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ОСНИВАЧ
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Летње награде
за читаоце

Тамишки кеј између
сна и јаве
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ВИРУС СЕ НЕ ПРЕДАЈЕ

стране 3, 7 и 8

КОРОНА У ПАНЧЕВУ
Болница у нашем граду опет ради у ковид режиму  Водич за куповину и употребу
маски  Детаљно упутство о поступцима у случају сумње на заразу  Све о
тестирању  Колико је опасан овај талас  Када ће се ђаци вратити у клупе

Град
Ко је све
задовољан
изборима
» странa 4

Здравље
Болести дојке откривају
се за 15 минута
» страна 6

Запис

Драгана Младеновић,
књижевница: Не
одустајем од поезије
» страна 28

Фото-репортажа

РАСХЛАЂИВАЊЕ
стр. 3

ЛАКОВЕРНОСТ КОШТА

страна 5

Доктор који не И ВИ МОЖЕТЕ ПОСТАТИ ЖРТВА
воли Македонце ПРЕВАРАНАТА НА ИНТЕРНЕТУ
АУТО-ШКОЛА одР8адно вре
Добри људи и мачке
НАШИ СУГРАЂАНИ

Ауто-центра „Зоки”
 013/33-43-45

Кад Пошта распродаје
неуручене пакете
» страна 29

Спорт

страна 11

до 1 ме
6 са
ти

„Дизелка” упалила
све моторе…
» страна 30

P Најјефтинија ауто-школа у граду.
све полазнике бесплатни лекарски
P Запреглед
и полагање прве помоћи.
P Два часа вожње гратис.
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

О БУДУЋЕМ ИЗГЛЕДУ ТАМИШКОГ КЕЈА

Пише: Драгана Кожан

ПРОМЕНАДА, ИГРАЛИШТА, ПАСАРЕЛА
– НЕШТО САСВИМ ДРУГАЧИЈЕ

Самоуништење
Коначно нам је стигло и дугоочекивано лето. Након што смо
почетак године провели затворени у четири зида најпре због
ванредног стања, а потом и
због тога што нам је уместо
пролећа грешком дошла јесен,
напокон нас је и сунце огрејало. Али авај! Чим су се у моду
вратиле кратке хаљинице, мајичице и шортсеви, неки су се
запрепастили угледавши белину своје месецима неосунчане
коже, па појурили по спасоносно решење – у соларијум!
Нажалост, иако смо дебело
забраздили у 21. век, неки људи још нису постали свесни да
из справа за кварцовање не излазе само с неприродном бојом спржене коже, већ и са својеврсним натписом на челу: ја
не волим себе и плаћам за то
да уништим своје здравље.
И узалуд лекари, ко Шваба
тралала, сваке године понављају да излагање коже деловању
УВА и УВБ зрачења у соларијуму доводи не само до убрзаног
старења и превремене појаве
бора, пега и флека на кожи, те
пада имунитета и оштећења
вида, већ условљава и развој
рака коже, рачунајући и меланом, као један од најагресивнијих и најпрогресивнијих облика малигних болести уопште.
У Србији је тек почетком
прошле године усвојен правилник којим се забрањује употреба соларијума за особе млађе
од осамнаест година, као и за
људе који користе лекове што
могу изазвати реакцију фотосензибилизације, те за оболеле
од малигних болести или обољења што доводе до повећане
осетљивости на УВ зрачење.
Овим актом је прописано и да
сваки корисник соларијума
мора претходно да потпише да
је упознат са свим ризицима
којима себе излаже, а уведена
је и прецизна контрола квалитета апарата/лампи и стручности особља у салонима. Kозметичка индустрија је понудила и
алтернативу – препарате за вештачко, потпуно безбедно тамњење коже без излагања штетним зрацима.
Упркос свему томе чињеница је да соларијуми у нашем
граду, али и широм Србије раде пуном паром. Они који одлазе на кварцовање глуви су за
упозорења и руководе се паролом: неће баш мене! Нажалост, многи од њих схвате колико нису били у праву тек када их престраве прве сумњиве
промене на кожи. Али тада је
за кајање већ касно.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 3. јул 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

Планским документима
који се односе на
приобаље детаљно су
обрађени садржаји
Израђена макета као
концептуално решење
Нићи ће спортски терени,
бициклистичке и
трим-стазе, зелене
површине...
У последње време, а поготово откад
су кренули врели дани, Панчевке и
Панчевци разговарају о томе како би
волели да изгледа тамишки кеј, који
није обнављан откад је саграђен.
Планови већ постоје, а „Панчевац” је
најављивао, после изјава градских
челника, да се назире почетак потпуне реконструкције омиљеног градског шеталишта.
Тим поводом смо разговарали са
Славетом Бојаџиевским, директором
ЈП-а „Урбанизам” Панчево.
Спуштање града на реку
Он је на почетку истакао да „Стратегија развоја града Панчева у својим
битним деловима апострофира спуштање града на реку Тамиш и стварање како нових вредности, тако и нових садржаја у том делу нашег града”. Додао је:
– Свим планским документима
који се односе на подручје приобаља
Тамиша детаљније су обрађени садржаји који се планирају на том
подручју. Након стварања простора

Опстанак.
На Тамишу, ових дана
Снимио: Милан Шупица

за велике привредне инвестиције
које су се десиле и које се још увек
дешавају у северној индустријској
зони, изградње стратешки најбитнијег комуналног инфраструктурног
објекта – потамишког колектора,

као и још много важних ствари, на
ред је дошло и уређење панчевачког
приобаља, тј. уређење обале реке
Тамиш.
О спуштању града на реку многи су
деценијама говорили, али...
– Битно је истаћи да се од тренутка саме изградње панчевачког кеја –
осамдесетих година прошлог века –
ниједна власт у локалу није бавила
темом суштинског уређења Потамишја, већ само козметиком. Оно
што бисмо морали да нагласимо
јесте и реконструкција обалоутврде
за заштиту града од поплава у тренуцима високог водостаја реке Тамиш,
као и изградња пасареле за пешачки
саобраћај, која ће повезивати обе
обале Тамиша и коначно створити
могућност грађанима Панчева за
потпуно уживање на подручју Градске шуме. Након свега наведеног
слободно се може рећи да су инвестиције у нашем граду, а посебно инвестиција уређења приобаља, управо
тај залог за будућа поколења, што се
од града капацитета Панчева и очекује – закључио је Бојаџиевски.
Садржајна реконструкција
Предвиђено је да се сложени радови
изведу на потезу од моста на Тамишу
до „Бродоремонта”. Израдом макете
као концептуалног решења представљена је идеја будућег изгледа променаде.

У већ завршеној техничкој документацији испланирани су садржаји
везани за спорт и рекреацију – спортски терени, бициклистичке стазе,
трим-стазе, отворене зелене површине... Планирани су и садржаји уметничко-едукативног карактера, као
што су атељеи за уметничке колоније
и позоришта на отвореном. Биће
изграђен велики број дечјих игралишта, а требало би да „никне” и парк –
санкаоница, која ће бити „пресвлачена” у скејт-парк током лета.
Обухватом радова је планирана и
изградња нових паркинг-места, као и
адаптација угоститељских објеката.
Поред свега наведеног, зелене површине биће повећане и оплемењене
новим садницама и мобилијаром:
биће постављени нови стубови јавне
расвете, а уз то место ће наћи и нове
клупе, чесме и канте за одлагање селективног отпада. И простор за истрчавање кућних љубимаца биће реконструисан и проширен. Планирано
је и проширење амфитеатра, унапређење садржаја на градском понтону,
постављање сувенирнице за туристе… Дакле, следи потпуна партерна
и садржајна реконструкција.
На видику је најлепше место за одмор, рекреацију и дружење у граду. А
уређење друге обале реке, Градске
шуме, планирано је за неку од наредних фаза радова.
С. Трајковић

У РАФИНЕРИЈИ

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 4. ЈУЛА, ДАНА БОРЦА

Интегрална
заштита

Полагање венаца

Завршена је прва фаза интегралне заштите НИС –
Рафинерије нафте, објавили су панчевачки електронски медији. Наводи се
да је то учињено после више од две године рада, а да
је у интегралној заштити
учествовала
компанија
„Аларм аутоматика”, и то
од фазе креирања техничких решења према пројектном задатку и смерницама
службе
корпоративне
заштите.
Разрађено је решење које ће онемогућити неовлашћени улаз и терористички напад, а да се при томе
не успорава проток возила
и протокол понашања на

који су људи навикли. Биће
дефинисани и имплементирани грађевински, браварски и електронски елементи система заштите.
Пошто је анализиран
промет (број, габарити возила), израђено је идејно
решење нове регулације
саобраћаја, који се у начелу састоји од интегрисаног
система баријера, рампи и
семафора којима једноставно управља оператер
који контролише возила,
односно од хоризонталне и
вертикалне саобраћајне
сигнализације и антитерористичких баријера које
имају способност заустављања тешких камиона.

Као сваке године,
борци и борачка
удружења обележавају 4. јул, Дан
борца. Тодор Стоја но вић, ис пред
Удружења бораца
Панчево, рекао је
да ће у суботу, 4.
ју ла, у 10 са ти,
обележавање овог
да на по че ти у
просторијама
удружења у Улици др Светислава
Касапиновића 1.
Полагање венаца на споменике
народним херојима у Градском парку предвиђено је за
11 сати. Овим путем Стојановић позива све чланове
и симпатизере, учеснике

ратова од 1918. до 1999. године, те грађанке и грађане,
да својим присуством увеличају ову свечаност и одају
пошту погинулим борцима.
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АКТУЕЛНО

Петак, 3. јул 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ШТА ВАС ЧЕКА КОД ЛЕКАРА АКО ИМАТЕ СИМПТОМЕ КОВИДА 19

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ОД СУМЊЕ НА ВИРУС ДО ДИЈАГНОЗЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Прва адреса:
амбуланта у
Змај Јовиној
Где и када се обавља
комерцијално
тестирање
Број оболелих од коронавируса у Србији поново расте, па су
међу грађанима опет актуелна
стара питања: шта треба да ураде ако посумњају да имају ковид 19, коме прво да се јаве и
шта их уопште чека код лекара. Недостатак информација и
неизвесност често могу да изазову додатни страх, који је у
овој ситуацији последње што
нам треба.
На срећу, детаљне одговоре
на сва ова питања добили смо
од прим. др Љиљане Лазић, в.
д. директорке Завода за јавно
здравље Панчево. Њена упутства отклониће сваку недоумицу коју сте имали у вези с лечењем од ковида 19, бар када
је реч о нашем граду.
– Уколико особа примети
било какав симптом респираторне природе, као што су температура преко 38 степени, језа, дрхтавица, главобоља, бол
у грлу, губитак чула мириса
или укуса, отежано дисање и
слично, потребно је да се јави
у ковид амбуланту надлежног
дома здравља. Тамо ће је доктор прегледати, урадити лабораторију, РТГ плућа и брзи
тест на присуство антитела.
Ако је неки од ових налаза
позитиван, пацијент се упућује на преглед код инфектолога у Општу болницу, где
ће му бити узет и брис за
RT–PCR тестирање. Уколико
је, према процени лекара, клиничка слика блага, пацијент
се упућује на кућно лечење.
Ако је пак опште стање

Ковид болница у Панчеву
пацијента лоше или се погоршава, он остаје у болници. По
добијању резултата тестирања
лечење се наставља у складу с
налазом – објаснила је Љиљана Лазић.
Она је напоменула да пацијенти за које се испостави да
су позитивни на ковид 19 надлежном епидемиологу треба да
пријаве све блиске контакте

тестирају следеће категорије
становништва, које долазе са
упутом изабраног лекара: здраве особе које немају симптоме, али су на серолошком тестирању у дому здравља биле
позитивне на антитела; особе
које се ретестирају после првог негативног теста, односно
14 дана од потврђеног позитивног налаза, и особе које се

КОВИД АМБУЛАНТА ЈЕ У ЗМАЈ ЈОВИНОЈ УЛИЦИ
Ако имате симптоме инфекције коронавирусом, треба да се
јавите у ковид амбуланту, која се налази у Змај Јовиној 10
уназад два дана од појаве првих симптома. Ти подаци се
потом прослеђују санитарној
инспекцији, која наведеним
контактима одређује меру
кућне изолације у трајању од
14 дана.
– Контакти се не тестирају,
већ се само прати њихово
здравствено стање. У болници
се тестирају само особе са
симптомима. С друге стране,
у Заводу за јавно здравље се

и ради од 7 до 20 сати. Телефони те амбуланте су: 062/
80-73-110, 062/80-73-109,
062/80-73-147 и 345-094.
смештају у колективне центре,
као што су, на пример, старачки домови – објаснила је директорка Завода.
Комерцијално тестирање,
према последњој одлуци Кризног штаба, ради се само за
особе које путују у иностранство, што оне доказују неким
документом или потписују изјаву да им је за путовање у
наведену земљу потребан PCR
тест. Такво тестирање се

заказује путем телефона
063/10-41-653 или лично у
микробиолошкој лабораторији Завода (Улица 6. октобра
9), и то радним данима од 8
до 14.30.
– Пре тестирања потребно је
да грађанин уплати на рачун
РФЗО-а, који је објављен на
њиховом сајту, износ од 6.000
динара за RT–PCR тестирање,
односно 1.200 динара за серолошко тестирање на присуство
антитела. Доказ о уплати треба приложити приликом доласка на тестирање. Брисеви се
узимају радним данима од 11
до 13 сати у микробиолошкој
лабораторији Завода, а дневно
PCR тест уради око 20 грађана
– рекла је Љиљана Лазић.
Она је нагласила да се у Заводу само узимају брисеви, који се потом носе у референтне лабораторије, где се врше
неопходне анализе. Резултати се издају у епидемиолошкој служби Завода најкасније 48 сати од узимања узорака
на анализу.
– Комерцијално тестирање
на присуство антитела обавља
се у Дому здравља и у Заводу
за јавно здравље. Цена је 1.200
динара. Овај вид тестирања се
не заказује, а у Заводу се ради
сваког радног дана од 11 до 13
сати. Резултат се добија у току
истог дана. Ако је тај тест позитиван, обавезно се пацијенту ради и RT–PCR тест, који се
у том случају не наплаћује –
истакла је Љиљана Лазић.
Тестирање на антитела у Дому здравља врши се радним
данима од 10 до 12 сати у Служби за лабораторијску дијагностику, у Улици Милоша
Обреновића 4, такође уз доказ
о уплати. Додатне информације у вези с тестирањем у Дому здравља могу се добити путем телефона 311-344 или
062/80-73-791.
Д. К.

ЧУДНА ПРИЧА ИЗ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
типа у Војводини, константно ради на проширењу богатог спектра својих услуга, због чијег квалитета је
већ постао непревазиђен,
и то не само по мишљењу
бројних Панчеваца и Панчевки већ и становника читавог јужног Баната.
Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
не ки од нај це ње ни јих
стручњака из Клиничког
центра Србије, Опште болнице Панчево и са Института „Дедиње” у Београду.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др
Жељка Ковачевић из Клиничког центра Србије.

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

Пакет 2

Пакет 3

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

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

Доктор Јанић побркао лончиће?

LAPSERB.RS

дискри ми на тив не вер бал не
иступе доктора Јанића.

ФОТО:

У редакцију „Панчевца” дошла је пре неколико дана особа македонске националности која се пожалила на то да
у већ дугом временском пери о ду по зна ти пан че вач ки
лекар др Младен Ја нић на
веома ружан начин говори о
македонској националној заједници. Ова особа због природе посла проводи прилично времена у присуству доктора Јанића и тврди да се овакво његово, лекару непримере но по на ша ње не пре ста но
понавља и да зато више не
може да ћути о томе и да има
потребу да изађе у јавност.
Наш извор, који је из разумљивих разлога желео да остане анониман, додаје да се и
мно ги па ци јен ти жа ле на
честе
на ци о на ли стич ке,

Др Младен Јанић
У Закону о забрани дискриминације, у члану 12, стоји:
„Забрањено је узнемиравање и
понижавајуће поступање које
има за циљ или представља
повреду достојанства лица или

групе лица на основу њиховог
личног својства, а нарочито
ако се тиме ствара страх или
непријатељско, понижавајуће
и увредљиво окружење”.
У члану 13. истог закона – у
опису „Тешких облика дискриминације” – у ставу један пише: „Изазивање и подстицање
неравноправности, мржње и нетрпељивости по основу националне, расне или верске припадности, језика, политичког
опредељења, пола, родног идентитета, сексуалног опредељења
и инвалидитета”, док је став 6
још изричитији: „Дискриминација која је извршена више пута (поновљена дискриминација) или која се чини у дужем
временском периоду (продужена дискриминација) према
истом лицу или групи лица”.

Члан 24. је најексплицитнији: „Забрањена је дискриминација националних мањина
и њихових припадника на основу националне припадности,
етничког порекла, верских уверења и језика”.
У складу с правилима професије, позвали смо доктора
Јанића да прокоментарише наводе саговорника нашег листа.
Доктор Јанић је за „Панчевац”
рекао:
– Није могао ниједан пацијент, нити ико од медицинских радника да каже тако нешто о мени сада и да то буде
тачно, јер већ неколико недеља не радим. А национализам
и шовинизам ми се гаде!
На ста ви ће мо да пра ти мо
развој ове ситуације.
Р. П.

„ПАНТРАНСПОРТ” У ВЕЗИ С КАРТАМА

Важе годишње карте за 2020!
Сплетом околности, одговори
на питања која смо послали
пи-ар служби „Пантранспорта”, фирме која је преузела руковођење панчевачким јавним
превозом, стигли су пошто је
наш претходни број већ био у
штампи. Зато сада објављујемо најважнији део преписке
која се тиче карата купљених
у време док је још ЈКП АТП
оба вљао функ ци ју јав ног
превозника.
Замолили смо имејлом, 23.
јуна, Маријану Бијелић Суљић,
руководиоца Аутобуске станице, да нам помогне у вези с недоумицом грађана када се ради о картама за градски превоз купљеним пре него што је

званично покренуто јавно-приватно партнерство између Града Панчева и „Пантранспорта”. Написали смо да нам у редакцију долазе грађани који се
жале на то да су њихови сетови карата за локални превоз
које су купили док их је још
ЈКП АТП продавао сада обезвређени, односно да их „Пантранспорт” нити прихвата као
важеће, нити жели да их рефундира. Уз то, тражили смо
да каже шта се дешава с годишњим претплатним картама,
те каква ће убудуће бити политика „Пантранспорта” када се
о овоме ради.
Маријана Бијелић Суљић нам
је одговорила: „Услед почетка

примене Уговора о додели концесије за јавну услугу поверавања обављања делатности домаћег линијског превоза путника на територији града Панчева и изградњи нове аутобуске станице – којим је дефинисано да почев од 15. јуна
2020. године делатност домаћег линијског превоза путника на територији града Панчева обавља предузеће ’Пантран спорт’ – ЈКП АТП не
оства ру је ви ше при хо де по
основу делатности за коју је
регистровано. ’Пантранспорт’
д. о. о. је новоосновано предузеће које нема никакве облигационе обавезе према ЈКП-у
АТП, самим тим не може да

прихвати ни одговорност за
његово пословање.
„Упознати с проблемом с којим су се суочили грађани Панчева, ’Пантранспорт’ је донео
одлуку да корисници јавног линијског превоза путника могу
користити своје годишње претплатне карте у возилима ’Пантранспорта’ које су купили у
ЈКП-у АТП током 2020. године. Иста одлука се односи на
грађане Панчева који су категоризовани као пензионери.
„Све остале захтеве упућене
од стране корисника услуга јавног линијског превоза ће разматрати ЈКП АТП.”
Добре вести за Панчевке и
Панчевце.
С. Т.

Сваког радног дана у Заводу „Панчевац” могуће је
урадити и колор доплер
прегледе врата, руку, ногу
или абдоминалне аорте,
као и ултразвучне прегледе врата и меких ткива.
Ове прегледе искључиво
радним данима обавља др
Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе
радиолошке дијагностике у
Општој болници Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја
се и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих, контролисаних и сумираних резултата могу добити за свега сат времена.
У Заводу ће ускоро почети да се проводи и амбулантна хирургија, а све интервенције, као и додатне
хируршке и консултативне
прегледе обављаће др Горан

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ
Дом здравља Палилула

Заказивање радним данима 7–14
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
Такође суботом, заин- Додевски, специјалиста абтересовани могу да ураде доминалне хирургије из Опи све врсте ултразвучних ште болнице Панчево.
Због свега овога не чупрегледа срца, а ускоро
ће се у Заводу „Панче- ди чињеница да све већи
вац” радити и преглед сон- број Панчевки и Панчевадом преко једњака (ТЕЕ). ца бира Завод „Панчевац”,
И за ове услуге ангажо- посебно онда када је неован је један од водећих пходно урадити прегледе
стручњака у тој области – и анализе на једном месту
dr sc. med. Слободан То- и добити резултате што пре.
С тим у вези,
мић, кардиотреба подсетити
лог, док тор
и на то да се у
медицинских
Заводу, применаука и магира ради, све врстар кар ди - Телефон за
сте ле кар ских
ологије
са информације:
уверења издају
Института
013/21-90-900
за максимално
„Дедиње”.
два сата.
Суботом
И овог месеца су у Заспецијалистичке ОРЛ прегледе ради др Горан Ми- воду за клијенте осмишљетевски из панчевачке Оп- ни и нови пакети услуга по
ште болнице, ендокрино- изузетно повољним ценалошке др Гордана Вељо- ма, а више о томе, као и о
вић, такође из Опште бол- додатним погодностима конице. За прегледе из обла- је остварују сви који посести гинекологије задуже- дују лојалти картице Аутона је др Весна Новичић центра „Зоки”, погледајте
Ђоновић из Дома здра- на рекламним странама нашег листа.
вља Палилула.
До дат не ин фор ма ци је
Као што је већ наглашено, сви набројани специ- можете добити на 013/21јалистички прегледи оба- 90-900 и 013/21-90-903,
вљају се само суботом, а а новости пратите и на
заказују се радним дани- сај ту www.zavodpanceма путем телефона 013/21- vac.rs, као и на „Фејсбук”
90-900 и 013/21-90-903. страници Завода. Д. К.
ПРОМО
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Она глупа идеолошка фраза о болести која не прави
разлику између богатих и сиромашних је наравно лажна. Самоизолација једне „middle class” фамилије у
берлинском четворособном стану од 120 квадрата може укућанима тешко пасти, неке од њих дубоко онерасположити или чак бацити у депресију. Али у индијским сламовима у којима живе оне милионске масе
надничара, никаква самоизолација није могућа. Јасно
је да ће ти људи платити далеко вишу цену ове болести
него моји берлински суграђани. Али криза и у Немачкој износи на видело класне супротности о којима иначе ништа не знамо или, боље, ништа не желимо знати.
Кад се пре пар дана корона, за коју се мислило да је овде у Немачкој већ под контролом, поново вратила, то
се догодило у једном фабричком постројењу, у највећој
кланици Немачке. Преко 1.300 радника се тамо заразило. Зашто? Због тешких услова у којима живе и раде.
То, наравно, уопште нису Немци, него јефтина радна
снага састављена углавном од миграната. У тој фабрици раде људи из 87 нација – прави глобални пролетаријат усред нечега што ми још увек замишљамо као
националну економију и што онда, у економским статистикама, поредимо с другим националним економијама, па нам се онда пред очима појављују статистике у
којима је куповна моћ Немаца, наравно, далеко виша
него наша. Али то екстремно јефтино месо на немачком тржишту резултат је бруталне експлоатације ове
мигрантске радне снаге, чињенице да њихов рад њима
не омогућује пристојан живот, смештај минималног
здравственог и сваког другог стандарда. Не морамо
ићи у Индију да бисмо видели како живе и раде белосветски пролетери. Корона нам је то разоткрила у самом срцу најразвијенијих земаља Запада.
(Филозоф, публициста и предавач на немачком Баухаус универзитету Борис Буден, портал „Тачно.нет”,
27. јун)
* * *

* * *
Ништа што сам знала о Борки није могло да ме припреми за први сусрет с њом. Врло се јасно сећам кад је
то било, једном у СКЦ-у, на оснивачкој скупштини
Европског покрета. Имала је неку дугу шарену хипи
хаљину и, наравно, довикивала је нешто с места. Пре
тога сам чула и знала много о њој, али баш такву Борку нисам очекивала. Из мог студентског угла она је изгледала као неки врло далеки свет. Сад знам да је тај
„далеки свет”, та Борка коју сам тад видела, била слобода. Слобода звана Борка.
In memoriam Борка Павићевић, 1947 – 30. јун 2019.
(Историчарка Дубравка Стојановић, „Пешчаник”, 30.
јун)
* * *
Суштина је у томе да у ситуацијама какве су епидемије
струка мора да наступа јединствено колико год је то
могуће. Тачно је да је мене то разочарало и изненадило, пошто је ванредно стање укинуто, као да је нестао
стручни део Кризног штаба. То одудара од става СЗО,
од наше теорије и других земаља које кажу да се мере
забрана морају елиминисати постепено. На пример,
Аустрија је у почетку само дозволила отварање расадника, па онда редом. Ту нема неких подела, сви су препоручивали да треба постепено, а код нас је пресечено.
(Епидемиолог Зоран Радовановић, „Нова С”, 29. јун)
* * *
Ви можете људима да моделујете мозак, мењате им
мишљење и ставове, да имају слепе мрље, али кад почне стомак да ради, ту не можете да тако лако манипулишете и да их убедите да нису гладни, да нису дужни,
да нису незапослени... онда се полако људи освешћују
и шири се другачије мишљење. Велики број људи само
ослушкује како се мења мишљење и онда креће за
тим. Већина врши притисак на мањину, често појединци под притиском те већине попуштају. Али исто
тако мањина, ако има довољно снаге и упорности, и
ако је дужа тенденција њеног деловања – прераста у
већину. Имали смо то прилике већ да видимо, не толико давно, и мислим да ћемо имати прилике опет, и
то ускоро.
(Психолог Жарко Требјешанин, „Време”, 25. јун)

Петак, 3. јул 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

КОМЕНТАРИ О РЕЗУЛТАТИМА ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА

ЧИНИ СЕ, СВИ ЗАДОВОЉНИ
Странке које су
прешле цензус
заинтересоване за
развој града и
квалитетнији живот
суграђана
Избори одржани 21. јуна донели су јасну слику о томе ко ће
се у следеће четири године питати у вези с функционисањем
града. Српска напредна странка освојила је 47 мандата у локалном парламенту, листа „За
свој град” десет, Социјалистичка партија Србије и „Јединствена Србија” девет, а Српска радикална странка и Савез војвођанских Мађара по два.
Представнике четири листе
пласиране испод СНС-а питали смо исто: 1. Да ли сте задовољни резултатима оствареним
на изборима? и 2. Да ли ћете
ући у градску власт ако вам то
понуди СНС? Напредњацима
смо, логично, поставили другачије друго питање: Да ли ћете сами формирати власт или
ћете ући у коалицију с још неком странком?
Пред вама су одговори на та
питања.

СНС и „За свој град”
На прво питање ГО СНС-а одговорио је овако:
– Српска напредна странка
остварила је историјски резултат на локалним изборима у
Панчеву. Однели смо убедљиву победу с резултатом који до
сада није остварила ниједна
странка на локалним изборима у Панчеву. Наша снага је у
нашем програму, зацртаним
циљевима који су мерљиви и
видљиви, а победа је резултат
поверења које смо стекли код
грађана. Панчевци су препознали нашу политику и дали
нам огромну подршку. Освојили смо 61,68 одсто гласова,
односно 47 мандата, од 70, колико броји Скупштина града.
Задовољни смо, али ми смо
озбиљна и одговорна странка,
очекујемо још боље резултате
у будућности, нема опуштања,
боље и више ћемо радити како
би смо оправ да ли ука за но
поверење, али и задобијали
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поверење и оних који нису разумели нашу политику и нису
за нас гласали.
Од го вор на дру го пи та ње
гласи:
– Остварен резултат даје нам
могућност да сами формирамо власт, али и оно што је још
важније – да наставимо да развијамо наш град. Наши партнери на том путу су наши суграђани који су на изборима
показали да желе озбиљност,
одговорност, преданост и пожртвованост у раду. Важно је
да на челним функцијама у
граду буду енергични људи, људи с визијом, који могу и знају
да развојни циклус Панчева
дигну на још виши ниво.
Представници листе „За свој
град” били су кратки и јасни.
На оба пи та ња до би ли смо
„здружен” одговор: „Задовољни смо постигнутим резултатом и чекајући предстојећа дешавања остајемо доследни својој пароли – ’За свој град’. Заинтересовани смо за развој града и квалитетнији живот наших суграђана”.

СПС–ЈС, СРС и СВМ
Стефан Трајковски, координатор изборног процеса у СПС-у
за Пан че во, ова ко нам је
одговорио:
– Задовољни смо изборним
резултатом у Панчеву пошто
смо га готово дуплирали на свим
бирачким местима у односу на

претходне године. Када је у питању потенцијални улазак у
градску власт, та опција се разматра, али се ипак чека да се
види који ће курс да заузме партија која има најбољи резултат.
Ми смо спремни за сарадњу
уколико се ствари у будућим
разговорима доведу на ниво који би био у најбољем интересу

Свих пет понуђених
листа ушло је у
Скупштину града.
Преостаје да се
направе политички
договори.
грађана Панчева. Што се тиче
самог резултата СПС-а у Панчеву, највећи скок је забележен
на покрајинским и градским
изборима, а мало мањи на републичким, што показује да грађани Панчева и те како желе да
виде социјалисте у новом сазиву Скупштине града.
Петар Јојић, члан Централне отаџбинске управе СРС-а,
имао је мало другачије ставове.
– Били бисмо задовољни резултатима избора да није било
бројних неправилности. Као
прво, гласање ван бирачког места, а друго – дељење пакета.

Несхватљив је тако огроман
број неважећих листића; тражићемо после завршетка изборних радњи ревизију и контролу укупног броја неважећих
листића, и то по странкама које су учествовале у изборном
процесу. Уз то, велики број записника с бирачких места је
нерегуларан и неправилно вођен. Према члану 31. Правила
о раду бирачких одбора, бирачки одбори су најгрубље кршили и Закон о изборима. Да
ли ћемо ући у градску власт
ако нам то понуди СНС? Сачекаћемо да видимо када се конституише Скупштина града. Одлучићемо накнадно, ништа није искључено – рекао је Јојић.
Председник ГО СВМ-а Карољ Ранц био је сажет:
– Изузетно смо задовољни
резултатима постигнутим на
изборима 2020. године на свим
нивоима, а посебно на локалном нивоу, где смо освојили
два одборничка места. Желим
да додам и да смо освојили два
места у Савету МЗ Војловица.
Ово је највећи успех на локалним изборима у Панчеву у новијој историји коју је остварио
Савез војвођанских Мађара.
Тренутно, због недостатка информација, на друго питање не
можемо дати одговор.
И то је то. Свих пет понуђених листа ушло је у Скупштину града. Преостаје да се направе политички договори.

О ПОРЕСКИМ ПРИЈАВАМА

ПОНОВЉЕНО ГЛАСАЊЕ

Умањење за 50 одсто

На 234 места оловке
опет у рукама

Градска управа обавештава физичка лица што (не) станују у
непокретности за коју је донето решење за порез на имовину за 2020. годину и гласи на
преминуло лице које је пре
смрти становало на тој адреси
и по том основу је у складу са
Законом о порезима на имовину утврђени порез умањен
за 50 одсто, а највише 20.000
динара (с обзиром на то да је
дошло до промене од утицаја
на висину пореске обавезе), да
су у обавези да у року од 30 дана поднесу пореску пријаву за
имовину умрлог лица:
1. као носилац права својине ако је исту купио, наследио,
добио на поклон, стекао уговором о доживотном издржавању и слично, и
2. као корисник у случају да

није спроведен оставински поступак, а исту користи.
На основу података о преминулим лицима из јединствене базе матичних књига умрлих из 2020. године, које је доставила Канцеларија за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије, Институт „Михајло
Пупин” је 23. јуна извршио ажурирање података о статусу обвезника који се воде у Секретаријату за пореску администрацију, тако што је за умрла
лица евидентиран тај статус,
што значи да за 2021. годину
неће бити умањења утврђеног
пореза на имовину за 50 одсто,
а највише до 20.000 динара.
Додатне информације се могу добити на телефоне: 351-023;
308-917; 308-954 и 308-735.

Републичка изборна комисија
је на седници одржаној 26. јуна
донела Решење о понављању
гласања на бирачким местима
на којима је поништено гласање. Ради се о местима на којима је наложено понављање гласања на изборима за народне
посланике Народне скупштине,
а таквих има и у нашем граду.
То су: бирачко место број 44,
у МЗ Стрелиште, Вељка Влаховића 19 (уместо у Дечјој установи „Чуперак”); број 46, Дечја установа „Веверица”, Јована Бјелића
б. б.; број 62, Гимназија „Урош
Предић”, Игњата Барајевца 5;
број 47, ОШ „Мирослав Антић”,
Душана Петровића Шанета 11.
Такође, Покрајинска изборна ко ми си ја је на сед ни ци

одржаној 25. јуна донела Решење о понављању гласања на
изборима за посланике у Скупштини Аутономне Покрајине
Војводине у Панчеву. Ради се
о бирачким местима број 44 у
МЗ Стрелиште, Вељка Влахови ћа 19 (уме сто у Деч јој
установи „Чуперак”) и број 59
у Савезу пензионера, Улица
др Светислава Касапиновића
12-б.
Гласање је поновљено у среду, 1. јула, у времену од 7 до 20
сати. Резултате ћемо вам саопштити у наредном броју. Због
тренутне епидемиолошке ситуације, посматрачка мисија
„Црта” одлучила је да не посматра понављање гласања на
234 бирачка места у Србији.
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НЕ БУДИ ЛАКОВЕРАН И ПОХЛЕПАН
Широм Европе хакери
нападају грађане –
„пецају” личне податке

Уколико вам стигне порука: „Драги купче, недавно смо прегледали ваш
рачун на кредитној картици и сумњамо да је вашој кредитној картици могла приступити неовлашћена трећа
страна. Кликните овде за наставак и
потврђивање података вашег рачуна
како бисте избегли потпуно затварање. Хвала вам. Искрено, служба за
кориснике”, немојте прихватити понуђено, јер ћете у супротном остати
без дела новца. Широм Европе је кружила ова порука од неке службе за
сигурност која је грађане обавештавала о својим наводним услугама и
сада су поједине кредитне картице
блокиране.
У суседној Хрватској МУП је постао мета хакерског напада. Хрватима су на мобилне телефоне и имејл
адресе стизале поруке с насловом
„Mup Sharepoint Files”, с линком који
је након активирања, кликом, аутоматски инсталирао вирус за крађу
личних података. Тада је хрватски
МУП издао саопштење у којем је обавестио грађане да су хакери користили ситуацију насталу пандемијом и
да су покушали да заплаше, привуку
лажним изјавама грађане и наведу их
да уплате новац на иностране банковне рачуне.

Једним кликом остаје
се без хиљаду евра
Рад и образовање од куће, онлајн састанци и конференције, дружења преко „Зума” и осталих видео-апликација и појачано занимање за вести услед
пандемије коронавируса довели су до
тога да смо постали још више везани
за интернет.
Према истраживањима, време проведено на друштвеним мрежама широм света порасло је за 21 одсто, а
читање онлајн вести за 36 одсто. Више корисника друштвених мрежа и
интернета уопштено усрећило је хакере и интернетске преваранте, који
су одмах кренули с таласом нових
превара – поред старих мета, на удару су се нашле и нове.
Надлежни наглашавају да не могу
да повежу пандемију коронавируса с
повећаним бројем хакерских напада и
напомињу како је у последње време
забележен већи број пријава за преваре приликом онлајн куповине. Стручњаци истичу да су онлајн преваре све
софистицираније, јер хакери сваког дана раде на модернијим и мање видљивим алатима како би дошли до личних података и лозинки корисника различитих услуга на нету. С друге стране, људи су и даље наивни и знатижељни, а хакери на то рачунају, па статистика каже да ће на 100 имејлова
које преваранти пошаљу барем један
бити отворен и да ће неко одговорити.

Жртве превара
Интернет није баук, али треба водити
рачуна. Важно је да се грађани на њему понашају одговорно и опрезно, као
и у стварном животу. Сасвим је јасно
да потпуном незнанцу којег први пут
видите на улици не бисте откривали
своје личне и финансијске податке.
Проблем је што ни на интернету нема потпуне заштите, као ни у стварном животу, па они који се не придржавају основних правила сигурносне
заштите постају потенцијалне жртве
превара. То су најчешће старији људи који током живота нису много користили интернет. Хакери их најчешће нападају имејловима или телефонским позивима.

ФИ ШИНГ
Један од најопаснијих видова интернет преваре је фишинг, када
се за подацима трага тако да се
камуфлира линк у имејлу или некој поруци на мобилном телефону. Наизглед добијате поруку која је службена, са свим логоима,
и језички исправна, а у којој се
траже ваши подаци.
На глобалном нивоу, током пандемије коронавируса, било је неколико
учесталијих онлајн превара. Прва у
низу догодила се средином марта.
Хакери су одмах видели прилику у
паници узрокованој коронавирусом,
па је широм света, само дан након
затварања кафића, ресторана и трговачких центара због пандемије, почео да се шири малициозни имејл.
Радило се о светској фишинг (покушај крађе идентитета) кампањи и грађани су на своје имејл адресе добили
поруку с насловом „An important Covid-19 update for our community”, а
пошиљалац се представљао као Светска здравствена организација (WHO).
Лажна порука је садржала упозорења

из здравствених центара, информације о ширењу вируса, савете стручњака за заштиту од заразе, анализе о
утицају вируса на привреду или друга подручја, понуде за улагања у лекове, вакцине, чудотворну медицину, занимљиве чињенице о извору вируса у којима се истиче људска одговорност у одређеним земљама итд.
Преваранти су у имејл укључили и
привитак (атачмент) под именом kovid-19.img, што је заправо и био најопаснији део поруке. Кликом на „преузми” активира се тројанац „Agent
Tesla” који преузима све податке из
вашег рачунара.

Драги купче...
Крајем марта био је актуелан други
облик преваре. Наиме, забележени су
случајеви у Европи да су појединци
на једној друштвеној мрежи видели
оглас за алат. Продавац је тражио да
му купци пошаљу своје личне податке и податке о кредитној картици како би трансакција могла да се обави.
Међутим, купци никад нису добили
алат, али им је на рачунима недостајало неколико стотина евра.

Код нас још увек нису забележени
овакви масовни и тежи облици преваре путем интернета, али био је случај да се путем друштвених мрежа
или познатих апликација за бесплатну размену порука и позива путем
ин тер не та ши ри ла цир ку лар на
порука с наградном игром водећег
светског бренда. Сврха је била се наивни полакоме и доставе хакерима
лич не по дат ке. Пре ва ра је ве што
осмишљена и многи су из радозналости отворили поруку, у којој су
би ли оба ве ште ни да су срећ ни
добитни ци па ти ка или мо бил ног
телефона.
Ствар је јасна, слање података с
личне карте или платне картице без
опреза приликом плаћања преко интернета, уз клик на линк за потребе
награде игре путем имејла или апликације за бесплатну размену порука
и позива, а приликом чега морате
обавестити десеторо или двадесеторо
људи из ваших контаката, често су
клопке за интернет лоповлук.
И зато немојте бити превише радознали и наивни.

Одобрена исплата дивиденди власницима акција

Скупштина акционара НИС-а је на недавно одржаној XII редовној седници
донела одлуку о расподели добити за
2019. годину, односно исплати дивиденди и утврђивању укупног износа
нераспоређене добити. На основу ње
НИС ће акционарима на име дивиденде исплатити 4.425.459.256 динара, односно 27,14 динара по акцији бруто.
Да подсетимо, ово је осма година
заредом у којој ће НИС на име дивиденде исплатити 25 одсто прошлогодишње нето добити, а она је била
17.700.065.000 динара. Право на дивиденду за 2019. годину имају сви акционари НИС-а а. д. Нови Сад који су
уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности
до 20. јуна 2020. године. Дан и поступак исплате дивиденде акционарима
одредиће Одбор директора НИС-а а. д.
Нови Сад.
Скупштина акционара је усвојила
и Годишњи извештај НИС-а за 2019.
годину, као и финансијске извештаје,
консолидоване финансијске извештаје и извештаје о извршеној ревизији
финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја за
2019. годину.

акционара ЈАД „Гаспром њефт”. На
седници су за чланове Одбора директора руско-српског нафтног гиганта именовани: Вадим Јаковљев,
заменик председника Извршног одбора, заменик генералног директора
за истраживање и производњу ЈАД
„Гаспром њефт”; Кирил Тјурдењев,
генерални директор НИС-а а. д. Нови Сад; Анатолиј Чернер, заменик
председника Извршног одбора, заменик генералног директора за логистику, прераду и промет ЈАД „Гаспром њефт”; Алексеј Јанкевич, члан
Извршног одбора, заменик генералног директора за економику и финансије ЈАД „Гаспром њефт”; Павел
Одеров, заменик генералног директора за спољнотрговинско пословање ЈАД „Гаспром њефт”; Александар
Крилов, директор Дирекције за реги о нал ну про да ју ЈАД „Га спром
њефт”; Даница Драшковић; Дејан Раденковић; Драгутин Матановић.
За независне чланове Одбора директора именовани су Александар Чепурин и Олга Висоцка, за председника Одбора Скупштине акционара за
надзор над пословањем и поступком
извештавања акционара НИС-а а. д.
Нови Сад именован је Зоран Грујичић, док су за чланове тог одбора именовани Драган Брачика и Алексеј Урусов, директор Дирекције за економику и корпоративно планирање ЈАД
„Гаспром њефт”.

Ново управљање

Овогодишњи резултати

За председника XII редовне седнице
Скупштине акционара НИС-а изабран је Сергеј Фоминих, пуномоћник

Када је реч о овогодишњим пословним резултатима НИС-а у првом тромесечју 2020. године, руско-српска

Нови борд директора

Почетак 1. септембра
Прошле недеље су донети правилници о школском календару за
основне и средње школе на територији АП Војводине за школску
2020/2021. годину, а објављени су
у „Слу жбе ном ли сту АПВ” бр.
41/2020. од 22. јуна.
Покрајински школски календари усаглашени су с републичким
ка да је реч о по чет ку и кра ју
школске године. Стога ће школска година и у Војводини почети
у уторак 1. септембра 2020. године, а прво полугодиште трајаће до 23. децембра 2020. године.
Након зимског распуста ђаци се
враћају у своје школске клупе у
понедељак 18. јануара 2021. године. Завршетак наставне године
и овог пута зависи од наставног
плана за основне и средње школе.
Ученици основних школа неће
имати ниједну наставну суботу, а
средњошколци ће имати само једну, 5. септембра 2020. године.

КОНКУРС „ЗАЈЕДНИЦИ
ЗАЈЕДНО”

Пријавите се

Нисмо ни ми имуни

ОДРЖАНА СКУПШТИНА АКЦИОНАРА НИС-а

Усвојени финансијски
извештаји

УСВОЈЕН ШКОЛСКИ
КАЛЕНДАР

Рок за пријављивање пројеката на
конкурс програма „Заједници заједно” у локалним самоуправама
продужен је до 10. јула 2020. године. Право на пријављивање имају
све државне основне и средње школе са седиштем у дванаест партнерских градова и општина који су
обухваћени програмом „Заједници
заједно 2020”: Београд, Нови Сад,
Пожаревац, Ниш, Чачак, Зрењанин, Панчево, Кикинда, Кањижа,
Нови Бечеј, Србобран и Житиште.
Компанија НИС је наменила износ од 114,5 милиона динара за
финансирање пројеката који су усмерени на унапређење безбедносноинформационих система и дигитализацију наставног процеса у образовним установама у Србији. На
овај начин компанија НИС жели да
подржи идеју о једнаким условима
за образовање свих ученика у здравом и безбедном окружењу.

ДАН УНИВЕРЗИТЕТА
У НОВОМ САДУ

Шездесет година
постојања
Свечаност поводом обележавања
60. годишњице и дана Универзитета у Новом Саду уприличена је 29.
јуна у Веслачком клубу „Данубијус
1885”. Тим поводом је одржана и
универзитетска веслачка регата, на
којој су се такмичиле екипе осмераца Универзитета у Новом Саду и
Универзитета у Београду.
Први факултети данашњег Новосадског универзитета основани су
пре његовог званичног оснивања.
Прве високообразовне установе које су основане на територији послератне АП Војводине били су Филозофски факултет и Пољопривредни факултет 1954. године, а годину
дана касније и Правни факултет.

компанија успела је да према показатељу ЕБИТД очува позитиван ниво,
иако он за прва три месеца 2020. године износи 5,2 милијарде динара,
што је 18 одсто мање од резултата
оствареног прошле године. Забележен је нето губитак од 1,1 милијарде
динара. Као главни разлог слабијем
резултату, у први план се истиче утицај негативних макроекономских трендова. Драстичан пад цена нафте на
светском тржишту и пад потражње за
нафтом и нафтним дериватима у условима пандемије вируса ковид 19 имали су пресудан утицај на финансијске показатеље НИС-а у овом извештајном периоду. Тако је просечна
вредност барела нафте типа „брент” у
првом кварталу износила 50,3 долара, што је 20 одсто мање од просечне
вредности забележене у истом периоду 2019. године, док су вредности
ове нафте у другој половини марта

готово константно биле испод 30 долара за барел.
Па ипак, и у овим изазовним околностима НИС је реализовао обиман
инвестициони портфолио, вредан 7,7
милијарди динара, и тиме наставио
улагања у развој и модернизацију.
Највише је улагано у пројекте производње и прераде нафте и гаса. Када је
реч о оперативним показатељима,
НИС је упркос неповољним околностима остварио добре резултате. У периоду јануар–март на нафтним пољима НИС-а произведено је 319.000
условних тона нафте и гаса. У Рафинерији нафте у Панчеву прерађено је
860.000 тона нафте и полупроизвода,
што је 44 одсто више него прошле године. Укупан обим промета нафтних
деривата износио је 778.000 тона, што
је седам одсто више него у првом тромесечју прошле године. Забележен је
и раст извоза од 63 одсто.

Универзитет је званично основан 28. јуна 1960. године. Данас
ову велику породици чине четрнаест факултета и три научна института, са око 50.000 студената и
преко 5.000 запослених.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ
Х РА НА ЗА ДУШ У

Везивање
год примамљиво звучало, и
то из само једног јединог разлога – свако ово бежање у
„можда” враћа нас на сам почетак бежања и на питањe: да
ли је могуће побећи? Коју год
опцију да изаберемо, ма колико далеко отишли, ма колико се маскирали да нас нико (споља) не може препознати, остаје нам неко од кога бежања нема: нико никада
није успео да побегне од СЕБЕ. Ето, драги моји, можете
побећи физички било куда,
Пише: Марија Достић,
али ваше ЈА увек иде с вама.
психолог
И ви знате да нисте побегли.
Драги моји, колико пута вам Немогуће је себе лагати дуго.
је дошло да побегнете од све- И да ли је онда све пропало?
га? Деси се, капне она кап Да ли неко мора да живи кашто прелије и осетите (опет) ко не жели само зато што је
неодољиву жељу да побегне- схватио да не може побећи?
Не мора се ништа! Ако смо
те. Побећи, једноставно, без
до сада живели
ко фе ра, за ве же ле ћи да се
жљаја, терета,
допаднемо друосвртања... Погима, не чуди
бећи од: немам,
незадовољство
не могу, нисам,
ко је осе ћа мо.
не же лим, не Ма колико далеко
То је немогућа
сада... Побећи и отишли, увек нам
мисија: допадаоста ви ти све
страхове, бриге, остаје неко од кога мо се другима
са мо оно ли ко
стрепње, све из- бежања нема:
колико се укларе че но и све нико никада није
памо у њихово
прећутано... Повиђење нас. Од
бећи од пробле- успео да побегне
проблема се не
ма, сплеткаре- од СЕБЕ!
мо же по бе ћи,
ња, саплитања,
већ се може саподметања,
умарања, тумарања, лицемер- мо – издићи. Сагледати свој
ја, претварања, наговарања, живот и људе у њему као изазов, а не као проблем. То што
„добронамерања”...
Можда би требало побећи смо „разумно” поступали слуу други град, државу, на дру- шајући друге, и навело нас је
ги континент? Што даље од на бежање. Узети живот у своузрока и извора свих невоља, је руке је изазов. Искључити
сплеткара и душебрижника. ТВ, не пунити главу ружним
Можда би требало само про- стварима и непријатностима,
за почетак је сасвим доменити посао, сарадвољно. Кад отворимо очи
ни ке, стан, део
ујутру и када почнемо
града или пак
да бирамо шта је оно
треба промешто хоћемо да видини ти из бор
мо, тада смо на путу
„за сва врене бе жа ња,
мена” – жине го по вот ног са врат ка.
путника, животни позив...
Можда би треКључна ствар
бало променити
је у одабиру онофи зич ки из глед,
га што хоћемо у
боју и дужину косе,
свом животу и од
нешто увећати, нешто смањега. Све је на нањити, нешто прекрити или
ма. Чак и ако изаберемо да
нешто сакрити...
Све то „можда” сасвим си- не учинимо ништа, и то је
гурно не води никуда, колико избор, зар не?

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Кад сан неће
на очи
Јесте ли знали да је ризик од
тешког облика депресије четрдесет пута већи међу онима
који пате од несанице него код
људи који имају нормалан,
здрав сан?
Уколико имате проблема са
спавањем, препоручује се да
радите физичке вежбе напољу, на дневној светлости, у послеподневним или раним вечерњим сатима. Вечеру прескочите или,
ако баш морате, узмите лак оброк. Избегавајте кофеин, алкохол и
никотин, као и учење и обављање било каквих активности до касно у ноћ.
Спавајте у замраченој соби далеко од било какве буке. Када
легнете у кревет, немојте гледати ТВ или претраживати интернет.
Уместо тога, пре спавања слушајте умирујућу музику, читајте, медитирајте или проведите време у молитви. Имајте устаљено време одласка на спавање и устајања.
Ево и сјајног чаја за слатке снове. Направите мешавину од 1/4
шоље пупољака лаванде, 1/2 шоље цветова камилице, 1/4 шоље
осушене коре наранџе и две кашике латица руже. Две кашике мешавине прелијте шољом прокључале воде и оставите да одстоји
од три до пет минута. Процедите, па засладите кашичицом меда
и додајте четвртину шољице кокосовог млека, па попијте топло
пре спавања.
За смирење и бољи сан добар је и следећи чај. Помешајте три
кашике цветова камилице, две кашике матичњака, по једну кашику мацине траве, овсене сламе и пасифлоре, 1/4 кашике цветова хмеља и 1/4 кашике корена валеријане. Једну кашику мешавине прелијте са два децилитра вреле воде и оставите да одстоји пет минута па процедите. Пијте пола сата пре спавања.

Петак, 3. јул 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДР АЛЕКСАНДРА СТИЈАКОВИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА РАДИОЛОГИЈЕ

ОДВОЈТЕ 15 МИНУТА ДА
СЕБИ САЧУВАТЕ ЖИВОТ

Тим Завода за здравствену заштиту радника „Панчевац” из
недеље у недељу се увећава,
као што расте и интересовање
пацијената за специјалистичке, систематске и друге врсте
прегледа и анализа које нуди
ова реномирана установа.
Еки па струч ња ка За во да
„Панчевац” ових дана добила
је још једно појачање: докторка Александра Стијаковић, специјалиста радиологије из Опште болнице у Панчеву, од сада ће у Заводу обављати ултразвучне прегледе дојки.
Ова докторка је од 2002. године радила као лекар опште
праксе у Дому здравља на Стрелишту, да би 2007. отишла на
специјализацију из области радиологије на ВМА у Београду.
Од 2012. докторка Стијаковић
у Општој болници обавља читав низ прегледа из своје области: ултразвучне прегледе дојке, врата, абдомена, мале карлице, пазушних јама и препонских регија, као и боди скенер,
те све врсте радиографских снимања. Своје богато искуство ова
докторка надоградила је 2016.
године, када је на Институту
за онкологију и радиологију
Србије успешно завршила едукацију за мамографију и ултразвук дојке, након чега је као
лекар укључена у национални
план скрининга за рано откривање карцинома дојке.
Управо због тога ће у Заводу
„Панчевац” докторка Стијаковић бити задужена првенствено за ултразвук дојки. Свој преглед можете заказати путем телефона 013/21-90-900 и 013/2190-903.
ПАНЧЕВАЦ: Шта све може
да се открије ултразвуком дојке и како изгледа тај преглед?
АЛЕК САН ДРА СТИ ЈА КО ВИЋ: Предност ултразвука као
дијагностичке методе је у томе што је преглед потпуно безболан, није штетан нити болан, нема никаквог зрачења и
није вам потребна припрема,
па може да се ради колико год
пута је потребно. Због тога је
ултразвук дојке прва метода
избора пре свега у превенцији,
али и у откривању карцинома
дојке. Помоћу ултразвука можемо да уочимо и локализујемо било какву промену на дојци и да одредимо њену конзистенцију и врсту. Прегледају се
обавезно и пазушне јаме, јер
захваљујући томе можемо проверити да ли постоје неки увећани или измењени лимфни
чворови, који имају прогностички значај код карцинома

дојке. Преглед је најбоље урадити између петог и дванаестог дана менструалног циклуса. Он траје свега 15–20 минута, а ако знамо да се чак 95%
карцинома дојке откривених
на време излечи, постаје јасно
да тих петнаестак минута које
жена издвоји за преглед може
да јој сачува живот.
l Каква је ситуација на терену: да ли вам се пацијенткиње
чешће обраћају ради превентивних прегледа или долазе тек
када уоче неки симптом?
– Препоруке о важности превентивних прегледа углавном
поштују млађе пацијенткиње.
Када је реч о нешто старијој
популацији, ту је приметно већи број жена које нажалост на
ултразвук дојке долазе онда када им је већ дијагностиковано
неко обољење или ако напипају неку грудвицу, отврдлину
или уоче исцедак из брадавице, па их страх примора да провере о чему је реч. Има чак и
оних пацијенткиња које, чак и
кад се појаве симптоми, буду
толико уплашене од дијагнозе
да игноришу проблем чекајући да све прође само од себе.
То је заправо најризичније понашање, јер што се карцином
касније открије, то су шансе за
излечење мање. Посебно треба
имати у виду чињеницу да карцином дојке у највећем броју
случајева не боли, па га је тешко уочити одмах на почетку,
а када се симптоми јаве, то често значи да је болест већ узнапредовала. Управо је највећа предност ултразвука у томе
што може да прикаже мање
промене и много пре него што
оне постану уочљиве или опипљиве, што драстично увећава
шансе за излечење.
l Када треба започети превентивне прегледе?
– Ултразвучни прегледи треба да крену од тридесете године живота и препоручује се да
се потом обављају на сваких
годину дана. После четрдесете
године треба урадити и прву,
базичну мамографију, а потом
тај преглед понављати на сваке две године. За пацијенткиње које имају породично позитивну анамнезу, односно за оне
које по женској линији имају
сроднике оболеле од карцинома дојке, прави се индивидуални концепт контрола. Њима
се ултразвучни прегледи најчешће обављају на сваких шест
месеци. Било би добро да жене између петог и петнаестог
да на мен стру ал ног ци клу са
ураде и са мо пре глед дој ки.

Пацијенткиње често кажу да
оне то не умеју или се плаше, а
на нама је да их охрабримо да
то свакако учине, јер се важност раног откривања карцинома дојке заиста не може довољно нагласити. У Србији свака осма жена оболи од карцинома дојке: годишње је то преко 4.600 жена. Чак 1.600 оболелих годишње изгуби битку с
болешћу и то се у највећем броју случајева објашњава касним
јављањем на преглед, односно
касним откривањем болести.
l Коме се још препоручују
ултразвучни прегледи дојке?
– Поред већ набројаних категорија пацијенткиња, редовне прегледе треба да обављају
и жене које годинама имају неку супституциону хормонску
те ра пи ју, као и оне ко је су
раније већ боловале од неких
бенигних или малигних обољења дојке, те оне које имају

Преглед у Заводу
„Панчевац” можете
заказати путем
телефона
013/21-90-900 и
013/21-90-903.
маститисе, односно упалне процесе на дојци или било какву
секрецију или исцедак из брадавице. Исто тако, контроле се
подразумевају код жена које
имају имплантатe. Ултразвук
дојки је и један од обавезних
прегледа које треба да обаве
пацијенткиње које су у припреми за вантелесну оплодњу.
l У чему је разлика између
ултразвучног прегледа и мамографије?
– Мамографија стоји и даље
као златни стандард за рано
откривање рака дојке. Постоје
неки тумори који се могу видети само на мамографији, али
с друге стране, у млађем животном добу, када су дојке грађене од доста густог жлезданог ткива, оне су погодније за
преглед ултразвуком, будући
да то жлездано ткиво може да
нам маскира слику на мамографији. С друге стране, неке
ствари, попут микрокалцификата, боље се виде на мамографу. Зато ми углавном саветујемо женама да ураде и један и други преглед, јер се те
две методе допуњују, па тако

добијамо најпрецизнији увид
у стање дојки.
l Када је реч о малигним болестима, статистике показују
да највећи број жена у јужном
Банату оболи и умре управо од
рака дојке. Који фактори ризика доприносе оболевању?
– Главни фактори ризика су
позитивна породична анамнеза, стрес, пушење, гојазност,
мањак физичких активности,
затим рана прва менструација
и касна менопауза. Под већим
ризиком су и жене које нису
рађале или оне чија је прва
трудноћа била након тридесете године. Сматра се да око 5–
10 процената карцинома спада у наследне карциноме. Сада постоје и генетске анализе,
од но сно те сто ви BRCA 1 и
BRCA 2, помоћу којих се могу
пронаћи мутације гена специфичне за карцином дојке. Међутим, такве анализе су прилично скупе, па се на Институту за онкологију и радиологију
Србије уради свега тридесетак
ових тестова годишње.
l Да ли и мушкарци раде
ултразвук дојке?
– Да, свакако. Они се најчешће јављају због гинекомастије
– бенигног увећања груди, које
заправо представља присуство
жлезданог ткива, због чега мушке груди почињу да личе на
женске. Чешће се то дешава у
млађем узрасту, док поједини
лекови, попут оних за висок
притисак, могу утицати на настанак гинекомастије код старијих мушкараца. Пошто гинекомастија није болест, она најчешће представља само психолошки проблем. Ако је увећање изражено и ако је особа млада, ова неправилност се може
уклонити хируршким захватом.
l Ма ње је по зна то да и
мушкарци оболевају од рака
дојке?
– У Србији је, према статистикама, у просеку свака 101.
особа оболела од рака дојке мушкарац. Симптоми и алгоритам прегледа су исти. Углавном
и припадници мушког пола долазе на преглед када напипају
квржице и отврдлине и тада се
ради ултразвук, а потом по потреби и мамографија. Стога,
препоруке о редовним превентивним прегледима једнако важе и за мушки пол.

Страну
припремила
Драгана

Кожан
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НОВЕ МЕРЕ У ГРАДОВИМА ЗБОГ ПОРАСТА БРОЈА ЗАРАЖЕНИХ

КОРОНА НИЈЕ НИ ОДЛАЗИЛА ИЗ СРБИЈЕ?
Крајем јуна је, чини се, зараза
короном експлодирала! У понедељак 29. јуна регистроване
су 242 новозаражене особе, дан
раније – 254, а дан пре тога –
227. Корона – други део, или
само први део кошмара који
још траје?
Последњи пут бројке сличне
овим забележене су 12. априла, када је било 250 заражених.
Тада је, сви су нам говорили,
био врхунац пандемије и било
нам је некако природно... Али
ове садашње су нас изненадиле.
Већина предвиђања, и статистичких прорачуна, била је да
ће првом таласу увелико у ово
време доћи крај. Очекивали смо
крај пандемије и повратак нормалном животу, многи су планирали летовања. Уосталом, сви
су нам поручивали да се вирус
боји сунца, да не подноси ултраљубичасто зрачење, а сада...
Ем је УВ индекс нездраво висок, ем је корона у пуном јеку...
Током марта и априла већина теорија гласила је да је тада
био први талас коронавируса,
а други је био најављен за јесен. Било је само питање какав ће бити – као и овај, или

блажи, ако га проналазак вакцине не предухитри.
А сада...
На друштвеним мрежама и
у свакодневним разговорима
међу људима већ данима се дебатује о томе шта нас је снашло и који нас је талас короне
запљуснуо: први који није ни
пролазио, или други?
Чланица Кризног штаба др
Дарија Кисић Тепавчевић каже:
– Имали смо једну стагнацију, сада имамо пораст и идемо ка другом пику. Ми се надамо да је ово крајем јуна пик,
а да ће надаље бити силазни
део кривуље – објаснила је др
Дарија Кисић Тепавчевић.
Она је рекла да не треба да
очекујемо таласе, већ да учинимо оно што можемо: да се придржавамо мера, како бисмо за
две недеље спречили ширење.
– Очекивање другог, трећег,
петог таласа је непотребно. Вирус је ту, никада није ни престао да циркулише. Треба да
размишљамо да сваки минут,
секунд, спречимо његово даље
ширење – казала је она.
Србија, иначе, није једина
земља коју је погодио пораст
броја заражених ових дана.

Последња недеља јуна подсетила је и Сједињене Државе
да је претња од пандемије далеко од краја. Број нових случајева заразе поново брзо расте, а нација на почетку лета
бележи нове рекорде пораста
дневних инфекција.
Између 22. и 26. јуна САД
су, са преко 30.000 пријављених случајева у једном дану,
скочиле на више од 45.000 новооболелих.
И тамо постоји дебата око
тога да ли је ово други талас
инфекције или наставак првог који је захватио земљу
почетком године и никад се
није окончао. Али оно што је
јасно јесте да САД сада пати
од брзог повећања броја
случајева заразе коронавирусом.
Међутим да ли је то уопште
сада важно? Чини се да је важније од питања да ли је ово
први талас, или други, или пик
првог, питање личне одговорности сваког од нас, јер је сада више него јасно да ванредног стања вероватно неће
бити и да је све на томе да се
поштују мере које су донете
29. јуна.

Општа болница поново у ковид режиму
Део панчевачке Опште болнице је од уторка,
29. јуна, поново претворен у ковид болницу,
а на располагање пацијентима зараженим
коронавирусом сада су стављена три одвојена објекта, односно зграде ОРЛ, бившег
грудног и инфективног одељења.
– С обзиром на то да су поменуте грађевине павиљонског типа, оне су се показале
најпогоднијим за изолацију оболелих. Одлучили смо да овог пута за потребе ковид болнице нећемо користити просторије новог
Интерног блока, како се не би реметили пацијенти који ту долазе на дијализу, али и како би функционисање читаве болнице текло
неометано – објаснио је др Слободан Овука,
директор Опште болнице.
Он је додао и то да је капацитет садашње
ковид болнице око стотину постеља, а да су
тренутно ту смештена 72 пацијента из разних крајева Србије.

– Наши запослени су организовани по
истом принципу као и прошли пут: болница
је подељена на зелену и црвену зону. Особљу у црвеној зони на располагању је сва
неопходна заштитна опрема, које имамо довољно. Оба тунела за дезинфекцију раде. С
обзиром на то да смо имали добру организацију прошлог пута, надамо се да ћемо сада
успешно одговорити и на овај изазов – поручио је Овука.
„Зелени” део болнице, намењен пацијентима који немају ковид, и даље ради, али са
смањеним капацитетом. То подразумева да
се тренутно не обављају такозване хладне
операције (оне које могу да чекају), већ се
оперишу хитни случајеви и особе оболеле од
малигних болести. Посете нису дозвољене, а
пацијенти који имају заказани преглед морају да носе заштитну маску и да на улазу дезинфикују руке и измере температуру. Д. К.

Шта тачно значи блиски контакт
Епидемија коронавируса у региону се поново разбуктала после кратке паузе, али већина држава изричито се противи новом карантину и прелази на нешто другачије мере. Док је
у Србији 28. јуна регистровано 227 инфицираних од
5.933 тестиране особе, у
суседној Хрватској је тај
број, примера ради, 85 на
1.187 тестираних. На пет
хиљада тестираних у Хрватској, по овоме би биле
403 заражене особе!
Директорка Клинике за
инфективне болести у Загребу Алемка Маркотић поручила је да је кључно држати се трију златних правила: дистанца, хигијена и избе-

гавање блиског контакта, а онда је и објаснила шта тачно значи блиски контакт.
„Према дефиницији Европског центра за
контролу болести, коју је
преузела и Хрватска, блиски контакт значи ако сте
са зараженом особом боравили више од 15 минута
лицем у лице на размаку
мањем од два метра или
ако сте са зараженом особом боравили у затвореном простору више од 15
минута, наравно ако немате заштитну опрему или
слично. Дакле, врло једноставна дефиниција, врло јефтине методе којих је лако држати
се”, истакла је Маркотићева.

Нове мере: забрањена окупљања, нема ни базена
Влада Србије је на седници одржаној у среду 1. јула прописала посебне мере заштите
становништва од заразне болести Ковид-19
у оним јединицама локалне самоуправе у
којима је због епидемије проглашена ванредна ситуација.
Како би се зауставило даље ширење и
преношење заразе влада је, између осталог,
одлучила да се у овим локалним самоуправама забрани окупљање у затвореном и
отвореном простору више од пет лица, ако
није могуће обезбедити физичку дистанцу
од два метра и одговарајуће мере личне заштите, а неће бити могуће ни организовање
свечаности, као ни спортских и забавних

манифестација. Ограничен је рад угоститељских објеката од 7 до 20 часова.
Када је реч о предшколским и образовним установама, неопходна је пуна примена
свих превентивних мера.
У образовним установама биће одложена
окупљања, а пријемни и други испити биће
спроведени уз примену свих мера личне заштите – физичка дистанца од два метра,
обавезно ношење маске и рукавица.
Коришћење отворених и затворених базена, спа и велнес центара за сада није могуће, али ће уз спровођење мера заштите и даље радити козметички и фризерски салони,
салони лепоте, фитнес центри и теретане...

Директор Инфективне клинике у Београду Горан Стевановић каже да је у овом тренутку немогуће дати тачну процену колико ће ситуација с коронавирусом да траје.
„Морамо да се спремимо на
то да ће ово трајати дуго, најве-

роватније, на основу свега што
смо видели, вирус неће природно ишчезнути. Два начина контроле су: да постоји ефикасан
лек, а друго је ефикасна вакцина. То није у назнаци за скорију
будућност”, истакао је директор
Инфективне клинике.

Према његовим речима, морамо да се спремимо да ћемо
имати перманентно присутан
вирус, да ће ковид бити с нама.
„Морамо да научимо да
здравствени радници морају да
се прилагоде да ће радити с
њим”, рекао је Стевановић.

Нови удар на Србију
Због драстичног повећања броја заражених коронавирусом, у Србији је ванредна
ситуација проглашена у Новом Пазару, Тутину, Крагујевцу и Врању, док су као жаришта означени Београд, Краљево, Ужице
и Ваљево.
Најкритичније је у Новом Пазару, где је
ванредна ситуација уведена 25. јуна, када
је забрањено окупљање више од пет особа у
јавном простору, отвореном или затвореном. Радно време угоститељских објеката
ограничено је од 7 до 19 сати и у то време
за једним столом не могу седети више од
две особе, уз поштовање дистанце од два
метра, а забрањено је организовање свих
врста славља и свечаности.
Кризни штаб Тутина је на седници одржаној 26. јуна због повећаног броја заражених
донео одлуку о увођењу ванредне ситуације
на територији те општине, у којој је укупан
број оболелих достигао 90.
Ситуација је озбиљна и у Крагујевцу, где
је такође ванредним мерама забрањена организација свих врста прослава и свечаности, уведено обавезно ношење маски у затвореном простору и ограничено радно време угоститељских објеката.
Ванредну ситуацију са сличним мерама
29. јуна је прогласило и Врање, пошто је у
том граду за осам дана, од 19. до 27. јуна,
потврђено 140 новооболелих.
Београд је такође једно од жаришта, мада
у њему није уведена ванредна ситуација,
али су уведене поједине мере.
Од 30. јуна на територији града Београда
обавезно је ношење маски у градском превозу и свим затвореним просторима, без
изузетка.
„Сви посетиоци и гости тржних центара,
кафића, ресторана, ноћних клубова, салона
лепоте, теретана и слично, у обавези су да

све време боравка у тим затвореним просторима константно носе заштитне маске”, саопштила је Влада Србије.
И у Краљеву и Ужицу је евидентиран већи
број новооболелих, али ни у тим градовима,
засад, није проглашена ванредна ситуација.
Ужице је усвојило обавезне мере које подразумевају да ће заштитне маске од сада бити обавезне у затвореним просторима и јавним установама, као и на градској пијаци. У
угоститељским објектима не могу се организовати прославе, а препоручено је и да се
скрати радно време кафића и ресторана.

И у Ваљеву је дошло до наглог раста броја заражених. Само током 24 сата, између
28. и 29. јуна, откривено је 26 новооболелих
лица из контакта с потврђеним случајем.
Ово је велики раст у односу на претходне дане, с обзиром на то да је током две седмице
које су претходиле овоме у Ваљеву забележено укупно петнаестак новозаражених.

Школска година почиње 1. септембра?
Директор Инфективне клинике у Београду
Горан Стевановић каже да је сада сувише
далеко почетак нове школске године да би
могао да да прогнозу да ли ће се сести у
клупе.

„И мене лично занима, јер и ја имам два
ђака. Надам се да ће школска година кренути нормално, то зависи од тога како ћемо
спроводити мере, то можемо ако радимо
сви заједно”, рекао је Стевановић.

У ковид амбуланте и болнице само са симптомима
Горан Стевановић понавља апел грађанима
који имају симптоме коронавируса да се јављају у ковид амбуланте, а не и они који су
били у контакту са зараженима, а немају
симптоме.
Више од 50 одсто оболелих су сада млади, од 20 до 40 година. Нама старија попу-

лација ретко оболева, додаје Стевановић.
– На респираторима у граду Београду су
углавном пацијенти изеђу 30 и 55 година
старости, имамо и млађих. Не мења се вирус, остаје исти као у почетку, разлика је само ко се више инфицира – истиче директор
Инфективне клинике у Београду.
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Која нова правила важе за
оне који путују у Грчку?
Ако сте планирали да се ових дана
запутите на летовање у Грчку, имајте у виду да вам је од 1. јула за улаз
у ту земљу потребан кју-ар (QR) код,
који додељује грчка влада. Овај код,
како су објаснили у Удружењу туристичких агенција Србије (УТАС), служи за то да медицински тим, приликом вашег уласка у Грчку, одлучи
да ли ће вас тестирати на коронавирус или ћете пут моћи да наставите
без теста.

Да бисте добили кју-ар код, потребно је да најмање 48 сати пре
уласка у Грчку на сајту владе те земље https://travel.gov.gr/ попуните
електронску пријаву, односно PLF
(Passenger Locator Form). У пријави,
која је на енглеском језику, потребно је да наведете превозно средство
којим долaзите, место уласка у земљу, тачан датум доласка, личну
адресу и контакт, тачну адресу места у које сте се упутили, као и контакт најближих рођака или пријатеља, у случају да се јави потреба да
они буду обавештени о вашем здравственом стању. Уколико нисте у могућности да сами попуните формулар, можете тражити помоћ у својој

агенцији. Када попуните пријаву, код
ће вам стићи имејлом. Можете или
да га одштампате или да га сачувате
у свом телефону, па ће тако погранични службеници моћи да га скенирају приликом вашег уласка у Грчку.
Имајте у виду да је Грчка издала
различите протоколе у зависности
од тога да ли тамо стижете копненим, воденим или ваздушним путем, па се стога пре поласка детаљно информишите о процедурама.
Знајте и да ћете, ако будете тестирани на граници, све до добијања резултата морати да останете у самоизолацији, на адреси коју сте пријавили приликом пријаве.
Приликом боравка у Грчкој треба
да поштујете мере заштите од коронавируса, које подразумевају ношење маске и одржавање дистанце. У
случају да осетите симптоме болести ковид 19, бићете дужни да одмах контактирате с Националном
јавном здравственом организацијом
(EODY).
Према речима Александра Сеничића, директора Асоцијације туристичких агенција Србије (YUTA),
овакве мере за туристе до сада је
увела само Грчка, док за грађане Србије који путују на летовање у Турску, Тунис или Египат нема посебних протокола, осим насумичног тестирања на коронавирус на границама. Сеничић је изјавио да до сада
ни на једној дестинацији није било
туриста из Србије позитивних на коронавирус, нити је било ко од путника из наше земље у карантину.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Чувај се паса!

Петак, 3. јул 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ОБИШЛИ СМО АПОТЕКЕ У ГРАДУ

КАКВЕ МАСКЕ МОЖЕТЕ КУПИТИ
У ПАНЧЕВУ И ПО КОЈОЈ ЦЕНИ
Пораст броја заражених коронавирусом поново нам је донео оштрије
мере надлежних институција осмишљене с циљем заштите здравља свих
грађана. По одлуци Кризног штаба,
маске су у Београду, као и у осталим
жариштима у Србији, од ове недеље
обавезне у свим затвореним просторима. Кад је реч о остатку Србије,
засад сте дужни да маску имате у
јавном превозу, док се у затвореном
само препоручује њено коришћење.
Евентуална нова ограничења зависи ће од раз во ја епи де ми о ло шке
ситуа ци је у сва ком по је ди нач ном
граду.
Проверили смо како су маскама
снабдевене апотеке у Панчеву и где
су цене најповољније, а истражили
смо и које маске најбоље штите од
коронавируса.
Једина врста заштитних маски коју
ћете највероватније успети да пронађете у највећем броју апотека у
Панчеву јесте хируршка маска. Ипак,
ако планирате да пазарите већу количину маски, препоручујемо вам
да, ради уштеде, најпре обиђете више продајних места како бисте се
распитали о ценама, будући да се
оне од објекта до објекта драстично
разликују.
Ми смо у обиласку апотека били у
понедељак, 29. јуна, и доносимо вам
информације о ценама које су тада
биле актуелне, иако је извесно да би
ових дана, због повећане потражње,
могло бити поскупљења. То су нам
незванично и потврдили у апотеци
„Пандора” у Његошевој улици, где у
понедељак нису имали никаквих маски. Сазнали смо да су се хируршке
маске, док их је било, продавале по
цени од 45 динара, али да ће им цена, када поново буду стигле, сасвим
извесно бити виша.

Од 50 до 85 динара
У апотекама „Бену” хируршке маске
тренутно су убедљиво најскупље у граду и коштају 85 динара по комаду. У
појединим продавницама овог ланца

можете још пронаћи епидемиолошке
маске са ознаком Н95, по цени од
200 динара за паковање од два комада. Судећи по натпису на кутији, овај
артикал је увезен из Кине. То је иначе једина епидемиолошка маска која
се може наћи у граду. У осталим апотекама их немају и засад не знају да
ли ће их добијати.
У ланцу дрогерија „Лили” хируршке маске стају 66 динара, а у понуди су и обичне платнене маске на везивање, по цени од 130 динара. Њих,
како кажу продавци, можете да перете, пеглате и носите неограничен број
пута.

Цене хируршких маски
крећу се од 50 до чак 85
динара по комаду.
Најјефтиније хируршке маске пронашли смо у апотеци „Валеријана” у
Карађорђевој улици. Тамо је комад
коштао 50 динара. Овде нису имали
епидемиолошких маски, а пре но што
су распродате, паковање од два комада коштало је 185 динара.

Шта најбоље штити
Од избијања епидемије до данас једно од питања која интригирају грађане јесте: штите ли маске заиста од
коронавируса и која од понуђених је
најефикаснија? Како ствари стоје,
купцима се избор тренутно своди на
обичне памучне маске за вишекратну употребу, хируршке и епидемиолошке маске Н95. Постоје и маске с
јачом заштитом, какве се, на пример,
обавезно користе у ковид болницама,
али њих, како кажу у апотекама, у
продаји нема још од јануара, будући
да је потражња за њима у свету толика да у домаће апотеке више и не
стижу.
– Ношење маске за лице сигурно
није апсолутна гаранција да се нећете

заразити, јер се вируси могу пренети
и кроз очи, а ситне вирусне честице
као аеросоли могу продрети и кроз
обичне маске. Најнижи ниво заштите пружа платнена, а нешто је боља
хируршка маска. Ипак, оне вас неће
заштитити од ковида 19, јер кроз њих
честице коронавируса аеросолно пролазе без проблема. Још већи проблем код обичних маски је у томе
што оне не приањају у потпуности уз
лице, те врло лако може доћи до контаминације са стране. Међутим, било каква маска је боља од никакве,
јер она спречава директан капљични пренос вируса – појаснила нам је
апотекарка у једном од објеката које
смо посетили.
Она је напоменула да далеко бољу
заштиту пружају епидемиолошке маске, с тим што се под њима још теже
дише, поготово на високим температурама какве владају ових дана.

Лажна сигурност
– Постоје и маске с још већом заштитом, односно нивоом филтрирања –
такозвани респиратори. Оне се препоручују здравственим радницима који су у контакту с пацијентима зараженим коронавирусом и носе ознаку
ФФП2 или ФФП3. Ове последње углавном се примењују приликом медицинских захвата где се стварају аеросоли – објашњава фармацеут.
И Светска здравствена организација (СЗО) ажурирала је недавно своје смернице у вези са заштитом од
пандемије и препоручила да владе
подстакну становништво да носи маске на јавним местима где постоји
ризик од трансмисије коронавируса. У новим смерницама, чију су израду подстакли резултати студија
спроведених у последњих неколико
недеља, СЗО наглашава да су маске
само један у низу алата који могу да
смање ризик трансмисије, али да не
би требало да оне пружају лажан
осећај сигурности, будући да нису
замена за физичко дистанцирање,
хигијену руку и друге мере јавног
здравља.

НАША АНКЕТА
KОЛИKО ЧЕСТО ИДЕТЕ У БЕОГРАД?
Јесте ли знали да је око 1820. године у Панчеву било више паса него
становника? Међу скоро 9.000 ових
животиња било је и доста луталица.
Застрашујуће звучи податак да су у
оно време шинтери псе убијали – и
то моткама. Месечно би тако настрадало по шездесетак уличних паса.
Ово, међутим, није фотографија из
19. века, већ призор из центра града
ових дана. Овај чопор тренутно „ординира” у Улици Лава Толстоја, код
Основне школе „Ђура Јакшић”.
На проблеме са псима луталицама раније су нам се у више наврата
жалили и грађани Содаре, Котежа,
Маргите и других панчевачких насеља. Том приликом смо од надлежних
добили упутство о томе шта Панчевци могу да учине по том питању.
– Грађани ради хватања паса луталица могу или директно позвати

службу „Зоохигијена” путем телефона 013/352-148 или Комуналну
милицију на бројеве 013/347-555
или 065/866-25-37. Пси се затим
уклањају и односе у прихватилиште. Уколико надлежна служба није решила проблем, грађани се могу жалити начелнику Градске управе и кабинету градоначелника –
објаснила је тада Татјана Весковић, са вет ни ца у Ко му нал ној
милицији.
У случају уједа пса или мачке грађани по закону имају право на накнаду штете, која у просеку износи
25.000–30.000 динара. Максимална
накнада у износу од 50.000 динара
до сада није исплаћена, јер срећом
није било тако тешких повреда. У
Панчеву се из буџета годишње за
ове сврхе издваја више од пет милиона динара.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

У суботу без струје
део Војловице
Како најављује „Електровојводина”, због планираних радова на
електричној мрежи, у суботу,
4. јула, од 11 до 14 сати, без
струје ће остати Пољска улица,
део Јаношикове од броја 201 до
Пољске, део Улице Шандора Петефија од Борачке до Пољске, као

Страну
припремила
Драгана

Кожан

и стам бе не згра де – ба ра ке
Рафинерије.
У „Електровојводини” кажу да ће, ако буде временских неприлика, радови бити
отказани, као и да ће у случају ранијег завршетка радова
напајање корисника бити укључено пре планираног времена.
Ин фор ма ци је о ис кљу че њи ма
редовно се ажурирају на сајту „Електровојводине”. Квар на електродистрибутивној мрежи можете пријавити на телефон 319-220.

Овде имамо све што нам треба

М. ВУКОВИЋ

Б. ЛАЗАРЕСКА

Чак и када сте из Панчева, пут за Београд често може да исцрпи и да вам
одузме цео дан. Ипак, много је разлога због којих тамо идемо: једни морају због посла или школовања, други
тамо излазе, трећи иду ради куповине, четврти се тамо лече, пети обилазе знаменитости, шести се културно
уздижу... Мотива је заиста много, а
близина престонице је само додатни
плус.
Проверили смо колико често Панчевци путују у Београд, чиме и из којих све побуда.

Ј. СТОЈИЉКОВИЋ

Т. ЕРЕШ

студија и посао који сам доскора радила. Волим, кад ми време то дозвољава, да уживам у шетњама Адом,
Дунавским кејом и Гардошем. Обожавам и Kалемегдан и Ботаничку башту. Посећујем позоришта, а повремено одем и у шопинг у неки од тржних центара. Дајем предност аутобусима, јер су удобнији.

МИЛОШ ВУКОВИЋ, економиста:
– У последње време слабије путујем у Београд. Kад год имам времена,
волим да одем, јер ме добар део детињства, као и доста мојих пријатеља,
везују за тај град. Одем у провод, шопинг или дуге шетње уз реку. Оно што
недостаје Панчеву у односу на главни
град јесте више могућности за запослење. Што се тиче превоза, увек бих
пре изабрао аутобус, због комфора.

ЈОВАНА СТОЈИЉКОВИЋ,
дефектолог:
– Живим у Београду и мислим да
се тамо пре може наћи за сваког по
нешто, без обзира на то да ли сте заљубљеник у спорт, музику, науку, позориште или изласке. С друге стране,
мане су честе гужве, посебно приликом преласка већих удаљености, као
и већи трошкови којима је човек изложен. Такође, мањи град, попут Панчева, има велику предност: спорији
темпо живота који грађани воде. Сматрам да тај мирнији ритам учи људе
да буду скромнији и задовољнији, па
самим тим, на крају дана, и срећнији.

БИЉАНА ЛАЗАРЕСКА,
мастер хемичар:
– Због обавеза које имам не идем
често, али ме за Београд веже период

ТАМАРА ЕРЕШ, мастер професор:
– Док се нисам запослила у Панчеву, у Београд сам одлазила због факултета и посла готово свакодневно.

А. ВУКОВИЋ

М. ПЕТРОВИЋ

Сада то чиним углавном викендом када желим да посетим драге људе или
неке од локала и садржаја којих нема
у нашем граду, попут музеја, концерата и томе слично. То је нешто што мислим да недостаје Панчеву, а Београд
поседује: већи број музеја, позоришта,
паркова, књижара, интерактивних и
културних садржаја. То је најчешћи
разлог због којег посећујем главни
град. Што се превоза тиче, углавном
се возим аутобусом, али уколико ми
се укаже прилика, најчешће за повратак кући користим „дивљи” превоз.
АЛЕКСАНДАР ВУКОВИЋ, диспечер:
– У Београд идем сваког дана зато
што сам тамо запослен. Путујем аутобусом. Једино што Панчеву недостаје у односу на Београд јесте већа
понуда разноликих послова за младе.
МИЛОШ ПЕТРОВИЋ, техничар:
– Искрено, не путујем толико често. Ако одем, или про ше там до
Kалемегдана или, рецимо, до Ушћа.
Некада одем и на утакмицу, али ређе. Раније сам ишао аутобусом, а сад
колима. Углавном се крећем по Панчеву. Нервирају ме гужве у Београду.
Јелена Kатана
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КАКО УВЕЋАТИ ПРИНОСЕ У ВОЋАРСТВУ

НЕМА РОДА БЕЗ ДОБРЕ САДНИЦЕ
Много тога креће
из расадника

Банатски Брестовац: Отварање понуда за извођача радова на асфалтирању Улице
Жикице Јовановића одложено je за 2. јул. Ветерани Рукометног клуба „Будућност” одиграли су ревијалну утакмицу, да би потом организовали и скромну прославу. Матурско вече свршених основаца биће уприличено у суботу, 4. јула, а Месна заједница, по традицији, наградиће ђака генерације.

Колико је важно
калемљење
Многи воћари, поред осталих
мука, имају проблема и с куповином садница, и то тако
што им продавци често подваљују, па им уместо жељених
сорти продају неке друге.
С тиме се суочавао и Старчевац Зоран Шкрбић, који је
решење видео у заснивању мини-расадника.
– У то сам ушао силом прилика, јер често, рецимо, у једном нашем познатом расаднику нисам добијао оно што сам
тражио, а чак су знали да ми
продају и неке „дивљаке”, нарочито када нисам имао искуства у том погледу. С временом
сам научио да их препознајем
по листу или по гранчици, али
сам у неком моменту ипак одлучио да правим саднице, па
их сада годишње произведем
две до три хиљаде. Већи део тога употребљавам за сопствене
потребе, будући да имам засад
воћа од око осамсто стабала,
али остане нешто и за продају
– почиње причу Шкрбић.

Битна је и добра подлога
Он, као искусни узгајивач воћа, уме и да калеми, што је добродошло у његовом послу.
– У почетку је важно изабрати такозвану подлогу, део неке
друге воћке с кореном на који
иде калем-гранчица или калем-пупољак како би се добила млада садница. Тиме се постиже да садница дуже траје и
буде отпорнија него када је произведена директно из коштице, која је краћег века и склонија болестима, а и немогуће
је знати какав ће бити плод. У
зависности од нечије жеље за
растојањем воћки, то јест ако
неко хоће гушћу садњу, бира
се кржљавија подлога, док се у

Месне актуелности

Зоран Шкрбић у расаднику: ипак постоји квалитетан расад, као и начин да се препозна
супротном узима чвршћа. Када је реч о врстама, рецимо,
шљива или кајсија претежно
се калеме на џанарику, док је
магрива, врста дивље вишње,
отпорна и погодна за калемљење трешње или вишње. За јабуку постоји много врста подлога – наводи овај воћар.
Подлога је стабљика односно дрво које се добија из коштица или из резнице, а расађена је у растилу, земљи припремљеној за расадник.
– Примера ради, ја сам користио песак због лакшег ницања
из коштице. Из ње потом израсте дрво, које, за зимско калемљење, мора да је минимум од
осам до десет милиметара дебљине. Што се висине тиче, оно
се у одређеном тренутку прекраћује на двадесет до тридесет
центиметара од земље. На њега
се ставља калем-гранчица, од
сорте по жељи. Гледа се да на
њој буду два до три пупољка, из
којих ће, кад се „пробуде”, да
израсте садница. Та гранчица
се потом омота на подлози калем-тракама или специјалним
гумицама за калем-вез, а тамо
где је пресек на њој, треба да
се налије калем-восак, да се не

би засушила и да би задржала
влагу у себи, а уједно, ако је
превише влажно, да је штити и
од тога. Садница све време расте с том подлогом и храни се
из њеног корена, а с временом
се активирају пупољци, од којих се два-три оставе да ојачају
и порасту на неких 15 центиметара. Тада се изабере најбоља гранчица на пупољку, а друге две елиминишу – објашњава
Шкрбић.

Кад и како расађивати?
Ако је калемљење обављено
крајем фебруара и почетком
марта, требало би да садница
на јесен буде спремна за расађивање, под условом да су у
међувремену примењене све
одговарајуће агротехничке мере – од обраде земље, преко
ђубрења, до заштите саме саднице препаратима.
– Период расађивања почиње када лист опадне с калемљене воћке – најбоље је почетком новембра, а крајњи рок
је до марта, док не крене вегетација. По самом калемљењу
одвајам сваку сорту, као и приликом расађивања, када их и
обе ле жа вам у сва ком ре ду

ШЉИ ВА СВЕ ТРА ЖЕ НИ ЈА НА ОВИМ ПРО СТО РИ МА
Шкрбић наводи да се од сортимената тренутно највише тражи шљива, и то „чачанска
родна” и „чачанска лепотица”, као и „гроса
фелиција”, која стиже последња на брање и
изразито је крупна.
– Ту је и канадска ракијска сорта валор, од
које ни ја лично нисам јео бољу. Неки, реци-

мо, траже само „чачанску најбољу”, али ја им
онда сугеришем да узму и „опрашиваче” попут
„родне” или „лепотице”. То значи да морају да
се комбинују неке сорте како би се дошло до
озбиљнијег рода. Све у свему, у нашем окружењу шљива постаје све траженија, па је све
више младих засада – наводи Шкрбић.

засебно. Када је реч о квалитету саме саднице и како га препознати, важно је да гранчица
буде што дебља, као и да се види да пупољци нису оштећени,
ни тамније боје, већ зеленкастије. И корен је битан – не сме
да буде оштећен, већ треба да
је лепо развијен и разгранат, да
има што више тањих жила, преко којих се воћка заправо храни – истиче произвођач воћки.
Он одрађује комплетну заштиту саднице до момента када треба да је преузму нови
власници, којима и тада даје
савете шта даље да раде.
– Најбоље је да је посаде у
периоду када биљка мирује, отприлике у марту. Пре садње
треба направити солидну рупу
у земљи, барем педесет центиметара у пречнику и отприлике толико дубине. Ја прво стављам земљу преко корена, па
онда убацим лопату-две стајњака, иако може комбиновано
МПК ђубриво, јер битно је да
се корен потхрани. Важно је и
да се калем не затрпа превише, већ да буде изнад земље на
сличној висини на којој је био
у расаднику – на 10–15 центиметара, будући да и струка каже да ће тако воћке бити отпорније. Не би требало да сама садница крене да листа, јер
ће се онда мало теже примити
и није препоручљиво тада је
садити. Када је све посађено,
креће редовна заштита, а рецимо уколико је пролеће сушно, било би добро воћке редовно заливати – наглашава
Шкрбић.

Банатско Ново Село: Дом
културе ће ових дана започети радове на кречењу своје
зграде, монтирању додатних
камера и замени црепа на
крову, дела олука и балконских врата изнад самог улаза
у објекат.
Долово: У току су радови на
уређењу Трга Мите Вукосавље ва, као и на опре ма њу
Спортско-рекреативног центра „Долина”. У просторија-

ма удружења пензионера у
Дому културе уграђен је клима-уређај. Овогодишња „Фијакеријада” биће одржана у
недељу, 5. јула, од 12 сати, у
организацији удружења „Доловачки липицанер”.
Глогоњ: Завршени су радови
на асфалтирању дела Школске улице од Утринске до 29.
но вем бра. По че так ре кон струкције крова на старом
објекту Дома културе очекује
се у току недеље.

Иваново: Школа ће и наредне школске године бити укључена у пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја – „Обогаћен
једносменски рад”.
Јабука: По налогу Месне заједнице обављени су радови на
санацији рупа на путевима, као
и на реконструкцији појединих стаза, а ускоро ће бити постављена „печурка” на првом
аутобуском стајалишту. Удружење жена „Златна јабука”
спровело је хуманитарну акцију под називом „Сврати на кафицу” у недељу, 28. јуна, на
платоу испред Дома културе,
када су прикупљани добровољни прилози за помоћ чланици
оболелој од мултипле склерозе.
Качарево: Радници комуналног предузећа пуне језеро и
постављају упозорења за кориснике, а спремни су и спасиоци, док упоредо с тим монтирају тобоган за игралиште
у центру.
Омољица: У току је санација
крова Дома културе, на који
се поставља нов цреп. Мали
матуранти прославили су у недељу, 28. јуна, завршетак основне школе. Почео је Видовдански турнир у малом фудбалу.
Старчево: Едукативно-изложбена поставка „Старчево кроз
векове” биће отворенa у четвртак 2. јула од 18 до 21 сат,
у петак 3. јула од 13 до 16 и у
суботу 4. јула од 16 до 20 сати, а новина у понуди су сувенири с мотивима Старчева. Први роман списатеља
Дарка Јешића, под називом
„Via Dolorosa”, ускоро излази
из штампе.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА УДРУЖЕЊА ЖЕНА
„ЗЛАТНА ЈАБУКА”

Сврати и помози

ТРИДЕСЕТ ГОДИНА ОД ПРВЕ ГАСТРОНОМСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ДОЛОВУ

Све је кренуло од „Видовданских откоса”
Многи не знају да је претеча
на да ле ко чу ве них „Штруд лијадe” и „Винаријаде”, па и
нешто „млађих” доловачких
„гулашијада” и „котлића”, била једна гастрономска манифестација одржана још пре тридесет година. Наиме, 30. јуна
1990. у том селу уприличени
су први „Видовдански откоси”
и, нажалост, једини пут.
Организатор те приредбе било је Туристичко друштво „Пешчане долине”, а један од оснивача, Иван Првуљ, каже да је
требало да њихов назив укаже
на природну везу Долова и Делиблатске пешчаре.
– Реч је о могућности да се у
Долову производи домаћа храна и обезбеди смештај за кориснике услуга сеоског туризма, што би уз оближњу Пешчару, као туристичку регију
која поседује изванредне климатске услове – ваздух, воду,
шуме, лековито биље и животињски свет – пружило целовиту понуду. С тим у вези, и
данас на оближњем локалитету Леанка постоје садржаји који иду томе у прилог, попут
манифестације „У смирај дана” или „Салаша код мог Ђоке”, сме ште ног у бли зи ни

новосаграђене Цркве Светог Василија Острошког – наводи овај
Доловац.
Што се самих „Видовданских
откоса” тиче, Првуљ подсећа
да је то празник традиционално везан за дан завршетка школске године уз свечану доделу

ли би косидба ускоро могла да
почне. А први откос би се везивао у сноп, одвозио кући и
симболично распростирао у
гумну, након чега би уследили
косидба жита, вршидба, одлагање зрна у амбар и „мељава”
– каже Првуљ.

Догађај који је био претеча и „Штрудлијаде”
књижица и књига најбољим
ђацима.
– Након школске свечаности домаћин куће би са својом
породицом одлазио на њиву засејану пшеницом, да види да

„Зрно пшенице” је представљало идејно средиште и почетак приредбе „Видовдански
откоси”, која је имала да покаже шта се све од њега може направити.

– Тог 30. јуна 1990. организовано је такмичење у традиционалном кошењу пшенице,
у којем је учествовало шест
екипа косача из Долова, а иза
сваке од њих ишле су и руковедачице, то јест девојке које
су скупљале жито и плеле га у
венце. С друге стране, лист „Зора” организовао је акцију „Златне руке”, односно такмичење
домаћица из села у квалитету
производа прављених од пшенич ног бра шна, као што су
штрудле, погаче, крофне... Поред тога, организатори су плакатом позвали посетиоце да
погледају и иконостас Мале цркве у Долову, дело сликара Паје Јовановића, и тада актуелну
поставку збирке етно-предмета у кући Марије Петров – присећа се Првуљ.
Иако због познатих надолазе ћих не срећ них окол но сти
„Видовдански откоси” нису заживели, они су, попут зрна пшенице, као инспирације за настанак тог догађаја, очигледно
били „идејно зрно” из којег су
се развиле и неке друге манифестације које континуирано
трају у Долову и са успехом
промовишу културно-историјско наслеђе места.

Захваљујући прилозима, суграђанка иде на лечење
Удружење жена „Златна јабука” уприличило је други пут
хуманитарну акцију под називом „Сврати на кафицу” у
недељу, 28. јуна.
Према речима председнице те јабучкe организације
Слађане Богдановић, циљ поменутог окупљања испред локалног Дома културе био је
прикупљање новца, како би
једна њихова чланица, оболела од мултупле склерозе,
отишла на рехабилитацију.
– Презадовољни смо и одзивом и сакупљеним прилозима, јер се у кутији нашло
114.000 динара, као и 22.000
на рачуну, а очекујемо уплате још двеју фирми. То значи
да ће наша суграђанка моћи
да одe, заједно с пратиоцем,
у бању Горња Трепча на неопходне третмaнe. С тим у вези, велики допринос дали су
и наши пријатељи из локалних удружења пољопривредни ка и ин ва ли да ра да, па

„Наш Тамиш”, „Илинден”, рукометни клуб, затим и Удруже ње рад ни ка Ра фи не ри је
„Пајтоси” и наше драге гошће из „Панчевки” и качаревачког „Етно-кутка”. Помогло је и неколико предузетника, као и Месна заједница
и ЈКП „Вод-ком”. Подсећања
ради, прошле године смо подржали акцију „Чеп за хендикеп”, поред осталог и зато
што је, захваљујући њој, један наш млади суграђанин
добио инвалидска колица –
рекла је председница.
Сви присутни послужени
су кафом и колачима, а могли су да уживају уз дружење
и музику локалне рок групе
„Кварткор”.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Тематски програм
Четвртак, 2. јул, 19 сати, двориште испред бербернице
„Gentleman Style”: вече читања поезије панчевачких аутора и
ауторки.
Четвртак, 2. јул, 19 сати, Центар за културу Ковин: изложба
дигиталних графика панчевачког уметника Милана Манића.

Музика
Недеља, 5. јул, 17 сати, Дом омладине Панчево: „Psy
Matine”. Наступају DJ Eddy, DJ Mozza и DJ Miloš.

ИЗЛОЖБА РАДОВА НАГРАЂЕНИХ АУТОРА

Визуелно богатство
У Народном музеју Панчево у петак, 26. јуна, отворена је изложба радова
награђених аутора који су
учествовали на тридесет
трећем Октобарском
ликовном салону у Ковину 2019. године, а која ће
трајати до 26. јула.
Међу излагачима су и
два уметника из Панчева: Милован Панић, награђен за сликарство, и Мирослав Савков, за графику. Остала два аутора су Марко Вукша,
који је био награђен за скулптуру, и Милан Живковић, за алтернативне технике и видео-рад
„Ломокино ефекат”.
„Четворица аутора, заступљена делима којима се потенцирају различите уметничке дисциплине, карактеристике медија, технички поступци, језички идиоми, поетике и сен-

МОЈ

зибилитети, обједињеним у галеријском простору, потврђују
смисао излагања за публику видећи другог као саговорника –
пробуђеног посматрача, учесника у дијалошкој размени...”,
написао је Димитрије Јованов
за каталог изложбе.
На отварању су били присутни сви аутори, а најављено је
да ће изложба бити представљена и у Центру за културу
Ковин, од 18. до 31. августа.

избор

МОЈ

Анђели гвоздених
чељусти
Кина Трњаковић,
активисткиња и
пи-ар менаџерка
ФИЛМ: „Анђели гвоздених
чељусти” („Iron Jawed Angels”)
у продукцији канала ХБО прича изузетну и мало познату
причу о групи храбрих, пркосних и страствених активисткиња које су имале снажан утицај на будућност САД,
изборивши се за женско право гласа 1920. године. Филм
прати Алис Пол и Луси Бернс,
сифражеткиње које су се бориле за усвајање деветнаестог
амандмана, ризикујући животе како би помериле границе политичког протеста и
Американкама омогућиле да
гласају.
КЊИГЕ: Пошто читам све чега се дохватим, у последњих
месец дана два дела су оставила заиста снажан утисак на
мене. Прва књига je прича о
југословенском новом таласу, под називом „Бунт деце
социјализма”, коју је објавио
Душан Весић, рок критичар
и хроничар. Књига прати период југословенске музике од
1977. до 1982. године, али и
друштвене и политичке прилике које су допринеле стварању новог таласа. Друга књига је „Рат нема женско лице”
совјетске списатељице и нобеловке Светлане Алексијевич из Бе ло ру си је. Књи га
представља једну врсту дневника, исповести совјетских
жена које су учествовале у
Другом светском рату, а чије
су приче изостале из званичне историје. На стотине пилоткиња, снајперисткиња, докторки, медицинских сестара
и многих других жена је ин-

Страну припремила

Мирјана
Марић

тервјуисано током писања ове
књиге, а оно што издваја ово
дело јесте његово позиционирање жена у рату – не само
као жртве већ и боркиње.
МУЗИКА: Како смо ове године остали ускраћени за много музичких догађаја, Народно позориште у Београду спрема два заиста лепа концерта,
који су првобитно били заказани за јул, али ће ипак бити
одржани у септембру. У уметничком павиљону „Цвијета
Зузорић” на Калемегдану наступиће оперски солисти с
клавирском пратњом који ће
извести позната класична дела Доницетија, Моцарта, Бизеа, Пучинија, Вердија и др.
А у оквиру Београдске летње
сцене на „Ташмајдану”, Народно позориште у Београду
учествоваће с музичко-сценским делом „Светлост”, у коме ће наступити уметници
Опере и Балета националног
театра, укључујући хор и оркестар. Солисти Опере извешће неке од најпознатијих
арија из „Слепог миша”, „Пајаца”, „Хофманових прича”,
„Севиљског берберина” и многих других дела, док ће се ансамбл Балета представити сегментима из представа „Успавана лепотица”, „Kрцко Орашчић”, „Лабудово језеро” и
„Kо то тамо пева”.

Петак, 3. јул 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ГДЕ ДЕЦА МОГУ ДА РАЗВИЈУ СВОЈЕ ТАЛЕНТЕ

ОД ЛИНИЈЕ ДО МЕЛОДИЈЕ
Уколико видите да ваше дете
поседује таленат за сликање,
цртање или музику, у нашем
граду постоји неколико опција
да оно квалитетно проведе време и развије своје вештине.

Чаробни свет цртања
„Чаробни свет цртања” је ликовно-креативна секција која се
налази при Едукативно-логопедском центру „Корак по корак 2” у Панчеву. Секцију похађа неколико група деце, узраста пет до шеснаест година, у
више термина. Ментор је Никола Драгаш, панчевачки карикатуриста и илустратор. Секција постоји око годину и по дана,
а половину ђака чине деца која
су похађала Школу карикатуре
Дома омладине Панчево.
Часови се одржавају једном
недељно, а групе броје до дванаесторо деце. Упис траје током
целе године и не постоје посебни критеријуми. Како објашњава ментор, једини критеријум је
дисциплина, да деца знају да су
ту дошла због цртања, да нешто
науче, забаве се на креативан
начин и стекну пријатеље.
– На радионицама се бавимо и ликовним и примењеним
елементима. Деца уче како да
илуструју плакат, насловну страну књиге, маскоту, лого. Баве
се типографијом, од слова склапају животиње, грађевине и разна измишљена бића. Често обрађујемо и стрип, деца уче како се поставља табла стрипа,
стрип-каиш, и како да неки
главни лик провуку кроз разне
ситуације и карактер. Обрађујемо и ликовност, бавимо се бојом, линијом, сенком, постепеним склапањем и обликовањем
фигуре – каже Драгаш.
Полазници ових радионица
су учествовали на разним домаћим и страним ликовним
конкурсима за стрип и карикатуру. Освојили су награде на
такмичењима „Међународни
салон стрипа у Београду”, „Међународни конкурс за карикату ру Ча ко вец – Хр ват ска”,
„Златна кацига – Крушевац”,
„Ово је моја Србија – Панчево”, „Стрип-каиш, Дечји културни центар Београд”... Њихови радови су објављивани у
разним штампаним и интернет медијима, као што су: „Вечерње новости”, „Панчевац”,
„Дечак са Дивљег запада”…
– Циљ радионица је да деца
стичу одређено самопоуздање
кроз цртање, бришући и поново повлачећи линије, што на
неки начин симболизује падове и успоне који нас прате кроз
живот. С временом они заволе
цртање, схватајући да су ту
срећни и безбрижни, и с тим
самопоуздањем касније са својим родитељима доносе одлуке да им цртање на неки начин

постане хоби или професија, и
крећу тим путем. Оно што треба напоменути јесте да радионице похађају и деца која имају одређене сметње у развоју.
Они заједно уче да брину једни о другима, тако постају бољи људи и схватају да нису центар света и да се и другима
треба посветити. Један дечак
који долази у „Чаробни свет
цртања” рекао је: „Ја док овде
нисам дошао, нисам се смејао”
– објашњава Никола Драгаш.

Мали геније
Атеље „Мали геније” настао је
2009. године. Ову школицу цртања и сликања основала је и
води академска сликарка Ивана Маркез Филиповић. До сада
су деца која похађају ову школу
добила више похвала и награда.
– Атеље похађају деца предшколског и школског узраста,
која су распоређена по старосним групама. Концепт атељеа
је упознавање деце с разним материјалима и техникама, развијање креативног мишљења и моторичких способности и дружење. Групе раде у складу са школским наставним програмом за
њихов узраст и уз упознавање са
историјом уметности, као и са
свим гранама ликовних уметности, као што су: цртање, вајање, сликање, графика, папирмаше, колаж, акварел, стрип и многе друге технике. Индивидуални програм се ради по потреби
и сензибилитету детета. Пратимо ликовне конкурсе и објављујемо радове на „Фејсбук” страници. Сваке године се организују изложбе дечјих радова. Спремамо се за пријемне испите за
средње стручне школе – каже
Ивана Маркез Филиповић.
До сада су освојили награде
на Свет ском би је на лу деч је
уметности у Јапану, на конкурсу организације ПЧЕСА („Пролеће на ченејским салашима”),
на „Битолском Монмартру” у
Македонији, на конкурсу „Железница очима деце”, 56. изложби ликовних радова деце и
омладине Србије, осмој Међу-

народној изложби дечјих радова, 24. изложби ауторског
стрипа ученика основних школа у Србији, фестивалу БУДИ,
47. Дечјем октобарском салону у Београду, 21. изложби ликовних радова ученика Републике Србије на тему „Светосавље и наше доба” и на „Мини рестарту” у Великој Плани.

Гитарта
Школу гитаре „Гитарта” основао је музичар Зоран Илић почетком 2013. године из жеље
да гитару, као инструмент, почне да свира што више деце и
младих у нашем граду.
– Школа је конципирана тако да семестар почиње у септембру и траје током школске
године. На крају године се одржава јавни час, када родитељи, пријатељи и сви остали могу да виде шта су деца научила. Представник сам либералне школе музике, која сматра
да свако може да научи да свира инструмент (гитару) уколико има јаку жељу и мотивацију. Наравно да постоји одређени број деце која су природно
талентована (боље препознају
интонацију) и с њима је релативно лакше радити, али, као
и у свему, у музици су пресудни рад и посвећеност инструменту – каже Зоран Илић.
Према његовим речима, програм школе је осмишљен тако
да потпуни почетник релативно брзо може да савлада основну технику, а касније се деца,
у зависности од личног интересовања, усмеравају на различите правце – класична гитара, поп, рок, блуз, фламенко.
– У највећем броју случајева
талентована деца се препознају по лакшем разумевању и савладавању градива, али још једном напомињем да су најпресуднији рад и редовно вежбање. Кроз школу је за све ове
године прошло преко три стотине ученика. Многи од њих
су данас одлични гитаристи,
неки већ имају солидну музичку каријеру. Имају бендове,

свирају концерте или су снимили компакт-диск. Али има
и доста оних који гитару свирају из разоноде, хобија и забаве – објашњава Илић.
Циљ школе „Гитарта” је да
развија музичку културу, љубав према гитари пре свега, код
што већег броја младих, али и
средњих генерација.
– Гитара је друштвени инструмент, који се не свира само
у соби, па је зато један од приоритета школе да ученике ангажујемо да свирају на што више
јавних места, манифестација,
концерата, као што су „Дани
панчевачког рокенрола”, фестивал „Moonwalk”, „Стиховизија”,
„Дани Вајферта”, „Ово је моја
Србија”... – рекао је Зоран Илић.

Дом омладине – Школа
цртања
У Дому омладине постоји Школа
цртања с традицијом од тридесет осам година, коју је успоставио академски сликар Чедомир Кесић. Ову школу су похађали многи уметници који данас
чине ликовну сцену Панчева.
Школа је отвореног типа и
нема ограничења у погледу нивоа знања с којим полазник долази или које очекује да стекне. Свако може да одлучи да ли
га цртање интересује као хоби
или почетни курс за неку професионалну оријентацију. Ради
се у доброј атмосфери, а повремено им се прикључи и добар
пријатељ атељеа и џез музичар
Цале, који свира гитару. Поред
љубитеља цртања, често се у рад
укључе и већ оформљени професионални уметници.
Школу води академски сликар Зоран Деранић, у већ устаљеним терминима уторком, средом и четвртком од 17 до 20 сати. Овог лета први пут је организована школа и за децу од
дванаест до петнаест година, а
за њих је термин истим данима,
само од 14 до 16 сати. Оба програма су бесплатна. У редовним
околностима школа цртања организује изложбе и предавања.
Мирјана Марић

ЗБОРНИК ХУМОРА

Смехом против короне
Период изолације због коронавируса многима је био веома тежак, јер су били одвојени
од породице и пријатеља, али
и спречени да обављају уобичајене активности. Међутим,
већина уметника је потврдила
да су ово време искористили
да приведу крају неке започете пројекте или створе сасвим
нова дела у ванредним околностима. Међу њима је и панчевачка књижевница Сенка Павловић, која је за време пандемије коронавируса приредила
зборник хумора под називом
„Смехом против короне”, објављен у издавачкој кући „Просвета” из Београда.
Зборник је креиран на сасвим нов и другачији начин
него што се то најчешће може
видети. Састоји се из три различита, а опет слична сегмента,

у којима се налазе тематска
ауторска дела најбољих мајстора хумора и сатире из Србије: Матије Бећковића, Душана Ковачевића,
Љубивоја Ршумовића, Вање Булића, Слободана Симића, Радивоја Бојичића, Бојана Љубе но ви ћа…, и из
иностранства. У првом сегменту књиге налазе се шале
непознатих аутора
из наше земље које су по при ми ле
формат народних
мудрости и духовитости. Други чине текстови
познатих аутора, док су у трећем шале и досетке непознатих аутора које су настале у
другим земљама.

Ауторка је реаговала у тренутку актуелних дешавања и
прикупила и приредила најуспелије и најдуховитије реакције из Србије, региона и Европе на
стање које је било
све, само не весело. Из тог разлога
може се рећи да је
овај зборник своје вр стан при руч ник за духовно и
духовито лечење, а
са др жи
пе сме,
приче, афоризме,
епиграме, вицеве,
ша ле,
до сет ке,
коментаре, анегдоте и друге кратке хумористичке форме на тему коронавируса и пратећих појава, изабране по критеријуму уметничке вредности, мисаоности,

поучности, луцидности и оригиналности.
Сенка Павловић је самостална уметница и чланица Удружења књижевника Србије. Под псеудонимом Рада Лекић објавила
је збирку песама „Опсенар” с рецензијом Матије Бећковића
(„Просвета”, 2017) и роман „Вредело је чекати” („Просвета”,
2020).
Њене песме су преведене на
румунски, мађарски, енглески,
бугарски, руски и македонски
језик. Добитница је награде за
најбољу песму на „Струшким
књижевним сусретима” 2019. године. Учествовала је на међународним књижевним фестивалима у Франкфурту, Будимпешти,
Темишвару и Решици у Румунији и заступљена је у антологијама и зборницима објављеним у
Србији, Хрватској и Румунији.
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ПАНЧЕВКЕ КОЈЕ СУ УДОМИЛЕ МАЧКЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

МАЧКЕ ВОЛЕ ДОБРЕ ЉУДЕ
Мачке су, поред паса, животиње које
најчешће држимо као кућне љубимце. Иа ко има ју спе ци фич ну ћуд,
углавном су умиљате и добро друштво, а њихови власници их једноставно обожавају.

се одморе и да су стално у грчу. Стрепе да их не нападну пси. Такође ми
је криво што комшије нису баш расположене да нам помогну да их удомимо, већ стално нешто негодују –
објашњава Зита.
Она каже да мачке заиста лековито
делују и да њене пријатељице и она
немају негативну енергију.
– Волела бих када би нам неко помогао да адекватно збринемо маце
које се нађу на улици. Брига о њима
захтева и доста материјалних средстава. Није ми жао, јер волим животиње, али би било лепо да се то системски реши – закључује.

Игра и дружење
Сандра Јовановић (43) инжењер је
информатике и љубитељ мачака. У
свом дому има две одрасле и једну
младу мацу.
– Меду и Мими имамо три године, док је Љубица код нас осам месеци. Бринемо и о осам маца које су
остављене поред наше зграде. Меду,
Мими и Љубицу смо нашли као напуштене мачиће од три месеца и одлучили да их удомимо – прича нам
Сандра.
Каже да су њихове маце велике мазе, увек расположене за игру и дружење, али да су потпуно различитог
карактера.
– Љубица воли да се осами у неком
кутку стана, Меда воли да је у нашој
близини нарочито када се одмара, а
Мими је увек уз нас и тешко подноси
када нисмо код куће. Она прва трчи
до врата да нас дочека. Маце су мали
терапеути и њихова близина заиста
опушта и смирује – објашњава.
Мачке су прави избор за оне који
не воле ране јутарње шетње јер поред
њих као кућних љубимаца власник
може да спава дуже, каже Сандра.
Брига о њима подразумева обезбеђивање тоалета, четкање барем једном
недељно, неколико занимљивих играчака и гребалицу – пењалицу.

У добром друштву

Сандра Јовановић
недвосмислено показују захвалност
због безбедности, редовних оброка и
пажње коју им пружате – објашњава
она.
Каже да суживот с мачкама позитивно утиче на расположење и да неутралише негативну енергију.
– Будући власници мачке морају
имати на уму да мачка није играчка,
а такође, уколико не знају ништа или
знају мало о природи мачака, морају да се информишу пре него што се
одлуче на удомљавање. Мачка ће се
пењати на сто и где год пожели, лињаће се, а ако инсистирате на мажењу кад она то не жели, негодоваће.
Неће све мачке доћи на вашу команду да вам седну у крило. Маче ће бити маче само пар месеци. На прозорима морају
постојати комарници зато што
мачке не знају да лете, безбедност и здравље мачке треба да буду на првом месту.
Уколико власник жели да му
мачка достигне пун животни
век, не треба да је пушта напоље, мачке свакодневно страдају од аутомобила, малтретирања, отрова, паса. Мачку
морају третирати против унутрашњих и спољашњих паразита, вакцинисати је и стерилисати или кастрирати кад
до стиг не пол ну зре лост –
закључује.

Неописива љубав

Лепосава
– Стерилизација женки и кастрација мужјака је такође важна како
бисте избегли непријатности у време
„заљубљивања” маца. Желим овим путем да апелујем на грађане да стерилишу своје кућне љубимце јер је то
свакако хуманије него избацивање нежељених мачића и кучића на улицу –
закључује она.

Одговорно власништво
Вања Перовић (43) визуелна је уметница, а прву мачку је удомила пре
петнаест година. Сада се дружи са четири мужјака и једном женком.
– Одувек сам била више наклоњена мачкама него другим животињама. Одлични су љубимци за стан и прилично су самосталне, па није велики проблем када сте одсутни. Допадају ми се њихова радозналост, заиграност, грациозност,
спој јединственог карактера и
лепоте – прича Вања.
Каже да маце имају посебну ћуд у односу на друге животиње, али да опет свака животиња има своју специфичну
природу.
– Оне јесу независне, али
истовремену су и привржене
власнику. Имају интегритет,
кад желе пажњу и мажење, доћи ће, а ако не желе, јасно ће
вам то дати до знања. Врло су
радознале и разигране, то можете видети ако су у друштву.
Изузетно су паметне, јако брзо уче и не можете да их два
пута преварите. Одрасле мачке ко је скло ни те са ули це

Лепосава Папић (70) заволела је мачке пре двадесетак година. Мацу је добио њихов
син, али су већ након неколиПапић ко дана о њој почели да брину
супруг и она. Следеће године
је други син донео још једно маче, а
оне су касније почеле да добијају потомке, које су удомљавали.
– Заволела сам ове животиње и
имам велику емпатију према њима.
Кад год видим неку напуштену мачку, желим да јој помогнем, па се тако број маца у нашем дому често
мења. Трудимо се да их удомимо.
Оне које не успемо, остају код нас –
каже Лепа.
Она тренутно храни седамнаест мачака које живе на улици. Каже да
исто тако помаже и људима који су у
невољи. Једноставно не може да окрене главу и само прође поред њих.

– Код мачака ми се допада када чујем како преду, када седе у мом крилу, а и добро су друштво у кући. Прија ми да се дружим с њима, а имам и
две добре пријатељице које су такође
веома посвећене животињама – објашњава она.

Ружица Павић (68) одувек је била
окружена мачкама које је, као и остале љубимце, удомљавала са улице.
Кроз њен стан је прошло пуна маца,
кучића, па чак и птица – у једном
тренутку бринула је и о једној свраки. Свој радни век је провела у „Петрохемији”, и каже да је се сви сећају
као „оне плаве госпође која је хранила животиње”.
– Када смо се супруг и ја доселили
у стан, било је речи да нећемо имати
кућне љубимце, али после дветри године смо узели једну
мачку, па затим и мачора. Они
су, природно, почели да добијају мачиће, које смо стално удомљавали. Већина је била црна, али то није био проблем – прича Ружица.
Каже, воли да спасе животиње које су у невољи, јер јој
је тешко када су напуштене и
малтретиране. Када их види
сите и задовољне, једноставно ужива у том осећају.
– Мачке и пси су веома добро друштво. Сада живим сама са својим љубимцима, али
је и мој супруг волео то што у
стану имамо животиње. С њима је живот много занимљивији. Ја се радујем њима, а и
они мени – каже Ружица.
Често у њеном стану бораве маце након стерилизације
док се не опораве.

Ружица Павић
У храњењу и бризи око мачака помаже јој супруг. Чисте редовно за њима, а мацама које су на улици односе
храну и сипају свежу воду. Такође их
воде на стерилизацију.
– Пријатељи воле моје мачке, када
дођу гости, оне оду у другу собу, некако су научиле да се повуку,
свака има своју корпу. Уживају у свом кутку – прича она.
Каже да недељно треба доста новца за посип и храну.
Али све то није важно када
види како су њене маце здраве и расположене.
– Неописив је осећај када
спасемо неку животињу са улице, као и њихова захвалност
након тога. Када примете да
им прилазим, оне трче ка мени. То ме чини јако срећном
– закључује Лепа.

* * *

Лепа, Зита и Ружица познају се четрдесет година и веома су посвећене
бризи о животињама. Редовно хране
животиње, праве им кућице у којима
бораве и одводе их код ветеринара
када имају здравствених проблема.
Дозволу за постављање кућица на

Мајстор за кућице

Зита Нигрењин (74) имала је
као кућног љубимца мачку још
као дете. Када су се доселили у стан на Стрелишту, у стану су држали мачка Марка...
– Са да има мо две
мачке, једна је обична, а друга полуперсијска. Обична маца
је мирољубива и све прихвата, док је ова друга врло специфичне ћуди и не прихвата
ново друштво – прича нам
Зита.
Она каже да је јако чини
несрећном то што људи стално избацују мачиће напоље.
Са своје две пријатељице стално покушава да збрине оне
које се нађу на улици. Прави
им кућице, доноси храну. И
таман када мисли да су ове
маце нашле мир, појављују се
нове.
– Жао ми је када су напољу,
када се муче и бране од паса.
Вања Перовић Мислим да никада не могу да

Зита Нигрењин
зеленој површини поред зграде и храњење добиле су на десет година од
Градске управе преко Зоре Коларски,
заступнице Друштва за заштиту животиња и природе „Еколибријум”.
Међу људима влада мишљење да
ни претерана посвећеност бризи о
животињама није добра, али треба
да се замислимо шта би било да нема овако пожртвованих људи који
једноставно не могу да окрену главу
на проблем. Као и у свакој животној
ситуацији, потребно је кренути од
индивидуалне одговорности, а њу би
требало да прате системска решења
која би олакшала живот и животињама и људима.
Мирјана Марић

„О љубави”
Алена де Ботона
Са умешношћу
писца и увидом
филозофа, аутор Ален де Ботон у књизи „О
љубави” открива тај не људ ског срца. Ово
је уједно и јединствена љубавна прича и
популарно филозофско дело.
Човек и жена се упознају током
необавезног разговора на лету од
Париза до Лондона, и тако почиње
љубавна прича – од првог пољупца
до прве свађе, од усхићења до сламања срца и свега што је између.
Све нијансе једне везе расветљене
су с потресном јасноћом док Де Ботон истражује емоције које људи често искусе, али их ретко кад схватају. Дело је пуно цитата и референци
на Платона, Канта, Ничеа, Витгенштајна, Паскала, Рошфукоа, Стендала, Гетеа, Фројда, Барта и, на крају, докторке Пеги Нирли, психоаналитичарке популарног дела, са упутствима како да помогнете себи.
Два читаоца који до 8. јула, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта подразумева бити вољен?”,
наградићемо по једном књигом.
Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
шта најчешће шапућете. Књиге из
„Лагуне” добиће аутори следећих
порука:
„Људи су под стресом, па више
нису свесни кад шапућу, кад наглас
говоре, кад причају сами са собом,
а кад с другима. Тако и ја. Дај боже
да не говорим гласно оно што не би
требало ни шапнути.” 064/2001...
„Већ дуго најчешће шапућем оно
што најчешће и вичем: ’Тешко нама!’” 064/3310...
Д. К.

ВОДИЧ ЗА ПОЧЕТНИКЕ

Српско
православље
Међу новим изда њи ма из да вачке куће „Лагуна” нашла се
књига „Српско
пра во сла вље”,
која је први пут
објављена 1989.
године. У питању је јединствени приручник о
пра во слав ном
хришћанству, од основних поставки вере, с детаљним описима храмова и обреда у њима. Аутори су
новинар Момчило Петровић, сарадник листа „Панчевац”, и универзитетски професор др Слободан Рељић.
За разлику од првог издања, допуњена верзија садржи дешавања у
протекле три деценије, укључујући
поделе епископија СПЦ у свету. Додат је и списак свих Срба који су
проглашени за свеце. Књигу „Српско православље” је издавачка кућа
опремила с педесетак фотографија
у боји које верно прате садржај.
– На последњем попису из 2011.
године око 85 одсто становништва
Србије сврстало се међу „православне вернике”. Али питајте неког из
свог окружења да ли зна како се зове „оно нешто” у средини храма на
чему стоји икона коју сви, по уласку, целивају. Или, шта се налази
иза олтарских врата, и зашто нико
осим свештеника тамо не улази, и
какав је симболичан значај олтара... Ако знају, „Српско православље” им неће бити занимљиво –
рекао је Момчило Петровић.
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати

Петак, 3. јул 2020.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ АПН 4. Тел.
061/172-20-70 (СМС)
ПРОДАЈЕМ рено клио 2,
2008. 1.5 дизел, 244.000 км,
троје врата, повољно.
063/737-44-41 (СМС)

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО
• Буква, багрем, храст – најповољније
• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³
• Буков пелет – 22.900 дин/тона
062/873-19-80; 064/503-30-11

ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ поло 1.4 дизел,
2001, одличан, тек регистрован. Тел. 063/801-7737. (292705)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу на
Котежу, 15 квм. 063/12255-22. (292870)

ЈУГО 55, 1997. регистрован,
у првој боји. 064/587-50-24.
(292856)

КУПОПРОДАЈА

Ц 5, 2.0 ХДИ, 2002. одличан, нерегистрован, наследство. Може замена. Повољно. 062/772-787. (ф)

ПРОДАЈЕМ бицикле из иностранства, косачице и кошнице празне. 063/436-6918.

ДОБЛО теретни макс, 1.4,
2007, атестиран плин.
064/587-50-24. (292856)

ЈАРИЋИ и дебела свиња на
продају. 061/277-87-99.
(292599)

ШКОДА октавија 2.0, 2005,
у првој боји, фул опрема.
064/130-36-02. (292856)
ОПЕЛ астра 1.3 дизел,
2009, караван, први власник. 061/267-72-30.
(292846)
ПРОДАЈЕМ голф 2, 1990.
годиште, 1.6 кубика, дизел,
позвати на тел. 065/237-4081. Повољно. (292854)
ПУНТО 2, 8 В, 2002, петора
врата, клима, серво.
064/587-50-24. (292856)
ГРАНДЕ пунто 1.9,. 2007,
петора врата, фул опрема,
шест брзина. 064/130-3602. (292856)
ПУНТО 3, 1.2, 2011/12, петора врата, атестиран плин,
власник. 064/130-36-02.
(292856)

JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA
BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM
PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

ПОНУДА

УГАЉ
НАЈПОВОЉНИЈЕ
Сирови вреоци

7.500

Костолац

7.700

Сушени вреоци

12.000

Тел. 061/176-34-08
(4/289270)

ПРОДАЈЕМ кухињу, комплет висећи, радни делови,
судопера, шпорет, фрижидер, полице. Погледајте на
купујем-продајем.
069/251-57-57. (292952)

ПРОДАЈЕМ машину за судове, шпорет равна плоча
из иностранства и фрижидер. 063/436-918.

ПРОДАЈЕМ мотоцикл БТ 50
С. 063/847-28-54.
(292924)

ПРОДАЈЕМ јагњад.
064/6711-37-09. (292779)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ лагуну
регистрована, није у возном
стању, може доплата.
060/143-62-10. (292510)

УСИСИВАЧ кирби нов, неупотребљаван, ТА пећ елинд
2, трокрилни старински орман, очуван. 063/537-003.
(292806)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању од 70 до 1.500
евра. 062/193-36-05.
(292904)
НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу. 069/20300-44, 066/409-991.
(291663)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера 3.000 динара, нова. 371-568, 063/773-45-97.
(292877)
ПРОДАЈЕМ полован намештај, нови кровни прозор.
Тел. 063/832-51-28.
(292908)

УГРАДНА рерна, комбиновани фрижидер, двомоторац, инвалидска колица,
фотеља, телевизор.
063/861-82-66. 8292824)
УГАОНА гарнитура, судопера с висећим, кауч, фотеља
мојца, сто, столице.
063/861-82-66. (292824)
ПРОДАЈЕМ шапурине. Тел.
060/157-53-46. (292825)
ПРОДАЈЕМ нова седишта за
кеца, циглу, канцеларијске
столове, краљицу пећ, даске, фрижидер. Контакт,
064/057-36-06. (292834)
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КУПУЈЕМ уличну велику
ручну пумпу за воду.
013/321-596. (292826)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, ТВ,
уграђујем белу технику.
061/130-44-33. (292907)
КУПУЈЕМ: пеје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, фигуре, старо
покућство. 063/705-18-18,
335-930. (292915)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ плац на КудеПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА љарцу. 064/256-61-64
пећи, достава, монтажа.
(СМС)
063/705-18-18, 335-930.
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
(292915)
са пратећим објектима у
ПРОДАЈЕМ храстова улазна Иванову. 062/415-359,
врата и ројеве пчела. Тел.
064/828-36-26. (292281)
063/752-44-20. 8292921)
КУЋА, нова Миса, 220 квм,
ПРОДАЈЕМ веш-машину,
70.000. (188), „UnaDalli”,
замрзивач, вертикални, мо- 064/255-87-50. (292812)
же компензација уз доплату. 064/129-73-60. (292948)
ЊИВА, 72 ара, Јабучки пут,
код споменика, дружа дуж,
КУПОПРОДАЈА
7.000. 060/353-99-10.
(292496)
ПОТРАЖЊА
КУПУЈЕМ старо гвожђе, замрзиваче, веш-машине, телевизоре, долазим на адресу. 064/158-44-10, 063/10111-47. (292391)
КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце, старо
перје, секундарне сировине.
066/900-79-04. (292726)

ПРОДАЈЕМ кућу – три стана, 8 ари плаца, Горњи
град. 063/829-89-48.
(292334)
ПЛАЦ, Стари Тамиш, 8.000;
Новосељански, 13 ари,
19.500, 1/1. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(292961)

КУПУЈЕМ старе веш-машине, фрижидере, замрзиваче, КУЋА, касарна 5000, 59
шпорете, поправљам исте.
квм, 17,59 ари, 27.000.
060/521-93-40. (292755)
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (292961)
КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове, пенкала. 013/313-458, 063/19960-36, 064/481-14-77.
(292549/р-4871)

КУПУЈЕМО обојене метале,
гвожше, олови, веш-машиПРОДАЈЕМО стару гардене, замрзиваче, акумулаторобу на џакове, из Аустрије. ре, каблове, долазим.
За стари бувљак или second 061/206-26-24. (292896)
hand. +38163/837-37-71.
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
(292722)
месинг, олово, веш-машине,
ПРОДАЈЕМ ТА пећ елинд
замрзиваче, телевизоре,
34, 3 кв. Тел. 063/106-84шпорете, бојлере. 061/32166. (292731)
77-93. (292896)

Novo u ponudi – PELET
061/292-07-75, 063/811-18-43
Kozaračka 112, Pančevo

ПОЛО 1.4, ТДИ, 2003, петора врата, опрема, власник.
064/130-36-02. (292960)

ОГЛАСИ

КУПУЈЕМО старе лимузине,
гвожђе, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, бојлере,
шпорете, долазим. 061/32204-94. (292896)

КУЋА, касарна 5000, 59
квм, 17,59 ари, 27.000.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (292961)

НОВА МИСА, кућа 9 х 12, у
низу, завршни радови. Власник. 064/221-36-12.
(292744)

ПРОДАЈЕМ кућу или мењам
за две мање гарсоњере, повољно. Тел. 355-039.
(292833)

КУЋА, Миса, ПР + ПК, 108
+ 141, 6,13 ари, 40.000.
ПЛАЦ, Стари Тамиш, 8.000;
Новосељански, 13 ари,
19.500, 1/1. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(292961)

ПРОДАЈА плацева, градско
грађевинско, дозвољена
градња. 064/212-52-52.
(292753)

КУЋА на продају у Омољици. 013/618-625. (292080)

ПЛАЦ, Златарска 26, нова
Миса, 2,52 ара, сва инфраструктура, власник, 35.000.
063/881-18-29. (292800)

• комплетан
грађевински материјал
• шљунак, сејанац
са превозом

КУЋА, Омољица, 895 квм, 7
ари, укњижена, власник,
1/1. 064/961-00-70.
(292789)

063/776-56-58, 013/252-06-64

ПРОДАЈЕМ плац. 063/89585-79. (292440)
КУЋА, касарна 5000, 59
квм, 17,59 ари, 27.000.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (292961)
СТРЕЛИШТЕ, 5 ари, ПО,
ПР, СП, озидана покривена
циглом, 65.000. ПЛАЦ, Стари Тамиш, 8.000; Новосељански, 13 ари, 19.500, 1/1.
ПЛАЦ, Миса, 45 ара, темељ, (67), „Милка М”, 063/74428-66. (292961)
вода, 19.500. ПЛАЦ, Стари
Тамиш, 8.000; НовосељанКУЋА, касарна 5000, 59
ски, 13 ари, 19.500, 1/1.
квм, 17,59 ари, 27.000.
(67), „Милка М”, 063/744(67), „Милка М”, 063/74428-66. (292961)
28-66. (292961)

КУЋА, нова, Војловица, 180
квм, укњижена, 58.000
евра. 063/784-71-34,
063/771-75-96. (292821)
ПЛАЦ, нова Миса, 8 ари,
21.000; Кудељарац, 26 ари.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (292812)
ПЛАЦ за градњу, нова
Миса, продајем. 060/15559-30. (292846)

Стовариште ГОЛИЈА

ПРОДАЈЕМ 50 ари обрадиве земље иза Млекаре, и
улични део куће у Горњем
раду. Контакт, 063/817-9889. (292838)
СТАРЧЕВО, усељива кућа,
помоћни објекти, полац 9.5
ари, укњижено. 063/725-9937. (292843)
ОМОЉИЦА, запчлет објекат 250 квм, гаража, струја,
вода, плац 11,5 ари.
064/260-05-34. (292866)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

ПОНУДА

КУЋА, П. Чарнојевића, 80
квм, за реновирање, укњижена, 1.5 ар плаца, 17.000.
„Олимп”, 063/274-951.
(292875)
СТАРЧЕВО, 15 ари, кућа са
локалом, 44.000. Омољица
7 ари, 130 евра, 30.000.
„Јанковић”, 348-025.
(292887)

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

064/64-39-721
КОТЕЖ 2, двособан, 67 квм,
Војвођански булевар, предњи део, власник. 063/10193-96. (292729)

marketing@pancevac-online.rs

МИСА, дуплекс, 61, две терасе, 26.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (292961)
ЦЕНТАР, салонски лукс сређен, 70 квм, 82.000. (394),
063/899-77-00. (292884)
ПРОДАЈЕМ стан на Миси,
73 квм. 063/818-37-09.
(292765)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

СОДАРА, двоипособан, 74
квм, XI, ЦГ, усељив, 47.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (292875)

КУПУЈЕМ стан без посредника, Котеж 1 или 2, од 50
до 60 квм. Са лифтом, осим
поткровља или без лифта,
до првог спрата. Контакт:
ПРОДАЈЕМ стан, 36 квм, ТА КОТЕЖ 2, 58 квм, двособан, 065/405-35-31. (292752)
БЛИЗУ центра кућа старија, грејање, центар, власник,
хитно, 32.000. (394), „Го4.5 ара, погодна за инвести- 1/1. 063/184-10-57.
АГЕНЦИЈИ „Милка М” поца”, 063/899-77-00.
тора, 120.000. (394), „Готребни станови, куће, све
(292884)
(292793)
ца”, 063/899-77-00.
локације, брза реализација.
ЦЕНТАР, 58 квм, трособан, 063/744-28-66. (292961)
ПРОДАЈЕМ дуплекс 117
(292884)
квм, у близини Авив парка. I, ЦГ, реновиран, 57.000.
КУПУЈЕМО станове на свим
ПРОДАЈЕМ кућу, Бавани(394), „Гоца”, 063/899-77063/159-99-62. (2927679
локацијама, брза исплата.
штански пут, код Зеленила,
00. (292884)
ПРОДАЈЕМ трособан стан,
(353), „Премиер”, 063/800легализована, 8 ари плац.
МИСА, 42 квм + 15 квм,
72 квм, строги центар, тре44-30. (292859)
063/785-60-10. (292908)
ћи спрат, две терасе, лифт, 26.500; Тесла, дворишно,
ПОТРЕБНИ станови, кућа,
ПРОДАЈЕМ викендицу на
34, 12.000. „Јанковић”, 348ТА, могућност ЦГ, 70.000,
на свим локацијама. ИсплаЈабучком путу, близу Алдоговор. Звати после 17 са- 025. (292887)
та одмах. (679), „Трем 01”,
мекса, на плацу од 8 ари.
ти. Тел. 064/119-60-06.
СТРЕЛИШТЕ, 31 квм, једно- 063/836-23-83. (292795)
064/499-13-04. (292901)
(292784)
ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
собан, ВП, ЦГ, добро стање,
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.
28.000, договор. (242),
НА ПРОДАЈУ стан опреСТАНОВИ
„Кварт”,
064/125-62-67.
мљен, 65 квм, у Улици Лава
Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.
ИЗДАВАЊЕ
Толстоја 20, Куткова зграда. ПРОДАЈЕМ трособан стан
Контакт: Љупко, 063/313-844,
063/856-31-61н (СМС)
ИЗДАЈЕМ собе за раднике,
на Тесли, без посредника.
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
самце. 064/305-73-01. (292941)
064/958-74-45. (292935)
ЦЕНТАР, једнособан, среКУДЕЉАРАЦ, нова кућа,
ђен, усељив, 21.000. (188),
ИЗНАЈМЉУЈЕМ пшростор
пословно-стамбена, 200
ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ, 88
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
за ауто-плац, на Новосеквм, 3.7 ара, грејање,
ПРОДАЈЕМ
станове
у
Светозара
Милеквм, одлична зграда,
(292812)
75.000. (398), „Кров”,
60.000. (67), „Милка М”,
тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1. љанском. 063/179-01-78.
(2927777)
060/551-64-50. (292905)
СТРОГИ центар, 24 квм, са- 063/744-28-66. (292961)
Контакт:
Маријана,
063/693-944,
лонски,
једнособан,
може
и
ИЗНАЈМЉУЈЕМ сутерен,
ПРОДАЈЕ се плац 27 ари, на
МИСА, трособан, I, 85, КонЉупко – 063/313-844
канцеларија. (470), „Дива”, структор, ЦГ, 45.000. (67),
110 квм, висина 3 м.
Кудељарцу код родића.
064/246-05-71. (191837)
063/179-01-78. (292777)
064/443-07-07. (292891)
„Милка М”, 063/744-28-66.
ИЗДАЈЕМ
на
дужи
период
ИЗДАЈЕМ
тан
код
Нове
по(292961)
ТРОСОБАН, квалитетан, ноЈЕДНОСОБАНл нов, празан,
КУЋА на продају, Баванинов једноипособан стан са
ште, 34 квм. 064/134-06-08.
воградља, 1.000 евра/квана дужи период. 061/656штаснки пут, са помоћним
ТЕСЛА, трособан, стан, ЦГ, терасом полунамештен,
(292938)
39.33. (292796)
објектима, 30 ари. 061/366- драт, Карађорђева. (470),
IV, 85 квм, усељив, 52.000.
фунционалан, посебан обје„Дива”, 064/246-05-71.
ИЗДАЈЕМ стан на Содари,
03-99. (292933)
013/331-079, 063/770-45кат, све одвојено, прелепа
(191837)
80 квм, намештен. 064/376- ИЗДАЈЕМ стан намештен,
55. (292962)
околина, асфалтни пут.
за два самца, радника, ценОМОЉИЦА, 30 ари плаца,
78-37. (292944)
063/106-05-47 (СМС)
ВЕЛИКИ двособан, 67 квм,
тар, повољно. 061/131-79КОТЕЖ 1, једнособан, 34
на продају. 069/714-128.
двострано оријентисан, Ко- квм, ЦГ, полусутерен,
(91954)
ИЗДАЈЕМ једнособан наме- ИЗДАЈЕ се празан двособан 04. (292793)
теж 2. (470), „Дива”,
стан на Содари, IV, без
24.000. (67), „Милка М”,
штен стан, 150 евра. ДепоЛОКАЛ за издавање, 127
064/246-05-71. (191837)
лифта, реновиран, 170
063/744-28-66. (292961)
зит. 063/246-509. (292747)
СТАНОВИ
квм, Стрелиште. 063/478евра, депозит. 064/167-55КОТЕЖ 2, трособан, ду480. (292791)
ПОНУДА
41. (292932)
плекс, V, 70 квм, ЦГ,
ИЗДАЈЕМ
ЛОКАЛ
у
строгом
центру
ИЗДАЈЕМ једнособан наме42.000. (353), „Премиер”,
СМЕШТАЈ за раднике и
НА ПРОДАЈУ стан, опреграда, 2 х 32 квм, са два улаза, самце издајем. Раднички
штен стан, Котеж 2.
063/800-44-30. (292859)
мљен, 65 квм, у Улици Лава
064/339-06-76. (292810)
смештај,
центар.
063/502два
мокра
чвора,
два
струјомера,
Толстоја 20, Куткова зграда. КОТЕЖ 1, двособан, III, 50
211. (292770)
ИЗДАЈЕМ двособан стан на
063/856-31-61 (СМС)
квм, ЦГ, 36.500. (353),
са одвојеним водомером.
Стрелишту, 7. спрат, нена„Премиер”, 063/800-44-30.
ЛУКСУЗНО
опремљен
троКОТЕЖ 2, двоипособан, ЦГ,
Локали су спојени а постоји мо- собан стан у центру града, мештен, 120 евра. 060/732(292859)
II, први део Котежа, прода62-61. (292853)
400 евра. 063/690-269.
гућност и одвојено.
је се са уграђеном кухиДВОИПОСОБАН, 71 квм,
(292785)
ИЗДАЈЕМ четворокреветни
њом, 49.000. (679), „Трем
Котеж 2, други спрат, 650
За све информације упитати на
01”, 063/836-23-83.
евра/квадрат. Контакт:
ИЗДАЈЕМ део куће, засебан апартман за раднике. Тел.
тел. 064/807-09-01.
(292958)
063/1233-558. (292869)
(292795)
063/873-61-59. (292838)
улаз, етажно грејање. Тел.
066/807-10-40. (292780)
ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1, на
ПРОДАЈЕМ стан, 52 квм,
НОВА МИСА, једнособан,
ИЗДАЈЕМ двоипособан
дуже, двособан, II спрат,
други спрат, Котеж 1, код
33 квм, ВП, ЦГ, тераса, усе- КОТЕЖ 1, двособан, IV +
ИЗДАЈЕМ намешен двористан, Котеж 1, први спрат,
доградња + надоградња.
ЦГ,. Нова столарија, сре„Лидла”, без посредника,
љив, 22.000. (336),
шни стан, 30 квм, на Содапразан. 066/664-61-12.
43.000 евра. Контакт:
„Олимп”, 351-061, 064/234- (67), „Милка М”, 063/744ри, озбиљној женској особи. ђен, тераса, одмах усељив.
(292577)
063/784-71-04. (292782)
065/339-97-23. (292401)
063/167-95-58. (292955)
36-01. (292875)
28-66. (292961)

Taksam invest

d.o.o.

DIREKTNA PRODAJA STANOVA

ЦЕНТАР, дворишна кућа 78
квм, 1.5 ар, хитно, 45.000.
(394), „Гоца”, 063/899-7700. (292884)

Pančevo, Ružina 14

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, Котеж 1, први спрат,
празан. 066/664-61-12.
(292578)
ИЗДАЈЕМ стан у центру.
063/892-08-35. (292711).
ИЗДАЈЕМ двособан стан, 56
квм, на Содари, на дуже,
први спрат, ЦГ. 061/658-4985. (292723)
ПРОДАЈЕМ једнособан стан
на Содари, власник.
064/893-98-32, 064/837-9675. (292732)
ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан, Котеж 2, С. Шупљикца. Слободан од 1. јула.
Тел. 063/718-55-53, звати
после 17 сати. (292736)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан, Котеж 1,
ЦГ, на дуже. 064/137-63-19.
(292758)

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

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
ЦГ, клима, интернет, паркинг, Стрелиште. 063/81242-09. (292945)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, намештену, самцу, центар.
061/131-79-04. (292909)
ПРОДАЈЕМ собна половна
врфата. 061/153-34-61,
319-754. (292910)
ИЗДАЈЕМ двособан стан са
кухињом, Стрлеиште, грејање и клима. 062/120-92-27,
062/363-144. (292906)
ИЗДАЈЕМ намештен стан у
Самачком, ученику.
064/348-07-60. (292902)
ИЗДАЈЕМ мањи једнособан
стан, полунамештен, празан. 063/777-27-08,
013/355-575. (292918)
ИЗДАЈЕ се полунамештен
стан, 50 квм, на Стрелишту,
близу школе. 060/152-1051. (292913)
НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, ТА, код Хотела
„Тамиш”, 90 евра. 064/12248-07. (292949)
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
центар, одмах усељив, wi/fi,
кабловска, повољно.
060/691-88-23. (292956)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан са гаражом у ширем центру града. Тел.
062/807-40-01. (192959)

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ Змај
Јовина 2. 065/853-93-29.
(292815)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал 18 квм,
угао Светог Саве и Браће
Јовановић., 064/231-07-33.
(292685)
ИЗДАЈЕМ локал, 45 квм,
центар, излог. 063/101-6937. (292459)
ИЗДАЈЕМ локале 18 и 12
квм, у центру. 066/866-4900. (292718)
ИЗДАЈЕМ локал на Стрелишту, 35 квм, сређен.
063/121-83-85, 065/570-9570. (292702)
ИЗДАЈЕМ локал у центру,
повољно. 063/801-90-47.
(292818)
ИЗДАЈЕМ локал, строги
центар. Тел. 064/866-23-26,
061/257-01-71. (292823)
ИЗДАЈЕМ локал у кругу
болнице, преко пута Медицинске школе, 30 квм. Тел.
060/433-17-57. (292848)
ЛОКАЛ издајем, аутобуска
станица, пијаца, Ослобођења 3, све намене, употребна
дозвола. 063/372-124.
(292870)
ИЗДАЈЕМ локал од 26 квм,
у Панчеву, Немањина 8.
064/184-87-50. (292897)
ПОТРЕБАН магацин, 100
квм, обавезан камионски
прилаз. 063/213-797.
(292903)

ПОСАО
ПОНУДА

РЕСТОРАНУ ROYAL у Авив
парку потребни радници у
продаји и припреми хране.
063/216-788. (292639)
ПОТРЕБАН нормалан мајстор за молерско-гипсарске
радове. 063/861-44-00.
(БИ:76650)
ПОТРЕБАН радник у продавници „Пловак-плус”. Потребна возачка дозвола, познавање риболова и делимично познавање рачунара.
Тел. 066/352-414, позвати
од 9 до 12 сати. (292604)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребни возач, пица-мајстор,
раднице за палачинке и
сендвиче. 062/339-279.
(292067)
ПОТРЕБНО особље за припрему хране и рад на роштиљу. „Идеал”. 063/85565-56, 063/133-14-63.
(292138)

ОГЛАСИ

ПОТРЕБНА чистачица за
ресторан. 060/635-57-73.
(292872)

D.O.O. "HIDROVOD", Pančevo
Ul. Bore Šipoša 25 (Topola, kod Crne mačke)
013/341-292

ПОТРЕБАН кувар и пицамајстор. 060/635-57-73.
(292872)

TRAŽI:
1. BAGERISTA – rukovalac građ. mašinama

ПОТРЕБАН конобар-шанкер. Рад у ресторану.
060/635-57-73. (292872)

2. VOZAČ C KATEGORIJE
3. FIZIČKI – POMOĆNI RADNIK
4. ZIDAR

ПОТРЕБАН нормалан мајстор за молерско-гипсарске
радове. 063/861-44-00.
(292885)

Prijave od 8 do 14 sati, radnim danima, doći lično.
ПОТРЕБНЕ девојке за рад у
Маркету „Идеал”. 063/85565-56, 063/133-14-63.
(292138)
ТРАЖИМ жену за рад у кући, два пута недељно по седам сати, са препоруком.
Искључиво до 40 година
старости. Звати од 18 до 20
сати, не у другим терминима. Тел. 064/134-06-72.
(292721)
ПОТРЕБАН момак или девојка за разношење пића на
бувљаку. 064/132-98-12.
(292742)

ПОТРЕБАН ВОЗАЧ
Ц категорије
за рад на стоваришту
„Голија”
063/776-56-58
ПОТРЕБАН мушкарац за
продају обуће на бувљаку.
064/147-18-52. (292749)
ПРОДАВАЦ-КОМЕРЦИЈАЛИСТА, са искуством, за
рад на стоваришту грађевинског материјала за стално или повремено потребан. 062/772-787. (ф)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад
на шиваћим машинама.
069/238-07-65. (292596)
ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу. Звати на 013/331241. (ф)

ПОТРЕБАН радник за посао
продавца гардеробе на бувљаку. 063/836-70-61.
(292855)
ПОТРЕБНА жена пицаамајстор у пекари и пицерији. 063/130-75-40. (292849)
ГОЛУБ такси тражи диспечера таксија. Предност радно искуство у таксију и познавање града Панчева.
Контакт: Марија Симоновић, 060/663-64-63, радним
данима од 8 до 16 сати.
(292813)
ПОТРЕБНА радница за рад
у пекари. 063/130-75-40.
(292849)
KND HIDROINŽENjERING
потребни мајстори водоинсталатери. Тел. 060/035-5395. (292797)

ПОТРЕБАН помоћни радник (није потребно искуство), за рад у пекари. Звати радним данима од 7 до
ГОЛУБ такси тражи возаче
16 сати на тел. 063/606-330.
таксија. Неопходни услови:
(292943)
завршена средња саобраћајна школа, пет година исПОТРЕБАН пекар за рад у
пекари. Звати радним дани- куства на пословима возача
или поседовање Ц категорима од 7 до 16 сати. Тел.
је са било којом средњом
063/606-330. (2929043)
школом. Контакт: Марија
ПОТРЕБНА продавачица за Симоновић, 060/663-64-63,
рад у малопродајном објек- радним данима од 8 до 16
ту пекаре. Звати радним да- сати. (292813)
нима од 7 до 16 сати на теПОТРЕБНА продавачица у
лефон 063/606-330.
апекари. CV – mail: pekars(2929043)
miljanic@mts.rs 064/21748-56. (292871)
ПОТРЕБАН ВОЗАЧ, достављач хране. 060/635-57-73.
(292872)

„TEHNOMARKET” DOO PANČEVO

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 064/664-8531, 013/342-338 (СМС)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, брзо, педантно, повољно. 065/523-02-73.
(292836)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење канализације, адаптације купатила, сервис, повољно. 063/115-71-67.
(292515)
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/88225-09. (292603)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/83684-76. (29248)

шта. Зоран. 064/932-52-86.
(292299)
ПРЕВОЗ кипером до два кубика, шљунак , песак, ризла, шут... 064/505-62-44.
(291950)

Уколико сте заинтересовани пошаљите свој CV са
фотографијом на email: ljilja@tehnomarket.com или
се јавите лично на адресу: Скадарска 73, Панчево
Контакт телефон: 069/847-90-03, 013/307-700.
О нама сазнајте више на www.tehnomarket.com

ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, стиропор, бавалит фасаде,
063/865-80-49. (292773)
ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (292895)
КЛИМЕ, монтажа/демонтажа, сервис, антибактеријско
прање. 060/521-93-40.
(292755)
НЕГА старих, болесних и
инвалидних лица. 063/86804-51. (292794)

ВРШИМ превоз, чистим подруме, таване, избацујем
стари намештај, рушим старе објекте. 061/130-44-33,
063/196-54-56. (292907)

ЧИСТИМО таване, шут, поКОМБИ превоз робе, селид- друме,р адимо све послове.
бе. 064/243-82-85. (291225) 061/631-51-46. (292896)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/172-20-03. (292763)

ALM Nonwoven Manufacturing D.O.O.

1. Radnike sa iskustvom u radu na industrijskim
šivaćim mašinama (vise izvrsilaca)

3. БРАВАР – више извршилаца
– искуство у раду са алуминијумом

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво
које смета. 063/369-846.
(292760)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетоваЕЛЕКТРИЧАР. Поправке
ње, столарија, веома повољ- бојлера, шпорета, индикано. 064/280-26-15. (29248)
тора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/310КОШЕЊЕ траве тримером,
44-88. (292787)
воћњаци, плацеви, двори-

КОНКУРС

2. ВИЉУШКАРИСТА . . . . . . . . . . . .1 извршилац
– уверење о оспособљености за занимање
возач-виљушкариста
– пожељно радно искуство

ДРВА, буква, багрем, цер:
услужно сечење, цепање,
уношење. 064/357-82-08.
Босанац. (291483)

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
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, брзо, педантно, повољно. 065/523-02-73.
(292836)

2. Pojedinačne saradnike (šivare) sa samostalnom
delatnoscu koji imaju iskustva u šivеnju na industrijskim šivaćim mašinama, a sa kojima bi se saradnja ostvarivala na mesečnom nivou, na osnovu
zaključenog ugovora u kojem bi se utvrdio način
saradnje kao i cena za pružene usluge.

ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање.
065/314-90-18, 601-892.
(292911)
ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а. 064/866-20-70.
(292914)
ИЗВОЂЕЊЕ свих грађевинских радова од темеља до
крова. Милован, 063/72436-24. (292927)
РАДИМ физичке послов,
утовар, истовар шута, угаљ,
итд. 060/143-62-10.
(292950)

3. Pomocnog radnika (1 izvrsilac) – prednost imaju
osobe muskog pola zbog fizickih poslova.
(opis posla: fizicki poslovi u magacinu, istovar utovar robe, pakovanje gotovih proizvoda, pomoc krojacima pri legovanju i ostalo)

БЕТОНИРАЊА дворишта,
чишћења шупа, тавана, рушења кућа, шупа, обарање
стабала, итд. 060/035-4740. (292953)

Svi zainteresovani mogu da se jave na brojeve
telefona: 013 310 717; 063 207 114
(od ponedeljka do petka od 8-16h)

РУШЕЊА кућа, шупа, бетонирања, кошење, одношење
ствари, повољно. 064/12269-78. (292953)

na email adresu: jelenailijevski@icloud.com
ili da dođu lično na adresu: Jabučki put 54, Pančevo

КОМБИ превоз робе, селидбе. 064/243-82-85. (291225)

PAN STUDIO: све врсте молерских радова, гипсаних
радова, уградња декоративног камења. Уградња 3 D
панела. 061/134-97-11.
(292725)
ПРЕВОЗ малим камионом:
шљунка, песка, сејанца, рушење објеката, рашчишчавање терена са утоваром и
одвозом. Најповољније у
граду. 060/425-54-43.
(292728)

ПОТРАЖЊА

TRAŽI

1. ОПЕРАТЕР НА ПРЕСИ ЗА ЕКСТРУЗИЈУ
АЛУМИНИЈУМА . . . . . . . . . . . . . .1 извршилац
– машинске струке, електро струке
или аутоматичар

ИЗДАЈЕМ рамску скелу, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.
(292748)

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

ПОСАО

расписује

за следећа радна места:

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена
поломљеног црепа, висински радови. 065/535-24-56.
8292743)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: адаптације купатила, славине,
ПОТРЕБНА старија озбиљна SILEX DOO тражи раднике
жена за рад у кухињи. Оба- за рад у поризводњи фасад- вентили, одгушење канализације. 061/193-00-09.
везно искуство. 063/318них материјала. Тел.
(292756)
896. (292926)
063/109-78-88. (292888)
НЕМАЧКИ: часови свим узМЕСАРИ „Цицварић” поПОТРЕБАН кувар и помоћ- требан месар са искуством. растима, преводи. Припрема полагања свих нивоа
ни радник у кухињи.
013/251-54-48, од 8 до 15
знања. 061/656-04-04, 352063/831-80-69. (292940)
сати. (292919)
892. (292798)
ФИРМИ Midex 013”, поПОТРЕБАН возач за Ц и Е
требни монтерик алу столакатегорију, за унутрашњи
рије, алу фасада, вентилитранспорт (шлепер).
рајућих фасада, са иску064/140-70-87. (292937)
ством. Ст8имулативна зарада, плата редовна, стални
ПОТРЕБНЕ раднице за раду
радни однос. 061/655-68Маркету „Цеца 013”.
02. (292957)=
060/555-11-73. (292925)
ПОТРЕБНО више радница у
локалу брзе хране, у продаји, на роштиљу и кухињи.
065/900-50-08. (292860)
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УСЛУГЕ

РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (292867)

СЕЛИДБЕ
ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ и крпљење купаћих када, 33 године искуствa. Www.baltokad.co.rs 011/288-30-18,
065/347-55-02. (291895)
ТВ СЕРВИС „Тесла електроник”, све на једном месту.
060/078-47-89, 063/778-4789. (292942)
СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (292350)
СЕЛИДБЕ, екипа радника,
превоз, одвозимо непотребне ствари. 064/280-30-16,
063/731-77-67. Владимир.
(292740)

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444—66-74
РАД виљушкаром и телехендером по свим теренима
на утовару и истовару робе.
064/648-24-50. (292728)

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

(8/292091)

Петак, 3. јул 2020.

СЕЧЕЊЕ и орезивање дрвећа камионом за рад на висини. 060/366-65-57.
(292728)

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

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
на катастарској парцели топ.бр.3417 и 3416 КО
Панчево, Ул. Бранка Радичевића бр. 54-а, за потребе изградње вишепородичног стамбеног објекта спратности По+П+3+М, са 10 стамбених јединица и помоћни објекат са 6 гаражних боксова, израђен од стране „Студио 3”, Панчево, за инвеститорa Савић Драгослава из Панчева, Ивана Цанкара бр. 12
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 03. 07.
2020. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”
Ђуре Јакшића 3, телефон 064/100-79-26

РАСПОРЕД РАДА ЛЕКАРА
И ВРСТЕ ПРЕГЛЕДА
Сви прегледи у Специјалној болници „Свети Василије
Острошки” заказују се путем телефона 064/100-79-26, и
обављају се од 14 до 20 сати, с тим што сваки од лекара ради само одређеним данима.
Додатне информације могу се добити и путем мејла
sobvasilijeostroski@gmail.com.

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

– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација.

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

• пахиметрија,
• видно поље.

Др Владимир Драганић
Ради ЧЕТВРТКОМ и обавља следеће прегледе:
• преоперативни преглед за катаракту,
• контролни постоперативни преглед,
• офталмолошки ултразвучни преглед,
• IOL мастер,
• преглед промена на капку.
* Доктор Владимир Драганић обавља и операције катаракте.

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

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

Операција катаракте и о трошку РФЗО-а

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

Уградња интраокуларних сочива
решава многе проблеме

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

Отварање Специјалне болнице „Свети
Василије Острошки” значи и то да ће
између хиљаду и две хиљаде пацијената годишње који се налазе на листама
чекања за операцију катаракте бити
преусмерено у ову установу, где ће их, о
трошку РФЗО-а, оперисати тим стручњака с ВМА на апаратима најсавременије генерације.
Наравно, ту операцију ће моћи да
обаве и пацијенти који нису на листи
чекања, али о сопственом трошку.
– Уз све то, свесни чињенице да поједини грађани живе у тешким економским условима и да немају обавезно
здравствено осигурање, предвидели
смо и одређени број гратис операција
катаракте како бисмо им помогли да
реше тај, до сада непремостив здрав-

ствени проблем – истакао је Зоран Пешевски.
Операције катаракте у Специјалној
болници „Свети Василије Острошки”
обављаће др Владимир Драганић, начелник одељења за предњи сегмент
Kлинике за очне болести Војномедицинске академије и лиценцирани инструктор за операцију катаракте системима „Alcon and Bausch & Lomb”.
Доктор Драганић има тридесетогодишње искуство у овој области, а с 30.000
до сада урађених операција у врху је међу лекарима у целој Србији. Према његовим речима, сви материјали и машине
који ће се користити приликом оперативних захвата у „Светом Василију
Острошком” представљају оно најбоље
што тренутно постоји на тржишту.

Петак, 3. јул 2020.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

Војномедицинска
академија

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

др Миодраг
Шипчић
Војномедицинска
академија

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

dr sc. med.
Слободан Томић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Институт „Дедиње”

др Горан Митевски

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

др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

Општа болница Панчево
АКЦИЈE ОД 11. ЈУНА ДО 8. ЈУЛА
ПАКЕТ 1
КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ + ТРИГЛИЦЕРИДИ +
АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
Цена: 500 динара
ПАКЕТ 3
ПОКАЗАТЕЉИ УПАЛЕ У ОРГАНИЗМУ:
СЕДИМЕНТАЦИЈА + CRP
Цена: 500 динара
ПАКЕТ 4

•
•
•

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ PSA + fPSA

Цена: 1.500 динара

УРОЛОГИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић
Општа болница Панчево

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

•

ПАКЕТ 5
ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT3 + fT4

•

Цена: 1.350 динара

ПАКЕТ 6
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА

•

Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7
ПРОЦЕНА ФУНКЦИЈЕ ЈЕТРЕ: УКУПНИ БИЛИРУБИН
+ ДИРЕКТНИ БИЛИРУБИН + AST + ALT + ALP
+ GGT
Цена: 750 динара

•

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

УСЛУГЕ

РАЗБИЈАЊЕ и сечење бетона, зидова са одвозом шута,
набијање терена вибро плочом. 064/648-24-47.
(292728)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
ризла, превоз већим камионима, ископ мањим и већим
багерима, рушење кућа.
063/218-894.(292728)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације,
замена вирбли, вентила, батерија, санитарије, све за
воду, 0-24 сата. Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин.
(292488)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, поставка ламината.
061/283-66-41, 064/390-0087. (292893)
ПРЕВОЗИМ кипером до четири кубика, повољно, песак, шљунак, сејанац, утовар и одвоз шута. 064/35469-94. (292920)
КЛИМЕ свих типова и произвођача, сервисирамо, поправљамо и уграђујемо са
гаранцијом. Овлашћени
сервис. „Фриготехник”,
013/361-361, 064/122-6805. (292946)
PAN STUDIO: све врсте молерских радова, гипсаних
радова, уградња декоративног камења. Уградња 3 D
панела. 061/134-97-11.
(292725)
СЕЧЕЊЕ и орезивање дрвећа камионом за рад на висини. 060/366-65-57.
(292728)

РАЗНО

ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство шестог разреда ОШ „Стевица Јовановић”
2017/2018. на име Јурасовић Александар. Контакт:
064/828-36-26. (292746)
ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство VII разреда
Основне школе „Стевица Јовановић” на име ученика
Јања Радовановић, година
2019. 062/144-72-46.
(292751)
УПОЗНАО бих девојку која
воли моторе, провод, путовања. 064/372-94-71.
(292781)
ПОКЛАЊАМ лепо неговано
штене, весела лајавица.
063/812-42-09. (2929459

ТУРИЗАМ

СОКОБАЊА, апартмани и
собе. Близу центра.
061/636-08-57, 063/768-3268. www.soko-banja.org.zorica (291227)
СОКОБАЊА, центар, апартман комплетно опремљен,
све у кругу од 100 метара.
Тел. 065/205-45-48.
(292450)
БАЊА ВРУЈЦИ, издајем
апартман у згради „ВодаВода”. 063/874-98-38.
(292774)
СМЕШТАЈ за 2-4 особе, Бања Врујци. Слоба. 064/43812-35. (292820)
ИЗДАЈЕМ апартман у бањи
Врујци. Тел. 064/368-80-19.
(292730)

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

TРАЖИМО УЛИЧНЕ
ПРОДАВЦЕ НОВИНА

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

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на катастарској парцели топ.бр.6595 КО Панчево, Ул. Милоша Требињца бр.114, за планирану изградњу стамбеног објекта спратности По+Пр+3+Пк(Пс), израђен
од стране „Active House”, Панчево, за инвеститорa
„Градис” ДОО из Београда, Водоводска бр. 63
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 03. 07. 2020. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

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

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
Нацрт Измена и допуна Плана детаљне
регулације насеља „Тесла” Панчево
Излаже се на јавни увид Нацрт Измена и допуна
Плана детаљне регулације насеља „Тесла” Панчево ( у даљем тексту План).
Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 03. 07. 2020. године.
Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе Града Панчева,
ул. Трг краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом
спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана
од 10 до 13 сати. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304
План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници Града Панчева.

Последњи поздрав нашој вољеној мајци, нани и
пуници

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

ОГЛАШАВА
У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и
98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19др.закон и 9/20)
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ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
катастарских парцела топ.бр.2966 и 2967 КО Панчево, за планирану изградњу стамбено-пословног
објекта са 28 стамбених јединица и два пословна
простора, спратности По+Пр+4+Пс (Објекат А) и
стамбеног објекта са 25 стамбених јединица
спратности По+Пр+4 (Објекат Б) који се налазе у
Ул. Светог Саве бр. 34, са обухватом УП-а и дела
улице Светог саве, део кат.парцеле 8042/1 КО
Панчево, израђен од стране „Adecom Group”, Панчево, за инвеститорa Суботић Данијела из Панчева, Светог Саве бр. 34.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 03. 07.
2020. године.

РАХИМИ ДРНДИЋ
Није тешко прихватити крај, тешко је прихватити последњи загрљај.
Воле те бескрајно ћерке ЕЛИДА и ХАЛИДА,
зет САМИР, унуке АИДА, ДИНА, ЛЕЈЛА и ЗАРА
(75/292839)

Последњи поздрав драгој куми

РАХИМИ ДРНДИЋ
Велико хвала на предивним успоменама.
Твоје ШУШЕ
(76/292839)

Последњи поздрав
нашој

Обавештавамо
кориснике
наших услуга
да на цене
огласа и читуља
одобравамо

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

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

РАХИМИ

ПО ПУСТ

Отишла си у вечни
мир, али си остала у
нашим срцима.
Твој ИВАН,
АНА и МЕРАЛ

свим радним
данима
осим средом.

(60/292817()

Последњи поздрав

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу
складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу кат. парцеле бр. 3576 КО Војловица, у
оквиру комплекса НИС „Рафинерија нафте Панчево” у Панчеву
Излаже се на јавни увид Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу кат. парцеле
бр.3576 КО Војловица, у оквиру комплекса НИС
„Рафинерија нафте Панчево” у Панчеву (у даљем
тексту План).
Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана
и то почев од 03. 07. 2020. године.
Наведени плански документ, биће изложен на јавни
увид, у згради Градске управе Града Панчева, Ул.
Трг краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом спрату,
као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10
до 13 сати. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304
План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи Града
Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља
Петра I, бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи Града
Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове, путем писарнице
Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I,
бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског
документа биће организована дана 14. 07. 2020.
године у 13 сати, у Малој сали зграде Градске
управе Града Панчева.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског документа биће организована дана 14.07.2020.године
у 13:00 часова, у Малој сали зграде градске управе
града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана
07. 08. 2020. године, са почетком у 13 сати, у Малој сали зграде Градске управе Града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана
07. 08. 2020. године, са почетком у 13 сати, у Малој
сали зграде Градске управе Града Панчева.

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

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

МИЛАНКИ ШАЛЕТИЋ
Отишала си тихо, онако како си
и живела.
Почивај у миру.
ЛИДИЈА ВЕЛИЧКОВИЋ
(105/292878)
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Мама, велико хвала

Последњи поздрав драгом

АНГЕЛИНА
СУБОТИН

АНГЕЛИНА СУБОТИН

18. II 1930 – 27. VI 2020.

1930–2020.

Остаћеш заувек у нашим сећањима.

Ћерка ОЉА, МИЋА, унуци НЕБОЈША са НАТАШОМ, ВАЊА са
ДРАГАНОМ, БРАНКО са МАЈОМ и ОБРАД са ЈЕЛЕНОМ, праунуци
НИКОЛИНА, ЈОВАНА, ВУК, НЕРА и МИХАЈЛО

ЖАРКУ ВИДИЋУ

Унука ВАНИНА
са ДРАГАНОМ

(29/292772)

од МИЛЕНКА ИВИЋА са породицом

(23/292764)

29. јуна 2020. године изненада је преминуо наш драги

Последњи поздрав вољеној мами

(115/ф)

Последњи поздрав бившем колеги

МЕРИ СТАНКОВИЋ

ДУШАН МИХАЉЧИЋ

1937–2020.

1947–2020.

Синови ЈОВАН и НЕНАД, снаје БИЉАНА
и ДРАГАНА, унуци ДУШАН и ЈЕЛЕНА.
Сахрана је обављена 29. јуна 2020.

С тугом и болом опраштамо се од њега.
Његови најмилији: супруга ТРАЈАНКА, син ГОРАН,
ћерка ГОРДАНА, снаја СОЊА, зет МИЛОРАД, унуци
МЛАДЕН и ДУШАН, унуке АЊА, МАРИЈА и МИЛИЦА

(125/292917)

Последње збогом нашој драгој прији и дивној
свекрви наше ћерке

ЖАРКУ ВИДИЋУ

(99/292863)

Последњи поздрав брату

од ГОЦЕ са свим запосленима у „Тамишка” д. о. о.

(116/ф)

Последњи поздрав
нашем драгом таји

Последњи поздрав вољеном супругу

МЕРИ СТАНКОВИЋ

ДУШАНУ МИХАЉЧИЋУ

1937–2020.

1947–2020.

Увек ћеш бити у нашим срцима, јер те никада не
можемо заборавити.
ПЕРА и ЉУБИНКА

Ожалошћени: брат МИРКО
са својом породицом

(124/292916)

(131/292930)

Последњи поздрав вољеном оцу

ЖАРКУ ВИДИЋУ

ЖАРКУ
ВИДИЋУ

од његове ЗЛАТИЦЕ
Срећо моја, надам се да си сада на неком бољем
месту, без грча на лицу који је показивао колико
ти је тешко и колико патиш. Спавај мирно, одмори своју напаћену душу и знај да ниси сам јер
моје срце заспало је са тобом.

Живећеш заувек у
нашим срцима.
Воле те твоји:
БРАНКИЦА и ДАРИО

(109/292883)

(111/191883)

ЈАНО ИВАНИЋ
РАДИВОЈУ МИЛОВАНОВИЋУ
26. VIII 1944 – 18. VI 2020.

Последњи поздрав
драгом

Последњи поздрав драгом брату и ујаку
Ћерка ВЕСНА с породицом

1957–2020.
Последњи поздрав.
Супруга ЈЕЛЕНА, брат МИША и ЕСТЕРА са породицама, сестрић МИША са породицом, пасторке
МИЛИЦА и ВИОЛЕТА са породицама, остала
родбина, комшије и пријатељи
(79/292841)

(135/и)

Последњи поздрав
драгом

Последњи поздрав драгом брату

ЖАРКУ
ВИДИЋУ
Нека те анђели чувају.

ЖАРКУ ВИДИЋУ
1954–2020.

ДУШАНУ МИХАЉЧИЋУ

Волимо те и тугујемо за тобом.

Твоји: МОНИКА
и ВЛАДА са децом

Сестра ЈУЛКИЦА са породицом

(110/292883)

(120/292894)

од сестре РОСЕ са породицом
(98/292863)

ДУЛЕТУ

ЈАНО
ИВАНИЋ
1937–2020.
Поздрав наш једини деда.

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

Почивај у миру.
Породица
ПЕТКОВИЋ
(126/292922)

Унуке ЈЕЛЕНА, ЈОВАНА,
МИРОСЛАВА и КРИСТИНА, унуци ОГЊЕН и НИКОЛА и праунук МАТЕЈА
(80/292842)

Петак, 3. јул 2020.

Последњи поздрав нашем оцу
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28. јуна, на Видовдан, изненада је преминуо наш вољени син, супруг и отац

СРЕТЕНУ ВУЧКОВИЋУ
1947–2020.
Напустио си нас, али ћеш вечно живети у нашим
срцима.
Твоји најмилији: ћерка СЛАЂАНА, син МИЛАН,
снаја ОЉА, зет ВАЛТЕР и унук СТЕФАН
(87/292852)

ДРАГАН МАРИНКОВИЋ

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наш вољени

1962–2020.
Хвала ти за сву љубав коју си нам пружио, за време твог кратког
живота.
Ожалошћени: мајка ЦАНА, супруга ВЕСНА, син АЛЕКСАНДАР,
ћерка АЛЕКСАНДРА, снаја БОЈАНА и зет ЏУАН.

Последњи поздрав брату

Сахрана ће се одржати 2. јула 2020, у 15 сати, на Старом православном гробљу.
(50/292805)

Ако ти јаве да сам умро, не веруј. Јер ја ћу вечно живети у срцима супруге: КИКЕ, ћерки ЈАСМИНЕ и НЕЛЕ,
сина БОРКА, унука ДАНИЈЕЛА и АНДРЕЈА

од сестара ОЛГИЦЕ и СЛАВИЦЕ и зетова ДРАГАНА
и РАДОВАНА
(71/292830)

(112/292886)

Последњи поздрав мајци

Последњи поздрав драгом и вољеном стрицу

Почивај у миру.

СРЕТЕНУ ВУЧКОВИЋУ

РАДОМИРКИ ВЕСЕЛИНОВИЋ

Нека те анђели чувају.

1937–2020.

Брат ВОЈА, СНЕЖАНА, НЕВЕНА и НЕНАД

од НЕНАДА, ЦАКЕ и НЕВЕНЕ
(89/292852)

Последњи поздрав драгом и вољеном деда

Последњи поздрав

Последњи поздрав брату

ДРАГАНУ
МАРИНКОВИЋУ

од НАТАШЕ, ТИЈАНЕ, МИЛОША, МАРКА и МИЛЕНКА
(100/292864)

Последњи поздрав шураку, брату и сестрићу

Последњи поздрав вољеном течи

(68/292828)

Последњи поздрав мајци

ДРАГАНУ МАРИНКОВИЋУ
(90/292852)

од ћерке СУЗАНЕ са породицом

(53/292809)

СРЕТИ
од унука СТЕФАНА и унуке НЕВЕНЕ

рођ. 28. VI 1952 – преминуо 25. VI 2020.
Сахрана је обављена 28. јуна 2020, на гробљу у Банатском Брестовцу.

Драгом брату

СРЕТЕНУ

ВИДЕН РАДОМИРОВИЋ

РАДОМИРКИ ВЕСЕЛИНОВИЋ
од сина ЖЕЉКА са породицом
(65/292828)

Последњи поздрав баба

од тетке ЛЕЛЕ и тече
СЛОБЕ са децом
(28/292771)

ДРАГАНУ

СРЕТЕНУ ВУЧКОВИЋУ

РАШИ

од СНЕЖАНЕ и ДРАГАНЕ са породицама

од МИЛАНА и БИЉЕ са породицом
и тетка МИРЕ

Нека те анђели чувају као што си ти нас.
Твоји унуци МИЛИЦА и АЛЕКСАНДАР

(91/292852)

(40/292802)

(69/292828)

Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав сестри

СРЕТЕН
ВУЧКОВИЋ

СРЕТЕНУ ВУЧКОВИЋУ
од прије ЈЕЛКЕ и породице ЗЛАТАНОВИЋ
(92/292852)

Последњи поздрав нашем пријатељу

Последњи поздрав
ујаку Сретену од сестричине ВАЊЕ и
сесттрића ДУШАНА
са породицама

ДРАГАНУ МАРИНКОВИЋУ
од ЉУБЕ, ДУШИЦЕ и ВЛАДАНА

од сестре ДРАГИЦЕ и зета ЖИВЕ

(61/292819)

(67/292828)

(72/292830)

Последњи поздрав вољеном брату

СРЕТЕНУ ВУЧКОВИЋУ

РАДИ

ПОПУСТ

СРЕТЕНУ ВУЧКОВИЋУ

од ХОРСТА и МИШЕ

од БОРЕ и снаја ДАНЕ

(88/292852)

(93/292852)

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

Последњи поздрав прија

РАДИ
од БОШКА и ЖИЖЕ са породицом
(66/292828)
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Обавештавамо породицу и пријатеље да нас је
напустила

Последњи поздрав пријатељу и великом гробару

ГИЗА рођ. Копиловић МАРКОВ
КАТИЦА

Последњи поздрав

чика ЛАЗИ

рођ. 29. VII 1932 – умрла 30. VI 2020.
Горе на небу, армија права...
Ожалошћени: син ЛАЗАР, снаја РОЗАЛИЈА,
унуке и праунуци

КИКА, МАЧАК, САЛЕ, БОКИ, ПАКИ, ЏО, ЖАРЕ и ТОМА

(121/292898)

(84/292847)

Обавештавамо породицу и пријатеље да нас је
напустила

ЛАЗИ

Тужни смо. Опраштамо се од нашег драгог друга

од колега из „Георада”
(36/292790)

ЛАЗО

ГИЗА Копиловић МАРКОВ
КЛАРА КАТИЦА

Последњи поздрав другару

Без тебе ниједно дружење, ниједно славље, ниједан
смех неће бити исти!!!
Недостајаћеш!!!
ШУЊКИЋИ
(52/191808)

ЛАЗЕ
Драгом

Последњи поздрав мајци од ћерке ОЛГЕ са породицом

Остаје у лепој успомени и недостаје ЗУБИ,
БИЉИ, МИЉАНИ и
баба МИЛИ

(122/292898)

(54/292811)

рођ. 29. VII 1932 – умрла 30. VI 2020.

27. јуна 2020. преставио се Господу наш драги

Последњи поздрав
нашем вољеном

ЛАЗИ
Твој ведар и насмејан лик заувек ће остати у нашим
срцима. Част је била познавати те.
Комшије у Б. Јовановић 33-б

ЛАЗАРУ ПЕЈИЋУ СОКРАТУ
НЕША, ДЕЈКА, МАКСА, ДОБРИЦА, РАША, МИЋА,
ПИРКЕ, ЖУНКЕ, СНЕЖА Б., СНЕЖА К., РАДИЋ
М., МАЛЕЦКА, ЉИШКА, ЗУБА, МИЋА С., ГЕНЦ,
ДАЦА Ш., МИРА и ЗОРАНА..
102. генерација Гимназије
„Урош Предић” Панчево

(102/292873)

(57/292814)

Последњи поздрав
мом другу

СТАНКО МАРКОВИЋ

Последњи поздрав

ЛАЗИ

1951–2020.

ЛАЗО
Ожалошћени: супруга МАРА, син САША, ћерка
ВЕРА (мати Катарина), унука ЈЕЛЕНА, унук
МАРКО и снаја АНЂЕЛИЈА

Почивај у миру. Недостајаћеш нам.
БОЈАН, НАДА
и КСЕНИЈА

(127/292923)

(63/292823)

ЛАЗИ
ИСИДОР
(56/292811)

С љубављу сестра
БУБА, зет ЈОЛЕ,
сестрићи МАРИНА,
ВЛАДА, МЛАДЕН,
ИВА и ВАЊА

ЈОВАН БИОЧАНИН

од тетка СПАСЕ

14. I 1948 – 26. VI 2020.

(95/292858)

Опраштамо се од тебе и сигурни смо да идеш на
боље место. Ипак, не можемо те испратити без
туге и празнине у срцу коју си оставио.

од породице ДАВИДОВИЋ
(9/292738)

(94/292857)

Последњи поздрав

ЛАЗИ

ЛАЗИ ПЕЈИЋУ

Последњи поздрав нашем пријатељу

ЛАЗИ СОКРАТУ
последњи поздрав од
ПЕЦЕ из Њујорка
и ЂУРЕ

(35/292788)

С поштовањем опраштам се од

ЛАЗАР
ПЕЈИЋ
СОКРАТ
Последњи поздрав
од КЛАНФЕ са породицом

Последњи поздрав: ћерке ВАЛЕНТИНА и МАРИЈА
и унук ВУК

ЛАЗИ ПЕЈИЋУ
од ПЕТРА, МАРКА, ЈОВАНКЕ и ЈОВИЦЕ
ЈОВАНОВА
(10/292739)

Последњи поздрав

(96/292861)

(108/291881)

Са жаљењем се опраштамо од друга и пријатеља

Последњи поздрав

ЈОВАНА БИОЧАНИНА

ЛАЗАРУ ПЕЈИЋУ
Некадашњи играч Рагби клуба „Динамо”.

ЈЕЛЕНА ТОМИЋ

Управа и играчи Рагби клуба „Динамо”

(86/292851)

(26/ф)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ЈОВАНА БИОЧАНИНА
Остаје нам сећање и поштовање.
ДАЦА и МИЛАН ДАКИЋ

Последњи поздрав
другу

ЛАЗИ

(85/292850)

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

ЈОВУ БИОЧАНИНУ

Бићеш увек у нашим
сећањима.

од другова: деда МИЋЕ СТОЈАНОВИЋА, НЕЂА НЕДИЋА,
МИРКА НИКОЛИЋА, ЗОЋЕ ЈОВАНОВИЋА, МИЛОЈЧЕТА
АТАНАСОВИЋА, БОЖЕ ЈАЋИМОВСКОГ и ЖЕЉКА ЛАЗИЋА

Породица ТУРИНАЦ

од тетка МИРЕ,
ДРАГАНЕ и ЛЕЛЕ

(32/292778)

(123/292899)

(51/292807)

ЛАЗИ

ЛАЗИ
ЦОЈЛЕ
(55/292811)

Петак, 3. јул 2020.
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Тужна срца се опраштамо од нашег вољеног

Последњи поздрав нашем колеги

ЛАЗАРА ПЕЈИЋА
1953–2020.

ЛАЗАРУ ПЕЈИЋУ

Његови најмилији: супруга ЉИЉАНА,
ћерка СОФИЈА и зет ВЛАДИМИР.

ЛАЗАР ПЕЈИЋ
Почивај у миру! Искрено саучешће породици...
Последњи поздрав драгом пријатељу од ГИЛЕТА, ГОРАНА,
КАПЕТАНА, ЋИМЕ и ДЕБЕ

(8/292737)

Колеге Службе за катастар
непокретности Панчево
(38/292799)

(78/ф)

Последњи поздрав драгом куму

Сахрана је обављена 30. јуна 2020. на Старом
православном гробљу.

ЛАВЕ

Последњи поздрав великом пријатељу
Почивај у миру.

КЕЛЕ
(27/292769)

ЛАЗАРУ ПЕЈИЋУ

чика ЛАЗИ
У срцима и мислима кума ЛОЛЕ, МИМЕ,
МОШЕ, МАРИНЕ, ЕМИЛА, МОЦЕ и МАРКА

ЛАЗАР ПЕЈИЋ

ШУЛЕ, ЦОЛЕ, ЏОНИ, ПАРОЈКО, ВЛАДА и БОЈЏУЛА

Последњи поздрав Сократу од КАСАПЕ
и РОГЛИЋА

(83/292845)

(30/292775)

Последњи поздрав великом гробару

(21/292761)

Последњи поздрав великом човеку, пријатељу и гробару

чика ЛАЗИ

чика ЛАЗИ

Легенде живе вечно.

Част и привилегија је била дружити се са вама.

Јужни фронт Панчево

С’ поштовањем ИВАН ПАЛАНАЦ са породицом

(81/292844)

(82/292844)
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Последњи поздрав

Са неизмерним болом и тугом обавештавамо родбину, пријатеље и
познанике да нас је 26. јуна 2020. године напустио наш вољени

ДАЦИ

ДРАГИЊА ДАВИДОВИЋ
ЈАНЕ ДОДЕВСКИ
Драга моја мама,

од СЕВДЕ са децом

не постоје речи да опишем колио ћеш нам недостајати.

1949–2020.

(132/292931)

Велика је празнина у нашим срцима.

ЈЕЛЕНА, ПЕЂА, АНЂЕЛА и АЦА

У срцу те чувају твоји најмилији: супруга МИЛИЦА, син СИНИША,
ћерка НАТАША, снаја КАТРИН, зет ДЕЈАН, унуци МАРИО, АНА,
ТОМА, МЛАДЕН и МИНА

(119/292892)

(42/1292804)

Волимо те пуно.

Последњи поздрав

ДРАГИЊИ
ДАВИДОВИЋ
од удружења
пензионера
Рафинерије нафте
Панчево

ЈАНЕ ДОДЕВСКИ

(74/292832)

1949–2020.

ДРАГИЊА ДАВИДОВИЋ

Драгој

Хвала што сам била срећна и сигурна поред тебе.
Волим те, заувек ћеш остати у мом срцу.
Супруга МИЦА

Много смо тужни...

(43/292804)

и срећни и поносни јер си била део нас.
Забораву нећемо дати шансу.

Последњи поздрав

Воле те: ТОМА, ВИОЛЕТА, АЊА и ВОЈИН

ДРАГИЊИ
ДАВИДОВИЋ

(118/191892)

Хвала ти за дугогодишње дружење.

Након кратке и тешке болести напустио нас је наш драги
супруг, отац, свекар, зет и дека

Твоји КОСАНОВИЋИ
(73/292831)

ЈАНЕТУ
Последњи поздрав
нашој комшиници

од сина, снаје и унучади.
Хвала ти за све. Почивај у миру и нека те анђели чувају.
СИМА
(44/292804)

Вољеном оцу, тасту и деди

ДМИТАР КАЛИНИЋ

ДРАГИЊИ
ДАВИДОВИЋ

1955–2020.

Комшије у Улици
Вељка Влаховића 13,
Панчево
(117/292890)

Остаћеш вечно у нашим срцима.

ЈАНЕТУ ДОДЕВСКОМ
1949–2020.

Твоја супруга НАДИЦА, синови МИЛАН и МИРОСЛАВ,
снаја МАЈА , унуке МИЛА и ГАЛА и шурак ВИКТОР

300-820, 300-830

А требало је све да буде другачије...
Опрости.

Ћерка НАТАША са породицом

(5/292734)

Последњи поздрав драгом зету

(45/292804)

Последњи поздрав брату

ДМИТРУ КАЛИНИЋУ

ЈАНЕТУ

1955–2020.
Увек ћеш бити у нашим срцима.
ВИКТОР и САША
(6/292734)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом брату

ЈАНЕТУ

ЈАНЕТУ

од брата СТАНЧЕ са породицом

од сестре СТОЈНЕ са породицом

од породице
ЈОВАНОВИЋ

(46/292804)

(48/292804)

(104/292876)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 3. јул 2020.

9. јула навршава се тужних годину дана
од смрти нашег супруга, оца и деде
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Сећање на нашег течу

МИКИЈА

ЖИВОРАДА ЧОЛАКОВИЋА
МИКИЈА

Хвала ти, недостајеш
нам.
Шурак ВАСА
СУБОТИЋ
са породицом

4. јула, у 11 сати, изаћи ћемо на његов
гроб и залити га сузама.

(7/292735)

ЛЕОН АНЂЕЛОВИЋ

Увек ћеш бити у нашим срцима.
Твоја супруга ДАНИЦА, ћерка ДРАГАНА
и син ДЕЈАН са својим породицама

300-820, 300-830

Откуцај твог срца на ултразвуку рађања, осмеха, играња, првог корака,
речи...

(103/191874)

Поштованом

И никада то неће бити заборављено. Наша срца куцају за тебе докле
год не будемо поново заједно у Царству небеском, и тамо ћемо бити
породица, твоји мама и тата.

СЕЋАЊЕ

Сине, моја рана је из дана у дан све дубља. Изгубио сам сина, добру
душу, лепоту.

ДМИТРУ
КАЛИНИЋУ
МИЋИ

НЕНАД СТАМЕНКОВИЋ ТИГАР
4. V 1961 – 31. XII 2019.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји кумови
породица УГРЧИЋ

Вољени никада не умиру јер живе у нашим мислима.
ДУШИЦА ЖИВОТ ТВОЈ

(39/292801)

(106/292879)

Шест месеци откако није с нама наш драги

Мирно спавај, тата Срђан. „Мама јел’ ме волиш”? Знао си одговор, али
ипак желео да чујеш. Хвала ти што си ми улепшао живот дванаест
година. Доћи ћу када Бог буде рекао.
Чекај ме! Воли те МАМАЛЕОНЕ.
Твоји мама и тата
(18/292754)

Драги брате

ЛЕОН АНЂЕЛОВИЋ

ВАСО
НОВАКОВИЋ

2008–2020.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Заувек ћеш живети у мом срцу и у мојим мислима. Срешћемо се
опет једног дана а до тада нека те анђели чувају.

Супруга АНИЦА
и син АНЂЕЛКО
са породицом

Воли те твој брат
Брат НЕМАЊА

Вољени наш, не постоји утеха ни заборав, само туга и сећање на тебе. У
нашим рањеним срцима заувек остајеш и неизмерно нам недостајеш.
Нека нам те анђели чувају.
Твој стриц ДРАГАН, стрина ВЕРИЦА,
брат АЛЕКСАНДАР и сестра ИВАНА са породицом

(128/292928)

(16/292754)

(14/292754)

Помен вољеном тати

ВАСО
НОВАКОВИЋ
Време пролази, али
бол и туга за тобом
никад.
Ћерка СВЕТЛАНА
са породицом

2. јула 2020, у 10 сати, на Новом гробљу у Панчеву, дајемо четрдесетодневни помен
нашем унуку

29. маја преминула је

НАДА УРС
у 81. години, а сахрањена је у Сефкерину на породичном гробљу.
Обавештавамо да ће се четрдесетодневни помен
одржати 7. јула, у Сефкерину, у 11.30.
Ожалошћени: супруг ИВА, сестре ЈОВАНКА и
СЛАВИЦА, сестричине ЉИЉАНА и МАРИЈАНА и
сестрић МАРИО
(25/292768)

(129/292928)

Последњи поздрав брату

2008–2020.
Љубав не престаје одласком нити сећања бледе временом. У нашим срцима живиш
вољен и незаборављен. Топлина твоје љубави заувек ће да нас греје. С нежним сећањем, тугом и љубави у срцу, поносно чувамо успомену на тебе, анђеле мали.
Безбрижно спавај анђеле наш.
Неутешна баба СТОЈАНКА, деда ЉУБА и деда БРАНКО
(15/292754)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ЈАНЕТУ

ЈАНЕТУ

од брата ТОМИСЛАВА, снаје ДРАГИЦЕ и синоваца
ДАНИЈЕЛА и МИЛАНА

последњи поздрав и збогом.
Пријатељи МИЋА и СИМКА МИЛИНОВИЋ

(47/292804)

ЛЕОНУ
АНЂЕЛОВИЋУ

ЛЕОНУ АНЂЕЛОВИЋУ

Драгом пријатељу

(49/29804)

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком и петком
од 8 до 13 сати

Нашем драгом

Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Деда ујка ДРАГИША
са породицом
и прабаба СТОЈАНКА
(107/292880

СЕЋАЊЕ

РАКОЧЕВИЋ

ВУКОСАВА

БРАНИСЛАВ

Године пролазе али туга и бол остају у нашим срцима.
Ваши најмилији
(130/292929)
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Петак, 3. јул 2020.

У суботу. 4. јула 2020, у 10 сати, на Старом
гробљу у Панчеву, даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

Прошло је четрнаест година откако није са нама наш

Панчево, Милоша Требињца 34
ДОСТУПНИ 24 сата

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

063/782-89-59

Уз пензиони чек омогућујемо надокнаду трошкова од ПИО фонда ОДМАХ!
 Велики избор погребне опреме и сређивање
комплетне документације
 Бесплатан долазак у стан сервисног референта
 Превоз покојника уземљи и иностранству


www.pogrebnoandjelovic.com

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
3. јула 2020. навршило се тачно девет година
како сам остао без вољене мајке

ДРАГИЊИ ПЕЈОВИЋ
1929–2020.

МИЛАН ВУЈОВИЋ

Заувек ћеш бити наша драга мајка, бака и
прабака
Твоји најмилији: ћерка ЈЕЛЕНА
и унук СРЂАН са породицом
(97/292862)

Време протиче, а бол за тобом не престаје.

АНЕ БЕРАЦКА
18. VI 1936 – 3. VII 2011 – 3. VII 2020.

Брат СЛОБОДАН са породицом

Мајко, тужних девет година је прошло без тебе.
Само онај који је изгубио мајку може да разуме
како ми је. У мени остаће заувек твој дивни
осмех, енергија и ведрина. Заувек ћеш живети у
мени јер вољени никада не умиру, све док живе
они који их се сећају.
Нека анђели чувају и тебе и мог тату.
Заувек ожалошћени ваш син МИРКО

2. јула 2020. навршава се година откада
није с нама наш драги отац и таст

(114/ф)

(20/292759)

СТЕВО КНЕЖЕВИЋ

3. јула 2020. навршавају се четири године откако нас је напустио наш вољени

2. VII 2019 – 2. VII 2020.
Прошла је година туге и бола, а сећање на
тебе и твоју доброту живи и живеће вечно
јер имаш нас који те чувамо од заборава.

РУЖИЦА ИВАНКОВИЋ
30. III 1951 – 11. VII 2019.
У суботу, у 11 сати, 4. јула 2020. на месном гробљу места Долово,
даћемо годишњи помен.

ДУШАН ВУКОЈЕВИЋ
Оставио си трагове који се не бришу, сећања која не бледе, доброту која се памти и тугу која не
пролази.
Заувек његове: супруга ДРАГИЦА
и ћерка ЈЕЛЕНА са породицом

За њом тугују: супруг БОЖИДАР, сестра ЂУЂА, тетка МЛАДЕНКА,
снаја ЛЕЛА и њена деца пилићи ЗОРАНА, СТРАХИЊА, ДАЈАНА,
МИЛОШ, УРОШ, НИКОЛА, ДАВИД, БОГДАН, НИКОЛА и ПЕТАР
као и многобројна породица и пријатељи

Твоја ћерка ЉИЉА СТАНИСЛАВА
и зет ДУШАН
(31/292776)

У понедељак, 6. јула 2020. године, у 11.30, на
Православном гробљу у Старчеву, даваћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

(13/2922745)

(19/292757)

У недељу, 5. јула 2020, у 11.20, дајемо четрдесетодневни помен

СЕЋАЊЕ

ИЛИН
СЕЛЕНИ САВИЋ
1951–2020.
Ожалошћени: ћерка ЈАСМИНА
и син ПЕТАР са породицом

ЦВЕТАНКИ СМОЛЕНСКИ

(33/292783)

Време брзо пролази, али ти остајеш у нашим срцима.
Твој супруг ИВАН, деца АЛЕКСАНДРА
и ДАНИЈЕЛА са породицама
(59/292816)

У недељу, 5. јула 2020.
навршава се четрдесет
дана од преране смрти
моје сестре

СЕЋАЊЕ

Најбољој тетки

АЛЕКСАНДАР

ДРАГИЦА

9. VII 2000.

4. XII 2016.

Неизмерна љубав и захвалност за сву доброту коју сте нам пружили.
У мислима и срцима чувамо вас од заборава.
Ваши најмилији
(64/292827)

ЦВЕТАНКЕ
СМОЛЕНСКИ
Нека ти је вечна слава.

2. јула 2016. године напустио ме је мој анђео

БРАНКО
РАНИСАВЉЕВ
2011–2020.
Недостајеш...

Твој брат ТИХОМИР
НИКОЛИЋ са породицом

Твоји најмилији

(58/292816)

(34/292786)

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

1. јула 2020. године је шест месеци од одласка нашег
драгог оца

МИЛИЦИ
ГРЧИЋ
Ништа време променило није. Бол је још већи.
Знам да би сада највише
волела да си са нама.

Гледам у небо и тражим
твој лик. Вечно ћу те волети, анђеле мој.

БОЈАНА, МИРКО,
МИЛИЦА

Твоја тетка,
ПЕРА и ИВАН

(113/292889)

ЂУЛЕ КОРОДИ
Ожалошћени синови ЂУЛА и ПЕТАР са породицама
(77/292840)

МАРКО
КОСОВАЦ

(24/292766)

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

Петак, 3. јул 2020.

7. јула 2020. навршава се тужних шест месеци откада нас је напустила наша вољена
мама и нана

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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7. јула 2020. навршавају се две године од преране смрти наше

ГРОЗДАНЕ НАКОМЧИЋ
1948–2018.

ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ
ГОЛУБОВИЋ

Вољена наша, поносни смо што смо те баш такву имали, оставила си нас без
љубави, пажње и привржености. Велика љубав неће престати, а сећања никада неће избледети. Нека твоја племенита душа почива у миру.

4. јула навршава се шест месеци откада
нас је напустила наша

Твоји најмилији: супруг, син, ћерка, унуке, праунуци, снаја и зетови
(4/292733)

Помен ће се одржати 4. јула, у 11 сати, на
гробљу Котеж у Панчеву.

СЕЋАЊЕ

Породица ГОЛУБОВИЋ
(101/292868)

ЕВА ВЛАЈИЋ

5. јула навршава се петнаест година откако није са нама наш

Рођ. Вуковић
1959–2020.

АЛЕКСАНДАР
ЂЕРФИ

ВИНКА ПОПОВИЋ

1975–2017.

Време пролази, али
бол и туга у срцу не
јењава.

РАДИВОЈЕ ДАМЊАНОВИЋ
РАДЕ

Оставила је велику празнину у нашим срцима.

Прошле су четири године откада ниси
с нама, али сећање на тебе никад неће
избледети.

Твоја сестра ОЉА,
зет БАТА и
сестричина ГОГА

Ожалошћени: мајка МАРИЈА, супруг
НИКОЛА, синови ВЛАДА и ДЕЈАН
са породицама и заове ЛЕЛА и СЕКА
(2/293710)

ПОМЕН

Син ДРАГАН ПОПОВИЋ
с породицом

1945–2005.
(37/ф)

(62/292822)

Недостајеш сваког дана. За смех, за радост, за тугу... за све.
Воле те твоји: НАДА, ТАЊА, ЛЕЛА,
ЗОРАН, ФИЛИП, ЕМА и УНА

6. јула 2020. године навршиће се тридесет осам година од трагичне
смрти моје ћерке јединице и десет година од смрти супруге

ДРАГО ЛАЗАРЕВИЋ
1938 – 5. VII 2020.

(41/292803)

Успомену на тебе чувамо дубоко у нашим срцима.

СЕЋАЊЕ

С љубављу и поштовањем: супруга МАРИЦА, син
НИКОЛА, снајка МАРИНА и унук ЛУКА
(11/292741)

РАДЕ ДАМЊАНОВИЋ
Лепе успомене на тебе чувају твоја браћа с’ породицама
(1/292706)

У суботу, 4. јула, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашем драгом

ОЛГИЦЕ
КАРБУНАР

БРАНКЕ
КАРБУНАР

1958–1982.

1939–2010.

СЕЋАЊЕ

Остаје љубав коју смрт не прекида, туга коју време не лечи. С поносом вас помињем у срцу носим. С неизмерном љубављу и поштовањем чувам успомену на ваш драги лик.
Отац и супруг МИЛАН
(3/292727)

ДРАГО ЛАЗАРЕВИЋ
1938 – 5. VII 2020.
С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
тебе.
Твоји: ћерка НЕНА и унука МАКА

ЈОВИЦИ ЈОВАНОВУ

(12/292741)

1946–2020.
Недостајеш нам пуно, али те с поносом чувамо у
нашим срцима.
Твоји најмилији: син АЦА, снаја ЕМИНА, зет
ПРЕДРАГ и унуци НЕНАД, МАРКО и СТЕФАН
(22/292762)

ОЛГИЦА КАРБУНАР
1958–1982.
Нека те у тишини вечног мира прати наша љубнав, јача од времена и заборава.
Ујак БОЖА са породицом
(17/292750)

СЕЋАЊЕ

САБОВ

АЛЕКСАНДАР
ЂЕРФИ
Љубави моја, анђеле
мој – недостајеш. За
све што је било – недостајеш. За све што
долази – недостајеш.
Твоја БИКИЦА
(136/292951)

ОЛГИЦА КАРБУНАР
САВА

ДАНИЦА

2005-2020.
2010–2020.
Време пролази, а љубав и сећање никада.
Ваши најмилији
(70/292829)

СЕЋАЊЕ
8. јула навршава се шест година откако није с нама
наш

СЛОБОДАН НЕСТОРОВСКИ
ЦОБА
1951–2014.

И после толико година, твоја слика не бледи....
Тетка МИРА са породицом
(133/292934)

300-820, 300-830

Недостајеш нам пуно и са поносом те чувамо у нашим
срцима и мислима заувек.
Твоји најмилији
(134/191939)
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Петак, 3. јул 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

УЛИЦА КРАЉА МИЛАНА

НЕ ОДУСТАЈЕМ ОД ПОЕЗИЈЕ

Добијао је и
губио ратове

ФОТО: САНУ

НАШ ГОСТ: ДРАГАНА МЛАДЕНОВИЋ, ПЕСНИКИЊА

Драгана Младеновић
Драгана Младеновић (43) дипломирала је и магистрирала
на Филолошком факултету у
Београду. Досад је објавила
збирке „Нема у томе нимало
поезије” („Смедеревска песничка јесен”, 2003, и Удружење
књижевника и књижевних преводилаца Панчева, 2004), „Распад система” (самиздат, 2005),
„Творница” („Фабрика књига”,
2006), „Асоцијални програм”
(КОВ, 2007), „Омот списа” („Фабрика књига”, 2008), „Родбина” („Фабрика књига”, 2010),
„Маг да” („Фа бри ка књи га”,
2012) и „Слова љубве” („Фабрика књига”, 2014). Године
2016. у издању ИК „Фабрика
књига” изашла је њена првa
књигa песaма за децу „Уљези”,
коју је илустровала Маја Веселиновић, док је ИК „Креативни центар” објавио поезију за
децу „Дар-мар” (2019), коју је
илустровао Борис Комненовић,
те причу „Господин Оливер”
(2020), са илустрацијама Душана Павлића.
Збирка „Родбина” преведена
је на немачки и шведски, а њене песме су превођене и на италијански, енглески, мађарски,
француски, грчки и словеначки. Збирке „Творница”, „Омот
списа” и „Родбина” преведене
су на македонски под обједињујућим насловом „Грађа за
леп роман” (2013). Њена поезија је објављена у десетак релевантних антологија савременог српског песништва, као и у
књи жев ним ча со пи си ма и
стрип-издањима. Добитница је
трију награда за поезију и једне за причу. Поетски опус је
представљала у Берлину, Бечу,
Грацу, Регензбургу, Лајпцигу,
Улму, Малмеу, Гетеборгу, Умеи,
Птују, Скопљу, Сарајеву и у више српских градова. Живи у
Панчеву и ради у служби за
односе с јавношћу у Српској
академији наука и уметности.
До 2016. године радила је у недељнику „Панчевац” као уредница културне рубрике. Била
је коуредница портала „Мале
новине”.
ПАНЧЕВАЦ: Овог месеца је
објављена твоја нова књига, под
насловом „Господин Оливер”.
Након „Уљеза” и књиге „Дар-мар” ово је треће дело намењено деци. О чему се ради у
овој књизи и шта те је инспирисало да је напишеш?
ДРАГАНА МЛАДЕНОВИЋ:
„Господин Оливер” је прича о

патуљку Оливеру који живи у
овом времену, у градској више спрат ни ци, где упо зна је
осмогодишњу Лауру, те се међу њима развија искрено пријатељство. С временом се открива да су Оливер и бића попут њега видљиви само деци,
пошто одрасли губе ту способност. Тиме се заправо алудира
на чињеницу да у процесу одрастања многи од нас изгубе
наивност, маштовитост и доброту коју смо поседовали када смо били мали.
l Књигу прате сјајне илустрације.
– Феноменални Душан Павлић унео је сасвим ново светло у причу о Оливеру и Лаури. Испоставило се да Оливер
није типичан патуљак с белом
брадом и црвеном капицом,
већ – као што он за себе и каже – прави мали господин.
Лаура је црвенокоса и коврџава, а тај изглед у потпуности одговара њеном карактеру. Оливерова симпатија Теодора толико је слатка да је тешко одвојити поглед од ње.
Много ми се допада како их
је Душан доживео и оживео.
За сасвим малу децу илустрација је све. Када је реч о деци
која су тек научила да читају,
мислим да им илустрације помажу да лакше пролазе кроз
наратив, док искуснијим читаоцима оне пружају додатно
уживање у књигама.
l Књига „Дар-мар” проглашена за најбољу дечју књигу
на сајмовима у Београду и у
Нишу. Какав је осећај када неко на овај начин препозна твој
рад?
– Важно ми је да то што пишем стигне до читалаца. У том
светлу посматрам и награде.
Искрено, не постоји веће признање од осећаја који имам
сва ки пут ка да пред де цом
представљам „Дар-мар”. У неком тренутку схватим да су их
песме „купиле”, да деца учествују, труде се да нађу што
више уљеза, желе да чују још
и имају потребу да кажу нешто о својим емоцијама – шта
их радује, шта плаши, шта их
љути…
l Када си уопште почела да
пишеш за децу? Колико се то
раз ли ку је од ли те ра ту ре за
одрасле?
– „Уљези”, који су објављени
у „Фабрици књига”, настали су
из игре с мојом ћерком Катарином када је била мала. Она

је тада обожавала задатке у којима треба да пронађе уљеза у
неком низу слика. Помислила
сам да је добро да се то подигне на виши ниво, тако што се
уместо слика задају појмови.
И тако је кренуло. Када се родила Ирина, ја сам већ стекла
сигурност у обраћању младим
читаоцима, тако да је све резултирало „Дар-маром”.
l Завршила си Филолошки
факултет и годинама радила
као новинар, али си све време
писала поезију. Твоје књиге су
преведене на више језика и добитница си многих награда.
Колико је поезија и даље заступљена у твом животу?
– Не одустајем од поезије,
посебно не од ангажоване и/или
наративне поезије. У наредном
периоду биће објављена моја
поетска збирка „Фемицид и
друге песме”. Као што се у наслову открива, књига се бави
злочинима над женама, односно убиствима жена у Србији
од почетка овог миленијума. У
њој се, између осталог, бавим
узроцима који су довели до тога да се жена доживљава као
власништво мушкарца, које он,
ако му се прохте, може и да
уништи… Испоставило се да је
корен тог феномена изузетно
дубок и да ће бити потребно
много времена да се неке ствари промене.
l Када си схватила да имаш
таленат за писање и ко је то
код тебе препознао?
– Од раног детињства па све
до преткрај студија књижевности веровала сам да ћу стваралачки набој испољити кроз
цртање и сликање. Међутим, с
временом је креативност избила кроз речи. Са стрепњом
сам одштампала двадесетак песама и дала их једном књижевном критичару, који ми је
рекао да их бацим у канту!
Уместо да га послушам, послала сам песме на све могуће
књижевне конкурсе у земљи.
Прву потврду сам добила овде, у Панчеву, од Вулета Журића, који је те године био
уредник „Рукописа”. Хвала му
на томе. Уследиле су позитивне реакције из скоро свих градова у које сам послала песме,
било је и награда, штампана
ми је прва збирка итд. Посебан подстицај дао ми је Дејан
Илић, уред ник у „Фа бри ци
књига”, издавачкој кући у којој сам објавила шест поетских
издања.

Сада радиш у САНУ, као
особа задужена за односе с јавношћу. Какву одговорност носи та позиција и каква су твоја
задужења?
– Испоставило се да ми односи с јавношћу пријају чак и
више него новинарски рад. Када се (због короне) изузме текућа година, Српска академија наука и уметности годишње
приређује преко двеста програма, међу којима су домаћи
и међународни научни скупови, изложбе које види и по више десетина хиљада грађана,
изузетно посећени концерти,
пре да ва ња, ма стер-кла со ви,
трибине… Мој посао је да сваку од тих активности најавим,
повежем организаторе догађаја с представницима медија,
испратим све медијске извештаје о Академији и академицима… Уз то се старам и о
објавама на сајту САНУ и друштвеним мрежама… Речју, то
је ле пе за ко ја под ра зу ме ва
добру организованост и одговоран приступ послу.
l Твоја каријера је веома занимљива и садржи више целина, а опет је све везано за писање. Шта те од свега што радиш највише испуњава?
– Писање поезије и прозе,
дефинитивно.
l Како видиш панчевачку
списатељску сцену?
– Ни мање сцене, ни више
људи од речи. Заиста, нема баш
много градова у Србији који се
могу похвалити толиким бројем књижевних стваралаца. „Рукописи” нам из године у годину поручују да овде стасавају и
неки нови гласови. Можда је
наше заједничко деловање мало спласнуло, говорим о Удружењу књижевника и књижевних преводилаца Панчева, али
свако од нас се тренутно остварује на другим странама, тако
да ћемо бити јачи када се поново људски окупимо и подсетимо суграђане да смо ту и да
умемо да будемо гласнији него што смо сада.
l На шта си највише поносна до сада?
– Нисам тип особе која се
много поноси. Чак и када се у
мени јави понос због нечег шта
сам успела да учиним, а чему
сам тежила, некако се то осећање брзо потроши. Како то
већ иде – живот се брзо врати
у нормалу и увек наилазе нови
изазови.
Мирјана Марић
l

Улица краља Милана Обреновића простире се од угла улица Љубомира Ковачевића и
Стефана Стратимировића на
Тесли. Овако се зове од 2004.
године, а пре тога је носила
име Славка Родића. О овом
народном хероју и генералу
који је 1949. извршио самоубиство пошто је откривено да
га је својевремено врбовала
совјетска обавештајна служба,
а све то представљено као смрт
од срчаног удара (имао је тада
31 годину!), већ смо писали.
Позабавићемо се сада ликом и делом краља Милана
Обреновића (1854–1901), који је на Теслу „дошао” вероватно због близине Улице
Славка Родића са улицaма Милоша и Михаила Обреновића.
После убиства кнеза Михаила за наследника српског
престола је проглашен четрнаестогодишњи Милан, унук
Јеврема Обреновића, рођеног
брата кнеза Милоша, а владало је намесништво.
Под Миланом је Србија води ла ра то ве с Тур ци ма
1875/76. године, после којих
је на Берлинском конгресу
добила независност и нове територије: Врањски, Нишки,
Пиротски и Топлички округ.
Тајним споразумом који је
потписао са Аустроугарском
1881. године Србија се везала за ову царевину, а заузврат
је Беч подржао Миланово крунисање за краља. Био је први
нововековни краљ Срба.
Радикали су 1883. подигли
Тимочку буну, коју је Милан
брутално угушио. После тога
је створио редовну војску, која му је била одана. Милан је
1885. Србију увео и у рат с
Бугарском, и претрпео пораз.

Сливница
Бугарска се замерила Милану Обреновићу кад је после
Тимочке буне пружила уточиште његовом непријатељу
Николи Пашићу. Осим тога,
избио је и спор око једног малог комада земље који се нашао на бугарској страни кад
је Тимок променио ток... А
кад је у септембру 1885. Бугарска прогласила уједињење
с покрајином Источна Румелија, Милан је наредио мобилизацију! За њега је уједињење Бугарске, која је тако
постала двоструко већа од Србије, представљало сметњу
ширењу Србије ка Македонији. Ни народ, ни влада, међутим, нису били за овај рат.
Два месеца је краљ Милан
држао мобилисану војску на
положајима, а кад је 2. новембра рат почео, јесен је већ била одмакла и време постало
кишовито и хладно. Српске
јединице су биле лоше обучене и нису имале довољно муниције. За то време Бугари су
организовали одбрану Софије. У септембру је њену одбрану чинило 3.000 војника, а кад
је рат почео, било их је 30.000!
Милан је, са своје стране,
знатан део својих снага задржао у унутрашњости Србије,
јер се више бојао побуне опозиције него Бугара. Осим тога, лично је преузео команду,
па кад је
рат почео,
де ша ва ло
се да једна
дивизија

губи битку, а две поред ње јој
не помажу, јер није имао ко
да им нареди да ступе у борбу. Одлучујућа битка се одиграла на Сливници од 5. до 7.
новембра и у њој је српска
војска поражена.
Чим су до њега дошле прве
непроверене гласине да Бугари надиру ка Цариброду, данашњем Димитровграду, Милан је наредио да се штаб повуче у Пирот, а команданти
дивизија остављени су да се
сами сналазе. Наредног дана
краљ је побегао још даље ка
Нишу, у Белу Паланку. Министрима је рекао да се осећа
кривим за пораз и да ће сместа абдицирати. Бугари су за
то време надирали даље, узели су и Пирот, и да би спречио потпуну пропаст, председник владе Гарашанин запретио је Милану да ће га својом руком убити ако се сместа не врати у штаб и не покуша да успостави команду...
Овај рат је прекинут кад је
Аустроугарска, да би заштити ла Ми ла на, на ре ди ла
Бугарима да стану или ће се
она умешати. Доцнијим уговором о миру поништена су
њена освајања и границе враћене тамо где су биле пре рата.

Развод
Кршећи закон и изазивајући
потресе у држави, развео се од
супруге краљице Наталије
(1888) и повукао с престола у
корист сина Александра (1889).
Док је процедура развода
још трајала, аустроугарском
посланику у Београду 1887.
године признао је да се „у њему зачела једна романтична
страст”. Он се, наиме, заљубио у Гркињу Артемизу, удату за сина Филипа Христића,
некадашњег председника владе и министра у неколико влада. Један хроничар описује је
овако: „Ни лепа ни у првој
мла до сти ни дра же сна ни
умиљата нити има вишег васпитања”. Милан је њеног мужа поставио за свог личног
секретара, а онда сваког дана
не кријући се – у кочијама с
краљевским грбом и пратњом
гардиста – одлазио у његов
стан у Кнез Михаиловој улици, његовој жени.
Иако је био познат по својој страсти према лепшем полу, и имао бројне љубавнице,
Милан се у Артемизу озбиљно заљубио и решио да се њоме ожени. Имао је 35 година.
Само месец дана касније
Артемиза је у Цариграду родила Милановог ванбрачног
сина Ђорђа. Да би био поред
ње, сада већ бивши краљ обелоданио је да иде на хаџилук
у Јерусалим, што је изазвало
згражавање јавности!
Страст према Артемизи убрзо је прошла, а она му је претила објављивањем његових
љубавних писама у којима је
износио и политичке ставове
који нису били за јавност. После праве шпијунске акције
Артемизи су та писма украдена, а краљ Милан је могао
опет да зарони у вртлог монденског живота.
Због сукоба са Александром
око женидбе Драгом Машин,
за у век је 1900. оти шао из
Србије.
Умро је од упале плућа. Сахрањен је у Крушедолу.

Улица Милана Обреновића
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КАКО УШТЕДЕТИ НЕКИ ДИНАР У ОВА ТЕШКА ВРЕМЕНА

НЕИСПОРУЧЕНЕ ПОШИЉКЕ (НИ)СУ ОД КОРИСТИ
У данашње тескобно време (иако понеки о њему имају другачије мишљење) многима је стало до тога да ушпарају неки
динар.
Заправо, циљ им је да подмире своје (немале) потребе
диктиране инвазивном потрошачком грозницом, тако што
ће купити нешто половно да
„за ситне паре одради посао”.
Некаква решења за ублажавање те беспаричне ситуације,
поред већ „славом овенчаних”
бувљака, нуде и продавнице
јефтине половне робе популарно назване секондхенд.
Повремено је могуће за готово бамбадава наћи и нешто
расходовано, а колико-толико
употребљиво, на аукцијама, попут оне коју је пре неки дан
организовала Пошта Србије.
Трагом вести коју је, поред осталих (медија), објавио и наш
лист, у петак, 26. јуна, нешто
пре поднева, испред главне панчевачке Поште (у Улици Светог Саве) окупио се неки силан и помало „шарен” свет. То
„шарен” односи се, пре свега,
на старосно доба чинилаца те
гужве, јер их је (иако понајвише младих) било различитих
„узраста”.
А све њих је у ту високоризичну гомилу у ова епидемиолошка времена довео само један циљ – да за мале паре прибаве нешто, додуше половно,
што би им било од неке, боље
рећи било какве користи.

Гужва у Пошти за робу
од 20 динара
Наиме, повод њиховог окупљања била је такозвана јавна про-

Пошти на њихове очи пред аукцију узели све што ваља.

Ко пре уграби...

Велико интересовање за јавну (рас)продају у Пошти
стигло на планирану адресу.
Одокативним прелетом преко
242 најављена изложбена артикла могло се закључити да
је највише било гардеробе, па
обуће, есцајга, књига, као и разне технике и бижутерије.
Било је предвиђено и аукцијско надметање у зависности од интересовања купаца за

различити примерци сатова, па
ручна вага или пар хеланки.
Једна од скупљих ставки било
је мушко одело, које се, уз мало среће, могло добити за триста динара, док су, с друге стране, фармерке вределе педесет
динара, а шминка, стикер, чарапе, плави боди или, чак, телефон – свега 20 динара.

била децидирана – нема фото гра фи са ња. Не ду го за тим
испоставило се да нам није
дозвољено ни да правимо аудио-снимке у унутрашњости
зграде.
Ипак, нико није могао да
нам забрани да разговарамо с
људима који су учествовали у
продаји и забележимо њихове
утиске о „затеченом стању”.
Многи од њих нису имали ништа ни против тога да њихова
слика изађе у овој репортажи,
што се види из приложеног.

Од ракијских чаша до
плоче „Стонса”

Неко је уграбио наочаре, неко мајицу…

… неко компресор, а неко блузицу
даја неиспоручених пошиљака,
која је организована у просторијама поменуте институције.
А међу тим свакојаким и не
баш пре те ра но ску по це ним
стварчицама нашло се све оно
што из не ког раз ло га ни је

поједине артикле, а за ту намену одређене су и стартне цене. Тако се, рецимо, за комплет ви љу ша ка и шест ке рамичких тањира могло лицитирати почев од 100 динара,
на ко ли ко су про це ње ни и

На лицу места затекла се и
наша екипа, али као последица (не)предусретљивости управе Поште, нисмо добили прилику за забележимо шта се
унутра догађало, јер је, из нама нејасног разлога, одлука

СЕ КОНД ХЕНД ЗА УТЕ ХУ
За оне који су закаснили или
нису били склони гурању и
грабљењу, „утешна награда”
била је оближња секондхенд
радња „Мој шоп”.
Тамошња
продавачица
Милка Векецки каже да
фирма нуди женску и мушку
гардеробу, као и постељину.
Према њеним речима, најскупљи су прекривачи, који
иду до шестсто динара, док
се веш и торбе могу наћи и
за педесет динара.
– Ка да стиг не ро ба,
углавном петком, прва два
дана кошта по артиклу око
триста динара. Како време
одмиче, цена пада на сто,

па на педесет динара, јер
нам је циљ да обрт буде већи. Нема ценкања, а принцип је и да нема враћања
робе. Откада је кренула ситуација у вези с короном,
не ма ве ли ких гу жви јер
истовремено може да уђе
највише шесторо људи, уз
поштовање свих заштитних
мера – каже продавачица.
Све у свему, многи се
снабдевају на овакав начин,
попут суграђанке Анке Коларик, која је баш купила блузу
за триста динара и задовољна је квалитетом, а у овој
беспарици јој свака уштеда
добро дође.

А што се тих „импресија” тиче, на основу реакција учесника, оне и нису биле претерано
импресивне. Још много пре почетка јавне продаје испред улаза у Пошту концентрисао се
велики број људи, међу којима
се осетила нервоза с обзиром
на то да су боље позиционирани такмаци у овој аукцији, који били у предњим редовима,
вирећи кроз засторе, опазили
да запослени пребирају по роби спремној за аукцији и зато
су гласно негодовали.
Када им је дозвољено да уђу
у зграду, појединци су исказали и незадовољство због тога
што су организатори захтевали да приступ имају само они
са заштитним маскама, па су
се неки мало и ту бунили или
чак и одустали, док су се неки
други растрчали по околним
апотекама не би ли се адекватно опремили.
Недуго затим почели су да
излазе и први „срећни купци”,
иа ко ве ћи на њих и ни је

изгледала претерано расположено, па нису желели ни да
говоре за медије, а још мање
да открију идентитет.
То не важи за суграђанку Миру Јовановић, која наводи да је
дошла из знатижеље и да није
тако лоше прошла, па је, упркос гужви и великој врућини,
успела да купи сет за ракију за
сто динара, као и наочаре за
сунце по истој цени.
С друге стране, Милица Бојковић каже да је била на хиљаду лицитација по Београду и
другде и да ово није било ништа више од опште отимачине, а напослетку је успела да
„отме” бижутерију по ценама
од 20 од 50 динара. И њој је засметало што су запослени у

Девојка која се представила као
Марија као главни разлог доласка истиче једну пошиљку
која је враћена јер тада није
имала новца да је подигне. Нажалост, није је нашла, за разлику од пријатељице Тијане –
она је наишла на пакет који је,
пре годину дана, послала извесној жени, што је сада платила 40 динара.
Друга млађа суграђанка је са
„аукције” изашла богатија за
једну блузицу од сто динара,
јер је закаснила и, поред гардеробе, ништа вредно није видела. Њена вршњакиња Јања
ушла је, како каже, отприлике
педесета и у том хаосу, у којем
је једва дисала, ипак успела да
за педесет динара „ћапи” мушку мајицу за свог дечка Слободана. Он додаје да се сам никако није снашао у том метежу
и маси „треша” попут „самсунга 2001”, ћелавих гума или ципела из Титовог доба, јер су се
сви „натрпали на двадесет квадрата и грабили шта дохвате”.
Никола се слаже да је био
кркљанац, као и да су они који
су први ушли могли да уграбе
нешто квалитетније, попут мобилних телефона или сатова, а
он се „изборио” (за 400 динара) за компресор и неки украс.
Човек упадљиво рокерског аутфита пазарио је један ел-пи албум „Стонса”, који није имао у
богатој колекцији плоча, будући да и даље воли да слуша
музику с грамофона, а притом
је за 50 динара купио и метални боксер.
И он је, попут многих других купаца, који су желели да
остану анонимни, истакао да
је продаја била лоше организована, а да се уместо аукције
све махом одвијало по систему „ко шта зграби”.
Као и, нажалост, у многим
дру гим већ ви ђе ним си ту а цијама...
Јордан Филиповић

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке недеље
биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, односно објављене њихове фотографије са основним подацима.
Нови власници ће потписивати уговор којим ће се обавезати на то да ће својим будућим љубимцима пружити
адекватну негу.

Пољаци
Надомак једног салаша близу
града пронађена је мала псећа породица. У питању су три
женска штенета и њихова мајка, која је принуђена да лови
по пољима како би се прехранила и збринула малишанке.
Оне су спремне за усвајање и треба их што пре удомити,
јер је близу главни пут, а ту тешко могу да преживе. Уколико
их нека племенита душа „усвоји”, превоз им је обезбеђен, а
мама ће бити стерилисана када се штенци удоме.
Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон
069/29-29-399.

Малци из центра
Неколико штенаца пронађено
је у центру града у претходних десетак дана.
Неки од њих су остављени
без икакве шансе да преживе
и да се сами снађу, а два су
пронађена у кругу градске болнице.
Лепи су, разиграни и мазни, а дом им је хитно потребан,
јер се привремено налазе у градском прихватилишту у Власинској улици, где не могу дуго да остану.

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ФУДБАЛСКИ КЛУБ ЖЕЛЕЗНИЧАР ЗАПОЧЕО РАД

„ДИЗЕЛКА” УПАЛИЛА МОТОРЕ...

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У КАРАТЕУ

БОБА БИТЕВИЋ ПРВАК СРБИЈЕ
После три месеца одлагања,
због пандемије коронавируса,
прошлог викенда у Чачку је
одржано Првенство Србије у
каратеу, уз поштовање свих
мера заштите које је прописала Влада Републике Србије.
КК Динамо је и овог пута
био један од успешнијих клубова, јер су његови чланови
освојили златну и две бронзане медаље.
Највреднији трофеј је заслужио најбољи каратиста у нашој
земљи – Слободан Битевић. Он
је тријумфовао у категорији
преко 84 кг и ово је његова једанаеста титула шампиона Србије. Бронзана одличја су зарадили млади репрезентативци Динама Дарко Спасковски
(у категорији до 60 кг) и Урош
Петровачки (категорија до 67
кг). Дарку је ово био дебитантски наступ у сениорској конкуренцији, док је Урош поновио прошлогодишњи успех.

категорији до 48 кг, а тријумфовали су и сениори Дарко Спасковски (категорија до
60 кг) и Урош Петровачки
(категорија до 67 кг).
Сребром се окитио сениор
Слободан Битевић у категорији преко 84 кг, који није
наступио у финалу због повреде. Бронзано одличје зарадила је јуниорка Маја Жунић у категорији до 53 кг.
Иако су остале без трофеја,
одлично су се бориле јуниорка
Александра Стоилковски и кадеткиња Јелена Милентијевић.
Због повреда нису наступили
Никола Ивановић, Александар
Анђелковић и Тамара Живић.
Запажен наступ на Купу
Војводине имали су и чланови Карате клуба Младост из
нашег града.
Најсјајнију медаљу, у борбама за јуниорке, у категорији до 53 кг, освојила је Анастасија Јаредић.

БРОН ЗА ЗА МИЛО ША
На Првенству Србије у
Чачку Карате клуб Младост представљао је сениор Милош Макитан.
Он је радио у категорији
преко 84 кг, у оној у којој
се надмећу најбољи борци
из наше земље.
Милош је после добрих
борби освојио бронзано
одличје и права је штета
што није имао мало више
спортске среће јер је био
надомак финала.
У свом првом наступу у сениорској конкуренцији без медаље су остали млади Александар Здешић и Никола Ивановић. Обојица су изгубили од
првака Србије у својим категоријама. У реперсажу је Александар заузео седмо место, а Никола због повреде није могао да
ради меч за бронзану медаљу.
Такмичари Динама заблистали су и у Купу Војводине,
који је одржан у Новом Бечеју.
Златне медаље су освојили
јуниори Александар Здешић
у катама и Сања Маленов у

Сребром се окитила екипа
јуниорки у борбама, у саставу:
Анастасија и Анђелина Јаредић, Миљана Романов и Сашка Тесла, а бронзе су припале Анђелини Јаредић, као и
женском кадетском тиму у борбама који су чиниле Катарина
Петровић, Сара Жунић и Миљана Тодоровић. Иако је остао
без трофеја, добар наступ имао
је сениор Дамјан Стојановић.
У суботу, 4. јула, у Беочину
ће бити одржан Куп Србије, на
којем ће наступити сви квалификовани такмичари и екипе.

Марко Перовић нови
шеф стручног штаба
Од 10. јула на
Златибору
Најбољи фудбалски колектив
са ових простора опет је у пуном погону. Поштујући мере
Владе Републике Србије, а с
циљем превенције ширења коронавируса, Фудбалски клуб
Железничар започео је припреме за наступајућу сезону у
Првој лиги Србије.
Оно што је поклонике „најважније споредне ствари на
свету” у нашем граду и околини највише занимало данас је
и званично обелодањено – нови шеф стручног штаба ФК-а
Железничар је Марко Перовић, некадашњи фудбалер Војводине и Црвене звезде и интернационалац у Кремонезеу,
Витесеу, Спортингу из Хихона,
бечкој Аустрији, Анкони, Наполију, Гросету, Пистојезеу...
Марку Перовићу ће у раду
помагати и Марко Андрејић,
те тренер голмана Владимир
Растовић, кондициони тренер
Предраг Добрић, али и лекарски тим који чине Драган Милановић и Ивона Јапунџа.
Нови шеф стручног штаба популарне „старе даме” с Тамиша
представљен је у просторијама
клуба, а бројни представници
медијских кућа који су присуствовали његовој промоцији само су још један доказ да је Железничар постао прави спортски хит и да се сваки потез у
овом спортском колективу прати с великом пажњом.
– Још једном бих захвалио
бившем тренеру Душану Јеврићу на сарадњи, а пред нама су
нови изазови. Марко ће имати
пуну подршку свих нас у клубу
и верујем да ћемо успети да
остваримо добре резултате. Костур екипе је остао на окупу,

што је најважније, а до почетка првенства имамо довољно
времена да сложимо све коцкице – рекао је на представљању новог шефа стручног штаба
спортски директор Железничара Саша Радуловић.
Својим доласком у Панчево
Марко Перовић је изазвао велико интересовање јавности.
– Упознао сам се са амбицијама клуба и верујем да ћемо
сви заједно остварити све оно
што будемо зацртали. Прва година у вишем рангу је по правилу и најтежа, још увек не знамо тачно ни када ће почети првенство, ни ко ће све играти

у Прву лигу Србије и даље су
ту, првом тиму је прикључено
и неколико момака из омладинског погона, а има и неколико фудбалера који су на проби. Сви они ће имати прилику
да се наметну стручном штабу
и да својим односом према тренинзима, али и грбу који носе
на грудима, заслуже своје место у екипи која ће 10. јула отпутовати на припреме на Златибор.
– Момци, пре свега желим
вам добродошлицу и повратак
на терен. Одмах на почетку да
кажем да нико нема температуру и то ће наредних дана

Прву лигу Србије, али ми гледамо своја посла. Ове припреме ће свакако бити врло специфичне, јер је и пауза због коронавируса била изузетно дуга, али ћемо заврнути рукаве и
почети да радимо. Најпре ћемо тестирати све играче, а потом ћемо полако појачавати интензитет рада – рекао је у првом обраћању новинарима нови тренер популарне панчевачке „дизелке” Марко Перовић.
На првој прозивци првотимаца окупило се 35 играча. Они
који су изнели највећи терет
прошле сезоне када је остварен историјски успех и пласман

бити први услов за тренинг.
Пре свега желим вам добро
здравље, али и добре припреме. На првој прозивци је велики број играча, па хоћу да кажем да ће бити и долазака у
клуб, али и одлазака из клуба.
Мислим да смо довели тренера баш по мери клуба. Марко
Перовић је познато фудбалско
име, и као играч, али и као
тренер. Пред нама је специфична сезона, како због коронавируса, тако и због врло захтевног такмичења које нас очекује. Учинићемо све да појачамо играчки кадар, али пре свега желимо да уживамо у фуд-

балу и да се на најлепши начин представимо у Првој лиги Србије. После дугог времена Панчево је опет на великој
мапи фудбалске Србије. То је
за Железничар велика част,
али и обавеза. Пратићемо ваш
однос на терену, али и ваше
понашање ван њега, јер је то
сегмент о коме се одувек водило рачуна у нашем клубу. У
сваки меч ћемо ући са жељом
да победимо, зато нам у тиму
требају победници. Верујем да
сте то ви. Још једном, желим
вам здравља и среће, а на вама је да се докажете стручном
штабу – истакао је у обраћању
првотимцима председник Железничара Зоран Наунковић.
Првој прозивци су присуствовали: голмани Бојан Кнежевић,
Бранислав Катанић и Иван Лучић, као и играчи: Бојан Трипковић, Борко Аничић, Лазар
Марковић, Филип Дамјановић,
Георгије Јанкулов, Марко Башановић, Александар Милин,
Андреј Пуповић, Душан Плавшић, Љубомир Стевановић, Јован Вучетић, Михајло Топаловић, Јордан Јовановић, Лука
Стојановић, Милош Савановић,
Никола Радисављевић, Милан
Зорица, Лука Петровић, Марко Стојанов, Лазар Танасковић,
Данило Ковачевић, Ђорђе Ивковић, Алекса и Филип Санадер, Оскар Кемењ, Слободан
Богојевић, Михајло Адамовић,
Матија Кошанин, Вукашин Јовковић, Алекса Јелић и Душан
и Никола Стегњаја.
„Стара дама” с Тамиша 10.
јула одлази на Златибор на десетодневне припреме, а већ су
заказане и неке контролне утакмице. Железничар ће на српској планинској лепотици одмерити снаге са суперлигашима суботичким Спартаком, Металцем из Горњег Милановца
и Златибором, а предстоје јој и
дуели са ужичком Слободом,
Вршцем и Борцем из Сакула.

Новица Стојановић, а све то је
испратио и његов клупски колега Иван Мишкељин, па је такав редослед остао до самог финиша.... По веома тешком времену за трчање и не баш лакој
стази, дугој 21,1 км, Новица
Стојановић је у циљ ушао као
победник, с резултатом 1:21,01,
док је Иван Мишкељин био други, с временом 1:22,17.
У полумаратону је учествовао и Иван
Јевтић, који се полако враћа у
форму, а представници Паноније у маратону, на стази дужине 42,2 км, такође су имали
добре резултате. Љиљана Тасић је заузела седмо место, док
је Жељко Зељковић маратон
завршио као петопласирани
такмичар.
Већ у недељу чланови овог
клуба имали су нова искушења.

На екипном Првенству Србије
у конкуренцији старијих јуниора панчевачки „панонци” су у
укупном пласману заузели седмо место.
Први је наступио Душан Билкан, у скоку увис и троскоку, док
је одмах након тога сјајни Марко Стојиловић освојио сребрне
медаље у бацању копља (44,03
метра) и бацању кугле (11,61
метар). Успешне наступе су имали и Урош Остојин у скоку удаљ,
као и Александар Дугић у трци
на 110 метара с препонама и
надметању на 800 метара. Дамјан Чикић је био одличан у трци на 100 метара, док је на 400
м остварио лични рекорд који
сада износи 54,18 секунди.
На крају је наступила штафета Паноније у трци на 4 x
100 метара у саставу: Лазић,
Остојин, Билкан и Чикић.

ПОЧЕТАК АТЛЕТСКЕ СЕЗОНЕ НА ОТВОРЕНОМ

„ПАНОНЦИ” СИЛНИ НА СТАРТУ
Током протеклих седам дана
чланови Атлетског клуба Панонија из нашег града учествовали су на два такмичења и са
оба су се у свој град вратили
окићени трофејима.
На митингу у Сремским Карловцима надметало се преко
300 атлетичара, од атлетских
школа до сениора.
Као најмлађа учесница у групи деце из атлетских школа
бронзану медаљу за Панонију
освојила је Нина Штркаљ у трци девојчица на 400 метара.
Одмах након тога, у истој узрасној категорији, Бојан Карафиловски је на свом првом такмичењу у бацању вортекса заузео четврто место, што је велики успех, јер је са 23,20 метара
био надомак бронзе.
Уследиле су спринтерске дисциплине на 60 и 200 метара,

у којима су наступиле Исидора
Павловић и Лајчи Штркаљ. Оне
су у веома јакој конкуренцији
заузеле четврто и пето место.
У мушкој конкуренцији неприкосновен је био спринтер
Паноније Занди Штркаљ, који
је у категорији млађих пионира очекивано освојио златне
медаље у тркама на 60 и 200
метара. Узбудљива је била и
трка старијих пионирки на 600
метара, у којој је Ана Драгојевић освојила златну медаљу
тактичким трчањем и феноменалним финишем. У јуниорској категорији, бронзану медаљу у трци на 1.000 метара
узео је Александар Дугић, док
је у спринту на 60 метара у
надметању сениора тријумфовао Александар Бошковић.
Чланови овог младог, али све
по пу лар ни јег пан че вач ког

спортског колектива имали су
успеха и на једанаестом „Новосадском ноћном маратону”,
који је одржан у суботу, 27.
јуна. Па но ни ју је на том

престижном надметању представљало петоро атлетичара.
У мушкој конкуренцији, у полумаратону, од самог почетка
трке веома јак темпо задао је
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ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ОЛИМПИЈСКОМ ТРИАТЛОНУ

ПРВИ ПАНЧЕВАЧКИ АУТО-СЛАЛОМ

СЈАЈАН ДОГАЂАЈ У РЕЖИЈИ ФАНАТИКА

Велико интересовање
такмичара
Одлични резултати
наших суграђана
Љубитељи спорта у нашем граду, посебно они који воле аутомобилизам, дочекали су својих
пет минута. После свега што је
спортске колективе задесило
ове сезоне и одлагања свих манифестација услед пандемије
коронавируса, коначно је стартовала сезона у ауто-слалому.

Ауто-мото спортско удружење Фанатик из Панчева је
у недељу, 28. јуна, организовало први ауто-слалом у нашем гра ду, ко ји је, пре ма
очекивањима, изазвао велико
интересовање.

Ауто-слалом је дисциплина
која је намењена подједнако
свим категоријама такмичара,
како почетницима, тако и професионалним возачима. Чланови клуба из нашег града уложили су велике напоре да у
релативно кратком року организују и припреме све што је
потребно за један несвакидашњи догађај. АМСУ Фанатик
је млад клуб који се непрестано развија и расте, па је једна
оваква манифестација била велики изазов за све људе из тог
удружења.
Циљ овакве манифестације
је првенствено едукација младих и преусмеравање трка са
улице на стазу, где им је и место.
Дакле, баш на Видовдан, на
паркингу испред фабрике ZF
одржан је први панчевачки ауто-слалом, на коме су учествовали такмичари из целе Србије, као и гости из Босне и
Херцеговине.
На старту су се појавила 72
такмичара, а најуспешнији у
генералном пласману био је
Витомир Цветић Суси, који је
по ста вио и ре корд ста зе –
00:1,17.646. Иако су најавили
свој долазак, такмичари из Хрватске су ипак изостали због
нових мера њихове владе и тренутне ситуације у вези с коронавирусом.
Оно што је посебно занимљиво, јесте чињеница да су
се трке одвијале на потпуно
новој стази, која је комбинација технички изазовног паркинга и озбиљних праваца са
шиканама и капијама, што би

поклоници ове спортске дисциплине рекли – за свачији
укус.
Панчевачки „фанатици” су
били добри домаћини, али и
успешни такмичари. У конкуренцији клубова Фанатик је
освојио друго место, а оно што
је још важније, имао је представнике у скоро свим класама.

класи 7 друго место припало
је Ср ђа ну Пе тр о ву, а тре ће
младом Дарку Терзићу. У класи 8 сјајан је био Дамир Ђухић, који је освојио најсјајније одличје.
Шампионат Србије у ауто-слалому наставља се 19. јула
у Аранђеловцу. Панчевци очекују још боље резултате својих

Најсјајнија одличја су заслужили млађи кадет Стефан Бирка, кадет Богдан Јелача, сениор Петар Ивачковић и ветерани Марјан Лукић и Владимир Савић. Сребр на од лич ја су за ра ди ли
млађи кадет Стефан Јелача
и Владимир Савић у апсолутној конкуренцији, као и
Андријана Томић. Лука Глиго рић је осво јио брон зу у
спринт триатлону у апсолутној конкуренцији и злато у
надметању јуниора. Огњен
Пе ри шић је био тре ћи у
спринт триатлону у конкуренцији јуниора.
Сезона се наставља у недељу, 12. јула, када ће у Вршцу
бити одржана трка Првенства
Србије у акватлону.

ТРИЈУМФ МИХАЈЛА И ПЕТРА
Тако је у класи 1 трећепласирани био Милан Ђорђијевски. У класи 2 су већином доминирали возачи из домаћег
клуба. Прво место је освојио
Зоран Малетин, док је Михаило Крчадинац био трећи. У класи 3 бронзу је заслужио Стеван
Димитријевић. У класи 4, већ
по традицији, одвијала се жестока борба. Прошлогодишњи
шампион Никола Алимпић је
овог пута освојио треће место.
Класа 5, иако је била најбројнија, бар када су чланови домаћег клуба у питању, није имала
освајача трофеја из Панчева. У

„фанатика”, чији је број, с прошлогодишњих седам, порастао
на 20 такмичара. С обзиром на
то да је њихова мисија да аутоспорт приближе младима и да
уличне тркаче преселе са улице на стазу ради безбедности
грађана и возача, може се рећи да су на добром путу.
Сви учесници панчевачког
ауто-слалома напустили су поприште догађаја са само једном жељом – да се и догодине
сретну на истом месту. Не треба сумњати да ће та да овај
спортски спектакл бити подигнут на још виши ниво.

МЕДАЉЕ СТИЖУ СА СВИХ СТРАНА

Божанић у трци на 800 метара,
што је иначе његова споредна
дисциплина. Мало спортске среће зафалило је Лани Цветкоски
да као пионирка освоји медаљу
у бацању диска и копља. Она се
пласирала на четврто место у
бацању диска, а за само шест
центиметара изгубила је бронзану медаљу у последњем хицу.
Она је и у бацању копља заузела
четврто место.
АК Динамо има изузетно густ
распоред такмичења за наредни период. Његовим члановима

На Сребрном језеру надомак
Великог Градишта, у организацији Српске триатлонске уније, у недељу, 28. јуна, одржано
је првенство државе у олимпијском триатлону, који се састоји од 1.500 метара пливања,
40 километара вожње бицикла и 10 километара трчања.
Уз ту главну трку, одржане
су још четири пратеће трке:
мини-триатлон за пионире,
брзи триатлон за млађе кадете, супер спринт триатлон за
кадете и спринт триатлон (750
м пливања, 20 км вожње бицикла и пет километара трчања) за јуниоре и сениоре.
Триатлон клуб Тамиш се
представио са двадесет једним такмичаром, а они су
освојили дванаест трофеја.

ОМЛАДИНСКА ЛИГА СРБИЈЕ У ВЕСЛАЊУ

НОВИ УСПЕХ АТЛЕТИЧАРА ДИНАМА
Традиционалан атлетски
митинг за млађе јуниоре
„Трофеј Београда” одржан
је у суботу, 27. јуна, на стадиону Војне академије у
главном граду. Надметали
су се готово сви најбољи
млађи атлетичари из Србије, а у тако јакој конкурен ци ји АК Ди намо се
представио с готово најјачом екипом, из које је изостала Марија Мркела, која
је имала обавезе у школи.
Златну медаљу је освојио Алекса Живанов у бацању копља, с даљином од
готово 50 метара. Он је заслужио и сребрно одличје
у бацању кугле. Други највреднији трофеј за Динамо зарадила је Анастасија Мркела у трци на 400 метара, с
резултатом 1:00,60. Страхиња
Стевшић је био трећи на 800
метара, поставивши нови лични рекорд, који сада износи
2:00,57. У овој трци су наступили сви најбољи атлетичари
у Србији, тако да је Страхиња
показао да, иако најмлађи у
конкуренцији, с правом очекује борбу за трофеј и на Првенству Србије.
Одличан наступ, с новим личним рекордом, имао је Андреја

ТАМИШ ОПЕТ МЕЂУ НАЈБОЉИМА

предстоје првенства Србије у
свим узрасним категоријама,
куп државе за јуниоре, као и
првенства Балкана.
У недељу, 28. јуна, на атлетском стадиону у Сремској Митровици одржано је екипно Првенство Србије за јуниоре. На
такмичењу су биле присутне све
најбоље екипе у Србији у женској и мушкој конкуренцији.
Атлетски клуб Динамо наступио је у обе категорије и у
обе је заузео шеста места. На
екип ним пр вен стви ма су

заступљене све дисциплине, за које клуб из нашег
града нема ни минималне
услове за вежбање, као што
су на пример скокови удаљ
и увис, троскок, трке с препонама...
Поново су најуспешнији на такмичењу били Марија Мркела и Алекса Живанов. Марија је тријумфовала у трци на 800 метара, док је Алекса Живанов освојио златну медаљу у бацању копља.
У тркачким дисциплинама добар наступ имали
су Анастасија Мркела, Страхиња Стевшић и Андреја
Божанић, истрчавши 800
метара с новим личним рекордом. Запажене резултате у
скакачким дисциплинама имали су Марија Ракиџић и Страхиња Кнежевић (скок увис) и
Катарина Њари (троскок).
Допринос Динамовом пласману на шесто место дали су
и: Андреа Милићев, Тијана Николић, Лана Цветкоски, Лана
Анђеловски, Наталија Констадиновић, Дамјан Марковић и
Матија Перић.
На оба такмичења екипу је
пред во дио тре нер Љуп чо
Цветкоски.

Друго коло Омладинске лиге
Србије у веслању одржано је
у суботу, 27. јуна, у Чуругу.
На регатној стази која је постављена на делу меандра реке Тисе наши најбољи кадети
и пионири веслали су за нове
бодове и што бољи пласман у
оквиру овог такмичења.
Млади веслачи Тамиша су
с пуно ентузијазма и овог пута
постигли запажене резултате
и скренули пажњу на себе.
Иако најнеискуснији, јер
им је ово била тек друга регата у каријери, Михајло Марковић и Петар Перић су у пионирском дубл-скулу показали свој рас ко шан та ле нат,
освојили златну медаљу и тако преузели вођство у генералном пласману Омладинске лиге. Друга екипа Тамиша у дубл-скулу, коју су чинили Огњен Виденов и Марко Јанчикин, била је четврта
у истој финалној трци.
Сребрно одличје су освојиле девојчице из Тамиша у четве рац-ску лу за пи о нир ке.
Марта Станчић, Теодора Дангубић, Анђела Зенг и Мартина Герстнер показале су своју
борбеност и упорност и поправиле свој пласман у односу

на претходну регату, када су
биле треће.
Пионирски четверац-скул
Тамиша у саставу: Јован Стојиљковић, Павле Милутиновић, Дамјан Стојковић и Урош
Јелкић заокружио је успех
панчевачког клуба, и то освајањем бронзане медаље.
Веслачки клуб Тамиш је
очигледно успео добро да се
реорганизује у новонасталој
ситуацији. Појединачни, самостални систем тренинга је
веслачима омогућио очување
форме у току два месеца карантина. Зато не треба сумњати да ће веслачи Тамиша
и у наставку сезоне остваривати добре резултате.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: 1. Ле7
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Увелико траје сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био,
а неко се тек спрема за одлазак из града.
Суграђани, ако сте
расположени за то да шест
месеци, почев од октобра,
добијате бесплатан
примерак „Панчевца”,
шанса је ту! Довољно је да
на адресу Вука Караџића
1, с личним подацима,
пошаљете лепу
разгледницу или на имејл
pancevac@pancevac
-online.rs фотографију
с летовања с назнаком
где је она снимљена.
Ако се ваша импресија
појави на последњој
страни листа закључно
с бројем који излази
18. септембра – награда
је ваша.

Вера
Чудно је чудо.
Та вера.
Уме да понесе.
До суза радосница, до осећаја да можеш да летиш.
Али зна често и да разнесе.
Унајмање, сва дубока уверења.
Ово последње звучи контрадикторно.
Мада знамо да је живот баш такав.

P. S. Допишите нам
реченицу-две
како вам је било...

Уроше, Наташа,
верни читатељи,
честитамо!
Од првог октобарског
броја „Панчевац” ће
стизати на вашу адресу.
Редакција

Крај разваљеног

Поздрав свим читаоцима „Па
нчевца” из
Урош и Наташа уживају у при предивне Сокобање.
роди и водопаду Рипаљка!

Прво конструкција, а онда надградња.
Сви филозофи, од оних античких до ових данас, имају неку
причу о томе. И треба, то им је посао.
Свако треба да гледа своја посла.
Пошто ти нешто засмета – скрени поглед.
Ако ти ударе шамар, окрени други образ. Кад бисмо се зезали.
Озбиљни људи се не зезају, они виде разваљено и раде на
томе да му дође крај.

Дебла

Хучи Дрина, а ћуприја на њој стоји постојано!
Велики поздрав редакцији „Панчевца” из Вишеграда.
Верни читатељи из Банатског Брестовца

Једно дебло. Или више њих.
Сасвим је свеједно.
Кад то слободно плута, онда мора да се привеже.
За нешто чврсто.
Како не би ометало одвијање саобраћаја.
Речног, ваздушног или вербалног, свеједно је.
Мора да се смири. Све и свако мора да се смири. Неко или
нешто само мало хитније.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Мајда Бранковић,
техничар:

Стефан Крстић,
трговац:

Сања Игњатовић,
техничар:

– Код куће.
Искористићу лепо
време, па ћу се мало
сунчати на тераси.
Такође ћу се паковати,
јер планирам да одем
на краћи пут с дечком.

– Викенд ћу
провести радно, али у
поподневним сатима
наћи ћу времена за
опуштање и излазак с
девојком и
пријатељима.

– Као и увек, на селу.
Сад је напуњено језеро у
Качареву, па водимо
нашу седмомесечну бебу
да ужива с нама поред
воде. Тамо уз породицу
и пријатеље напунимо
батерије за наредну
радну недељу.
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