

• Где сте данас? Какве све још
услуге и активности реализујете
и колико корисника има удру-
жење?

– Данас удружење броји око
70 корисника, плус чланови
њихових породица. Своје услуге
и активности пружамо на тери-
торији града Панчева, али и у
Житишту, где пружамо само
услугу помоћи у кући за децу и
младе са интелектуалним тешко-
ћама. Поред услуга које сам већ
споменула, удружење организу-
је и различите услуге у оквиру
свог Сервиса за рану интервен-
цију. Ту спадају: дефектолошки
третмани, третмани у сензорној
соби, третмани психомоторне
реедукације, спортске активно-
сти, музичке радионице... Тако-
ђе, имамо Радни центар у којем
организујемо радно-окупационе
активности, али и припремамо
наше кориснике за отворено
тржиште рада. Активности у Рад-
ном центру организујемо сваког
дана у две смене, од 9 до 13 и од
13 до 17 сати.

• За ваше чланове организује-
те и радионице самозаступања.
Шта они тамо конкретно раде?

– На радионицама самозасту-
пања оснажујемо чланове да пре-
познају своја права и потребе,
учимо их како да на адекватан
начин искажу своје мишљење и
ставове и како да се заузму за
своја права. Наши самозаступ-
ници су се организовали и, уз
подршку нашег стручног тима,
формирали неформалну групу
под називом Група за самоза-
ступање Панчево, у оквиру које
реализују бројне волонтерске
акције. На тај начин они пома-
жу другима којима је помоћ
потребна. Све ово заокружили
смо организовањем различитих
културних, спортских и много
других разноврсних активности.
Нажалост, у последње две годи-

не, због пандемије, обим и интен-
зитет активности су смањени на
минимум, али надамо се да ћемо
се ове године вратити нашем
устаљеном и динамичном рит-
му.

• Недавно сте добили награду
НООИС-а за један од својих про-
јеката. О каквом је пројекту реч
и колико вам то признање зна-
чи?

– Пројекат „Размисли пре него
што кликнеш”, за који смо доби-
ли награду, реализован је 2020.
године. Идеја нам је била да
омогућимо младим особама са
интелектуалним тешкоћама да
науче да безбедно користе интер-
нет и друштвене мреже. Kао и
свака награда, и ова нам је важна
јер показује да је неко, у овом
случају Национална организа-
ција особа са инвалидитетом
Србије, препознао наш пројекат
као значајан, иновативан и
инклузиван. Kада овакво при-
знање дође од организације која
се на нивоу Србије бави попула-
цијом са инвалидитетом, онда
то за нас има још већу тежину.
Нажалост, и овде због пандеми-
је нисмо били у прилици да при-
мање награде и прославу орга-

низујемо онако како смо желе-
ли и како приличи. Награда нам
је подстицај да и убудуће наста-
вимо да осмишљавамо пројекте
у које ћемо што активније и аде-
кватније укључити све наше
кориснике и чланове њихових
породица.

• Kоја сте још признања доби-
ли у протеклих 15 година?

– Било их је неколико. Издво-
јила бих награду „Ерсте фонда-
ције” за услугу становања уз подр-
шку, као иновативан пројекат за
југоисточну Европу 2011. годи-
не. Такође, наша неформална
Група за самозаступање, која се
у то време звала „Пријатељи”,
добила је 2016. и 2017. године
награде за волонтерске акције
које смо реализовали преко про-
грама „Млади су закон”. Иста
група је награђена и за волон-

терске акције преко програма
„Шта нам тешко”, и то 2019. и
2020, а надамо се да ћемо исто
поновити и када је реч о 2021.
години.

• Kакви су вам планови за
2022. годину?

– Оно што смо планирали јесте
да покренемо друштвени дија-
лог на тему становања уз подр-
шку и самог положаја ове услу-
ге како у државном сектору, тако
и у институцијама, али и код
самих потенцијалних корисни-
ка. Ове године чека нас и про-
цес обнове лиценце за ову услу-
гу, што подразумева вишемесеч-
ни рад и залагање нашег тима.
Планирамо и да, у складу са
епидемиолошким мерама, наста-
вимо да организујемо што више
активности за наше кориснике,
да пробамо да им обезбедимо
радно ангажовање како бисмо
их економски оснажили, али и
да им омогућимо да у што већем
броју бораве ван Панчева. За све
ово потребне су нам финансије,
без којих, нажалост, не може-
мо, па писање пројеката и при-
купљање донација остаје једна
од важнијих активности нашег
стручног тима.

• О чему сањате, то јест где
видите удружење за наредних
15 година?

– Сањамо о томе да особе са
интелектуалним тешкоћама има-
ју што мање потребе за кори-
шћењем наших услуга и актив-
ности, што би значило да су оне
организоване при редовним
активностима у заједници при-
ређеним за остале суграђане.
Очекујемо и да степен укључе-
ности, али и оснажености особа
са интелектуалним тешкоћама
да активно и што самосталније
узму учешће у животу заједни-
це у којој живе буде на таквом
нивоу да на то нико више неће
обраћати пажњу и да реч „инклу-
зија” више неће бити мантра
коју сви ми који радимо с попу-
лацијом са инвалидитетом пона-
вљамо изнова и изнова.

Церска улица се налази на
Миси, а почиње од Копаонич-
ке улице.

Планина Цер је у североза-
падном делу Србије. Од Шап-
ца је удаљена 35 км, а од Бео-
града 100 км. Надморска виси-
на Цера је 689 метара, а про-
теже се у дужини од око 15
километара. На овој планини
у Првом светском рату оди-
грала се важна битка.

У пешадијски напад на Србију
Аустроугарска је кренула 12.
августа 1914. године. Древна и
пространа средњоевропска
царевина са око 52.800.000 ста-
новника за овај фронт одвоји-
ла је око 250.000 одлично опре-
мљених војника.

Србија, сасвојихоко4.550.000
становника, имала је 180.000

недовољно опремљених, али
оперативних војника првог и
другог позива и неопремљених
70.000 трећепозиваца.

Аустроугарске Пета и Шеста
армија (13. загребачки корпус
и 8. прашки корпус чинили су
Пету армију, док су 15. сара-
јевски и 16. дубровачки корпус
улазили у састав Шесте арми-
је) почеле су да прелазе Дрину,
док су се делови Друге
армије, регрутоване на
подручју Мађарске,
пребацивали пре-
ко Саве.

Насупрот оче-
кивањима да ће
главни удар
доћи са севе-
ра, из Срема и
Баната, и
развијати се
д о л и н о м
Мораве, главно-
команду јући
аустроугарске
Балканске војске
генерал Оскар фон
Поћорек одлучио је да
нападне са запада, из Босне,
да би се пробио до Ваљева и
долином Колубаре стигао до
Београда.

Српска војска била је групи-
сана у три армије. Окупатора
је прва дочекала Трећа српска
армија, под командом генера-
ла Павла Јуришића Штурма,
пореклом Лужичког Србина,
бившег пруског официра.

Пошто је прозрео Поћоре-
кове намере, војвода Путник
упутио је Другу армију генера-
ла Степе Степановића у помоћ
Трећој армији и наредио јој да
непријатељеву Пету армију зау-
стави на падинама планине
Цер. Ту се од 16. до 19. августа
1914, по жеги и изненадним
летњим пљусковима, одигра-
ла Церска битка.

У судару двеју војски, исцр-
пљених непрекидним марше-
вима, српска Комбинована
дивизија првог позива је у
кишној ноћи између 15. и 16.

августа савладала 21. ландвер-
ску дивизију и тако најавила
исход целе битке.

Победом Моравске дивизи-
је првог позива над 9. дивизи-
јом потврђено је преимућство
српске војске и пробијен непри-
јатељски фронт.

Док су на падинама Цера
разбијане ове чешке јединице,
Дринска дивизија првог и
Дринска дивизија другог пози-
ва, из састава Треће армије,
заустављале су и потискивале
хрватски 13. корпус у долини
реке Јадар. Шумадијска диви-
зија првог позива држала је
положаје према Шапцу не би
ли спречила Другу армију да
пробојем притекне у помоћ
Петој армији, док је српска
Коњичка дивизија продрла
дубоко у Мачву.

Непријатељ се 19. августа
већ налазио у општем одсту-
пању, које се брзо претворило
у безглаво бекство. Егон Ервин
Киш, новинар и писац, војник
чешког 8. корпуса, у свом днев-
нику је написао:

„Армија је потучена и нала-
зи се у безобзирном, дивљем и
паничном бекству... Једна поту-
чена војска – не, једна разбије-

на руља јурила је у
безумном страху

према граници.
Возари су шибали

своје коње, арти-
љерци су боли
своје мамузама,
официри и вој-
ници гурали су
се и пробијали
између чита-
вих колона
коморе или
газили кроз

ровове поред
пута у групама у

којима су били
заступљени сви родо-

ви војске...”
У Церској бици

аустроугарска војска изгубила
је око 23.000 људи (погинули
и рањени), док су српски губи-
ци процењени на око 16.300
бораца. Непријатељ је избачен
с територије Србије. Генерал
Степа Степановић добио је чин
војводе, највиши у српској вој-
сци, који се стицао само у рату.

Била је то прва победа Антан-
те у Првом светском рату, чији
је одјек у светској штампи био
врло битан за подизање мора-
ла савезника у тренутку док су
се француске, белгијске и бри-
танске трупе бориле и повла-
чиле пред навалом Немаца
кроз Белгију у походу на Париз.
На Источном фронту у време
Церске битке дошло је тек до
првих борбених дејстава, која
ће се ускоро претворити у пораз
Русије код Таненберга.

(Др Милош Ковић: 
„Одбрана отаџбине: Србија у

Првом светском рату”)

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ЦЕРСКА

Прва победа у
Великом рату

Војвода Степа
Степановић

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: МАРИНА КУРИЉ, ДИРЕКТОРКА УДРУЖЕЊА „НА ПОЛА ПУТА”

САЊАМО ДА РЕЧ „ИНКЛУЗИЈА” ВИШЕ
НЕ ПОНАВЉАМО КАО МАНТРУ



сати да буквално и не приме-
тим. Да не причам о томе какав
ми је то издувни вентил и за
мене је идеална ствар за опу-
штање. Ми смо углавном инди-
видуалисти и уживамо сами за
себе. Међутим, сви имамо исту
жељу – да се на тај начин врати-
мо у детињство и проживимо га
још једном. На крају крајева
испоставило се и да су веома

паметна инвестиција, јер је вред-
ност моје колекције као један
мањи нов аутомобил. У Србији
вероватно имам највише маке-
та у размери 1 : 18, а у окружењу
један човек у Босни их има у
вредности од близу сто хиљада
евра – наглашава Никола.

Ипак, једно је јасно: када је
реч о хобијима, па и о овом, нај-
важнији елемент је љубав!
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Каже се да би требало да сваки
човек има здравље, породицу,
посао, пријатеље, а по свему
судећи не много мање битан у
животу је и хоби.

Штавише, то је можда и нај-
бољи вентил у ова стресна вре-
мена, јер је најчешће у питању
нешто што нас, макар на момен-
те, враћа у безбрижно детињство.

Хобија и хобиста има разних,
а рецимо у нашем граду постоји
вероватно највећи сакупљач
макета аутомобила у земљи: зове
се Никола Субашић и има колек-
цију од преко педесет вредних
примерака.

Никола Субашић је рођен у Пан-
чеву. По образoвању је мастер
економије, чему је посвећен
целог живота. Бавећи се углав-
ном продајом, стигао је у Сло-
венију, где живи последњих пет
година, али се враћа у родни
град кад год може.

Овај свестрани суграђанин је
након свега схватио да савреме-
ни човек треба да, као социјал-
но биће, обједини неколико
виталних вредности, као што су
здравље, породица, посао, при-
јатељи и напослетку хоби, а његов
је скупљање макета аутомоби-
ла, којих су му пуне витрине.

– Преко деведесет одсто људи
каже да им је хоби оно чиме су
се занимали између шесте и
десете године, па када сам пре-
мотао филм, закључио сам да
сам први сусрет с макетама имао
још као дете осамдесетих годи-
на прошлог века. У то време
сакупљао сам „мajorette” аутиће
у размери 1 : 43, који су тада
били најдоступнији, а добијао
сам их од рођака из Француске
и чувао на полици у својој соби.
Хобију из детињства вратио сам
се пре десетак година, сасвим
случајно, када сам једном путо-
вао у Минхен. Наиме, том при-
ликом сам посетио музеј ВМW-а
и наишао на продавницу маке-
та аутомобила. Прва коју сам
купио била је у размери 1 : 18, а
иако има и других, одлучио сам
да сакупљам управо такве моде-
ле – каже Никола.

Неки примерци 
вреде и милионе

Он тада није могао ни да наслу-
ти колико ће бити посвећен том
хобију у наредних десет година,
а за то време је прикупио педе-
сетак макета разних произвођа-
ча, као што су „Auto art”, „Кyosho”,
„Minic hamps”, „Otto”...

– Довијао сам се на разне начи-
не како бих до њих дошао. Нај-
пре сам редовно одлазио на орга-
низоване берзе у Београду, које
нису баш обиловале неком пону-
дом макета у размери 1 : 18, али
је ту било много љубави. Поред
тога, у Мађарској је постојало
озбиљно окупљање у извесном
хотелу, у који су долазили број-
ни људи из целе Европе, па сам
тамо успевао да набавим озбиљ-
не макете. Потом је кренула лави-
на преко интернета и, будући да
тражим веома ретке примерке,
буквално ми стижу са свих стра-
на света – од Аљаске до Аустра-
лије. Купујем и даље на сајмо-
вима и скуповима колекциона-
ра, а с тим у вези бих напоменуо
и ово: пре него што сам отишао
на прва окупљања, очекивао сам
да ћу бити међу најстаријима,
односно да су макете за млађе
особе. Али када сам тамо сти-

гао, видео сам много људи изме-
ђу педесет и шездесет година,
што је за мене било изузетно
позитивно изненађење. Звучи као
шала и то да сам у почетку купље-
не макете скривао од укућана, а
и када би их видели, никада им
нисам рекао колико стварно
коштају. Кад смо код тога – цене
им се крећу од око 200 евра па
надаље, или углавном од 50 до
750 евра. Постоје макете које на
тржишту вреде и по неколико
хиљада евра, а прича се да су
поједине продате за два милио-
на евра, па и за четири и седам-
сто хиљада, колико је наводно
коштао један минијатурни „лам-

боргини” – истиче овај посвеће-
ни Панчевац.

Сваки модел у Николиној
колекцији има своју причу која
га враћа у прошлост...

– Сви моји модели изложени
су на полицама које сам правио
по наруџбини и од специјалног
стакла како би издржале толику
тежину, јер сваки комад има по
неколико килограма. Сортира-
ни су тематски: у горњем делу су
поређани само аутомобилчићи
марке BМW; на другој полици
су искључиво америчка возила;
ниво ниже су „мерцедеси”, а на
најнижем су „јагуар”, „ферари”
и позната француска возила.

Поређани су и по годинама 
производње – од најстаријег па
до најновијег у тој колекцији.
Свака фирма има посебну лицен-
цу, јер нико не сме да прави маке-
те ако се не склопи споразум о
томе с произвођачем. Рецимо,
кућа „Бураго” се само договори-
ла с „Фераријем”, али нису има-
ли уговор, па кад су направили
макету, на пример, „модене”, 
произвођач их је тужиои добио на
суду – истиче овај колекционар.

Немерљив је осећај 
када стигне нова кутија

Никола сва своја „чеда” брижљи-
во чува у поменутој стакленој
витрини, која их штити од пра-
шине и евентуалне штете.

– Свака колекција је јединстве-
на за себе и печат је самог вла-
сника, а омиљену макету немам;
кажу да је то као да питате мајку
које дете више воли. Ипак, најва-
жније је да ме то изузетно смиру-
је и омогућава да сањарим, ужи-
вам и да се осећам млађим. Сви-
ђа ми се и то што се људи одуше-
ве када виде колекцију. Већину
макета препознају, неретко имају
за одређени модел нешто да кажу
и уживају  гледајући их заједно са
мном. Уз малу задршку, јер не
волим да их нико, па чак ни добри
пријатељи, додирују. Дозвољено
је само гледање – каже Никола.

Овај пасионирани хобиста,
када путује, где год да се нађе,
прва места на која жели да оде
јесу локалне продавнице маке-
та аутомобила.

– Сакупљање макета је непре-
стана потрага за моделима. План
за будућност ми је да докупим
још шест модела, од којих чети-
ри имам, али желим да их заме-
ним квалитетнијим произвођа-
чем. Пошто нису јефтини, надам
се да ћу за око две године ком-
плетирати колекцију. Догађа се
и да појачавам квалитет тако
што, уместо јефтинијих и лоши-
јих примерака, купујем боље и
самим тим скупље. Постоји иде-
ја да се појавим на некој од изло-
жби, попут оне у Осијеку, али
компликован је пренос преко
границе. На скуповима је зани-
мљив и потпуно различит свет –
од мајстора до доктора. Ипак,
сви су тамо истим поводом и
занима их само једна тема –
наводи овај суграђанин.

За њега је ипак најлепша ствар
у целој причи када му макета
стигне кући.

– Тај осећај док се извлачи из
кутије је неописив, јер је за мене
више од предмета – то је чиста
емоција. И онда седнем, па је
гледам и прође ми неколико

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

Лола
Ова бело-црна мешанка средње
величине тражи нови дом, након
што је стерилисана, микрочипо-
ванаивакцинисанапротивбесни-
ла.

Лола је веома умиљата, воли
да се мази, научена је и на пово-
дац, па се с њом може у дуге
шетње и на рекреацију.

Она је спремна за новог, одговорнијег власника, а привремено
се налази у градском прихватилишту (телефон: 352-148).

Јаза
Женка, расе брак јазавичар, старости
око годину дана, у потрази је за својим
људима.

Непознато је кроз шта је све про-
шла јер показује опрез када јој се при-
лази, али након што схвати да нико не
жели да јој науди – прилази да се мази.

Јаза има прелепу меку длаку, а нала-
зи се у градском прихватилишту у Вла-
синској улици (телефон: 352-148), где
је стерилисана, микрочипована и вакцинисана против беснила и
нестрпљиво чека можда баш вас..

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

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

    Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или штене,
расног или мешанца, или је животињу изгубио, требало би

да позове градско прихватилиште на 013/352-148.
      На овај начин свако може да пронађе верног пријатеља

за цео живот!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

У КОЛЕКЦИЈИ НАЈЗАСТУПЉЕНИЈИ 

ВМW И „МЕРЦЕДЕС”

У Николиној колекцији највише

модела ВМW-а је из педесетих

и шездесетих година прошлог

века. Најстарији је, према њего-

вим речима, DIXI из 1928, а ту

је и незаобилазна „изета”.

– Њу сам посебно желео, јер

је у таквом аутомобилу девето-

ро људи пребачено преко Бер-

линског зида. Најбољи модел

ВМW-а ми је 502, а од „мерце-

деса”, најстарији ми је из 1886.

године. Ту су и незаобилазни

„миника” и W123, као и Г4,

направљен по Хитлеровом

наређењу, у којем су се возили

СС официри, а као макета доби-

ја се заједно с фигурицама

нациста. Што се тиче „ферари-

ја”, предњачиГТО 250, а најви-

ше пажње привлачи „тестаро-

са”. Подразумева се да америч-

ки модели започињу „фордом

Т” из 1908. године, а издвојио

бих и „мустанг булит” из 1968.

године, који је возио легендар-

ни Стив Маквин, док је Елвис

Пресли управљао ружичастим

„кадилаком елдорадо”. Што се

британских модела тиче, од

„јагуара” ми се свиђа модел МK

2, а од францускихимам разне,

попут „спачека”, „ситроена”,

„дијане” и „ајкуле”, које сам као

праве аутомобиле гледао још

док сам био мали, испред згра-

де на Тесли, а када сам почео

да скупљам макете, они су ми

били први на списку – наводи

Никола.

РАЗМЕРЕ 

МАКЕТА

Никола каже да постоји

више размера макета, што

показује колико пута су

оне умањене у односу на

прави велики аутомобил.

– И ако се ради о разме-

ри један према осамнаест,

то значи да, ако бисмо

махнули неким чаробним

штапићем, добили бисмо

управо оригиналан ауто-

мобил у пуном облику. Чак

и седишта и појасеве од

правог материјала. Нај-

битније је да су модели

што веродостојнији и

морају да буду одобрени

од фабрике која произво-

ди аутомобил, а цена и

квалитет макета варирају

у  з а в и с н о с т и  о д  

произвођача – каже овај 

колекционар.

ПАНЧЕВО ИМА НАЈВЕЋЕГ САКУПЉАЧА МИНИЈАТУРНИХ РЕПЛИКА АУТОМОБИЛА У ЗЕМЉИ 

НИКОЛИНА КОЛЕКЦИЈА МАКЕТА СВЕТСКОГ РАНГА

Крцате полице имају велику вредност

Субашић уме да ужива у својим моделима размере 1 : 18

„Форд T”

„Мерцедес даимлер
HD 1886”

„Ферари модена” 

Репрезентативни примерци: „мерцедес Г4”, „форд мустанг”, „јагуар МК”

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

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Деконцентрисани сте и осећате да
претпостављени врше огроман
притисак на вас. Не говорите
људима око себе у загонеткама,
јер нико није расположен да тума-
чи шта желите да кажете. Мања
криза у партнерским односима.

Очекујте позив из иностранства
који ће вас пријатно изненадити,
краћи пут и позив на неку свеча-
ност. Тренутно сте довољни сами
себи без обзира на гомилу људи
који вас окружују. Прехлада.

Ова седмица баш није најбоља за
расправе. Дистанцирајте се од
свих и не брините туђе бриге.
Концентришите се само на себе.
Не одбијајте добре понуде. Стр-
пљен – спасен.

Током целе ове недеље можете
очекивати новчане добитке, који
неће бити велики, али пријаће
вам. Наметнућете своје идеје око-
лини. Већ дуго размишљате о
некоме и, колико год да се опире-
те, попустићете.

На путу ка успеху не постоји
ниједна препрека осим вас
самих. Добре вести вам стижу
до краја седмице. Ако сте сло-
бодни, предстоји вам авантури-
ца.

Остварили сте добар однос са
сарадницима. Предстоји вам јед-
на бурна и страсна недеља. Има-
те добру комуникацију с партне-
ром. Важно је да будете неутрал-
ни у расправама.

Тренутно вам је само посао у гла-
ви, не бирате средства која воде
до циља. Будите и даље упорни и
доживећете дивне тренутке у
љубави.

Не обазирите се превише на
завидне коментаре сарадника јер
вам следе унапређење и одгова-
рајућа награда за уложен труд.
Преконтролишите крвну слику и
притисак.

Добићете позив за неки дужи пут,
па искористите то паметно. Новац
вам тренутно представља про-
блем, па не одбијате помоћ парт-
нера. Мањи проблеми у вези.
Решите то разговором.

Новац вам стиже готово свако-
дневно, али још брже одлази.
Можете очекивати склапање уго-
вора или наставак досадашњег
посла, али с мало измењеним
условима.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Сујетни сте и заједљиви, па околи-
на тренутно гледа на вас као на
једно досадно биће. Гушите људе
око себе досадним питањима.
Суздржите се од испада у јавно-
сти.

Новац вам долази с више страна,
али ваше стрпљење је при крају.
Опустите се, све полако долази на
своје место. Ствари које вас дуго
муче полако се сређују у вашу
корист.
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У НАШОЈ ОПТИЦИ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ:

• Велики избор сунчаних наочара бренда

Ray Ban, Vogue, Armani Exchange, 

Avanglion, Polar Glare, Polar View

• Диоптријске рамове реномираних

брендова како за одрасле, тако и за децу

• Контактна сочива

• Контактна сочива у боји

• Брза израда наочара

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

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

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

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• ТРАНСАМИНАЗЕ: AST + ALT
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• УРЕА + КРЕАТИНИН
Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 14. ДО 27. ЈАНУАРА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

061/292-07-75, 063/811-18-43
Kozaračka 112, Pančevo

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушени вреоци 14.500

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 14.100

Угаљ станари 10.900

Костолац 7.700

ВОЗИЛА

ПОНУДА

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

АКЦИЈА!

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

(чиста буковина)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Пљевља               13.000

Костолац                8.200

Огревно дрво
на палети             14.200

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

ПРОДАЈА ВИСОКОКВАЛИТЕТНОГ
БУКОВОГ ПЕЛЕТА

Најмодернија фабрика пелета
немачког произвођача опреме
KAL 

• проценат збијености дрвне
масе 5,72%

• сушење пелета топлим 
ваздухом / минимална 
количина пепела

Телефон 060/517-82-82

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

Достављам на адресу у року од 24 сата.

Моб. 061/383-80-00
(1/308988)

13

).

.

31.12.2021. .

013 308 951
.

http://www.pancevo.rs/projekat-odskocna-daska/

?

ПОТРЕБНЕ 
раднице за рад 
у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна дневница
2.100 + пријава 
+ топли оброк.
Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04
064/422-02-03

(5/305327)

ПРОДАЈЕМ дворишни

стан, 50 квм, цена по до-

говору. 064/410-39-01.

(311975)

ПРОДАЈЕМ стан, 37, 65
квм, у центру, могућност
куповине на кредит.
060/043-52-98. (311972)

КОТЕЖ 2, једнособан, VI,
48 квм, ЦГ, 40.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-
30. (312051)

КУПУЈЕМО станове, куће
на свим локацијама, брза
исплата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (312051)

ДВОРИШНИ стан до ули-
це, на Содари, са гара-
жом, 30.000 евра. „Лајф”,
061/662-91-48. (312129)

СОДАРА, 60 квм, 53.000;

52 квм, 49.000; 46 квм,

нов, 54.000. „Лајф”,

061/662-91-48. (312129)

ЦЕНТАР, двособан, 57

квм, сређен, ЕГ, укњижен,

двориште, 55.000. (67)

„Милка М”. 063/744-28-

66. (312127)

ПРОДАЈЕМ стан на Коте-

жу 2, најлепше место, 85

квм, сређен, или мењам за

мањи уз доплату. 064/124-

45-07, 064/276-09-97.

(312124)

ЦЕНТАР, двособан, I, 54,

тераса, ЕГ, нов, намештен,

65.000, (67) „Милка М”.

063/744-28-66. (312127)

ПРИЗЕМЉЕ, 69 квм –

69.000 евра, Маргита, пот-

кровље, 34.000 евра, 34

квм. 069/655-214.

(311329)

ТЕСЛА, II, трособан, надо-

градња, леп, укњижен, 74

квм, 72.000. „Кров”,

060/683-10-64. (312032)

ПРОДАЈА парцелисаних

плацева, вода, канализа-

ција на плацевима.

064/212-52-52. (311923)

ЦЕНТАР, гарсоњера, јед-

нособан, II, ЦГ, лифт, 27

квм, 35.000. (67) „Милка

М”. 063/744-28-66.

(312127)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,

39, V, ЦГ, сређен, две те-

расе, 36.000. (67). „Милка

М”. 063/744-28-66.

(312127)

ПЕПЕЉАРА, гарсоњера,

сређена, 16 квм, фул,

23.500. (67). „Милка М”.

063/744-28-66. (312127)

ПЛАЦ, Шарпланинска, 9

ари, 4.000 евра/ар, 26 м

фронт. (67). „Милка М”.

063/744-28-66. (312127)

НА ПРОДАЈУ кућа и локал

у Улици Драгутина Илкића

Бирте бр. 22, у Панчеву.

Тел. 013/402-857.

(312086)

ОМОЉИЦА, су, пр, + I по
етапама, прелепа, 48.000.
(67). „Милка М”. 063/744-
28-66. (312127)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 78
квм, V, 65.600. „Кров”,
060/683-10-64. (312032)

ПРОДАЈЕМ судопере и

остале кухињске елементе,

нове. 063/773-45-97.

(312042)

МЕШАНО суво дрво са

превозом и сечом, мерење

на лицу места, 5.500 .

065/420-79-00. (312006)

КАУЧ, трпезаријски сто са

столицама, орман бидер-

мајер, самачки кревет, ко-

моде. 063/861-82-66.

(312021)

ПРОДАЈЕМ хладњак са

фиокама, комбиновани

шпорет, очувано. Повољ-

но. 063/879-02-70.

(312018)

ПРОДАЈЕМ огревно дрво:

багрем, буква, храст, цена

5.000. Моб. 064/513-53-

63. (312005)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, сатове, новац,

пенкала. 013/313-458,

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

40-22. (311998)

КУПУЈЕМ: перје, старин-

ски намештај, сатове, сли-

ке, стари новац, сифон

флаше, старе играчке, би-

жутерију, стрипове, старо

покућство. 063/705-18-18,

335-930. (311960)

КУПУЈЕМ исправне и не-

исправне ТА пећи, дола-

зак, одношење. 060/138-

52-38. (311949)

КУПУЈЕМ старе веш-ма-

шине, фрижидере, замр-

зиваче, шпорете за отпад.

060/521-93-40. (312004)

ТЕСЛА, Стеријина бр. 2,

50 квм + 30 квм дворишта,

приземље. 064/264-02-02.

(311974)

ГОРЊИ град, кућа погод-

на за инвеститоре, 6.3 ара,

100.000. „Кров”, 683-10-

64. (312032)

ПЛАЦ, 28,5 ари (17 х 180),

власник, 1/1, Кудељарац.

Тел. 064/248-95-28.

(312045)

ОГРЕВНО дрво, мерење

кући, превоз, сеча гратис,

5.000 динара. 060/304-16-

92. (310200)

ДВА КАУЧА 2 џ 1.30, очу-

вани,с а душецима или

без. 013/348-409,

064/412-26-82. (312102)

КРЕКА весо пећ, кикинда,

гарнитура тросед лежај,

фотеља, очувано.

062/621-096. (312107)

КУЋНИ биоскоп, кревети,

лустери, лампе, комода,

столић, сталак за телефон.

064/206-30-24. (311966)

КОМБИНОВАНИ фрижи-

дер, веш-машина, микро-

таласна, фрижидер, уљани

радијатор, телевизор.

063/861-82-66. (312021)

КУЧИЋИ јазавичари од

одличних родитеља 30

евра комад. 063/879-02-

70. (312018)

ПРЕВОЗ, сеча, бесплатни,

мерење код вас, 5.000 ди-

нара. 065/420-78-99.

(312006)

ПРОДАЈЕМ прасиће до 35

кг. Милан, 064/169-68-54.

(311990)

КУПУЈЕМ аутомобиле, ста-

ње небитно. Најбоље пла-

ћам. 062/193-36-05.

(311997)

КУПУЈЕМ аутомобиле од
100–2.000 евра. Стање не-
битно. 063/165-83-75.
(312040) 

ИЗДАЈЕМ гаражу на Сода-
ри. 063/864-07-06. (311922)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-
куп слупаних и неисправ-
них. 060/078-47-89,
063/778-47-89. (311412)

ОТКУП возила у било ком

стању, од 70 до 2.000 евра.

063/161-08-19. (311997)

БРАВО 1.4, 2009/10, фул

опрема, фабрички плин,

регистрован. 064/130-36-

02. (312098)

ДОБЛО макс 1.4, 2009,

фул опрема, петора седи-

шта, носивост 730 кг.

064/130-36-02. (312098)

МУЛТИПШЛА 1.9 рестај-

линг, 2005, фул опрема,

регистрован. 064/130-36-

02. (312098)

ДАЧИЈА логан рестајлинг
1.6, 2008/9, атестиран,
нов плин, регистрован го-
дину. 064/130-36-02.
(312098)

ПРОДАЈЕМ рено Мегане
II 2003. 1.5 ДЦИ, 200.000
км, регистрован до децем-
бра 2022, повољно, вла-
сник.063/736-24-94 (СМС)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, небит-
но стање, од 100 до 2.000
евра. Долазим по позиву.
069/203-00-44. (311799)

ЗАФИРА 2.0, урађен сер-

вис, нове гуме, 2005. годи-

ште, регистрован до 1. 11.

2022. 060/185-87-73.

(311928)

РЕНО МЕГАН 1.5 ДЦИ,

2005. годиште, регистро-

ван, повољно. 063/712-34-

11. (312085)

РЕНО класик 1.2, 2013,

петора врата, фабрички

полин, 90.000 км.

064/587-50-24. (312098)
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-
тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

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

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

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

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

Stan 27 65,83 m² rezervisan
Stan 28 58,44 m²

DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje

Stan 3 76,74 m² 
Stan 4 77,64 m² 

Stan 5 60,70 m² 

Potkrovlje
Stan 11 46,36 m²
Stan 12 76,18 m² 
Stan 13 74,51 m²
Stan 14 76,54 m²

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

BRAĆE JOVANOVIĆ 22 a
I sprat stan 2 – 55,50 m²
II sprat stan 4 – 55,50 m²
povučeni 
sprat stan 5 – 103,39 m²
MILOŠA TREBINJCA 62–64
Povučeni sprat
stan 14 – 148,75 m²

SLAVKA BOKŠANA 5

(900 evra/m²)

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

TANASKA RAJIĆA 46

Stan 2 – 75,92 m²

Stan 3 – 66,62 m² 

Stan 6 – 75,92 m²

Stan 10 – 75,92 m²

Stan 12 – 47,26 m²

Stan 14 – 74,26 m²

Stan 15 – 65,46 m²

Stan 16 – 46,57 m²

SERDAR JANKA VUKOTIĆA

stan 2 – dupleks (pr 47,43 m²
+ I sprat 48,29 m²)

stan 4 – dupleks (II sprat 66,06 m²
+ galerija 40,80 m²)

stan 5 – dupleks (II sprat 54,15 m²
+ galerija 38,22 m²)

С. Милетића 85-а
Гарсоњера 30 квм

Двособни 48 квм, 51 квм
Трособни, 60 квм

Четворособни 98 квм

ABA GRADNJA, 063/300-414
www.abagradnja.com

(f/1437)

НОВОГРАДЊА

НА ПРОДАЈУ СТАН, СТРЕЛИШТЕ,

ДВОСОБАН, 58 КВМ, ЦГ,

ЛИФТ, СРЕЂЕН, ОДЛИЧАН.

064/643-97-21
(ф)

ПОТРЕБНА 

СПРЕМАЧИЦА

Дневница 2.000 
+ пријава 
+ топли оброк.

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

(6/307989)

СТРОГИ центар, двособан,

намештен, реновиран,

лифт, ЦГ, паркинг, тераса.

064/159-79-54. (312077)

НАМЕШТЕН једнособан

дворишни, ТА, код Хотела

„Тамиш”, 100 евра.

064/122-48-07. (312111)

ИЗДАЈЕМ једнособан

опремљен стан, паркинг,

интернет. Светог Саве 133

и кућу са 15 кревета за

смештај радника. 065/283-

53-01. (312-097)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-

штен стан, 55 квм, на Те-

сли, преко пута Авив пар-

ка. Тел. 064/217-50-19.

(3020939

КОТЕЖ 2, двособан 60

квм, намештен, Цг. Тел.

063/351-783. (312047)

ЛОКАЛ за издавање, 15

квм, Светог аве 2.

069/251-19-55.(312066)

ПОТРЕБНА велика гаража
са каналом, на издавање,
Панчево или околина.
Контакт 069/393-30-00.
(312069)

ПРОДАЈЕМ локал код но-
ве Поште 12 квм + мокри
чвор, 4.000 евра. 060/812-
66-63. (312099)

ПОТРЕБНА радница за

рад на раван штеп.

064/196-86-79. (312070)

LA ME DIC CEN TAR Панче-

во, тражи евојке са иску-

ством за рад у Call cen tru,

трговце на терену и мена-

џера продаје. Фиксна за-

рада + бонус и могућност

брзог напредовања. Тел.

066/643-41-23, mail: in fo -

@la me dic.rs  (Ф)

ПОТРЕБНА девојка за рад

у кафићу XPE RIA+ , Стар-

чево, М. Тита 9-а. Инфо.

066/181-841. (312121)

ПОТРЕБАН КВ електри-
чар, кв приправник и по-
моћни радник, пријава,
пут и оброк обезбеђени.
065/847-00-95. (312105)

ПОТРЕБНА хигијеничарка
за рад у пекари. 063/865-
80-48. (312029)

САЛОНУ „ГОГА” потребан
козметичар (маникир, пе-
дикир, депилација), са ис-
куством. Карађорђева 22.
065/445-04-15. ((312031)

ПРОДАЈЕМ стамбено по-
словни простор, 59,21
квм, Содара. 063/320-588.
(311763)

ИЗДАЈЕМ – продајем ло-
кал 17 квм, у тржном цен-
тру Трубач, II спрат,
50/8.000 евра фиксно.
063/850-02-66. (311848)

ИЗДАЈЕМ локал 35 квм у
центру Панчева. 064/866-
22-70. (312056)

ИЗДАЈЕМ намештен стан у

центру Панчева, кирија

300 евра месечно.

060/010-22-13. (312048)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
са грејањем, површине, 86
квм, Кудељарски насип.
064/209-64-52, 064/845-
35-69. (312035)

СТАН трособан, наме-
штен, празан, у кући, гре-
јање плин, двориште, Ко-
теж. 061/225-16-43.
(312126)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан у центру, ТА,
кабловска, депозит.
063/742-14-27. (312057)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан на Стрелишту,
четврти спрат, зграда, на
дужи период. 200 евра,
депозит обавезан.
069/405-50-66. (312094)

ИЗДАЈЕМ комплетно на-
мештен стан у центру, на-
мештен стан, у центру, 40
квм, усељив. 065/344-85-
77. (412079)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру. Цара Лазара 110.
061/615-80-80. (311963)

ИЗДАЈЕМ дворишни мали
стан у центру, једној осо-
би. Тел. 061/292-30-30.
(311962)

ЗГРАДА, издајем наме-
штен двособан стан од 1.
фебруара, ТА, нова Миса.
064/231-23-59. (311938)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру, Карађорђева.
064/994-13-16 (СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан, по-
лунамештен стан са цен-
тралним грејањем, Котеж
1. 063/187-24-65.
(312008)

ИЗДАЈЕМ стан, дворишни,
Милке Марковић 7.
064/396-16-79. (312009)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
45 квм, Милоше Обрено-
вића 65/7. Тел. 064/140-
71-87. (312037)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на

дуже време, намештена,

ЦГ, Тесла. 064/137-63-19.

(311969)

НОВА МИСА, двоипосо-

бан, грејање гас и топлот-

на пумпа. 063/221-254.

(311698)

ИЗДАЈЕ се стан једносо-

бан, комплетно намештен

на Котежу 1. 063/167-21-

45. (311999)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-

требне некретнине, стано-

ви, куће, све локације.

(67) „Милка М”. 063/744-

28-66. (312127)

ИЗДАЈЕМ комплетно на-

мештен једноипособан

стан са етажним грејањем

на старој Миси. Тел.

064/507-49-77. (СМС)

ИЗДАЈЕМ дворишну гар-

соњеру, 30 квм, потпуно

намештену са ЦГ греја-

њем. 065/865-66-70.

(312014)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан у центру Панче-
ва, високо приземље, 47
квм, ТА грејање. Миран
крај у околини очне бол-
нице, поглед на двориште.
060/588-60-08 (СМС)

ДВОСОБАН, Миса, ниско
приземље, 25.000 евра.
(470), „Дива некретнине”,
064/246-05-71. (312106)

ТРОСОБАН, дуплекс,
52.000 евра, центар
63.000 евра. (470), „Дива
некретнине”, 064/246-05-
71. (312106)

ПРОДАЈЕМ пословно-
стамбени простор са по-
родичном кућом и помоћ-
ним магацинима, 623 квм
и 7,3 ари плаца. Излаз на
главни Баваништански пут
(преко пута Кафане „Ко-
либа”). 069/289-50-95.
(312123)

ПРОДАЈЕМ стан, 55 квм,
V спрат, лифт, подрум, без
посредника. 065/439-88-
47, Стрелиште. (312095)

МИСА, I, трособан, фул,
тераса, двориште, 120
квм, 65.000. (67). „Милка
М”. 063/744-28-66.
(312127)

КУПУЈЕМ стан у згради, од
38 до 48 квм, за кеш, од
власника, укњижен, може
у лошијем стању. 062/309-
661. (311984)

D.O.O. "HIDROVOD", Pančevo
Ul. Bore Šipoša 25 (Topola, kod Crne mačke)

013/341-292 

TRAŽI:

1. Vozač C kategorije - 2 izvršioca

2. Bagerista - rukovaoc građ. mašinama - 2 izvršioca

3. Fizički - pomoćni radnik - 2 izvršioca

4. Portir - 2 izvršioca

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



РАЗНО

TРАЖИМО 

УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ

НОВИНА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ

ПОСАО

ПОНУДА

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsПетак, 21. јануар 2022.20

Ћевабџиници „Хало Лесковац”

потребан

возач за доставу и снабдевање.

062/160-34-29
(6/305327)

Комби превоз
робе и селидбе,

повољно.

064/564-24-47
(4/311557)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке

на ших услу га 

да на це не 

огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.

ПОПУСТ

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС 

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА

1. Једног НАСТАВНИКА за ужу научну област 

КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА

Услови:

– Доктор медицинских наука, специјализација из

области радиологије, као и остали услови предви-

ђени Законом о високом образовању („Сл. Гласник

Републике Србије” бр. 88/2017, 27/2018 – др. за-

кон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 – др. закон, 11/2021-

аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. за-

кон) и Статутом Стоматолошког Факултета.

Са кандидатом изабраним у звање доцента или ван-

редног професора закључује се уговор о раду на од-

ређено време у трајању од 5 (пет) година, а са кан-

дидатом изабраним у звање редовног професора

закључује се уговор о раду на неодређено време.

Пријаве са биографијом и доказима о испуњености

услова из конкурса достављају се у року од 8 (осам)

дана од дана објављивања конкурса на адресу:

Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка Зре-

њанина бр. 179.

Све додатне информације могу се добити 

на телефон: 013/235-12-92.

ПОТРЕБАН КУВАР СА ИСКУСТВОМ,

за рад у ресторану „Ветрењача”. 

Пожељно је доћи на разговор у ресторан 

„Ветрењача”, 064/267-50-53. 
(1/311915)

Потребни помоћни радник у кухињи

(фабричка менза).

За информације можете позвати на тел. 

062/365-414, сваког радног дана од 7 до 15 сати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА

ОДБРАНЕ НОВИ САД

Центар Министарства одбране Панчево

НА ОСНОВУ ЧЛАНА 15. ЗАКОНА О ВОЈНОЈ, РАД-

НОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОБАВЕЗИ (Сл. Гласник Ре-

публике Србије бр. 88/09, 95/10 и 36/18) И ЧЛАНА 4.

СТАВ 3. УРЕДБЕ О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗ-

ВРШАВАЊА ВОЈНЕ, РАДНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ

ОБАВЕЗЕ (Сл. Гласник РС бр.100/11, 60/15 И 40/19),

ПОЗИВАМО СВА ЛИЦА МУШКОГ ПОЛА, ДРЖАВ-

ЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, РОЂЕНА 2004. ГОДИ-

НЕ И СТАРИЈИХ ГОДИШТА (РОЂЕНИ 1992 – 2003)

КОЈИ ИЗ ОДРЕЂЕНИХ РАЗЛОГА НИСУ УВЕДЕНИ У

ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ, ДА СЕ ЈАВЕ У ЦЕНТАР МИ-

НИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРА-

ВУ ПАНЧЕВО, УЛИЦА МИЛОША ОБРЕНОВИЋА

БРОЈ 1, ЧЕТВРТИ СПРАТ, СОБА БРОЈ 10, РАДИ

УВОЂЕЊА У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ.

УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ВРШИЋЕ СЕ

СВАКОГ РАДНОГ ДАНА У ВРЕМЕНУ ОД 09 до 15

САТИ, У ПЕРИОДУ ОД 17. 01. 2022. ГОДИНЕ ДО 28.

02. 2022. ГОДИНЕ.

РЕГРУТ КОЈИ СЕ УВОДИ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

ТРЕБА ДА ПОНЕСЕ ЛИЧНУ КАРТУ. УКОЛИКО НЕ

ПОСЕДУЈЕ ЛИЧНУ КАРТУ НА УВИД ПОНЕТИ ДРУ-

ГУ ЈАВНУ ИСПРАВУ ИЗ КОЈЕ СЕ МОЖЕ УТВРДИ-

ТИ ИДЕНТИТЕТ, А У ИНОСТРАНСТВУ – ВАЖЕЋУ

ПУТНУ ИСПРАВУ.

РЕГРУТИ КОЈИ БОРАВЕ У ИНОСТРАНСТВУ ДУЖНИ

СУ ДА СЕ РАДИ УВОЂЕЊА У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

ЈАВЕ НАДЛЕЖНОМ ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАР-

НОМ ПРЕДСТАВНИШТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.

НАЧЕЛНИК

потпуковник

Дејан Здравковић

ПОТРЕБНИ РАДНИЦИ:
на паковању производа – 3 радника;

оператер за машином, 

услов машинска школа и пет година 

радног искуства – два радника.

За информације можете позвати на тел.

062/365-414 сваког радног дана од 7 до 15 сати.

MAXIMEDIA GROUP ПАНЧЕВО

Искористите могућност куповине беле технике, 

алата, шпорета и пећи на дрва, 

по старим ценама – до краја недеље. 

Нове цене беле технике биће и до 50% веће, 

као што је и све остало поскупело.

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ КУПОВИНЕ  

НА 12 И 24 РАТА ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ.

013/331-431

ТВ сервис „Тесла електро-

ник”, бесплатан превоз и

преглед. 060/078-47-89,

063/778-47-89. Ул. Јована

Рајића 1, код поште на Те-

сли. (311669)

ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”,

дубинско прање тепиха и

намештаја.  302-820,

064/129-63-79. (312115)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комарни-

ци, венецијанери, све за-

весе, тенде, хармо-врата,

роло-заштита. 063/816-20-

98. (312043)

ПРОФЕСОР даје часове из

хемије ученицима осмого-

дишњих и средњих школа.

066/309-996. (311919)

МУШКАРАЦ, 56 година,

материјално обезбеђен,

жели да упозна жену или

девојку до 40 година, ради

дружења, излазака. Звати

око 21 сат. 013/352-203.

(308113/р)

КЛИМЕ: монтажа, сервис,

антибактеријско прање,

продаја половних. „Фриго

Матић”, 060/521-93-40.

(312004)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инста-

лације, табле, бојлере, ин-

дикаторе, Та пећи и оста-

ле инсталације. 

060/521-93-40. 

(312004)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-

шњим искуством – квали-

тетно, педантно, повољно.

064/252-51-75, 062/153-

37-06. (312020)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке

бојлера, шпорета, индика-

тора, разводних табли, ин-

сталација. Мића, 064/310-

44-88. (311950)

РАДИМО све физичке по-

слове: рушења кућа, шупа,

одношење ствари, обара-

ње дрва и друго. 060/035-

47-40. (311967)

КАМИОН кипер, превоз –

шљунак, песак, сејанац,

ризла, итд. Утовар, одвоз

шута. 060/474-74-57.

(311982)

ОДНОШЕЊЕ непотребних

ствари, чишћење шупа, та-

вана, дворишта, градили-

шта, подрума. 063/772-64-

56. (311822)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправка,

израда инсталација, ТА

пећи, бојлера, најјефтини-

је у граду. 066/354-412.

(311887) (312110)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-

ре, замрзиваче, климе,

шпорете, ТА пећи, бојлере

поправљамо квалитетно са

гаранцијом. „Фриготех-

ник”. 064/122-68-05.

(312058)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:

одгушење судопере, купа-

тила, опправке, замене,

одмах. 064/495-77-59,

013/331-657. 

312013)

КУЋНА нега и помоћ у ку-

ћи, помоћ при припреми

хране, набавци лекова,

третман физиотерапеу-

та.062/144-66-94.

(312038)

ХАУСМАЈСТОР врши све

поправке у вашем стану и

дворишту. Вода, струја.

063/828-57-75. (312039)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе, Панчево-даље, цена

договор. 013/366-843,

063/193-22-29. (311981)

ПАРКЕТАР – постављање,
хобловање, лакирање пар-
кета. Потавка ламината.
062/476-815., (312065)
ПАРКЕТ и ламинат, потав-
ка, хобловање и лакирање.
061/314-90-18, 065/314-
90-18, 601-892. (312089)

ПОТРЕБНА радница за

рад у производњи пекаре.

063/865-80-48. (312029)

ПОРЕБАН возач за рад у

пекари. 063/865-80-48.

(312029)

ПОТРЕБАН конобар/коно-

барица у ресторану у Пан-

чеву. Информације на

062/165-12-01. (312001)

САЛОНУ „ГОГА” потребан
козметичар (маникир, пе-
дикир, депилација), са ис-
куством. Карађорђева 22.
065/445-04-15. ((312031)

Последњи поздрав

СЕНЕШИ РОБЕРТУ

великом пријатељу породице УСПЕНСКИ:

ЉИЉАНА, НИКОЛА и ВЛАДИМИР

са породицама

(89/312044)

Прерано нас је напустила наша драга

НЕВЕНА МИТРОВИЋ
рођ. Јововић

1950–2022

Последњи поздрав од породица: 

ПЕРОВИЋ, МАРКОВИЋ, ГЛИШИЋ,

АНЂЕЛКОВИЋ и ШАЈИЋ

(151/ф)

Последњи поздрав

НЕВЕНИ МИТРОВИЋ
рођ. Јововић

1950–2022

од супруга ДРАГОСЛАВА, сина ДЕЈАНА 

и брата ДРАГОМИРА

(152/ф)

Последњи поздрав

НЕВЕНИ

од породица

РАДОВАНОВИЋ,

ГОЈКОВИЋ 

и КЕЛЕМЕН

(153/ф)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-

торном тестером свако др-

во које смета. 063/369-

846. (311971)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге + хаусмајстор.

Александар. 064157-20-

03. (311992)
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17. јануара 2022, у 69. години, изненада нас је напустио наш вољени

супруг, деда и отац

ПЕТАР БОЛДИЖАР
1953–2022.

Хвала ти на свим годинама подршке и љубави. 

Недостајећеш нам заувек.

Ожалошћени: супруга ДРАГАНА, син МИЛАН, снаја ВЕСНА, унука

ИВА и унук ПЕТАР

(82/312027)

Последњи поздрав комшиници

МАРИ

од станара зграде у Ослобођења 25.

(65/311995)

МАРА

ВРАЊКОВИЋ

Последњи поздрав

нашој драгој

бака Мари.

Породица

СТАНИШИЋ

(66/311996)

Мајко

МАРА ВРАЊКОВИЋ
15. XII 1944 – 13. I 2022.

Изгубили смо наду у безнађу, снагу у немоћи, извор
нежности, милости, грдње и опроштаја.
Отишле су груди на које се наслања глава, рука која
благосиља и око које будно прати.
Почивај у миру.

Ћерка СНЕЖАНА, зет БРАНИСЛАВ и унуци МАРИЈА,
МИЛИЦА и НИКОЛА

(91/312046)

Драга

МАРО

Заувек ћеш остати у

мом срцу.

Прија СЛАВИЦА

БОШЊАКОВИЋ

(90/312046)

15. јануара 2022. напустио нас је наш

ПЕТАР ВУКАДИНОВИЋ ПЕЦА

Почивај у миру. Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ожалошћени: син МАРКО, снаја СЕНА

и унуци СТРАХИЊА и АНДРЕЈ
(115/312076)

15. јануара 2022. напустио нас је наш

ПЕТАР ВУКАДИНОВИЋ ПЕЦА
1959–2022.

Заувек ћеш бити у нашим срцима. Почивај у миру. 

Воле те: мама МАРИЈА, сестра ЉИЉАНА, зет ЊЕГОШ, 

(114/312075)
сестричине МИЛИЈАНА и КАСЕНИЈА са породицом

ВЕСНА АНТИЋ

Хвала ти мама што си нам пружила бољи живот, хвала ти за сваки

савет и сву твоју подршку. Хвала ти за сваки ручак што си нам

спремила.

Ти ћеш увек бити ту, јер ми смо део душе твоје.

Почивај у миру. 

Воле те: твоје ћерке ЈЕЛЕНА са супругом ЈОСИПОМ КАФАДАР, 

ДЕЈАНА са супругом МИЛОШЕМ РАДЕНКОВИЋ, унука НИКОЛИНА,

брат АЛЕКСАНДАР АНТИЋ и вољени партнер ДЕЈАН ДАВИДОВ

(139/312116)

С великом тугом у срцу растајемо се са нашом вољеном

МИРЈАНОМ ВИЋЕНТИЋ
1949–2022.

Хвала ти за подршку и љубав коју си нам пружила.

Нека те анђели чувају.

Почивај у миру.

За тобом вечно тугују твоји најмилији: супруг СРЕТЕН, 

ћерка ЈОВАНКА, синови АЛЕКСАНДАР и БОРИСАВ, 

снаја ЖАКЛИНА, унуке ЈОВАНА и ЈЕЛЕНА и унук ДУШАН

(53/311979)

Последњи поздрав

МИЛОРАД МАКАРА
1930–2022.

преминуо 14. јануара 2022. Сахрана је обављена

17. јануара 2022. 

Ожалошћени: ћерке ЉИЉАНА и ЈАСМИНА, 

зетови ВЕЛИМИР и ГОРАН, унуци СРЂАН и

СТЕФАН, као и пријатељи, родбина и комшије

(118/312081)

16. јануара 2022, у 87. години, у Панчеву, преми-

нуо је

СТЕВАН Велимира ИЛИЋ

Сахрана ће бити обављена на Православном

гробљу у Игалу (Црна Гора)

Ожалошћени: син АЛЕКСАНДАР, унуке СОФИЈА

и МАРИА, снаха АЛЕКСАНДРА, остала родбина

и пријатељи
(70/312007)

Последњи поздрав драгој баби

ВЕСЕЛИ СТАНИЖАН

Без тебе и твоје племенитости овај свет више

није исти.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Твоји: БАТА и ДАДА са породицом

(112/312073)

Последњи поздрав драгој

баба ВЕСИ

Памтимо заједничке дане љубави и радости.

Туга и празнина за тобом остаће заувек.

ЂУРА и СОФИЈА

(113/312074)

12. јануара, у 77. години, преминула је наша мај-

ка, бака и прабака

АНА ОМАСТА
1945–2022.

Почивај у миру. Нека те анђели чувају.

Ожалошћени: ћерка РУЖЕНКА, син ЈАНКО, 

зет ВЛАДО, снаја АНКА, унука МАРИНА

и унук БОРИС са породицама
(69/312003)

Последњи поздрав

АНИ

ОМАСТА

од комшија

у Моравској 6

(79/312024)
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Отишла си драга

МИРЈАНА

Остале су успомене.

Породица ЖИКИЋ

(126/312091)

Наш вољени

ДУШАН БАТИН
1948–2022.

изгубио је битку са тешком болешћу, у 74. години. 

Последњи поздрав од супруга МИЛОВАНКЕ, сина САШЕ и ћерке НАДЕ са

породицама
(23/311942)

Последњи поздрав

комшији

БАТИН

ДУШАНУ

од ДАНЕ и ДУШАНА

(24/311942)

Последњи поздрав

брату

БАТИН

ДУШАНУ

Са тугом и болом

опраштам се са то-

бом.

ПЕРА са породицом
(49/311976)

Последњи поздрав

пријатељу

БАТИН

ДУШАНУ

од СЛАВКА

(52/311978)

Последњи поздрав чика

ДУЛЕТУ

од Сашиних другова: ЧИКА СЛОБА, 

ЋОМИ, КУБИ, КОТРЉА, ЛАБА, 

КРИСТИЈАН, МАРЦИ, ЗЕЛЕНИ, КИНА,

ЖЕКС, ШУМАР, ДАНГА, БАСТАЈА, ТАСА,

ГАРИ, ПЕЦА КАЛИГУЛА и ЧКАЉА

(95/312052)

Последњи поздрав

БАТИН

ДУШАНУ

од комшија

из улаза у Стевана

Шупљикца 121

(96/312053)

Са великом тугом обавештавамо родбину и пријатеље да нас је

15. јануара 2022, у 63. години, заувек напустио наш драги

ДРАГАН ЈОВАНОВСКИ ЧАНТЕ

Хвала ти за пренету безусловну љубав, доброту и радост.

Заувек твоји: ГОЦА, ДАША и МИТА

(25/311943)

Последњи поздрав драгом брату и

деверу

ДРАГАН ЈОВАНОВСКИ

ЧАНТЕ

од брата ЗОРАНА БУЦЕ

и снаје СВЕТЛАНЕ

(26/311943)

Последњи поздрав драгом зету, течи и деда течи

ЈОВАНОВСКИ ДРАГАН ЧАНТЕ

Никада те заборавити нећемо.

Почивај у миру.

Ожалошћени: ташта МИРА, 

свастика ЗВЕЗДАНА, пашеног СЛОБОДАН, 

свастичина АЛЕКСАНДРА са породицом

(27/311944)

Последњи поздрав куму

ЈОВАНОВСКИ ДРАГАН ЧАНИ

од ЈАГОДЕ, БОБАНА, ИВАНЕ и МИЛОША

са породицама
(85/312033)

Последњи поздрав

ЧАНИЈУ

од кумова СТАРКОВСКИ

(88/312041)

Последњи поздрав

комшији

ЧАНТЕТУ

од породице

ТАСКОВСКИ

(120/312083)

ДРАГАН

ЈОВАНОВСКИ

Последњи поздрав

Чантету од другара

из екипе

„Идими Дођими”

(135/312112)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 18. ја-

нуара 2022. преминуо наш тата и деда

БАЛОГ ЈАНОШ
1948–2022.

Хвала ти за срећно детињство.

Почивај у миру.

Ожалошћени: ћерка МИРЈАНА, 

унук ВИКТОР и зет АТИЛА

(129/312100)

Драгом

БАЛОГ ЈАНОШУ

Отишао си тихо и неприметно, али никада не-

ћеш из наших живота.

Ожалошћени: сестра КЕДВЕШКА са

породицом и брат МОМЧИЛО са породицом

(131/312101)

Последњи поздрав

ЈАНИ

БАЛОГ

Твоји кумови АНА

и ЈАНО СПИШЈАК

(133/312108)

ЦВЕТАНКА

КРСТИЋ

ЦАНА
из Јабуке

Отишла си без поздра-
ва. Никад те нећу пре-
болети и заборавити.

Твоја сестра ВЕРКА

(124/312090)

Последњи поздрав

нашој

ЛЕПОСАВИ

ГЛИГОРИЈЕВИЋ
тетка ЛЕПА

1929–2022.

Ожалошћени
син ВЛАДИМИР

са породицом
(128/312096)

Последњи поздрав

брату

ЕТИНСКИ

ЛАЗАРУ

Сестра КАТИЦА

са породицом

(74/312012)

МИЛАН

МИЈАТОВИЋ
1938–2022.

Почивај у миру.

Породица

ВЕЉКОВИЋ

(127/312092)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке

на ших услу га 

да на це не 

огла са и чи ту ља

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати
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С великом тугом у срцу растајемо се са драгим и вољеним

ВЛАДОМ ЛАЗАРЕВ
1949–2022.

Хвала ти на љубави коју си нам пружао. Заувек ћемо те чувати у на-

шим срцима.

Почивају миру.

Ожалошћени: супруга МИРЈАНА, син СЛОБОДАН

и ћерка СЛОБОДАНКА

(60/311989)

3
Обавештавамо родбину, пријатеље и познанике да је 14. јануара

2022. године преминула наша вољена

МИРЈАНА МАРАВИЋ
рођ. Антонијев

1955–2022.

Сахрана је обављена 18. јануара 2022, у 14 сати, на Старом пра-

вославном гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруг ЂУРО, ћерка ИВАНА, син ЖИВКО, 

снаја ИРИНА, ЕНДРЈУ и АЊА

(35/311952)

МИРА

МАРАВИЋ

Последње збогом

од докторке ОЛГЕ

(34/311951)

Последњи поздрав

куми

МИРЈАНИ

МАРАВИЋ

Почивај у миру.

ЛИЛА и НИКОЛА

(40/311957)

Последњи поздрав

драгој куми

МИРЈАНИ

МАРАВИЋ

МИРКО и МИЛИЦА

(42/311959)

Отишла је у небеса, међу звезде, наша вољена

и поштована кума

МИРЈАНА МАРАВИЋ МИРА

БОРИС, МИЛАН, САЊА и ДУШКО

(58/311987)

Последњи поздрав

МИРЈАНИ МАРАВИЋ

од комшија у Дунавској 7

(57/311986)

МИРЈАНА МАРАВИЋ

Последњи поздрав драгој Мири.

Породица МИШИЋ

(51/311977)

Последњи поздрав супрузи нашег пријатеља

МИРЈАНИ МАРАВИЋ

ЉУБИША, ЗВРЋА, ЗОЗОН, ФРАЊА, БОРА БРКИЋ, БОРА ЋУРЧИН,

МИЋА РАДОЈКОВИЋ, МИЋА ТОМОВИЋ, ЦАНЦАРА, КАЊА, ДУЦА,

ЖАРКО, КОМАРИЦА, МАЈОР, ШАРКО, НИКОЛА ВИШЊЕВСКИ,

СРЛЕ, СОСА, БАЈДЕН, МИГУЛА, МИШКО, НИНО, ЗЛАТАН и ЛЕКА

(75/312016)

Последњи поздрав нашој

МИРИ

АЛЕКСАНДРА и ДАНИЛО

(77/312017)

Последњи поздрав дугогодишњем верном пријатељу и
члану

ВЛАДИ ЛАЗАРЕВУ
1949–2022.

Од чланова УСРМ „Херој Марко Кулић” Панчево
(72/312010)

Последњи поздрав

другу

ВЛАДИ

од ЗДРАВКА

са породицом и од

његове РУЖЕ

(77/312020)

Другарица, а као сестра

МИРЈАНА МАРАВИЋ

Моја Мирка,

на крају су остале само успомене, велика бол и

неизмерна туга.

Твоја ЈЕЛИЦА са породицом

(106/312062)

Последњи поздрав

драгој

МИРИ

од ЈЕЛЕНЕ и ПЕЦЕ

из Америке

(125/312091)

Последњи поздрав во-
љеном брату Влади

ВЛАДА

ЛАЗАРЕВ
1949–2022.

Ожалошћени: брат
ЂУРА, снаја ЈАЊА, 

братаница МИЛИЦА,
братанац БРАНКО

(94/312050)

Последњи поздрав драгој

МИРИ МАРАВИЋ
Остаћеш у нашим мислима и срцима.

БУБЕ са породицом
(150/312129)
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13. јануара 2022. године, после краће болести, престало је да куца

срце нашег вољеног

ЖИВОРАДА ЖИВКОВА ЖИКЕ
1941–2022.

За њим тугују: супруга БРАНКА, ћерке ТАЊА и ВЕСНА са породи-

цом, као и његови унуци и праунуци, рођаци и пријатељи.

Хвала ти за неизмерну љубав и подршку.

Почивај у миру!

(19/311940)

Остајемо вечно тужни без

нашег школског друга

ЖИВОРАДА

ЖИВКОВА

ЖИКЕ

Генерација Техничке

школе М-41 1957/1961

(46/311968)

Драгом комшији

ЖИВОРАДУ

ЖИВКОВУ

последњи поздрав

од станара

у Вршачкој 10

(132/312104)

Последњи поздрав драгом члану и пријатељу клуба

СВЕТОЗАРУ РАИЧИЋУ
1952–2022.

Од чланова УСРМ „Херој Марко Кулић” Панчево
(71/312010)

Драгом куму

ЖИВОРАДУ ЖИВКОВУ

Шездесет пет година дружења и кумства остави-

ло је дивне успомене, које ћемо чувати и након

твог одласка. Почивај у миру.

РАТКО, ЗОРИЦА, СНЕЖАНА, 

МАРИЈА и АЛЕКСАНДРА

(149/312128)

Тужна срца јављамо свим рођацима и пријатељима да је 17.

јануара 2022, у 68. години, преминула наша драга

МИЛКА МАРКОВИЋ
1954–2022.

Последњи испраћај у вечна ловишта обавиће се 21. јануара

2021. године, у 13 сати, на Новом гробљу у Панчеву.

Ћерка ДРАГАНА и ДЕНИС, син МИЛАН и ЖЕЉКА

(97/312054)

Мама, хвала ти за све. Недостајеш

МИЛКА МАРКОВИЋ

Твој МИЛАН

(99/312055)

Мајко, хвала ти за све. Увек ћеш ми недостајати

МИЛКА МАРКОВИЋ

Твоја ДРАГАНА

(100/312055)

Последњи поздрав прији

МИЛКИ МАРКОВИЋ

ЖЕЉКО, ЈОКИЦА, ЈОВАНА и ЈАЦЕК

(98/312054)

Последњи поздрав тетки и свастици

ЉУБИЦИ ОГЊАНОВ

Остаћеш нам у срцима и мислима као брижна

особа пуна љубави, разумевања и велики бо-

рац.

Твоји: СПАСА, НАТАША и ГОРАН

(119/312082)

ЉУБИЦА

ОГЊАНОВ
рођ. Вемић

1950–2022.

Не могу да верујем

да те више никад не-

ћу видети.

Заувек твој МИЛЕ

(141/312118)

ЉУБИЦА

ОГЊАНОВ
рођ. Вемић

1950–2022.

Драга мама и бако,

нека те анђели чува-

ју.

Твоја ћерка ИВАНА,

унука САРА, 

унук СТЕФАН

и зет САША

(142/312119)

ЉУБИЦА

ОГЊАНОВ
рођ. Вемић

1950–2022.

Мајко моја... 

све знаш. Чувај нас!

Волим те.

Твоја ћерка

АНЂЕЛА, 

унук МИЉАН, 

унука НЕВЕНА

и зет МИРОСЛАВ

(143/312120)

Последњи поздрав драгој

тетка ДРАГИЦИ

ТАЊА и ВЕЉКО БОЖИЋ са децом
(121/312084)

Опраштамо се од

драге комшинице

тетка РУМЕНЕ

Комшије у В. П. 

Бојовића 14 и 14-а

(28/311945)

Последњи поздрав дра-

гом комшији и пријате-

љу

ЖИВОЈИНУ

СТЕВАНОВИЋУ
1952–2022.

од породице

ЈАКОВЉЕВИЋ

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке

на ших услу га 

да на це не 

огла са и чи ту ља

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 21. јануар 2022. 25

Последњи поздрав колегама из „Азотаре”

ЉУБИША ЕРЕШ

ЖУГИЋ АТИЛА

од ГАРЕ, МАРЈАНА и СИНИШЕ

(15/311935)

После краће и тешке болести преминуо је наш

ОСТОЈА ДИМИЋ
1937–2022.

Сахрана је обављена 14. јануара 2022. на Новом

гробљу.

Живећеш заувек у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга МИЛЕВА, син НЕНАД и

ћерка КОСА са породицама
(3/311914)

Тужна срца јављамо да је наша драга супруга, мајка и бака

преминула 13. јануара, у 70. години

др стом. МЕРИМА ЈАКОВЉЕВИЋ
1952–2022.

Вечно ћеш живети у нашим срцима и мислима. 

Нека те анђели чувају.

Воле те заувек: супруг ЉУБИСАВ, ћерке ГОРДАНА

и ОЛИВЕРА, унуци АНЂЕЛА, СТЕФАН, АНДРИЈА

и АЛЕКСАНДРА и зетови ДУШАН и НЕНАД

(22/311941)

Наша драга и вољена

др МЕРИМА ЈАКОВЉЕВИЋ

напустила нас је 13. јануара 2022, у 70. години.

Почивај у миру.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Сестра ЈЕЛИЦА, зет ЛАЗАР и сестричина ЈОВАНА

са породицом

(20/311941)

Последњи поздрав

МЕРИМА

ЈАКОВЉЕВИЋ

СЕКА
1952–2022.

Нека Те анђели чувају.
Сестра ЛЕЛА

са породицом
(21/311941)

МАРИЈА КЕРЧОВ
6. X 1935 – 13. I 2022.

Последњи поздрав мами од МАЈЕ

и ИЗАБЕЛЕ са породицом.

Нека те анђели чувају.

(14/311934)

Драгој нашој

ЖИВКОВ КОВАЧ ИВАНКИ
20. II 1943 – 16. I 2022.

Хвала за доброту, љубав и пажњу коју си нам

пружила.

Воле те твоји: ЈАНКО, ДРАГАНА, 

ВЛАДАНА и ПЕЂА

(29/311946)

Драга моја

АКА

Хвала ти на свему.

Била си ми више мајка него тетка.

Волим те пуно.

Заувек твоја МИРА са ЈОВАНОМ

(30/311946)

Мила наша

АКИЦЕ

Хвала ти за љубав што си нам пружила.

Твоји: ВЕСНА, ЖИЋА и ДРАГАНА

(31/311946

Последњи поздрав дра-

гој куми

МЕРИМИ

ЈАКОВЉЕВИЋ

СЕКИ

Нека те анђели чувају.

ДУШАН и МИРА

ЂОРЂЕВИЋ
(67/312000)

Последњи поздрав мом сестрићу

ЗОРАНУ МАТИЋУ
1968–2022.

Изненада и без поздрава напустио си своје нај-

милије.

У мом срцу и мислима бићеш присутан до краја

мог живота.

Твоја тетка
(108/312064)

Последњи поздрав поштованој колегиници

БРАНКИЦИ ДЕЛИЋ
медицинска сестра

Колектив Опште болнице Панчево

(144/ф)

Последњи поздрав поштованој колегиници

БРАНКИЦИ ДЕЛИЋ
медицинска сестра техничар

Општински савез

здравствених радника Панчево

(145/ф)

3
Обавештавамо рођаке и пријатеље да се 13. јануара

2022. упокојио наш

ЂОРЂЕ ТОРЊАНСКИ

Сахрана је обављена 15. јануара 2022, на Старом пра-

вославном гробљу.

Ожалошћени: мајка МАРИЈА, сестра ВЕСНА, 

сестрићи ДУШАН и АЛЕКСАНДАР и зет СЛОБОДАН
(102/312059)

3

ЂОРЂЕ ТОРЊАНСКИ

Ујак мојих унука Душана и Александра.

Изгубио је битку са тешком болешћу, али је обе-

лежио овај свет својом добротом.

Вечан му спомен.

Бака РАДА

(103/312060)

Последњи поздрав

НЕВЕНИ МИТРОВИЋ

Комшије у Кикиндској 7

(140/312117)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 21. јануар 2022.26

БРАНИСЛАВА

ЛАЛИЋ
рођ. Влајић

12. I 2021 – 12. I 2022.

Успомене на сестру

чува брат САВА

из Долова

(130/311855/р)

20. јануара 2022. навршава се годину дана од

смрти наше супруге и мајке

НАДИЦЕ КРСТИЋ

Вечно ожалошћени: супруг СТАНОЈЕ

са синовима

(86/312034)

Заувек је у срцима и мислима наш

ДОБРИЦА РАДОВАНОВИЋ
26. I 2021 – 26. I 2022.

Помен ће бити уприличен у цркви Света Петка

на Калемегдану, 23. јануара 2022, у 11 сати.

МАРИЈА и МИЛАН, РАДМИЛА, БОБАН

и ВЕСНА, ДУШАН и АЛЕКСАНДАР

(104/312060)

СРЂАН

МЕДИЋ
4. VII 1961 – 20. I 2012.

Вјечно у нашим сје-

ћањима.

САЊА и НАДА, 

породице ЛАЗИЋ

и ВУЧЕМИЛОВИЋ
(87/312036)

ЖИВАНКО

ЖИВАНОВ
2020–2022.

Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.

Ожалошћени: супруга
ДУШАНКА, синови

ВЛАСТА и ВЛАДА
са породицама

(107/(312063)

21. јануара наврша-

вају се четири године

откако нас је напу-

стио наш

БРАНКО

САВУЛОВ

Његови најмилији

(109/312067)

Прошле су три године откако није са нама

ЖИВОЈИН МАЂАРОВ

ЖИВАНКО

Заборав не постоји.

С љубављу и поштовањем: супруга ДЕСАНКА,

ћерке ЉИЉАНА и ДРАГАНА са породицама

(117/312080)

У суботу, 22. јануара 2022, у 11.30, на Старом

православном гробљу, даваћемо годишњи по-

мен нашој драгој

РАЈКИ ЈАКОВЉЕВИЋ
1939–2021.

Породица

(122/312087)

Шестогодишњи помен нашој

ИВАНКИ СТАНИМИРОВИЋ

Године пролазе, и даље нам пуно недостајеш...

Твоја породица

(123/312088)

22. јануара 2022. на-

вршава се четрдесет

дана нашем вољеном

ВАСИЛ

ВИЈАЧЕВСКИ

Ожалошћена твоја

породица

(134/312109)

15. јануара 2022. године навршило се четрде-

сет најболнијих и најтужнијих дана од смрти

нашег

ЉУБЕ

Волећемо те заувек.

Твоји: супруга АНЂА и син БОЈАН

(136/312113)

22. јануара се навр-

шава деветнаест го-

дина како је преми-

нула наша

МАРА

ЂОРЂЕВИЋ

ДРАГИША, НАДА

и НЕНАД
(137/312114)

Навршава се година

СЛАВИЦА СИМУЉ

Драга мајкице, много си нам оставила бола.

Хвала за све. Ниси мајко требала да одеш на небо. Мени је много тешко

откад си отишла.

Твоја СИЛВИЈА
(148/312125)

Навршава се година од твоје смрти

Драга наша

СЛАВИЦЕ

Много си нам туге оставила.

Твоје: мајка ЈЕЛЕНА, сестра МИРА, ћерка СИЛВИЈА са татом ПЕТРОМ

(147/312125)

Последњи поздрав нашем драгом

МИЛАНКО ДУМИЋ
5. VII 1967 – 14. I 2022.

Био си нам велика радост а сада неизмерна туга. Вечно ћеш живе-

ти у нашим срцима и мислима.

Почивај у миру животе наш, анђели те чували.

Воле те и Богу се моле за тебе твоји: мајка РАДИВОЈКА

и брат СРЂАН са породицом

(62/311993)

Последњи поздрав нашем драгом

МИЛАНКО ДУМИЋ

Твоја доброта и несебичност остаће заувек са

нама. Чуваћемо те од заборава и са љубављу спо-

мињати.

Почивај у миру.

Брат СРЂАН са породицом
(63/

Последњи поздрав драгом

МИЛАНКУ ДУМИЋУ
од стрине СЛАВКЕ, сестре БИЉАНЕ

и брата ГОРАНА са породицама

(138/и)

Последњи поздрав нашој Лики

ЉИЉАНА МАНДИЋ
1937–2022.

преминула 15. јануара 2022, у 85. години

Ожалошћена породица

(11/311931)

Последњи поздрав

драгој Лики

ЉИЉАНА

МАНДИЋ

Породица РАДИЋ

(39/311956)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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ИВАНКА ШЉИВАР
14. II 1959 – 29. I 2021.

Година туге је иза нас.

За које долазе, недостајеш.

(56/311985)

ИВАН

АРСЕНИЈЕВИЋ

АРСА

Године пролазе, али

бол остаје.

Твоји најмилији

(54/311980)

СЕЋАЊЕ

ТОМА

МАРКОВИЋ
21. I 1995 – 21. I 2022.

С љубављу чувамо

успомену на тебе.

Твоја породица
(55/311983)

Навршило се тридесет тужних година откад наш Марко ни-

је са нама

МАРКО ПЕТРОВИЋ
1964–1992.

Породица

(64/311884)

20. јануара 2022. навршавају се две године откада није са нама

наш вољени супруг, отац и деда

РАДОСЛАВ ВУКАСОВИЋ РАДЕ

Ниси поред нас, али си у нашим срцима, душама и мислима. Увек

си ту и бићеш заувек.

Много нам недостајеш.

Твоји: супруга КАТА, син МИЛАН и ћерка ЛИДИЈА

са породицама

(61/311991)

МИЛАНКА

СУВАЧАР

Петнаест тужних го-

дина без тебе.

Волимо те.

Твоји најмилији

(68/312002)

Прошло је тужних четрдесет дана откада нас је напустио

наш

МИЛОСАВ СТОЈИЉКОВИЋ

Ожалошћена супруга, деца, унуци и унуке

(78/312023)

ЈОСИП

КАЛУЖА
2017–2022.

Године пролазе а бол

остаје. Недостајеш тата.

Ћерке КАТИЦА

и ОЛГИЦА

са породицом
(80/312025)

Драга наша

АНА

Прошло је шест месеци

откако носимо бол јер

си нас напустила.

Воле те твоји: СТЕВАН,

НАДЕЖДА и НЕНАД

(84/312030)

Три тужне године како
није са нама

НЕНАД

ЛАЗАРОВ

МИЛЕ
С љубављу и поштова-
њем: ЗЛАТКО, САВА,
МИЛОШ, ДРАГИЦА и
БРАНКИЦА

(101/312057)

Три године

СИНИША

ВРАЊКОВИЋ

Увек у срцу и мисли-

ма. Само време про-

лази.

ЈАГА

(17/311937)

Пролази време а туга и бол све већа

СИНИША ВРАЊКОВИЋ
1964–2019.

У сваком сату, дану.

Увек у срцу и души чувају те твоји: 

сестра СНЕЖАНА, БРАНИСЛАВ, МАРИЈА, 

МИЛИЦА и НИКОЛА

(92/312046)

ПОМЕН

3

РАДИКА БРАНКА Латиновић

ПУЉЕВИЋ ПУЉЕВИЋ
18. I 1992 – 2022. 19. VII 2020 – 2022.

18. јануара 2022. се навршава тридесет година како нас је напустила мајка

и бака, Радика Пуљевић.

Нажалост, истог месеца, 19. јануара 2022, је осамнаест месеци како нема

наше најдраже супруге и мајке, Бранке Латиновић Пуљевић.

Посетићемо њихову вечну кућу и обележити овако тужне дана уз цвеће и сузе.

Ваши највољенији ТОМИСЛАВ, БОЈАН и НАТАША
(116/312078)

МИЈАТОВ

РАДОСЛАВ АНЂЕЛКА
1939–2011. 1942–2020.

Стално сте нам у мислима и лепом сећању.

МИРА и ЗОРАН са породицама
(111/312072)

ДУШАН КАТИЦА

ВЕКЕЦКИ ВЕКЕЦКИ
2013–2022. 2014–2022.

Мила наша мама и Злато, све док живимо чува-

ћемо заувек сећање на Вашу љубав и доброту.

Ваше ћерке ЈАСМИНА и ЉИЉАНА, зет МЛАДЕН

и унука ЈЕЛЕНА
(146/312122)
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21. јануара 2022. године навршава се десет година откада није са

нама наша вољена

ВЕРА МЛАДЕНОВСКИ

Твоја доброта, љубав и пажња живеће вечно у нашим срцима и ми-

слима, кроз најлепше успомене.

С поносом и љубављу чувамо твој лик и дела од заборава.

Твој супруг АНЧА, син ДРАГАН и ћерка ДРАГАНА са породицама

(18/311939)

21. јануара навршава се двадесет годи-

на како са нама није наш

ЉУБОМИР БУКВИЋ

Воли га и чува од заборава

породица

(32/311947)

23. I 2003 – 23. I 2022.

САША ТОМОВИЋ ФРАЛЕ
Драги сине, увек си у нашим срцима.

Твоји: отац МИОДРАГ и мајка ЉУБИЦА
(33/311948)

22. јануара 2022. године даваћемо шестомесеч-

ни помен нашем драгом

МИЛОЈЧЕТУ АТАНАСОВИЋУ

Недостајеш пуно, хвала ти за сву љубав коју си

нам пружао.

Супруга ВЕНКА, ћерке ЗОРИЦА и ЈАСМИНА

са породицама

(36/311953)

24. јануара 2022. навршава се шест месеци

откако је преминуо

ПЕРА ШИКЛ

Ожалошћени: супруга КАТА, син ДРАГАН,

унук ЛУКА и ћерка ДРАГАНА са породицом

(37/311954)

ЗЛАТКО БЕРАЦКА
24. VII 1987 – 24. I 2022.

Вољени Злајо, прошле су две предуге године от-

кад ниси ту. Сваки дан без тебе је као вечност.

Иако ниси са нама вечно си у нашим мислима.

Воле те и мисле на тебе твоји најмилији: 

АЛЕКСА, АНДРЕА, МАРТИН, МИРОСЛАВА, 

мама и тата

(41/311958)

Тринаест година

МИЛИВОЈЕ

ТИЈАНИЋ

Чувају те од

заборава: РУЖА,

МИРЈАНА

и ВЛАДАНА

(43/311961)

22. јануара 2022. навршава се година откада ни-

је са нама наш вољени

РАТКО ТАУШАН

Сећања на тебе не бледе.

Твоји синови: ЊЕГОШ и АЛЕКСАНДАР

са породицом и супруга БРАНА

(44/311964)

21. јануара навршава

се година откада није

са нама наша тетка

ВИЛМА

ТОТ
1946–2021.

Породица ТОТ

(45/311965)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈАНА ЈОВИЧИЋ
22. I 1999 – 22. I 2022.

Чувамо те од заборава.

Породица

(47/311970)

24. јануара 2022.  навр-
шиће се петнаест година
од смрти

СТАНКА

РАДОСАВЉЕВА
1945–2007.

Пролазе дани, месеци и
године, али ти си увек са
нама.

Твоји најмилији
(48/311973)

Многе године које су прошле откако нисте са нама не могу вас одве-

сти у заборав. Бол што вас нема само се притајила у срцу и ту оста-

је вечно

ПАВЛОВИЋ

МИРЈАНА МИЛИНКО СТОЈАНКА
1949–1984. 1912–1996. 1921–2007.

Сећање и успомене које чувамо су неизбрисиви.

Ћерка и сестра СПОМЕНКА и зет ВЕЛИЗАР
(50/и)

СТАНКА БОДИРОГА
21. I 2021 – 21. I 2022.

Пролазе дани а туга и даље је ту... боли

као и првог дана када си заувек отишла.

Кад нам је најтеже, помислимо на тебе... и

буде нам лакше.

Твоји најмилији

(83/312028)

22. јануара 2022. године навршава се шест месеци откада нас је на-

пустио наш вољени супруг, отац, деда и свекар

ДАНИЛО НОВАКОВИЋ
из Банатског Новог Села

Са тугом у срцу чувамо успомену на њега.

Супруга БОСИЉКА, ћерка ЉИЉАНА, син ЗОРАН, снаја СИЛВАНА,

унуци ЛУКА и ИГОР и унука НАТАША

(93/312049)

Прошле су три тужне године

ГОРИЦА АДАМОВИЋ
23. II 1958 – 21. I 2019.

Душе су нам остале заједно.

Мама, много нам недостајеш.

Бескрајно те волимо.

ТИЈАНА, БРАНА и САША са породицом

(81/312026)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати
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25. јануара 2022. навршиће се тужних годину

дана откада нас је напустио наш вољени

СИМА СТОЈАКОВ
1956–2021.

Увек ћеш бити у нашим мислима и сећањима.

Твоји најмилији

(1/311778)

Навршило се три године откако више нису са нама

БЕЛИЋ

САВА МАРИЈА
1937–2018. 1938–2019.

Смрт је јача од живота, али није од љубави и сећања у нашим

срцима.

Време пролази а ми са поносом чувамо успомену на Вас.

Почивајте у миру,
ваше ћерке ЂИНА и БРАНКА са породицама

(2/311913)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

НОВАКОВИЋ

ТОМИСЛАВ БОСИЉКА
1934–2003. 1942–2017.

Драги наши родитељи, хвала Вам за све лепе тренутке којима сте

испунили наше животе.

Ваши најмилији

(4/311917)

Поштованој

БОЈИ

ЧУБРИЋ

Заувек ћеш бити у

мом срцу.

Твоја ћерка

ДУШАНКА

(5/311920)

22. јануара 2022. навршава се десет година од смрти моје вољене

МИРЈАНЕ ЗОРИЋ
1960–2012.

Прошло је десет тужних година и самоће без тебе, твог осмеха,

твоје лепоте вољена моја јединице.

Сузама ћу залити цвеће и пољупцима обасути твоју вечну кућу туге.

Заувек твоја неутешна мајка МИЛИЦА

(6/311921)

Прошла је година от-

када није са нама

АЛЕКСАНДАР

БАТИ

22. јануара 2022. да-

ваћемо годишњи по-

мен.

Његови најмилији
(7/311924)

Најдража наша сестра

МАТЕЈИЋ

Лукић

МИРЈАНА

Драга наша Буле, ти

уснула дубок сан, а

све те више требамо,

тражимо, недостајеш. 

Воле те: сестре

ЉИЉАНА и ВЕРА,

зет СТЕВА, НИНА,

САНДРА, САЊА

и НАТАША

(8/311925)

22. јануара, у 11 сати, даваћемо двогоди-

шњи помен нашем драгом

ПЕКЕЧ ГОРАНУ

Гого, откада те нема само сузе, бол и неиз-

мерна туга. Увек ћеш бити у нашим срци-

ма и мислима.

Деца ДУШАН и МИЛЕНА, родитељи

МИЛАН и ЂУЛА, брат РАДОМИР, сестра

МИЛИЦА са породицама и бака САВА

(9/311926)

СЕЋАЊЕ
на драгу ћерку и супруга

ОЛИВЕРА КРСТИЋ ИЛИЈА ДУДУКА
1967–1995. 1944–2010

Породица ДУДУКА
(10/311927)

СЕЋАЊЕ

МИРЈАНА

МАТЕЈИЋ

Понос, поштовање,

вечна успомена.

Недостајеш...

ДУЊА, ИВАНА

и КОЛЕ
(8/311933)

Сећање на баку

АНКУ БОШЊАКОВИЋ

18. јануара 2021. године текла је река суза из

мојих малих очију.

Напустила си ме а сећање на тебе никада неће.

Твој праунук ЛУКА са мамом и ујком

(16/311936)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 22.

јануара 2022, у 10.30, давати четрдесетодневни

помен

БЛАГОЈУ АЛЕКСИЋУ
1940–2021.

За тобом тугују твоји најмилији: супруга ПЕРСА,

син МИОДРАГ, ћерке СВЕТЛАНА ВИТОМИРКА,

зет ДРАГА, снаја УБАВКА и унуци и унуке

(38/311955)

1992–2022.

ДЕЈАН БОНИШ
војник

Твој живот траје у нама, нашем болу и сећању.

Пуно нам недостајеш.

Мајка ВЕРА и сестра КАТАРИНА

(59/311988)

Нашој вољеној

МИЛИЦИ РАДОЈИЧИЋ
6. VII 1941 – 3. II 2021.

даћемо годишњи помен у суботу, 22. јануара

2022. године, у 11 сати, на Котеж гробљу у Пан-

чеву.

С љубављу и поштовањем породица

(73/312011)

25. јануара 2022. године навршава се четрдесет

дана откада није са нама наша

ЗОРИЦА НЕНАДИЋ

Помен дајемо у уторак, 25. јануара, у 11 сати, на

Новом гробљу.

Твоји: ТЕА, МИША и МИШКО

(105/312061)

17. јануар – твој ро-

ђендан

МИРОСЛАВ

МИЛУТИНОВИЋ

Заувек у срцу.

Твоји најмилији

(12/311932)

БЛАГАЈНА

013/300-830



У недељу, 16. јануара, члан
Атлетског клуба Панонија и
један од оснивача удружења
„Маратонци” из Панчева Жељ-
ко Зељковић у Сарајеву је истр-
чао свој стоти маратон, чиме
је само заокружио један вели-
ки део свог тркачког и хума-
нитарног животног пута.

Овим подвигом Жељко је
постао члан „клуба 100”, па уз
Љиљану Тасић, која је прошле
године уписана као друга жена
у историји Србије која је истр-
чала 100 маратона, Атлетски
клуб Панонија може да се поди-
чи да сада има два члана који
у својим биографијама имају
овако велики успех у свету трча-
ња.

– Тешко је наћи речи које би
описале поштовање и наш дуг
према овим сјајним људима, а
посебна част је имати их у свом
тиму – рекао је председник АК-а
Панонија Саша Стојиловић.

Доказали су се и показали
панчевачки маратонци, како у
својој земљи, тако и на међу-
народним тркама, а посебно су
остали упамћени по својим
хуманим делима.

– Жељко и Љиља су дугого-
дишњи амбасадори наше земље,
хуманитарци и спортски рад-
ници, који су у великој мери
допринели популаризацији
здравог начина живота, бавље-
ња спортом, али и организа-
цијом трка и довођењем вели-
ког броја тркача у Панчево.
Баш из тих разлога наш клуб
је и донео одлуку да започне
организацију уличних и трејл
трка у протеклој години, у који-
ма је учествовао велики број
деце и рекреативаца – нагла-
сио је спортски директор АК-а
Панонија Александар Драгоје-
вић.

Велика жеља управе овог
спортског колектива јесте да
се кроз спортске пројекте у
2022. години нађе простора за
организацију полумаратона или
маратона у граду Панчеву, а
нарочито због чињенице да се
у клубу налазе чланови попут
Љиљане Тасић и Жељка Зељ-
ковића.

– Ето и мене у „клубу 100”,
као 22. члан, с највећим срп-
ским маратонцима. Први мара-
тон сам истрчао 27. јуна 2015.
у Новом Саду, и то ноћни.
Сећам се да сам био блед као
крпа када сам завршио ту трку.
Јубиларни, стоти маратон истр-
чао сам у Сарајеву, мени јед-
ном од омиљених градова у
старој Југи, где сам са својом
породицом као дете, до 1990.

године, редовно ишао сваког
лета код свог стрица. Хвала
Дарку Лончару и удружењу
„Дечки у плавом” што су ми
омогућили да уживам у стотом
маратону. За мојих сто мара-
тона „криви” су моји пријате-
љи Љиљана Тасић, Михал
Шуља и Маринко Кнежевић. С
њима сам ушао у овај свет трча-
ња. Није било викенда а да
нисмо негде трчали. Са Шуки-
јем сам чак био у репрезента-
цији Србије у трчању на 24
сата, и то на Европском првен-
ству у француском граду Алби-
ју, као и на светском шампио-

нату у Белфасту у Северној
Ирској. Хвала и мом брату
Николи Минићу, који нас је
све погурао да данас имамо сви
преко 100 маратона. Његова
Балканска тркачка лига била
је инспирација да истрчимо сва
та „лудила”. Хвала и Јелени
Пауновић и Небојши Миљко-
вићу, који су ми показали како
изгледају велики светски мара-
тони, као и мојим најдражим
„овцама” Александру Рајићу и
Миши Кантару, који су увек
били уз мене. Желим да захва-
лим и мом клубу, АК-у Пано-
нија, са Сашом Стојиловићем
и Александром Драгојевићем
на челу, али и Драгану Чабри-
ћу и синдикату „Независност”,
Казнено-поправном заводу
Панчево, мојој породици, мом
покојном оцу, који је сигурно
поносан на мене и знам да пра-
ти сваки мој корак, а био ми је
подршка од првог истрчаног
полумаратона. Хвала мојој
Мати и свим медијима који су
испратили моје трке – видно
узбуђен после оствареног
подвигарекаојеЖељкоЗељковић.

Један велики циљ је оства-
рен. Панчевачки маратонци
трче даље...

Срећно, људи!

СПОРТ
Петак, 21. јануар 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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Шаховски савез Београда, у
сарадњи с прослављеним прво-
лигашем из главног града ШК-ом
Црвена звезда, поводом нового-
дишњих и божићних празника
приредио је отворени рејтинго-
вани сениорски турнир. За нов-
чане награде и ФИДЕ рејтинг
поене борило се неколико десе-

тина професионалаца и иску-
сних сениора, међу којима и
више ФИДЕ и интернационал-
них мајстора шаха.

Такмичење је трајало готово
цео дан и састојало се од четр-
наест кола у савременом блиц-
-темпу игре, три минута плус две
секунде бонификације по сва-

ком потезу, почев од првог. Једи-
ни Панчевац на овом веома јаком
сениорском турниру био је Мар-
ко Милановић, најмлађи ФИДЕ
мајстор шаха у Србији.

Марко, који има тек тринаест
година, несамодасехрабросупрот-
ставио неупоредиво искуснијим
противницима него је с једанаест

поена из четрнаест партија осво-
јиопрвоместопобедившиудирект-
ним мечевима неколико ФИДЕ и
интернационалних мајстора!

Поред новчане награде за прво
место тиме је освојио и неверо-
ватних 110 нових ФИДЕ рејтинг
поена за блиц-темпо шаховског
бодовања.

ВЕСТИ СА ШАХОВСКЕ ТАБЛЕ

МАРКО НИЖЕ УСПЕХЕ...

Нови талас коронавируса пого-
дио је и спортске екипе и знатно
је утицао на ритам рада и тре-
нинга, али и на календар такми-
чења. То се посебно односи на
дешавања у Адмирал Бет кошар-
кашкој лиги Србије, у којој су
многи мечеви одложени, управо
због великог броја играча зара-
жених коронавирусом.

КошаркашкиклубТамиш, који
од почетка сезоне муку мучи с
повређеним и болесним играчи-
ма, на захтев противничког тима
није одиграо први овогодишњи
меч против Златибора, а потом је
одложен и дуел с Металцем у
Ваљеву.

Пропуштено треба надокнади-
ти, мора се тренирати, а уз то
треба играти и редовне мечеве,
по распореду. Зато ће уследити
нови жесток темпо играња утак-
мица у ритму среда–субота.

– Нови играчи су се одлично
уклопили, али нажалост опет нас
није било довољно на тренингу.
Ма, само да будемо што дуже
здрави. Очекују нас тешка иску-
шења, играње одложених мечева.
Смиљанић и Бакрадзе неће игра-
ти против Слодеса, чујемо да у
НовомПазаруиманеколикозара-
жених играча, видећемо. У сва-
ком случају, тешка сезона је пред
нама, али борићемо се – рекао је
тренер Тамиша Бојан Јовичић.

У време када је овај број „Пан-
чевца” већ био закључен, у среду,
19. јануара, ТамишјеуХалиспор-

това на Стрелишту одиграо дер-
би зачеља, у коме је угостио Сло-
дес. Викенд пред нама доноси
ново искушење за кошаркаше из
Панчева, јер им предстоји пут у
Нови Пазар и мегдан са истоиме-
нимдомаћимтимом, апослесамо
неколико дана на програму ће

бити нови тежак испит. У среду,
26. јануара, у нашем граду ће
гостоватиЗлатибор, екипаизсамог
врхапрвенственетабеле. Овајмеч
ће бити одигран у Хали спортова
на Стрелишту, а почиње у 18.30.
Наравно, уколико епидемиоло-
шка ситуација то буде дозволила.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

ЖЕСТОК РИТАМ УТАКМИЦА
ВЕЛИКИ УСПЕХ НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

ЖЕЉКО ИСТРЧАО И СТОТИ МАРАТОН

РОБЕРТ РОБИ СЕНЕШИ
(1933–2022)

Спортско Панчево је остало без
још једног великана. Умро је истак-
нути рукометни тренер и руко-
метни радник Роберт Сенеши.

Чувени Роби се за рукометни
спорт определио далеке 1950.
године, када је постао члан РК-а
Динамо из Панчева, у то време
једног од најбољих клубова у онда-
шњој Југославији.

По престанку активног играња
Роби започиње своју тренерску
каријеру 1957. године, а на инси-
стирање тадашњих ауторитета рукометног спорта у Панче-
ву, преузима женски тим Текстилца, једну од најслабијих
војвођанских екипа. Ипак, упорним радом, применом савре-
мених метода тренинга, Сенеши је увео Текстилац у Прву
савезну лигу Југославије и у дебитантској сезони са овим
тимом заузео четврто место, што је те 1961. године био и
највећи успех панчевачког женског рукомета.

Године 1967, као већ цењени рукометни стручњак, Роберт
Сенеши је преузео Женски рукометни клуб Раднички из
Београда, који је био на зачељу Прве савезне лиге, али после
само годину дана рада Раднички осваја друго место.

На јесен 1968. године Роберт Сенеши је постао тренер
мушке екипе Динама из Панчева, на чијем је кормилу остао
до 1971. Већ по уходаној навици постизања сјајних успеха,
Роби је са „жуто-црнима” освојио вицешампионски статус у
Првој лиги ондашње Југославије, што до данашњег дана
представља непревазиђени успех клуба.

Тренер мушког Динама Роби је био и у сезони 1984/1985,
а у периоду од 1971. до 1974. године радио је као координа-
тор репрезентативних селекција Југославије, када је у једном
кратком периоду предводио и мушку А селекцију наше земље.

Године 1991. одлази у Саудијску Арабију, где је предво-
дио један тамошњи клуб, али и националну селекцију.

Поред рада у тренерској организацији, Сенеши је био и
један од првих савезних рукометних судија у Панчеву и
један од оснивача Збора рукометних судија Панчева, 1956.
године.

Био је председник тренерске организације јужног Баната,
члан Извршног одбора тренерске организације Србије и пре-
давач у чувеним југословенским школама рукомета.

Свој тренерски печат оставио је и у клубовима у јужном
Банату, у Ковину, Јабуци, Долову и Црепаји, обучавајући и
координарајући рад младих тренера ових клубова.

Роберт Сенеши је сахрањен на Католичком гробљу.
Нека му је вечна слава и хвала!

IN ME MO RI AM
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Прве две недеље рада
у Панчеву

Од 4. фебруара
у турској Анталији

Време одмора је завршено, а
дошло је време да се заврну –
ногавице. Од понедељка, 17. 
јануара, првотимци Железнича-
ра су поново на окупу, па су и
званично започели припреме за
пролећни део сезоне у Првој
лиги Србије.

Јесењи део шампионата је за
популарну „дизелку” с Тамиша
био веома успешан, с обзиром
на то да је остварила најбољи
резултат у седамдесетпетогоди-
шњој историји и заузела четвр-
то место у професионалном фуд-
балском рангу у нашој земљи.
Али то није крај остварења
„Жељиних” жеља, напротив...

Сви у најбољем фудбалском
колективу са ових простора нада-
ју се да ће и пролећни део прво-
лигашке трке за бодове протећи
у знаку бело-плавих боја и да је
Железничар кадар да направи
још један историјски успех и
испуни још увек недосањани сан
Панчевки и Панчеваца...

Шеф стручног штаба Драган
Аничић, заједно са својим сарад-
ницима Зораном Стојановићем,
Милом Ђуровићем и Владими-
ром Божићем, као и медицин-
ским тимом који чине Велибор
Митровић и Ивона Јапунџа, про-
зивку првотимаца обавио је у
просторијама на СЦ-у „Младост”,
а потом се „експедиција” пресе-
лила на Стрелиште, где ће на
терену с вештачком травом поред
Хале спортова обавити први део
припрема.

– Пре свега хоћу да вам поже-
лим много здравља у новој годи-
ни, а верујем да ћемо нашу иона-
ко добру сарадњу подићи на још
виши ниво – обратио се Драган
Аничић бројним представници-
ма медијских кућа који су дошли
на први тренинг Железничара и
наставио:

– Када сам дошао прошле
године, у ово време смо прича-
ли о опстанку у лиги, а сада
можемо да говоримо о још леп-
шим стварима. Жеља нам је да
начинимо помак, како у игри,
тако и на табели, и да крај шам-

пионата дочекамо на високој
позицији. Желео бих да захва-
лим момцима који нису више у
нашим редовима, јер су дали
свој допринос успесима клуба, а
ту мислим на Предрага Сики-
мића, Брану Илића, Данила
Ковачевића, Радоша Протића,
Димитрија Томовића и Петра
Малишића. Радимо и на дово-
ђењу нових играча, а хоћемо да
доведемо квалитетна појачања,
не само да доводимо момке како
бисмо попунили број. Ми има-
мо одличан играчки кадар, деве-
десет одсто тима је остало на
окупу. Ја заиста имам пуно пове-
рење у те момке јер су показали
и доказали да су и квалитетни
људи и добри фудбалери. Први
део припрема обавићемо у Пан-
чеву, где ћемо одиграти и две
контролнеутакмице, а4. фебруара
идемо у Анталију. Тамо су на
програму и четири утакмице с
јаким ривалима. Имамо заиста

одличне услове, обезбеђене су
нам и квалитетне припреме, па
је на нама да наставимо тамо
где смо стали. А стали смо с
победом – завршио је прво обра-
ћање пред новинарима у новој
години шеф стручног штаба
Железничара Драган Аничић.

Првом тренингу су присуство-
вали: Марко Кнежевић, Младен
Живковић, Андреј Кожул, Или-
ја Николовски, Немања Андри-
јанић, Бојан Трипковић, Стефан
Радојичић, Лазар Марковић,
Мирољуб Костић, Бојан Балаж,
Марко Конатар, Предраг Ста-
нимировић, Марко Андић,
Душан Плавшић, Јордан Јова-
новић, Реган Обенг, Александар
Ђорђевић, Милан Томић, Лука
Петровић, Лазар Милошев, Вука-
шин Јовковић, Алексеј Петро-
вић, Давид Делић, Ненад Аџи-
баба, Милош Стојчев, Вукашин
Луковић, Дарко Лунц и Филип
Ковачевић.

– Четврто место које смо зау-
зели јесенас јесте успех, али не
задовољавамо се тиме, јер има-
мо веће амбиције. Наша пред-
ност је у томе што је окосница
тима остала на окупу, што је исти
стручни штаб, што је иначе пра-
ва реткост у Србији. Верујем да
пролеће може да буде у знаку
„дизелке” – рекао је „Жељин”
капитен Душан Плавшић.

После уводног дела припре-
ма, а пре одласка у турско лето-
валиште, Железничар ће оди-
грати и две контролне утакми-
це у Панчеву. Прва је на програ-
му 29. јануара против Бродар-
ца, а друга 2. фебруара с БСК-ом
из Борче. Оба меча ће бити оди-
грана на терену код Хале спор-
това, од 13 сати.

– Хвала Граду Панчеву на
подршци коју нам пружа. Одра-
дићемо припреме у турској Анта-
лији, имамо заиста одличне усло-
ве, па ћемо сходно томе у сваку
утакмицу ући са жељом да побе-
димо. Ускоро ћемо озваничити
и три права појачања, с којима
ћемо лакше испунити наше
циљеве, али ми и сада имамо
добру екипу – додао је први
човек Железничара Зоран Наун-
ковић.

Одлазак у Турску планиран је
за 4. фебруар, а требало би да
„дизелка” тамо борави тринаест
дана. Прва контролна утакмица
у Анталији биће против руске
Аланије из Владикавказа, потом
следи меч са екипом Металист
Харков из Украјине, а трећи меч
ће бити одигран против руског
тима Акрон Тољати. Једна од
најјачих провера свакако ће бити
утакмица против екипе Зорја
Луганск из Украјине, учесника
европског УЕФА надметања,
Лиге конференције.

– Свима желим пре свега мно-
го здравља и успешне припре-
ме, а новајлијама и добродо-
шлицу у бело-плаву породицу.
Уз вредан, напоран и професио-
налан рад као и до сада, увере-
ни смо да можемо да имамо још
једну успешну полусезону и да
остваримо још боље резултате –
нагласио је директор клуба Ненад
Бојковић.

Генералну пробу пре почетка
пролећног дела првенства у Првој
лиги Србије, чији је старт зака-
зан за 26. фебруар, Железничар
ће имати у мечу против Вршца,
по повратку из Турске.

Чланови Атлетског клуба Пано-
нија из нашег града нову годину
су започели зимским припре-
мама које су обавили у месту
Катићи, двадесетак километара
од Ивањице, у подножју плани-
не Мучањ, а на хиљаду метара
надморске висине.

Катићи су окружени благо-
творном четинарском вегетаци-
јом и оазом мира, смештени су
у општини Брезова, а село је
окружено падинама Голије, Јаво-
ра и Мучња и налази се у доли-
ни реке Моравице. Због своје
климе и идеалне надморске
висине 2000. године Катићи су
проглашени и за ваздушну бању.
Умереноконтинентална клима,
с благим зимама и свежим лети-
ма, чини ово место једном од
најбољих дестинација сеоског
туризма у Србији.

Атлетски клуб Панонија је на
ове припреме повео десет чла-
нова пионирског и јуниорског
узраста, а као партнерски клуб,
заједно с „панонцима”, на при-

преме су кренули и чланови
Карате клуба Будућност из Али-
бунара, с Мајом Спасојевић, глав-
ним тренером тог клуба. Екипу
каратиста је чинило четрдесет
троје спортиста и тренера, тако
да је дружење и тренирање у
Катићима окупило преко 50
спортиста из јужног Баната.

Висинске припреме у зимском
периоду подразумевају подиза-
ње нивоа спремности и конди-
ције који ће спортистима бити
потребни на предстојећим дво-
ранским атлетским такмичењи-
ма, али и у борбама каратиста у
салама.

Сарадња двају клубова поче-
ла је 2021. године приликом
организације првог фокс трејла,
када је Карате клуб Будућност
масовним учешћем подржао
ову спортско-туристичку
манифестацију.

Атлетичари су имали прили-
ку да одраде висинске припре-
ме на идеалној локацији и да
тренинзима дугог трчања на узбр-
дицама побољшају своју форму

и кондицију.
Председник АК-а Панонија и

главни тренер Саша Стојиловић
веома је задовољан овим седмо-
дневним припремама, а по
повратку је изјавио да је све про-
текло у најбољем реду и да ће се
„панонци” свакако поново вра-
тити у Катиће, али и да ће ове
године, по свој прилици, бити и
организатори трејл трке у Кати-
ћима, у сарадњи са Савезом за
фитнес и рекреацију Србије и уз
подршку генералног секретара
савеза Драгана Томашевића.

Тим Паноније на овим при-
премама чинили су: Валентина
и Владимир Мирков, Нина, Зан-
ди и Лајчи Штркаљ, Исидора
Павловић, Петар Секуловић,
Александар Дугић, Марко Сто-
јиловић и гост из Србобрана
Емил Папек.

Одмах по повратку с припре-
ма све чланове клуба обрадова-
ла је лепа вест – поред Љиљане
Тасић, и Жељко Зељковић је
истрчао стоти маратон.

– Наш клуб ће посебно награ-
дити ово двоје маратонаца и
амбасадора Панчева и Србије,
промотера трчања и здравог
начина живота, али и хумани-
тараца, који су својим трчањем
пуно пута помогли онима који-
ма је та помоћ била тада и нај-
потребнија – истакао је спорт-
ски директор клуба Александар
Драгојевић.

Нова година је за панчевачке
„панонце” почела на најлепши
начин. Па, нека цела 2022. буде
таква!
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Lh5

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Стране припремио

Александар
Живковић

ФУДБАЛЕРИ ЖЕЛЕЗНИЧАРА ЗАПОЧЕЛИ ПРИПРЕМЕ ЗА ПРОЛЕЋНИ ДЕО СЕЗОНЕ У ПРВОЈ ЛИГИ

КИЛОМЕТРИ ЖЕЉЕ И НАДАЊА...
ЗИМСКЕ ПРИПРЕМЕ МЛАДИХ АТЛЕТИЧАРА

„ПАНОНЦИ” НА ХИЉАДУ МЕТАРА
НАДМОРСКЕ ВИСИНЕ
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

За хладно срце
Осећаш шумове свог срца на даљину.

    Па и кроз препреке, када ти није у првом плану.

    Ух, а тек када залупа изненада.

    Пошто видиш некога или нешто...

    Није ти добро, осећаш да те стиже мождани, срчани удар.

    У ствари, скроз си тада океј.

    Схваташ да те живост прожима.

    А то је лек за хладно срце.

Кривина
Кад неко много лаже, кажу да је „грбав”.

    Ако избегава своје обавезе, онда „хвата кривину”.

    Те две дефиниције би могле да стану у једну – нитков.

    То је свима јасно, мада су некима нејасне друге ствари.

    Рецимо, зашто се једнако тако не дефинише природа.

    Пошто је грбаво дрво старо, за риспект.

    А кривудава река само тражи свој пут.

    Забога, људи описују природу, а наша природа нас.

У празнини душе
Одлично је када у полупразној чаши видиш полупуну.

    Умеш ли да напуниш исушено језеро или празан базен?

    Да ли можеш од кренеш од нуле?

    Од празнине у души...

    Ако то знаш да урадиш, није ти увек било добро.

    Што је одлично!

    Упознавање с тишином и празнином вреди.

    Јер како се другачије натерати на нови почетак.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Одлични резултати
на почетку нове године

Права искушења тек следе

Врбас је прошлог викенда био домаћин
шестог кола Лиге пионира Војводине, у
ком су наступили и најмлађи такмичари
Стрељачке дружине „Панчево 1813”.

Тим „пиштољаша” из нашег града осво-
јио је сребрно одличје, а пуцали су Огњен
Лукић (152 круга), Огњен Бунчић (138) и
Јован Кондић(137 кругова).

Екипа Панчеваца која се надметала у
гађању из ваздушне пушке заузела је четвр-
то место, а тим су чинили исти дечаци који
су се такмичили и у гађању из пиштоља.

Такође у Врбасу, прошлог викенда је
одржано и треће коло Лиге кадета и мла-
ђих јуниора Војводине. На том такмиче-
њу доминирали су стрелци из СД-а „Пан-
чево 1813”.

Алекса Ракоњац је с 595 кругова убе-
дљиво освојио златну медаљу и знатно
допринео да екипа млађих јуниора која
се надметала у гађању из ваздушне пушке
заузме прво место. Поред Алексе, тим су
чинили и Немања Ђорђевић, који је пого-
дио 550 кругова, и Огњен Лукић, с 546
кругова.

Ђорђевић и Лукић, заједно са Огње-
ном Бунчићем (535 кругова), чинили су
екипу кадета панчевачке „дружине” која
се надметала у гађању из ваздушне пушке
и која је на крају освојила друго место.

Теодора Кондић је с 386 кругова осво-
јила сребрну медаљу у категорији мла-
ђих јуниорки у гађању из пушке, док је
Ива Ракоњац (379 кругова) заслужила
бронзано одличје у групи кадеткиња које

су се надметале у гађању из истог оружја.
Марко Нинковић је освојио две златне

медаље у гађању из ваздушног пиштоља.
Погодио је 561 круг и тријумфовао и у
конкуренцији кадета и у категорији мла-
ђих јуниора. Он и Немања Ђорђевић (496
кругова) знатно су допринели освајању
првих места својих екипа, па је због тога
Стрељачка дружина „Панчево 1813” била
најбоља и у категорији млађих јуниора и у
надметању кадета. Стефан Кешишјан, још
један одличан „пиштољаш” из нашег гра-
да, погодио је 546 кругова и тако зарадио
сребрно одличје у конкуренцији млађих
јуниора. Трећи члан екипе кадета био је
Огњен Бунчић, који је упуцао 437 кругова
из пиштоља, а тог дана је наступио четири
пута, у три категорије и из три врсте оруж-
ја, иако је био најмлађи такмичар.

Овим такмичењем су завршене квали-
фикације за финални меч Лиге Војводи-
не, који ће бити одржан у априлу у Новом
Саду, а за који су се пласирали сви пан-
чевачки такмичари.

У понедељак, 10. јануара, СК Кикинда
био је домаћин заједничког тренинга
актуелних сениора и јуниора који се
такмиче у гађању из ваздушног пиштоља.
У организацији овог догађаја учествовао
је и СК Академац из Београда, са
електронским метама и логистиком, а
учествовало је тридесет такмичара из
девет клубова. После три партије квали-
фикација одржана су и финала, и то по
новим правилима ИССФ-а, која важе од
1. јануара 2022. године.

Боје СД-а „Панчево 1813” бранила су
три такмичара. Марко Нинковић је с 552
круга био трећи јуниор, Велимир Нинко-
вић (547 кругова) заузео је четврто место
у истој конкуренцији, а учествовао је и
Стефан Кешишјан (511 кругова), који је
имао квар на пиштољу.

У финалу јуниора, које се састојало од
две групе по четири такмичара, Велимир
Нинковић је заузео осмо место, а Марко
Нинковић је био пети. Припреме су, по
оцени свих учесника, биле изванредне,
те ће се поновити више пута, а један тре-
нинг ће бити организован и у стрељани у
Панчеву. А. Живковић

АКТУЕЛНОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

ДОМИНАЦИЈА ПАНЧЕВАЧКЕ „ДРУЖИНЕ”

У суботу, 15. јануара, одржано је прво
овогодишње атлетско такмичење за
сениоре – Отворено првенство Београ-
да, које је окупило и много атлетичара
из околних земаља.

Динамо је на овом надметању имао
три представника. У трци на 800 мета-
ра медаље су освојили Страхиња Стев-
шић (сребро) и Андреја Божанић (брон-
за). Обојица атлетичара су били на базич-
ним припремама, које су завршили пред
само такмичење, тако да њихов пла-
сман задовољава тренере и људе који
воде овај спортски колектив.

Сања Марић се надметала у трци на
400 м, у којој је заузела четврто место, с
новим личним рекордом у дворани, који
сада износи 58,65 секунди и тренутно је
најбољи јуниорски резултат у Србији.

Сања Марић је заједно с Маријом
Мркелом и тренером Љупчом Цветко-
ским на репрезентативним припрема-
ма у Београду.

– Одлично се ради и са задовољством
констатујемо, поред Сањине одличне
форме, да је све боља и Марија Мркела,
која се готово у потпуности опоравила

од повреде, тако да нам остаје само
подизање форме – рекао је Цветкоски.

Наредног викенда на програму ће
бити Првенство Србије за пионире, а

потом следи и прво такмичење које ће
бити изборно за државну репрезента-
цију – Првенство Србије за старије
јуниоре. А. Ж.

НОВОСТИ СА АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ

ДВЕ МЕДАЉЕ ЗА ДИНАМО


