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„Панчевац” први објављује списак улица које ће се радити

ЗА ДВЕ ГОДИНЕ БИЋЕ УРАЂЕНО 37 КМ ПУТЕВА
До сада највеће улагање у путну инфраструктуру Панчева

страна 3
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КАКО ДА СЕ ОКУПАТЕ
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КОМПЛЕТАН ВОДИЧ ЗА ЛЕТОВАЊЕ
НА МОРУ БЕЗ СТРАХА ОД КОРОНЕ
Потребна документа и дозволе, савети за избор одредишта,
прописи у појединим земљама

Град
Шта се
ради у
Његошевој
улици
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Здравље
Дуван може
да се остави
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Запис

Зоран Пеневски:
Страст према
стварању
» страна 25

Фото-репортажа

ПЉУСАК
КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
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ВЕЛИКО СПРЕМАЊЕ
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Све о малој и „ХИГИЈЕНА” ЗАПОЧЕЛА АКЦИЈУ
великој матури ИЗНОШЕЊА КАБАСТОГ СМЕЋА
АУТО-ШКОЛА одР8адно вре
Панчевци необичних занимања
НАШИ СУГРАЂАНИ

Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

Лепота наших
ајнфора
» страна 26

Спорт
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до 1 ме
6 са
ти

Панчево као
пример другима
» страна 27

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

2

ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Александар Живковић

Живот из
делова
Ето, изгледа да и дефинитивно прегурасмо корону. Прође
и та пошаст. Тако бар кажу
надлежни. Па, шта је за нас
један вирус... Изгледа да смо
ми баш напредни, јер за месец дана стигосмо од вишедневног карантина све до –
трибина.
Да, из потпуне изолације
дошли смо у ситуацију да гледамо утакмице с трибина, на
пример. Ваљда да би могле да
се прославе титуле, уз навијаче и „навијаче”, шта ли? У Немачкој, опет на пример, никоме није пало на памет да се
меч који вреди десетине, можда и стотине милиона евра,
између „Борусије” из Дортмунда и минхенског „Бајерна”, игра пред публиком...
Ко је ту у праву, бог ће га
знати. Ти „хладнокрвни”
Немци или дружељубиви
Балканци?
А донедавно смо слушали
приче како су Италија и Шпанија подлегле коронавирусу
највише због утакмице Лиге
шампиона двају тимова из
тих земаља. Рекли су тада, било је много навијача на трибинама. И да је велика зараза
кренула управо са стадиона
„Сан Сиро”.
Изгледа да „циркус корона”
стварно одлази из „нашег малог града”...
Али остала су неразјашњена питања. Баш као она, такође из стихова Ђорђа Балашевића: да л’ је све било само
фол? Да л’ је све смо јефтин
трик? Или све те (изношене)
маске крију (неки) бол?
И сад – шта је, ту је. Живот
тече даље. Теже или лакше,
он просто пролази....
Што би рекао легендарни
Душко Радовић:
„Мало је живота без шавова и закрпа… Не може! Човек
је проклет! Он би хтео и дуго
да живи и да му буде лепо. Е,
а то је мало теже. Не може!
Може дуго, али из парчића.
Погледајте, свако од нас носи
неку закрпу…Свакоме се
примети где је шав – некоме
на лицу, некоме у очима, некоме у гласу! Сви смо ми крпљени и састављани – из
много делова. Ми више волимо живот него живот нас. У
томе је ствар! Е, а ако га тако
волимо, онда није ред да га
оговарамо и да му налазимо
мане. Је л’ тако?”

Петак, 5. јун 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОЧИЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА ЊЕГОШЕВЕ УЛИЦЕ

НОВА ГАЛАНТЕРИЈА, ПУТ ЗА МОТОРНА
ВОЗИЛА И ЗБОГОМ ЛЕТЊЕ БАШТЕ
Угоститељски објекти ће
убацити столице у локале
до 5. јуна

стање у кратком периоду. Пројектнотехничком документацијом предвиђена је замена постојеће атмосферске
канализације у дужини од око 214 метара, као и израда дванаест нових
сливника дуж ових улица.

Tребало би да
епицентрална градска
шетачка улица у
септембру добије нов
изглед
После априлске јавне набавке за израду техничке документације и извођење радова на уређењу Његошеве
улице и дела Трга краља Петра I, а
попис радова je урађен на основу
„Концептуалног решења уређења
централног градског језгра”, ускоро
би требало да почне партерно уређење, као и реконструкција јавног осветљења на потезу од око 360 метара.
Као што смо већ писали, предвиђено је скидање постојеће бетонске галантерије, њено чишћење и слагање
на палете, делимично враћање постојећих плоча „олимпија”, те набавка и монтажа нове галантерије.
Инжењеринг систем
Такође, неопходно је у средишњем
делу Његошеве улице, ширине четири метра, предвидети саобраћај моторних возила, па ће коловозна конструкција бити појачана и покривена
плочама димензија 30 х 20 х 8 центиметара. Пред извођаче је постављен и
захтев да се реконструише осветљење
у Његошевој: постојећи стубови биће
демонтирани, а направиће се нов распоред стубова, висине најмање шест
метара, и они ће носити LED расвету.

Израда техничке
документације и извођење
радова на реконструкцији
Његошеве улице поверени
су групи понуђача:
панчевачком „Gradcom
Build-у”, „Сремпуту” из
Руме и фирми BG-ARH
из Београда.
У плану је проширење поплочане
површине поред зграде Градске
управе – то ће бити урађено бетонским плочама „олимпија”, које ће
претходно бити уклоњене с дела Трга
краља Петра I, а површинске воде ће
се одводити преко постојећих сливника у кишну канализацију. Укупна
површина на којој ће се радови изводити износи 5.500 квадратних метара. Власници угоститељских објеката
у Његошевој добили су 28. маја налоге да уклоне летње баште до 5. јуна
како би радови могли да крену.

Нова LED расвета
Као што рекосмо, угоститељски
објекти у Његошевој остаће без летњих башта током овог лета. Њихови
власници мораће да их склоне због
реконструкције ове улице, чији се
почетак очекује средином јуна.

ПОТАМИШКИ КОЛЕКТОР
ДО КРАЈА АВГУСТА

Тражили смо информацију у ЈКП-у
„Водовод и канализација” у вези с радовима у једној од најатрактивнијих
градских улица, а директор тог предузећа Александар Радуловић рекао
нам је да је та фирма заједно с Градом
Панчевом расписала предметну јавну
набавку. Одређене су две партије за
радове – под један, реконструкција

Александар Радуловић
водоводне и фекалне канализационе
мреже и, под два, атмосферске канализације у Његошевој улици. Радови
ће бити финансирани средствима
ЈКП-а „Водовод и канализација” у висини од десет милиона за партију један, као и новцем из градског буџета у

висини од пет милиона динара за партију два. Јавно отварање понуда заказано је за 10. јун.
Када се ради о партији један, конкурсном документацијом су предвиђени израда пројектно-техничке документације и извођење радова (инжењеринг систем) на реконструкцији
водовода у Његошевој улици и на Тргу краља Петра I у дужини од око 360
метара. Постојећа водоводна мрежа
је од „а-це”, а прикључци су од челично-поцинкованих цеви.
У протеклом периоду догодио се
већи број хаварија на водоводној
мрежи. Укупна предвиђена дужина
фекалне канализације на реконструкцији у Његошевој је 224 метра,
на Тргу краља Петра I око 60 и у Улици војводе Живојина Мишића 33
метра. Радови на реконструкцији
фекалне канализације обухватају
и замену кућних канализационих
прикључака.
Када је у питању партија два, предвиђена је реконструкција атмосферске
канализације у Његошевој и на Тргу
краља Петра I. Постојећа кишна канализациона мрежа изграђена је од различитих материјала, азбест-цементних и пе-ве-це цеви, као и зиданог
колектора. Услед дотрајалости материјала у претходном периоду на мрежи су се често дешавале хаварије, које
због позиције улица – старо градско
језгро, центар града, пешачка зона –
није било једноставно санирати, односно довести мрежу у функционално

ОД ВО ЂЕ ЊЕ ВО ДА ИЗ ПО СЛОВ НЕ ЗО НЕ
Отварање понуда за јавну набавку
Градске управе за радове у северној индустријско-пословној зони
која тражи извођача у чијем је
опису посла да ради на каналима
за потребе одвођења вода с подручја те зоне, одржаће се 8. јуна.
Предвиђени рок за извођење радова је шездесет календарских дана од дана увођења извођача у

посао, а у питању су канали „Аеродромски” и „Аеродромски 1”, и то
од Јабучког пута до канала Надел.
Критеријум за додељивање посла
је најнижа понуђена цена.
Потребно је учинити „утовар,
транспорт и истовар вишка земље
из ископа” у количини од 7.461
кубног метра, а она ће бити однета
на депонију коју одреди Град.

ГРАД ПОДРЖАВА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

На порталу јавних набавки стоји
да су Градска управа Панчева и
ЈКП „Водовод и канализација”
објавили документ којим се рок
за завршетак извођења радова
на изградњи треће фазе потамишког колектора помера с 31. маја на 30. август ове године.
Цена овог посла није се мењала
– 147,8 милиона динара, а уговорени рок за извођење је 180 календарских дана. Извођач радова
је „Gradcom Build” из нашег града,
а с њим ће сарађивати и панчевачки „Финнет инжењеринг” и новосадски „Градитељ”. Одлука о
продужетку рока донета је 29. маја, а рок за завршетак овог посла
већ је померан 18. фебруара, када
је и утврђено да ће изградња бити
готова до 31. маја.
Према описаном плану, тада би
требало најпре да почну радови на
замени водоводних инсталација и
кишне и фекалне канализације. Они
у идеалним условима треба да буду
завршени до средине августа, а потом ће уследити поплочавање Његошеве и постављање нове LED расвете.
Требало би да епицентрална градска
шетачка улица у септембру добије
нов изглед.
Како су због пандемије коронавируса већ изгубили добар део зараде,
власницима кафића, генерално, није
мило због ових радова. Ипак, двојица
од њих су нам незванично рекли да
постоји договор с градским установама, предузећима и извођачима радова да неће бити потпуне обуставе угоститељских послова током реконструкције, већ да ће се због фазних
радова једнако тако и отварати и затварати баште.
Уз то, они кажу да нису почели
своје послове јуче и да их неће завршити сутра, па су, генерално гледано,
задовољни што ће Његошева улица
инфраструктурално ускоро бити у
пуној функцији.
С. Трајковић

НОВА ИЗЈАШЊАВАЊА У АТП-у

Три варијанте за раднике
Конкурсно
суфинансирање програма

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Чекаоница.
Улица Димитрија Туцовића, ових дана
Снимио: Милан Шупица

Прошле недеље Град Панчево је јавним конкурсом
понудио суфинансирање
програма удружења особа
са инвалидитетом и тешким и хроничним обољењима у области социјалне
заштите. Удружења су могла да конкуришу програмима који се односе на реализацију мера и активности предвиђених важећом
Стратегијом развоја социјалне
заштите
Града
Панчева.
Удружења ће бити одабрана према одређеним
критеријумима. То су: број
чланова удружења, видљивост програма у локалној
заједници и број планира-

них волонтера за реализацију програма. Новац за
ове
намене
обезбеђен је
из градског
буџета. Ради
се о суфинансирању
у износу
од пет милиона динара. Одлука о конкурсу донета је 21.
маја, а рок
у коме је
отворен за пријављивање предлога програма трајао
је петнаест дана.
С. Т.

Минуле недеље запослени
у ЈКП-у АТП, јавном градском превознику који прелази у приватне руке, поново су анкетирани.
Радници су се изјашњавали о томе да ли желе да
узму отпремнину
у висини три зараде, да ли им
је воља да им
отпремнина буде
двеста евра по
години стажа,
или да ли хоће
да пређу у нову
фирму
„Пантранспорт”.
Синдикалци подсећају на то да су власници конзорцијума „Пантранспорт”, који је путем

јавно-приватног партнерства с Градом ушао у посед
ЈКП-а АТП, почетком ове
године приликом разговора с возачима и механичарима у АТП-у обећали да
ће они који остану потписати уговоре на неодређено време и да ће им бити
гарантована исплата награде у висини отпремнине, коју би узели након пет
година лојалности новом
предузећу. На првом изјашњавању 90 одсто радника
изразило је жељу да узме
отпремнину.
Представник нове фирме најавио је да ће Панчевци на улицама ускоро видети још нових аутобуса,
поред десетак оних што су
већ у употреби.
С. Т.
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АКТУЕЛНО

Петак, 5. јун 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

КОМПЛЕТНО УРЕЂЕЊЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ЗА ДВЕ ГОДИНЕ БИЋЕ УРАЂЕНО 37 КМ ПУТЕВА

Завод „Панчевац”
први у свему

„Панчевац” први
објављује списак
улица које ће се
радити
Након прве стратешке фазе привредног развоја града, изградње и опремања северне индустријске зоне и доласка инвеститора, створили су се услови
за реализацију идућег стратешког правца развоја Панчева –
побољшање комуналне инфраструктуре кроз реконструкцију
и уређење мреже од 37 километара локалних путева у граду и свим насељеним местима.
У наредна 24 месеца ће се реконструисати и уредити 37 кило-

метара путне мреже. Радови почињу у августу, а рокови за њихов завршетак прецизно су одређени. Вредност пројекта је
шест милијарди динара, што је
износ једногодишњег буџета Града Панчева. У питању је до сада
највеће улагање у путну инфраструктуру града Панчева. Пројекат се спроводи путем јавноприватног партнерства, што отвара могућност за бржу реализацију пројеката и – оно што је
важно за грађане Панчева – без
кредитно-финансијског оптерећења буџета. Реализацијом овог
пројекта први пут редовно ће се
одржавати путеви и улице у граду, али и насељеним местима у
зимском и летњем периоду.

УЛИЦЕ У ГРАДУ
ЦЕНТАР – Бранка Ановића, Цара Лазара, Таковска, Доситејева.
ГОРЊИ ГРАД – Бранка
Радичевића (од Моше Пијаде до Иве Курјачког),
Светозара Шемића, Светог Саве, Железничка,
Димитрија Туцовића, Карађорђева (од Моше Пијаде до Иве Курјачког),
Карађорђева (од Иве Курјачког до Книћанинове),
Марка Кулића (од Моше
Пијаде до Уроша Предића), Стевице Јовановића
(од Карађорђеве до Синђелићеве), Патријарха
Чарнојевића, Танаска Рајића (од Димитрија Туцовића до Светог Саве), Уроша Предића (од Марка
Кулића до Карађорђеве),
Иве Курјачког (од Светог
Саве до Војвођанског булевара), Јове Максина (од
Димитрија Туцовића до
Светог Саве), Синђелићева (од Јове Максина до
Книћанинове).

ТЕСЛА – Јосифа Маринковића, Кнеза Михаила
Обреновића (од Граничарске до Ослобођења),
Чумићева.
КОТЕЖ – Радничка, Марије и Лазара Драгићевића.
СТРЕЛИШТЕ – Вељка
Влаховића (наставак до
Јоакима Вујића), Јоакима
Вујића.
КАРАУЛА – Рибарска,
Цветна, Западна, Зимска.
КУДЕЉАРАЦ – Шарпланинска (од Новосељанског пута до Бачванске),
Златиборска, Охридска,
Борска, Пелистерска –
просеци,
Преспанска,
Власинска.
СТАРИ ТАМИШ – Ораха,
Борова.
ВОЈЛОВИЦА – Братства–
јединства.
МИСА – Херцеговачка.
СЕВЕРНА ПОСЛОВНА ЗОНА – Приступна саобраћајница у северној индустријско-пословној зони у
Панчеву.

Насељена места ће имати исти
третман као и градске зоне –
поручују из Града. Квалитетна
путна мрежа биће доступна свим

У питању је до сада
највеће улагање у
путну инфраструктуру
града Панчева.
грађанима и привредним субјектима без обзира на то где живе
– у граду или у неком од насеља.
Након завршетка извршиће
се интеграција свих новоизгра-

ђених путева у постојећу мрежу с циљем побољшања квалитета целине локалне путне
инфраструктуре. Степен безбедности саобраћаја биће повећан. Значајно је и то што ће
бити изграђени нови прикључци у улицама које ће бити реконструисане. Изградиће се нови тротоари и реконструисаће
се постојећи. Прошириће се капацитет паркинг-места и изградиће се нови паркинзи. На
овај начин трошкови одржавања путева биће знатно смањени, што оставља средства и могућности да се улаже у друге
области.
Ево детаљног списка улица у
којима ће се изводити радови.

УЛИЦЕ У НА СЕ ЉЕ НИМ МЕ СТИМА
КАЧАРЕВО – Виноградска, Македонска, Народног фронта тротоар 1, Народног фронта тротоар 2.
СТАРЧЕВО – Виноградарска, Војвођанска, Баштенска, Кестенова, Вељка
Влаховића, Пролетња.
ГЛОГОЊ – Млинска, Први мај, ЈНА (од Ослобођења до насипа на Тамишу).
ДОЛОВО – Зимска, Соње
Маринковић, Иве Лоле
Рибара, Братства–јединства.
ИВАНОВО – 29. новембра
тротоари, Пролетерска,
Матије Гупца (од 29 новембра до Доже Ђерђа),
Матије Гупца (од Доже
Ђерђа до насипске), Насипска И део улице Матије Гупца, део Војвођанске
улице од 7. јула до Петефи
Шандора и део Иве Лоле
Рибара.

ОМОЉИЦА – Жикице Јовановића Шпанца, Авалска, Задружна, Десанке
Максимовић, Пролетерска, Јосифа Панчића.
БАНАТСКО НОВО СЕЛО –
Братства–јединства, Жарка Зрењанина, ЈНА (од
Баштенске до Михајла Пупина, Иве Лоле Рибара до
Ослобођења, Змај Јовина
до Утринске), Железничка, Црепајски пут, Михајла Пупина.
БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ
– од М. Пупина до З. Јовине (Поњавичка), В. Караџи ћа, И. Л. Рибара,
Кутина 2.
ЈАБУКА – Гоце Делчева
(од Змај Јовине до Радничке), З. Јовина с паркингом (од Омладинске
до В. Ка ра џи ћа), Вар дарска (од М. Ти та до
Рибарске).

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.

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

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР
АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна
жлезда, пљувачне жлезде,
лимфни чворови)

Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

Цена: 2.500 дин.
Прегледе обавља

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)
Заказивање

и прегледи радним данима 7–14

Телефон: 013/21-90-900

КОРОНА

СТУДЕНТИ

КРИМИНАЛ

Тестирање у Заводу
за 1.200 динара

Нови Сад зове
бруцоше

Хапшења због
крађе и изнуде

Опасни лажни
мејлови из „Батута”

Завод за јавно здравље Панчево од 1. јуна врши тестирање којим се утврђује прису ство ан ти те ла на ви рус
SARS-CoV-2.
Како је наведено у саопштењу Завода, тестирање се
врши на лични захтев, уз
претходно плаћање накнаде
у износу од 1.200 динара.
Постоје три могућа исхода теста: особа нема коронавирус, нити га је икада
имала; тестирани тренутно
има корону или ју је недавно имао; особа је некада прележала корону.
За тестирање нису потребне никакве припреме, а уколико постоје индиције да је
нека особа имала коронавирус, обавезно се ради и ПЦР
тест, који је онда бесплатан.
Средства се уплаћују на
рачун Републичког фонда за
здравствено осигурање број
840-17750-34.

Универзитет у Новом Саду ове
јесени на четрнаест факултета
има 5.584 буџетска места за
нове студенте.
Највише места за бруцоше
на буџету, чак 1.483, има Факултет техничких наука, затим ПМФ – 693 и Пољопривредни, који нуди 565 буџетских места.
Филозофски у понуди има
544 места, Економски 489, а
Медицински факултет моћи
ће да упише 415 бруцоша на
буџету.
На Технолошком факултету
за бруцоше има 225 буџетских
места, на Техничком факултету „Михајло Пупин” 244, на
Правном факултету 177, Академији уметности 154, Грађевинском факултету 110, Факултету спорта и физичког васпитања 163, Педагошком факултету 112 и на Учитељском
факултету на мађарском наставном језику 45 места.

Припадници МУП-а у Панчеву, поднели су кривичне
пријаве против осамнаестогодишњака и петнаестогодишњака из околине Панчева,
због постојања основа сумње да су извршили десет крађа и шест тешких крађа, као
и дванаест кривичних дела
уништење и оштећење туђе
ствари. Они се сумњиче да
су у Старчеву крали телевизоре, моторне тестере, апарате за заваривање, косачице, акумулаторе и ситни алат,
и робу из радњи. Такође се
сумњиче да су исекли гуме
са дванаест аутомобила.
Такође, ухапшен је и П.
Н. (1993) из Београда због
сумње да су 18. маја он и
двојица мушкараца, за којима полиција интензивно трага, дошли у породичну кућу
младића и његовог оца и уз
батине тражили да им предају новац на име дуга.

МУП упозорава грађане да је у
току интернет превара с циљем
да се обманом дође до лозинки, бројева кредитних картица,
података о банковном налогу и
других поверљивих података.
Како наводе у МУП-у, на званичне имејл адресе јавних установа и фирми ових дана стижу
електронске поруке с наводне
адресе Института „Батут” katarina.vojvodic@batut.org.rs. У
поруци се пошиљалац представља као овлашћено лице „Батута” и наводи да ће се бесплатно делити заштитна опрема за ковид 19, као и да је потребно да се попуни образац
документа који се налази у прилогу мејла.
МУП упозорава грађане и
фирме да не отварају прилоге
ова кве елек трон ске по ште.
Уколико примите овакву поруку, потребно је да то пријавите на електронску адресу
vtk@mup.gov.rs.
Д. К.

УПОЗОРЕЊЕ

Такође суботом, заин- прегледе обављаће др Готересовани могу да ураде ран Додевски, специјалии све врсте ултразвучних ста абдоминалне хирургије
прегледа срца, а ускоро из Опште болнице Панчево.
Због свега овога не чуће се у Заводу „Панчевац” радити и преглед сон- ди чињеница да све већи
дом преко једњака (ТЕЕ). број Панчевки и ПанчеваИ за ове услуге ангажо- ца бира Завод „Панчевац”,
ван је један од водећих посебно онда када је неостручњака у тој области – пходно урадити прегледе
dr sc. med. Слободан То- и анализе на једном месту
мић, кар ди о лог, док тор и добити резултате што пре.
С тим у вези,
медицинских
треба подсетити
наука и магии на то да се у
стар кар ди Заводу, примеологије
са
ра ради, све врИ н с т и т у т а Телефон за
сте ле кар ских
„Дедиње”.
уверења издају
С у б о т о м информације:
за максимално
с п е ц и ј а л и - 013/21-90-900
два сата.
стич ке ОРЛ
И овог месепрегледе ради др Горан Митевски из ца су у Заводу за клијенте
панчевачке Опште болни- осмишљени и нови пакети
це, ен до кри но ло шке др услуга по изузетно повољГордана Вељовић, такође ним ценама, а више о тоиз Опште болнице. За пре- ме, као и о додатним погледе из области гинеко- годностима које остварују
логије задужена је др Ве- сви који поседују лојалти
сна Новичић Ђоновић из картице Ауто-центра „ЗоДома здравља Палилула. ки”, погледајте на рекламКао што је већ нагла- ним странама нашег листа.
До дат не ин фор ма ци је
шено, сви набројани специ ја ли стич ки пре гле ди можете добити на 013/21обављају се само субо- 90-900 и 013/21-90-903,
том, а заказују се радним а новости пратите и на
да ни ма пу тем те ле фо на сај ту www.zavodpance013/21-90-900 и 013/21- vac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода. Д. К.
90-903.
ПРОМО
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ПОЛИТИКА

„ПАНЧЕВЦА”

ПРОГЛАШЕНЕ ЧЕТИРИ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОРЕ

ИЗ АРХИВЕ

Култура је у време пандемије заиста била „добар ђак”:
ставили смо на располагање своју укупну продукцију.
Све што смо икад произвели, снимили, направили и
урадили, учинили смо бесплатним и доступним свима. Свој рад смо придружили комуницирању основне
државне поруке: останите код куће, верујући да ће држава и друштво најзад схватити како култура није роба, а да посебно није луксузна роба, већ људско право
и последња одбрана људског достојанства. Чинило се
да ће и држава и друштво увидети значај културе у
временима кризе… Али држава није увиђавна, па је у
овоме најпре видела прилику да се отараси те досадне муве која – у редовном стању – стално нешто запиткује, буни се, критикује и, уопште, прави проблеме… Ипак, ја се надам да ће се ова ситуација још некако решити и да последње резање буџета није и завршна реч.
(Позоришна редитељка Миња Богавац, „Данас”, 30.
мај)
* * *
Образовани новинари су прошли кроз школу у којој
су научили шта је новинарство, ко је новинар и шта је
његов посао, како изгледа објективно извештавање, а
како манипулисање, шта је лажна вест, а шта истина.
Ти који су одустали од елементарних захтева професионалног новинарства, одустали су од ове професије. Они се баве неким другим послом. Требало би да
себи и нама кажу који је то посао.
(Професорка Факултета политичких наука у Београду Неда Тодоровић, „Данас”, 29. мај)
* * *

ВЕСТИ ИЗ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

ФОТО:

КОНЦЕПТ

У понуди пред
гласачима засад
СНС, СПС–ЈС, СРС
и „За свој град”
Међу кандидатима
лекари, адвокати,
инжењери, али и
техничари свих фела

* * *
Неолиберални фашизам у САД прави језива социјална раслојавања и гомилу социјалних проблема, и кад
се томе дода и никада до краја нерашчишћен проблем раса и црначке мањине, онда ескалира насиље у
овом правцу, чему сада сведочимо. С доласком Доналда Трампа на чело САД, ако ништа друго, постало
је нама лакше, јер смо схватили да немамо монопол
на политичке идиоте и да та врста опасног необразованог агресивног пребогатог света постаје политичка
реалност свуда у свету. Нигде више не постоји средња
класа, мора се наћи нови облик функционисања
друштва.
(Редитељ Кокан Младеновић, Н1, 2. јун)
* * *

* * *
Пре свега морам рећи да је мало људи у политици који
би могли нешто да промене. Већина оних који су нешто значили, или су помрли, или су уморни. Рецимо,
ова средња генерација, нарочито те женске особе које
су биле праве јунакиње, пре свега у Србији – то је једна
група уморних честитих особа које немају више снаге
јер 25 година ору неку њиву коју не могу да изору. Јер
ови други који их газе имају тракторе. Како се каже –
не да ђаво и не да бог. Али није ствар ни у једном ни у
другом, него заиста у људима који су се стварно измучили, не само физички него и психички. Врло мало
има људи који још сматрају да се нешто може учинити.
(Књижевник Бора Ћосић, Радио „Слободна Европа”, 1. јун)
* * *
Спадам у млађу генерацију политиколога која види
најпримитивнији и најнижи цивилизацијски ниво политике у Србији. Грађанима више није јасно ко од
опозиције излази на изборе, а ко их бојкотује. Ако
опозиција није успела да капитализује и усмери незадовољство грађана, доводим у питање способност тих
људи да се данас у Србији баве политиком.
(Политиколог Вук Велебит, „Фонет”, 31. мај)
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Председник Градске изборне
комисије (ГИК) Милан Балчин
рекао је за наш лист да су до
среде, 3. јуна, проглашене четири листе које ће бити „у понуди” на локалним изборима
заказаним за 21. јун.
То су: „Александар Вучић –
За нашу децу”, испред Српске
напредне странке (СНС) с коалиционим партнерима, „Ивица Дачић – Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган
Марковић Палма”, „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка” (СРС) и „За свој
град”, коју је поднела Група
грађана „Панчевци 2020”.

Пре и после короне
Све је почело 10. марта, када је
проглашена листа СНС-а и коалиције око ње. На врху те листе
је др Слободан Овука, директор
Опште болнице Панчево. Следе
адвокат Саша Левнајић, дипломирани правник Драгана Купрешанин, инжењер заштите
животне средине Марко Младеновић, мастер економиста Маја Витман и правник Саша Павлов, актуелни градоначелник.
На њој су и Александар Стевановић, Слободан Битевић,
Предраг Живковић, Миленко
Чучковић, Татјана Божић, Катарина Бањаи, Јован Лазаров,
Жељко Сушец...
Затим је 16. марта проглашена листа СПС-а и ЈС-а, коју
предводи др Дарко Јаћимовски. За њим су др Станислав
Милошевић, Нада Кирбус, мр
Милан Зарубица, Јадранка Јахурић, Никола Дангубић, Љубомир Станишић...
Због коронавируса ствари су
ста ле, да би 11. ма ја ГИК

објавио „Решење о наставку
спровођења изборних радњи”,
којим је донета одлука да се
наставља спровођење изборних
радњи у поступку избора за одборнике Скупштине града Панчева који су расписани 4. марта 2020. године.
Потом је 18. маја истакнуто
обавештење да је Градска изборна комисија приликом прихватања изборне листе коалиције или групе грађана дужна
да подносиоцу изборне листе
укаже на то да коалиционим
споразумом или споразумом о
оснивању групе грађана обавезно мора бити предвиђено именовање лица за финансијско
пословање.

Помоћ пољопривредницима
Изборна листа СРС-а проглашена је 29. маја. Чланови ГО
СРС-а Панчево и кандидати за
одборнике у Скупштини града, пред во ђе ни на род ним

сту нас српских радикала за
кандидате за одборнике у Скупштини града Панчева. Све ове
године било смо доследни и
одговорни и нисмо одустајали
ни када је било најтеже. Сматрам да имамо снаге, енергије
и воље да Панчево, али и сва
села која припадају нашој општини учинимо бољим местом
за живот. Намера нам је да у
наредним данима, до краја изборне кампање, представимо
програм СРС-а за Панчево и
позивамо све наше чланове,
симпатизере и искрене патриоте да нам у томе помогну.
У саопштењу издатом том
приликом стоји и да ће се СРС
„свим снагама залагати да свако село, градска и приградска
насеља добију основне услове
за живот. Недопустиво је да у
21. веку постоје насеља која немају асфалт, воду, струју и канализациону мрежу, а да грађани Панчева, као једног од

ГЛА САЧ КИ ЛИ СТИ ЋИ НА ПЕТ ЈЕ ЗИ КА
Рок за понуде штампара за
штампање изборног материјала за спровођење избора
за чланове савета месних
заједница истекао је 3. јуна.
Избори ће бити спроведени
у 13 месних заједница, а толико ће бити и комплета листића.
За војловачке гласаче биће штампани и на мађарском језику, за качаревачке
и на македонском, за Ивановчане и на бугарском и на
мађарском, а за четири од
шест бирачких места у Банатском Новом Селу листићи
послаником Петром Јојићем и
првим на листи Слободаном
Мрђеном, предали су листу са
24 кандидата, коју су својим
потписом подржала 942 бирача с територије Панчева. Овом
при ли ком Мр ђен је из ме ђу
осталог изјавио:
– Велика ми је част и задовољство што сам данас заједно
са мојим саборцима предао ли-

ће бити и на румунском језику. Најмање листића за ове
изборе, 620, биће штампано
за изборно место Стари Тамиш, а највише за бирачко
место Младост 4 – 2.354.
Избори за чланове савета месних заједница биће
одржани у Банатском Брестовцу, Банатском Новом
Селу, Гло гоњу, Ива но ву,
Качареву, Војловици, Старчеву и на Старом Тамишу,
као и за градске месне заједнице Стрелиште, Котеж,
Центар, Горњи град, Младост и Тесла.
индустријских центара, муку
муче са задовољавањем основних животних потреба”.
Петар Јојић, кандидат за одборника, закључио је:
– Морамо оживети запарложене сеоске куће и окућнице,
вратити људима наду и вољу
за животом и започети радикалне и корените промене у
нашем граду. Приоритет ће нам

бити заштита животне средине и помоћ пољопривредницима. Тражићемо да се изврши
ревизија одлука којима је Град
Панчево дао у закуп државно
пољопривредно земљиште и да
се утврди коме и колико хектара је дато. Ми се залажемо
да се државно пољопривредно
земљиште мора издавати у закуп индивидуалним пољопривредним произвођачима, а не
тајкунима и криминалцима,
међу којима има и оних који
тај закуп не плаћају, а немају
ни мотику, а камоли механизацију. Ако неко то уме, може
и зна, то су српски радикали.
Поред двојице поменутих, ево
ко су још кандидати СРС-а за
одборнике: Јелица Петровић,
инжењер хемије, Милован Станишић, машински техничар, Јасмина Милосављевић, лабораторијски техничар, Зоран Вујасиновић, саобраћајни техничар...

Допуњавање потписника
Првог дана јуна дат је налог за
отклањање недостатка изборне листе „Савез војвођанских
Ма ђа ра – Иштван Па стор”.
Градска изборна комисија је ту
изборну листу „вратила на поправни” јер јој недостаје 29
правно ваљаних и оверених
изјава бирача. Ова листа, са 24
кандидата за одборнике, поднела је 776 изјава бирача, а комисија је констатовала да 54
потписа садрже суштинске недостатке: 30 потписника се не
налази у бирачком списку, а
18 је већ подржало другу изборну листу.
Коначно, 2. јуна, проглашена је четврта изборна листа за
градске изборе – „За свој град”,
на којој су 53 кандидата за одборнике локалне скупштине.
„Носи” је Филип Пештерац, пољопривредни техничар, а ту су
и: студент Бошко Рашковић,
фризерка Љиљана Ђукановић,
ма шин ски тех ни чар Бог дан
Миловац...
Општи парламентарни, што
ће рећи и локални избори заказани су за 21. јун. На њима сигурно неће учествовати неколико чланица „Савеза за Србију”.

ОБАВЕШТЕЊЕ „ПАНЧЕВЦА” ПАРТИЈАМА

Јавите се, будимо у контакту
Редакција листа „Панчевац”,
који држите у рукама, истовремено је свим политичким
странкама чије је адресе имала послала имејл у уторак 19.
маја. Садржина тог електронског пи сма су пред из бор на
правила понашања политичких актера једнака за све, која сматрамо прихватљивим и
погодним за објављивање у нашим новинама. Ради се о реторици и политичкој култури.
Саставни део мејла је и наша
понуда за предизборни маркетинг.

Имајући у виду да је у последњих неколико година настало много нових политичких организација, као и да ће
се у времену пред нама, до 21.
јуна, за када су заказани општи избори, појавити нове групе грађана које ће имати жељу да се квалификују за састав Скупштине града, свесни
смо да постоји могућност да
смо приликом слања предметне електронске поште некога
ненамерно заобишли. Уз извињење ако се то десило,
позивамо вас да нам се ја-

вите како бисмо и вама доставили материјал који је већ стигао на пет на е стак по зна тих
адреса.
Мејл на који треба да нам
се ја ви те је: sinisa.trajkovic
@pancevac-online.rs. Будимо
у контакту.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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КРАЈ ОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ У ПОСЕБНИМ ОКОЛНОСТИМА

СВЕ О ВЕЛИКОЈ И МАЛОЈ МАТУРИ
У учионици деветоро ђака,
наставници с маском
Мала матура од 17. до
19. јуна
Полагање завршног испита, због актуелне епидемије коронавируса, ове
године ће се обавити по измењеним
правилима. Како пишу „Новости”, у
учионици ће бити највише деветоро
ђака, клупе морају бити на удаљености од два метра, дежурни наставници ће носити маску, школа је дужна
да за сваког ученика обезбеди по две
обичне плаве хемијске оловке и једну графитну, а тестови ће бити рађени под идентификационим кодом, како би се избегле злоупотребе.
Према речима др Милана Пашића,
помоћника министра за основно и
предшколско образовање, удаљеност
између клупа у сваком смеру треба
да буде најмање два метра, тако да
дежурни наставници могу да прођу
између сваке две клупе.
– У клупи ће седети по један ученик, и то на средини – наводи Пашић. – За сваку учионицу биће предвиђен по један дежурни наставник на
највише деветоро ученика, као и довољан број професора који ће дежурати испред учионица односно у ходнику. У одређивању потребног броја
додатних дежурних наставника директор школе се руководи распоредом учионица у којима се полаже завршни испит, тако да један покрива
највише три учионице. Ако не постоји простор који омогућава растојање
од два метра у учионици, могуће је
завршни испит организовати у другим просторима у школи, али под
истим условима.
Ученици ће на полагање моћи да
понесу свој прибор за решавање задатака из математике (лењир, шестар,
угломер), а у учионици ће их на столу чекати две хемијске оловке плаве
боје и једна графитна, којима ће осмаци решавати сва три теста. Мали матуранти ће моћи да имају воду, коју
ће обезбедити школа или они сами.

Строге мере заштите
Сваки ученик ће добити картицу са
именом и презименом, именом школе, округа и именом родитеља. Поред
тога, и пет налепница са идентификационим кодом, који ће бити залепљен на ђачку књижицу, на пробни
тест из математике, као и на завршни
из овог предмета, српског и комбинованог. Код ће служити за прегледање тестова.
Поред поменутих мера, школе ће
мо ра ти да има ју де зо ба ри је ре на
улазу и ис пред учи о ни ца, као и

дезинфекциона средства. Ђаци ће у
школу бити пуштани један по један,
а у двориштима су исцртани кругови
где треба да стоје док чекају.
Ученици завршних разреда средњих стручних школа и гимназија имаће прилику да покажу стечено знање
на теоријском и практичном делу матурског испита, који ће се одржати
од 3. до 12. јуна. Због актуелне ситуације, полагање практичног дела матурског испита за ученике средњих
стручних школа биће у кабинетима и
учионицама, а не у салонима, болницама, радионицама... На полагању ће
и ученици и професори морати да
носе заштитне маске, а у учионици
или кабинету може бити највише једанаест особа, рачунајући ученике и
чланове комисије.
Тако ће, на пример, ученици медицинских школа матурски испит полагати у згради школе, где имају најсавременије лутке које у потпуности
могу да замене болеснике, а за физиотерапеуте је могуће да и сами ђаци
буду „пацијенти”. Верује се, наиме,
да су током школовања имали велики број часова практичне наставе, тако да су већ у другом разреду научили да дају инјекције, инфузију, да
превијају...

Онлајн припреме
Просветне власти доставиле су основним школама препоруку да се осмаци за полагање завршног испита припремају онлајн, односно преко канала „РТС Планета”. Ипак, одлука је на
школама, тако да има и оних који ће,

после 5. јуна, организовати наставу и
у учионици.
Наставним планом за осми разред
предвиђени су и часови припреме за
полагање мале матуре, током читаве
школске године. Такође, када се звани-

чно заврши настава, осмаке чекају и
додатне „лекције” из предмета који се
полажу на тесту. Правила за припремну наставу иста су као и за полагање
мале матуре, тако да у учионици може бити највише деветоро ученика.

Анкете које су међу децом и родитељима спровеле неке школе показују да има оних који су заинтересовани да, поред телевизије, ученици дођу у школу и имају припремну наставу. С обзиром на ограничени број ђака у учионици, таква настава може
бити организована само по групама.
Правилником је предвиђено да деца
имају по десет часова припреме из
српског и математике, и по шест из
предмета који се полажу на комбинованом тесту – биологије, хемије,
физике, историје и географије.
У понедељак, 1. јуна, по распореду
који су им проследиле одељењске старешине, ђаци су у мањим групама одлазили у школу да однесу ђачке књижице и преузму тестове за пробни завршни испит из српског (матерњег)
језика и комбиновани тест, који су
урадили код куће и у уторак, 2. јуна,
вратили разредном старешини. Тог
дана, али у школи, рађен је и пробни
завршни испит из математике.
На пробном завршном испиту ученици и наставници практично пролазе кроз утврђене процедуре у полагању завршног испита, с обзиром на
то да је пробни верна симулација
„правог” теста.
У недељу, 7. јуна, биће објављени
резултати, а ученици ће имати могућност увида у своје тестове приступом
на сајт www.probni.zios.mpn.gov.rs.

КАЛЕНДАР УПИСА

ГРОЗНИЦА ТРАЈЕ 20 ДАНА
У Конкурсу за упис ученика у први разред средње
школе у Србији за школску 2020/2021. годину објављен је преглед свих образовних профила, по подручјима рада и трајању образовања, као и број места у
средњим стручним школама и гимназијама чији је
оснивач Србија, аутономна покрајина или јединица
локалне самоуправе. У Конкурсу је објављен и календар уписних активности.
Ученици осмог разреда полажу завршни испит у
матичној основној школи решавањем трију тестова –
из српског односно матерњег језика, математике и
комбиновани тест.
Полагање теста из српског/матерњег језика биће
одржано 17. јуна од 9 до 11 сати, теста из математике
18. јуна од 9 до 11 сати и комбинованог теста 19. јуна од 9 до 11 сати – наводи се у Конкурсу.
На основу успеха на завршном испиту ученик може
да освоји највише 40 бодова, односно највише по 13
бодова на тесту из српског/матерњег језика и математике и 14 бодова на комбинованом тесту.
Привремене резултате завршног испита основне
школе објавиће 23. јуна до 8 сати. Уколико имају жалбе на резултате завршног испита, ученици их могу поднети у основним школама 23. јуна од 8 до 15 сати.

Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним комисијама је 24. јуна од
8 до 16 сати, а објављивање коначних резултата завршног испита је 28. јуна до 8 сати.
Листе жеља ученици подносе у матичним основним
школама 29. и 30. јуна, од 8 до 15 сати. Листе жеља
биће објављене 4. јула, када ученици могу да провере тачност листе жеља, а званична листа жеља биће
објављена 5. јула до 12 сати.
Званичне резултате расподеле кандидата по средњим школама и образовним профилима односно по
смеровима гимназија објављује матична основна школа 7. јула до 24 сата.
Кандидати који су распоређени за упис у средњу
школу обављају упис у средњу школу у коју су распоређени 8. и 9. јула од 8 до 15 сати.
Право на рангирање ради уписа у гимназију и
стручну школу у четворогодишњем трајању стиче ученик који је остварио укупно најмање 50 бодова по
основу успеха на завршном испиту и општег успеха од
шестог до осмог разреда основне школе.
Конкурс за упис ученика у први разред средње
школе у Републици Србији за школску 2020/2021. годину може се наћи на сајту Министарства просвете.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Десет година пословања у складу с циљевима УН
НИС наставља у истом
ритму
Доследност у реализацији
зацртаног
НИС је на корпоративном сајту објавио Извештај о одрживом развоју за
2019. годину. Руско-српски нафтни
гигант је због епидемије коронавируса одлучио да јавности прикаже своја
достигнућа из прошле године путем
јединствене интерактивне онлајн верзије Извештаја. У овом документу,
прилагођеном коришћењу на свим
мобилним уређајима, јавност може
да стекне увид у пословне резултате
компаније, улагање у бољитак заједнице, напоре да се допринесе заштити животне средине, као и развоју
људских ресурса и добре корпоративне праксе.
Ова компанија већ десет година
своје пословне активности темељи
на одрживости и један је од пионира
извештавања о одрживом развоју у

Страну припремиo

Зоран
Станижан

Србији. У овогодишњем пословном
прегледу постигнућа НИС-а издвојено је то да компанија послује у складу с циљевима одрживог развоја које
су својевремено дефинисале Уједиње не на ци је.

И поред динамичне трансформације
коју спроводимо последњих година,
у нашем пословању постоји константа од које нећемо одустати. То је
посвећеност принципима одрживог

Посвећеност
принципима
Кирил Тјурдењев, генерални ди рек тор
НИС-а, тим
поводом је рекао да се НИС
одлучно суочава са савременим изазовима
и да десети извештај о одрживом развоју представља
обавезу да се
на том пу ту
истраје и да се
лествица стандар да
још
више подигне.
– Само на тај начин можемо обезбедити даљи напредак НИС-а, уз одговоран однос према нашим акционарима, запосленима, животној средини и заједници чијем развоју желимо да пружимо одлучан допринос.

сигурно ће оставити значајне последице не само за енергетску индустрију већ и за глобалну економију
– рекао је Тјурдењев и истакао да ће
НИС остати посвећен напорима да
се ефикасност посло ва ња мак си мално унапреди,
како би се финансиј ски и опе ра тивни показатељи
очували на нивоу
који ће омогућити даљи одрживи
развој компаније.

Пословни успеси

развоја и ту идеју ћемо следити и у
тренуцима када се суочавамо са ситуацијом без преседана у новијој историји. Драматичан пад цена нафте, у
комбинацији с наглим успоравањем
светске привреде услед напора да се
за у ста ви ши ре ње но вог ви ру са,

Када је реч о пословним успесима, НИС је у 2019.
го ди ни ре а ли зо вао највећи обим
ин ве сти ци ја од
2013. године и у
развојне пројекте
уложио 42,2 мили јар де ди на ра.
Највише је инвестирано у област истраживања и производње нафте и гаса, модернизацију Рафинерије нафте у Панчеву, даљи развој малопродајне мреже, као и у пројекте заштите жи вотне сре ди не у свим сег ментима бизниса. У уверењу да је

„Србија наш заједнички дом, позајмљен од будућих генерација”, НИС је
у пројекте заштите животне средине
у 2019. години уложио 534 милиона
динара. Ови пројекти су реализовани у свим сегментима пословања, а
акценат је био и на улагањима у Рафинерију нафте Панчево да се смањи емисија опасних и загађујућих
материја у атмосферу.
С друге стране, за ову компанију
запослени су њен најважнији ресурс
и зато је улагано њихов развој, образовање и усавршавање, јер је то, како
кажу у компанији, предуслов за постизање добрих резултата. Стога је
прошле године организовано 2.180
обука, у којима је учествовало више
од 4.000 запослених.
Када је реч о друштвеној одговорности, а с циљем унапређивања живота и развоја заједница, НИС је у
различите друштвено одговорне пројекте под слоганом „Будућност на
делу” прошле године инвестирао више од 371 милион динара. У фокусу
ових пројеката НИС-а су млади, тако да је са мо кроз про грам „За једници за јед но” у 2019. го ди ни
уложено 116,5 ми ли о на ди на ра у
набавку савремене медицинске опреме за здрав стве не ин сти ту ци је у
којима се лече најмлађи широм наше земље.

6

ЗДРАВЉЕ
Х РА НА ЗА ДУШ У

Шаблон

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, сви смо ми још
од малих ногу учени да прилагођавамо своје понашање
како бисмо задобили пажњу
и одобравање драгих људи.
Управо тако постајемо наштеловани на пожељно и друштвено прихватљиво. Један
од првих шаблона које смо
усвојили јесте да потиснемо
своје праве емоције зарад похва ле и при зна ња дру гих.
Неосетно и наоко својевољно научили смо се шаблонским реакцијама и утиснули
сво је је дин стве но
ја у тесан и
непријатан
калуп свакодневице.
Мотивиса ни смо
да бу де мо
на лик не ком ко је
препознат као узор за успех
и угодан живот. Гурани да
буду попут пожељних и вољених, многи одустају од потраге за сврхом и потискују
своје таленте до непрепознавања. Након времена проведеног у достизању идеала који је неко други (тренутно
битан) наметнуо као жељени циљ, прихвата се заједнички циљ као део личне потраге и илузија постаје стварност за већину, а шаблон начин живота.
Ређамо, нижемо и додајемо један шаблон на други,
правимо зидове који постају
све отпорнији на неиздрж и
тескобу када почну да се јављају из дубине нашег ЈА. Из
најбоље намере и с пуно љубави наши најдражи су нам
по ста ви ли пр ве ка лу пе

„такотребања”. За боље нису
знали, јер и њих саме притискају небројени калупи које су
везали за себе и носе их као
судбински терет стрпљиво и
помирљиво. Чим се навикнемо на ношење и подношење
ових шаблона, прихватамо и
оне теже, системске, без много противљења. Подстицани
смо да мислимо да је једино
исправно бити у оквирима који су препоручени.
Неуморни подстицај за одржавање шаблонских навика
„напада” нас неприметно путем великих и малих екрана,
заокупљајући нам мисли пожељним и препорученим шаблонима које треба да прихватимо да бисмо били срећнији, успешнији, вољенији...
да бисмо били као они који
су испуњени и остварени и
живе своје снове.
У тој трци за остварењем
туђих снова они лични остају непрепознати, али увек дође тре ну так ка да се кроз
оклоп од натоварених шаблона и морања пробије светлост јединствености. Иако
слабашна у
почетку,
не за др жи во пробија
све одбране и при хваћене
границе
шаблонске
сва ко дне вице. Тада
се дешава попуштање најслабијег уверења око којег градимо своју стварност. Некоме је најосетљивије здравље,
некоме приврженост, доследност, каријера... Тада нам постаје јасно зашто сви кажу
да им је болест или тешка
дијагноза нешто најбоље што
се догодило. На тај начин се
бришу животни шаблони и
остаје гола истина. Суочавање с бо лом и соп стве ном
смртношћу улива нову, непрепознатљиву снагу и вољу
за животом. Од тог тренутка
се праве дани по мери душе
колико год да их је остало. И
тада почиње уживање у креирању тренутака од којих се
праве дани за незаборав.
Узети шаблон или љубав
као начин живота – одлука
је, као и увек, на вама.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Моћни чистач
организма
Коприва је вишегодишња биљка која се користи
за прочишћавање крви и појачано излучивање течности из организма и проналази
примену код свих обољења изазваних нагомиланим токсинима. Чај од коприве јача крв, чисти организам и ослобађа од
замора и исцрпљености.
Коприва садржи гвожђе, калцијум,
фосфор и витамин Ц, па се користи код
анемије, хроничног умора и недостатка
енергије. Сматрају је природним мултивитамином, јер има благотворно дејство на комплетан организам. Травари са ових простора тврде да је коприва једна од најбољих лековитих биљака које имамо. Благотворно дејство на
различита обољења има цела биљка, почев од корена, преко стабљике и листова, па све до цвета. Корење се скупља у пролеће и
јесен, листови и вршике у пролеће, а стабљика током целе године. Семе се скупља у августу.
Поред тога што чисти крв и враћа снагу, коприва обнавља црвена крвна зрнца, прочишћава плућа од слузи и лечи астму, помаже код чира на желуцу и цревима, јача нервни систем и ублажава
несаницу. Одлична је и као средство против опадања косе, а користи се и у кулинарству као додатак јелима и за припрему сокова.
Коприва се као чај најчешће примењује ради чишћења организма и припреме за зиму или опоравка у пролеће. Препорука је да
се чај употребљава два-три пута дневно током једног месеца.
Припрема: у кључалу воду ставити кашичицу коприве, поклопити и оставити да одстоји десет минута. Чај не треба кувати, већ
га треба процедити и пити једном дневно.
Напомена: конзумирање прекомерне количине чаја од коприве
може довести до нежељених реакција, па се препоручује опрез.

Петак, 5. јун 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ПУШЕЊА

КО ЈЕ УБИЦА У БЕЛОМ ОДЕЛУ
СА ЖУТИМ ШЕШИРОМ
Сваког дана у Србији се попуши око 73 милиона цигарета,
а само Београђани за 24 сата
про из ве ду ско ро шест то на
опушака!
Поред 7.500 штетних, преко
70 канцерогених и ниједне корисне материје у дувану, произвођачи у цигарете убацују и
чак 600 отрова. Неки од њих
су: сумпор – да би неквалитетан дуван добио жуту боју, олово – ради кориговања укуса,
антифриз – да би се стабилизовала влага, азбестна влакна
– да се пепео не би крунио и
титан-диоксид – да би пепео
био што бељи. Иако све то знају, пушачи се тешко ослобађају ове лоше навике. Није ни
чудо: доказано је да је зависност од дувана по својој снази на другом месту – одмах
иза хероинске.
Сваке године, 31. маја, Светска здравствена организација
и њени партнери обележавају
Светски дан без дувана, како
би ставили у фокус здравствене ризике повезане са употребом дувана и важност спровођења делотворних политика,
којима се смањује конзумирање дуванских производа.
Ове године је тај дан обележен под слоганом „Заштита
младих од манипулација дуванске индустрије и спречавање употребе дувана и никотина међу младима”.

Дуванска индустрија
свакога дана
просечно троши
23 милиона долара
на маркетинг.
Као што се из назива може
закључити, циљ ове глобалне
кампање је да разоткрије митове и маркетиншке и друге
тактике које дуванска и друге
сродне индустрије осмишљавају да би се млади подстакли
да користе дуван и никотинске производе.

Дуванџије играју прљаво
Да би стигли до нових генерација конзумената, произвођачи не презају ни од чега. Примера ради, они се труде да
младима понуде цигарете које лепо миришу или имају привлачан укус, попут укуса трешања, жвакаћих гума и бомбона. На тај начин потрошаче
заправо доводе у заблуду, јер
их примамљив мирис и укус
мо же на ве сти да пот це не
здравствене ризике које пушење подразумева. Из истог разлога су у понуди атрактивни и
модерно дизајнирани производи, попут паковања у облику УСБ-а или слаткиша.
Није случајно ни то што се
на продајним местима дувански/никотински производи позиционирају на места видљива деци – у близини слаткиша, грицкалица или газираних пића, а произвођачи дувана чак дају премије продавцима како би се постарали за
то да њихове производе уочи
што више младих особа. И проблему високе цене цигарета
произвођачи су доскочили: оне
се у близини школа неретко
продају на комад, како би биле што доступније школској
деци.

Забрињавајућа статистика
Резултати глобалног истраживања употребе дувана код младих које је 2017. године спро-

вео Институт за јавно здравље
Србије „Др Милан Јовановић
Батут”, уз подршку Министарства здравља, Министарства
просвете, науке и технолошког
развоја и Светске здравствене
организације, међу ученицима старости од тринаест до
петнаест година, на репрезентативном узорку свих школа у
Србији, поприлично забрињавају и указују на потребу јачања мултисекторске сарадње с
ци љем за шти те здра вља
младих.
У оквиру овог истраживања
установљено је да 11% ученика
пуши цигарете (подједнако девојчице и дечаци), 37% ученика је бар једном пробало цигарете, док је њих 43% пробало
неки дувански производ. Такође, 9% младих пуши наргиле,
а њих 6% користи електронску
цигарету. Шест од десет садашњих пушача покушало је да
престане да пуши у претходних годину дана.

ПРЕ ДА ВА ЊА ЗА ОСНОВ ЦЕ ИЗ ПАН ЧЕ ВА
Завод за јавно здравље
Панчево континуирано од
2004. године реализује предавања за ученике основних
школа у Јужнобанатском
округу на тему штетности дуванског дима и цигарета, а
последњих неколико година
подржало забрану пушења у затвореним јавним местима.

Ни одрасли нису бољи
Чињеница да дувански дим садржи преко 7.500 хемикалија и
хемијских једињења, од којих
је више од 70 канцерогено, не
спречава трећину пунолетних
грађана Србије да свакодневно
попуше барем по једну цигарету. До овог податка дошла је
Канцеларија за превенцију пушења Института „Батут” на основу истраживања о ефектима и

ПРИРОДНИ НАЧИН ДА ОСТАВИТЕ ЦИГАРЕТЕ
Следећи природни лекови
вам могу помоћи да контролишете жељу за пушењем и
да престанете да практикујете ту навику, штетну по ваше здравље.
• Женшен. Ова биљка се користи за смањивање жеље за пушењем. Њено конзумирање вам може
помоћи да оставите цигарете,
јер инхибира
производњу
допамина, неуротрансмитера задуженог
за осећај среће и благостања, који се
стимулише никотином из
цигарета.
• Гума за жвакање. Жвакање жваке је одличан
трик, јер ћете тако заокупити уста и ум, па нећете мислити на пушење. Бирајте
жваке без шећера, које нису
штетне по зубе.
• Валеријана. Ова биљка
има умирујуће дејство и може смањити стрес и анксиПреко 70% ученика који сада пуше долазе до цигарета тако што их купују у продавницама, самопослугама или на
киосцима. Упркос томе што су
малолетни, њих 82,6% није било спречено да их купи због
својих година. Охрабрује чињеница да је 82,2% ученика

озност код особа које покушавају да оставе пушење.
Препоручују се две до три
шоље чаја од валеријане
дневно. Најбоље би било да
валери ја ну
узима те
пре спавања да њено умирујуће деј ство не би реметило
ваше свакодневне
активности.
• Алева паприка. Благотворни
састојци
алеве паприке поспешују
детоксикацију
организма од
штетних супстанци
које
садржи цигарета, док у исто време смањују жељу за пушењем.
Укључите алеву паприку у
исхрану или је додајте у чај.
• Kаранфилић. И овај зачин јаког мириса може знатно умањити жељу за пушењем. Препоручује се да одмах након испушене цигарете у уста ставите један комадић каранфилића и да га у
устима држите два сата.
ставовима у вези са Законом о
заштити становништва од изложености дуванском диму.
То истраживање показало је
и да највећи проценат пушача
у нашој земљи (41%) има између 45 и 59 година. Занимљиво је да, упркос чињеници да
најјефтинија пакла цигарета

и на тему штетности употребе наргила и осталих дуванских производа који се појављују у нашој средини.
Сваке школске године
ова предавања одслуша око
700 ученика шестих разреда у читавом округу.
код нас тренутно кошта око
300 динара, највише оних који
пуше свакодневно спада у категорију незапослених!

Много штете, нимало
користи
Изложеност дуванском диму
узрокује бројне озбиљне болести, као што су рак плућа, инфаркт миокарда, мождани удар,
срчана смрт, астма и друга обољења дисајних органа.
Наравно, изузетно је висок
проценат становника свесних
ових чињеница, но мало који
пушач ће се лако одрећи те штетне навике. Разлог лежи у психичкој и физичкој зависности коју
цигарете стварају. Данас је она
јача него икад и изједначава се
чак са зависношћу од хероина.
И за то постоји објашњење:
дуванска индустрија, наиме, користи све јаче супстанце у производњи цигарета, па кризе приликом престанка пушења наликују онима какве доживљавају
уживаоци тешких дрога. Ипак,
то не треба да послужи као изговор, јер разлога за остављање
цигарета ипак има далеко више.

А шта може криза мени
Онима који планирају да престану да пуше стручњаци саветују
да то ураде одједном и без одлагања, јер план познат под називом „само још једна цигарета”
никада никоме није помогао да
уђе у друштво срећних непушача.
Чињеница је да је пет до десет дана кризе најгоре што може да се деси свима онима који
одлуче да се одвикну од пушења. Они који прегрме тај период, могу бити сигурни да су се
физичке зависности у огромном
проценту решили. Једино што
их евентуално може навести да
поново запале, јесте психа, односно прегршт погрешних уверења која су им годинама служила као изговори да би наставили са овом лошом навиком.
Један од најчешћих и најбизарнијих изговора тог типа је онај
да цигарета (препуна отрова!)
заправо смирује.

Страну
припремила
Драгана

Кожан
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ВЕЛИКА ДИЛЕМА: КУДА НА ЛЕТОВАЊЕ ОВЕ ГОДИНЕ?

ШТА АКО НА МОРУ ДОБИЈЕТЕ КОРОНАВИРУС
Коронавирус се полако повлачи са ових простора, границе
се отварају, лето је на видику,
а грађани су у великој дилеми:
ићи на летовање или не? И ако
да – куда?
Одмор нам ове године свима треба више него икад, али
туристи оправдано страхују од
преласка границе и питају се
хо ће ли им по ли са пут ног
здравственог осигурања покрити трошкове ако се у иностранству заразе короном.
Како сада ствари стоје, док
год траје пандемија, полисе
приватног путног здравственог
осигурања неће покривати трошкове лечења коронавируса у
иностранству. Државно осигурање пак покрива и овај случај
болести, под условом да туриста пре путовања прибави потврду РФЗО-а.
Сви српски држављани који се
заразе короном док су у Црној
Гори, Хрватској, Турској и у
још седамнаест земља моћи ће
да се лече о трошку Србије

уколико имају одговарајући
образац који добијају у Републичком фонду за здравствено
осигурање (РФЗО).
Ипак, уколико се разболе док
су у Грчкој, Шпанији или неким од земаља с којима наша
држава нема потписан споразум, мораће сами да плаћају
трошкове лечења, а комисија
РФЗО-а ће након њиховог повратка у Србију, после стручне
процене, одлучивати да ли ће
им рефундирати трошкове.

Помоћ у року од 12 сати
Међународни споразуми о
здравственој заштити, које је
Србија потписала са двадесет
земаља, подразумевају да за
време приватног односно туристичког боравка у иностранству грађани имају право на
лечење на терет здравственог
осигурања само у случају хитне медицинске помоћи.
– То подразумева непосредну, тренутну медицинску помоћ, која се пружа да би се избегло довођење осигураног лица у животну опасност. Подразумева и медицинску помоћ која се пружа у року од дванаест
сати од момента пријема у
здравствену установу или приватну праксу. Лице осигурано
код РФЗО-а има, дакле, право
на лечење од коронавируса само ако му је потребна хитна
медицинска помоћ, то јест ако
му је угрожен живот. Ту спадају и дијагностика и лечење болести – објашњавају надлежни
у РФЗО-у.
Kако би остварили ово право, грађани морају да пре путовања прођу лекарску комисију, након чега ће им РФЗО
бесплатно издати одговарајући двојезични образац.

ствене заштите у иностранству
– образац 0З-12, за који је, такође, потребно проћи лекарску
комисију. С том потврдом, у
случају хитне потребе, лечење
мора да се плати, али ће вам по
повратку у Србију трошкови бити рефундирани. Право на рефундацију утврђују стручно-медицински органи РФЗО-а на
основу медицинских извештаја.
Први услов да би неко могао
да добије било коју од потврда
јесте – да има оверену здравствену књижицу. Подразумева
се, такође, да на путовање крећете здрави.
– Као што се може видети,
постоје две потврде које издаје
РФЗО. Оне омогућавају пружање помоћи у хитним случајевима у иностранству, без обзира
на то да ли сте болесни од короне или било које друге болести.
Разликују се само обрасци – да
ли узимате образац за неку од
двадесет земаља с којима Србија има споразум или за неку од
осталих држава. То значи да,
ако одете у Грчку, која није на

листи, и разболите се, а имате
потврду, Фонд ће вам рефундирати новац по повратку у Србију – објашњавају у РФЗО-у.

Прво код лекара по уверење
Поступак добијања обеју потврда је исти. Потребно је најпре да од изабраног лекара узмете уверење да нисте боловали од тежих или хроничних
болести у последњих дванаест
месеци. Потом одлазите у матичну филијалу РФЗО-а, где
завршавате остатак посла.

Детаљна објашњења процедуре постоје и на интернет страници РФЗО-а.
Ипак, упркос могућности рефундације трошкова, потенцијални проблем многим грађанима представља то што цена
лечења у иностранству може

Турској од 700 до 1.000, а у
Немачкој, Аустрији и Швајцарској од чак 1.200 до 1.600 евра.

Приватна полиса безвредна
С друге стране, полиса приватног путног здравственог осигурања, уз коју сви традиционално крећемо на летовање у иностранство, предвиђена је само
за покриће неизвесних догађаја. Kада је на некој територији
проглашена епидемија или је
Светска здравствена организација прогласила пандемију, као
што је то сада случај – неизвесности више нема, па покриће
из осигурања престаје да важи.

Само један дан у
болници у Грчкој у
просеку кошта од 418
до 900 евра, у Турској
од 700 до 1.000, а у
Немачкој, Аустрији и
Швајцарској од чак
1.200 до 1.600 евра.
Kако су потврдили из Удружења осигуравача Србије, ковид 19 није покривен ни путним здравственим ни добровољним здравственим осигурањем. Полиса осигурања покриће вам трошкове испитивања,
дијагностиковања и других неопходних медицинских третмана док вам се не дијагностикује коронавирус. После тога обавезе осигурања по том покрићу – престају.
– Важно је да туристи знају
да стандардна полиса осигурања покрива комплетну негу до
момента када се дијагностикује
да имате коронавирус, чак и тестирање које би се обавило на
лицу места. Међутим, ако је тест
позитиван, обавезе осигурања
престају, а осигураник мора да
настави лечење у складу са одлуком државе – рекао је за „Блиц”
Александар Сеничић, директор
Националне асоцијације туристичких агенција (ЈУТА).
Ако се испостави да сте позитивни, остаје још да се утврди да ли ћете бити депортовани у карантин у своју земљу,
или остајете на тренутној дестинацији. То зависи од процедура које је успоставила
земља у којој сте се затекли.
Иначе, полиса путног
здравственог осигурања покрива трошкове болничког
и ванболничког лечења углавном у износу до 30.000 евра.
Из Удружења осигуравача
кажу да је уобичајена цена
у осигуравајућим кућама за
четворочлану породицу за десетак дана одмора око 4.000
динара.
У осигуравајућим кућама кажу да клијенти који плаћају
животно осигурање треба да
знају да се и у случају смрти
од последица коронавируса

Мере заштите
Све туристичке земље надају се скорашњем
почетку сезоне и припремају озбиљне мере
заштите како би гости били сигурни и осећали се пријатније. Велики број хотела практи-

кује обавезно мерење температуре при уласку у објекте, обавезно је ношење маски и
рукавица, као и одржавање дистанце у ресторанима, али и на плажама.

ЕУ уводи цертификате „корона фри”?
Потпредседница европских социјалиста Биљана Борзан упутила је недавно писмо већу
ЕУ и предложила увођење европског туристичког цертификата „корона фри”. То би
требало да буде препознатљива ознака на
туристичким објектима који поштују прописане критеријуме за заштиту од коронавируса. Тако би потенцијални гости знали да је

реч о безбедној зони где могу да имају миран одмор.
Критеријуме за добијање овог јединственог цертификата, како је предложила Биљана Борзан, требало би да пропише ЕУ, а он
би био видљив у туристичким понудама, како би грађани могли да с поверењем резервишу путовања за себе и своју породицу.

С којим државама РФЗО има споразум
Државе с којима Републички фонд за
здравствено осигурање има потписан споразум јесу: Аустрија, Белгија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Велика Британија, Италија, Луксембург, Мађарска, Северна Македонија, Немачка, Пољска, Румунија, Сло-

вачка, Француска, Холандија, Хрватска, Црна Гора, Чешка, Словенија и Турска.
У овим земљама грађани Србије, уз потврду РФЗО-а, имају право на лечење на терет здравственог осигурања у случају хитне
медицинске помоћи.

У Грчку од 15. јуна
Пр вих осамна ест земаља
чије ће туристе Грчка примити од 15. јуна јесу: Србија, Kипар, Израел, Kина, Јапан, Аустралија, Норвешка,
Данска, Аустрија, Бугарска,
Румунија, Албанија, Пољска, Северна Македонија,
Босна и Херцеговина, Мађарска, Словачка и Чешка.
Очекује се да ће од 1. јула и
осталим посе ти о цима из
иностранства бити дозво-

љен улазак у Грчку. Туристима неће бити потребан

тест на ковид 19 и неће бити карантина.

Огромни губици у туризму
Према подацима европске званичне статистике, током 2018. године Француска је угостила 89 милиона, а Шпанија 83 милиона
страних туриста.
Управо ово су земље које би ове године
могле да претрпе највеће губитке када је реч
о заради од страних туриста. Шпанија је
прошле године забележила приход од 71

милијарде евра, Француска – 58 милијарди,
Италија – 45 милијарди и Немачка – 37 милијарди евра.
Због стања у туризму и губитака, у ЕУ је
недавно предложено оснивање посебног
фонда за туризам у оквиру европског буџета како би се помогло сектору и како би се
смањили губици и осигурала права путника.

Уколико сте уплатили путовање пре 15. марта?
Влада Србије је 30. априла
донела уредбу којом је регулисано како ће туристичке
агенције решити проблем с
грађанима који су закључно
с 15. мартом уплатили новац
за аранжмане, а због пандемије коронавируса не могу

да реализују путовања. Према тој уредби, путници имају
две могућности. Прва је да
искористе уплаћени новац до
31. децембра 2021. године
за иста (уколико то буде могуће), или слична путовања,
када се стекну сви потребни

услови за то. Друга опција је
повраћај уплаћеног износа,
али он ће бити могућ тек од
1. јануара 2022. године.
Агенције ће тада имати рок
од четрнаест дана да туристима који то буду захтевали
врате новац.

Узмите потврду
А да би наши грађани могли да
се лече од ковида 19, као и од
других болести у Шпанији, Грчкој, Русији или било којој другој земљи с којом немамо закључен споразум, кључна је
Потврда о коришћењу здрав-

Без тестирања за улаз у ових пет земаља
достићи астрономске цифре.
Примера ради, само један дан
у болници у Грчкој у просеку
кошта од 418 до 900 евра, у

исплаћује уговорена осигурана сума или одређени износ до
тада уплаћених средстава на
име премије.
Д. Кожан

Александар Сеничић, директор ЈУТА, рекао је да за пут
у пет земаља, иначе најпо-

пуларнијих летњих дестинација наших грађана – Грчку,
Турску, Црну Гору, Бугарску

и Египат, од почетка јуна неће бити потребни тестови на
корону.
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Које су обавезе
професионалног управника?
Нашој редакцији обратила се група
грађана из насеља Стрелиште писмом чији део преносимо.
„Живимо у згради од 33 стана. Од
тога, у девет станова живе подстанари. Не знамо ко су они и у чијим
становима живе, јер власнике појединих станова нисмо упознали откад смо се уселили. С обзиром на то
да имамо енормну потрошњу воде,
одлучили смо се, кад је за то било
време, да ангажујемо професионалног управника, рачунајући да ћемо
тиме проблем решити једном засвагда. Али што би се рекло – мало
сутра. Зато вас молимо да проверите која су права и обавезе професионалног управника и да нам одговорите на следећа питања.
1. Да ли је професионални управник дужан да на огласној табли истакне списак имена власника станова и подстанара?
2. Да ли је дужан да те исте власнике који издају станове пријави
Пореској управи ради додатног опорезивања?
3. Да ли је дужан да провери колико чланова има у сваком стану,
како би се потрошња воде обрачунавала на основу реалног броја
станара?
4. Да ли је управник дужан да сваког месеца или бар тромесечно истакне стање на жиро рачуну зграде?
5. Колико пута је управник дужан
да одржава састанке?”

На питања грађана Стрелишта
одговорила је професионална управница Емина Цветковић. Ево њених
одговора.
1. Списак власника станова може
се окачити на огласну таблу само уз
сагласност свих власника станова.
Уместо тога, може се окачити обавештење да је списак код професионалног управника.
2. Управник није дужан да пријављује издаваоца стана Пореској управи,
већ је то обавеза самог закуподавца.
Закуподавац је у законској обавези да
пријави подстанаре управнику и да
пријави промену чланова домаћинства.
3. Управник треба да утврди број
чланова домаћинства на састанку, да
води евиденцију о променама и да
измене пријављује ЈКП-у „Водовод и
канализација”. Ипак, управник нема
овлашћење да улази у станове и проверава број станара на тај начин.
4. Управник није обавезан да стање на рачуну окачи на таблу, али јесте дужан да о томе редовно обавештава скупштину станара. Свако од
власника станова има право да тражи увид у рачун. С друге стране,
скупштина може да донесе одлуку
да се тај податак истиче на огласну
таблу тромесечно или у временском
интервалу који сами договоре.
5. Професионални управник је обавезан да одржи скупштину станара
илити састанак минимум два пута
годишње, а по потреби и чешће.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Просто(рно) планирање

Петак, 5. јун 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОЧЕЛА ПРОЛЕЋНА АКЦИЈА „ХИГИЈЕНЕ”

ВЕЛИКО СПРЕМАЊЕ ЈЕ У ТОКУ,
ИЗНЕСИТЕ КАБАСТИ ОТПАД
Обилазак улица од 1.
до 26. јуна
Скупљају се стари
намештај, бела техника,
амбалажа, ауто-лимарија,
гуме, баштенско смеће и
сав други отпад изузев
грађевинског шута
Јавно комунално предузеће „Хигијена” обавештава грађане да радне јединице тог предузећа „Чистачи” и
„Одношење отпада” у периоду од 1.
до 26. јуна, од 7 до 15 сати, спроводе
акцију сакупљања и одношења кабастог отпада. То значи да је време да
припремите све оно чега желите да
се отарасите: стари намештај, белу
технику, амбалажу, ауто-лимарију, гуме, баштенско смеће и сав други отпад изузев грађевинског шута.
Ове недеље, од 1. до 3. јуна, екипе
„Хигијене” већ су обишле шири центар града, Баваништански пут и стару
Мису, а ево распореда за наредне дане. У четвртак, 4, јуна, на реду су следећи делови града: насеље Тесла –
Улица ослобођења, Лава Толстоја, Милке Марковић, Kнеза Михајла Обреновића, Чумићева, Јосифа Маринковића, Аксентија Максимовића, Др Марије Прите, Петра Kочића, Радоја Домановића, Граничарска, Пере Сегединца, Стеријина, Милоша Обреновића, Стевана Шупљикца, Железничка
станица Панчево – Варош, ОШ „Исидора Секулић” и ОШ „Ђура Јакшић”.

шева, Немањина, Kарађорђева до Моше Пијаде, Браће Јовановић, Светозара Милетића, Бранка Радичевића, Браће Јовановић 33-а, Змај Јовина, ОШ
„Стевица Јовановић”, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Гимназија „Урош Предић”, Техничка школа „23. мај”. У уторак је „Хигијена” обишла ове улице:
Милоша Требињца, Цара Душана, Првомајску, Цара Лазара, Максима Горког, Жарка Зрењанина, насеље Зеленгора, Нушићеву, Kраљевића Марка,
насеље Тип Станко, Пепељаре, Владимира Жестића, Петра Прерадовића,
Филипа Вишњића, Др Светислава
Kасапиновића, 6. октобра, Др Жарка
Фогараша, Бранка Ановића, Таковску,
ОШ „Бранко Радичевић”, ОШ „Мара
Мандић” и Електротехничку школу
„Никола Тесла”. У среду је отпад однет
са Баваништанског пута и старе Мисе.

Ако сте пропустили почетак

Ко је на реду идуће недеље

У петак ће чистачи радити по позиву
грађана и још једном обићи терен на
коме су били од 1. до 4. јуна, па ако
сте случајно пропустили почетак акције, ево које су улице у том периоду
биле у распореду. У понедељак су у
плану биле улице: Мученичка, Теслина, Вука Kараџића, Игњата Барајевца,
Kосовска, Штросмајерова, Ђуре Јакшића, Николе Ђурковића, Kеј Радоја
Дакића, Доситејева, Милорада Бате
Михаиловића, насеље Содара, Солара, Трг слободе, Војводе Радомира Путника, Војводе Петра Бојовића, Мите
Топаловића, Петра Арачића, Трг краља Петра I, Војводе Мишића, Њего-

Акција се наставља у понедељак, 8.
јуна, када ће камиони „Хигијене” обићи следеће улице: Kарађорђеву од Моше Пијаде до Kнићанинове, Танаска
Рајића, Kнићанинову, Светозара Шемића, Јовице Безуљевића, Славка Бокшана и простор око Железничке станице Панчево – Главна, Јабучки пут,
Kараулу и насеље Скробара.
У уторак, 9. јуна, на реду су следеће улице: Димитрија Туцовића, Марка Kулића, Хајдук Вељкова, Патријарха Чарнојевића, Матије Гупца, Иве
Kурјачког, Михајла Пупина, Јове Максина, Уроша Предића, као и ОШ „Васа Живковић”.

У среду, 10. јуна, кабасти отпад треба да изнесу становници ових улица:
Светог Саве, Ружине, Kочине, Синђелићеве, Браће Југовић, Југ Богдана,
Милоша Обилића, Мајке Југовића,
Топлице Милана, Kосанчић Ивана,
Моше Пијаде, Нишке, Kраљевачке,
Ивана Милутиновића, Стевице Јовановић, насеља Kотеж 1 и Kотеж 2, као
и Машинска школа Панчево.
У четвртак, 11. јуна, у плану су:
на се ље Мла дост, Kајмакчаланска,
Пелистерска, Новосељански пут до
Надела, насеље Kудељарски насип,
Пољопривредна школа „Јосиф Панчић” и ОШ „Свети Сава”. У петак,
12. јуна, као што то обично бива у
склопу ове акције, радници „Хигијене” радиће по позиву грађана и обилазиће терен који су посетили од 8.
до 11. јуна.

Старчево, Војловица и Долово за
крај
У понедељак и уторак, 15. и 16. јуна,
кабасти отпад односиће се из Старчева: првог дана су у плану Доњи крај и
Шумице, а другог Горњи крај и Радничко насеље.
У среду и четвртак, 17. и 18. јуна,
на реду је насеље Војловица. У среду
ће „Хигијена” посетити улице: 7. јула, Јанка Чмелика, Добровољачку,
Гробљанску, Борачку, Пољску и насеље Топола, а у четвртак: Спољностарчевачку, Јаношикову, Светозара Марковића, Шандора Петефија, Братства–
јединства и основне школе „Братство–
јединство” и „Браца Петров”. У петак, 19. јуна, поново ће се радити по
позиву грађана и обилазити терен пређен од 15. до 18. јуна.
Долово је у плану у понедељак и
уторак, 22. и 23. јуна: први и други
рејон чистиће се у понедељак, а трећи и четврти у уторак. У среду, 24. јуна, чистачи ће обићи насеља Стрелиште и Стари Тамиш и основне школе
„Мика Антић” и „Браца Петров”.
На крају, у четвртак и петак, 25. и
26. јуна, радници „Хигијене” ће радити по позиву и обилазити све локације које су обухваћене овом акцијом.
За сва потребна обавештења у вези са
одношењем кабастог смећа грађани
се могу информисати путем телефона 327-000 и 310-203, радним данима од 7 до 15 сати.

НАША АНКЕТА
Не, није ово никаква уметничка инсталација у Градском парку. Нисте
у праву ни ако вам је пало на ум да
је можда који научник открио како
чучање на дрвеним седалицама постављеним на шахтове погодује лечењу какве болести. Лепо звучи, али
ово није ни реквизит за дечју игру.
Иако би свима било драже да је
истина штогод од наведеног, тачно

је, нажалост, оно што је сасвим очигледно, ма колико нелогично било:
неко је проценио да седишта у кругу у парку има превише и да би нека
од њих било лепо преселити на друге локације. И тако је ишчупао једно и донео га на овај поклопац.
А зашто би то ико урадио – питате се сигурно ви. Па лако је: зато
што му се, очигледно, може.

КАКО ЋЕТЕ ПОТРОШИТИ 100 ЕВРА?

Свака помоћ добро дође

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

Без струје делови
Панчева и Долова
Како најављују у „Електровојводини”, због планираних радова, за петак, 5. јун, планирана су искључења
у Панчеву и Долову.
У Панчеву ће најпре, од 8.30 до
10 сати, без струје остати Дринска
улица и вртић „Пупољак”, а потом,
од 10.30 до 12 сати – предузеће „Модус”, и на крају, од 12.30 до 14 сати
– цела Дунавска улица.
У Долову су за петак искључења
планирана за период од 9.30 до 11
сати, и то у делу Баваништанског
пута од Фискултурне до Пролетерске и у делу Пролетерске од Баваништанског пута до Улице 1. маја.
У понедељак, 8. јуна, без струје ће
остати неколико делова Панчева. Од
8.30 до 10.30 струје неће имати

Страну
припремила
Драгана

Кожан

становници Улице краља Милана
Обреновића од броја 3 до броја 9,
затим становници Улице кнеза Михаила Обреновића 63, 65 и 67, самоуслуга „Тесла” и банка.
Истог дана од 11 до 12.30 без напајања електричном енергијом остаће Улица Стефана Стратимировића
од броја 5 до броја 11 и Улица Стојана Новаковића бр. 8 и 10.
Од 13 до 14.30 искључења су планирана за Стеријину улицу, Улицу
Стојана Новаковића 2, 4, 6 и Љубомира Kовачевића 2, 4, 6 и 8.
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.
Информације о искључењима редовно се ажурирају на сајту „Електровојводине”. Квар на електродистрибутивној мрежи можете пријавити на телефон 319-220.

Б. ОРЛИЋ

Д. ВУЈАЧИЋ

Епидемија коронавируса погодила је
целу земљу. Због тога је држава свима који то желе понудила једнократну помоћ у износу од сто евра. Право
на ову финансијску подршку има сваки пунолетни грађанин, с важећом
личном картом и пребивалиштем у
Републици Србији.
Цео програм мера за сузбијање последица епидемије вредан је 5,1 милијарду евра. У рекордном року за
ову помоћ се пријавило 4,2 милиона
грађана наше државе. Током друге
половине маја исплаћени су пензионери и примаоци социјалне помоћи.
Остали држављани ову своту могу да
очекују у периоду од 1. до 7. јуна.
Они који се још нису пријавили, имају могућност да то учине до петка, 5.
јуна.
Пре ма ре зул та ти ма ан ке те на
B92.net, сваки тридесети становник
наше земље неће узети овај новац.
Панчевци су се махом пријавили,
али постоје они који мисле да ова
ко ли чи на нов ца ни је до вољ на...

Б. БАРНА

М. ГАВРАНОВ

Било како било, помоћ не може да
шкоди.
БОШКО ОРЛИЋ, књиговезац:
– Новац ћу вероватно потрошити
на бувљаку. Одећу увек купујем тамо.
Сада ми требају тренерке и панталоне. Није ми још легао новац, али има
времена.
ДРАГАН ВУЈАЧИЋ, новинар:
– С обзиром на то да сам већ потрошио више од 200 евра, ових 100
отићи ће на рачуне. Кућни буџет нам
је такав да ову помоћ није тешко
потро ши ти. Ни је не ки из нос. У
Америци деца добијају 500 долара,
а родитељи по хиљаду и двеста. Код
нас један просечан грађанин тај новац може да заради тек за годину
дана.
БИЉАНА БАРНА,
професорка и предузетница:
– Ја мислим да је та помоћ понижавајућа. Моја рата кредита је толико

С. МОМЧИЛОВИЋ

С. ДАМЈАНОВ

велика да тиме не бих могла да је
вратим. Штета је што до политичара
као да не допиру јавно мњење и наше
реалне потребе.
МИЛОРАД ГАВРАНОВ, магационер:
– Морам да платим рачун. То ће
бити таман. Уплата ми није легла,
али до 7. јуна хоће.
СНЕЖАНА МОМЧИЛОВИЋ,
контролор у пошти:
– Није ми још легао новац, али
имам неплаћене рачуне. На тај начин ћу утрошити све што добијем.
Задовољна сам овим износом. Довољно је, као додатак.
СОФИЈА ДАМЈАНОВ,
професорка у пензији:
– Није мало. Нисмо ни толико очекивали. Хвала и на томе. Већина је
задовољна. Потрошићемо вероватно
врло брзо, и то углавном на редовне
потребе – воће, поврће и слично.
Јелена Катана
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МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ НУДИ ПОГОДНОСТИ ЗА ПРОИЗВОЂАЧЕ

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ
И КРЕДИТНА ПОДРШКА
Од набавке нових
машина до куповине
сточне хране
Каматне стопе од
један до три одсто
Ових дана је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписало јавни
позив за подношење захтева за
остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку
имовину пољопривредних газдинстава.
Реч је о подстицајима за инвестиције при набавци нових
машина и опреме за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте
сточне хране, затим за манипулацију и дистрибуцију чврстог, полутечног и течног стајњака, као и за заштиту добробити животиња. Поред тога,
може се добити новац за вагање, усмеравање и обуздавање
животиња, производњу конзумних кокошјих јаја, одгој и тов
живине, пчеларство...

Појединачно до милион
и по динара
Подстицаји ће бити утврђивани у износу од 50 одсто вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава
на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65
одсто од ове вредности у подручју са отежаним условима
рада у пољопривреди.
За одобравање права на ове
подстицаје опредељује се новац у укупном износу од сто
тридесет милиона динара, а
највише што корисник може
да оствари у једној календарској години је милион и по
динара.
Право на то остварује подносилац који је, поред осталог,

Уз подстицаје лакше до нове механизације
у потпуности реализовао инвестиције за које подноси захтев
у периоду од 1. јануара 2020, а
најкасније до дана подношења
захтева за остваривање права
на подстицаје.
Тај поступак може бити покренут с подношењем захтева
у периоду од 1. до 15. јуна преко Писарнице републичких органа управе у Београду, Немањина улица број 22–26, Београд, или поштом на адресу:
Министарство пољопривреде,

шумарства и водопривреде –
Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84,
11050 Београд.

Закаснела мера?
Поменуто министарство, у сарадњи с пословним банкама, и
ове године субвенционисаће
део камате на кредите пољопривредника код пословних банака у сврху унапређења производње. Оваква подршка биће
одобравана за развој ратарства,

КО МО ЖЕ ДА КОН КУ РИ ШЕ?
Право на оба ова подстицаја Министарства пољопривреде остварују лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава.
У питању су физичко лице – носилац комерцијалног
породичног пољопривредног газдинства, предузетник, привредно друштво и
земљорадничка задруга која има најмање пет чланова.
Када је реч само о подстицајима за инвестиције у физичку имовину, поред наве-

дених, право да конкуришу
имају и средње школе, научноистраживачке организације у области пољопривреде и цркве и верске заједнице.
Све информације могу се
добити сваког радног дана
од 7.30 до 15.30 позивом
на телефоне Министарства
пољопривреде: 011/260-7960 или 011/260-79-61, или
Управе за аграрна плаћања:
011/30-20-100 или 011/3020-101.

воћарства, виноградарства, повртарства, цвећарства и сточарства (набавка и премија
оси гу ра ња жи во ти ња, као и
набавка хране за њих). Поред
тога, заинтересовани ће моћи
да рачунају и на инвестициона улагања у пољопривредну
механизацију и опрему, као и
у одређене врсте механизације и опреме која се користи
у биљ ној по љо при вред ној
производњи.
Одобрени кредити биће исплаћивани у динарима без валутне клаузуле. Фиксна каматна стопа износи три одсто на
годишњем нивоу, односно један одсто за физичко лице женског пола, као и оно које је навршило највише четрдесет година живота или му је пребивалиште на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Треба истаћи да физичко лице (носилац пољопривредног газдинства или предузетник) може да добије подршку
за износ кредита до шест милиона динара, док је за правно
лице та максимална сума три
пута већа.
Уговор о субвенционисаним
кредитима Министарство је
потписало с једанаест банака,
а то су: НЛБ, Војвођанска, Комерцијална, Поштанска штедионица, АИК, „Уникредит”,
„Прокредит”, „Интеза”, „Халкбанк”, „Збер банк” и „Кре ди
агрикол”.
Пољопривредници заинтересовани за овакав вид подршке
могу да се обрате писменим
захтевом одабраној банци, уз
достављање пратеће документације, а рок је 1. новембар.
Када је реч о овој мери, има
пољопривредника који сматрају да је она закаснела јер је, како кажу, већина њих већ набавила сав неопходан репроматеријал за ову годину. И то у
готовини...

НОВОСЕЉАНИ ОБЕЛЕЖАВАЈУ СЛАВУ

Ипак богат програм за Духове
Иако је постојала бојазан да
због пандемије ове године неће бити јавних садржаја, новосељанска сеоска слава Духови
ипак ће бити обележена разноврсним тродневним програмом.
Почетак је заказан за суботу, 6. јун, од 10 сати, када на
терену у Пролетерској улици
19 стартују тениска надметања. Сат касније у спортској хали креће и одбојкашки „Турнир пријатељства” за пионирке, као и Mеђународни парски
турнир у бриџу у школском холу. У исто време, у Зеленој зони
на Вашаришту, биће одржано

предавање о важности екологије за основце, у организацији удружења „Наше Ново Село”. Стална поставка у Спомен-соби Дома културе биће
до ступ на за ин те ре со ва ни ма
(сва три славска дана) од 12
до 18 сати, када ће у оближњој галерији бити отворена
изложба слика „Сан летње банатске ноћи” Емила Сфере, а
у хали почети турнир у малом
фудбалу.
Наредног дана, од 9 сати, на
локалном стрелишту (Црепајски пут) креће турнир у гађању глинених голубова. Од 10
сати на програму је бацање

балота на Вашаришту, а сат касније уследиће дефиле фанфаре „Тинерету” у центру села. Удружење
жена „Новосељанке/Boboacele” представиће разне рукотворине, од 17 сати,
у својим просторијама у Месној заједници, а сат касније
испред споменика у центру
села стартоваће
ревија фолклорних и балетских група,
као и турнир у малом фудбалу
у хали.

И на крају, у понедељак, 8.
јуна, од 11 сати, фанфара „Тинерету” приредиће концерт у порти румунске православне цркве. Два сата касније
на Вашаришту почиње „Фијакеријада”, од
16 сати креће Отворе ни бр зо по те зни
турнир у шаху у просторијама клуба
„Бора Ивков”, а
завесу на овогоди шње Ду хо ве
спустиће група „Лагуна”
концертом од 21 сат на платоу
испред Дома културе.

КАЧАРЕВЦИ ЗАЈЕДНИЧКИ УРЕЂУЈУ СЕЛО

Језеро спремно чека купаче
У великој пролећној акцији Качаревци су, поред осталог, уређивали и језеро, на које током
лета многи навраћају како би
се склонили од врућине, расхлађивали се и уживали у предивном амбијенту препуном
зеленила и хладовине.
Да би ово популарно купалиште било на одговарајућем
нивоу, у оквиру припрема за
предстојећу сезону, ових дана
су Месна заједница и комунално предузеће, уз помоћ чланица Удружења жена „Етно-кутак” и качаревачких волонтера, организовали темељно чишћење обала језера.
Према речима Зорана Марковића, директора комуналног

Волонтери доприносе изгледу своје средине
предузећа, том приликом су и
обновљени цветни засади и орезана стабла на околном простору.

– У току је припрема за асфалтирање дна језера, како бисмо прве купаче у предстојећој

летњој сезони спремно дочекали већ средином овог месеца. С друге стране, сличну акцију у садејству с волонтерима
уприличили смо и у самом селу, па смо, водећи рачуна о нашим најмлађима, поставили
ново еко-игралиште на раскрсници улица Радничке и Маршала Тита. Како бисмо нашој
деци омогућили да што лепше
проведу детињство, следеће недеље биће монтирана још четири нова игралишта – каже
Марковић.
Поред тога, он додаје да је
плато сеоске депоније потпуно очишћен, као и да је у току
реконструкција зграда Дома
пензионера и ловачког дома.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Завршена је реконструкција дела
фасаде и хола у згради Дома
културе. Постављена је јавна
расвета у школском дворишту и у улицама Млинској и
Рифата Бурџевића. Почела је
из град ња вр ти ћа у окви ру
школе, а у току су радови на
згради Дома пензионера. Поред тога, очекује се и изградња атарских путева на потезима Прво и Друго поље.
Банатско Ново Село: Сеоска
слава Духови биће обележена бројним програмима који
ће бити одржани од суботе до
понедељка, 6–8. јуна. Окречена је зграда Дома културе
и постављено осветљење.
Долово: Министар спорта Вања Удовичић посетио је мушки и женски рукометни клуб
у суботу, 30. маја. Почели су
радови на електрификацији
Спортско-рекреативног центра

„Долина”. Локална секција
панчевачког удружења ловаца у недељу, 31. маја, организовала је такмичење у гађању
глинених голубова.
Глогоњ: По налогу Месне заједнице терен за рукомет на
спортском центру пресвучен
је новим слојем асфалта, а
постављена су и мини дечја
игралишта испред српске и
румунске православне цркве.
Иваново: У току је замена врата и прозора на згради Дома
културе, а следи кречење фасаде. Школа очекује завршетак техничког пријема објекта у којем ће бити нови вртић.

Јабука: По налогу Месне заједнице инсталирана је јавна
расвета од Улице ЈНА до излетишта Скела, а уз помоћ
ЈКП-а „Вод-ком” постављене
су канте (пепељаре за пушаче) испред јавних установа.
Завршена су и два аутобуска
стајалишта, у улицама Маршала Тита и ЈНА, а ускоро ће
бити урађена и стаза у центру села од старе амбуланте
до Дома културе. Следи постављање еко-игралишта на
излетишту Скела, садња туја
и прављење терена за одбојку
на песку. Након дуже паузе
због пандемије, у Дому културе су средином маја поново кренуле пробе балета и
аеробика, а од 1. јуна и пробе
фолклора.
Качарево: Још једна заједничка акција представника
Месне заједнице, удружења и
волонтера уприличена је у суботу, 30. маја, а овог пута фарбано је дечје игралиште у Радничкој улици.
Омољица: Завршено је чишћење улаза и горњег дела
сеоске депоније. У знак сећања на по ги ну ле у НА ТО
бомбардовању 1999. године,
у понедељак, 1. јуна, представници војске, породица настрадалих и Месне заједнице
положили су венце на споменик подигнут њима у част.
Започети су радови на уређењу фа са де згра де До ма
културе.
Старчево: У току су радови
на адаптацији зграде будућег
музеја, као и припрема изложбене поставке. Поправљана
су оштећења на коловозима у
де се так ули ца. Удру же ње
спортских риболоваца „Надел” наставља уређење излетишта на локацији Ваљари.
Нови термин за одржавање
других „Старчевачких дана
књиге” је од 9. до 11. јула.

ГЛОГОЊСКИ „ИНФИНИТУМ” АКТИВАН
И У ТОКУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Пријатељи на раздаљини

Двадесетак младих учи румунски језик
Глогоњски Културни центар
„Инфинитум”, познат по бројним активностима, почетком
године се посветио учењу нових речи, граматике и правила изражавања у румунском
језику.
Од средине марта, са увођењем ванредног стања, све
то је настављено, само онлајн, речи су Родике Марјану, професора румунског језика и представника поменуте организације.
– Двaдесетак деце и младих учило је и писало нове
речи уз интернет, а урађене
задатке су слали преко „Вајбера”. Поред тога, са својим
ликовним радовима учествовали су у онлајн изложби коју
је организовала школа за румунски језик „Дача” из Атине. Тема је била да ученици
цртањем и сликањем прикажу мотиве из поезије Михаја
Еминескуа, са чијом лириком

су се већ упознали, а и рецитовали је раније на многим
културним манифестацијама.
Радове су потом мејлом послали у Грчку. И Министарство за Румуне у дијаспори из
Букурешта приредило је такмичење у цртежима на тему
„Пријатељи на раздаљини”,
када су деца из целог света
приказала како су видела дружење у време коронавируса.
Глогоњци су били међу првима по рангирању цртежа – наводи Родика Марјану.
Следећа активност „Инфинитума” планирана је за 24.
јун, када је и интернационални
Дан румунске народне блузе.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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у овом случају песме најпопуларнијег поп састава из седамдесетих и с почетка осамдесетих година прошлог века. У
домаћој верзији стихови песама су преведени на наш језик, изузев рефрена, који задржавају оригиналну форму и
чувају препознатљивост. Током наступа ансамбл од сто
педесеторо људи, сачињен од
глумаца, играча, чланова хора и оркестра, изводи тридесет композиција које потписују Бјерн Улвеус и Бени Андерсон, бивши чланови популарне групе. Ипак, представа
није само ревија песама, већ и
прича о љубави, породици и
одговорности родитеља према
деци, а одвија се на измишљеном грчком острву.
И у изведби Позоришта на
Теразијама мјузикл бележи
запажене резултате. Представу је гледало више од педесет хиљада људи, а у јануару
2019. године одиграна је јубиларни стоти пут.

избор

С НАДОМ ДА ЋЕ СЕ ОКОЛНОСТИ ПРОМЕНИТИ
Јун је у граду Панчеву увек био
месец пун разних дешавања и
великих манифестација у којима су наши суграђани уживали и које су очекивали с нестрпљењем. С обзиром на неочекиване околности настале
због пандемије коронавируса,
сав новац предвиђен за ове догађаје преусмерен је у текуће
буџетске резерве, па су многи
од њих за ову годину отказани,
померени или се још увек не
зна шта ће се догодити.
Прва манифестација којом
су некако почињали врели летњи месеци јесте фестивал класичне камерне музике „Класик
фест”, који организује Културни центар Панчева. Циљеви тог
фестивала, који би се ове године одржао десети пут, јесу
афирмација камерне музике,
професионално извођење музике високе уметничке вредности и едукација младих њиховим квалитетним укључивањем у свет музике. Уметнички
директор фестивала је панчевачки кларинетиста Огњен Поповић, оснивач Балканске камерне академије и члан Београдске филхармоније на месту првог соло кларинета.
Друге две велике манифестације, које су се одржавале
на јесен, јесу „Etno.com” и Панчевачки џез фестивал.

део запослених у КЦП-у користи стари годишњи одмор и да
ће се тек крајем јуна знати више о реализацији редовних програма. Чека се и ребаланс буџета, како би се евентуално обезбедила средства за предстојеће
музичке манифестације.
Као што нам је раније најави ла уред ни ца ви зу ел ног
програ ма Кул тур ног цен тра

је ребалансом, осим за плате и
текућа плаћања. „Мајски дани
књиге” нису одржани, пре свега
због безбедносних мера против
короне и немогућности припрема – овогодишња тема је била
италијанска књижевност, а вероватно неће бити одржана ни
манифестација „Једна књига –
један град”. Ако се до октобра
деси неки нови ребаланс, па нам

Уредник музичког програма
Културног центра Панчева Бобан Танасијевић рекао нам је
да су средства за наведене манифестације преусмерена на текућу буџетску резерву по одлуци Градског већа града Панчева, због пандемије коронавируса. Он је објаснио да тренутно

Панчева Ивана Маркез Филиповић, манифестације Бијенале и Салон уметности биће померене за крај године.
У Градској библиотеци током маја се одржавају „Мајски
дани књиге”.
– Сав новац намењен програмима и манифестацијама „узет”

се врати новац, одржаћемо оне
манифестације које је реално
организовати, с обзиром на календар реализације – рекао је
Дејан Боснић, директор Градске библиотеке Панчево.
Дом омла ди не Пан че во
познат је по бројним дешавањи ма, нај ви ше кон церт ним

МОЈ
ФЕСТИВАЛ

У четвртак и петак 25. и 26.
јуна на „Ташмајдану” ће бити изведен мјузикл „Мама
мија”. У првом термину једну од главних улога играће
Панчевка Јелена Јовичић.
У марту 2015. године Позориште на Теразијама ставило
је Београд на мапу градова у
којима се игра најуспешнији
мјузикл свих времена. Импозантни бројеви и рекорди набрајају се у најавама ове представе: преко шездесет милиона гледалаца; у више од педесет земаља; преведена на двадесет шест језика; за двадесет
година од првог приказивања
зарадила је изнад две милијарде долара... Према овом мјузиклу снимљена су и два филма. Мјузикл „Mamma Mia!”
утемељен је на хитовима легендарне шведске групе ABBA и премијерно изведен у
Лондону 1999. године. Припада категорији такозваних џубокс мјузикала где се користе
нумере из популарне музике,

ТЕАТАР ФЕСТ

Мјузикл на отвореном

ШТА ЈЕ БИЛО ПЛАНИРАНО, А НЕЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ОВЕ ГОДИНЕ

ФОТО: ЕКС

Културни телекс

Петак, 5. јун 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ФОТО: ЏЕЗ

Побуњени Атлас
Тина Смаиловић,
здравствени радник и студент
КЊИГА: Тренутно читам књигу „Побуњени Атлас” познате
америчке списатељице руског
порекла, чувене Ајн Ранд. Након што ме је заинтригирала
својом филозофијом човека
у друштву и његове сврхе, пожелела сам да прочитам њену најпознатију горе наведену књигу. Књига је обимна,
занимљива и поставља много
питања о нама самима. Списатељица је интригантна и
провокативна и њену филозофију друштво често осуђује
под изговором да је она сама
за то време, као и за ово данас, јеретик модерног смисла
човечанства, јер се залаже за
важност појединца насупрот
братској љубави. Позната као
радикални индивидуалиста,
често је била на мети критика јавности, несхваћена у разним интервјуима, због тога
што што се њено мишљење
косило с већинским.
Мислим да је важно обратити пажњу на то да су различитости присутне, здраве и
да без њих не би било довољно добрих дискусија како за
филозофска, тако ни за сва
друга питања човечанства и
човека као појединца у њему.
Навела бих још једну књигу, а то је Ремаркова „Ноћ у
Лисабону”, у којој се ради о

Страну припремила

Мирјана
Марић

активностима. Од увођења ванредног стања сви догађаји су
отказани или померени за неке друге термине. Манифестација „Екс театар фест”, која се
дешавала почетком јуна, али и
„Freedom art”, који се реализује крајем августа, ове године
неће бити одржани.
– Оно што ће се највероватније одржати јесте промоција
зборника „Рукописи”, али ће
бити померена за другу половину августа. Што се тиче наредне године, ништа не можемо да тврдимо са сигурношћу.
Пре ситуације с ковидом 19,
упоредо с планирањем овогодишњег „Екс театар феста”, већ
смо имали идеје и за следећи,
јубиларни педесети. И заиста
се надамо да ће се све само померити за годину дана и да ћемо наставити тамо где смо стали, не само када је у питању
овај фестивал већ и остале манифестације Дома омладине,
које се ове године неће одржати, или хо ће, али у не што
скромнијем издању – објаснила
нам је Јелена Пешић, пи-ар
менаџер Дома омладине.
Она је додала да редован летњи програм почиње 13. јуна,
када ће бити отворена башта
Дома омладине. За почетак су
планирани мањи програми, а
од јула, након нових попуштања мера, надају се да ће моћи
да организују и веће концерте.
Народни музеј је већ најавио да ће европска манифестација „Ноћ музеја” бити померена за 14. новембар, тако да
ће манифестација „Музеји за
10” у Србији бити одржана од
9. до 15. новембра.

КОНКУРС ЗА ИЗЛОЖБУ
човеку који, у страху за сопствени живот, спознаје страх
за туђ, разазнаје моћ љубави
у читавом хаосу рата, крије
се и вапи за слободом и, што
је најважније, бори се.
ФИЛМ: Не бих могла да наведем одређени жанр, расположење чини чуда и тада нас
разне ствари привлаче. Оно
што увек радо погледам јесте
готово било који филм Вудија
Алена. Допада ми се што су
сви ликови у његовим филмовима обични људи с врлинама
и манама, жељама и дилемама, који траже излаз из колотечине живота. Морам да похвалим избор дијалога у његовом филму. Не бих навела ниједан филм посебно – који год
да изаберете, нисте на губитку.
МУЗИКА: Музика не престаје да изненађује – од свачега, или скоро свачега, нађе
се нешто добро, нешто што
нас покреће. Не треба се ограничити, увек истражујте! Ја
сам увек у потрази за добрим
ритмом!

Прилика за уметнике
Културни центар Београда позива све заинтересоване да пошаљу предлоге за изложбе –
са мо стал не, груп не, ау тор ске/кустоске концепције – које ће бити реализоване у галерији „Podroom” током излагачке сезоне 2021. Конкурс је отворен до 30. јуна 2020. Пријаве
које буду непотпуне и/или које стигну након наведеног рока неће бити разматране.
У фокусу изложбеног програма за 2021. годину који ће
бити одабран на конкурсу биће покретне слике: филмови
уметника, видео, видео-инсталације, анимације и мултимедијалне инсталације. Акценат
ће, као и до сада, бити стављен
на експерименталност приступа када је реч о презентацији
радова и критичком промишљању савременог контекста
и окружења, као и о садржају и
процесу рада. Услови су следећи: конкурс је међународног
карактера и отворен је за појединце, групе и институције.

Могу да учествују грађани Републике Србије и страни држављани, пријаве се шаљу на
српском (или неком од језика
зе ма ља бив ше Ју го сла ви је)
и/или енглеском језику (обавезан сажетак на енглеском језику); постоји могућност да аутори/ауторке буду позвани да
размотре могућност реализације изложбеног пројекта у сарадњи с још неким аутором/ауторком/групом.
Техничке информације о излагачком простору и услови су
следећи: 200 м² излагачког простора, техничка опрема и тим
за постављање; услуге пи-ара и
графичког дизајнера; институционална подршка у обезбеђивању додатних финансијских
средстава за реализацију; могућност покривања постпродукцијских трошкова; остали
трошкови који се односе на галерију: превод текстова на српски/енглески, штампа и други
текстови за потребе изложбе;
смештај за ауторе/ауторке, тро-

шкови отварања, фото-документација; поштарине (TNT,
FEDEKS, DHL и сл.) у складу с
могућностима. Сви детаљи будућих сарадњи биће дефинисани посебним уговором.
Конкурсни материјал чине
кратак опис изложбе / изложбеног пројекта – текст максималне дужине једне странице (око 1.800 карактера) у којем је јасно објашњена идеја
изложбе; затим, визуелна документација, која подразумева и упутства за преглед видео-материјала или/и максимум до десет фотографија: из
видео-материјала, скица, цртежа и сл. који илуструју изложбу односно рад или радове;
фотографије, које треба слати
у JPG формату у PDF документу или као зипован фајл (максимално 8MB); кратка биографија/биографије аутора/ауторки и/или учесника/учесница.
Материјал треба послати искључиво у једном мејлу на електронску адресу podroom@kcb.rs,

с назнаком „PODROOM 2021”.
Није потребно слати каталоге,
портфолио, DVD, брошуре или
другу сличну документацију,
која неће бити узета у обзир.
Електронским путем сви ће бити обавештени о успешно пристиглом конкурсном материјалу. Финална листа одабраних
предлога биће објављена на сајту Културног центра Београда
у августу 2020.
Галерија „Podroom” је отворена у септембру 2012. године
и налази се у доњем, подрумском нивоу просторија Културног центра Београда. Програм
је базиран на пројектима, изложбама и програмима који су
резултат међународне и регионалне сарадње. У фокусу програма су савремена кретања у
области филма, видеа, анимације и покретних слика са акцентом на критичком промишљању савременог контекста
и окружења. Током 2021. године галерија ће обележити десет година постојања.

НАШИ СУГРАЂАНИ

Петак, 5. јун 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВЦИ КОЈИ СЕ БАВЕ НЕОБИЧНИМ ПОСЛОВИМА

СВАКИ ЈЕ ЗАНАТ ЗЛАТАН
Послове најчешће изаберемо сами,
али има и оних који изаберу нас. Колико год били необични или нетипични, неопходни су и испуњавају потребе многих људи.

Креативност и вештина
Оливер Новаков (36) по занимању је
ауто-механичар, али је одувек волео
да ради с дрветом и другим природним материјалима. Пре четрнаест година се из Панчева преселио у Долово
и почео да се бави рестаурацијом намештаја и предмета од историјске и
уметничке вредности. Али 2014. превладала је његова љубав према хладном оружју, па се посветио прављењу
ножева с дршкама од егзотичног дрвета и осликаних јеленских рогова.
– У питању су ручно ковани ножеви, али поставио сам себи циљ да у
блиској будућности започнем израду
дамаскус сечива, која се добијају ковањем механичким чекићем. То је,
заправо, ковачко варење више компатибилних врста челика, које правилним комбиновањем, уз мало маште,
образују надреалне мозаик шаре. Процес израде је преопширна тема, а захтева познавање више различитих заната и, бићу слободан да кажем, уметности. Од ковачког заната, преко познавања и правилне примене термичке обраде материјала, алатничарског
и столарског заната, до познавања правила и осећаја за геометрију и пропорције, као и неких других
спо је ва умет но сти и за натства, нпр. гравирања –
објашњава Оливер.

– Прво је то било сваки други дан,
али после неког времена почео сам
да их шетам сваког дана од 8 до 10
ујутру. Патуљасте пинчеве људи на
улици често мешају са чивавама, јер
су и они уљави и пргави, а и слични
по изгледу. Много тога сам научио у
дружењу са ова два пинча, јер никада
у животу нисам имао пса. Схватио
сам да сваки пас има свој карактер и
навике, које хтео – не хтео често мораш да испоштујеш – прича Никола.
Пси највише воле своје власнике,
али каже да су се куце које шета већ
после недељу дана навикле на њега, с
обзиром на то да проводе доста времена заједно. Најчешће шетају по Народној башти или парку, али често
зађу и у нове крајеве града.
– Најтеже ми је углавном устајање
у пола седам ујутру, јер ми је тренутно прва шетња од пола осам, и константно мотрење на псе да не поједу
нешто што не би требало, провера од
крпеља током топлијих дана и понеки сукоби са псима луталицама. Некад временски услови представљају
проблем, јер нису увек сјајни – објашњава Никола.
Он тренутно шета четири пса: два
златна ретривера и поменуте пинчеве. За пет година, колико ради овај
посао, шетао је још пет паса. Ујутру
шета сва четири пса, а по подне и
увече је с ретриверима.
– Најзанимљивије у овом мом хобију је то што се добро упознаш с
власницима, који су дивни људи, упознаш круг људи који
шетају своје псе, а најлепши
осећај је кад деци и њиховим
родитељима на улици измамиш осмех на лицу док пролазиш – каже он.
Каже да му није нимало тешко да ради овај посао, да га је јако
заволео, посебно зато што је окружен
добрим људима. Свог пса нема, али
га сваког дана, кад се врати кући, чекају две мачке и папагај.

Помоћ Купидона
Синиша Тишма (45) и његова супруга четири године су власници еротик-шопа „Купидон”, који постоји у
нашем граду већ петнаест година.
– Не могу да кажем да људи из нашег окружења нису имали предрасуде према овом послу. Многи овакве
продавнице посматрају само кроз пар
Оливер Новаков производа, али не схватају да су многе ствари које ми продајемо нешто
Он се бави и осликавањем наме- што свакоме у једном тренутку затреба у животу – прича Синиша.
штаја.
Купци први пут долазе стидљиво,
– Када сам посвећен осликавању,
буквално могу да заборавим на време али када упознају ове пријатне влаи друге обавезе. До сада сам искљу- снике, постају врло опуштени и спремчиво осликавао антиквитете, а што се ни да чују савете и препоруке како би
тиче мотива, најчешће инспирацију побољшали квалитет свог живота.
– Доста се купује преко интернета,
проналазим у флори и фауни, и њиховим стилизованим варијантима – па шаљемо поштом, а овде у граду и
носимо на кућну адресу, али Панчевкаже он.
У пословима којима се бави нај- ци и свраћају у радњу. Често им уз
лепше је то што у креацијама уче- оно што су поручили поклонимо нешто ново што би могли да пробају, а
ствује од нуле па до финала.
– Имам прилику да уживам у ком- волимо да чујемо и повратне реакциплетном процесу стварања, али и да је како бисмо били сигурни да је све
сам одређујем радно и нерадно вре- што нудимо квалитетно и ефикасно –
ме према расположењу. Чак и када каже он.
Многи купци су им и дан-данас зарадим по жељи и нацрту клијента,
радим за себе и немам осећај да ми хвални јер се након коришћења одренекакав ауторитет стоји над главом, ђених средстава за повећање потениако изузетно поштујем жеље свих ције њихов однос с брачним партнеоних који ми укажу поверење и трудим рима драстично побољшао.
– Ништа што могу наћи у нашој
се да их спроведем у дело – прича
радњи није скупо, а може много да
Оливер.
помогне њиховом здрављу. Дешавају
Веселе шетње
се проблеми у сексуалном животу наНикола Долић (22) већ пет година кон операција или порођаја код жебави се шетањем паса. Почео је са- на. Ми им препоручујемо најбоље,
свим спонтано, када је једној баки из док не нађу оно што им одговара. Оно
комшилука била потребна помоћ око што се не покаже као ефикасно, избацујемо из асортимана – каже он.
шетње двају патуљастих пинчева.
Мушкарци су чешћи
купци, има доста сталних муштерија, а често
се купују симпатични
поклони за девојачке или
момачке вечери. Најпродаванији су вибратори и
препарати за потенцију.
– Када мушкарци купују за жене, они купују
јефтиније ствари, жене
саме себи увек купују
најскупље. Мени је највећи изазов да објасним
муштерији колико нешто
Никола Долић може да му помогне и

пса. С обзиром на то да смо га водили
на изложбе, било је потребно да му се
сваке недеље одржава фризура. Најбољи третман је имао у салону у Новом Саду, али то је било јако скупо,
па сам научила да сама то радим –
прича нам Елизабета.
Овај брачни пар веома је привржен
својим псима и посао одгајивача не
раде због новца, већ доста воде рачуна с ким се њихове женке паре. За
три године имали су само једно легло и практикују да сакупе новац и
пронађу идеалног мужјака да би се та
раса одржала на пређашњем високом
нивоу.
– Код неге паса је најбитнија сама
психологија. Мораш да препознаш да
ли је пас агресиван или само уплашен. Јер, сви се уплаше кад их доведу у салон. Разлози су разни: мирис
Синиша Тишма средстава за дезинфекцију их подсећа на ветеринара, а и фен је веома бурадујем се када се врати и каже да чан. Он мора да буде јак да би се њисам био у праву – прича.
хова кожа добро осушила, појачала
циркулација и длака напунила ваздуПородични бизнис
хом како би што дуже остали чисти –
Отац Драган (62) и син Милош (39) причају они.
Костић заједно воде продавницу у коСматрају да је веома важно пронајој се може пронаћи све што се тиче ћи адекватан приступ сваком псу, јер
лова, риболова, оружја и пиротехни- они реагују на енергију коју људи
ке. Ова јединствена радња у нашем емитују.
граду постоји већ четрнаест година.
– Псима није битно какву ће фри– Још као мали сам волео петарде, зуру имати. Њима је долазак у салон
а сада ми се више допада ватромет – стрес, некада и због власника који
прича нам Драган.
имају већу трауму од самих паса. Ми
инсистирамо да власници не разговарају с њима док су на третману,
али могу бити присутни
– кажу.
Неки пси су једноставно агресивнији, прзнице, а то је најчешће тако
када у кући нема газде
или је пас главни.
– Моја енергија једноставно прија псима.
Ми живимо с њима и
разумемо их. Некада је
Милош и Драган Костић до во љан је дан кра так
звук који направим да
Посао којим се баве за њих предста- они стану и смире се. Многе псе које
вља уживање, али носи и велику одго- нико није успевао да окупа без корпе
ворност. За свако оружје у радњи они ми смо успели да навикнемо на наш
имају положени стручни испит, а за начин рада без икаквих проблема –
руковање пиротехником и посебну ли- објашњава Елизабета.
ценцу. Труде се да свима детаљно обОдређене расе, као што су бишони,
јасне како се рукује оним што купују. једноставно морају да се редовно ши– Ватрена оружја се скоро и не про- шају, али малтезери и јоркији не модају, највише су то тетивна – лук, рају. Власници их углавном доводе
стрела и самострел. Слабије верзије јер немају времена да сами у потпусе не пријављују МУП-у, али оне јаче, ности брину о њиховој хигијени.
с већом натезном тежином, купци мо– Ми радимо доста на подизању
рају да пријаве у року од осам дана, а свести о култури држања паса. Мноми као продавци у року од петнаест. ги нису ни свесни шта то све подразуВаздушне пушке 4,5 мм до 200 м/с мева и колико и они сами морају у
могу купити на личну карту без при- међувремену да брину о њима и њијаве, а за све веће брзине и калибре ховом здрављу – каже Дејан.
потребно је пријавити надлежном органу – објашњавају.
Да би успешно радили овај посао,
продавци морају да буду и добри психолози. Међутим, пре него што неко
купи неко ватрено оружје, потребно
је да има одобрење за набавку од
МУП-а. Од ловаца се такође захтевају одређени папири. Код Костића се
ипак долази по опрему и мамце за
риболов, али и пиротехнику.
– Данас има доста квалитетних ватромета. Код њих је веома важно пратити инструкције. За ватромете на
јавним догађајима ради се елаборат,
нацрт, скица, потребно је да особа која га пушта поседује посебан цертификат, да постоји спецификација и
да се пријави ватрогасној установи. У
кутијама за ватромет може бити од
Елизабета Петровић Лисицин
шест-седам до триста педесет различитих врста ракета – објашњавају.
У њихов салон долазиле су и куце
Посао је специфичан, јер имају ра- са озбиљним проблемима, као што је
зноврсну робу и о свему морају да зна- шестсто крпеља на телу, или веома
ју малтене све. Прате законе, њихове ућебана длака која им наноси велике
измене и допуне, и воде редовно еви- тегобе и успорава циркулацију.
денцију о свим продатим артиклима.
– Требало би да се пси шишају на
шест до осам недеља. Ми користимо и
Неодољив осмех
многе маске за различите типове коже
Елизабета Петровић Лисицин и Де- и длаке. То је важно да би им се вратијан Петровић последње четири годи- ла влажност како не би имали разне
не воде салон за шишањe паса, у који алергије или иритације – причају.
власници врло радо доводе своје куПоред тога што их купају, они чеце јер знају да ће их тамо дочекати сто посматрају да ли пас има неке
истински љубитељи животиња. Ова проблеме и, ако нешто примете, дају
породица се бави одгајањем самоједа савете власницима и упућују их на
и тренутно живи с њих десет, али и са ветеринаре. Кажу да су многима на
два мопса и два бишона.
тај начин и спасли живот. И додају да
– У посао смо ушли случајно. Имали је ово посао с најискренијим бићима.
смо бишона који је израстао у дивног
Мирјана Марић
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Са нама се
завршава”
Од
ау тор ке
бестселера „Сурова љубав” Колин Хувер стигао је нови љубав ни ро ман,
„Са нама се завршава”. Поред
секси љубавне
приче, њени романи се баве и
проблемима и
изазовима младих људи специфичним за период раних двадесетих.
Лили живот никад није мазио,
али је то није спречило да се и даље бори. Прешла је дуг пут од одрастања у малом месту – завршила је студије, преселила се у Бостон и започела каријеру. А кад
упозна и згодног неурохирурга Рајла Кинкејда, одједном јој се чини
да је њен живот савршен, али мучи је то што он не воли да се везује. Иако Лили постаје изузетак од
овог правила, она се и даље пита
зашто је то тако.
Док је преплављују сумње о новој
вези, појављује се Атлас Кориган,
Лилина прва љубав, и враћа је у
прошлост коју је давно оставила иза
себе. Он је био њена сродна душа и
заштитник, а његов повратак прети
да угрози њену везу с Рајлијем.
Два читаоца који до 10. јуна, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Са ким бисте волели да завршите?”, 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 је за вас дивље. Књиге из „Лагуне” добиће аутори следећих порука:
„Моја жена, кад се оправдано задржим у граду због боемских активности.” 064/2127...
„То сам ја кад ноћу не смем
да отво рим вра та фри жи де ра.”
063/3010...
Д. К.

Туре кроз
тврђаве у Србији
Сајт kompaskazesrbija.rs омогућио
је неколико 3Д виртуелних тура за
дестинације у Србији, које су доступне свим корисницима рачунара и „паметних” мобилних телефона. На овај начин можете да погледате неке од тврђава у Србији,
попут Голубачке, Пиротске, Петроварадинске и Бачке.
Тврђава Голубац је, након реконструкције, постала једна од најпопуларнијих туристичких локација у Србији. Ова тврђава на Дунаву састоји се од девет кула, а оно
што доприноси њеној лепоти јесу
њен положај и окружење.
Пиротска тврђава, позната и под
именом Момчилов град, већим делом је реконструисана. У ископинама код Пиротске тврђаве нађени
су остаци насеља чак из гвозденог
доба. У свом рестаурираном издању, Пиротска тврђава је повратила
изглед из времена владавине кнеза
Лазара, када је била стратешки важан погранични град.
Виртуелна тура кроз Петроварадинску тврђаву упознаје посетиоце
с лепотама, историјским чињеницама, али и актуелностима везаним за тврђаву. Како би обилазак
тврђаве био лакши, креиран је и
интерактивни водич, чију улогу је
преузео члан чувеног архивског
одељења из телевизијске серије „Државни посао”, и уједно историчар
по професији, Никола Шкорић.
Бачка тврђава представља најзначајније и најбоље очувано средњо ве ков но утвр ђе ње на за па ду
Војводине. С њених кула се пружа прелеп поглед на војвођанску
равницу.
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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи
• Два часа вожње гратис
Телефон 013/33-43-45

Петак, 5. јун 2020.

ВОЗИЛА

JAVOR DRVO

ПОНУДА

STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA
BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

ОПЕЛ астра 2001. годиште. 065/549-92-02, власник. (291601)
ПРОДАЈЕМ пасат 1.9 ТДИ,
2007, караван. 069/33103-97. (291787)
ПРОДАЈЕМ рено клио 1.5
ДЦИ, 2002, у деловима.
062/491-240. (291660)
НА ПРОДАЈУ шкода фабија караван, 2003. годиште,
1.9, СДИ, регистрован,
власник. 062/847-34-83.
(291708)

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

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

ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ гаражу, Котеж
1, или мењам за мањи ауто. 062/339-299. (291754)

ОГЛАСИ
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ПРОДАЈЕМ бицикл lakes
GTX 100, шимано мењач.
064/374-26-23. (291669)
КРЕВЕТИ од 15.300, столови од 4.500, столице од
1.800. 060/600-14-52.
(291681)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера 3.000 динара,
нова. 371-568, 063/77345-97. (291682)

ПРОДАЈЕМ брачни кревет,
буква са подом летвице,
простор за душек 190 х
ИЗДАЈЕМ гаражу, први ни160. 064/493-00-82. (291709)
во, јавна гаража, Котеж 2.
063/122-55-22. (291719)
ПРОДАЈЕМ јариће може
и заклани, доносим кући.
Тел. 617-336. (291742)
ЗАМРЗИВАЧ 310 л, комбиновани фрижидер, вешмашина, комбиновани
шпорет, телевизор.
063/861-82-66. (291741)

ОПЕЛ зафира 2007, фабрички метан, власник, добра. 063/320-670. (291720)
АСТРА Г 1.7, 2001, петора
врата, у првој боји, фул
опрема. 064/587-50-24.
(291726)
ГРАНДЕ пунто 1.9, мултиџет, 2007, фул опрема,
шест брзина, власник.
064/130-36-02. (291727)

ПРОДАЈЕМ металну гаражу са каналом. Моше Пијаце, код моста. 063/83545-33 (СМС)

ПРОДАЈЕМ два бика сименталца, око 300 и 400 кг
и свиња 120н кг. Тел.
064/338-49-27. Бата.
(291791)

КУПОПРОДАЈА

ТР SHASTEK нуди продају
металне галантерије. Контакт телефон 061/240-7643. (291792)

ПОНУДА

ДОМАЋЕ кравље млеко,
сир, јогурт, сурутка могућа достава. 069/300-32-80
(СМС)
ПРОДАЈЕМ метални чамац 6 м дужине. 062/84128-20. (р/4867)
ПРОДАЈЕМ очувану угаону гарнитуру и брачни
кревет., Тел. 355-039.
(291801)

ПУНТО 1.2, 2011, атестиран плин, 94.000, власник,
петора врата. 064/587-5024. (291727)
НА ПРОДАЈУ пежо 206,
караван, 2004. годиште,
1.4 ХДИ, цена 950 евра.
Контакт 065/886-62-25.
(291750)
РЕНО меган 1.5 ДЦИ,
2005, 1.500 евра. 063/71234-11. (291780)
ПЕЖО 207, 2009, петора
врата, клима, тек регистрован. 061/136-01-22.
(291856)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (291663)
КУПУЈЕМ аутомобиле од
70 до 2.000 евра. 062/19336-05. (291867)
КУПУЈЕМ аута до 1.500
евра. 063/165-83-75.
(291867)

МАШИНЕ
NEW HOLLAND 70 ks,
2005, пнеуматска сејалица
агриа, vogel noot 1050, 4
бразде, gruber-podrivac,
тракторски виљушкар и
круњач за кукуруз.
063/320-670. (291720)

КАУЧ фотеља мојца, самачки кревет, судопера, с
висећим, сто, столице.
063/861-82-66. (291455/р)
АПАРАТ за кокице, бренери, колица, аутогени, бушилица, разни алати.
068/401-59-77. (191264)

ВИШЊЕ, уберите сами
или наручите на 064/07374-24. (291793)
ПРОДАЈЕМ фрижидер
комбиновани већи, замрзивач вертикални, веш-машину. 064/129-73-60.
(291795)
ПРОДАЈЕМ две јунице од
годину дана и две краве
стеоне седам месеци.
063/807-32-60, Панчево.
(291834)
ПРОДАЈЕМ посебно самог
угаоног за кауче и замрзивач од 310 литара, мотор
замењен. 064/164-12-56.
(291833)

„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
ШПОРЕТ на бутан и бутан
боцу продајем. 013/352038. (291620)
ПРОДАЈЕМ кухињу, дводелна судопера 2.60 м,
фронтови од дрвета, 150
евра. 062/176-54-24,
064/561-89-74. (291625)
МЕТАЛНЕ цистерне 1.800
и 2.800 литара, продаја
или замена за нешто.
063/222-208. (291644)
ПРОДАЈЕМ казан за ракију 25 л, казан за маст 100
л. Тел. 069/206-30-72.
(291667)
КУЋНИ бар, дрвени сто,
столице, метална, двена
комода, тепих, кварцна
пећ, пластична бурад, телевизор. 064/206-30-24.
(291739)
ПРОДАЈЕМ козе младе,
уматичене, кошнице празне ЛР, приколица за 24
кошнице. 063/787-13-33.
(291661)

ПОВОЉНО продајем машину за производњу папирних џакова. Тел.
064/424-95-10. (291830)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, фрижидере,
замрзиваче, телевизоре,
долазим на кућну адресу.
064/158-44-10, 063/101ПРАСИЋИ на продају, Вој- 11-47. (291400)
ловица, клање гратис.
КУПУЈЕМ старе веш-ма066/367-717. (291832)
шине, фрижидере, замрзиваче, ел. Шпорете, поКУПОПРОДАЈА
прављам исте. 060/521ПОТРАЖЊА
93-40. (291646)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, телевизоре,
фрижидере, замрзиваче,
долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/10111-47. (291643)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (291421/р/4867)

КУПУЈЕМО секундарну сировину, акумулаторе, вешмашине, замрзиваче, телевизоре, све остало.
061/322-04-94. (291707)

ПРОДАЈЕМ нов апарат за
кокице, покретни улични ,
замена за јефтинија кола.
064/004-52-30. (291821)

КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи, полован намештај и сво остало
покућство. 061/641-30-36,
066/641-30-36. (291647)

КУПУЈЕМ полован намештај, перје, плинске боце,
бакар, гвожђе, месинг.
066/900-79-04. (291631)

КУПУЈЕМ гарнитуре, столице, столове, ТА пећи, остало
покућство. 060/138-52-38.
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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
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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
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

АКЦИЈE од 25. маја до 10. јуна
ПАКЕТ 1
• КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА
(еритроцити, хемоглобин, леукоцити
са леукоцитарном формулом и тромбоцити)
+ ГВОЖЂЕ

Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2
• УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL ХОЛЕСТЕРОЛ
+ LDL ХОЛЕСТЕРОЛ + ТРИГЛИЦЕРИДИ
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС

Цена: 500 динара

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

ПАКЕТ 3
• КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити,
хемоглобин, леукоцити са леукоцитарном
формулом и тромбоцити) + СЕДИМЕНТАЦИЈА
Цена: 300 динара

ПАКЕТ 4

• ТУМОР МАРКЕР ПРОСТАТЕ PSA + fPSA
Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5
• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ TSH + FT4
Цена: 900 динара

ПАКЕТ 6
• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић
Ђоновић

ПАКЕТ 7
• ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ

Цена: 450 динара

Дом здравља Палилула
ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)
АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара

•
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КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, олово, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазим. 061/321-7793. (291707)
КУПУЈЕМО обојене метале, гвожђе, олово, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, остало. 061/206-2624. (291707)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, шпорете, замрзиваче, ТВ уређаје и све
остало. 063/196-54-56,
061/130-44-33. (291723)
КУПУЈЕМ перје, сарински
намештај, слике, сатове,
стари новац, старе играчке, стрипове, старо покућство. 063/705-18-18, 335930. (291749)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ плац на Кудељарцу 28 ари градско
грађевинско земљиште,
750 евра за 1 ар. 064/25661-64. (СМС)

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

marketing@pancevac-online.rs

КАЧАРЕВО продајем двособан стан 52 квм, тераса,
грејање 21.000 евра. Тел.
063/763-60-64 (СМС)

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

НА ПРОДАЈУ стан 50 квм,
преко пута Лидла, ЦГ,
укњижен, сређен, високо
приземље, продајем без
посредника, 40.000 евра.
060/441-11-23. (291649)

064/64-39-721

КОТЕЖ 2, дуплекс, трособан, 70 квм, V, 42.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (291875)

ПЛАЦ Кудељарац, 17 ари,
10 х 170 м, уз Техномаркет, инфраструктура.
063/729-72-86.- (291642)

НОВА КУЋА, 13 ари плаца, општина Алибунар,
хитно, јефтино. 063/18022-26. (291771)

КУЋА, Бања Врујци, 60
МОНТАЖНА кућа у Цреквм, 6 ари, продајем/мепаји, цена 18.000 евра; вињам. 011/274-80-67. (291666) кендица и пола ланца зеПЛАЦ Стари Тамиш, 5.25, мље у Црепаји, 5.000 евра.
8.000, право својине. (67), Тел. 062/166-15-21. (291840)
„Милка М”, 063/744-2866. (291877)
АУТО-ПЛАЦ, 36 ари,
фронт 40 х 90, пословни
простор 101 квм,
45.000.(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (291877)
ПЛАЦ, Девојачки бунар,
57,56 ари, 6.500 евра, повољно, вода, струја. ПЛАЦ
Стари Тамиш, 5.25, 8.000,
право својине. (67), „Милка М”, 063/744-28-66.
(291877)

КУЋА 180 квм, Војловица,
ЦГ, изолација, власник,
60.000 евра. 065/367-7171. (291832)
ПРОДАЈЕМ четири и по
ланца грађевинског земљишта, северна зона, преко
пута Секиног салаша.
062/102-89-16. (291823)

КОТЕЖ, једнособан, 35,
ЦГ, 20.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (291877)
ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка Зрењанина, власник. 061/38288-88. (291664)
СОДАРА, 59 квм, ЦГ, лифт,
30.0000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-89. (291685)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
ЦГ, II, прелеп. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-89.
(291685)
ТЕСЛА, 55 квм, ЦГ; ПР,
реновиран, 48.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-89.
(291685)

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

ШИРИ ЦЕНТАР, дворишна
кућа, помоћни објекат,
16.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (291845)
МИСА, једноипособан, 45
квм, III, сређен, 25.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (291844)
СТРОГИ центар, зграда
код МУП-а, 67 квм,
49.900 евра. АМК некретнине. 061/262-08-44.
(291844)
ТЕСЛА, трособан стан са
ЦГ, IV спрат, са нус просторијама. 013/331-079,
063/770-45-55. (290895)
ОМОЉИЦА, строги центар, продајем једноипособан стан, укњижен, 1/1,
064/021-19-31. (и)
ЈОВАНА ГАВРИЛОВИЋА
25, IX, 56 квм, ЦГ, тераса,
двоипособан, комплетно
реновиран, 45.000.
062/844-08-70. (291567)

ИЗДАЈЕ се једнособан
стан, 45 квм, апартман.
Налази се близу центра
града, Содара, Стан је
комплетно реновиран и
опремљен новим намештај, са кухињом, две собе. Контакт телефон.
060/516-15-18. (ф)
ИЗДАЈЕМ мањи двособан
стан, Маргита. 062/355154. (291769)
ИЗДАЈЕМ празан једноипособан стан, Тесла, 100
евра + депозит, 371-543.
(291684)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли од
48 квм, телефон 064/36659-63. (291652)
ИЗДАЈЕМ собу и кујну,
Маргита, Светозара Шемића 70-а, Панчево. Тел.
013/354-703. (291650)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан стан, ЦГ, клима,
прек пута БИГ-а. 061/60519-07. (291645)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан у кући, искључиво
брачном пару. 063/18840-09. (291640)
ИЗДАЈЕМ нов једносбан
стан,екстра намештен у
згради, близу Авива са гаражним местом. Тел.
063/882-23-77. (291721)

Taksam invest

d.o.o.

DIREKTNA PRODAJA STANOVA

ВИКЕНДИЦА, 15 ари,
Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.
плац 5 ари, укњижено, Но- МИСА, 45 + 15, реновираНА ПРОДАЈУ 10 ари плано,
26.500;
Тесла,
дворивосељански пут. 064/489Контакт: Љупко, 063/313-844,
ца. 065/83-73-65 и
шно, 34, 12.500. „Јанко40-36. (291825)
Маријана
063/693-944, Далиборка 063/693-291.
064/364-83-18 (СМС)
вић”, 348-025. (291712)
КУЋА,
шири
центар,
80
МЕЊАМ КУЋУ 100 квм на АУТО-ПЛАЦ, 36 ари,
АГЕНЦИЈИ „Милка М” поквм, 3 ара, заједнички
фронт 40 х 90, пословни
Миси за стан у граду.
требне куће, станови, брза
ПРОДАЈЕМ
станове
у
Светозара
Милеулаз,
засебан
плац.
061/600-49-00 (СМС)ПРО- простор 101 квм,
реализација. ПЛАЦ Стари
060/333-65-80. ((291815)
45.000.(67),
„Милка
М”,
тића
5
и
Војводе
Радомира
Путника
22/1.
ДАЈЕМ кућу у Иланџи са
Тамиш, 5.25, 8.000, право
063/744-28-66.
(291877)
СРЦЕ Баната, сеоско има27 ари плаца, 18.500 евра.
својине. (67), „Милка М”,
Контакт: Маријана, 063/693-944,
ње, Баваниште, 38.000
065/342-23-91. (290929)
АУТО-ПЛАЦ, 36 ари,
063/744-28-66. (291877)
Љупко
–
063/313-844
евра. АМК некретнине.
фронт 40 х 90, пословни
АУТО-ПЛАЦ, 36 ари, фронт
061/262-08-44. (291854)
простор 101 квм,
ПРОДАЈЕМ једноипособан СТАН на продају, на Стре- 40 х 90, пословни простор
45.000.(67), „Милка М”,
ПЛАНДИШТЕ, кућа, лостан, сређен. 064/088-48- лишту, 33 квм. 060/036101 квм, 45.000.(67), „Мил063/744-28-66. (291877)
кал, воћњак, само 44.900
90. (291752)
23-89. (291604)
ка М”, 063/744-28-66. (291877)
ПРОДАЈЕМ улични део ку- евра. АМК некретнине.
ПРОДАЈЕМ двособан комПРОДAЈEМ кућу, три дуће, 55 квм, Спољностарче- 061/262-08-44. (291854)
СТАНОВИ
СТАНОВИ
форан стан, ТА пећ. Тел.
плекса, Горњи град, 8 ари вачка 89, 18.500. 063/308ПОТРАЖЊА
ИЗДАВАЊЕ
013/352-710,
моб.
плац. 063/829-89-48.
510. (291671)
КУЋА, некретнине, купови- 066/352-710. (291751)
(291145)
АМК некретнине, купови- ИЗДАЈЕМ на дуже једноиКУЋА, Омољица, 80 квм, 7 на кућа, Панчево и села.
НА ПРОДАЈУ стан 50 квм, на и продаја станова. Ње- пособан нов стан у ГлогоКУЋА, Маргита, 180 квм + ари, легализована, 1/1,
061/262-08-44. (291854)
преко пута Лидла, ЦГ,
3.4 ара плаца. 065/266-42- помоћни објекти. 064/961гошева 12. 061/262-08-44. њу полунамештен са тераукњижен, сређен, високо
28, 063/740-22-41. (291593) 00-70. (291688)
(291854)
сом, посебан објекат, све
приземље, продајем без
ЦЕНТАР, кућа укњижена,
одвојено 063/106-05-47
ПРОДАЈЕМ кућу у центру
КУПУЈЕМО станове, куће
ПРОДАЈЕМ кућу, нова
619 квм, 9.5 ари, 170.000. посредника, 40.000 евра.
(СМС)
Иланџе. Тел. 064/473-10на свим окацијама. (679),
Миса. Тел. 064/993-35-00.
(398), „Кров”, 060/683-10- 060/441-11-23. (291649)
72. (291335/р-4867)
„Трем 01”, 063/836-23-83. ИЗДАЈЕМ намештен дво(291701)
64. (291844)
ЈЕДНОСОБАН, строги цен- (291685)
собан стан у центру.
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу ПРОДАЈЕМ кућу са 19 ари
тар, 24 квм, салонски.
063/313-005, 062/978-34УЛИЧНИ
део
куће,
Војлоса пратећим објектима у
КУПУЈЕМО станове за реплаца, Банатско Ново Се„Дива”, усељив одмах.
26 (СМС)
вица,
56
квм,
усељив,
Иванову. 062/415-359,
новирање, исплата одмах.
ло. 066/887-84-00.
064/246-05-71. (291743)
13.000,
договор.
(336),
064/828-36-26. (291342)
„Купола некретнине”,
(291704)
ПОТРЕБНА за издавање
„Олимп”, 351-061,
065/328-66-94. (291690)
опремљена кућа или виТАМИШ капија, двоиосоПРОДАЈЕМ плац 2.52,
ВОЈЛОВИЦА, 19 ари, ку063/274-951. (291781)
кендица са великим дворибан,
78
квм,
ЦГ,
двосрано
Златарска 26, Миса.
КУПУЈЕМО станове на
ћа, 90.000; Старчево, 15
штем 061/152-05-64 (СМС)
оријентисан,
70.000.
065/641-53-48. (291651)
свим локацијама.
ари, кућа + локал, 44.000.
СТАНОВИ
(336), „Олимп”, 351-061,
„Олимп”, 351-0561,
„Јанковић”, 348-025.
ИЗДАЈЕМ двособан стан
КУЋА, Стрелиште, спрат063/274-951. (291781)
ПОНУДА
064/234-36-01. (291784)
(291712)
на Тесли са ЦГ. Тел.
на, 330 квм, 5 ари плаца,
063/823-48-29. (291803)
ДУПЛЕКСИ,
80
квм,
500
–
69.000. ПЛАЦ Стари ТаКУПУЈЕМО станове на
ЈАБУЧКИ пут, потпуно но- СТАН на продају опре700
евра
квм.
341-789,
миш, 5.25, 8.000, право
свим локацијама. Брза ис- СТАН за издавање, на
ва кућа, 111 квм, укњиже- мљен 65 квм, Лава Толсто063/818-36-99. (291852)
ја 20, Куткова зграда.
својине. (67), „Милка М”,
плата. (353), „Премиер”,
на, власник, 79.000 евра.
Стрелишту, 33 квм.
065/258-87-77. (291711)
063/800-44-30. (291875)
063/362-973. (СМС)
060/036-23-89. (291604)
063/744-28-66. (291877)
СТРЕЛИШТЕ, 39 квм, ЦГ,
ВПР, леп станчић, 27.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (291845)

НАМЕШТЕН стан, 40 квм,
код Црне мачке, 7. јули,
предност студенти.
061/149-27-22. (291547)

Pančevo, Ružina 14

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

ИЗДАЈЕМ мањи двособан
полунамештен стан са грејањем, Миса. 063/784-2270. (291634)
ИЗДАЈЕМ стан на новој
Миси. 063/875-60-34.
(291632)
ИЗДАЈЕМ две пословне
просторије у Његошевој
улици, повољно. 064/140ч65-99. (291672)
ГАРСОЊЕРА, центар, намештена, ТВ, wi/fi, ТА,
100 евра. 069/113-00-73.
(291676)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, Маргита.
061/272-01-87. (292686)

ОГЛАСИ

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.
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
ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, повољно. 062/856-9134. (291696)

ИЗДАЈЕМ трособан стан
комплет намештен, у центру Панчева, приземље,
ертажно грејање на гас.
063/311-369. (291722)
ИЗДАЈЕМ празан стан,
Борска 3. Звати поподне.
013/373-077. (291728)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, услови задовољавајући. 013/355-537,
065/355-55-37. (291747)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан у строгом центру. Тел. 061/621-32-18.
(291737)

ЈЕДНОИПОСОБАН, центар, намештен, Тв, wi/fi,
120 евра. 069/113-00-73.
(291676)
ИЗДАЈЕМ двособан комфоран стан, полунамештен, у центру Панчева.
060/724-17-25. (291670)
ИЗДАЈЕМ стан, полунамештен и намештен.
060/142-22-13. (291689)
СТАН, 38, намештен, Миса, лукс, 220 евра, депозит
300 евра. 064/133-53-36.
(291691)

ИЗДАЈЕМ стан на старој
Миси, са двориштем, ненамештен, војвођанска 97.
061/321-70-83. (291697)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ двособан стан и гарсоњеру
комплетно опремљене.
065/222-80-39. (291756)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике
и самце. 064/305-73-01.
(291706)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, ужи центар.
063/810-92-39. (291781)

ИЗДАЈЕМ двособан намешен стан, први спрат, Котеж 1. 063/372-124.
(291717)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан у центру.
066/354-412. л(291775)

ИЗДАЈЕМ двособан намеИЗДАЈЕМ гарсоњеру опре- штен стан, зграда + дворимљену, на дужи период, у шни намештен једнособан.
Стрелиште. 064/218-83центру. 060/714-81-38.
45. (291799)
(291746)=
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ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту, седми
спрат, ненамештен.
060/732-62-61. (291774)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан на Тесли, ЦГ; на
дуже. 066/494-900,
064/137-63-19. (291773)
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
Содара, 60 квм, 180 евра.
064/866-22-26. (291770)
ИЗДАЈЕМ комплетно намештен двоипособан стан,
строги центар, централно
грејање. 064/051-73-55.
(291848)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан, 60 квм, Карађорђева
2, депозит. 061/145-56-77.
(291841)
ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен стан, центар,
новоградња, етажно грејање. 064/305-62-85,
064/121-66-28. (291831)
ТРОЧЛАНОЈ породици потребан намештен или полунамештен стна, од 1. јула. Звати после 17 сати.
060/379-05-18, (291788)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи
и за роштиљем.
Почетна плата за
раднике са искуством
50.000 + пријава
+ топли оброк,
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.
Ћевабџиница„Хало
„ХалоЛесковац”,
ЛековЋевабџиница

063/897-55-04
(2/290950)

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, ТА, код Хотела
Тамиш, 90 евра. 064/12248-07. (291863)
ЧЕТВОРОЧЛАНОЈ породици потребна засебна кућа
за дужи временски период.
063/742-35-35. (291868)

ЛОКАЛИ
ЛОКАЛ издајем или продајем, 18 квм, центар, новоградња, излог, клима,
изолован. 063/752-04-00.
(291079)
ИЗДАЈЕМ два локала у
центру, 18 и 12 квм, могућносте спајања.
066/866-49-00. (291600)
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (291387)
ЛОКАЛ, пијаца, 11 квм,
хитно, 7.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (291877)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци. Одлична локација. Тел. 063/819-37-33.
(291862)

Предузећу SET RECIKLAŽA D. O. O.

Потребни радници за растур
телевизора и монитора.

Рад се обавља у Крњачи.
Пријаве на 011/297-22-23 или office@setreciklaza.rs
ИЗДАЈЕМ локал код Зелене пијаце, Кочина 4, велики излог. 063/217-130.
(291354/р/4867)
ТРЖНИ центар на Стрелишту, издају се локали ћевабџинице „Жар”, 2 х 34
квм + башта 50 квм, заједно или одвојено. Тел.
060/361-43-30. (291828)
ИЗДАЈЕМ локал, ТЦ Змај
Јовина 2. 065/853-93-29.
(291674)
ИЗДАЈЕМ локал 23 квм,
код Аутобуске станице.
352-105. (291753)
ЛОКАЛ за издавање, 12
квм, Жарка Зрењанина 23.
063/103-04-31. (291744)
ИЗДАЈЕМ локал 12 квм, Ул.
Војводе Петра Бојовића
19. 066/314-803. (291776)
ЛОКАЛ, продаја 18 квм,
центар, сређен. 063/48999-58. (291764)

ЛОКАЛ, продаја, центар
28 квм + 12 квм, галерија,
сређен. 063/489-958. (291764)
ИЗДАЈЕМ локал у Улици
Светог Саве. 064/866-2326, 061/257-01-71,
064/866-23-50.

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије. 063/666-755
(СМС)
РЕСТОРАНУ Бакана потребан конобар, 33.000.
063/426-104 (СМС
РЕСТОРАНУ ROYAL у Авив
парку потребни радници.
063/216-788. (291431)
ПОТРЕБНА радница за
СТР, може и почетница.
Тел. 065/205-44-41. (1291615)
ПОТРЕБНИ озбиљни радници за тепих сервис и ауто-перионицу. 060/70767-25. (291629)
РАДИМО зидање, бетонирање, кровови, фасаде.
063/246-509. (291657)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије са искуством за
међународни Румунија и
Македонија. Пријава, сталан посао. 063/884-22-71
(СМС)
ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу
флајера. 060/664-60-06.
(291871)
ПОТРЕБАН портир, дистрибуција пића Weifert
Панчево. 062/446-285.
(291301)

ПРЕВОЗ шљунка,
песка, сејанца,
одвоз шута
и намештаја.
ЧИШЋЕЊЕ
дворишта, тавана,
подрума.

064/158-44-10,
063/101-11
(2/291643)

ПОТРЕБНА радница у кладионици у Омољици. Тел.
062/240-280. (2916689

ТРАЖИ

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА
Информације на телефон 300-830 од 8 до 14 сати сваког радног дана
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ПОСАО
ПОНУДА

РУЧНИ ископи, комплет
шахте, септичке, сечење,
вађење дрвећа, остали
физички послови.
064/422-52-00. (291639)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипс, керамика, повољно, пензионери попуст. Проверите.
061/141-38-02. (291680)

ОГЛАСИ

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15.
(291439)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, стиропор, бавалит фасаде,
бетонирање. 063/865-8049. (291759)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: адаптације, купатила, преправке, славине, вентили, одгушење канализације.
061/193-00-09. (291473)

КОШЕЊЕ траве, корова,
обарање стабала, бетонирања, рушења кућа, шупа.
061/109-33-53. (291800)

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

РАДИМО све физичке послове, рушења кућа, бетона, бетонирања, итд.
060/035-47-40. (291800)

ФИРМИ из Панчева потребан возач Б категорије ради развоза робе. Јавити се
од 8 до 16 ати, раднимд
анима, на број 013/402840. (291861)
ПОТРЕБАН возач Б категорије за доставу хране у
Панчеву. 064/255-84-58.
(291865)
ПОТРЕБНА спремачица за
сендвичару „Буба”.
063/248-599. (291864)
СЛОТ клубу у његошевој
потребан радник. Звати на
062/833-93-09. (291816)
ПОТРЕБАН мајстор и помоћник за молерско-гипсарске радове. 063/86144-00. (291829)
ПОТРЕБНА радница са искуством за кројачку радњу.
063/144-95-42. (291822)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером до два кубика.
064/664-85-31, 013/342338 (СМС)
ЧИШЋЕЊЕ олука, замена
поломљеног црепа, висински радови. 065/535-2456. (291498/р/4867)
КОШЕЊЕ траве тримером, дворишта, воћњаци,
плацеви. 064/932-52-86,
Зоран.
КОМБИ превоз робе, селидбе. 064/243-82-85. (291225)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (291439)

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, 063/811-7489, Јовичин. (291659)

(7/274828)

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. (291714)

ПРЕВОЗИМ кипером: песак, шљунак, сејанац, одвозим шут. 064/354-.69-94.
(291878)

РУШЕЊА кућа, зидова, бетона, бетонирања, кошење РАЗБИЈАЊЕ и сечење бераве, ископи, итд.
тона, зидова са одвозом
064/122-69-78. (291800)
шута, набијање терена вибро плочом. 064/648-24СТОЛАРСКЕ и браварске
47. (291839)
услуге. Александар.
064/157-20-03. (291786)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидеВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу- ре, замрзиваче, климе,
шење канализације, адап- шпорете, бојлере, ТА пећи, поправљамо квалитеттације купатила, сервис,
но са гаранцијом. „Фригоповољно.
063/115-71-67.
АЛУ ПВЦ столарија, ролеттехник”, 013/361-361,
(291785)
не, комарници, венеција064/122-68-05. (291767)
нери,т ракасте завесе,
ЦЕПАЊЕ, уношење дрва,
уграђујем, поправљам.
брикета, сечење дрва моТЕПИХ СЕРВИС „Путник”,
063/882-25-09. (291533)
торном тестером, копање
дубинско прање тепиха и
канала. 062/190-71-60. (291817)
ДРВОСЕЧА исећи ће монамештаја. 302-820,
торном тестером свако др- МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ 064/129-63-79. (291806)
во које смета. 063/369радови, поставка ламина846. (291730)
та. 061/283-66-41,
КЛИМЕ свих типова и
064/390-00-87. (291850)
произвођача, сервисираНАЈПОВОЉНИЈЕ кошење
мо, поправљамо и уграђутраве, цепање дрва, уношење угља, и др. 061/311- ШЉУНАК, песак, сејанац... јемо са гаранцијом. Овлашћени сервис. „Фриготех97-69. (291740)
одвоз шута малим кипеник”, 013/361-361,
ОДГУШЕЊЕ купатила, ку- ром до два кубика. Лаза.
064/122-68-05. (291767)
065/334-23-38. (291811)
хиња и канализационих
цеви машинским путем.
Комби превоз робе
062/640-741. (291777)
ИЗВОЂЕЊЕ свих врста
и селидбе.
грађевинских радова од
КАМИОНСКИ превоз до
Зоран, 060/360-03-89.
два кубика: шљунак, песак, темеља до крова. 063/72436-24, Милован. (291849) МАТЕМАТИКА, статистисејанац, шут, 1.500 динара. 062/355-154. (291769) РАДИМ изолацију равних ка, физика, ифнорматика,
кровова, тераса, купатила. пријемни, месечно плаћаПОТРЕБНА радница за
ње. Професор. Центар,
345-874, 062/235-839.
рад у прехрамбеној про013/353-569, 061/603-94(291847)
давници на Миси. Тел.
94, 066/405-336. (291789)
064/169-32-35. (291656)
ТВ сервис „Тесла електроУСЛУГЕ
КЛИМЕ, монтажа, демонник”, све на једном месту.
тажа, сервис, расхладни
063/778-47-89, 060/078уређаји, бела техника.
47-89. (291790)
СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ
060/521-93-40. (291646)
ПРЕВОЗ малим камионом:
И КАМИОНОМ
ЕЛЕКТРИЧАР; инсталацишљунка, песка, сејанца, руИван, 061/288-28-38 шење објеката, рашчишћаје, бојлере, индикаторе, ТА
(3/285078)
пећи, шпорете, белу технивање терена са утоваром и
СЕЛИДБЕ, превоз робе
ку. 060/521-93-40. (291646)
одвозом. Најповољније у
мерцедес камионом, рад- граду. 060/425-54-43. (291839)
НЕМАЧКИ, часови свим
ници, повољно. Вук.
узрастима. Преводи. При063/278-117, 064/176-91према полагања свих ни85. (290451)
СЕЛИДБЕ
воа знања. 061/656-04-04,
ПЕРФЕКТ
–
фасаде,
зида352-892. (291673)
ње, малтерисање, кречење,
ПОТРЕБАН радник за покровови, ламинати, кераслове уређења и одржава- мика. 063/122-14-39. (291290)
ња зелених површина.
Тел. 064/444—66-74
РАД виљушкаром и теле064/196-17-32. (271679)
хендером по свим терениПОТРЕБНИ мајстори за
ма на утовару и истовару
СЕЧЕЊЕ и орезивање дризраду и уградњу ПВЦ и
робе. 064/648-24-50. (29839) већа камионом за рад на
АЛУ столарије. 063/249висини. 060/366-65-57.
432. ( 291694)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
(291837)
ископ багером, утовар, одПОТРЕБНИ радници са
СЕЛИДБА, превоз друге
воз шута, рушења.
искуством за селидбе, горобе, Панчево-даље, цена
063/771-55-44.
(291627)
дине нису пресудне, подоговор. 013/366-843,
звати на број 063/253-028,
063/193-22-29. (291205)
РАДИМО:
зидање,
бетонисваког дана од 18 до 20
рање,
поправка
старих,
носати. (291729)
вих кровова. 013/664-491,
РАЗНО
ФИРМИ ОРМАРИЋ ДМ
063/162-53-89. (290923)
потребан бравар и поШЉУНАК, песак, сејаснац,
моћни радник. 063/315ризла, превоз већим ками- ИЗДАЈЕМ три столице за
268, (291783)
онима, ископ мањим и ве- рад у фризерском салону.
ПОТРЕБАН мушко-женски ћим багерима, рушење ку- Тел. 063/321-358. (291798)

ЧИСТИМО таване, подруме, шут, радимо све посло- КЕРАМИЧАР, постављање
ве. 9061/321-77-93. (291707) свих врста плочица и комплетна адаптација купатиВРШИМ превоз, чистим
ла. Дача, 061/249-29-90.
таване, подруме, шупе, га(291505)
раже, дворишта, рушим
старе објекте, избацујем
МОЛЕРСКИ и гипсарски
старе ствари, намештај.
радови. Мајстори из КоваПовољно. 063/196-54-56,
чице. Неша, 069/444-23061/130-44-39. (291723)
76. (291584)
BEDEM ENERGY SOLUTIONS тражи бравара са
или без искуства за одржавање гасне опреме и
инсталација. Контакт: Марија Симоновић, 060/66364-63, радним данима од
8 до 16 сати. (291714)

marketing@pancevac-online.rs

БОМБОНЧИЋ

БОРИС

фризер, може и са мање
искуства. 064/134-62-62.
(291757)
ПОТРЕБНА конобарица,
конобар, кафићу у Панчеву, Книћанинова 37.
062/227-771. (291812)

ћа. 063/218-894. (291839)
СЕЛИДБЕ, транспорт комбијем и камионом, демонтажа, монтажа намештаја,
изношење непотребних
ствари, кутије за паковање. 064/047-55-55. (291874)

АКО си усамљена, желиш
брак, јави се. 064/437-6359. (291835)
ОГЛАШАВАМ неважећом
пловидбену дозволу за чамац, регистарске ознаке
ПА 590 Ф. (291619)
ПЕНЗИОНЕР тражи жену
од 55 – 60 година, прво
због дружења и одлазак у
једну од наших бања. Тел.
064/280-32-95,

ТУРИЗАМ
СОКОБАЊА, апартмани и
собе. Близу центра.
061/636-08-57, 063/76832-68. www.soko-banja.org.zorica (291227)

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Панчеву, Ст.бр. 40/15 од
27. 10. 2010. године, а у складу са чланoвима 131., 132., 133.,135. и 136 Закона
о стечају („Службени гласник Републике Србије” број 104/2009, 99/2011 – др.закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014,113/2017,44/2018 и 95/2018), Националним
стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног („Службени гласник Републике Србије” број 13/2010), Агенција за
лиценцирање стечајних управника, као стечајни управник стечајног дужника

АД „ТРГОПРОДУКТ“ у стечају из Панчева, Браће Јовановић 33

О Г Л А Ш А ВА
Продају имовине стечајног дужника
методом јавног надметања

Целина
Пословни
простор
трговине

Опис имовине

Депозит
(дин)

Почетна
цена (дин)

Пословни простор-четири просторије
трговине у приземљу, површине 143 м²,
3.196.558,00 7.991.395,00
са припадајућом подрумском просторијом 30 м2 у Панчеву ул. Милорада
Бате Михаиловића 20а, који се налази
у стамбеној згради за колективно становање изграђена на КП 5696, уписан у
ЛН 16102 КО Панчево као посебан део
бр. 1 у згради бр. 1

(Напомена: Детаљан опис и статус имовине стечајног дужника која се продаје
приказан је у Продајној документацији)

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која:
1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 40.000,00 динара (профактура се може преузети у
договору са повереником стечајног
управника, Слободан Лазић, мобилни
телефон 063/8613-707 или преко мејл
адресе повереника стечајног управника lazicslo@gmail.com, закључно са
22. 06. 2020. године);
2. уплате депозит на текући рачун стечајног дужника бр: 325-950060006179241 који се води код Војвођанске банке
или положе неопозиву првокласну
банкарску гаранцију наплативу на
први позив, најкасније 5 рaдних дана
пре одржавања продаје (рок за уплату
депозита истиче закључно са 22. 06.
2020. год.). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оргинал исте се ради провере искључиво лично мора доставити
Служби финансија Агенције за лиценцирање стечајних управника Београд,
Теразије 23, VI спрат, соба број 610,
Београд, закључно са 22. 06. 2020. године до 15.00 сати по београдском
времену (GMT+2). Банкарска гаранција мора имати рок важења до 29.
08. 2020. године. У случају да на јавном надметању победи Купац који је
депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора измирити износ депозита у року од два радна дана од
дана јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након
чега ће му бити враћена гаранција;
3. потпишу изјаву о губитку права на
враћање депозита

Предмет продаје се купује у виђеном
стању, а може се разгледати након откупа продајне документације, сваким
радним даном од 9 до 13 сати, а
најкасније 7 дана пре заказане продаје уз претходну најаву на телефон
063/861-37-07.
Након уплате депозита, а најкасније 5
радних дана пре одржавања јавног
надметања, потенцијални купци, ради
благовремене евиденције, морају предати образац пријаве за учешће поверенику Агенције за лиценцирање стечајних управника, са фотокопијом гаранције или доказа о уплати депозита,
као и потписану изјаву о губитку права
на враћање депозита. У случају да је
потенцијални купац који предаје
пријаву правно лице, поверенику се
доставља и извод из регистрације и
ОП образац.
Јавно надметање одржаће се дана
29. 06. 2020. године у 12 сати на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд, Теразије
бр. 23, III спрат, сала 301, у присуству
комисије.

Регистрација учесника почиње два
сата пре почетка јавног надметања а
завршава се 10 минута пре почетка
јавног надметања, односно у периоду
од 10 до 11.50, на истој адреси.

Стечајни управник спроводи јавно
надметање тако што:
1. региструје лица која имају право
учешћа на јавном надметању (имају
овлашћења или су лично присутни),
2. отвара јавно надметање читајући
правила надметања,
3. позива учеснике да истакну понуду
на оглашену цену, коју су спремни да
плате,
4. одржава ред на јавном надметању,
5. проглашава купца када ниједна друга странка не истакне већу цену од последње понуђене цене,
6. потписује записник.

Купопродајни уговор се потписује у
року од 3 раднa дана од дана одржавања јавног надметања, под условом
да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да
уплати преостали износ купопродајне
цене у року од 20 дана од дана потписивања купопродајног уговора. Тек након уплате купопродајне цене од стране Купца и након добијања потврде од
стране стечајног дужника о извршеној
уплати у целости, исти стиче право на
укњижбу непокретности.
Ако проглашени Купац не потпише записник, купопродајни уговор или не
уплати купопродајну цену у прописаним роковима и на прописан начин,
као и у свим другим случајевима предвиђеним Изјавом о губитку права на
враћање депозита, губи право на повраћај депозита, а за Купца се проглашава други најбољи понуђач.
Учесницима који на јавном надметању
нису стекли статус купца или другог
најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 8 дана од дана јавног надметања.
Порезе и трошкове који произлазе из
закљученог купопродајног уговора у
целости сноси купац.
Напомена: Није дозвољено достављање оригинала банкарске гаранције
пошиљком (обичном или препорученом), путем факса, mail-a или на други
начин, осим на начин прописан у тачки
2. Услова за стицање права за учешће
из овог огласа.

Oвлашћено лице:
повереник Слободан Лазић,
контакт телефон: 063/861-37-07

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 5. јун 2020.

Обавештавамо све пријатеље и родбину да је наш драги
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Последњи поздрав супрузи

ЈОСИФ СЕКАЧ
изненада преминуо.
Сахрана ће се обавити 5. јуна 2020,, у 15 сати,. на гробљу у Иванову

(64/291779)

С неверицом и болом опраштамо се од супруга и оца

Баба,
хвала на свему.
НЕМАЊА
са породицом

ЦВЕТАНКИ СМОЛЕНСКИ
3. VI 1947 – 27. V 2020.
Вољена наша

Хвала ти за све године проведене с тобом.
Твој супруг ИВАН СМОЛЕНСКИ
(47/291734)

(50/291735)

ЈОСИФА СЕКАЧА
Неутешни: супруга ПЕТРОНЕЛА, ћерка МАРИЈА и син
ЗОРАН са породицама

Последњи поздрав драгој снаји и ујни
27. маја 2020, престало
је да куца твоје велико
срце

ВЕСНА СИРИШКИ
Зашто си отишла.
Супруг ДАНИЛО, синови ЂОРЂЕ и ПЕТАР
и ћерка МАРИЈА

(62/291779)

(25/291692)

Мама,
нека те анђели чувају!

Последњи поздрав драгом зету

После дуге и тешке болести преминула је наша
драга

Твоја ћерка ДАНИЈЕЛА СТАНКОВИЋ
са породицом
(48/291734)

ЦВЕТАНКА
СМОЛЕНСКИ

ЈОСИФУ СЕКАЧУ
од ЈЕЛЕНЕ, АНДРИЈЕ и ИВИЦЕ са породицом

Твоји: АНТОНИЈА, МИЛАН, ЂУЂА, ЦРНА, ОГЊЕН, САША и ГОЦА

ВЕСНА СИРИШКИ

(89/291853)

(63/291779)

1978–2020.
Мама,
нека те анђели чувају!

Опраштамо се од нашег драгог Јошке

Вечито ћеш живети са нама.

Твоја ћерка АЛЕКСАНДРА ДАВИДОВИЋ
са породицом

Мама ЗДЕНКА, брат ВЕЛИБОР, снаја ЗОРАНА
и братићи ДУШАН и ДЕЈАН
Волећемо те заувек

(49/291734)

(23/2391692)

28. маја 2020. године преминула је наша драга

ЈОСИФ СЕКАЧ

СЕЛЕНА
САВИЋ

1960–2020.

1951–2020.

Хвала што си нам био пријатељ!
Путуј, капетане....
Дунав и Иваново неће те заборавити.
Тужни твоји: ЗЕЛЕ, НАЦА, НИНА, ДЕЈАНА и
ИРИНЧЕ са породицама

Последњи поздрав
снаји Нени од стрица
СТАНОЈА и стрине
ИВАНКЕ

(58/291766)

Обавештавамо
кориснике
наших
услуга
да на цене
огласа
и читуља
одобравамо

ПО ПУСТ
свим
радним
данима
осим
средом.

ВЕСНА
Увек ћеш живети у нашим срцима.

СЕЛЕНА САВИЋ

Ујак ФРАЊА и ујна БИЉА са породицом

1951–2020.

(29/291699)

(24/291692)

Сахрана је обављена 30. маја 2020. године на
православном гробљу у Старчеву.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Последњи поздрав

Драга

Последњи поздрав вољеном

Син ПЕТАР, ћерка ЈАСМИНА, зет АЛЕКСАНДАР,
снаја ИЛИНКА и унуке ТЕОДОРА и НАТАЛИЈА
(28/291699)

ДРАГИЦИ КАРАПЕТРОВИЋ

2. јуна 2020. преминуо је наш вољени

КОЧИЦИ

Са поштовањем и у сећању на лепо дружење.
Од пријатеља БОРЕ

од МИРЕ, ЈОЦЕ, МАЈИЦЕ и САНДРЕ са породицом
(33/291713)

(2/2916134)

Последњи поздрав

Последњи поздрав вољеном супругу

АНЂЕЛКО ШЕШУМ
1947–2020.

ДРАГИЦИ КАРАПЕТРОВИЋ

Сахрана ће се обавити 4. јуна 2020, у 14 сати, на
Новом гробљу у Панчеву.

од МАРКА, НИКОЛИНЕ, МЛАДЕНА и РАДЕ

Ожалошћени: супруга СЛАВИЦА, ћерка САЊА
и син ДРАГАН са породицама

(3/291613)

(96/291870)

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

Последњи поздрав брату

ДУШАНУ
ПАВЛОВИЋУ
Брат ЧЕДОМИР
(99/291876) са породицом

КОСТИ
од супруге ШТЕФИЦЕ
(34/291713)

Драгом брату

Последњи поздрав
комшији

ДУШАНУ ТАДИЋУ
Живећеш у нашем сећању.
Брат ЈОВАН и снаја РАДА са децом
(86/291843)

КОСТИ ЛАЗИЋУ
од комшија из зграде
у Браће Јовановић 102.
(74/291810)
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Последњи поздрав вољеној супрузи

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав драгом колеги

Последњи поздрав

ДУШАНУ КРСТИНУ

НЕДЕЉКИ
ВУГДРАГОВИЋ

МИЛКИ КУКИЋ

Колектив ЈКП „Старчевац”
(76/291814)

рођ. Кладар
Двор на Уни – Панчево
1948 – 2020.

2. јуна 2020. напустио нас је наш вољени

од супруга ДУШАНА

Породица КУКИЋ

(41/291718)

Драга моја

(98/291873)

Последњи поздрав
драгој сестри

ДУШАН КРСТИН ДУДА

ДУШАН
КРСТИН

1964–2020.

НЕЂО

Увек си био ту да нам даш добар савет, да решиш све проблеме. Никада ниси погрешио, сем
што си нас рано оставио а ниси нас научио како
даље, како без тебе.
Твоји: СИЛВИЈА и УРОШ

НЕЂИ

Хвала ти за лепе
успомене.
Почивај у миру.

Последњи поздрав
од породице
БОЈКОВСКИ

(81/291836)

(82/291836)

Последњи поздрав мајци нашег колеге Љубе,
од колега и колегиница из Рафинерије нафте
Панчево

Преминуо је наш школски друг

од сестре ДЕСЕ
и зета ДЕЈАНА

МИЛКА КУКИЋ

НАЦА са породицом
(35/291715)

Драга

(78/291819)

(38/291718)

Последњи поздрав
драгој

ДУШАН
КРСТИН
Последњи поздрав
драгом куму од његових кумова СИКИЈА,
ЗОКЕ, ЈОВАНЕ и
ДАРКА

НЕЂО

НЕДЕЉКИ

(92/291857)

Остаћеш у нашим срцима и сећању док
смо живи.

Преминула је 31. маја 2020. наша драга мајка,
свекрва и ташта

ДУШАН КРСТИН ДУДА
1964–2020.
Са дубоким поштовањем његови другови из грађевинске школе: МИШКО, ЖАНА, МУСА, СУЗА,
МАЦА, ЦИЦА, МИРА, ЂУРА, БУБИ, БАТА, ФИЛКЕ,
КРСМА, СТАКИ, ЗОРАНА, ТОЗА, МРЛЕ, МАКИ,
БОГИ, БОРИС, СИКИ, САЛКО, СНЕЖА, РАДЕНКО
и КОСА
(53/291748)

СТОЈАНКА СЕКУЛИЋ
из Баваништа
1936–2020.

Последњи поздрав

Чика ЖИКА, ДЕЈАН,
РАША и МИЦА

од ујне ЈАГОДЕ
са породицом

Син САВА, ћерка СЛАЂАНА ТАДИЋ
и СПОМЕНКА НИКОЛИЋ са породицама

(39/291718)

(40/291718)

(80/291820)

ДУШАН КРСТИН

Последњи поздрав

Нашој драгој баки и прабаки

1964–2020.

ДУШАНУ
КРСТИНУ

од ПИРКЕТА са породицом

Станари стамбене заједнице у Савској 6,
Панчево

(67/291736)

(95/291866)

НЕДЕЉКИ ВУГДРАГОВИЋ

3

Никад више код Три шерпе...
Последњи поздрав Душану од МАТЕКА са породицом
(75/291813)

Последњи поздрав драгом комшији

баба СТОЈИ
ДУШАНУ КРСТИНУ

Последњи поздрав драгом брату

од породица ТРИФУНОВИЋ, ВУЛОВИЋ и НИКОЛИЋ

Унуци: ВЛАДИМИР и АНА СЕКУЛИЋ,
ДРАГАНА и ВЛАДИМИР ТАДИЋ, САШКА,
АЦА и ГАГА НИКОЛИЋ са породицама
(79/291820)

(77/291818)

Последњи поздрав куму

Напустио нас је наш пријатељ

НЕЂО
Тек треба схватити и
прихватити да си
отишла.

ПЕТРУ ДАНГУБИЋУ

Последњи поздрав:
чика БАТА, ДРАГАН,
МИЉАНА и НАДА

од његове сестре ОЛГЕ и сестре ЛЕПОСАВЕ
са породицом

(69/291802)

(72/291807)

ДУШАНУ КРСТИНУ ДУДИ
од ЗОРАНА, ЛЕПЕ, САЊЕ и ТАЊЕ ПЕРИЋ
Нека те анђели чувају

(85/291838)

ДУШАН ДЕНЧИЋ
Чувамо успомену на њега.
МИЊА и ИЛИЈА
(32/291710)

Петак, 5. јун 2020.
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У среду, 3. јуна 2020. године навршило се
седам година откад нас је напустио наш
драги

28. маја престало је да куца срце

РАДОВАН РАДОВИЋ
1948–2020.

ДРАГАНУ ВАСИЉЕВИЋУ

Нашем вољеном супругу, оцу, тасту и деди дајемо четрдесетодневни помен 11. јуна 2020, на новом гробљу у Омољици.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

2013–2020.

Заувек ћемо те чувати у нашим срцима и мислима.
Хвала ти за све. Увек ћеш бити у нашим
срцима.

Хвала ти за све.

Твоји најмилији

Сестричина ЉИЉА, зет ЉУБО, унуке МАЈА и МИМА,
сестра КРУНА и брат АЦА са породицама

(57/291765)

(73/291809)

Једанаест година прође, ти нам сине не дође

РАДОВАН
РАДОВИЋ

ИЛИЈА РАДИВОЈША

1937–2020.

Шестомесечни помен

ЈЕЛЕНА НОВАКОВИЋ

ЗОРИЦА ДЕБЕЉАЧКИ

1978–2009.

7. II 1975 – 9. XII 2019.

Воли те твоја
БЕБА ЈЕЛЕНА

Увек си у нашим срцима и мислима. Недостајеш у нашим животима.
Твоји: мама, тата и брат

Оставила си трагове који се не бришу, сећања која не бледе, доброту која се
памти, бол и тугу који су вечни... Чувамо те у срцу.
Твоји: ДРАГАН, НЕВЕНА и НИКОЛА

(56/291765)

(19/291677)

(87/291846)

Било је и биће људи од
реда, али никад више
нико ко мој деда.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

4. VI 2014 – 2020.

ЗОРИЦИ ДЕБЕЉАЧКИ

Вољени мој

Драги наш

рођ. Гаврилов
7. II 1975 – 9. XII 2019.

Сећања на најбољу супругу и мајку никада неће
избледети.

3. јуна навршавају се три године откако ниси са нама.
Недостајеш нам

БРАНКО ВУЈАСИНОВИЋ

Твоја тетка АНКИЦА са породицом
(94/291860)

Прошле су две године откада нас је напустила наша
драга мајка и бака

БРАНИСЛАВ
ЈАНКОВИЋ
ШЕГИ
1965–2018.

Твоја супруга БЕБА, син ПЕЂА, снаја ДРАГАНА
и унуке ЉИЉАНА и МИЛЕНА
(84/291837)

300-820, 300-830

Прошле су три године од смрти мог брата

БРАНКА ВУЈАСИНОВИЋА
2017–2020.
и овим дајемо помен за спокој и мир његов у вечности,
јер живи онолико колико су жива наша сећања на њега.
Брат ДУШАН са породицом
(83/291837)

ДУШАН
ЛАЗАРЕВИЋ

(44/291725)

(97/291872)

(22/291687)

КОВАЧИЋ

Ближи се и твој други рођендан, а да ти
ниси са нама.
Волимо те и надамо
се да си нашао мир
међу анђелима.

КАТАЛИН ЈОВАНОВИЋ

Твоји: супруг МИЛОЈЕ, син ЗОРАН
и ћерка ЗОРИЦА са породицама

Заборав не постоји

Твоји најмилији

С тугом и љубављу њени најмилији

(71/291805)

ЈЕЛИЦА МАНАСИЈЕВИЋ
2003–2020.

Како време пролази све нам више недостајеш. Све је другачије без тебе.
Сећамо се и чувамо од заборава...
Твоја мама ДРАГИЦА, тата СИНИША и сестра ЛЕЛА са породицом
(88/291846)

Не постоје речи којима може да се искаже туга која је
вечна, љубав која је непрекидна, жалост непролазна
због твог прераног одласка у свет тишине.
Док сам жива живећеш у мом срцу и мислима.
Душо теткина много ми недостајеш.

Деда ЗОРАН, баба ИВАНКА, стрина МАРИЈА,
стричеви ГОРАН и МИРОСЛАВ

СЕЋАЊЕ

Много нам недостајеш сине, тата, брате и ујко. Прерано
си отишао. Шест година прође. Тешко је прихватити
истину да те нема. Ти си стално у мислима, причи, срцу.
Никада више не може бити као пре без тебе. Недостајеш.
Боли празнина, речи, успомене и живот који је могао
да траје а угасио се.
Вечно ожалошћени: мајка МИРА, отац БАТА,
син ДЕНИС, сестра ИВАНА са породицом
(93/291859)

1976-2014.

Заувек ћеш бити у делу душе где се вољени чувају.

Шестомесечни помен

ДЕЈАН МАЈЕР

ДЕЈО

(68/291796)

Шестомесечни помен

ДАВОР
ЂОКОВИЋ

1948–2020.

Супруга МИЛКА, син НЕБОЈША,
унук ИЛИЈА и снаја ЗОРА

ПЕТАР

ВЕРА

ЉУБИНКО

1979–2020.

1980–2020.

1987–2020.

Бато, време пролази
али другови не умиру док живе они који
их се сећају.

Десет години како
ниси са нама.

РАДА и НИКОЛА

Заувек твоји
најмилији

(70/291804)

(6/291633)

Ваша ЉИЉА
(91/291855)

ДЕЈАН
СТОЈЧИЋ

22

Петак, 5. јун 2020.

Панчево, Милоша Требињца 34
ДОСТУПНИ 24 сата

063/782-89-59

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У недељу, 7. јуна 2020. године, у 11.30, на Старом православном гробљу у Панчеву, даћемо четрдесетодневни помен нашем вољеном

У суботу, 6. јуна, у 11.30, на Православном гробљу, дајемо полугодишњи помен
нашем драгом

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

Десет година без тебе вољени наш сине и брате

ДУШАНУ МИХАЈЛОВИЋУ
ДУДИ

РАТКУ РАЈАЧИЋУ РАЛЕТУ

Време не умањује тугу, али љубав и успомене не нестају.
Заувек ћеш живети у нашим срцима.

ЗОРАН МИЛКОВИЋ

Твоја ВУКИЦА са децом

2010–2020.

(61/291778)

Ни године које су прошле, ни оне које ће проћи
не могу те избрисати из наших сећања.
Увек ћеш живети у нашим срцима достојанствен
и увек вољен.

Поносни смо што си био део наших живота.
С љубављу чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији

Воле те твоји: мајка ЉУБИЦА, отац РАДОСЛАВ и
брат ГОРАН са својом породицом

(51/291738)

(42/291724)

ПОМЕН
11. јуна 2020. навршава се десет година
од смрти нашег

6. јуна 2020. навршавају се две године од смрти
нашег вољеног тате, деде и прадеде

ПОМЕН
5. јуна 2020. навршавају се три године од
смрти нашег супруга
и оца

МИЛОВАНА МАРИНКОВИЋА
Твој ведри лик и племенито срце остаће заувек
у нашим успоменама.

ЗОРАНА
МИЛКОВИЋА

НИКОЛЕ
МАРЈАНОВИЋА

2010–2020.

2017–2020.

ВЕРИЦА
МИРКОВИЋ

ВЛАДИМИР
МИРКОВИЋ

2007–2020.

1993–2020.

Твоја ЈАСА и НЕНА са породицама
(60/291772)

Воле вас: ЦАЛЕ, ФИЛИП, МИЛИЦА, КАТАРИНА,
ВЛАДИМИР и МИРЈАНА

13. јуна 2020. године је шест месеци од одласка нашег драгог оца

(55/291763)

Никада те нећемо заборавити.
Ујна, брат и сестра

Неизмерна празнина,
туга и бол.
Никада те нећемо
прежалити.

У суботу, 6. јуна, у 11 сати, дајемо годишњи помен нашем вољеном

ДРАГОМИРА
СТАНОЈКОВИЋА

10. јуна 2020. године навршава се четрдесет дана откако није са нама

1954–2019.

Супруга са децом
(65/291724)

(66/291724)

Три године без тебе
Драгом брату и ујаку

Његова деца

ДУШАНУ
ГОЛИЋУ
Живиш у нашим срцима, причама и сећању.

НИКОЛИ МАРЈАНОВИЋУ

Са љубављу
твоја породица

1938–2020.
Ожалошћени: син СРБИСЛАВ, снаја ЈАСМИНА,
унуке ДРАГАНА и БИЉАНА, зет МИЛОШ и праунук НЕМАЊА

(16/291662)

2017–2020.
Кажу да Бог узима најбоље, а ти си међу њима.
Носићемо те у срцу, души и мислима до краја
наших живота.
Ожалошћени: сестре МАРИЈА и ЉУБИЦА,
сестрић ГОРАН са својим породицама

Мама и бака

Поштованом

9. јуна 2020. навршава се година откако није са нама
наша мајка и бака

(11/291648)

У среду, 3. јуна навршило се двадесет
осам година откако
нас је напустио наш
вољени

(43/2391724)

СЕЋАЊЕ

(13/291654)

БИЉАНА ВИШЊИЧКИ

ЂУРЂЕВКА МИЛИЋ
(37/29`1716)

Ожалошћени син МИЛОРАД, снаја РАДА
и унуци ЖИВОТА и НЕМАЊА

Вољеној мајци и баки

31. V 2019 – 31. V 2020.
Недостајеш твојој шесторки.
БИБА, МИЛЕНА, МИЛАН, БОЈАН, СУНЧИЦА и
СОЊА
(52/291745)
СЕЋАЊЕ
Навршава се једанаест година откако смо остали без
наше драге

МИЛАН КИЋА
СРДАНОВ

УРОШУ
КОСТИЋУ

9. VI 2012 – 9. VI 2020.

5. јуна 2020. навршава се година.
Син ЗОРАН са
породицом и ћерка
ВЕСНА са породицом

Увек у нашим мислима.
ЦИЦА, САША,
АНЂЕЛИЈА, ИВАН
и МИЛАН
(27/291695)

(12/291653)

ДЕСАНКЕ СТАМБОЛИЋ
У нашим мислима и сећањима увек.
Ћерка МИРЈАНА, унук ДАРКО и зет АДАМ
(59/291768)

МИОДРАГ
КУНДАКОВИЋ
МИЛЕ
Прошле су године, а
сећања на твоју љубав
и бригу за нас никада
нећемо заборавити.
Хвала ти.
Твоји најмилији
(15/291658)

ЂУРЂЕВКИ
МИЛИЋ
Заувек у нашим срцима.

СЕЋАЊЕ
9. јуна 2020. навршава
се година без моје једине сестре

ЂУРЂЕВКЕ
МИЛИЋ
рођ. Кривокућа

ИВАНА и ВЕСНА

Твоји: брат МИЛАН и
снаја АНТОНИЈА

(36/291716)

(90/291853)

Петак, 5. јун 2020.
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10. јуна навршава се шест месеци откако нас је напустила наша
драга мама

ГОРДАНА БОГДАНОВ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

5. јуна 2020. навршавају се четири године пуне
туге и бола. Бол је све јача, туга све већа

ИНГЕБОРГ ЛАЗАРОВ

Твоји најмилији
(30/291702)

Тог дана одржаће се помен, у 11 сати, на Католичком гробљу.
Прошла је година, бол је остала, сећамо те се са
сузама, али и срећом коју си несебично делио.
5. јуна, у 10 сати, даћемо годишњи помен вољеном

Твоји најмилији: НЕНАД и СИНИША са породицом
(31/291703)

МАРКО ИЛИЋ
9. I 1989 – 5. VI 2016.
Утехе нема, заборав не постоји за оне који те
искрено воле, а за нас постоје само сузе, туга и
неизбрисив бол анђеле наш...

4. јуна навршава се двадесет година

Твоји: мама БИЉА, деда НИКОЛА и твој ЦОЛЕ
(46/291732)

ПЕТРУ ИЛИЈИНУ

СЕЋАЊЕ
Породица
(4/291616)

ШТЕФАНИЈА БЕЖУЉ
Наша мила и драга супруга и мајка

Успомену и сећање на њу чувају деца:
ЈОЦА, ЗОКА, ДРАГАН и МЛАДЕНКА са породицама
(7/291635)

Чувамо те од заборава.
Баба СТОЈА
са породицом

Сећање на наше најмилије

ВРОБЛЕВСКИ

МИЛИЦА ТРАИЛОВ БАЋУКА

МАРКО
ИЛИЋ

27. VII 1940 – 26. IV 2020.

НАКО
ТРАЈКОВИЋ
Девет година откако ниси са нама, али ћеш заувек бити у нашим срцима.
Твоји: ВЕРА, НИКОЛА
и СИНИША
са породицама

(26/291693)

Четрдесетодневни помен даваћемо у суботу, 6. јуна
2020, у 10 сати код куће а парастос у 11 сати у великој
цркви у Долову.
Позивамо родбину и пријатеље да присуствују парастосу.
Ожалошћени супруг ПЕТАР и син ДРАГАН,
многобројна родбина и пријатељи

(54/291755)

6. јуна, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо
шестомесечни помен

(5/291621)

Годишњи помен супругу и оцу

ИВАН

МАРИЈА

ВЛАДИМИР

1918–1996.

1922–1987.

1947–2019.

ТАТИЈАНА КОСТИЋ са породицом
(14/291655)

4. јуна 2020. навршавају се четири године откако није са нама

КАНАЧКИ СТЕВА БАБА

9. јуна навршава се шест
месеци откако није са
нама наш отац, деда и
прадеда

ДРАГАНУ ПЛЕЋАШУ
Његови најмилији: супруга БИСА,
син са породицом и ћерка са породицом

из Сакула
1933–2019–2020.

(9/291638)

Сваким даном туга је све већа, јер ме Бабо мој
где год да одем на тебе све подсећа.
С љубављу и поштовањем супруга СЛАВУЈКА и
ћерка ЈЕЛИЦА ГЕЦИН рођена Каначки

МИОДРАГ БРАЈКОВИЋ
(45/291731)

Две године откако није са нама наша

МИЛОРАД
РАДОЈЕВ

СЕЋАЊЕ

1928–2019.

ПЕТРОВ

Туга и бол никада неће
проћи. Почивај у миру.
Твоје кћерке: ЦИЦА
и МИКА са децом
(18/291675)

ДРАГОСЛАВ
БАРБУЉ

СРБИНКА
МАРИНКОВИЋ

Драги тата, заувек ћеш
бити у нашим срцима.

21. IX 1929 – 2. VI 2018.

Син МИЛАН
и ћерка СНЕЖАНА
са породицама

Ожалошћени син
ЖЕЉКО са породицом

(17/291665)

(8/291637)

СЕЋАЊЕ

Породица БРАЈКОВИЋ

(21/291683)

СЕЋАЊЕ
9. VI 2000 – 9. VI 2020.

Осам година је прошло...

КОСАНА

НИКОЛА

Нећемо вас никад заборавити родитељи наши...
Породица ПЕТРОВ
(10/291641)

СТОЈАНКА
ЂОРЂЕВИЋ
1955–2012.

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

Пуно те волимо и јако нам недостајеш.

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

Твоји: супруг САВА,
ћерке МАЈА
и ЗОРИЦА, зетови
ЛАЗАР и НЕНАД
и унуци НИКОЛИНА
и УРОШ
(20/291678)

ЉУБИЦА
ГЛАВОНИЋ
7. VI 2011 – 7. VI 2020.

Заувек у нашим срцима и мислима.
Твоје ћерке:
ВОЈКА и ВЕРА
са породицом
(1/291362)
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ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ
Полицијска управа – централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ИНФО/ЗАБАВА

Петак, 5. јун 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Седмица ће вам почети лепим вести ма у породи ци.
Пред вама је један велики и
значајан пословни пројекат,
а да ли ћете у њему остати
до краја, зависи искључиво
од вас.

Ако неко воли комплименте,
онда сте то ви. Седмица пред
вама је врло динамична.
Склопићете велика пријатељства, и то са странцима, која
ће пословно бити веома
исплатива.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Ваше незадовољство тренутном финансијском ситуацијом трпе сви око вас, а томе
сте ви сами допринели непотребним куповинама. Ситуација на послу је веома
напета.

Породица је оаза мира, али
често и главни извор проблема. Суочите се храбро са свима. Посао ће кренути добро,
тако да ћете с финансијске
стране бити мирни.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Љубав цвета. Свесни сте својих квалитета и можете да допринесете тренутном послу
или пројекту, али не истичите
то превише, да не бисте дошли у сукоб с колегама.

Пред вама је много сусрета,
излазака и дружења. Ви сте
причалица, али ове недеље
ћете бити посебно надахнути
говорник. Све што сада радите, исплатиће се у будућности.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Потребе сопствене деце стављате на прво место, па се
може догодити да ћете морати да одложите своје послове и да им се нађете при
ру ци. Ма њи про бле ми с
венама.

Контакти, састанци, породица... Не знате на коју ћете
пре страну. Али све то вам,
заправо, прија. Важан пословни састанак средином
недеље промениће вам живот набоље.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Без обзира на то да ли сте
слободни или заузети, задовољни сте својим тренутним
статусом. Ваша главна преокупа ција је да поправите
тренутни пословни рејтинг и
финансије.

Увек имате решење за свачији проблем, али најбоље је да
најпре решите свој. Љубав је
права када је обострана. Посао не трпи тврдоглавост и
исхитреност.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Ослоните се на партнера и
све проблеме решавајте заједнички. Како долазите до
непланираног добитка, решићете да мало преуредите дом.
Могуће су јаче главобоље.

(19. 2 – 20. 3)
Срећни сте и пресрећни. Шта
год да радите, приуштите себи одмор што даље од гужве.
Посветите се партнеру. Многе Рибе ће ове седмице добити лепе вести о принови у породици.
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НАШ ГОСТ: ЗОРАН ПЕНЕВСКИ, ПИСАЦ, СЦЕНАРИСТА И ПРЕВОДИЛАЦ

СТРАСТ ПРЕМА СТВАРАЊУ
Зоран Пеневски (53) рођен је
и живи у Панчеву. Запослен је
у издавачкој кући „Лагуна” као
уредник издања за децу. У својој богатој каријери написао је
не ко ли ко ро ма на и стрип-ал бу ма, а при че, тек сто ве,
приказе, критике и есеје о књижевности, стрипу, музици, илустрацији објављивао је у свим
значајним часописима и новинама. До сада је превео више од педесет књига са енглеског, немачког и македонског
језика, а уредио више од сто
издања. Његови радови су преведени на енглески, француски, холандски и македонски
језик.
ПАН ЧЕ ВАЦ: У јед ном од
претходних интервјуа рекли сте
да се бавите књигама целим
својим бићем, па ме занима
када је заправо почело ваше
интересовање за књижевност.
ЗОРАН ПЕНЕВСКИ: Слике,
реченице и приче биле су свуда око мене, понајвише жеља
за сазнавањем. Кључни тренутак није онај у којем се јавља
интересовање за књиге, већ кад
се пробуди страст према књижевности (уметности уопште),
односно када сте тога постали
свесни. Један од тих преломних тренутака био је на почетку средње школе, прво и рано
отрежњење уз помоћ гимназијских професора Горана Лајхта, потом и Борислава Познатова. Ослањајући се на Градску библиотеку, читао сам од
тада па наредних десетак година у просеку књигу дневно.
Свакако су утицај имали и „Атеље младих” и вођа дечје позоришне групе Стојан Ристић Нерон, а касније и многи пријатељи и књижари. Бавити се
књижевношћу личи на одмотавање реченица које се с протоком времена саме од себе
испредају из вашег бића. Не
верујем у писање као посао,
као позив, као изабраништво,
не верујем у блокаде и страх
од празног папира. Верујем само у то да немам довољно времена да напишем све оно за
чиме жудим.
l Ко је приметио ваш таленат за писање и шта је било
прво што сте написали а да је
би ло уо че но као књи жев но
дело?
– Тек кад ми поставе то питање, сетим се да сам одувек
нешто писао, још као клинац.
Али то ми тада није било важно. Више сам волео стрипове. Рани радови објављени у
„Рукописима”, „Панчевцу” и
„Свескама” били су важан подстицај, а тек након првог рукописа, који није објављен на
конкурсу Књижевне омладине Србије за прву књигу, али
је похваљен уз напомену да
може да се објави ако нађем
спонзора, било ми је јасно да
још неко разуме оно што желим да искажем. А скочио сам
од среће када ми је Матица
српска прихватила први рукопис, под насловом „Фламански месечар”. Лично, никада
се нисам заносио: знао сам да
другачије посматрам свет, знао
сам да говорим другачије од
других. Писање је увек проналажење новог језика који
други разумеју, иако не познају његова унутрашња правила. Писање се непрестано
обраћа оном делу бића који
свесно тражимо, а несвесно га
делимо.
l У „Лагуни” радите на уређивању дечјих књига, које и сами пишете. Шта је специфично код књига за децу? Колико
се оне разликују од књига за
одрасле?
– Прва заблуда о дечјој књижевности је да можете свашта
да напишете јер деца немају
изграђени поглед на свет, па
их можете привући идејама

(идеологијом), „шареним лажама”, авантурама без правила; можете им наметнути шта
је исправно, а шта није. Друга
заблуда је да је најтеже писати за децу, јер морате да будете искрени, јер сте одговорни
за дечју крхкост и невиност;
можете им наметнути озбиљност. Истина је само да је у
питању писање које вас испуњава и којем се радујете, а водите рачуна о сведености, чистијем изразу или привођењу
структуре деци, која немају велико читалачко искуство; треба се играти и маштати на озбиљан начин. И писање за децу
захтева апсолутно преиспитивање свог бића као било које
трагање за смислом нашег постојања. И тражи да и измишљање буде средство за проналажење истине.
l Колико је уреднички посао изазован?
– Уредник је човек који треба да до бро ко му ни ци ра с

успех да објавим оно до чега
ми је стало, оно што мислим
да мора да буде објављено. Зато сам срећан кад могу да се
потпишем као уредник у књигама за децу Синише Соћанина, Ота Олтвањија, Александре
Филиповић, Александре Михајловић, Соње Ћирић, те Дејвида Алмонда и Тање дел Рио,
или да уређујем нове романе
српске књижевности које сматрам врховима домаће прозе у
едицији „Еклипса”.
l Написали се и неколико
романа, а ваша дела су објављена на више језика. Где се
све могу пронаћи ваше књиге
и какве су реакције иностране
публике?
– На позиве двају великих
француских издавача, написао
сам сценарије за два стрип-албума који су се појавили на
тамошњем тржишту (и никад
нису публиковани на српском,
иако је један од њих једини о
НАТО бомбардовању). Први

Зоран Пеневски
писцима у свим нијансама, од
уплашених почетника до самољубивих списатеља. Уредник је човек који познаје књижевност и уме да процени њену вредност, како уметничку,
тако и тржишну. Уредник је
човек који одговорно представља везу између аутора и издавача, покушавајући да пронађе њихове додирне тачке.
Уредник је човек који треба
да познаје технику штампе како би знао који захтеви могу
да се задовоље. Уредник, нарочито издања за децу, мора
да буде ликовно образован како би знао тип илустрација који би одговарао конкретним
захтевима текста, као и да познаје ликовну сцену. Уредник
мора да зна питања ауторских
права, да прати конкуренцију
и светске трендове, правопис,
да доноси нове идеје, да покрива широк спектар тема, како едукативних и васпитних,
тако и егзактних наука, да има
широко опште образовање...
Зар то не зву чи до вољ но
изазовно?
l Веома често су та издања
на гра ђе на. У че му је тај на
успеха?
– Тајна је да у претходно наведеним изазовима будете профе си о нал ни, јер на гра де су
реакције других на ваш рад.
Успех је, дакле, категорија оних
који посматрају вас. За мене је

српски графички роман „Љубазни лешеви” објављен је на
енглеском у Канади, а романи
„Поноћ у њеним рукама” и „Будимир и ретке врсте” изашли
су у Северној Македонији. То
су мали тиражи и реакције су
сличне као и код домаћих читалаца: зависе од врсте читалаца и њихових очекивања, некад су сјајне, некад не. Мени
је битно да свако дело допре
до оних који неће бити равнодушни. „Сара и заборављени
трг” је моје најтраженије дело; то је роман за децу и младе, који је овде доживео шест
издања, објављен у Северној
Македонији и Словенији, а у
току су преводи на још неке
језике.
l Колико дело остаје веродостојно када се преведе на неки други језик?
– Зависи од преводиоца. Из
свог искуства кажем да је важно да донесете основни дух
дела, важније је да изнова створите књижевно дело у свом језику него да га дословно преведете. Штавише, некад преводилац треба да се, да тако
кажем, „удаљи” од текста да би
боље пренео његову суштину.
Тиме је одговорност већа, тиме је вештина преводиочева на
испиту, али нико и није рекао
да свако може да преводи. У
разговору с преводиоцима мојих књига храбрим их да се

играју где то текст допушта, а
не да се држе мојих идеја.
l Недавно сте освојили Међу на род ну на гра ду „Ана
Франк”, која се додељује за
укупни допринос књижевности, а посебно на пољу културне сарадње међу балканским
књижевностима. Можете ли
мало да нам појасните о каквој је награди реч и колико
вам је значајно ово признање?
– Свакако ме радује, а то
признање видим најпре као
подвлачење црте у овом тренутку: онога што сам написао,
превео, уредио. Награду додељују Издавачка кућа „Феникс”
и Фондација за културну и научну афирмацију и презентацију „Македонија презент” из
Скопља, удружења и групације
људи који се баве културом,
нису државне институције. Назив награде „Ана Франк” важан ми је као писцу романа
„Мање важни злочини”, једног
уз само пар других који се дотичу судбине Јевреја на београд ском Ста ром сај ми шту.
Што се тиче културне сарадње, ја сам превео романе Гоцета Смилевског, Саше Димоског,
Биљане Црвенковске и дивну
сликовницу Ванета Костуранова „Девојчица и меда”, и уредио сјајне романе за децу хрватске ауторке Морее Банићевић, чији су романи најпре
објављени у Србији, а тек сада
се штампају у Хрватској.
l Колико је град у ком сте
одрастали утицао на вашу списатељску каријеру?
– Много, јер волим Панчево (а мислим да „Панчевачки
алманах” говори доста о томе). Верујем да овај град (непрестано) има довољно енергије и стваралачког потенцијала да може да експлодира –
погледајте само тренутну музич ку сце ну у овом гра ду.
Одрастао сам у центру града,
па осим дворишта у којем је
срећно и маштовито расло нас
неколико (Веса, Милан, Микица, Биља, Горан и ја), парк
је био наше прво игралиште.
Чини ми се да увек одрастам
изнова кад помислим на „Змај
Јовину школу”, на „Атеље младих” и Гимназију. Чини ми се
да нећу престати да шетам поред Тамиша и кад не будем
више овде.
l Ко је те ме вас нај ви ше
интригирају и инспиришу да
пишете?
– Постоје само два питања:
питање почетка и питање краја. Све између њих је прича. То
је и иде ја не дав но иза шлог
стрип-албума „Међугробље”,
који је осликао Звонимир Видић. Ништавило пре и ништавило после нас претварају наш
живот у транзитно поље с јасним завршетком. Међутим,
уместо нихилизма, то је управо прилика да откријемо све
боје у себи и ослободимо крила у нама. Пишем, дакле, о животу као о трајању страсти према стварању. Такође, љубитељ
сам бестијарија, волим средњи
век, неочекивано проналажење истине о самом себи, сјајне
илустрације и оригиналне заплете – све то покушавам да
уградим у своје шестокњижје
„Океан од папира” (досад су
изашла две дела).
l На шта сте највише поносни до сада?
– Поносан сам на то што
стварам на свој начин, поносан сам подједнако и на „Књишке мољце”, и на „Исидора и
нељудска бића”, и на страшног
„Лектора”. Испуњен сам задовољством због онога што радим, а тренутно спремам антологију о љубави, која долази
у тренутку животне радости.
Поносан сам на то што је са
мном Александра, која је темељ свих ових речи.
Мирјана Марић

ЗАБОРАВЉЕНИ АДАМ КОСАНИЋ

Јунак битке за Панчево
Адам Косанић (1802–1875)
био је војник и капетан, кључну улогу одиграо је у Револуцији 1848/1849. у Банату, а
посебно се истакао у бици код
Панчева.
Рођен је у српској официрској породици која је три генерације уназад служила у аустријској царско-краљевској
војсци. Његов прадеда се борио под принцом Еугеном Савојским, деда је
био капетан у Румунско-ба нат ској пу ковни ји, стриц је
као нат по руч ник
пао на бојном пољу,

да за њих могу да наступе бољи дани, али су и други имали сличне идеје. Жеље Мађара да завладају овим делом
Баната, потчине Србе граничаре и ослободе се аустријске
хегемоније замало су могле
да буду испуњене. Ако ништа
друго, заузећем Панчева добили би се свакако поени, а
Лајошу Кошуту, вођи Мађарске револуције, сваки помак y том тренутку био
је више него значајан. Изненадна смрт
војводе Стевана Шупљик ца у на шем
граду иницијална је

Улица Цара Душана
а Адамов отац Михаило такође је био капетан. Адамова
мајка Марија била је пореклом из породице Михаиловић из Белегиша у Срему.
У Панчеву је завршио основну школу, а потом и трогодишњу математичку која је школовала геометре и артиљерце
за војску. Кроз ову школу проћи ће још једном, кад је генерал Миховил Михаљевић буде ре фор ми сао и учи нио
озбиљном образовном институцијом. У њој ће Адам Косанић дипломирати као најбољи од шездесет питомаца.
После тога запослиће се на
премеравању и насељавању
Мраморка, а почетком 1820.
године примљен је у кадете
12. немачко-банатске граничарске регименте, где је из године у годину веома брзо напредовао и добијао нове чинове. И овде ће обављати послове геометра широм Границе.

Буне и ратови
Године 1848. букнуле су буне
и ратови широм Европе. Код
многих европских народа пробудила се национална свест и
желели су политичке слободе
и национална права. Средишта револуционарних покрета постали су Париз, Франкфурт, Праг, Беч и Пешта.
У Пешти су Мађари, предвођени Лајошем Кошутом,
прогласили аутономну Мађарску од Карпата до Јадранског мора.
Са своје стране, Срби у јужној Угарској су у мају 1848.
на скупштини у Сремским
Карловцима прогласили Српску Војводину. Они су се сукобили с Мађарима, који су
оспоравали Србима аутономна права, културу и језик у
деловима Угарске где су били већинско становништво.
Српска војска није имала
правог заповедника. Њоме су
руководили Аустријанац Фердинанд Мајерхофер, патријарх Рајачић и Ђорђе Стратимировић, а у септембру је за
њеног заповедника постављен
војвода Стеван Шупљикац. Али
он је већ у децембру исте године изненада умро у Панчеву од срчане капи... Одредом
добровољаца из Србије командовао је Стеван Книћанин.
Једна од већих битака одиграла се код Панчева, а кључну улогу у њој имали су Книћанин и његов добар пријатељ Адам Косанић.

Лукави план
У за ни мљи вој и по у зда ној
књизи „Куће и људи” Никола
Влајић о овој бици пише:
„Распламсала се борба банатских Срба који су изгледа
по ко зна који пут поверовали

каписла да се само неколико
дана касније ка Панчеву запуте елитне мађарске јединице, коњица првенствено, које
су у то време сматране најспособнијом и најопремљенијом војском у Европи. Њима
су се супротставили банатски
сељаци потпомогнути добровољцима из Србије које је
предводио неустрашиви Стеван Книћанин. Једна од невоља које су пратиле ову ситуацију јесте чињеница да је нашим снагама командовао пуковник Фердинанд Мајерхофер, аустријски конзул у Београду. Уплашен од премоћи
мађарских трупа, Мајерхофер,
дан пред одлучујућу битку,
предлаже предају Панчева и
повлачење целокупног становништва у Србију са потајном
жељом да свакако буду поражени. Овом предлогу први се
супротставио Адам Косанић,
а одмах потом и Книћанин. У
рану зору 2. јануара бројне
мађарске трупе опколиле су
Пан че во. Елит на ко њи ца,
предвођена генералом Кишом,
из правца Јабуке спремала се
да у парадном поретку умаршира у Панчево, а домаћи
Немци извукли су већ припремљене беле заставе. На
уласку у град са севера стајали су Книћанинови добровољци са својим вођом спремни
да пруже жилав отпор. За то
време, велики стратег Адам
Косанић на челу граничара
прикрао се непријатељу са запада, кроз винограде и воћњаке којима је обиловао потез Караула. Изненађена мађарска коњица, у немогућности да на оваквом терену искористи своју надмоћ, у расулу је почела да бежи јер је
истовремено била нападнута
и од српских добровољаца.
Битка је окончана, а велики
борац и частан човек Стеван
Книћанин честитао је Косанићу на xрабрости и добро
смишљеном плану за одбрану града.”
За ову победу над побуњеним Мађарима аустријски цар
је Косанићу доделио Орден
гвоздене круне трећег реда, уз
који иде и титула витеза, а следеће године је пензионисан.
Са супругом Александром,
ћерком капетана Јована Радића, с којом је имао три ћерке и три сина, преселио се из
Баваништа у Панчево 1850.
родине, купио кућу у Цара
Душана 2 и ту провео наредних 25 година.
Сахрањен је на Старом православном гробљу.
Занимљиво је да се ни при
прошлогодишњој додели имена новим улицама нико није
сетио Адама Косанића, па он
још нема улицу у нашем граду.
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ОБРИСИ БАНАТСКЕ ТРАДИЦИЈЕ ЈОШ УВЕК ОКО НАС

АЈНФОРИ – СИМБОЛ ЈЕДНЕ ЛЕПЕ ЕПОХЕ
Препознатљиво обележје старог Баната свакако су и надалеко познати ајнфори. То је
симбол културе житеља са ових
простора с краја 19. и почетка
20. века (односно из лепог периода, препуног стваралачког
надахнућа, под називом бел
епок), а назив потиче из немачког језика и представља покривени колски улаз.
Неретко су зидови тих делова кућа били раскошно осликани, што је било дело собосликара. Поред тога што су одисали уметничким изразом, ајнфори су били места за славља
и друга окупљања, као и за предах од напорног рада због увек
дебеле хладовине.
Нажалост, модерни трендови су их лагано истискивали,
премда тих аутентичних симбола овдашње традиције још
увек има, а њихови власници
их љубоморно чувају...
Када је реч о собосликарству,
кустос Народног музеја Панчево Александра Јаковљевић
наводи да је оно, као вид молерског заната, било карактеристично за Панонску низију у
18. и нарочито у 19. веку.
– Њиме су се махом бавили
мушкарци, и то они који су се

једна од најраније досељених
у Долово.
– Како сам дуго свирао у
КУД-у „Јон Креанге”, једанпут смо 1983. године наступили у Стражи и тада сам видео је дан осли ка ни ај нфор.
Дознао сам да су то радили
уметници из околине Костолца, који су се звали Славиша
и Радиша, које сам убрзо и
посетио у друштву још једног
за ин те ре со ва ног До лов ца.

РА КИ ЈА ЗА СЈАЈ

Сава Михајлов својевољно преплатио собосликаре
своје ајнфоре, какве још увек
има мо у До ло ву – на во ди
Јаковљевићева.

Доловачко собосликарство
Долово је, дакле, село у којем
постоји респектабилан број старинских кућа са ајнфорима.

Богдан Дражилов, поред осталог,
има и „пикиране” зидове
пре свега школовали у Бечу
или Будимпешти или путовали по Европи, одакле су црпли
знање и идеје, док су жене биле склоне једноставнијим техникама и најчешће користиле
ваљке којима су правиле шаре по зидовима. Собосликарство је било популарно у Банату и код Словака, Мађара,
Немаца, Срба и нарочито Румуна, код којих се најдуже задржало. Они су чак до осамдесетих година прошлог века
практиковали да украшавају

Доловци нису такви, изричито рекао да не желим да то
буде испод 20.000, иако сам
имао чак и мањи ајнфор. Али,
по оној познатој: ако не изгубиш на мосту, изгубићеш на
ћуприји, кад су крајње педантно завршили посао, рекли су
да су мени све то урадили од
изузетно квалитетних италијанских фарби, док су код оног
другог користили обичне темпере. И, ето, ни до данас није

Очувани примерци су и тамо
грађени пре стотинак година,
а многи од њих су током времена осликавани, махом, китњастим бојама и били мотивисани бајковитим пејзажима или
сеоском идилом. То је уједно
било и питање престижа, то
јест један од упечатљивијих начина да имућне породице прикажу свој имовински статус.
Према речима мештана, најчувенији мајстор собосликарства био је Василије Чикош,
звани Васица, који је у првој

половини 20. века остао упамћен по умећу и поштењу. Нажалост, већина његових радова је прекречена или нагризена зубом времена.
Ипак, постоје још увек они
који се могу назвати чуварима доловачке традиције собосликарства, чији је својеврстан настављач Трајан Гава,
који од рођења живи у Улици
братства и јединства број 66.
Он је свој ајнфор осликао 1983.
године...
– Тада сам зидао нову веранду и пало ми је на памет да
урадим нешто креативније, с
обзиром на то да сам већ имао
одређена сликарска искуства.
Служио сам се техником уље
на зиду, што може малтене да
буде трајно, уколико нема влаге и изолација је добро изведена. Мотиви су махом сеоски, а свака слика има своју
причу са сијасет детаља – од
замкова до орлова. Истовремено сам се усавршавао и недуго затим почео да радим и
за друге по селу, али и у суседним местима. Тако сам код
једног суграђанина осликавао
ајнфор на платну чије су димензије шест метара са метар
и по – говори Гава.

Амбијент за славља и
хватање дебелог ’лада
Ради се о објекту Стевана Дражилова, који се налази на Тргу
ослобођења, а поменута слика
и даље краси зидове те куће.

КАД СЕ ВО ЛО ВИ ПРА ВЕ ЕН ГЛЕ ЗИ
Иако традиција ајнфора, нажалост, изумире, Трајан Гава каже да свој сигурно неће
прекречити. Без обзира на то што је, како
сам храбро признаје, на неким сликама и
правио грешке.
– Рецимо, на једној слици сам урадио асфалт тамо где му није место, у дивљини планине. А онда сам хтео да то исправим тако

што ћу да убацим нешто аутентично, па сам
на том путу нацртао волове са запрегом, али
сам опет био брзоплет и ставио их на леву
страну, као да су у Енглеској. И онда, шта
ћу, брзо сам „ископао” једну рупу на десној
страни и поставио знакове за радове на путу, које су волови морали да заобилазе –
признаје Трајан.

– То је била жеља мог оца,
који је тих осамдесетих година ангажовао поменутог Трајана. Њему је за то требало
око месец дана, а моји родитељи су бирали мотиве за слике, које су заузеле горње половине зидова. У међувремену смо тапацирали доњу половину, па када смо организовали весеља, требало је само
поставити клупе и столове. Ту
је иначе најпријатније јер је
најдебља ’ладовина и нису потребни клима-уређаји – каже
Дражилов.
А његов презимењак Богдан
у свом дому у Војвођанској
улици број 17 има праву собосликарску ризницу. Иако је био
релативно мали када је то рађено, израда тих уметничких
дела остала му је урезана у
сећању.
– Било је то 1982. године,
када је играно фудбалско Светско првенство у Шпанији. Моји мама и тата видели су слике, чини ми се, у оближњим
Локвама и Николинцима, које је радио сликар под именом Аврам Путник из Јабланке. Он је то радио пуних шест
недеља и, ако се не варам, коштало нас је као цео максимум земље. Све је осликано
масним фарбама, па слике могу да се перу и малтене су неуништиве. Мотиве у ајнфору
бирао је сам мајстор, а мени
је услишена жеља, па сам у
кон ку (не мач ки: ход ник –
прим. нов.) добио слику оваца
и керова, које обожавам откад
знам за себе. Иначе, поред тога што је у ајнфору увек пријатна температура, то је и амбијент за славља. Тако нам је
за сеоске славе долазило и до
пе де се то ро љу ди, пре све га
бројних рођака из околних села. Моје четири сестре су ту
обележиле матуру; ја сам прославио пунолетство, веридбу,
рођења деце... – наводи још
један Дражилов.
Интересантно је истаћи да
остатак зидова краси трајна фасада, коју су у техници познатој као пикирање радили новосељански мајстори, Они су
се тада служили специјалним
чекићима, како би у дело преточили мустре, које су, према
Богдановим речима, осмишљавале његове сестре.

Како зарадити на ћуприји...
По след ња до ко је је еки па
„Панчевца” успела да стигне у
овом истраживачком подухвату јесте кућа у Првомајској
улици број 8, саграђена још
1920. године, која припада Сави Михајлову, чија је породица

Страну припремио

Трајан Гава – један од чувара банатске традиције

Јордан
Филиповић

Према речима Александре
Јаковљевић, собосликари
су на ове просторе долазили
с разних страна, и то из Вршца, Темишвара, Славоније...
– Поред сребра, најчешће
су користили природне боје,
мешане с млеком, јајима, а
често је у њих стављана и
ракија, како би слика добијала сјај. Мустре су проналажене на разним странама
Европе, док су некада и сами сликари смишљали и
Испоставило се да је он био
велика циција, много се погађао са сликарима и на крају
им је оборио цену с тадашњих
18.000 на 16.000 динара. Мене
је због тога било срамота, па
сам, када су ми рекли тражени
износ, како бих им доказао да

цртали мотиве, најчешће
стилизовани крст и неке
флоралне облике. Било је и
веома живописних слика,
па се и данас на зидовима,
рецимо, доловачких ајнфора може видети богатство
војвођанске равнице, а с
друге стране чак и џунгле с
дивљим животињама, док
су чести и феникс или жарптица с прелепим репом –
наводи кустос Народног музеја Панчево.
отпала ни трунка, па још увек
мо гу у свом ај нфо ру да
уживам свим чулима – истиче Михајлов.
А док је оваквих заљубљеника у банатску традицију, живеће она међу нама још много
лета...

Стеван Дражилов у свом ајнфору,
поред дела суграђанина Гаве
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.

Другарице са улице
Ове две женке живе на
улици још од својих раних
штенећих дана, па вероватно и не памте неке лепе и безбрижне дане. Веома су младе и то није место где би требало да остану, због многих опасности
које их тамо вребају.
С обзиром на то да су дружељубиве и навикнуте на људе и
друге псе, сасвим сигурно би неком улепшале живот.
Све информације о њима могу се добити на контакт-телефон 065/22-11-354.

Јазавичари
Два пса траже власнике или
удомитеље, а у питању су мужјак и женка, који су пронађени на јавним површинама, без
пратње или надзора.
Уколико се власници не јаве, куце могу бити удомљене,
а заинтересовани могу да погледају ове мирне и послушне
лепотане у градском прихватилишту на Кудељарском насипу, у Власинској 1. Контакт-телефон је познат: 352-148.

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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ВАЊА УДОВИЧИЋ ПОСЕТИО КЛУБОВЕ МУНДИЈАЛ, ОДБОЈКА 013 И ДОЛОВО

ПАНЧЕВО КАО ПРИМЕР ДРУГИМА

ОКОНЧАНА САРАДЊА ФК-а ЖЕЛЕЗНИЧАР
И ТРЕНЕРА ЈЕВРИЋА

ПРИЈАТЕЉСКИ РАСТАНАК
Једна страница је затворена,
време је да се отвори нова...
После сјајне сезоне у Српској лиги група „Војводина”,
која је, нажалост, прекинута
пре краја због пандемије коронавируса, Фудбалски клуб Железничар и шеф стручног штаба Душан Јеврић прекинули су
даљу сарадњу. Растанак је, како и доликује, био пријатељски, уз стисак руке...
– Реализовати пројекат „Прва лига” није био нимало лак
посао, па ми је због тога и драже што смо сви заједно успели
да остваримо највећи успех у
историји Железничара. Људи
који воде Железничар показали су се као изузетни професионалци, а све време мог боравка у клубу били су и више него
коректни. Најпре захвалност
дугујем председнику Зорану Наунковићу, који је од првог дана
имао јасну идеју и поставио
ствари баш како треба. Хвала и
спортском директору Саши Радуловићу, који нам се прикључио у полусезони, али је дао
велики допринос заједничком
успеху. Хвала и мојим сарадни ци ма, по моћ ном тре не ру
Марку Андрејићу и тренеру голмана Владимиру Растовићу, а
желим да споменем и физиотерапеута Драгана Милановића и секретара Горана Михајлова, који су такође били важни „шрафови” у функционисању клуба. Људи који су све
време били уз клуб и мене свакако су и Ненад Бојковић и
Предраг Санадер, па њима желим посебно да захвалим на
сарадњи. Ипак, највише хвала
играчима, који су показали да
су прави, да су најбољи. Имали
смо коректан однос. Захвалио
бих и публици, навијачима и
свим Панчевцима који су нам
давали енергију да истрајемо у

својим намерама, а посебно бих
захвалио представницима меди ја, „Спорт ском жур на лу”,
„Панчевцу” и РТВ-у Панчево,
који су све време били уз нас и
дали велики допринос афирмацији наших резултата и самог клуба. Радио сам у много
колектива, али Железничар ће
ми посебно остати у срцу. Сигурно ћу бити један од његових
највернијих навијача и с великом пажњом ћу пратити његове резултате. Свим људима у
Железничару, свим Панчевцима, желим много успеха у Првој лиги, а ја одлазим да бих се
једног дана можда и поново
вратио – рекао је на растанку
тренер Душан Јеврић.
Популарна панчевачка „дизелка” је у Српској лиги „Војводина” остварила сјајан скор од
петнаест победа и само два нерешена резултата, више него заслужено се пласирала у Прву
лигу Србије, а Железничар је
тако зацементирао своју позицију као убедљиво најбољи фудбалски колектив у Банату.
– Све је то живот. Такав је
спорт, то је фудбал. Захвалио
бих Душану Јеврићу на коректној сарадњи, на свему што је
учинио за наш клуб, и желим
му много среће у даљој каријери. Пред нама су нови изазови. Треба да нађемо ново решење на месту шефа стручног
штаба, али имамо довољно времена, па нећемо превише журити. Имамо неколико имена
у оптицају, али о том потом –
додао је први човек Железничара Зоран Наунковић.
„Стара дама” с Тамиша наставља својим путем. У прволигашким биткама предводиће је нови тренер, али не треба
сумњати да ће Железничар и у
овом квалитетном такмичењу
имати шта да каже.

Министар фасциниран
бројношћу деце
Наставиће се
улагања у спорт
Министар омладине и спорта
у Влади Републике Србије Вања Удовичић у суботу, 30. маја, посетио је наш град, односно тре нин ге ма ли ша на у
ФК-у Мундијал, девојчица из
клуба Одбојка 013, као и младих рукометаша у Долову. Некадашњег ватерполо аса дочекали су градоначелник Саша
Павлов, председник и секретар Спортског савеза Панчева
Слободан Битевић и Дејан Перић, као и ди рек тор ЈКП-а
„Младост” Предраг Стојадинов.
Домаћин у име Фудбалског
клуба Мундијал био је први човек тог спортског колектива
Синиша Радуловић.
– Обишао сам готово све општине и градове у Србији, али
ово што видим овде у Панчеву
заиста је фасцинантно. Оволико малишана нема готово ниједан клуб у земљи – похвалио
је Удовичић људе из ФК-а Мундијал, а потом је наставио неформално дружење с малишанима, после чега је уследило и
заједничко фотографисање.
Фудбалски клуб Мундијал има
одличну сарадњу с новим прволигашем Железничаром, па најталентованији малишани који

зничара, која евидентно доноси
и одличне резултате. Такође,
министра смо упознали с
постојећом инфраструктуром и
сложили смо се да би она на
Спортском центру, где ми радимо, могла да буде и боља. Иначе, Мундијал броји око 300 чланова, а поред мене, у клубу раде
и Звонко Лазаров и Данијел Ми-

– Захвалио бих министру на
овој посети и на подршци коју
пружа спортистима. Такође, хоћу да истакнем да ми у нашем
граду имамо одличне услове за
рад, бесплатне термине у школским салама, у Хали спортова
на Стрелишту... Имамо преко
300 девојчица у нашим редовима, а у нашем првом тиму

враћања спор ти ста, сво јих
суграђана, из иностранства, и
да им се омогућује да раде и
заснивају породице у свом граду. Министарство је с градским
властима заједнички радило на
инфраструктурним пројектима, а на томе ће се инсистирати и у наредном периоду, јер
без јаке инфраструктуре нема

лутиновић, који су и те како заслужни за то што је наша школа
фудбала можда најбоља у граду
– истакао је Синиша Радуловић.
У Хали спортова на Стрелишту министра Удовичића су
дочекале девојчице из Одбојке

сада играју и наше суграђанке
које су оствариле завидне каријере у суперлигашким клубовима.
Одбојка 013 има сјајну сарадњу с клубовима из Омољице и
Банатског Новог Села, које предводе Воја Павловић и Дубравка

013, затим први човек тог клуба
Иван Крговић, као и искусне
од бој ка ши це Дра га на Мар ковић, Јелена Петров и Весна
Секулић.

Флора, па наша пионирска екипа, састављена од девојчица из
сва три клуба, нема премца на
овим просторима – рекао је
Иван Крговић.
Министар Удовичић и градоначелник Павлов разменили су
неколико лопти преко мреже
заједно с девојчицама, што је
изазвало посебно одушевљење.
– Увек је лагодно доћи у Панчево, јер је у последњих неколико година обновљена инфраструктура. А још једном сам се
уверио да је Панчево најбоље у
Србији. Спортисти и клубови
су задовољни донацијама из
градског буџета, а повећан је и
број деце у систему школског
спор та. За ди вљу је ме да је
Панчево кренуло у стратегију

бољих резултата – закључио је
Вања Удовичић.
Обилазак спортских клубова у Панчеву министар Удовичић је наставио посетом РК-у
Долово, где је њега и његове
сараднике дочекао председник
тог спортског колектива Петар
Миленковић.
– Вања Удовичић је данас и
својеврстан домаћин, с обзиром на помоћ коју пружа панчевачком спорту. Мислим да
је наш град то и заслужио: из
буџета Града издвајамо седам
одсто за спорт, а то се одражава и на резултате. Панчево сада има преко тридесет својих
спортиста у националним селекцијама. Циљ нам је и унапређење професионалног спорта, да прави спортисти Панчевци остану у Панчеву и овде
постижу резултате, али много
важније за нас је да спорт учинимо доступним широј категорији суграђана, а то значи
улагање у инфраструктуру –
истакао је Павлов.
Из Министарства омладине
и спорта Владе Републике Србије свим поменутим клубовима овог пута стигли су и поклони у виду лопти и гарнитура дресова.

МЕЂУНАРОДНИ ОНЛАЈН ТУРНИР У ШАХУ

ТРИЈУМФ ВУКА КАНАЧКОГ
Такмичари Шах клуба „Аљехин” из нашег града остварили
су још један запажен успех на
међународном онлајн турниру.
Прошлог викенда деца из

„Аљехина” поново су се надметала с кадетима из Србије,
Хрватске, Кине, Турске и с Тајвана на онлајн турниру који је
организовао ШК Хоризонт.
На том престижном
шаховском надметању
тријумфовао је такмичар ШК-а „Аљехин” Вук
Каначки, који је освојио шест поена у седам
партија.
За хва љу ју ћи Гра ду
Панчеву, МЗ-у Котеж и
Спортском савезу Панчева, ШК „Аљехин” добија нове просторије, које ће подићи квалитет
рада и омогућити деци
да остварују нове успехе
на табли од 64 поља.
Управни одбор клуба
има у плану да ШК „Аљехин” постане један од
најопремљенијих кадетских клубова у региону.
Витрине нових просторија красиће пехари које су чланови овог клуба
освајали на европским,
државним и војвођанским такмичењима.

прођу школу фудбала у Мундијалу настављају рад у селекцијама популарне „дизелке”.
– Највише смо разговарали о
сарадњи Мундијала и Желе-
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх7
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

СКУПШТИНА ФУДБАЛСКОГ КЛУБА ДИНАМО 1945

ПЕТОЧЛАНА КОМИСИЈА ТРАЖИ
НОВО РУКОВОДСТВО

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Мало воде
То кад ти у око убаце нешто из другог плана.
То уме да упали.
Иза је лаганица: хладовина.
Седуцкаш, бираш само да ли си једносед или двосед.
Како ти пријају боје и облици.
Па онда питања: да ли си вечит или си натчовек.
Све саме тешке самољубиве приче.
Може да се упали и око, али не ради док не шљакаш на себи.

Прихваћене оставке
досадашњих челника
Нови заступник „брзог
воза” Милош Ђукановић
Фудбалски клуб Динамо 1945 недавно
је остао без комплетног руководства.
Неопозиву оставку поднео је председник Горан Јањовић, а потом је то учинило још девет чланова Извршног одбора. У руководећем телу „брзог воза”
остао је само један члан...
У понедељак, 1. јуна, у сали Спортског
савеза Панчево одржана је скупштина
ФК-а Динамо 1945, којој је од тридесет
једног присуствовао двадесет један делегат, а највиши орган тог спортског колектива имао је тежак задатак – да прихвати понуђене оставке, али и да направи некакав план о томе шта и како даље.
Скупштину су отворили председник
у оставци Горан Јањовић и секретар
Стеван Михаиловић, а потом је изабрано радно председништво, које су чинили Новица Анђеловски, Ненад Јованчевић и Александар Павковић, и оно је
потом преузело вођење ове скупштине.
Извештај о раду клуба у периоду од
2016. до 2020. године поднео је Горан
Јањовић, а делегатима га је прочитао
Стеван Михаиловић.
„Извршни одбор који је у претходном
периоду руководио клубом велику пажњу поклањао је развоју инфраструктуре на Градском стадиону, па је било и
много капиталних улагања. Урађена је
ограда око стадиона, ископан је бунар,
којим је омогућено аутоматско заливање терена, покривене су трибине, постављено је скоро 3.000 седишта, уређен је терен за мали фудбал, а од старе
зграде у којој су биле просторије ЈКП-а
’Младост’ направљена је готово нова, у
којој сада има и четири опремљена апартмана. Реновиран је улаз у стадион, постављене су нове капије, али и видеонадзор на стадиону, расвета, као и LED
семафор. Потпуно су реновиране и опремљене просторије клуба, свлачионице,
као и економат. Одлазеће руководство
Динама 1945 наследило је милионске
дугове, које је успело да анулира, а уз
све то мислило се и на резултате. Први
тим је од најнижег ранга стигао до Српске лиге ’Војводина’, Динамо 1945 сада
има све такмичарске селекције и масовну школу фудбала, а омладинска и
кадетска екипа играле су и у квали-

тетним лигама Србије. У клуб су долазили проверени играчи и тренери, али
шансу су добијали и млади тренери које је клуб усавршавао. Финансијско пословање било је стабилно, а све је водио
књиговодствени сервис Спортског савеза Панчево. Новом руководству желимо
да оствари оно што ми нисмо успели, а
то је да Динамо 1945 игра против Црвене звезде, Партизана и осталих суперлигаша”, стоји у извештају о раду клуба
у протекле четири године.
Председник Надзорног одбора Љубомир Радојковић поднео је извештај, који је скупштина једногласно прихватила, а потом су делегати добили прилику да дискутују. Многе је занимало због
чега је руководство поднело оставке.
– Једноставно, приморани смо. Очигледно је да нас неко не жели у клубу.
Из буџета Града за ову годину је опредељено пет милиона динара за Динамо

поново доћи људи који истински воле
клуб. Што се нас тиче, ово је крај, нема
предомишљања – додао је сада већ бивши директор Ненад Јованчевић.
Досадашњим челницима, на свему што
су урадили, захвалили су и дугогодишњи
чланови клуба Драгослав Ћурчин, Душан Стојић и Жељко Ћалић, а пошто је
скупштина усвојила понуђене оставке, за
новог заступника ФК-а Динамо 1945 именован је Милош Ђукановић, једини члан
Извршног одбора који није поднео оставку. Он је изабрао и комисију која у наредних месец дана треба да припреми
нову скупштину клуба, на којој би требало да буде изабрано ново руководство.
Поред Ђукановића, у комисији су и: Душан Белић, Душан Стојић, Љубомир Радојковић и Бранислав Тошић.
– Мора брзо да се реагује, што пре.
Немамо времена, јер, ако се нешто не
предузме, отићи ће нам играчи, трене-

1945, што је довољно само за одржавање
стадиона. Од 1. јануара ове године стадион је у власништву Града, а сви рачуни и даље стижу на нас. Од тог датума
ниједан рачун није плаћен, јер би то требало да је задужење ЈКП-а „Младост”.
Ова одлука се „крчкала” месецима. Хвала свима који су нам помагали – рекао
је одлазећи потпредседник клуба Александар Павковић.
Поједини делегати су се забринули
за даљу судбину „брзог воза”.
– Не мора да значи да је ово суноврат
клуба. Када смо ми дошли, затекли смо
расуло, али успели смо да вратимо сјај
Динаму 1945. Поносни смо на све што
смо урадили, а верујем и надам се да ће

ри, деца... Ђука је преузео врућ кромпир,
али ту смо да му помогнемо – рекао је
Душан Белић.
Сви извештаји су једногласно усвојени, а потом су челници Динама 1945
још једном захвалили бројним панчевачким привредницима који су им пружа ли по др шку и из два ја ли сво ја
средства како би клуб несметано функционисао, а захвалност је упућена и
НИС-у, Граду Панчеву, Мариники Тепић и свима који су у протеклим годинама помагали да „брзи воз” буде стабилан спортски колектив.
Пред Фудбалским клубом Динамо
1945 су дани одлуке...
А. Живковић

Опрема
Прикривена или не, опрема је опрема.
Имаш је или не.
Спремна си особа или не.
Нема ту – ћу ти објасним.
Или ми је јасно или не.
Докле год имам недоумице, није ми добро.
А тек кад све схватим!
Треба ми опрема.

Космос
Није далеко небо.
Ма, руком да га такнеш.
Неко ти га је донео на тацни.
Не треба да се мучиш.
Твоје је! И ти небу припадаш!
Али и ма јок!
Кад би се небеса тек тако тресла, кад би свемир био мир.
Е, па, то није само твоје небо. Дели га.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Александар
Чалић, ученик:

Милан Белобрк,
ученик:

Мартина Герстнер,
ученица:

– Сређујем папире
за основну полицијску
обуку. Tај центар се
налази у Каменици и
сваког дана сам тиме
окупиран. Морам да
скупим папире за тај
конкурс.

– Овог викенда
ћу бити активан.
Мој омиљени спорт
је кошарка. Након
тренинга ћу се
одмарати.

– Бићу на салашу,
јахаћу коње. Недеља
ће ми бити слична.
Веслаћу, ићи ћу
на тренинге.
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• Рекламације се примају у року од седам дана • Штампа „APM PRINT”, Милутина Миланковића 29, Београд • На основу решења Министарства за информације Републике Србије
уписан је под регистарским бројем БД 52123 од 19. септембра 2006. године • Интернет адреса: www.pancevac-online.rs • е-mаil: pancevac@pancevac-online.rs •
e-mail маркетинга: marketing@pancevac-online.rs

