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P Најјефтинија ауто-школа у граду.
све полазнике бесплатни лекарски
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Мозгање,
лагано
Тачни одговори на питања под
А, Б, В и Г налазе се на крају
текста – пробајте да одговорите
без вирења.
А) Шта је оно што настаје због
тога што нам је група којој не
припадамо страна и истовремено представља упрошћавање и
уопштавање? Какви смо када
смо склони да неке истакнуте
особине појединих чланова групе припишемо свима из те групе
зато што их не познајемо добро?
Е, сад, самим тим што су наше слике упрошћене и/или у нашим очима особине типичне –
углавном су негативне и погрешно схваћене. Нема ту места вађењу на оно да је боље имати било какав став него никакав...
Б) Којом речју се могу описати (ређе позитивни) ставови
према одређеним групама или
појединцима „базирани” на „сазнањима” описаним под А и
праћени јаким осећањима, као
што су страх, љутња, мржња?
Мала помоћ: та реч се може
раставити и онда указује на начин настанка идеје о томе да је
могуће да људи стичу став према некоме или нечему пре него
што су о томе могли да размишљају на основу чињеница, а
то, је л’ да, не ваља – требало би
да свако од нас развије способност критичког мишљења.
В) Шта је оно кад искључујемо, ограничавамо и различито
поступамо према појединцима
или групама што за циљ или
последицу има угрожавање или
ускраћивање основних људских
права и слобода? То је, чак, и
законом забрањено.
Г) Шта би могло да буде прихватање различитости у најширем смислу и свест да свако
људско биће заслужује поштовање, а да то, притом, није израз слабости, попустљивости
нити је негативна особина? Каква је то особа која се држи својих уверења, али и прихвата чињеницу да и други имају право
на своје мишљење, као и право
да буду оно што јесу?
То звучи као нешто што би
могло да се научи, што је лепо и
корисно, а да није тешко... Замислимо друштво које уважава
различитост и свима пружа једнаке шансе и могућности. Ма,
дивно, а није утопија.
Свим грађанкама и грађанима – смишљено неколико дана
унапред – честитамо 16. новембар, Међународни дан толеранције. А тачни одговори (знате
их, браво!) јесу:
А) стереотип; склони стереотипима;
Б) предрасуде;
В) дискриминација;
Г) толеранција; толерантна особа.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 6. новембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ПАНДЕМИЈА ПРОМЕНИЛА ГРАДСКУ КАСУ
Расходовна страна
буџета умањена за
122,5 милиона динара
Радикали критиковали и
питали, градоначелник
реплицирао
Четврта седница овог сазива Скупштине града Панчева одржана је 29.
октобра. Пред одборницима се нашла
41 тачка дневног реда. Скоро двочасовну седницу обележило је „ораторско надметање” за говорницом између одборника Петра Јојића (СРС) и
градоначелника Александра Стевановића. Наиме, Јојић је користио своје
право и непрестано се јављао за реч, а
Стевановић му је редовно реплицирао. Па реплика на реплику…
Најважнија тема била је ребаланс
буџета Града за ову годину.
Довољно новца за школски спорт
На почетку је констатовано да је престао одборнички мандат Ивану Андрејевићу (СВМ) због преузимања функције, па је уместо њега у скупштинске
клупе села одборница Ана Бисак са
исте изборне листе. Градоначелник
Стевановић је, онда, изнео неколико
података о ребалансу градске касе:
– У периоду од јануара до септембра 2020. године дешавале су се неке
ствари повезане с пандемијом, што је
разлог измена одлуке о буџету. Констатовали смо да је потребно да умањимо део буџета који се односи на
расходовну страну за 122.521.584 динара. Сагледали смо и друге утицаје
коронавируса на буџет Града: интервенцијом смо обезбедили довољно

Александар Стевановић
средстава – 25 милиона динара – за
несметано функционисање ЈКП-а
„Младост” и 35 милиона за рад ЈКП-а
„Зеленило”. Уз то, обезбедили смо
новац за израду пројектно-техничке
документације за реконструкцију
Опште болнице. Она је у добром стању, али желимо да комплетна болница буде модерна и нова. Требало би
да Влада Србије издвоји новац за доградњу и опремање болнице.
За реч се јавио Слободан Мрђен
(СРС). Он је констатовао да ни ребаланс неће променити слику стања у
области заштите животне средине у
граду, те да се „најважније ствари
занемарују и гурају под тепих, а

Акција.
У центру града, ових дана
Снимио: Милан Шупица

потребно је много више новца за ову
област”. Указао је на проблем изливања и пражњења септичких јама,
што загађује подземне и површинске
воде, и тражио да се успостави канализациони систем. Мрђен сматра да
су пијаце неусловне и предложио је
да се изгради модеран пијачни плато, попут оног у Земуну. Такође, његово мишљење је да Савез за спорт не
може да функционише због мањка
средстава и да је запостављен школски спорт.
Градоначелник му је реплицирао
да су деца приоритет ове власти и да
је новац за школски спорт обезбеђен.
Уз то, Стевановић је казао да је држава ушла у велики пројекат изградње
примарних и секундарних колектора
фекалне канализације и постројења
за третман отпадних вода. Додао је
да је Панчево као озбиљан град ушло
у овај посао и да ће сва насељена места ући у систем.

Закључен је споразум о регулисању међусобних односа између „Феникс фарме” из Београда и Града
Панчева, а нова полемика отворена
је када је на ред дошао предлог одлуке који је у вези са овим, а тиче се
укидања „Апотеке Панчево” и покретања поступка ликвидације. Наиме,
пресуду о дуговању „Апотеке” „Феникс фарми” донео је Привредни суд

Укидање путних трошкова
Јојић је, потом, први пут изашао
пред колегинице и колеге и говорио
о финансијској (не)дисциплини локалне самоуправе, уз опаску да би „у
локалној скупштини требало да се
прича о конкретним цифрама када је
тема буџет”. Рекао је да радикали подржавају рад и напоре запослених у
Општој болници, али и да треба износити тачне податке када се ради о
броју септичких јама у граду и селима. Предложио је да се укине плаћање пијачарине све док се не реконструише Зелена пијаца, јер „нико не
може да оспори чињеницу да картони и најлони сада покривају тезге на
пијаци”. Питао је градоначелника да
ли је тачно да су трошкови путовања
градских челника повећани, као и
износи који се воде као „специјализоване услуге”.
Стевановић је похвалио одговоран
рад претходног градоначелника Павлова и његовог тима посебно зато
што је „цела ова година била непредвидива и још увек је”. Казао је да путних трошкова неће бити због ситуације у којој смо, а да су и специјализоване услуге по програмима смањиване, а не повећаване. Закључио је да
ће до краја године бити још редуковања расхода пошто су приходи Града мањи од планираног. Подвукао је
да се овим, четвртим ребалансом буџета стабилизује комунални сектор.
Пошто је Јојић изговорио да је „корупција гора од короне”, Стевановић
је реплицирао да је то тачно и да су
рат против мафије и корупције основа политике СНС-а. Вођа радикала је
тражио „посебну седницу Скупштине
града која ће се бавити мафијашима
и рекеташима у Панчеву”, а Стевановић му је одговорио да је сигуран да
ће сви који треба да буду у затвору
тамо и бити, те да ће градска власт
обезбедити то да буџет буде у функцији грађана, а не мафије.
Ребаланс је, затим, усвојен.

у Панчеву априла 2019, а утврђена је
солидарна одговорност Панчева.
Град ће морати да исплати, с каматом од око 185 милиона, 514 милиона динара београдској фирми у 28
месечних рата, с тим да, уколико се
рате буду редовно плаћале, „Феникс
фарма” неће потраживати камату –
то значи да ће Панчево, ако буде испуњавало своје обавезе из споразума,
имати „цех” нешто мањи од 329 милиона динара.
Петар Јојић је за говорницом казао
да би о „Апотеци” требало да се поднесе детаљан извештај, а посебно о
томе зашто се она укида и колики су
јој губици били; питао је и колико је
субјеката тужило Град и за које износе. Додао је:
– Поставио сам пре извесног времена посланичко питање на ту тему,
али нисам добио одговор. Морамо да
знамо узроке пропадања „Апотеке” и
да ли се против неког одговорног лица водио судски поступак и да ли је
процесуиран онај који је проузроковао губитке. Према мојим сазнањима, органи гоњења то нису учинили.
Губици су настали пре ове власти,
али су и континуирано расли. Молио
бих да нам градски јавни правобранилац поднесе извештај, јер се овде
не ради о безначајном износу, требало би да знамо висину штете.
Градоначелник Стевановић је истакао да је проблем „Апотеке” такав
да се Град с њим сусреће дуже од
деценије.

„Апотека” у поступку ликвидације
Већина је прихватила предлоге одлука о изменама и допунама одлука о
општинским путевима и улицама, о
радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката и о
просечним ценама квадратног метра
градских непокретности по зонама.

– Проблем није мали, али смо ми
као озбиљна градска власт донели
одлуку да данас уђемо у поступак ликвидације „Апотеке” управо да бисмо
коначно подвукли црту, стали свим
причама на крај и видели шта смо
дужни. Дефинитивно се барата великим цифрама, органима гоњења... Не
бих да се бавим непровереним причама, полуистинама и полуинформацијама, а ова одлука ће помоћи да
утврдимо чињенично стање. Град
има законску обавезу да измири сва
дуговања, „Феникс фарма” је највећи
поверилац „Апотеке”, а кроз успешне
преговоре успели смо да се изборимо
да се скоро двеста милиона дуга отпише. Велику помоћ око решавања
овог проблема имамо од Републике:
Град је губио спорове, па је Влада реаговала и пребацила нам 80 милиона
динара за намиривање дела дугова.
Све ово је исувише комплексно да
бисмо овде на једној седници све решавали – рекао је градоначелник.
Јојић је узвратио да није хтео да лицитира, да је јасно да је близу истине и
да је добро што је градоначелник изнео неке податке, јер ће Град морати
да плати испоручене лекове пошто је
правосуђе направило велики пропуст.
Стевановић је потом поновио да је
Панчево својим чињењем успело да

РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА ГРАДСКОГ БУ ЏЕ ТА
У Извештају о реализацији градског буџета за првих девет месеци
2020. године стоји да су приходи
и примања буџета износили 4,36
милијарди динара, што је за 360
милиона динара мање од планираног. Од пореза на зараде у буџет је укупно стигло 1,46 милијарди динара (за 105 милиона динара мање од плана). Расходи и

АША НИН НО ВИ
ДИ РЕК ТОР „ВО ДО ВО ДА”
Дипломирани економиста из
Панчева Зоран Ашанин нови је
вршилац дужности директора
ЈКП-а „Водовод и канализација”
– одлучили су одборници Скупштине града. Ашанин је својевремено био на функцији директора
ЈКП-а „Грејање”.
Досадашњи директор ЈКП-а
„Водовод и канализација” Александар Радуловић на место директора постављен је 12. октобра
2016, па му је истекао четворогодишњи мандат.

издаци буџета остварени су на нивоу од 54 одсто у односу на годишњи план – за девет месеци износили су 3,36 милијарди динара.
Панчево се кредитно задужило
200 милиона динара због финанси ра ња ка питалне инве стиције
„Израда техничке документације
и извођење радова на уређењу
приобаља”.
отпише део дуга, да ће се у поступку
ликвидације утврдити чињенично стање, те да су истраге у току и да неће да
врши притисак на правосудне органе.
Шта ће бити с „Беовозом”?
До краја седнице „брзински” су усвојени извештаји о раду, као и планови
рада Црвеног крста и ЦЗСР-а „Солидарност”, те измене програма пословања ЈКП-а „Хигијена”, ЈКП-а „Зеленило”, ЈКП-а „Младост”, ЈП-а „Урбанизам”, ЈП-а ГСА... Само је на Јојићеву молбу да власт објасни на шта

Петар Јојић
се односе измене код „Зеленила” (чији је рад похвалио) Стевановић објаснио да су у периоду ванредног стања
и одмах после њега приходи јавних
комуналних предузећа били мањи,
није било ни наплаћивања пијачарина, а ни прихода од закупа пословног
простора, па је Град издвојио новац
за плате запослених који вредно раде
на томе да нам град буде леп.
Било је размене мишљења и у вези
с расподелом добити ЈКП-а „Грејање”, а започео ју је, погађате, Јојић.
Стиче се утисак да се представници
власти и он нису најбоље разумели
на ту тему. Прошли су, затим, предлози решења о избору председника,
заменика председника и чланова седам скупштинских савета, који раде
волонтерски. Именовани су и нови
чланови школских одбора у седам
средњих и основних школа на територији града.
Јојић је тражио, преко одборничког питања, да се одржи тематска
седница у вези с поновним успостављањем линије „Беовоза” од главног
града до Панчева и назад.
С. Трајковић
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Петак, 6. новембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

БОРБА ПРОТИВ КОРОНЕ

ВИШЕ НЕМА ШАЛЕ С МАСКАМА,
КАЗНЕ ЗА НЕНОШЕЊЕ ОБАВЕЗНЕ
Србија је одавно загазила у трећи талас коронавируса, мере
нису и засад неће бити пооштрене, али надзор и те како
хоће: од средине месеца комунални милицајац или градски
комунални инспектор (туристички, еколошки, тржишни…
) моћи ће да напише казну од
5.000 динара на лицу места
свакоме ко, на пример, у затвореном простору не носи маску или не поштује прописану
физичку дистанцу.
Такође, градски комунални
инспектор или комунални милицајац моћи ће на лицу места да пише казну од 50.000 до
500.000 динара правном лицу
уколико, примера ради, у угоститељском објекту не постоји
довољан размак између столова или у односу на квадратуру
има више гостију него што је
дозвољено.
Најаве о овим променама
присутне су у јавности већ извесно време, а на Јавном сервису недавно је објављено и како ће се спроводити ова динамика. Ево шта нас очекује од
10. новембра, када се очекује
да ће Народна скупштина усвојити предлог измена Закона о
заштити становништва од заразних болести.

инспектори, којих у Србији има
свега 140. Патроле Комуналне
ми ли ци је мо гле су са мо да
констатују прекршаје, не и да
кажњавају.
Такође, како је додала Тамара Стојчевић, измене Закона
доносе и могућност прекршајног налога, што је у ствари мандатна казна, па ће комунални
и санитарни инспектор моћи

Казне

да изричу казне на лицу места.
Висина казни за непоштовање
мера се не мења и износи од
неколико хиљада до пола милиона динара.
Најнижа мандатна казна је
пет хиљада динара. Као и у
случају других прекршајних налога, ако је измирите у року од
осам дана, можете да платите
упола мањи износ.

Тамара Стојчевић, члан радне
групе за измену Закона, објаснила је да ће нови прописи
донети могућност да комунални инспектори и комунални
милицајци контролишу личне
мере заштите, што значи ношење маски и одржавање дистанце у затвореним просторима и на отвореном. Њихова
бројност, пре свега, требало би
да олакша рад инспекторима
и појача одговорност грађана.
До сада су, наиме, за контролисање ношења маски били
заду же ни са мо са ни тар ни

Зашто да носимо маске
Суштински, измене Закона су
ту само да санкционишу неодго вор не. Ма ске би тре ба ло
носити независно од закона,

просто због тога што струка то
препоручује.
Овако ту одлуку „брани” др
Ивана Прокић, доктор наука из
области епидемиологије, координатор епидемиолошког тима удружења грађана „Уједињени против ковида”, у ауторском
тексту за портал „Нова.рс”:
– Ако носимо маску, ми ограничавамо распршивање наших

капљица и на тај начин смањујемо могућност да се људи око
нас заразе. И специјалне маске
Н95 као и обичне хируршке маске ипак имају одређени филтер и могу да задрже један део
честица у оба смера, док памучне маске то исто раде с мањом
ефикасношћу. Без обзира на врсту маске и њене карактеристике, ношење маске је свакако много пута ефикасније него кад маску немамо. Наука о флуидима
је показала да је облак честица
које искашљемо 23 пута мањи у
запремини ако носимо Н95
маску и седам пута мањи ако

ИЛИ ПА РЕ
ИЛИ ЗА ТВОР
Ко добије казну због неношења маске у затвореном
простору, има могућност да
одмах или у року од осам
дана плати упола мање
(2.500 динара) или да поднесе захтев за судско одлучивање у том року.
Ако неко не плати казну
у року од осам дана или
не поднесе захтев за судско одлучивање, суд налаже да се кажњеном обуста ви део за ра де пре ко
по сло дав ца, бло ки ра ра чун до наплате или се изречена новчана казна мења за рад у јав ном
интересу (осам сати рада
за 1.000 динара) или казном за тво ра (за твор ски
дан јед нак је ка зни од
1.000 динара).
носимо хируршку маску у поређењу са ситуацијом када немамо маску. Знатно се повећава
ризик од заражавања када само
једна особа у просторији не носи маску, зато маске највише
имају смисла ако их СВИ носимо – пише др Ивана Прокић.
Она посебно наглашава да
исти прин цип ва жи и на
отвореном, уколико не држимо дистанцу.
– И тачно је да 81 одсто људи који се заразе имају благе
или немају никакве симптоме,
и заиста им корона неће ништа, али зато ће око 19 одсто
заражених имати тежу клиничку слику, од којих ће неки умрети. Ово је разлог да сви будемо
одговорни за своје здравље, као
и за здравље наших најближих
– закључује она.
(Аг.)

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

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

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

Пакет 2

Пакет 3

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

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

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ
Дом здравља Палилула

Три пута више заражених него прошле недеље
У Општој болници Панчево у
среду, 4. новембра, у време
закључења овог броја нашег
листа, било је 46 пацијената.
Како су нам потврдили у тој
установи, од тог броја, 22 пацијента била су на кисеонику, а ниједан оболели није
био на респиратору. У болници кажу да је међу овим пацијентима 27 особа с подручја јужног Баната, док су остали осигураници из Београда
и по један пацијент из Шапца, Го луп ца, Ча је ти не и
Пожаревца.
Институт за јавно здравље
Војводине у свом извештају
од уторка, 3. новембра, оценио је епидемиолошку ситу-

а ци ју у АП Вој во ди ни као
не по вољ ну, с тен ден ци јом
погоршања.
„Дневни број регистрованих слу ча је ва у по кра ји ни
континуирано расте од 20. октобра. У овом тренутку је 1.700
активних случајева на терито ри ји АП Вој во ди не, што
пред ста вља ви ше не го тро струко већи број у односу на
прет ход ну не де љу. Нај ве ћи
број активних случајева је у
Новом Саду (975), што је, такође, троструко више у односу на претходну недељу. Присутна је широка географска
распрострањеност и активност
вируса на територији покрајине, што указује на већу по-

требу стриктније примене мера заштите. Активни случајеви су присутни у 44 од 45 општина у Војводини. У овом
тренутку у Новом Саду, Зрењанину и Сремској Митровици епидемиолошка ситуација је изразито неповољна с
тенденцијом погоршања, док
се у осталим градовима и општинама оцењује као несигурна с тенденцијом погоршања”, наводи се у извештају
покрајинског института.
Институт моли грађане Војводине да се понашају одговор но и пре по ру чу је да се
стриктно придржавају свих
мера предострожности и упутстава надлежних епидемио-

„НОЋ МУЗЕЈА”

У СУБОТУ

АТЛЕТИКА

Занимљиве изложбе

Дани домаће кухиње

У Народном музеју Панчево
од уторка 10. новембра публика ће бесплатно моћи да
погледа изложбу етнолога –
саветника у култури Николе
Влајића из Панчева, под називом „Један гоблен, једна
прича”, која прича о феномену гоблена. Биће отворена
и изложба сликара-рестауратора Милана Ћука из Београда под називом „Мозаици из
другог универзума”. На изложби ће бити представљени
мозаици суперхероја „Марвела” и куће Ди-Си.
Симболична отварања изложби планирана су за 18 и
19 сати у суботу 14. новембра, у оквиру „Ноћи музеја”.

Удружење „Храна са наших поља” у суботу, 7. новембра, у тржном центру „Биг” у Панчеву
организује јесење „Дане домаће кухиње”. Сајам ће бити одржан на отвореном уз примену
свих епидемиолошких мера и
трајаће од 10 до 20 сати, а улаз
за све посетиоце је слободан.
Посетиоци ће имати прилику да дегустирају и купе по специјалним ценама бројне производе.
Произвођач тестенине делиће посетиоцима готов производ на дегустацију. Један земунски ресторан представиће
своје традиционалне производе и понудиће гостима сајма
да пробају храну која настаје у
њиховом ресторану.
Д. К.

Марија међу
одабранима
Атлетичарка „Динама” Марија Мркела позвана је на
тестирање које организује
Српски атлетски савез за најперспективније пионире и
млађе јуниоре који следеће
године треба да учествују на
великим међународним такмичењима.
Марија је најозбиљнији
кандидат за одлазак на Првенство Европе за млађе јуниорке. Она је врло мотивисано ушла у припремни период и свесна је да ће се у
наредних шест месеци значајно променити њен начин
тренинга.
Срећно!
А. Ж.

лошких служби, као што су:
поштовање физичке дистанце од најмање два метра, избегавање задржавања у затвореном простору у којем борави велики број људи, обавезно ношење заштитних маски у свим затвореним просторима (старији од 65 година обавезно и на отвореном,
док је за остале то препорука) и редовно прање руку односно употреба дезинфекционих средстава на бази алкохола. Особама које су биле у
кон так ту с по твр ђе ним
случајевима препоручује се
да остану у самоизолацији 14
дана од последњег контакта.
Д. К.

ПРАЗНИК

Дан града
8. новембар
Српска војска је 8.
новембра 1918. године ослободила
Панчево и то је био
почетак ослобађања Баната и његовог присаједињења
Краљевини Србији. Јединицом која је ослободила град командовао је капетан
Петар Арачић, потоњи генерал.
Дан ослобођења данас се обележава као Дан града Панчева.
Од 2001. године 8. новембар
се прославља прво као Дан општине, а касније као Дан града Панчева.
Честитамо празник суграђанима!

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

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

Ми смо били на послу као и сваки дан, колега је дотрчао и рекао: „Стан гори, девојка вришти”. Ми смо моментално потрчали, дошли до зграде и пробали смо да
развалимо њен стан, али су била сигурносна врата, па
смо онда отишли на спрат испод. Откључао нам је човек, попели смо се на терасу, позвао сам девојку да дође са ближе стране, где је био мањи пожар. Она ме је
послушала, срећом била је присебна, прескочила је
ограду, чучнула је и села некако. Рекао сам јој да се
опусти, да се ухвати за мене, да ћемо да је уведемо на
терасу и буквално је тако било. Не осећам се као херој,
ово би урадио свако ко би се нашао ту, да може да помогне. Овде нема херојства, битно је само било да се
девојка спасе.
(Грађевински радник из Панчева Павле Гавура, портал „Нова.рс”, 28. октобар)
* * *
Прва емисија „Индексовог” радио-позоришта у којој сам
учествовао, пре 36 година, звала се „Бој за Косово”. Толико година касније, ја се и даље сатирично бавим Косовом, а бој за њега још увек траје. Дакле, ситуација у
којој се налазимо је хронична. Одавно овде постоје неуралгичне тачке и теме, које су мета за сатиричаре и хумористе. Ипак, надао сам се да ће после неког времена
то проћи и да ћу се у потпуности посветити свом другом
пословном опредељењу, оглашавању. То се није десило,
јер увек се изнова јаве неке аутократе, диктатори, ликови који нам флекају стварност. Тада осетим потребу да
на њих укажем, најчешће у тандему са Војом Жанетићем. Желимо да боље објаснимо ситуацију онима којима можда баш и није јасно шта се заиста дешава. Ми који имамо мало изоштреније чуло за друштвенополитичке токове потрудимо се да их представимо креативно,
на духовит, социјално прихватљив и одмерен начин. Тако омогућимо људима да боље разумеју ситуацију, али и
да се забаве нечим што у суштини није забавно.
(Сатиричар и глумац Драгољуб Мићко Љубичић, портал „Инфоера и Радио Ужице”, 31. октобар)
* * *
Кад сам ја био клинац, фудбал су играла деца која су
најталентованија. Ко није талентован, он отпадне. Сад,
ако је отац директор или другар с менаџером или ако је
финансијски моћан и утицајан, он гура своје дете и талентованија деца отпадају. Био сам сведок томе. Свуда
су се умешали моћ, лобирање, све се, да скратим, завршава „преко везе”.
(Ре ди тељ Ми ро слав Мом чи ло вић, „Да нас”, 29.
октобар)
* * *
Ове илустрације сам почео да правим прошле године, а
сад их имам више од 500. Трудим се да сваки дан направим реакцију на нешто што је хит дана, тако је то
постао дневник наших догађаја. Једино што могу да
урадим јесте да зезам политичаре, јер њих тренутно боли једино кад их неко исмева.
(Уметник Игор Лечић, алијас Милан Дог, телевизија
Н1, 27. октобар)
* * *

Петак, 6. новембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

АКТИВНОСТИ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ

УСПЕШНА ЛИЦИТАЦИЈА
ОБРАДИВЕ ЗЕМЉЕ
Просечна цена за
ову аграрну годину
383 евра по хектару
У претходних недељу дана било је живо у згради Градске
управе: одржане су седница
Скупштине града (опширно на
страни 2) и лицитација државног пољопривредног земљишта,
додељен је посао пољочуварске службе...
Уз то, „Службени гласник” је
по звао пред став ни ке јав них
предузећа и локалних самоуправа на онлајн семинар на тему програма пословања за 2021.

дру ги круг ли ци та ци је –
об ја сни ла је Вла ди сла ва
Максимовић.
Највиша излицитирана цена
је у катастарској општини Панчево – 590 евра, а следе Качарево и Долово с просечном ценом од 530 евра по хектару.
Чланица Градског већа је рекла да су приходи од лицитације строго наменски, да се сва
средства користе за изградњу
и реконструкцију атарских путева и додала:

Србији бити обезбеђен закуп
до 50 хектара необрађеног државног земљишта без надокнаде, с једином обавезом да га
приведу намени у складу са
стандардима аграрне политике. У Србији има 200.000 хектара необрађене државне земље која није дата у закуп. Министар је рекао да је удруживање „једини начин слабима да
се су прот ста ве тр жи шним
изазовима”, тј. да њихов производ стигне на пијацу и буде

– Ове године је осам километара путева урађено у Омољици и Банатском Брестовцу
и, наравно, настављамо од пролећа ту акцију. Такође, издвајамо средства за подизање ветрозаштитних појасева и њихову попуну, јер смо имали

наплаћен, па је поновио да је
пре четири године озбиљно започета прича о задругарству,
која је успела, јер је за непуне
три године у држави формирано 750 задруга.
Причајући о дилеми о томе
колико ће Србија моћи да издвоји као стимулативну меру,
навео је пример Словеније: та
земља даје 45.000 евра подстицаја сваком младом брачном
пару који реши да се бави пољо при вре дом. Кр ко ба бић је
изнео и идеју да локалне самоуправе откупе напуштене куће
које би биле уступљене младим пољопривредницима.

Атарски путеви и каналска
мрежа
Чланица Градског већа задужена за пољопривреду, село и
ру рал ни раз вој Вла ди сла ва
Максимовић обзнанила је 3.
новембра да је у првом кругу
лицитације понуђено 3.128 хектара државног пољопривредног земљишта, те да је од тога
излицитиран 2.381 хектар.
– Про сеч на це на за ову
аграрну годину је 383 евра по
хектару, што је за 60 евра више у односу на претходну годину. Важно је знати да је од
укупно 16.500 хектара државног пољопривредног земљишта, око 11.700 хектара претходних година обележено више го ди шњим уго во ри ма на
основу права пречег закупа по
осно ву сто чар ства, ин фра струк ту ре и зе мљи шта без

ОД РЕ ЂЕ НИ ПО ЉО ЧУ ВА РИ
У конкуренцији панчевачког
„SAB Protection-a” и београдских фирми „Inex Plus”
и „G4S Secure Solutions”,
Град Панчево доделио је на
годину дана посао пољочуварске службе последњепоменутима. Процењена вредност јавне набавке била је
накнаде, које се даје институтима, факултетима, пољопривредној школи, Дому слепих...
Тако, за други круг лицитације остаје око 750 хектара.
Након што се потпишу уговори с пољопривредницима, они
улазе у посед земљишта, а ми
можемо онда да огласимо и

20,8 милиона динара, без
ПДВ-а.
G4S је понудио да овај
посао 365 дана ради за
19,8 милиона динара, а
преостале две понуде су по
Град биле финансијски неповољније, па је због најниже цене добио уговор.
штете и пожаре, као и за одржавање око 650 километара каналске мреже, која је код нас
дуга и функционише беспрекорно.
Нешто раније, 31. октобра,
министар за бригу о селу Милан Кркобабић најавио је да ће
младим пољопривредницима у

Семинар о програму
пословања
С обзиром на околности проузроковане коронавирусом, важна вест за представнике јавних предузећа и локалне самоуправе: онлајн семинар намењен њима, чија је тема програм пословања за 2021, 9. новембра организује „Службени
гласник”. О томе како се пише
про грам по сло ва ња и ка ко

испунити све захтеве које овај
озбиљан посао ставља пред службенике говориће стручне предавачице из Сектора за контролу и надзор над радом јавних предузећа Министарства

РАДОВИ НА КОРЗОУ
Градоначелник Панчева
Александар Стевановић
најавио је да ће већ у јануару бити започета реконструкција Корзоа, односно
Улице Живојина Мишића.
– Видећемо какви ће
бити финансијски ефекти
на буџет за 2021, што нас
мање-више условљава.
Приоритет нам је уређење
Градског парка, а прва
фаза тог посла је завршена. Осим тога, важна је
рекон струкција ке ја, на
чему ће се радити неколико година, а у реализацију тог пројекта биће укључене државне, покрајинске и градске институције
– изјавио је Стевановић.
привреде: Станимирка Мијаиловић, виши саветник – шеф
одсека, и Ирена Булатовић, виши саветник – руководилац
групе.
За оне који то не знају: свако
јавно предузеће обавља делатност од оп штег ин те ре са, а
оснива га Република Србија,
Аутономна Покрајина Војводина или јединица локалне самоуправе. С тим у вези, дужно
је да доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја. Такође, у обавези је да за сваку календарску
годину донесе годишњи програм пословања. Програм пословања сматра се донетим када на њега да сагласност Влада, надлежни орган АП Војводине или конкретна локална
самоуправа.
За све информације о организовању и току семинара, као
и о начинима пријављивања,
заинтересовани се могу јавити
Виолети Стаменковић, овлашћеном заступнику ЈП-а „Службе ни гла сник”, на имејл:
reg.kancelarijaposrednika@
gmail.com.

У ГЛАВНОМ ГРАДУ ВОЈВОДИНЕ

Изабранa Покрајинскa владa
Игору Мировићу још
један мандат на
функцији председника
Гласовима посланика у Скупштини АП Војводине, 29. октобра, Игор Мировић (СНС)
изабран је за председника Покрајинске владе. Он је представио програм и чланове владе, којих ће бити исто колико
и у претходној, а Покрајинску
владу чине коалиција око Српске напредне странке, Савез
војвођанских Мађара, Социјалистичка партије Србије и „Јединствена Србија”. Мировић је
рекао да је „важна вест да ће и
представници словачке и хрватске националне мањине бити део Покрајинске владе”, а
онда је додао:
– Биће ово влада континуитета, с програмом који је заснован на принципима постављеним у протекле четири године, али и са оним приоритетима који се појављују у нашем друштву и на целом свету. Оптимизам темељим на резултатима које смо постигли,
јер Војводина предњачи када

Фото: Printscreen rtv

* * *
Питање будућности је као нека шарена лажа у којој ви
лажете, пре свега друге, да сада ви то радите за опште
добро и обећавате неку феноменалну будућност само
ако идете за мном. Ја то видим мање-више свуда. Ми
смо заробљени у лажним визијама лажних пророка,
људи који немају визију будућности, него, заправо, подилазе некаквим површним визијама које не могу да
буду енергија за стварање неке реалне будућности. Некада су позоришне представе изазивале експлозију у
друштву и велике полемике у јавности, а данас постоји
тренд да се све своди на површност, да се значајне теме
прекрију маскирним крпицама, а један велики објекат
да се прекрије мрежом.
(Глумица Мирјана Карановић, „Данас”, 29. октобар)
* * *
Могу да кажем, на основу здравог разума – било би
ефикасно да се ограничи рад тих сплавова. Једна ствар
су угоститељи који неће имати од чега да живе, али власници ноћних клубова из политичко-криминално-навијачког миљеа имаће од чега да живе. Ако бисте скратили радно време сплавова и клубова до 20 сати или раније, учинили бисте много. Видео сам на друштвеним
мрежама критике таквог става и схватања да је апсурдно да не можете да се заразите преко дана, а можете после 23 сата. Ја бих цитирао своје искуство од пре 60 година када је мајка моје девојке забрањивала да се касно
враћа кући, а моја девојка јој је говорила: „Па, мама, ја
сам са Зораном по цео дан”. Добила је одговор: „Драга
моја, ноћ има своју моћ”. Када се остане после поноћи,
све је разузданије, све више се скаче, галами, ђуска...
(Епидемиолог Зоран Радовановић, телевизија Н1, 3.
новембар)

је реч о смањењу незапослености. Постављени су добри темељи у свим областима, са акцентом на здравству, привреди и економији. Од сутра нас
очекују нови изазови, а то су
проблеми изазвани пандемијом, економски развој наше земље, као и планирање буџета
за наредну годину.
Потпредседници војвођанске вла де би ће се кре тар за
здрав ство Зо ран Гој ко вић
(СНС), секретар за образовање Жолт Сакалаш (СВМ), секретар за урбанизам и заштиту животне средине Владимир
Галић (СНС) и Бранко Ћурчић

(СПС), који није задужио ниједан ресор.
Драгана Милошевић (СНС)
биће и у овом мандату секретарка Секретаријата за културу и информисање, баш као
што ће и Предраг Вулетић (ПС)
– социјална политика, демографија и равноправност полова, Смиљка Јовановић (СНС)
– финансије, и Зоран Милошевић (СНС) – високо образовање и научноистраживачка делатност, задржати своје ресоре. Александар Софић (СНС)
бавиће се регионалним развојем, међурегионалном сарадњом и локалном самоуправом.

Огњен Бјелић (СНС) сада ће
бити задужен за енергетику,
грађевинарство и саобраћај, а
Чедомир Божић (СНС) у овом
сазиву бавиће се пољопривредом. Нови секретари су Ненад
Иванишевић (СДПС) – Секретаријат за привреду и туризам,
и Дане Баста (СНС) – Секретаријат за спорт и омладину.
Прва седница Покрајинске
владе одржана је 30. октобра.
Образована су стална радна тела: Одбор за економска питања
и буџет, Одбор за јавне службе,
Одбор за прописе и управу, Комисија за кадровска и административна питања и Комисија
за одбрану и безбедност.
Мировић је казао да од свих
очекује да буду активни и оперативни, како би се програмски циљеви максимално реализовали. За секретара Покрајинске владе постављена је Татјана Гашовић.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ОД НОВЕ ГОДИНЕ МИНИСТАРСТВО УВОДИ ЈОШ ЈЕДАН НАМЕТ

МЕДИЈИ НАПУМПАЛИ ВЕСТ О НОВОМ ПОРЕЗУ
Јефтино смо прошли
с легализацијом, а сада
долази наплата преко
пореза
И пољски ве-це под лупом
порезника
Све што служи за
прехрану ослобођено је
будућег намета
Прошле недеље су престонички медији узбуркали јавност најавом да ћемо
плаћати нови порез. Наиме, како су
пренели, од нове године биће уведен
порез на подруме, шупе, бунаре, котларнице, базене, свињце, кокошињце, штале, сенике, амбаре, чардаке, голубарнике, пушнице, сушаре, рибњаке, па чак и на надстрешнице које покривају површину већу од десет квадрата. Да иронија буде још већа, ако
вам је пољски ве-це у оквиру неког
помоћног објекта, и за та два квадрата
платићете држави обавезан намет. Цену за утврђивање износа пореза диктираће цене по којима су продаване
гараже у конкретној општини. Полазна основа за алармирање јавности је
објава Министарства финансија у којој је најављена измена Закона о порезима на имовину – реч је о предлогу,
тј. нацрту који тек треба да буде усвојен.
Измена постојећег закона оличена
је у томе да се уместо „гараже и гаражна места”, међу непокретностима
које се опорезују, уводи група „гараже и помоћни објекти” (члан 6а новог закона). Ова наизглед ситна измена отвара могућност пореским службеницима да уведу нови намет на
практично све објекте које грађани
имају у својим двориштима, без обзира на то да ли је реч о подруму или
шупи у којој држе огрев, или штали у
којој гаје животиње, или амбару у коме је смештена храна за њих.

Шта се све опорезује и како?
Министарство је, када је реч о новом
намету, препознало три групе помоћних објеката који се опорезују. У првој групи су две врсте: они који нису
зграде (бунари, базени, резервоари,

цистерне…) и они који спадају у помоћне зграде изграђене на истом земљишту где и стамбени или пословни објекат. То су котларнице, подруми, шупе за смештај огрева и слично.
Друга група помоћних објеката обухвата економске објекте у складу са
законом којим се уређује планирање
и изградња, а трећа су надстрешнице
основе преко десет квадрата које су
самостални објекти.

Код утврђивања пореза на имовину
за 2021. годину за помоћне објекте
примењиваће се просечне цене квадратног метра гаража и гаражних места у зонама које су утврђене на основу цена у промету тих непокретности
у зонама или граничним зонама у
складу са чланом 6. Закона о порезима на имовину, односно просечне цене гаража и гаражних места у најопремљенијој зони, ако су објављене

реско ослобођење. Све се у основи везује за намену објекта. На пример,
ако служе за смештај механизације
за пољопривреду, репроматеријала,
чување готових пољопривредних производа, тада грађани на њих неће плаћати порез јер је реч о објектима намењеним за примарну пољопривредну производњу. Ако је реч о шупама
за смештај аутомобила – опорезују се
као гараже.

Када је реч о овој другој групи –
економски објекти, регулисани Законом о планирању и изградњи – списак
је још шири и у питању су: економски
објекти за гајење животиња (стаје за
гајење коња, штале за гајење говеда,
објекти за гајење живине, коза, оваца
и свиња, као и објекти за гајење голубова, кунића, украсне живине и птица); пратећи објекти за гајење домаћих животиња (испусти за стоку, бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке);
објекти за складиштење сточне хране
(сеници, магацини за складиштење
концентроване сточне хране, бетониране сило-јаме и сило-тренчеви), објекти за складиштење пољопривредних
производа (амбари, кошеви), рибњаци, кречане, ћумуране и други слични
објекти на пољопривредном газдинству (објекти за машине и возила, пушнице, сушионице и сл.) – наводи се у
Закону о планирању и изградњи.

до 30. новембра 2020. године, наводи се у новом Закону о порезима на
имовину.

Е, сада, ништа није случајно, па тако
ни ово најављено државно „завлачење
руке у џеп”, јер пре неколико година
грађани су масовно, на основу сателитског „ока соколовог”, за ситне паре у
легалне токове увели своје на дивље
изграђене непокретности. Пошто су шупе, гараже, голубарници (занимљиво је
да је велики број објеката легализован
као надстрешница) постали део катастарског система Србије, држави се
отворила могућност за пуњење буџета,
па зато не треба да чуди што се Министарство финансија одлучило на овај
корак. Нису они измислили топлу воду,
само су преписали од других – свуда у
свету се плаћа намет на ове објекте.
Порез, рекосмо, мора да се плати,
као и у белом свету, али би буџет био
пунији и, сходно томе, горепоменута
давања мања кад би Министарство финансија успело да наплати милионске
дугове од компанија које игоноришу и
опомене порезника и налоге суда.

Ко неће морати да плати
Међутим, постоји и могућност да се
овај намет не плати. Све што служи за
производњу хране – свињци, кокошињци, пушнице, амбари, објекти за
тракторе и за сточну храну – биће
ослобођено пореза на имовину. Дакле, обвезници пореза на имовину који не воде пословне књиге – што значи и грађани – неће плаћати порез на
имовину на објекте намењене за примарну пољопривредну производњу.
Постоји једно ограничење: ако су ови
објекти трајно уступљени другима ради
зараде, онда ће се ови опорезивати.
Чланом 12. Закона о порезима на
имовину прописана су пореска ослобођења по више основа, тако да се у
сваком конкретном случају утврђује
да ли за објекат постоји основ за по-

У ИШЧЕКИВАЊУ ПУШТАЊА У РАД НОВОГ ПОСТРОЈЕЊА

Почиње коксовање у Панчеву
Завршена друга фаза
модернизације Рафинерије
нафте у Панчеву
До садa уложено више
од 800 милиона евра у
процесе прераде
Мање прашкастих
материја у атмосфери
Панчевачка Рафинерија постала је
једна од најсавременијих рафинерија у овом делу Европе, с максималним пројектованим капацитетом од
4,8 милиона тона годишње. Разлог зашто је то тако веома је једноставан –
од 2009. године у модернизацију постројења у Панчеву уложено је више
од 800 милиона евра.
Сада се у РНП-у производе: моторна горива стандарда евро 5, авио-гориво, течни нафтни гас, сировине за
петрохемијску индустрију, уље за ложење, битумене и остале нафтне деривате, а однедавно и кокс.
Последње у низу постројења које ће
бити пуштено у рад је „Дубока прерада”. Како је НИС саопштио, старт овог
погона сврстаће панчевачку Рафинерију међу водеће европске рафинерије по показатељу дубине прераде од
99,2 одсто. Поред тога, старт ће донети и бројне пословне и еколошке бенефите. С технолошке тачке, реализацијом овог пројекта НИС је добио низ
нових и модерних технолошких процеса који представљају изазов за специјалисте и запослене у Рафинерији.

Два силоса за кокс
Но кренимо редом. Изградња постројења „Дубока прерада” почела је 2017.

године, а идеја је била да реализацијом овог великог пројекта НИС повећа производњу најквалитетнијих горива, пре свега дизела, и да у свој
производни асортиман уврсти продају кокса. Основ процеса коксовања чине два реактора у којима остатак након загревања пролази процес
коксовања, при чему долази до додатног издвајања белих деривата. Након процеса коксовања спроводи се
поступак хидрауличког сечења, бушења и истовара кокса у систем транспорта и утовара. Поред стандардних уређаја који се користе у преради нафте (пећи, колоне, измењивачи топлоте и пумпе), монтирана је и
опрема за сечење и бушење кокса,
постављене су транспортне траке и
изграђена два силоса за складиштење кокса.
Са стартом новог постројења престаће производња мазута с високим
садржајем сумпора, што ће не само
допринети томе да Србија испуни међународне обавезе у овом сектору већ
ће се побољшати еколошка ситуација
у земљи. Мазут је, иначе, јефтин продукт, и сада ће се, уместо њега, повећати производња бензина и дизела, а
производиће се и петрококс.
Занимљиво је да ће НИС задржати
производњу битумена, који је ове године имао велику цену и због велике
потражње и због тога што две рафинерије у региону нису производиле.

Али ту није крај…
Сам пројекат (пун назив капиталног
програма који је НИС реализовао у
Панчеву гласи „Дубока прерада с технологијом одложеног коксовања”) био
је вредан више од 300 милиона евра
и, поред економске добити, донеће
НИС-у и „мир у кући”, јер ће почетак

МЕЂУБАНКАРСКА КАМАТНА
СТОПА НА МИНИМУМУ

Неколико година
смо мирни
Многи кредитни дужници који су
узели стамбене кредите индексиране у еврима могу мало да одахну – низак је ниво еурибора и тако
ће остати неко време. Према прогнозама банкара, ни следећих неколико година не би требало очекивати битнији раст ове европске
међубанкарске каматне стопе.
Еурибор се последњих година
смањује, а сада је негативан, што
одговара привреди и грађанима чији су кредити везани за њега. Ако
до пораста буде долазило, он неће
бити нагао, већ постепен. Свакако
се не очекују велике осцилације и
враћање еурибора, рецимо, на ниво од четири-пет одсто, колико је
био пре десетак година, тврде стручњаци. Кретање ове каматне стопе
највише зависи од политике Европске централне банке и од тога у којој мери ће она водити експанзивну монетарну политику.
Реч је о европској међубанкарској стопи која заправо представља каматну стопу по којој првокласне европске банке једна другој позајмљују новац на међубанкарском тржишту.
Банке у нашој земљи користе еурибор као референтну каматну стопу односно основицу у структури
номиналне каматне стопе при обрачуну каматних стопа на кредите
који су индексирани у еврима.

ХОЋЕ ЛИ СРБИЈА
ГРАДИТИ НУКЛЕАРКЕ

Да будемо енергетски
независни
Део српске научне заједница сматра да Србија мора да пронађе алтернативу термоелектранама на
угаљ, па је крајње време да размотри увођење енергије из нуклеарних капацитета – стоји у поруци
са одржаног научног скупа „Улога
нуклеарне енергетике у енергетској транзицији” у Српској академији наука и уметности (САНУ).
Они сматрају да је нуклеарна
енергија „на лошем гласу” још од
бомбардовања Хирошиме и Нагасакија односно инцидента у Чернобиљу и да су се сада околности
драстично промениле. Истичу да
нема разлога за „радиофобију”, пошто коришћење нуклеарне енергије расте у Европи и свету, пре
свега зато што је њена производња
еколошки прихватљива.
Научна заједница предлаже државним органима да размотре могућност изградње нуклеарне електране односно придруживања некој другој земљи на таквом пројекту. Става су да чак ни цена изградње нуклеарних капацитета више не представља препреку за државе које су донеле озбиљну и дугорочну одлуку да искористе потенцијале нуклеарне енергетике.

ПОЛОЖАЈ МЛАДИХ У СРБИЈИ
МОРА БИТИ БОЉИ

Раде за 440 евра,
а прижељкују 800
рада „Дубоке прераде” смањити за
98,8 одсто емисију SО2, за 58,2 одсто емитовање прашкастих материја
и за око 10 одсто емисију азотних
оксида у нашем граду. Како кажу у
НИС-у, на овај начин биће унапређена еколошка слика не само Панчева већ и целе Србије. Поред тога,
на новом постројењу су запослена 63
домаћа стручњака.
Али ту се не завршавају даља модернизација и подизање еколошких
стандарда. Крај овог пројекта не значи и крај модернизације комплекса
за прераду нафте у Панчеву. У сарадњи водећих акционара НИС-а, руске
компаније „Гаспромњефт” и Републике Србије, настављено је улагање
у нашу рафинерију како би се ојачала њена конкурентност на веома захтевном тржишту југоисточне Европе. С друге стране, јака Рафинерија

умногоме унапређује енергетски сектор наше земље.
Следећи велики корак је модернизација постројења за каталитички
крекинг (FCC) и изградња постројења за производњу ЕТБЕ, односно повећање производње пропилена (сировина за петрохемијску индустрију
и један од најскупљих продуката у
преради сирове нафте) и повећање
производње високооктанских компонената моторних бензина у Рафинерији нафте Панчево. То ће, тврде
у НИС-у, додатно увећати вредност
корпе рафинеријских производа, а
завршетак ових пројеката планиран
је за 2024. годину. Овај уговор је део
пројекта чија је укупна вредност око
80 ми ли о на до ла ра, ко ли ко НИС
планира да уложи у модернизацију
FCC-ја, ком плек са за про из вод њу
дизела, бензина и гасова.

Иако прижељкују плате од 65.000
до 100.000 динара, млади у Србији су у јулу ове године зарађивали
у просеку нешто мало мање од
52.000 динара – стоји у извештају
Кровне организација младих који
је недавно објављен.
Ове године је незапослених, према овом документу, нешто више од
104.000 радно способних младих до
30 година, док је запослених 323.373.
Млади тренутно у Србији зарађују у просеку 440 евра, а они који
живе Београду или Војводини прижељкују плате од 700 до 850 евра,
док би младима из других делова
Србије плате од 550 до 700 евра
задовољиле потребе за достојанственим животом.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ
Х РА НА ЗА ДУШ У

Тајна
Тада се наша најјача уверења, која смо поставили као
основу за креирање животног
пута, преиспитују. Радећи и
поступајући по правилима и
моралним нормама усвојеним током одрастања, стигли
смо ту где смо сада – оптерећени неком тајном и ћутањем, да нас не би повредили
други када све сазнају. Што
дуже држимо подигнут тај зид
ћутања око себе, од њега ће
се одбијати све отровне мисли везане за нашу тајну, и
Пише: Марија Достић,
повређиваће нас све док се
психолог
бол који осећамо у души не
Драги моји, свако зна онај покаже у виду телесног. Увек
осећај преплављености неком треба да се запитамо да ли је
тајанственом емотивном си- вредно нашег здравља чувалом која захтева ћутање и са- ње изневерених очекивања,
моћу да би опстала. Тако је- неодржаних обећања, лажи и
дино и може да буде сачува- превара. У вео тајне смо зана. Kада је само наша, лепа, право умотали личну поврејединствена, душом бирана, ђеност, стид због лоше пробез захтева, планова, без оче- цене и велике емотивне инвестиције у нешто или некокивања...
га, што је запраТајна је моћво производ мана мисао ушуште и претпошкана емоцијастав ки.
Ако
ма које је чувапри ти сак по ју затворену у
стане превелик,
ћу та њу. Оног Не може неко ко
треба потражитре нут ка кад се осећа лоше да
ти помоћ некопожелимо да је разуме у
га ко уме да
поделимо с друслуша без прогима, почиње да потпуности поруку
це њи ва ња и
слаби заштита коју преносимо са
осуђивања. Ако
коју смо изграодушевљењем,
не препознаједили око ње тимо такву особу
ши ном. Че сто радошћу и с пуно
у окружењу, пооче ку је мо да љубави.
стоје стручњанас разуме неци...
ко нама близак,
Kолико год да смо решени
али емотивно удаљен од набоја који ми осећамо. Не мо- да тајну обојену радошћу што
же неко ко се осећа лоше да нам се догодила чувамо у серазуме у потпуности поруку би, она пробија из нас кроз
коју преносимо са одушевље- осмех, ужарен поглед, одсутност... Тешко је прењем, радошћу и
кри ти ти ши ном
с пуно љубави.
узбуђеност и одуПостоји и
шевљење. С друсасвим друге стране, чувамо
гачија тајтајну која нас изна. Нешто
једа упорно
што држии доследно
мо у себи
иако се не
као отров,
осе ћа мо
осећамо да
до бро у
нас изједа, с
својој
временом се
кожи.
гомила и тражи
Не ки ра да провали у виду
дије пристају на доживотолакшања што смо
но ћутање и сакривање свото поделили с неким. Таје тајне, не обазирући се
да одавање тајне има смина то што им се ства ра ју
сла јер, поред олакшања што
не држимо у себи отровне ми- ожиљци на души по којима
сли, може да нам пружи и их касније препознају.
Срећа воли тишину, а туга
увид у то да је можда то што
нама не да мира сасвим уо- причу... Која је природа ваше
бичајена ствар за већину људи. тајне?

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Народни лекови
против високог
притиска
Ако патите од високог
притиска, ево лекова
из природе који вам,
уз адекватну терапију
и кориговање животних навика, могу бити
од користи у регулисању тог проблема.
Самељите 100 г ланеног семена и сипајте
га у посуду с поклопцем, па прелијте са 180–200 мл прокључале
воде и оставите да поклопљено одстоји преко ноћи. Сутрадан у
охлађену смесу додајте 30 мл домаћег сирћета од дивљих јабука
и крушака и пустите да одстоји најдуже два сата. Након тога
исецкајте на колутиће четири чена белог лука, па и то додајте у
мешавину и оставите да одстоји још два сата. Овај кашасти производ свакодневно конзумирајте 40 минута пре оброка и 15 минута после оброка.
Бели лук можете припремити и у маслиновом уљу. Изгњечите
шест ченова белог лука, па у то додајте мало соли или биљног зачина, две супене кашике маслиновог уља, једну кафену кашичицу сирћета и мало воде, першуна и мирођије. Овај лек мора бити у кашастој форми и треба га конзумирати уз сваки оброк најдуже месец дана.

Петак, 6. новембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: АНИТА АЛТЕРОВ, НУТРИЦИОНИСТКИЊА

СА АЛЕРГИЈОМ НА ХРАНУ МОЖЕ
СЕ ЖИВЕТИ, АЛИ УЗ ОПРЕЗ!
Статистике показују да свака
пета одрасла особа и свако треће дете данас пате од неког
облика алергије, а врло често
алергијску реакцију изазивају
одређене намирнице. Стрес, неправилна исхрана генетички
модификованом и затрованом
храном, бројна загађења околине, стална изложеност опасним супстанцама, снажни лекови с много нежељених дејстава и друге врсте поремећаја
животне равнотеже као резултат су нам донели појаву аутоимуних болести, од којих су
разне врсте алергија најчешћи
проблем.
О томе какве нам све недаће
доносе нутритивне алергије, како да препознамо симптоме,
како се поставља дијагноза, како изгледа лечење и који су
најчешћи алергени разговарали смо с познатом панчевачком нутриционисткињом Анитом Алтеров.
Наша саговорница је уједно и
чланица Националног удружења за помоћ и подршку особама са алергијама, целијакијом
и осталим аутоимуним обољењима са ограничењима у исхрани „Алергија и ја”. Ово је, иначе, прво удружење тог типа у
Србији.
ПАНЧЕВАЦ: Зашто настају
алергије на храну и које намирнице их најчешће изазивају?
АНИТА АЛТЕРОВ: Алергија
на храну је заправо имунолошка реакција организма на протеин одређене намирнице. Данас постоје алергије на готово
сваку намирницу, као и на многе инхалационе алергене, али
међу осам најчешћих нутритивних алергена издвајају се:
јаја, пшеница, млеко, риба, кикирики, соја, језграсто воће и
морски плодови. Овој листи је
недавно додат и сусам.
l По којим симптомима ћемо препознати да смо алергични на неку намирницу?
– Постоје рани и касни симптоми алергије. Рани се јављају
неколико секунди након контакта са алергеном и трају од
два до три сата, а касни се јављају од шест до осам сати од
контакта и трају до 24 сата.
Симптоми су различити и зависе од органа на коме се реакција одвија. У случају нутритив них алер ге на нај че шћи
симптоми су повраћање, пролив, грчеви, затим промене на
кожи: уртикарије, погоршање
атопијског дерматитиса, тегобе на респираторним органима – ринитис, бронхоспазам,
астма... Најтежа и најопаснија
алергијска реакција је анафилактички шок, која може имати и смртни исход.
l Да ли је тешко уочити алергију код мале деце?
– Први сигнали алергије код
беба углавном се јављају на кожи, у виду екцема или стварања атопијског дерматитиса. Истраживања су показала да 60%
деце са атопијским дерматитисом има и неку алергију на храну, али свакако док се алергија
не докаже алерголошким тестом не треба искључивати сумњиве намирнице из исхране.
l Ка ко се ди јаг но сти ку је
алергија?
– Основна дијагностика подразумева „prick” тест на кожи
и алерголошки тест на нутритивне алергене путем крви. Морам да нагласим да је једини
меродаван тест путем крви –
тест на ИгЕ антитела. Наиме,
често се дешава да људи ураде
тест на ИгГ антитела, који је у
ствари тест на интолеранцију,
а не на алергију. Тестови се
могу радити и бебама од месец дана, али у пракси постоји
проблем, јер се родитељима

просено, пиринчано, сојино и
хељдино млеко, а они који смеју да конзумирају орашасте плодове на распологању имају и
бадемово и лешниково млеко.
Ова млека нутритивно не задовољавају бебине потребе, пуна су шећера и других додатака, тако да се не препоручују
као замена за млеко за бебе.
Погрешно се и зову – млеко,
то су заправо напици и нису
довољни за развој новорођенчади. С друге стране, треба водити рачуна и које биљне напитке купујете. Обавезно прочитајте састав тих производа,
јер често садрже доста додатака и шећера. Најбоље би било
да их сами направите. Павлаку за ку ва ње
алергичне особе могу заменити „кремама”
за кување на бази овса, кокоса,
пиринча, соје и
слично. Уместо
сира доступни
су биљни сиреви, а уме сто
маслаца у рецептима се могу ко ри сти ти
хладно цеђено
ко ко со во уље,
свињ ска маст
ка као
Анита Алтеров или
путер.
l Чиме се могу заменити
да се она искључује из исхране.
Добра ствар је та што сви алер- пшенично и друга брашна у
гени имају адекватну заменску рецептима?
– У зависности од тога шта
намирницу. Потребно је само
да се алергичне особе и члано- спремате, те да ли сте алерви њихових породица едукују и гични на глутенске жида испробавају различите ре- тарице или имате цецепте – да припрему хране пре- лијакију, као заметворе у истраживање и игру. Си- на за пше нич но
туација се не може променити, бра шно мо гу се
па је најједноставније прихва- користити брашна
тити је и пронаћи у свему томе од других безглунешто позитивно. Најбитнија тенских житариствар код било које алергије је- ца, као на пример:
сте пажљиво читање деклара- ри жи но, про се но,
ција, јер се у многим намирни- кукурузно, кестеново
цама налазе неки од алергена. или хељдино брашно.
l Које замене су на располаДоступне су и већ готове
гању особама алергичним на смесе безглутенског брашна,
млеко?
које најчешће представљају сме– Алтернатива за млеко су ше кукурузног скроба и још неов се но, ки но и но, ко ко со во, ких састојака, попут псилијума, тапиоке, брашна од леће,
малтодекстрина и слично. Овас
је одлична нутритивна замена
за пшеницу, јер садржи веће
количине Б-глукана, што утиче на вредности гликемијског
индекса. Б-глукани доприносе
смањењу холестерола и шећера у крви. Овас је такође богат
цинком. Пиринач садржи значајне количине биљних гума
и пектина, а препоручује се
употреба интегралног, црвеног
или дивљег пиринча. Kукуруз
у од но су на пше ни цу има
већи садржај скроба, а мање
често говори да до дететове пете године нису меродавни да
процене има ли потребе да се
ради такав тест, односно њихове сумње да је дете алергично често се не схватају озбиљно. На Институту за мајку и
дете ови тестови се раде и бебама, али у осталим градовима наше земље то није случај,
па су родитељи принуђени да
децу ради тестирања воде у
приватне лабораторије.
l Има ли лека за нутритивне алергије?
– Главна терапија код алергија на храну је елиминациона
дијета. Kада се утврди која намирница је узрочни алерген, он-

целулозе, што је добро за неке
болести дигестивног тракта, јер
се органи за варење мање оптерећују. Просо садржи значајне количине цинка и хрома,
лако се вари и има есенцијалне аминокиселине. Хељда има
већу количину целулозе и биљних влакана, као и минерала,
а нарочито је богата цинком и
витаминима Б-групе, па се препоручује у припреми пекарских и посластичарских производа. Садржи више калијума и калцијума него друге житарице, као и два-три пута више гвожђа него друга жита.
l Да ли алергије могу да нестану?
– Да, неке алергије нестају
током детињства, али неке остају трајно. На пример, алергија
на кравље млеко може да прође до краја прве године живота код 60% деце, а око 98% деце ће подносити млеко на крају друге године живота.
l С којим се све проблемима сусрећу алергичне особе?
– Као што сам већ споменула, код мале деце је чест проблем неблаговремене дијагностике. Такође, деца често немају обезбеђене оброке без алергена у колективима, што је велики изазов за читаву породицу. Одрасли се суочавају и с
лошим декларацијама на производима, неинформисаношћу
запослених у ресторанима и
немогућношћу пружања правих информација, као и с неразумевањем околине. Удружење „Алергија и ја”, између
осталог, интензивно ради и
на развоју свести о овим
атопијским обољењима и залаже се
за промене у друштву које би довеле до квалитетнијег живота особа са алергијама
и другим ограничењима у исхрани.
Планирамо да следеће године покренемо пројекат „Храна под лупом”, уз подршку међународне организације ЕФА која на
европском нивоу заговара правилно декларисање намирница и развој свести о алергијама на храну. Овом акцијом желимо да покренемо промене у
области декларисања намирница и безбедније исхране ван
куће, залажући се за сигурнији, здравији и квалитетнији живот особа које имају здравствена ограничења у исхрани.

Страну
припремила
Драгана

Кожан
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КОРОНА У СВЕТУ

ЕВРОПА ГОРИ, СВЕ ВИШЕ ДРЖАВА СЕ ЗАКЉУЧАВА,
ДА ЛИ ТО ЧЕКА И НАС?
Након што је Европа у четвртак, 29. октобра, премашила
праг од 10 милиона случајева
ко ро на ви ру са, за бе ле жив ши
притом и највећу учесталост
случајева ковида 19 од почетка пандемије, пошто је у претходних седам дана пријављено 1,5 милиона оболелих, многе
земље Старог континента одлучиле су да се затворе. Да ли и
Србију чека иста судбина?
С порастом броја новозаражених коронавирусом Србија се
приближава сценарију који је
већ погодио регион, али и велики број европских земаља.
Око нас пандемија букти и

нема области која се не налази пред за и ста ве ли ким
изазовима.
Европске земље ових дана
једна за другом уводе полицијски час и локдаун, то јест закључавање. Уколико и бројеви
у Србији наставе да иду узлазном линијом, нема сумње да
би тако нешто ускоро могло да
сачека и нас.
Добар је тренутак да проанализирамо како се тренутно с
короном носи Европа, да бисмо се на време психички, физички и логистички и сами припремили за евентуалне нове
ригорозне мере.
Драгана Кожан

Велика Британија
Британски премијер Борис
Џонсон, који је и сам боловао од ковида 19, прогласио
је увођење новог локдауна у
Енглеској од 5. новембра до
2. децембра. За разлику од
претходног, пролећног локдауна, школе и факултети
сада остају отворени.
Грађани могу путовати у
иностранство искључиво због
посла. „Премијер лига” се
наставља, али ће аматерски
спортови бити стављени на
чекање. Изузетне ситуације
кад грађани могу да напусте
своје домове јесу: одлазак у

школу или на факултет,
одлазак на посао (у случају
да је немогућ рад од куће),
вежбање и рекреација на
отвореном, медицински разлози, куповина основних намирница и брига о другима.

У Великој Британији број
заражених коронавирусом
премашио је милион.

Аустрија
Због готово експлозивног
раста броја оболелих током
прошле недеље Аустрија је
прогласила нови локдаун.
Он је почео у уторак, 3. новембра, и требало би да
траје до краја овог месеца.
Уведен је полицијски час од
20 сати увече до 6 ујутру.
Отказана је већина догађаја, а ресторани и кафићи
су затворени, с тим што током дана, од 6 до 20 сати,
могу да врше доставу. Већина објеката са забавним
садржајима је затворена.
Влада је увела строга ограничења и у вези с приватним дружењима.
Како је поручио аустријски канцелар Себастијан
Курц, за фирме које морају
да обуставе рад биће обезбеђен пакет помоћи. Предузетници ће добити финансијску подршку у износу од
80% од продаје коју су
остварили у истом периоду
прошле године.
Овај локдаун је иначе нешто лабавији од претходног,
који је био на снази у пролеће, будући да сада трго-

вачке радње ипак остају
отворене, а и поједини пружаоци услуга, попут фризерских салона и физиотерапеута, могу да наставе да
раде.
Вртићи и основне школе
у Аустрији неће се затварати, при чему ученици између 10 и 14 година морају да
носе маске на настави. Након јесењих празника уводи
се онлајн настава за средње школе и факултете. Затварају се хотели, осим за
пословне људе. Отказани су
сви културни и спортски догађаји, прославе рођендана, божићни сајмови, као и
свадбене свечаности (дозвољено је једино венчање
код матичара). Изузетак су
пробе и уметнички наступи
без публике који се изводе
у пословне сврхе. Спортски
објекти су затворени за
аматерске спортисте, док
професионални спортисти
могу да наставе своје активности и да учествују на такмичењима. Затворени су
базени, теретане, музеји и
биоскопске дворане.

Грчка
Власти у Грчкој одлучиле су
да продуже полицијски час
и да затворе ресторане и барове у најнасељенијим деловима земље на месец дана

како би обуздале поновни
раст случајева ковида 19.
Нове мере су ступиле на
снагу 3. новембра и трајаће
месец дана. Од петка, 30.
октобра, уведен је карантин
у регионима Солун, Лариса
и Родопи са околином. У
њима ће важити четврти
ниво узбуне, који подразумева забрану окупљања,
као и забрану одласка у
друге регионе.

Шпанија

Француска
Француска је ушла у други
локдаун у петак, 30. октобра, а Французи могу да излазе из својих домова само
ради одласка у продавницу,
код лекара и на посао ако
није могућ рад од куће. Људима је дозвољено и да
напoљу вежбају сат времена дневно, али не смеју да
се удаље више од једног километра од свог дома. При
сваком изласку мораће да
имају потврду о оправданости тог чина, јер у противном ризикују да плате казну
од 135 евра.
Национални локдаун за
65 милиона становника
Француске биће на снази
најраније до 1. децембра,
али здравствени стручњаци
упозоравају да би могао да
потраје и и дуже.
Путовања унутар Француске се забрањују, али границе са чланицама ЕУ остају отворене. Посете породици и пријатељима су забрањене. Фабрике и градилишта су наставили да раде, а
отворени су и вртићи, јаслице и школе, али не и универзитети. Ученици од шест
година и старији морају да

носе маске у школама, док
су раније оне биле обавезне
за децу старију од 11 година.
Само неколико сати пре
но што ће наступити нови
локдаун на подручју целе
Француске, забележене су
невиђене гужве на главним
излазним саобраћајницама
из Париза. Kолоне су у једној од регија биле дугачке
укупно 700 километара.

Француски медији јављају
како су многи Парижани
напустили град и своје станове како би локдаун провели негде у природи.

Белгија
И белгијске власти одлучиле су крајем прошле недеље
да појачају мере како би покушале да успоре ширење
заразе коронавирусом, које
у тој земљи поприма драматичне размере. Локдаун је
почео у недељу, 1. новембра, и биће на снази до 13.
децембра, с тим што ће
власт евалуирати ситуацију
1. децембра.
По новим правилима,
Белгијанци у своје домове
не смеју да примају госте,
изузев једног блиског контакта. Окупљања на отвореном ограничена су на највише четири особе. Забрањени су сви изласци из домова сем у случају куповине,
крајње нужде или обавезног посла. Затворене су и
спољне границе Белгије за
сва путовања сем за она која спадају у неопходна.
У земљи су током октобра
већ затворени сви барови и
кафићи, маске су обавезне
свуда на јавном простору, а
на снази је и полицијски
час од 22 до 6 сати. Спорт-

ски и културни објекти прекинули су рад.

Од 1. новембра су затворене све продавнице које се
не сматрају нужним, с тим
што је дозвољена достава.
Школе неће радити бар до
15. новембра. Уведена је
обавеза рада од куће где
год је то изводљиво.
Сахранама може присуствовати највише 15 особа,
а окупљања после сахрана
нису дозвољена. Јавне службе раде и засад нема забране путовања ни унутар
Белгије ни у друге државе.
Белгија у последње две недеље бележи највећи број
заражених на 100.000 становника у Европи и другу
највишу стопу смртности у
свету.

У више градова широм Шпаније прошлог викенда избили су насилни сукоби између полиције и демонстраната који простестују против
нових рестрикција уведених
због пандемије коронавируса. Шпански медији су објавили да су се стотине људи
бориле с полицијом у Барселони у ноћи између суботе и недеље, а слични инциденти догодили
су се и у другим
градовима.
Шпанија је, са
око 47 милиона становника,
шеста земља у свету која је
прешла праг од милион заражених после САД, Индије,
Бразила, Русије и Аргентине.
Парламент је у четвртак, 29.

октобра, одобрио продужење
ванредног стања у земљи до
9. маја идуће године. Више
регија је затворено за путовања. Kаталонија, као једна
од најпогођенијих регија, у
четвртак је увела петнаестодневну забрану уласка на
своју територију и изласка с
ње. Многи градови, укључујући
Барселону,
увели су полицијски час током ноћи.
Нове
мере
укључују затварање биоскопа и позоришта и продужење затварања барова и
ресторана. Од петка, 30. октобра, у поноћ, отказани су
сви културни догађаји и
ваншколске активности ученика. Школе још увек раде.

Немачка
Немачка канцеларка Ангела
Меркел и 16 државних гувернера сложили су се да од
понедељка, 2. новембра,
уведу делимично закључавање Немачке. Оно подразумева четворонедељно затварање ресторана, барова, биоскопа, позоришта и других
сличних објеката намењених
за забаву и разоноду. Неће
радити ни фитнес-студији и
све врсте јавних базена, козметички салони, салони за
масажу и за тетовирање и
све што се тиче неге тела.
Ресторани ће моћи само
да достављају храну и пиће.
Професионална спортска
такмичења одржаваће се
без публике, а аматери ће
спортом моћи да се баве само индивидуално. Забра-

њено је ноћење у хотелима,
мотелима, пансионима или
приватним апартманима,
осим ако се ради о неопходним путовањима.
Остају отворени вртићи,
школе, мензе, храмови,
фризерски салони, занатске радње и продавнице, с
тим што је дозвољено да у
простору буде један купац
на 10 квадрата. Неопходни
медицински третмани, као
што је физиотерапија, такође ће и даље бити могући.
Меркелова је обећала да
ће компаније погођене новим делимичним закључавањем добити економску
подршку, рекавши да ће мања предузећа моћи да рачунају на помоћ у висини од
75 одсто свог прихода.

Италија
Италија већ данима обара
дневне рекорде у броју заражених, који иде и преко
30.000, па је уведен полицијски час од 22 сата до пет
ујутро на целој територији
Италије.
Двадесет италијанских
регија биће подељено у три
зоне: зелену, наранџасту и
црвену, у зависности од
озбиљности епидемиолошке ситуације.

За време трајања полицијског часа могуће је кретање само ради рада или
здравља. Гимназије прелазе на онлајн наставу, а музеји су затворени. Тржни
центри неће радити током
викенда и празника, а јавни превоз не може да прима више од 50% укупног капацитета путника. Kрстарења су такође отказана,
осим оних која су у току.

Хрватска
Хрватски Национални штаб
цивилне заштите у четвртак, 29. октобра, донео је
три нове одлуке, које се односе на продужење постојећих мера, као и на увођење
нових мера у Бродско-посавској жупанији.
Продужено је трајање одлуке о привременој забрани
преласка преко граничних
прелаза Хрватске до 19. новембра. Трајање постојећих
епидемиолошких мера у Загребу продужено је до 30.
новембра.
Што се тиче Бродско-посавске жупаније, уведене су

мере које ће бити на снази од
2. до 30. новембра. На свим
друштвеним и јавним окупљањима обавезно је придржавање свих прописаних
епидемиолошких мера, а ако
се она одржавају у затвореном простору, обавезно је ношење маски. Забрањене су
посете корисницима домова
за старије и немоћне, као и
корисницима других установа социјалне заштите које
пружају услугу смештаја.
Председник Хрватске Зоран Милановић рекао је прошлог петка да „нема шансе”
да уведе полицијски час.

8

ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Да ли јавна предузећа могу
да вам пошаљу извршитеље
и који је рок за жалбу?
Наша читатељка с Котежа послала
нам је имејл у коме се пожалила на
проблем с рачунима за комуналије.
Како каже, још крајем прошле године није платила два рачуна за комуналије у објекту у коме не живи,
због боравка у иностранству. Опомену никада није добила, али јој је
недавно стигло обавештење извршитеља да ће потраживања бити наплаћена. Читатељка пита има ли
право да уложи приговор како би
избегла додатне трошкове.
Закон каже да јавна предузећа имају право да посредством извршитеља
наплаћују неизмирена потраживања.
Грађани често питају нашу редакцију и колико морају да чувају рачуне,
али и да ли њихова дуговања могу да
застаре и у ком року. Они најчешће
нису информисани да принудну наплату застарелих дуговања могу да
покушају да зауставе, али само у случају да приговор уложе у року од пет
дана. Ипак, у правној служби Национал не ор гани зације по тро шача
(НОПС) објашњавају да се институт
застаре не примењује аутоматски, већ
искључиво када се дужник позове на
њега. Чести су случајеви да корисници из неког разлога пропусте да плате рачун – рецимо, не бораве у стану
или га изнајмљују.
Уколико не виде опомену, случај
ће преузети извршитељи, а они ће
најчешће пропустити тих пет дана,
колико је рок за жалбу. Најчешћа
заблуда јесте да дуг не може да буде
наплаћен, односно да је застарео ако

је прошло дуже од годину дана. Не
треба заборавити да то важи само у
случају да је корисник на време уложио приговор. Многи, како кажу у
НОПС-у, верују да ће избегавањем
поднесака избећи да плате старе дугове, а заправо ће свакако морати
да их измире ако нису искористили
ову правну могућност. Штавише дугови ће на крају бити увећани и за
трошкове извршитеља. У НОПС-у
објашњавају да, уколико се потрошач не позове на застару, дуг може
да буде принудно наплаћен.
Kада стигне решење од извршитеља, дужник има рок од пет дана
да поднесе приговор. Упућује га преко извршитеља суду, који доноси одлуку да се принудна наплата обуставља. Тај поднесак мора да се сачини онако како је законом предвиђено. Ипак, после годину дана дуг и
даље постоји и кориснику због тога
може да буде обустављено пружање
услуге. Законом о заштити потрошача прописано је да се такав дужник не сме условљавати наплатом
застарелих потраживања да би му
поново била укључена услуга. Међутим, у НОПС-у истичу да се у
пракси то баш и не поштује. Они
наводе и то да поједина јавна комунална предузећа у Србији још на рачунима информишу кориснике да
је рок за рекламацију 30 дана. То је
супротно закону, јер је рок да потрошач уложи приговор, у случају
да није задовољан квалитетом услуге, заправо две године.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Нека хвала, комшије!
Има међу нама појединаца који су изузетно
необавештени. Не гледају вести, не читају новине, слабо и обилазе
град, па немају појма
шта се око њих дешава.
Управо такви су ови
наши суграђани, који
очигледно појма немају
да је пре нешто више од
годину дана јавни тоалет преко пута Суда потпуно реконструисан и пуштен у рад. И то не било
какав тоалет! Вредност
те инвестиције била је
око 17 милиона динара.
Према томе, драге комшије, хвала вам на љубазности, али своју
веце шољу уопште нисте морали
да постављате у овај лепи амбијент
на углу улица Максима Горког и
Др Жарка Фогараша, јер ми јавни
тоалет у Панчеву већ имамо и он
ради.

Кожан

ОПРЕМИТЕ ВОЗИЛА ЗА ЗИМУ
И ИЗБЕГНИТЕ ПАПРЕНЕ КАЗНЕ
Ако сте возач, надамо се да сте већ
током претходних дана пребринули
бригу око замене летњих гума за зимске. Уколико нисте, то би вас, с првим снегом, могло поприлично коштати. Да бисте прошли без казне,
поред гума, требаће вам још понешто
од опреме намењене најхладнијем годишњем добу. Проверили смо колико припрема за зиму кошта возаче...
Закон је јасан: употреба зимских гума обавезна је од 1. новембра до 1.
априла на сва четири точка, ако на
путу има снега, леда или поледице.
Дубина шаре на газећем слоју на пнеуматицима мора бити минимум четири милиметра.
Ако је пандемија ковида 19 нешто
добро донела, онда је то дисциплина
међу власницима возила, који су овог
пута, како тврде вулканизери, да би
избегли гужве, и десет дана пре рока
заказивали термин за замену гума.

Штедња је овде непожељна
– Kомплет замене гуме по точку, што
подразумева демонтажу, монтажу и
балансирање, кошта од 500 до 900
динара у зависности величине фелне
и врсте возила – објашњавају у једној
вулканизерској радњи.
Зимске гуме у просеку трају три-четири године, а набавка ових пнеуматика
није баш мали издатак за кућни буџет.
– Најјефтиније, такозване баџет гуме, у које спадају и кинеске и домаће, коштају око 3.500 динара за, рецимо, „фијат пунто”, док су премијум
пнеуматици три пута скупљи, па им
је оквирна цена 10.000 динара. С друге стране, за просечно возило средње
класе, типа „рено лагуна”, цена зимске гуме креће се од 4.500 до 7.500
динара. Наравно, најскупљи зимски
пнеуматик имају џипови, и то од 6.000-

-7.000 до 20.000 динара – наглашавају
вулканизери.
На гумама се не сме штедети, па је
тако ирационално питање да ли се
зимски пнеуматици морају ставити
на сва четири точка.
– Много је битно да се зимске гуме
ставе на сва четири точка. Ако бисте
их, рецимо, ставили само на предње
точкове, дошли бисмо у ситуацију да
вам приликом кочења задњи део возила оде испред предњег и направили
бисте карамбол. Изузетно је значајно
да кочнице равномерно хватају, а да
би то могле по снегу и леду, шара на

испод седам степени. Међутим, управо та мекоћа утиче да се ови пнеуматици много више хабају лети, на плус
40 степени. Све има своју цену –
поручују у вулканизерској радњи и
додају је век трајања гума од 30.000
до 50.000 километара.
Иначе, зимска гума је неопходна и
када је хладно, без обзира на то да ли
има снега или нема.
– Ако температура ваздуха падне
испод седам степени, летње гуме губе
своја својства, знатно лакше проклизавају и имају дужи зауставни пут.
Такође, подлога често буде знатно
хладнија од ваздуха, што има свој
утицај – објашњава Дамир Окановић,
директор Kомитета за саобраћај.

Тежак ударац по џепу

гуми не сме бити тања од четири милиметра. То је минимум минимума –
апострофирају вулканизери и додају
да цена зимских гума и није толико
висока јер, како кажу, једно пуњење
резервоара вреди као две гуме.

Компромисно решење
Компромисно решење и за новчаник
и за безбедност на путу многи налазе
у универзалним гумама. То има смисла само у једном случају.
– Универзалне гуме препоручују се
само за возаче који не прелазе више
од 10.000 километара годишње. То је
компромис између летњих и зимских
гума и у просеку су од 20 до 30 одсто
скупље у односу на зимске или летње
гуме. Реч је о гумама које имају довољно мекоће да не губе потребна
својства на зимским температурама

Kада је реч о казнама због вожње с летњим гумама по леду, суснежици или
снегу, оне могу бити папрене ма колики минус био. За коришћење летњих
уместо зимских гума на путу прекривеном снегом, ледом или поледицом
казне износе од 10.000 до 20.000 динара за физичка лица, од 60.000 до 800.000
динара за правна лица, а за предузетнике између 30.000 и 200.000 динара.
У случају да дође до незгоде изазване управо тиме што возило није имало
зимске гуме, а што се третира као технички неисправно возило, казне су још
веће. Тако у случају незгоде у којој нема повређених и дошло је до мање материјалне штете возач који је крив мора да плати између 20.000 и 40.000
динара или да одслужи казну од 45 дана затвора. Ако је неко претрпео лакше телесне повреде, узрочник несреће
добиће казну до три године затвора,
док у случају тежих повреда та казна
износи између једне и осам година затвора. Ако дође до смрти, прописана је
казна затвора од две до 12 година.

ДА ЛИ ВАС НЕРВИРА КОРОНА?

Што је много, много је

А ако вам пак намера није била
да учините добро дело, већ да се ратосиљате расходованих санитарија,
обавештавамо вас да је, као што нисте могли да не приметите, контејнер одмах напред, на метар-два удаљености од места где сте „паркирали” своју срамоту.

Без струје делови Панчева
и Старчева

Страну
припремила
Драгана

ОД 1. НОВЕМБРА НОВА ПРАВИЛА ЗА ВОЗАЧЕ

НАША АНКЕТА

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на електричној мрежи, у петак, 6. новембра, од 9.30 до 15 сати, без струје ће
остати предузеће „Графопринт” у
Улици Маре Мандић 19, део Улице
Тозе Марковића од Улице Боре Шипоша до Трскаре, као и део Улице
Боре Шипоша од Улице Тозе Марковића до Улице Маре Мандић.
Истог дана, од 9 до 11 сати, искључења су планирана и за Старчево, и то за део Улице Вука Kараџића
од Панчевачког пута до Утринске,
целу Првомајску улицу и део Утринске од Про лет ње до Ули це Ву ка
Kараџића.
У понедељак, 9. новембра, од 9 до
13 са ти, стру је не ће има ти део

Петак, 6. новембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

Добровољачке улице од Улице Петефи Шандора до Братства–јединства, део Улице братства–јединства
од броја 109 до броја 197, део Добровољачке од Братства–јединства
до Петефи Шандора и други просек
Улице братства–јединства.
У уторак, 10. новембра, од 9.30 до
11.30, без напајања електричном енергијом остаће Kарађорђева 2 а, б, ц, д,
е, део Улице Светог Саве од Улице
војводе Радомира Путника до нове
Поште, Улица војводе Радомира Путника 21–27 и централна апотека.
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.

Р. ЦВЕТКОВИЋ

Н. ЈОВАНОВИЋ

Ускоро ће бити годину дана откако је
коронавирус међу нама. Иако је на
почетку, сви се сећамо, деловало да
ћемо навике због пандемије морати
да мењамо само привремено, сада више ни сами не видимо крај овог хаоса. Зато се с правом многи питају хоћемо ли се икада поново руковати и
грлити, хоћемо ли поново несметано
путовати и хоће ли икада маске и
средства за дезинфекцију постати само ружна прошлост.
Људима је засигурно доста неизвесности, тензије и нервозе, али вирус
је и даље ту и нема места опуштању.
Проверили смо да ли је нашим суграђанима короне већ преко главе.
РАДОСЛАВ ЦВЕТКОВИЋ, пензионер:
– Не можемо нормално да се крећемо, не можемо нормално да живимо. Сви смо напети, оптерећени. Тако ћемо до нове године сигурно и даље морати. Вирус ће полако да ослаби, али још дуго неће нестати скроз.
Доктори предвиђају да може трајати
и следеће године, али са смањеним
интензитетом. Предуго траје све ово,
скоро годину дана...
НИКОЛА ЈОВАНОВИЋ, продуцент:
– Ја верујем у корону, не нервира
ме. Смета ми у неку руку, наравно,
као и свима, просто живот нам је промењен. Али морамо на то да се навикнемо. Много више ме нервирају
политичари, Кризни штаб и све то
око нас што нам се дешава. Комплетна

С. САВИЋ

Н. РИКАНОВИЋ

конструкција штаба, све што говоре,
начин на који се опходе према нама.
Нисам од оних који не верују у ковид
19, знам јако много људи из Панчева
који су оболели од њега.
СТОЈАНКА САВИЋ, пензионерка:
– Коме није доста коронавируса?!
Траје већ толико... Превише је, али је
већи проблем то што не знамо колико ће још потрајати. Не видим крај,
не знамо ништа о томе. Све се нагађа. Превише је спекулисања, а премало правих информација. Стручњаци нам не кажу поуздано о чему је
реч, јер ни они наравно не знају. Вирус је непознат. У мору тих података
ви не знате шта је тачно. Болест није
испитана, па је проблем што смо бомбардовани и провереним и непровереним информацијама. Једино што
је сигурно тачно јесте да постоји корона.
НИКОЛА РИКАНОВИЋ,
ликовни уметник:
– Не, не нервира ме корона. Није
ми доста свега. Волео бих да потраје
још десет година. Зато што су наша
деца, први пут после јако дуго времена, почела да виде своју будућност у
Србији. Ово сам рекао најозбиљније.
Радим у школи и знам непосредно.
Тек сада су почели да размишљају:
„А шта бих ја могао да урадим овде...” Доскора је трајала она „епидемија” да се шанса за запослење налази негде другде.

И. АЋА

Б. КУРЈАЧКИ

ИВАНА АЋА,
предавач немачког језика:
– Добро, да, нервира ме. Али ова
ситуација има и плус и минус. С једне стране ми је свеједно, зато што ми
свакако радимо онлајн, и није ни који начин утицала на наш посао осим
позитивно. А с друге стране ме живцира цела та хистерија и то што не
можемо да верујемо Кризном штабу,
не можемо да се уздамо у власт, не
можемо да се окренемо тим неким
изворима од којих зависимо, а у питању је врло озбиљна ствар. У том
смислу ми све смета. Као и то што не
знамо шта ће бити. Да ли ћемо бити
затворени или нећемо, да ли можемо
преко границе или не можемо, шта
треба тачно да радимо, зашто морамо да носимо маске, зашто их не носити, и тако даље. Исто тако ме нервира то што се сви одједном понашају као да је ковид 19 једина болест,
као да друге више не постоје.
БОРИСЛАВА КУРЈАЧКИ,
пензионерка:
– Да. Све стаје, како да вам то не
смета. Све се променило. Сама болест наравно постоји, не би било овакво стање у свету да је нема. Ништа
не можемо да планирамо, никуда не
можемо да идемо. Куд год се упутимо, не знамо хоћемо ли стићи и моћи. То важи и за нас старије и за децу
која иду у школу. Њима је најгоре.
Ми смо нешто и проживели...
Јелена Катана

Петак, 6. новембар 2020.
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Уместо две-три упаковане главице у маркету, људи могу
да укиселе двадесетак килограма купуса и да купе буре.

СЕЛО

Данаил Вучковски,
председник Удружења повртара Глогоњ

ОВОГОДИШЊА СЕЗОНА КУПУСЊАЧА ПРИ КРАЈУ

ПУНЕ КАЦЕ СВЕ РЕЂA ПОЈАВА У ДОМОВИМА
Људи све мање киселе
купус, иако је то
најjефтинија зимница

Банатски Брестовац: Приводи се крају асфалтирање улица Иве Лоле Рибара, Поњавич ке, Kутине 2 и Ву ка
Kараџића. У току је израда завршног слоја, након чега следи постављање банкина од ризле. Страхиња Самарџић, члан
БК-а „Про фе си о на лац” из
Панчева, ученик седмог разреда ОШ „Олга Петров”, освојио је протеклог викенда у Раковици прво место на Првенству Србије у боксу за млађе
категорије, а поред шампионске титуле, овај талентовани Брестовчанин добио је и
признање за најбољег техничара у својој конкуренцији.

Суша умањила
приносе
Приметно је да се купус, како
кажу произвођачи, из године у
године све слабије тражи јер
све мање људи одлучује да од
њега прави зимницу.
Према речима једног од њих,
Данаила Вучковског из Глогоња, места с највише узгајивача
поменутог поврћа, то мало чуди,
будући да је кисели купус најјефтинија намирница за витаминску салату током хладних дана.
– Тако је за до две хиљаде динара могуће добити зимницу
која може да потраје све до пролећа. Притом, у киселом купусу има више Це-витамина него
у свежем, зато што он у себи
има неупоредиво мање воде, а
и со га дуго чува. И то су једина
два додатка по традиционалном
начину кисељења, иако неки стављају и винобран, што по мом
мишљењу није неопходно. Иначе, кисели купус у маркетима је
веома скуп, па када прође сезона, килограм иде од 150 до 200
динара, што је превише, јер уместо такве две-три упаковане главице људи могу да ставе двадесетак килограма купуса и да купе буре – каже Вучковски.

Квалитет, ипак, солидан
Када је реч о овогодишњим
приносима, он наводи да су
они просечни, пре свега због
веома сушног периода с високим температурама, када је
углавном дувао ветар, што погоршава услове производње.
– Они који су у том периоду
успели биљци да обезбеде довољно хране и воде, спремно су
дочекали кишни период, а самим тим су и приноси били већи. При високим температура-

Берба купуса у Глогоњу: још мало, па нестало...
налази се у земљи час на, рецимо, 20 центиметара, час на 60
центиметара. Заправо, азот се
креће кроз земљу, па иако га
биљка брзо узима, није јој увек
доступан и треба га додавати
редовно, а ако се претера, можда ће се купус покварити када
се стави у кацу. Најбоље је убацивати га кроз ђубрење фертигацијом (дозирањем – прим.
нов.), односно кроз земљу, преко кореновог система, а после
сваког ђубрења треба биљку залити, да се ћубриво што пре
отопи. То је требало да се уради у почетним фазама узгоја,
док су касније биљци били потребни калијум и фосфор за сазревање и укус. Веома је битно
код свих купусњача да се континуирано заливају како би биле у доброј кондицији. Падавине су дошле када су биљке биле
велике и трошиле више влаге,
па су то добро поднеле. Све у
свему, задовољни смо квалитетом – наводи овај повртар.

Карфиол исплатив
Што се тиче пласмана, он истиче да је сваке године све теже

МЕ ТЕ О РО ЛО ШКА СТА НИ ЦА РА ДИ ПО САО
Председник
глогоњског
удружења повртара, које
има тридесетак чланова, каже да се тај број константно
увећава, јер су људи схватили да та организација ради
у њихову корист.
Веома им је важно то што
је набављена метеоролошка
станица, која им помаже у
време нижих температура,
тако што може да алармира
корисника, који потом укључује систем и орошавањем
ма најбитније је да купус добија азот више пута у мањим количинама, зато што је то изузетно нестабилна компонента и

утопли биљке.
– Та направа нам помаже
и код брзине ветра или прскања, а мери тачку росе и
влажност ваздуха, на основу чега можемо да предвидимо неке болести и правовремено реагујемо третманима у мањој дози и постигнемо већи ефекат, односно да добијемо здраву
биљку уз употребу мање хемијских средстава – каже
Вучковски.
продати робу. И док је у септембру тражња за купусом била
нешто слабија, средином октобра је стандардно скочила, а

цена на панчевачкој пијаци иста
је као лани – 25 динара на џак.
– Већина Глогоњаца купус
продаје на велико испред своје куће или на зеленим пијацама у граду, Борчи и другим
оближњим местима, као што
су Ковачица, Падина... Приметно је да људи све више воле да им се поврће доставља
на кућну адресу, да ли због короне или зато што је у питању
кабаста роба. Све ређе долазе
на пијаце, већ наручују телефоном, па им испоруке достављам у поподневним сатима.
Такав начин продаје започео
сам пре три године и проценат
таквих муштерија стално расте, па их и сада од укупног
броја има двадесетак одсто –
каже глогоњски произвођач.
Поред купуса, он гаји и друге купусњаче, као што су карфиол, броколи, кељ, келераба...
– Задовољан сам родом, нарочито карфиола, који сам засадио на површини од једног
катастарског јутра. Имао сам
три сорте и код свих њих принос је био око килограм и по по
биљци, а квалитет врхунски. То
није лако постићи, ако се зна да
је он веома осетљив, пре свега
на пламењачу и бактериозу, која се превентивно решава прскањем бакром на сваких десетак дана; реч је о природном
елементу без каренце и опасности по људе. Карфиолу је потребна већа нега, као и улагање,
а цена му је изузетно варљива и
може да буде од 20 до 200 динара, док је сада на велико 4050 динара. Иако је већина Глогоњаца окренута купусу, који се
гаји на око 250 хектара, ипак се
све више њих окреће другим врстама, попут карфиола, младог
лука, шећерца... – закључује Вучковски, који је и председник
удружења глогоњских повртара.

А и цена добра...
Његов суграђанин, колега и
члан истог удружења Далибор

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ОДРЖАНА У КАЧАРЕВУ

Племенити људи за малу Мињу
Качаревци су још једанпут показали јединство у остварењу
виших циљева. Овог пута у питању је била хуманитарна акција посвећена прикупљању
новца за помоћ малој Мињи
Матић, оболелој од спиналне
мишићне атрофије, веома ретке и прогресивне болести. Акција је спроведена у недељу, 1.
новембра, на платоу испред
Месне заједнице.
А тамо се све шаренело од
штандова на којима су племенити људи, свако на свој начин, дали све од себе не би ли
макар мало увећали шансе да
поменута девојчица живи нормалним животом.
Према речима једне од орга ни за тор ки, Зо ре Чу брић,
чланице Савета Месне заједнице и удружења „Етно-кутак”

Месне актуелности

Удружења и појединци на истом задатку
и „Волонтери Качарево”, житељи тог места су се, упркос
хладном времену и магли, у
великом броју одазвали акцији и успели да прикупе 184.160
динара за лечење Миње.
– Показали смо да смо месна заједница свих грађана и
да ћемо се увек одазвати акцијама чији је циљ активизација

заједнице у позитивном смеру. Качаревци су показали да
су добар и хуман народ и да
заједно могу много да постигну
– на ве ла је ова агил на
Качаревка.
Велики допринос свему овоме дали су локални привредници, многобројна удружења,
институције и појединци...

Величковић ове године је производио малтене само купус.
– Колико чујем, код многих
је подбацио. Такав је случај био
и на моје две парцеле од по
пола ланца – нa једној је губитак достигао 20 одсто у односу

„ГЛОГОЊСКА ЈЕСЕН”
ТЕК ДО ГО ДИ НЕ
Удружење повртара је ове
године, иако тешка срца,
због специфичности ситуације, морало да одустане
од организације традиционалне
манифестације
„Глогоњска јесен”, иако је
први пут у најави био дводневни програм.
Сматрали су да је боље
да у околностима пандемије прескоче популарну глогоњску „Купусијаду”, као и
да се што боље припреме
за јубиларну петнаесту.
на прошлу годину, а на другој
око десет. Проблем је кренуо
још у развоју биљака, када су
многе почеле да труле. На то
су утицале екстремније температуре, па се много заливало
како се купус не би сушио, а
било је проблема и с бувачем
и црвима, који настају из лептира и уништавају средину главице, па сам их третирао пестицидима. На крају ипак имам
квалитетан купус, што се види
и по кисељењу, јер добро опстаје иако нисам стављао ни
конзерванс ни винобран, већ
само воду и четири одсто соли. Већ сам готово све обрао;
остало ми је још око четврт
ланца, док би укупно требало
да буде до пет тона. Што се цене тиче, добра је и на панчевачкој пијаци продајем на џак
за 30 динара по килограму, а
радим и услужно рибање купуса за десет динара скупље – наводи овај произвођач.

ИСПРАВКА
У претходном, 4889. броју „Панчевца”, у тексту
под насловом „Без ентузијазма нема ни одличне
капљице”, приликом набрајања наших суграђана
који су остварили успех
на Трећем међународном
фестивалу ракије, одржаном 24. октобра у Панчеву, ненамерно је изоста вљен
Алек сан дар
Станишић.
Он је победио са својом
ракијом у категорији безбојне дуњеваче међу 113
узорака. Његова трешњевача је делила друго место, а у екипној конкуренцији био је четврти од 103
такмаца.

Банатско Ново Село: Изложба уметничке фотографије
Марћеле Корњан Стојичић
отворена је у суботу, 31. октобра, у Дому културе. Народни оркестар те установе
снимао је у „Студију М” у Новом Саду румунске музичке
нумере с вокалним извођачима из Новог Села за потребе
РТВ2.
Долово: Четрнаестогодишњем
Данилу Дедуљу, који болује
од опаког тумора абдомена,
хитно је потребна новчана помоћ, а сви људи добре воље
то могу да учине уплатом на
текући рачун 200-12298033278 (Та ња Де дуљ, Са ве
Kовачевића 59, 26227 Долово). Локални аматерски сликар Живко Новковић, који води Уметничку задругу „Васица”, основану под окриљем
Дома културе, окупио је у
свом кућном атељеу троје ученика основне школе: Сару Стојиљковић, Ану Филипов и Валентина Бањаша, како би им
демонстрирао сликарске технике. Чланови удружења пензионера посетили су у четвртак, 29. октобра, манастире
Нимник и Тумане.
Глогоњ: Након молби Месне
заједнице упућених ЈП-у Пошта Србије кренули су радови на уређењу фасаде зграде
поште у селу, а у наредним
данима тај објекат ће бити
комплетно реконструисан и
уређен. Фудбалери су у комшијском дербију победили
„Темпо” из Сефкерина с 3 : 2.

Иваново: Удружење банатских Бу га ра „Ива но во –
Банат” афирмише свој, палћенски језик и тако што на
друштвеним мрежама објављу је азбу ку и ка рак те ри стичне изразе.
Јабука: Мештани уређују приобаље у селу уз договор с Месном заједницом, која апелује на поједине грађане да не
бацају свој комунални отпад
поред реке. Отворена је и трећа пекара у селу.
Качарево: Удружење грађана
„Волонтери Kачарево” приредило је хуманитарни базар за
помоћ при лечењу мале Миње у недељу, 1. новембра, када је при ку пље но бли зу
190.000 динара. Промоција
нове књиге Наде Малек „Кораци”, која је била заказана у
четвртак, 29. октобар, одложена је због здравственог стања ауторке, а нови термин биће накнадно утврђен.
Омољица: Оснивачка скупштина Пчеларског друштва
„Омо љи ца” одр жа на је у
уторак, 3. новембра, у Дому
културе.
Старчево: Припремом за изградњу паркинга почели су радови на реконструкцији Кестенове улице, а у току је рехабилитација коловоза у Војвођанској и Виноградској улици.

На последњој свечаној седници Савета МЗ уручена су два
признања „Заслужни Старчевац”, и то Одбојкашком клубу
„Борац” за остварене спортске
резултате и Ненаду Хаџи Милетићу за исказану хуманост.
Радно време музеја у новембру је уторком од 16 до 18, четвртком од 13 до 15, a недељом
од 12 до 15 сати, док за посете
ван предвиђеног времена треба позвати бројеве телефона
631-144 или 063/565-752.

АКТИВНОСТИ БРЕСТОВАЧКЕ ШКОЛЕ

Подељена срећа
– двапут већа
У брестовачкој Основној школи „Олга Петров” недавно је, у заједничкој организацији васпитача, учитеља, наставника и
ученичког парламента приређена „Дечја
недеља”.
Током тих седам
дана, према речима
ди рек тор ке шко ле
Далиборке Бојковић
Брети, све време је
истицан значај слогана „Подељена срећа два пута је већа”.
– Уприличили смо
број не ак тив но сти,
попут изложбе радова, то јест песама и прича о
другу и другарици; предшколци су размењивали албуме с
цртежима и водили разговоре о правима и обавезама, а
постављени си и радови ђака
из целе школе направљени од
јесењих плодова и рециклажног материјала. Приређена
је и традиционална продаја
шешира, а сав прикупљени
новац дониран је за лечење
девојчице Лане Јовановић.
Предшколци и ђаци нижих

Новац од шешира за
лечење мале Лане
разреда су у дворишту школе
пуштали змајеве и балоне, док
су њихови другари из виших
разреда у холу школе направили изложбу на тему „Зашто
волим Србију” – наводи директорка школе.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

10

КУЛТУРА

Четвртак, 12. новембар, 19.30, дворана „Аполо” Дома омладине: књижевно вече Радмиле Петровић и Катарине Митровић.

ПАНЧЕВЦИ У АНТОЛОГИЈИ АФОРИЗАМА

Године заплета
језику. Поповић, са шездесет
четири афоризма, и Чотрић,
са деведесет пет афоризама,
налазе се међу ауторима који
имају највећи број објављених мисли у овом антологијском избору.
„Верујем да ће ова антологија кроз писање српских афористичара из разних углова
осветлити деведесете године
двадесетог века, које су у целини трагичне по Србију и
њен народ; то су године када
смо имали ратове, хиперинфлацију, масовне демонстрације, медијски мрак, изборне
манипулације и друге врсте
злоупотребе власти и обмањивања народа – и када смо
имали великог Вођу”, написао је у предговору Антологије њен приређивач Драган
Огњановић, иначе и сам афористичар и управник библиотеке у Прокупљу.

избор

МОЈ
МОЈ
Како наћи унутрашњи мир
Неда Гаврилов,
економски техничар
ФИЛМ: Мислим да све иде с
годинама. Некада сам имала
другачија интересовања кад
су у питању филмови. Сада
су ми некако филмови у којима глуми Ричард Гир опуштајући. Сви су ми подједнако занимљиви, али на мене је
можда најјачи утисак оставио филм „Јесен у Њујорку”.
Диван и емотиван филм. У
питању је страствена и несвакидашња љубавна романса између педесетогодишњег њујоршког власника ресторана
и двадесетједногодишње девојке. Прича о љубави која се
за кратко време распламсала
између човека који не верује
у вечну љубав и девојке која
живи за тај тренутак. Прича
о ризику који треба прихватити да бисмо могли стварно
да живимо и волимо. Вил има
све атрибуте савременог мушкарца. Он је богат, згодан и
жене га воле. Шарлота је млада искрена девојка жељна провода, која се забаве ради упушта у везу са старијим мушкарцем. У почетку, Вил је
за ин те ре со ван за Шар ло ту
очекујући још једну пролазну
романсу, али приликом њихових сусрета долази до генерацијског јаза, који ће, без
обзира на све, изазвати необјашњива сензуална осећања.
И баш онда када Вил буде покушао да раскине везу, јер верује да је крај увек неминован, Шарлота га изненађује

Страну припремила

Мирјана
Марић

Двадесет треће издање Панчевачког џез фестивала ове године се одржава уживо од 5.
до 7. новембра у дворани Културног центра Панчева. Публика ће имати могућност да бесплатно гледа концерте шест
интернационалних састава музичара из Србије, Хрватске, Аустрије, Италије и Израела.
Прве фестивалске вечери, 5.
новембра, у 19 сати, наступиће
вокалисткиња и композиторка
Ирина Карамарковић, која последње две деценије живи и ради у Аустрији. Ова уметница
ће на концерту у Панчеву представити програм „Gunslinging
Charles – Tribute to Charles Mingus”, посвећен једном од најзначајнијих музичара у историји џеза – контрабасисти и
композитору Чарлсу Мингусу.
Ирина Карамарковић ће наступити с музичарима из Београда: гитаристом Братиславом Радовановићем, саксофонистом
Душаном Петровићем, басистом Браниславом Радојковићем и бубњаром Феђом Франклином. Наступ на Панчевачком џез фестивалу биће интернационална премијера њеног
новог концертног програма.
О концепту бенда и наступа
на фестивалу Ирина Карамарковић је рекла:
– Мингус је један од мојих
најбитнијих музичких утицаја
и у великој мери је допринео
естетици мог дела. Писала сам
и магистарски рад о политичком у његовом стваралаштву.
Мингус је углавном познат као
басиста, али ја га видим као
композитора, филозофа и иноватора. Не верујем у ’класичне’ омаже и делу овог човека
морам приступити аранжерски
радикално и иновативно.
У наставку вечери, од 20.30,
наступиће италијански пијаниста и композитор Данијелe ди
Бонавентура са својим саставом „Band’Union”. Овај ветеран
тамошње сцене од почетка каријере је представљао идеалан
пример музичара који трансцендира жанрове – без обзира
на то да ли се ради о џезу, класици, или традиционалној музици медитеранског поднебља.

Дискографски активан од средине деведесетих, наступио је
на преко 90 албума као бендлидер или гостујући музичар, те
свирао с легендама италијанског џеза попут Енрика Раве,
Паола Фрезуа, Стефана Боланија и многих других. С квартетом „Band’Union” од 2013.
снимио је неколико албума,
представљајући се као непревазиђени лиричар и бендлидер
коме су у првом плану лепота
мелодије и кристално јасни
аранжмани. Последњи албум
овог бенда „Garofani rossi” („Црвени каранфили”) представља
колекцију обрада протестних и
борбених песама насталих широм света, међу којима су и класици „Bella ciao”, „Hasta siempre, Comandante”, популарна
„Internacionala” и многе друге.
Друге фестивалске вечери,
6. новембра, у 19 сати, наступиће дуо реномираних џез пијаниста са ових простора – Васил Хаџиманов из Србије и Матија Дедић из Хрватске. Њих
двојица су наступили први пут
заједно на „Либурнија џез фестивалу” пре четири године –
уз пратњу ритам-секције, а потом и на концертима са Габи
Новак и Бисером Велетанлић,
где су се нашли у инструменталном фокусу. На месту првог сусрета, у Опатији, прошле
су године поново засвирали заједно као дуо, а сада ће у овом
формату први пут наступити
пред публиком у Србији, на
Панчевачком џез фестивалу.
– Фокусираћемо се на наш
ауторски рад – и Матија и ја
имамо довољно материјала за
један такав наступ. Свираћемо
нумере из нашег читавог опуса, откад се бавимо музиком –
каже Хаџиманов, најављујући

један од концерата какве домаћа публика није често у прилици да види.
У наставку вечери, од 20.30,
наступиће интернационални
састав аустријског саксофонисте Волфганга Пушнига „Fulsome X”. Још као младић овај
саксофониста је био један од
суоснивача чувеног састава „Vienna Jazz Orchestra”, који ће и
да нас
оста ти
упамћен као један од најкреативнијих састава
у историји европског џеза. Поред
му зи ча ра с ма тичне сцене, сарад ни ци су му
били и амерички
великани Линда
Шарок и Џамаладин Такума, а
свирао је и у поста ва ма ле ген дарне Карле Блеј.
Од осамдесетих паралелно гради и бендлидерску каријеру.
Пројекат „Fulsome X” посвећен је филаделфијском гитаристи Рику Ијанаконеу и заснива се на извођењу његових
необјављених композиција. Овај
аутор је стварао у духу „хармолодије” коју је крајем седамдесетих и почетком осамдесетих развио фри-џез пионир Орнет Колман необичним спајањем слободног џеза и фанка.
Треће фестивалске вечери, 7.
Новембра, у 19 сати, наступиће израелски пијаниста Гај Минтус. О специфичној лиричности и сензибилитету који су глобалној џез сцени донели израелски музичари – а нарочито
пијанисти – већ је много тога
написано из пера критичара, а
Гај Минтус није изузетак.

Гај Минтус ће у Панчеву наступити соло, с концептом који ка рак те ри шу и пе ва ње и
електронски луп ефекти. Користећи аплаузе, пуцкетање прстима, битбоксовање, уз препознатљив свирачки стил на
клавиру, Минтус на концертима звучи попут комплетног бенда и наговештава маштовит, јединствен сценски перформанс.
У наставку вечери, од 20.30,
наступиће нишки састав „Eyot”,
који већ пуних дванаест година гради успешну интернационалну каријеру. Дејан Илијић
на клавиру, Слађан Миленовић на гитари, басиста Марко
Стојиљковић и бубњар Милош
Војводић заједно су од првих
дана бенда и доследно се држе
музичких идеја због којих су
постали препознатљиви, до те
мере да се тачно зна шта је
’Eyot звук’ као слушалачка асоцијација. А то је: скандинавска пи ја ни стич ка шко ла на
трагу Есбјерна Свенсона, као

слушалачка асоцијација, али и
мелоса балканских земаља; суптилне динамичке градације у
маниру построка, које прерастају у епска крешенда; напослетку и пажљиво уклопљени
непарни ритмови на које називом указује и нови албум
„557799”, објављен за амерички „Ropeadope Records”.
Пан че вач ки џез фе сти вал
одржава се у организацији Културног центра Панчева, уз покровитељство Министарства
културе и информисања Републике Србије, Покрајинског секретаријата за културу, јавно
информисање и односе с верским заједницама, Италијанског института за културу, Аустријског културног форума,
Амбасаде Израела у Београду
и „Дунав осигурања”.

ПОЧЕЛО БИЈЕНАЛЕ УМЕТНОСТИ

Уметност је мирис живота
јер у то верује још чвршће него он. На тренутак ослобођени генерацијског сукоба, Вил
и Шарлота започињу несвакидашњу љубавну везу, која ће
изменити Вилова схватања о
женама и одговорности. Научиће да искрена, истрајна,
застрашујућа, изазивачка и
весела љубав мења све.
Од домаће кинематографије издвајам „Маратонце”, који су заиста непревазиђени.
Филм се може гледати безброј пута и увек изазива смех
и добро расположење.
МУЗИКА: Прија ми музика
шездесетих. Тиха музика која умирује, није важно да ли
је страна или домаћа. Уз то
увек иде и добра књига.
КЊИГА: Било је разних интересовања, али бих се задржала на нашим књижевницама, попут Мир-Јам и Јелене
Бачић Алимпић. Од прве књиге „Рингишпил”, па до књига
„Његове беле рукавице”, „Писмо госпође Вилме”, „Казна
за грех”. Не бих се задржала
на некој посебно, јер су све
тако опуштајуће за данашње
тешко време. Свака од њих је
посебна на свој начин.

Деветнаесто Бијенале уметности у Панчеву, које се ове годи не одр жа ва под на зи вом
„Смрт уметности, живела уметност!”, свечано је отворено 31.
октобра у Народном музеју у
Панчеву. На отварању су се
присутнима обратили Марија
Јевић, чланица Градског већа
за културу и омладину, Ивана
Маркез Филиповић, уредница
програма и кустос, као и Сања
Латиновић у име четворочланог ауторског тима овогодишњег Бијенала.
Марија Јевић, чланица Градског већа за културу и омладину, на отварању манифестације је рекла:
– У овом тешком тренутку,
кад је пандемија поставила тако високе изазове, чини ми се
да је највише оштетила културу и уметност. Похваљујем Бијенале што је смогло снаге да
се ухвати укоштац са овом пошасти, да организује овако важну интернационалну манифестацију и тиме још једном
утврди значајно место на културној мапи Европе. Град Панчево је подржавао и убудуће
ће подржавати овако квалитетне програме.
Ивана Маркез Филиповић,
уредница програма и кустос,

подсетила је да је Бијенале најстарија уметничка манифестација у Панчеву, а у Србији међу три најзначајније, уз Октобарски салон у Београду и „Меморијал Надежде Петровић” у

Сања Латиновић, чланица ауторског тима овогодишњег Бијенала, на отварању је рекла:
– Ми као кустоски тим стали смо чврсто у одбрану уметника који су, упркос разним

ФОТО: М. ЗОРИЋ

У управо објављеној Антологији српског афоризма од пада Берлинског до пада Српског зида „Године заплета”,
међу сто четрдесет аутора, заступљена су и двојица панчевачких афористичара: Зоран
Т. Поповић и Александар Чотрић. Књигу која представља
избор из стваралаштва аутора кратке форме насталог деведесетих година прошлог века приредио је Драган Огњановић, а издавач је Народна
библиотека „Раде Драинац”
из Прокупља.
У антологији „Године заплета” налазе се афоризми
чланова Београдског афористичарског круга, аутора окупљених око сатиричног листа „Јеж”, али и неких других, мање познатих афористичара из Србије и других
бивших југословенских република који пишу на српском

Учесници из Србије,
Хрватске, Аустрије,
Италије и Израела

ПРОМО

Тематски програм

ТРИ ДАНА, ШЕСТ КОНЦЕРАТА

ФОТО: ПЈФ

Петак, 6. новембар, 19 сати, дворана Културног центра: концерт Васила Хаџиманова и Матије Дедићa (Панчевачки џез
фестивал).
Петак, 6. новембар, 20.30, дворана Културног центра: концерт Волфганга Пушнига (Панчевачки џез фестивал).
Субота, 7. новембар, 19 сати, дворана Културног центра: концерт Гаја Минтуса (Панчевачки џез фестивал).
Субота, 7. новембар, 20.30, дворана Културног центра: концерт састава „Eyot” (Панчевачки џез фестивал).
Среда, 11. новембар, 19 сати, дворана Културног центра: концерт клавирског дуа Марија Гођевац и Драгомир Братић.

ПРОМО

Музика

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋИ ПАНЧЕВАЧКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ

ФОТО: ПЈФ

Културни телекс

Петак, 6. новембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

Катарина Јовановић Алфа
Чачку. О организацији актуелног издања манифестације она
је рекла:
– Овогодишње Бијенале је,
уз помоћ одабраног ауторског
тима, спремано интензивно две
године, уз велике бриге око разних непредвиђених ситуација с којима смо се борили као
појединци и као цела земља.
Резултат је оправдао наш труд.

изазовима и комплексном друштвеном и политичком времену, остали доследни својим идејама и борили се за слободу
мишљења и уметничког деловања. Живели уметници, живела уметност!
На отварању је своје перформансе у два различита простора извело троје уметника: Славко Богдановић, Драган Војводић

и Катарина Јовановић Алфа.
По завршетку уметничког програма одржан је свечани коктел у Галерији савремене уметности. У оквиру овогодишњег
програма радове је изложило
двадесет уметника из Србије и
Хрватске.
Пред сам крај Бијенала део
програма ће бити одржан у „Гете институту” у Београду. У том
простору ће 26. новембра бити
организован округли сто и представљени фестивалски каталог,
као и аутори и текстописци који су учествовали у стварању и
представљању модела мишљења у уметности познатог као
„друга линија”.
Деветнаесто издање манифестације Бијенале уметности,
под називом „Смрт уметности,
живела уметност!”, на програму је од 31. октобра до 27. новембра у више излагачких простора у Панчеву. Овогодишњи
концепт је осмислио четворочлани ауторски тим у саставу:
др Ивана Башичевић Антић,
Сања Латиновић, др Селман
Тртовац и Стеван Вуковић, а
реализује га Културни центар
Панчева, уз покровитељство
Града Панчева и Министарства
културе и информисања Републике Србије.
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ПАНЧЕВЦИ БИЦИКЛИСТИ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ДВА ТОЧКА ЗА РАДОСТ
Нема те особе која није села на бицикл бар једном у животу. Већ у најранијем детињству ставе нас на трицикл, па на бицикл с помоћним точковима, а неки људи касније толико
заволе вожњу на двоточкашу да им то
остане омиљено превозно средство.
Ова љубав понекад прерасте и у спорт.

Рекреација и преиспитивање
Александар Плећаш (47) почео је да
студира ДИФ, али је завршио Медицински факултет. Отац је, како каже,
најимпресивније девојчице на свету
и запослен је као лекар специјалиста
на Одељењу гинекологије и акушерства Опште болнице Панчево. Бицикл
вози откад зна за себе.
– Прве вожње се не сећам, али се
сећам огуљених лактова и колена. Било је ту разних типова и форми бицикала. Данас имам два: један обичан
градски који користим свакодневно
и један спортски за тренинге. Технологија израде бицикала и припадајуће опреме последњих година је у експанзији, па су и њихове цене врло високе јер се израђују од карбонских
влакана и других скупих легура. Ја
лично поседујем италијански бицикл
„De Rosa” са „Campagnolo Super Record” деловима и карбонским точковима. Својим карактеристикама надилази моје физичке способности,
али задовољава мој его – објашњава
Александар.
Бицикл сада вози рекреативно, колико му прија, а некад је озбиљно
тренирао и освајао медаље на такмичењима по целој бившој СФРЈ. Међу
својим победама издваја најбољи пласман на Првенству Србије за јуниоре
и исте године отварање сезоне у Поречу, где су се, поред наших, такмичили и Италијани и Аустријанци.

нингу борилачких
спор то ва би ли су
све јачи. Тако сам
престао... Тренирао
сам много спортова у жи во ту, али
бицикл ми је остао
на првом месту –
објашњава он.
Александар се бавио посебном врстом би ци кли зма
која у нашој земљи
није баш толико заступљена и управо
због тога је остао
запамћен.
– Почетком 2006.
го ди не од лу чу јем
Дарија Ђорђевић да оснујем свој клуб
екстремних спорпређеног пута, а онда је на реду издр- това „Freestyle”, у који су се, поред
жљивост такмичара... Веома је битно BMX и MTB бициклиста, укључили
у ком делу такмичарске сезоне се и возачи скејтборда, ролера и тротиспортисти налазе, па самим тим по- нета. Купио сам десетак справа и
скакаоница и поклонио их локалним
стоје типови тренинга који се раде.
– Најбитнији су љубав према спор- скејтерима и бајкерима, али су те
ту и жеља за тренирањем, а све оста- справе, нажалост, једна по
ло произлази из тога. Основни моде- једна крадене и продаване
ли тркачких бицикала могу да се на- на локалним отпадима за
ђу за 300–350 евра и такав бицикл је ситниш. Направио сам тим,
сасвим добар и довољан за почетак – у којем су се посебно истицали Иван Адамов и Микаже Дарија.
Вози четири пута недељно када су лош Стајин. Они су се таквременски услови добри, а зими тре- мичили и у иностранству.
нира на кућном тренажеру. Најдужа То је био леп период мог
релација коју је прешла бициклом из- жи во та. Оби ла зи ли смо
гра до ве у Ср би ји и
носи 120 километара!
– На бициклизам не гледам као на околним земљама, правинешто што ми одузима време или при- ли видео-снимке, живели
чињава напор, већ као на начин живо- сво је сно ве... – при ча
та. Ниједан спорт не пружа могућност Александар.
Каже да за уживање у вода сваки пут, кроз сваку вожњу, видите нешто ново или доживите неко но- жњи није пресудна сума ково искуство. Свеједно да ли је то град- ја се одвоји за куповину биска или планинска во- цикла, али да квалитетнижња, или тренинг. Чак и ји делови, а наравно и цео
када се вози иста рута, бицикл, омогућавају бољи
сваки пут је другачије… доживљај и лакоћу у вожњи.
– закључује она.

Бициклизам је уживање

Животни пут
Александар Трбовић (46)
по занимању је организатор робног промета.
– Кад сам био мали,
живели смо у селу. Својих првих „корака” на
бициклу сећам се веома
добро. Тек што сам научио да возим на два точка, спао је ланац с ланчаника, а бицикл није
имао ручну кочницу, већ
само ножну, па нисам
могао да се зауставим.
Александар Плећаш На средини пута је била
цигла, а иза ње разбије– За мене бициклизам није пуко на флаша, па може да се претпостави
окретање педала, како већина људи шта се после десило... Мој отац је годоживљава тај спорт. Овај спорт има лим рукама поломио тај бицикл насвоју физичку, техничку и контем- пола, док сам ја стајао крвав од главе
плативну страну. Неопходно је, по- до пете, дословце – прича Александар.
ред доста дугих и исцрпљујућих треМеђутим, то га није одвукло од чунинга, да водите рачуна о исхрани и десне играчке на два точка. Напропериодима одмора. С друге стране, тив, бицикл му је заправо одредио
морате да савладате вожњу узбрдо, животни пут, како у спортском, тако
као и технички захтевнију вожњу низ- и у пословном смислу.
брдо, а све то на врло малој дистанци
– У двадесет трећој години сам поу односу на остале возаче. А кад вам чео да радим за „Peugeot Cycles”, где
падне шећер и кад сте исцрпљени сам за кратко време доспео до места
онако распети на бициклу – јер би- директора продаје бицикала. После
цикл, кад погледате из горње пер- тога сам радио у једној продавници и
спективе, има симбол крста – онда сервису бицикала у Панчеву, која наконтемплирате о разним питањима и жалост више не постоји, да бих посмислу живота – закључује он.
том отворио своју фирму. У отварању
продавнице ми је помогла породица,
Начин живота
која ме је подржала у потпуности. КаДарија Ђорђевић (21) студенткиња је ко су обавезе према продавници од
Технолошко-металуршког факултета које сам почео да живим расле, тако
и члан Триатлон клуба „Тамиш” из сам смањивао вожње, а и болови у
Панчева у категорији млађих сениора. колену због повреде на једном тре– Бициклизам је
по стао део мо је
спорт ске ди сци плине када сам почела да тренирам
триатлон. То је доста специфичан и
напоран спорт и за
мене је представљао још један изазов у којем бих могла да се окушам
– прича Дарија.
Тре нин зи
су
увек другачији. Један је посвећен повећању снаге, наАлександар Трбовић
ред ни
ду жи ни

била је 500 километара пространствима Баната.
– Као и код сваког превозног средства, најчешћи су дефекти гума и самих точкова. Озбиљнији су кварови
мењача или кочница, али све се то
релативно брзо решава. Повреде су
такође део спорта, па тако и бициклизма, а најчешће су проузроковане
падовима у току вожње. Настрада рука, нога... Битно је увек и при свакој
вожњи носити кацигу, јер она заиста
може да сачува главу! – закључује он.

Планински бициклизам
Дамир Андрић (43) предузетник је, а
бицикл вози од своје пете године. Како каже, „опасно” се заразио појавом
BMX-а на нашим просторима 1984.
– На планински бицикл сам прешао 1987. и остао му веран до данас.
Прва вожња коју заиста памтим била
је она када смо мој друг и ја бициклима отишли до Девојачког бунара
1. маја 1990. године – прича Дамир.
У планинском бициклизму почео
је да се такмичи 1994. године.

Приповедач ове књиге је син познатог одметника који истражује
потеру за оцем, а све што ће наћи
води га према литератури и бројним питањима. Шта је отац? Шта
је митски отац? Шта су жртве? Ко
су уметници? У каквом су односу
судбина и изванредна књижевност?
Два читаоца који до 11. новембра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Ко су за вас уметници?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Танго по жару”
Слободана
Станишића
Дамир Андрић

– Пријатељ и ја смо отишли бициклима на Кошутњак да гледамо трку.
Не сећам се више како, али пријавили
смо се и за учешће, и то у обе тада постојеће дисциплине. Након трке бициклима смо се вратили у Панчево. Тог
дана сам осетио адреналин који трке у
планинском бициклизму носе и више
се није могло назад – објашњава.
Планински бициклизам је потпуно
другачији спорт од „обичног” бициклизма – првенствено зато што је индивидуалан, док је друмски, такмичарски бициклизам прави тимски
спорт.
– Не такмичим се због
резултата, већ због осећаја који ми вожња бици кла пру жа. Глав на
предност у односу на већину осталих спортова
јесте то што вам у овоме треба само бицикл.
Не морате имати друштво да бисте се њиме
бавили, ни термине у салама. Једноставно, када
имате времена и жеље,
седнете на бицикл и то
је то. А слобода коју бицикл пружа није својствена апсолутно ниједном дру гом спо р ту –
каже Дамир.
Последњих двадесет
Марјан Лукић пет година бицикл вози
практично сваког дана,
Специфичност тренинга је у томе у просеку око 320 дана годишње.
– Од када бројим, прешао сам бишто бициклиста има могућност да
ужива у природи и прилагоди опте- циклом око 440.000 километара. Порећење својим потребама. Може се стоји она изрека да не постоји лоше
возити брзо, кратко, дуго, лагано, у време, већ само лоша опрема и ја се
потпуно слажем с тим. Раније сам чедруштву, сам...
– Потребна је пре свега добра во- сто ишао на вишедневне туре бициља и разумевање онога шта вожња клом, у почетку до мора, касније чебицикла доноси човеку на такми- шће по егзотичним и туристима мачарском, али и на свакодневном ни- ње приступачним местима у нашем
воу. Ту пре свега мислим на соп- делу Европе. Последњих година се
ствено здравље и наравно еколошки екипа за та путовања осула, тако да
утицај. Добар бајк, који ће послужи- углавном идем на једнодневне вожње.
ти за свакодневну вожњу, може се Крајем овог лета, на иницијативу мог
на ба ви ти и за не ко ли ко хи ља да друга Владимира Савића, за деветнаест сати провезли смо 500 километадинара – објашњава.
Марјан се труди да вози свакоднев- ра кроз Банат. А најдужe је трајала,
но. На то највише утичу временски 24 сата, и била најнапорнија трка по
услови и обавезе на послу. Вожње козјим стазама Старе планине, када
умеју да буду дуге од тридесетак до сам прешао нешто више од 100 килосто километара, у зависности од пла- метара – прича он.
Мирјана Марић
на тренинга. Најдужа његова вожња
Марјан Лукић (45) по занимању је
професор физичког васпитања. Вишеструки је првак државе у свим дисциплинама триатлона у конкуренцији ветерана и секретар Триатлон
клуба „Тамиш”, најстаријег и највећег клуба у Србији.
– Мислим да сам имао пет-шест година када сам научио да возим чувену „понику”, и то по дворишту, а убрзо и по улицама моје Омољице. Бициклизмом као спортском дисциплином бавим се последњих девет година, од када сам почео такмичарски да
се бавим триатлоном – прича Марјан.

„Људи без гробова”
Енеса Халиловића

Роман „Танго по жару” прати доживљаје младог Стрнише Липића,
скитача низ скривене градске стазе, трагача за пролећним уздасима и погледима пуним надања.
Главни јунак је сада повучен у други план, а доминација препуштена његовом млађем брату Александру, чији је разред састављен
од самих генијалаца, што је виђено на нашим просторима.
Два читаоца који до 11. новембра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Кад бисте заплесали танго?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
који је ваш омиљени стрип из детињства. Књиге из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„’Алан Форд’, ’Загор’, ’Блек Стена’, ’Kомандант Марк’, ’Kапетан
Мики’, ’Мистер Но’, ’Дилан Дог’...
Тешко је одлучити, сви су били део
мог одрастања.” 064/1119...
„Хиљаду му скалпова и свих ми
бубњева Дарквуда, наравно да је
то ’Загор’!” 064/2331...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање колико често нешто слажете:
„Сваки пут кад кажем да од сутра почињем да учим. Поздрав од
вечитог студента.” 063/1190...
„Ређе него што заобилазим истину.” 061/1001...
Д. К.
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Drage sugra|anke i sugra|ani,
^estitamo vam 8. novembar,
Dan grada Pan^eva

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

Телефон 013/33-43-45

Петак, 6. новембар 2020.

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа. 063/705-18-18,
335-930. (р)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

SUZUKI SWIFT 2000
атестиран гас 5 врата
регистрован 15.10.2021.
Власник 800 евра.
062/856-17-38. (СМС)

ТУЧАНЕ пећи чврсто гориво, тросед, две фотеље за 2.000. 064/290-4644. (297652)

ПРОДАЈЕМ опел астра
71, 1.7 дизел, хечбек.
Тел. 063/789-11-18.
(297598)
ПРОДАЈЕМ машину за
производњу папирних
врећа. Тел. 064/424-9510. (297588)

ЛЕД, ЛЦД телевизори,
откуп слупаних и неисправних. 060/078-47-89,
063/778-47-89. (297737)

НА ПРОДАЈУ круњач
прекрупач „Оџаци” црвени у одличном стању.
064/430-56-53 (СМС)
ПРОДАЈЕМ: рафове, тезге, полице, ТА пећ 6 кв,
клима 24 gree, ваге.
063/816-03-03. (297439)

ПОЛО 1.4, бензин, 2000.
годиште, 144.000 км, регистрован до маја 2021,
1.400 евра. 062/832-3638. (297608)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катаПУНТО 3, 2011. годиште, лизатора, продаја дело1.3 MJET, 5 В, аларм,
ва, долазим на адресу.
клима, власник.
069/203-00-44, 066/409064/913-72-24. (297725) 991. (296507)

(1/296421)

Стовариште „Близанци”

нуди
све врсте угља
и лом палете
даске за огрев

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

ГОЛФ 4, 1.4, 2002, петора врата, фул опрема,
регистрован годину.
064/130-36-02. 297736)
ФАБИЈА 1.2, 2014, атестиран плин, 87.000 км.
064/130-36-02. 297736)
ФИЈАТ линеа 1.4, 2011,
атестиран плин, фул
опрема. 064/130-36-02.
297736)
ПАНДА 1.2, 2007, фул
опрема, 131.000 км, на
име. 064/130-36-02.
297736)
РЕНО клио 1.2, 16 В,
2002, клима, централно,
серво, одличан.
064/142-55-93.
8297741)

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

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

МЕРЦЕДЕС А 160, 2001.
годиште, регистрован,
одржаван, цена 1.600
евра. 064/517-84-21.
(297740)
КОМБИ теретни, фолксваген транспортер Т 3,
700 евра, опел кадет 220
евра. 061/171-54-06.
(297795)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Сушени вреоци 13.000
Пљевља
12.600
Костолац
8.000
Ковин коцка
7.500
Сирови вреоци 8.000
Дрво на палети13.000
063/893-89-87
065/893-89-87
ИСПОРУКА ОДМАХ

СУДОПЕРА, угаона гарнитура, орман, самачки
кревет, двосед, фотеља
мојца. 063/861-82-66.
(297690)
МЕСНАТИ прасићи, свиње, јагањци, могућност
клања и печења.
060/037-11-96. (297462)

ПРОДАЈЕМ фијат 500 л,
2013. годиште. 065/85393-29. (297630)

ПЕЖО 207, 1.4, 2008,
петора врата, фул. Атестиран плин. 064/58750-24. (297736)
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ПОВОЉНО на продају
три алпске козе старости
од једне до три године.
Тел. 065/601-84-86.
(297651)
ПОВОЉНО продајем
тросед, двосед, фотељу,
регал и две витрине. Тел.
063/825-18-62. (297642)
ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет
горење, стилску комоду,
ТВ комоаду, радни сто,
сточић за дс. 063/75032-32. (297675)
ПРОДАЈЕМ собно цвеће:
јапанско дрво новца,
красула, да оплемените
ваш простор. 063/75032-32. (297675)
ПРОДАЈЕМ 180 комада
беле фасадне цигле,
6,75 м² багремовог паркета, металну ограду са
капијом 7,5 м, два дрвена прозора 120 х 90, са
шалонима. 063/750-3232. (297675)
КЛУПЕ дрвене, три комада, замрзивач 310 л,
гарнитура ТДФ, потребно тапацирати. 063/75032-32. (297675)

ПРОДАЈЕМ ауто даеву
такума, 2001, бензин,
метан. Тел. 064/004-5230. (297643)

КОМБИНОВАНИ фрижидер, веш-машина, телевизор ЛЦД, сто, столиПРОДАЈЕМ суве орахове це, фотеља. 063/861-8266. (297690)
талпе и витраблок 45
ком. Тел. 060/715-08ПРОДАЈЕМ осам метара
ГАРАЖЕ
93.(297337)
букових дрва, повољно,
и шест комада столица.
ПРОДАЈЕМ ТА пећ АЕГ
Тел. 355-039. (297724)
ИЗДАЈЕМ зидану гаражу, и шпорет на чврсто гоКотеж 1, код Максија.
риво. 069/204-07-47.
ПРОДАЈЕМ веш-машину
063/122-55-22. (297729) (297591)
горење, нови модел 7 кг,
1.000 обртаја, одлична.
060/180-02-83. (297739)
„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 70
до 2.000 евра. 062/19336-05. (297793)

• 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

ПРОДАЈЕМ зидане гараже у Ул. Патријарха Чарнојевића 8. 063/315-872.
(296922)
ИЗДАЈЕМ гаражу.
063/332-772. (297662)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
гаражни простор од 130
квм, у Тамиш капији.
063/175-62-95. (297667)
ГАРАЖУ издајем у Конструкторовој гаражи,
Котеж 2, први спрат.
063/122-55-22. (297729)

АПАРАТИ
ВЕШ-МАШИНЕ и половни делови од веш-машина. 013/252-05-10,
063/703-76-07. (297692)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре, долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/10111-47. (297633)
КУПУЈЕМ перје, старе
слике, сатове, стари новац, играчке, стрипове и
друго. 063/705-18-18,
335-930. (297631)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПЕЋ на пелет за етажно
грејање. 063/386-273. (р)

ПРОДАЈЕМ кревет комплет за једну особу, као
нов. 064/438-12-35.
(297610)

ДРВА за огрев јасен и вр- ИЗДАЈЕМ казан за печење ракије 120 л, са преба, повољно, преостала.
064/122-69-78. (297751) возом. 063/315-381.
(297774)
ПЕЋ на пелет за етажно
ЈАРИЋЕ продајем 250
грејање. 013/348-250.
динара/кг, може обрада.
(297477р)
062/167-16-81. (297776)
ПРОДАЈЕМ полован намештај (соба, трпезари- КОТАО на чврста горива
25 кв, центрометал, као
ја), повољно. Тел.
064/178-13-73. (297771) нов. 063/851-97-21. (297791)

ПРОДАЈЕМ краву са телетом. 064/493-85-69.
(297754)

ДРВЕНИ кревети нови
5.900, клик-клак, лежајеви од 15.300. 060/60014-52. (297778)
СВИЊСКЕ полутке на
продају. Тел. 013/632145, 060/500-30-91.
(297779)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре, долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/10111-47. (297429)

ПРОДАЈЕМ регал тросед, две фотеље, сточић,
фотеља, на расклапање.
063/224-015. (297756)
ПРОДАЈЕМ ТА пећи.
013/352-114. (297751)

ПРОДАЈА новог намештаја, столови од 4.500,
столице од 1.800.
060/600-14-52.
(297778)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, судопера 3.000, нова.
063/773-45-97. (297763)

КОКЕ носиље старе једну годину у пуној носивости, 200 динара.
063/315-381. (297774)

КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала. 313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (297601)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”
Ђуре Јакшића 3
Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26
РАСПОРЕД РАДА ЛЕКАРА И ВРСТЕ ПРЕГЛЕДА
Сви прегледи у Специјалној болници „Свети Василије
Острошки” заказују се путем телефона 064/100-79-26 од 14
до 20 сати и обављају се у истом периоду, с тим што сваки
од лекара ради само одређеним данима.
Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и
др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште
офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дијабетичара
г
имо
ласерске
интервенције на очном дну код дијабетичара.

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

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

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

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

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

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

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

Операција катаракте и о трошку РФЗО-а
– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација.

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

Уградња интраокуларних сочива
решава многе проблеме

• видно поље.

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

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

Војномедицинска
академија

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

др Миодраг
Шипчић
Војномедицинска
академија

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

dr sc. med.
Слободан Томић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Институт „Дедиње”

др Горан Митевски
Општа болница Панчево

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

др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

АКЦИЈE ОД 30. X 2020. ДО 12. XI 2020.
ПАКЕТ 1
КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ
Цена: 350 динара

•

ПАКЕТ 2
ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ, + ТРИГЛИЦЕРИДИ
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
Цена: 500 динара
ПАКЕТ 3
БИЛИРУБИНИ: укупни билирубин + директни билирубин

•
•

Цена: 220 динара

ПАКЕТ 4

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

др Предраг Вујић
Општа болница Панчево

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

•

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ PSA + fPSA + индекс
fPSA/PSA

Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5
ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT4 + fT3

•

Цена: 1.400 динара

ПАКЕТ 6
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА

•

ПАКЕТ 7
ЕНЗИМИ: AST + ALT + GGT + ALP

•

Цена: 200 динара
Цена: 500 динара

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

СТАНОВИ

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ два и по
хектара грађевинског земљишта, северна зона.
062/102-89-16. (297473)
КУЋА, 180 квм, нова,
Војловица, укњижено.
063/771-75-96, 063/78471-34. (296970)
ПРОДАЈЕМ кућу, три
стана, 8 ари плаца, Горњи град. 063/829-89-48.
(297208)
КУЋА, Горњи град, 150
квм, 3.8 ари плац, укњижена, 72.000. 066/355208. (297254)
ПРОДАЈЕМ нову кућу 9
х 12, завршни радови,
нова Миса, власништво.
064/221-36-12. (297619)

КУЋА на Кудељарском
насипу, 95 квм, чврста
градња, 4 ара плаца,
укњижена, 50.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (297738)
НА ПРОДАЈУ плац 28
ари на Кудељарском насипу,г радско грађевинско земљиште, излаз на
две улице. 068/408-9721. (297603)

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

064/64-39-721
ПРОДАЈЕМ један ланац
земље у Старчеву, прве
класе детелине. 060/70972-97. (297683)
ЦРЕПАЈА, лукс банатска
етно кућа, 80 квм, 8 ари,
комплет опремљена, само 49.900 евра. АМК некретнине. 061/262-0844. (297747)

СВЕТИ САВА, кућа за
рушење, 5 ари, 130.000.
(398), „Кров”, 060/55164-50. (297691)
КОТЕЖ 1, кућа 185 квм,
гаража, локал, 93.000.
„Јанковић”, 348-025.
(297749)
ПРОДАЈЕМ два ланца
земље, поред села, у Качареву. 064/178-85-36.
(297679)

НАЈЛЕПША стара вила у
Панчеву, 186 квм, 5,6
ари, 150.000. (398),
„Кров”, 060/551-64-50.
(297691)

ТЕСЛА, кућа 45 + 11,
2.61 ари, за рушење,
адаптацију. 069/744286. (297803)

КУДЕЉАРАЦ, ново, 240
квм, четворособан стан
и аутолимарско-лакирењрска радионица,
75.000. (398), „Кров”,
060/551-64-50. (297691)

ШАРПЛАНИНСКА, плац
9 ари, 24 м фронт, 2.500
евра ар. Јабучки - 2.5
ланца, под љескама,
45.000. 069/744-286.
(297803)

ВОЈЛОВИЦА, улични део
куће, 56 квм, двособан,
усељив, 12.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (297738)

ШИРИ центар, 6 ари,д
ве стамбене јединице,
250 квм, 120.000. „Јанковић”, 348-025.
(297749)

НОВА КУЋА у центру са
двориштем, 196 квм,
власник, договор.
063/232-757. (297628)

ПОНУДА

СВЕТОГ САВЕ, 30 квм,
27.900; 75 к вм, 69.800,
ВПР, нови станови.
069/655-214. (296370)
ТРОСОБАН стан, строги
центар, 72 квм, две терасе, трећи спрат, лифт,
ТА, могућност ЦГ,
70.000, договор. Звати
после 17 сати на тел.
064/119-60-06. (297639)
СОДАРА, 48 квм, ЦГ,
ВПР, потребно реновирање, 35.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-2383. (297645)

ГАРСОЊЕРА, 27 квм,
ВП, ЦГ, центар, на продају. 061/268-30-66,
063/737-62-92. (297664)
ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.
Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

ПРОДАЈЕМ нов стан, нова Миса, 43 квм, ниско
приземље, укњижен,
власник. 063/318-592.
(297644)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан у центру, 50 квм,
22.000 евра. Тел.
063/771-18-49. (297792)

ТОПОЛА 7 ари, 80, струја, вода, 20.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-2383. (297645)

КОТЕЖ 1, двособан, 50
квм, IV ЦГ, 31.500.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (297738)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска, преко пруге, пола
под воћем. 064/113-4776. (297648)

БАВАНИШТЕ, топ локација, старија кућа 70
квм, 1.400 квм, 19.900
ПРОДАЈЕМ кућу, Марги- евра. АМК некретнине.
та, 180 квм + 3.5 ара
061/262-08-44. (297747)
плаца. 063/740-22-41.
ВОЈЛОВИЦА, 68 квм,
(297660)
6,35 ари, усељива, укњиПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ две жена, 32.000, центар,
куће за мањи стан, влалокал ПР+ПК, 40 квм,
сник. 064/986-21-74.
40.000. 069/744-286.
(297672)
(297803)

ПЛАЦ, Новосељански, 9
ари и 13 ари, 1.500
евра/ар, ограђен.
069/744-286. (297803)

ПРОДАЈЕМ земљу у Долову, осма дуж, Ливадице. 319-754, 061/153-3461. (297674)

ХИТНО купујем кућу до
17.000 евра, исплата одмах. 062/108-21-24.
(297716)

ЦЕНТАР, кућа за рушење 2.75 ара, 50.000.
(398), „Кров”, 060/55164-50. (297691)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стару кућу,
оквир пруге. 060/55164-50. (297691)

d.o.o.

Taksam invest
Pančevo, Ružina 14

КОТЕЖ 1, 78 квм, V, ЦГ,
тераса, 40.000, двособан. 069/744-286.
(297803)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ од власника
гарсоњеру у Самачком
хотелу. 060/157-18-54.
(297589)
КУПУЈЕМО станове, куће, исплата одмах.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (297645)
ПОТРЕБНА гарсоњера и
једнипособан, Тесла, Котеж 1, брза реализација.
069/744-286. (297803)

тар, гас, намештен.
065/523-04-18. (297582)

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

ИЗДАЈЕМ на новој Миси
КУПУЈЕМ мањи стан за
готовину. 060/551-64-50. сређен намештен мањи
стан. Тел. 063/171-96(297691)
16. (297607)
КУПУЈЕМ мањи стан у
ЈЕДНОСОБАН, дворизгради, готовинска исшни стан за издавање.
плата. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71. 061/175-00-15, 064/145(297685)
47-48. (2976239

ПРОДАЈЕМ стан у БаИЗДАЈЕМ кућу око 100
натском Карловцу или
квадрата
са двориштем.
мењам за одговарајући у
060/142-22-13
(СМС)
Панчеву. 066/362-597.
(297743)
ИЗДАЈЕМ стан у Жарка
Зрењанина 53-а, приземље, комплетно опреАМК некретнине, купомље, 38 квм, са терасом.
вина станова, исплата
Контакт телефон:
одмах. Позовите.
063/772-59-18. (ф)
061/262-08-44. (297747)
ЦЕНТАР, трособан, ПР,
ЕГ, 76 квм, паркет, ПВЦ,
две терасе, 75.000.
069/744-286. (297803)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
ИЗДАЈЕМ кућу целу или
самцу у Самачком хоте- по етажама, Маргита,
лу. 064/411-20-41 (СМС) 180 квм., 063/740-22-41.
(297600)
ИЗДАЈЕМ дуплекс, цен-

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

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама. Брза
исплата. (353), „ПремиСТРЕЛИШТЕ, четворосо- ер”, 063/800-44-30.
(297802)
бан, 80 квм, VII, ЦГ,
65.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
СТАНОВИ
(297738)
ИЗДАВАЊЕ

СОДАРА, двособан, двоипособан, 67, VIII, ЦГ,
63.000. 069/744-286.
(297803)

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

HIT PONUDA:
Uroša Predića 21 – 100,37 m²
Svetozara Šemića 70 – 42,86 m² i 61,20m²

СОДАРА, 53 квм, ЕТ, тераса, комплет сређен,
без улагања, 48.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (297645)

ШИРИ центар, четворособан, нов дуплекс, III,
105 квм, 87.000. (353),
„Премиер”. 063/800-4430. (297802)

ПЛАЦ 28,5 ари на продају, Кудељарац. Тел.
064/248-95-28. (297622)

DIREKTNA PRODAJA STANOVA
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ИЗДАЈЕМ намештен једноипособан стан, код
Болнице. 063/809-51-72.
(297634)
ИЗДАЈЕМ кућу, Јабучки
пут, близу нове фабрике
– преко Пивашевића.
060/348-19-88, 065/21914-22. (297698)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан у кући,
Светог Саве 102.
063/707-07-76. (297655)
ИЗДАЈЕМ намештен мањи двособан стан на
Стрелишту. 063/720-7210. (297647)

ИЗДАЈЕМ кућу, Панчево, Котеж 1, за групчни
смештај (за раднике).
060/722-14-14. (297661)
ИЗДАЈЕМ намештен мањи стан и гарсоњеру,
ужи центар. 063/810-9239. (297681)
ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,
50 квм, опремљен.
064/158-15-90. (297689)
НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, ТА, код Хотела Тамиш, 90 евра.
064/122-48-07. (297704)
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
(1/295685)

ИЗДАЈЕМ стан, гарсоњеру у центру. 062/345958. (297728)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у центру Панчева.
063/312-734. (297730)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, wi/fi, кабловска,
преко пута БИГ-а, Стрлеиште. 063/372-551.
(297712)
ИЗДАЈЕМ намештену собу са употребом купатила, посебним улазом.
063/372-551. (297712)

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

PERLA издаје апартмаПанчево, Жарка Зрењанина 125
не, 55 квм, комплетно
лукс опремљени, укључеТел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
не дажбине, плус коришћење базена од 9 до 15
061/333-54-98 и 060/333-54-98
сати, једном недељно
спремање и мењање поИЗДАЈЕМ стан, преко
ИЗДАЈЕМ сређен локал
стељине, 550 евра.
пута BIG парка25 квм, Жарка Зрењани062/667-676. 8297718)
013/631-423, 066/631на 33. 063/738-21-01.
ИЗДАЈЕМ двособан не42-31. (297799)
(297624)
намештен стан на СодаИЗДАЈЕМ локал 12 квм,
ри, ЦГ, IV спрат, без
ЛОКАЛИ
Војводе Петра Бојовића
лифта. 065/534-30-16.
бр. 19. 066/314-803.
(297720)
(297629)
ИЗДАЈЕМ кућу у Панче- ИЗДАЈЕМ локал у Сокаву, стара Миса. Тел.
чету од 30 квм. Тел.
060/011-96-66. (297775) 063/812-42-83. (297782) ПОВОЉНО продајем
или издајем сређен локал на Зеленој пијаци.
Тел. 063/305-036,
061/152-18-71. (297669)
ИЗДАЈЕМ локал од 86
квм, код Аутобуске станице. 063/278-421.
(297702)
ИЗДАЈЕМ локал у Зеленој пијаци, први на улазу, преко пута рибаре.
Погодан за мењачницу,
киоск,, трафику.
064/404-91-49. (297694)
ИЗДАЈЕМ стан, Котеж,
Војвођански булевар,
двоипособан. Тел.
060/444-30-68, 061/23993-93. (297753)
ИЗДАЈЕМ стан, у кући,
ЦГ. 062/856-91-34.
(297773)
ИЗДАЈЕМ смештај за
раднике, целу кућу комплет намештену, три
одвојене просторије са
засебним купатилима,
клима, ТВ, кухиња. Кућа
се налази у центру града, погодна за 14 до 15
људи. 062/321-270,
062/435-323. (297767)
НАМЕШТЕН стан у центру, спратни део куће
грејање клима, 60 квм.
Посебан улаз. 063/77616-77. (297768)
ИЗДАЈЕМ трособан полунамештен стан.
060/333-27-42. (297784)
ИЗДАЈЕМ хитно стан са
галеријом у поткровљу,
нова Миса. 064/770-3319. (297783)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан са централним грејањем у Ул.
Лава Толстоја. 063/204314. (297798)

ЈНА, ексклузивна локација, продаја објекта за
локал или стан 30 квм,
приземље, само 25.990
ИЗДАЈЕМ локал површи- евра. АМК некретнине.
061/262-08-44. (297747)
не 250 квм, на спрату у
ТЦ „Флоријан”, Милоше
Требињца бр. 4. 063315- ИЗДАЈЕМ халу 300 квм.
064/437-24-51. (297727)
872. (296922)

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

Тел. 064/422-02-03

ИЗДАЈЕМ хале разне величине за разне намене.
Шлеперски прилаз, Новосељански пут.
063/219-532. (297451)
ИЗДАЈЕМ локал, 47 квм,
у Ул. Браће Јовановић,
Панчево, поред Poco Loco. Тел. 063/101-69-37.
(297339)
ПРОДАЈЕМ локал 10
квм, башта на пијаци.
Панчево. 063/101-69-37.
(297339)

DOO „MINESAL” из Панчева

тражи жене за рад
у производњи гајбица.
013/373-488, 063/256-360

Привредно друштво „Пантранспорт”” д.о.о.
расписује конкурс за радна места :
1.

АУТОМЕХАНИЧАР

2.

АУТОЕЛЕКТРИЧАР, и

3.

ПЕРАЧ-ПОМОЋНИ РАДНИК
Пријаве слати на имејл
slavko.kračun@pantransport.rs

ПОТРЕБАН радник-ца за
разношење кафе на „бувљаку”. 064/132-98-12.
(297604)
ПОТРЕБНА радница Кафеу у Панчеву, Книћанибнова 37. 062/227771. (297638)
РЕСТОРАНУ „Какаду”
потребна помоћна радница у кухињи. 063/83508-48. 8297659)
ПОТРЕБНА млађа жена
за спремање стана и
хране пословном човеку.
500 динара/сат. Послати
податке и пријаву СМСом. 061/620-82-87.
(297673)
МЕНАЏЕР фризерског
салона: профил кандидата – љубазна, савесна,
одговорна, педантна,
културна, вредна, васпитана, лојална особа за
организацију тима и рада у фризерско-козметичком салону. Сталан
радни однос, фиксна
плата и проценат. Звати
на број телефона
063/104-40-87. (297787)
ПОТРЕБАН мајстор за
производњу пецива.
065/533-44-13. (297538)
РЕСТОРАНУ „Трешњица” потребан кувар, пица-мајстор. Тел.
064/361-02-63. (297788)
ПОТРЕБНИ конобари
ресторану Стара Вајфертова пивара.
063/391-824. (297789)

ПОСАО

ИЗДАЈЕМ локале у ТЦ
„Јабука” у Јабуци, на пијаци, површине од 20 до
120 квм. 063/315-872.
(296922)

ЛОКАЛ продајем, 28
квм + 12 квм, галерија.
Сређен, центар.
063/489-958. (297251)

marketing@pancevac-online.rs

(2/295686)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНЕ искусне жене за рад на индустријским шиваћим машинама. 064/191-64-95.
(295579)
САЛОНУ у центру потребан фризер са искуством. Плата 30.000.
065/555-54-44. (297097)
ПОТРЕБНА радница у
Маркету „Идеал”.
063/106-02-84, 013/333160. (297287)
ПОТРЕБНА радница за
клање живине, са искуством. 064/172-79-38.
(296897)
ПОТРЕБАН радник зуа
рад у магацину дистрибуције штампе. 069/86772-06. (297402)

ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБНИ

инструктори за „A” и „B”
категорију
(више извршилаца)

Телефон 013/33-43-45
ОЗБИЉНА жена неговала би старију особу пар
сати (не 24 сата.
065/237-10-68. (297602)
БАШТЕ орем и култивирам. 063/855-92-70.
(297590)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере, купатила, адаптације, поправке, замене одмах.
013/331-657, 064/49577-59. (297592)

ПРУЖАМ стручну подршку деци са тешкоћама
у развоју/учењу и њиховим породицама.
061/618-84-40. (297732)

АЛУ, ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери,т ракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
(297626)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
064/664-85-31,
013/342-338 (СМС)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако дрво које смета.
063/369-846. (297635)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (297318)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76.
(297392)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит, фасаде.
063/865-80-49. (297399)
КОМБИ превоз робе и
селидбе. 064/243-82-85.
(207183)
СЕЛИДБЕ, превоз, могућност са радницима,
попуст ванградске.
064/482-65-53. (297213)
СЕЛИДБЕ: превоз друге
робе. Панчево-даље. Цена договор. 013/366843, 063/193-22-29.
(297306)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне раднице и возач.
062/339-279, 063/82087-61. (297516)

КАМИОНСКИ превоз до
2 кубика, песак, шљунак,
сејанац, шут, 1.500 динара. 062/355-154.
(296342)

ПОТРЕБНИ радници за
кување кафе и разнос на
бувљаку. 065/533-44-13.
(297538)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и обрада
шпалетни. 065/842-8429. (297618)

ФИРМИ у Панчеву потребан виљушкариста.
064/123-48-68, 064/24888-46. (297596)

ПРЕВОЗ малим кипером
два кубика, шљунак, песак, сејанац, шут. Тел.
063/896-51-75. (297620)

МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар, 066/405336, 061/603-94-94.
(297636)
Уступам мењачницу
у раду са банкоматом.
063/776-10-65(6/297765)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а. 064/866-20-70.
(297637)
ТРАЖИМ посао код старије особе, набавка, кување, повремено или
стално. 062/822-04-82.
(297653)
БРАВАРИЈА, столарија,
молерај, купатила комплет, керамика, фарбање, итд. Злаја, 065/55845-17. (297641)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге + хаус мајстор. Александар,
064/157-20-03. (297641)
НЕМАЧКИ: часови свим
узрастима, преводи, припрема полагања свих нивоа знања. 061/656-0404, 352-892. 8297657)
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, венецијанери, комарници, гуртне, поправљам, уграђујем.
064/181-25-00. (297684)
СЕЛИДБЕ, комби превоз.
064/158-15-90. (297689)

ВРШИМ превоз комбијем, у свим правцима повољно, чистим подруме,
таване, дворишта, рушим старе објекте, избацујем стари намештај и
старе ствари. Повољно.
Златко. 063/196-54-56,
061/130-44-33. (297748)

СЕЛИДБЕ комбијем у
свим правцима, радници, повољно. 063/19654-56. Златко. (297748)
ОБАРАЊЕ дрвећа, рушења кућа, шупа, ископи,
одношење ствари, итд.
064/122-69-78. 8297751)

ПАРКЕТ и ламинат, поИЗВОЂЕЊЕ грађевинставка, хобловање и ласких радова од темеља
кирање. 065/314-90-18,
до крова. 063/724-36-24.
601-892. (297759)
8297658)
РАДИМ физичке послоИЗРАЂУЈЕМ намештај,
ве: рушења објеката, чикухиње, плакаре по мешћења тавана, одношери, може и масивни. По
ње ствари. 060/035-47повољним ценама.
40. (297751)
066/575-10-80. (297659)
ОРЕМ баште. 063/809ВОДОИНСТАЛАТЕР, ре35-89. (297666)
новирање купатила, славине, вентили, поправке, ПРЕВОЗ кипером повољодгушење канализације. но: песак, шљунак, се061/193-00-09. (297688) јанц, одвозим пут.
064/354-69-94, 063/754ПОВОЉНО обављам све
02-72. (297769)
врсте физичких послова,
поштено, одговорно и
УСЛУГЕ
педантно. 061/311-9769. (297695)
ОДГУШЕЊЕ купатила,
кухиња и канализационих цеви машинским путем., 062/640-741. (297708)
НЕГОАВАТЕЉИЦА, чувам старије , мењам пелене, кувам. 060/421-0591. (297697)

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”
бр.135/04 и 36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
да је носилац пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” АД
Београд, Улица Таковска 2, поднео захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину за пројекaт изградњa РБС „PA-SAVSKA (SODARA)” - PA121, PAU121, PAO121, PAL121
Панчево, Ул. Савска бр. 2 у Панчеву, на кат. парц.
5910 КО Панчево, на територији Града Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске
управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4,
соба 617 у периоду од 06. до 16. новембра 2020.
године радним даном од 10 до14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим
захтевом.

Петак, 6. новембар 2020.

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, мешалице за бетон.
064/351-11-73. (297380)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС

ОГЛАСИ
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28. октобра 2020. године заувек нас је напустила наша најмилија

ЧИШЋЕЊЕ и спремање
свих врста станова и локала као и пословних
просторија. Astor eon
062/179-67-25. (197723)

Тел. 064/444-66-74

СЕЛИДБЕ,
комби превоз,
екипа радника.

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву
РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ
ОДНОСА

Једног НАСТАВНИКА (СВА ЗВАЊА) за ужу
научну област КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА
Услови:
– докторат из области медицинских наука – стоматологија, специјализација из области максилофацијалне хирургије, као и остали услови предвиђени Законом о високом образовању („Сл. Гласник
Републике Србије” бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони) и Статутом Стоматолошког Факултета.
Једног НАСТАВНИКА (СВА ЗВАЊА) за ужу
научну област КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА
Услови:
– докторат из области медицинских наука, специјализација из области анестезиологије и реаниматологије, као и остали услови предвиђени Законом о високом образовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони) и Статутом Стоматолошког Факултета.
Једног НАСТАВНИКА (СВА ЗВАЊА) за ужу
научну област КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА
Услови:
– докторат из области медицинских наука – стоматологија, специјализација из области стоматолошке протетике, као и остали услови предвиђени Законом о високом образовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони) и Статутом Стоматолошког Факултета.
Једног НАСТАВНИКА (СВА ЗВАЊА) за ужу
научну област ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
Услови:
– завршен Електротехнички факултет или Факултет организационих наука, докторат из области
Рачунарске науке или Електротехничког и рачунарског инжењерства, као и остали услови предвиђени Законом о високом образовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр. 88/2017, 73/2018,
27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони)
и Статутом Стоматолошког Факултета.
Једног АСИСТЕНТА за ужу научну област
КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА

ТАНА
Најбоља мама, супер бака и супруга

Са кандидатом изабраним у звање асистента
закључује се уговор о раду на одређено време на
период од 3 (три) године, са кандидатом изабраним у звање доцента или ванредног професора,
закључује се уговор о раду на одређено време на
период од 5 (пет) година, а са кандидатом изабраним у звање редовног професора закључује се
уговор о раду на неодређено време.

Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса достављају се у року од 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса на адресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр. 179.
Све додатне информације могу се добити на телефон: 013/2351-292.

Последњи поздрав
сестри

Осећамо се почаствовани и привилеговани што смо били део твог
живота и што си нас увек безгранично волела.
Заувек ћеш нам недостајати и бити у нашим срцима.
Супруг ГРАДИМИР, деца ЗОРАН и САША, унуке БОЈАНА,
МИЛАНА и САШКИЦА, унук УРОШ, снаје БИЉАНА
и АНАБЕЛ и зет ВЛАДА
(1/297578)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, поставка ламината. 061/283-66-41,
064/390-00-87. (297758)
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. (297670)

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

РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351498. (297705)

ЗОРАН ПЕШЕВСКИ
са породицом

ГОРДАНА
ПЕШЕВСКИ

(57/297722)

(64/297722)

Последњи поздрав
тетки

НАТАЛИЈИ НЕДИЋ

Последњи поздрав
тетки

од ЖАКЛИНЕ са породицом
(48/297701)

ВЕСЕЛИНКИ
ИВАНОВИЋ

ИКИЦИ
ИЛИЈА ЈАРКОВАЧКИ

ТВ сервис „Тесла електроник” - све на једном
месту. 060/078-47-89,
063/778-47-89. (297737)

СЕЛИДБЕ, екипа радника, превоз, одвозимо непотребне ствари.
064/280-30-16, 063/73177-67, Владимир. (297801)

ЉИЉА НЕНАДИЋ
са породицом

(60/297717)

(58/297717)

Последњи поздрав
тетки

(5/297403/р)

Обавештавамо родбину и пријатеље да нас је 25. октобра 2020. заувек напустила наша вољена

ВЕСЕЛИНКИ
ИВАНОВИЋ

рођ. Ембели
1936–2020.

БИЉА ЈАКОВЉЕВИЋ
са породицом

(61/297717)

(59/297717)

Последњи поздрав

Сахрана је обављена 26. октобра на гробљу у Војловици.
Успомену на њен племенити лик чуваћемо вечно.
Ожалошћени: ЈОЖЕФ ЕМБЕЛИ са породицом
(46/297700)

ВЕСЕЛИНКИ
ИВАНОВИЋ
АТАНАС
ЛАЗАРЕСКИ

АТАНАС
ЛАЗАРЕСКИ

Туга и бол коју осећам
не могу описати никакве речи. Остаће вечна
жал за тобом драги мој
Тата.
Твоја једина ћерка
БИЉАНА

Последњи поздрав
вољеном стрицу од
братанаца са породицом

(68/297733)

(69/297734)

ЦЕНТРАЛА

301-150,

БЛАГАЈНА

ВЕСЕЛИНКИ
ИВАНОВИЋ

НАДА и ИВАНА

ЕРЖЕБЕТ ЈОВНАШ

РАЗНО

МУШКАРАЦ, 35 година,
спортске грађе, културан, тражи даму ради
дружења... 062/895-7509 (СМС)

ЖИКА СПАСИЋ
са породицом

Последњи поздрав
тетки и баки

ПОПРАВКА веш-машина, бојлера, шпорета,
пећи, електроинсталација. Повољно. Тел.
060/180-02-83. (297739)
ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”. Дубинско прање
тепиха и намештаја. Комора. 302-820, 064/12963-79. (297804)

ВЕСЕЛИНКИ
ИВАНОВИЋ

ДРАШКО и СМИЉКА

ПРЕВОЗ робе и селидбе,
повољно. 061/818-34-96.
(297735)

МУШКАРАЦ тражи жену-девојку за дружење.
064/958-33-27 (297742)

ВЕСЕЛИНКИ
ИВАНОВИЋ

Последњи поздрав

СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом,
радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/17691-85. (297707)

ОЗБИЉАН, културан,
тражи жену-девојку за
дружење. 064/970-0956. (297742)

ВЕСЕЛИНКИ
ИВАНОВИЋ

Последњи поздрав брату

Услови:
– завршен Стоматолошки факултет, просечна оцена најмање 8 (осам), уписане докторске студије,
као и остали услови предвиђени Законом о високом образовању („Сл. Гласник Републике Србије”
бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и
6/2020 – др. закони) и Статутом Стоматолошког
Факултета.

Последњи поздрав
тетки

(8/292091)

064/280-30-16,
063/731-77-67,
Владимир

(7/297801)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
бојлере, шпорете, поправљамо са гаранцијом. „Фриготехник”,
064/122-68-05. (297794)

од РОДНЕ, ЦЕЦЕ
и НАТАЛИЈЕ
(85/297777)

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

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

300-830
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Петак, 6. новембар 2020.

Отишао је наш тата и деда

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

С љубављу и болом опраштамо се од најмлађег и најдражег брата

29. октобра преминула је наша мајка

ЂОРЂЕ ЗОЈКИЋ
18. IV 1941 – 30. X 2020.
(53/297713)

Воле га ћерка НАТАША, унука ТЕОДОРА
и зет АЛЕКСАНДАР

БОЖИДАРА ШИМИЋА МИКИЈА
1940–2020.
који је преминуо после краће и тешке болести.
Сахрана је обављена 31. октобра 2020, на Новом бежанијском гробљу у Београду, у
кругу породице.
Ожалошћени: сестре ЉИЉАНА, СУНЧИЦА, СЛОБОДАНКА - ЛОЛА,
брат ДУШАН - СРЂАН са породицама
(71/297745)

Преминула је наша вољена

ЈУЛИШКА ДАБИЋ
1960–2020.
Заувек у нашим срцима.
Твоји: син ДАРКО и ћерка ЗОРАНА
са породицама

ЂОРЂЕ ЗОЈКИЋ

(62/297719)

Хвала ти за све лепе тренутке проведене
заједно.
БЕБА
(87/297781)

29. октобра преминула је моја снаја

НАТАЛИЈА РУЖИЋ БЕБА
31. X 2020.
Заувек ћеш живети у нашим срцима, чувана од заборава.
Хвала ти за све што си урадила за нас. Почивај у миру.
Ожалошћени синови НЕНАД и ПРЕДРАГ,
унуке САНДА и ТИЈАНА са породицама

Последњи поздрав драгом куму

(21/297625)

Последњи поздрав
драгој сестри

ЈУЛИШКА ДАБИЋ
1960–2020.

ЂОРЂУ ЗОЈКИЋУ
Заувек ћеш живети у мом срцу.
од ПЕРЕ, МАЈЕ и ДУЦЕ ДОШЕН

Твоја МИЛКА

МИЛОМИР РАЈОВИЋ МИЋА

Нека те анђели чувају

1961–2010.
(73/297750)

Време које пролази нам неће обрисати успомену
на тебе.
Недостајеш, али ту си. Наша звезда водиља.
Вечно вољен и никад заборављен!

Тужни смо! Напустио нас је

НАТАЛИЈИ
РУЖИЋ
БЕБИ

Твоји најмилији!

ЛАЗА и ЦОБА
с породицама

(51/297710)

(89/297786)

(63/297721)

Преминуо је наш драги отац, таст, деда и прадеда

Последњи поздрав

ЂОРЂЕ ЗОЈКИЋ
Особље и другови са Тамишког сплава

МОМЧИЛО СИМИЋ

(28/297646)

1933–2020.
Последњи поздрав
великом човеку мом

Ожалошћени: ћерка СЛАВИЦА,
зет ЗОРАН, унук ВАСИЛИЈЕ
и унука ТАТЈАНА са породицом

ЖЈАК ПАЛО
ЂОРЂУ
ЗОЈКИЋУ
ЂОРЂЕ
ЗОЈКИЋ

ЂОРЂУ

од породице
РАПАЈИЋ

7. XI 2017 – 7. XI 2020.
Наш вољени Пајо,
чак и после пуне три године нам неизмерно недостајеш.
Остаћеш заувек у нашим срцима као вољени супруг и
најбољи отац.
Супруга МИРА, ћерке ЈАСМИНА и ЗОРИЦА
са породицама и таст и ташта ПЕТАР и МИЛЕНА

(83/297770)

Остала је велика празнина за Тобом.
Твоја БРАНКА

Твоји кумови
НАДА и ЖУЛЕ

(54/297713)

(13/297605)

(29/297649)

(77/297760)

МОМЧИЛО СИМИЋ
1933–2020.
Последњи поздрав нашем Моми.
Од сина ПЕРИЦЕ, снаје ЗОРИЦЕ, унуке СВЕТЛАНЕ
и САНДРЕ са децом: НЕВЕНА, СТЕВАН,
НИКОЛА и АЛЕКСА
(30/1297650)

Последњи поздрав куму

Последњи поздрав драгом

НИКОЛИ КОВАЧЕВИЋУ
НИКОЛИ КОВАЧЕВИЋУ
Остају само лепа сећања на дане заједничког дружења.
ЖИКА, ДРАГИЦА, БОЈАН и САЊА МЕДАНЧИЋ
(18/297614)

Чуваћемо успомену на тебе.
Твој кум САВО БОГОЈЕВИЋ са породицом
(22/297627)

МОМЧИЛО
СИМИЋ
Последњи поздрав
драгом човеку и пријатељу чика Моми од
ЈОЦЕ
(56/297715)

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

Петак, 6. новембар 2020.

Умрла је наша много вољена јетрва и
стрина

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

29. октробра 2020, у 73. години напустио нас је
наш вољени
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Двадесет година нам једнако недостаје

ЉУБО КУЛАШ
1947–2020.

НАДА МИЛУТИНОВИЋ
1937–2020.

Био си велики човек, поштене и племените душе.
Почивај у миру.
Супруга ЖИВАНА и синови
БОРИСЛАВ и БРАНИСЛАВ

РАДМИЛА МОЈАШЕВИЋ
Рођ. Лекић

(39/297678)

Хвала јој на неизмерној љубави, бризи и
снази коју је увек имала за нас.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на њу.

Наш драги

Твоји: НЕША и ОЛГИЦА МОЧОРКА

Њени најмилији

(84/297772)

(66/297729)

Драгој

12. новембра навршиће се четири године како је отишла од нас
наша драга

ЉУБО КУЛАШ

НАДИ МИЛУТИНОВИЋ

Изненадна смрт драгог нам зета Љубе нас је јако
потресла. Овим путем са тугом и болом у срцу
опраштамо се од доброг и поштеног рођака.
Почивај у миру.

последњи поздрав од ЖАКЛИНЕ са породицом

САША и ГЛИША БЈЕЛАНОВИЋ с породицама

(47/297701)

(38/297677)

ВАЛЕРИЈА КАНАЧКИ
После кратке и тешке болести преминула је
наша драга мама и бака

Љубав, туга и бол остају заувек.
Твоји најмилији
(65/297726)

Напунила се година дана откако се упокојила у Господу
наша драга

НАДА МИЛУТИНОВИЋ
Последњи поздрав сестри Нади од брата ВЛАДЕ
са породицом
(75/297757)

КАТАРИНА ХАРЈУНГ
Опраштамо се од наше драге комшинице

Ожалошћени: синови ЗОРАН и ДЕЈАН
и унуке НАЂА и ИВАНА
(45/297699)

Нашем драгом супругу
и оцу даваћемо годишњи помен у суботу, 7.
новембра, у 11 сати, на
Старом православном
гробљу.
Његови најмилији

Последњи поздрав

НАДЕ
МИЛУТИНОВИЋ
Никада вас нећемо
заборавити.

НИКОЛА
ПАВЛОВ
КИЛАЈТ

МИЛИЦА
НЕСТОРОВИЋ

МИЛЕНА ГЛОГОВАЦ
рођ. Самарџија
1945–2019.
У суботу, 7. новембра 2020. године, у 12 сати у Храму
светог великомученика Георгија на Старом православном гробљу биће служен годишњи парастос.
Вечан ти помен достојна блаженства и наше трајне
успомене наша драга Милена.
Твоја породица
(82/297766)

(86/297780)

1933–2020.
Навршавају се две године откако је преминула
наша

Последњи поздрав
од ћерке и зета

Породица ШАМАРА
(34/297665)

(31/297654)

СЕЋАЊЕ

КАТАРИНИ ХАРЈУНГ КАЋИ
Хвала на дугогодишњем дружењу и сарадњи.

Последње збогом драгој куми

Управни одбор Удружења пензионера
Рафинерије нафте Панчево
(70/297744)

Последњи поздрав
драгој комшиници

КАТАРИНИ ХАРЈУНГ

Поштованој баки

Почивај у миру.
Кумови БОБА, ОЛГА, ГОРАН и ДУЊА

Драга Мила, била си нам и остала узор, понос и
наш анђео чувар.
Остала је туга, бол и неподношљива празнина.
С љубављу чувамо те у срцу.
Твоји: ЛАЗАР, САЊА, МАЈА, МИЛИЦА и МИЉАН
(88/297785)

(17/297613)

Последњи поздрав
драгој стрини

КАТАРИНИ
ХАРЈУНГ

Ико, почивај у миру
(52/197711)

Последњи поздрав
драгој стрини

БОЖАНИ
ЈОВАНОВ
16. VII 1935 – 28. X 2020.

од комшија
у Стевана
Шупљикца 125

Твоје унуке
МАРИЈАНА
и АЛЕКСАНДРА

(80/297762)

(50/297706)

2001–2020.
Успомене на тебе чувамо дубоко од заборава.
Поносни смо што смо те
имали.
Твоја породица

(81/297764)

Драгом исписнику поздрав од његове 1965/66
генерације

ЦВЕТАН
СТАНОЈКОВИЋ

МИЛА МАРКОВИЋ

од ДАВОРА
и ДРАГАНЕ

од ЕМИЛИЈЕ и БАТЕ

(92/297796)

(91/297796)

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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Петак, 6. новембар 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 7. новембра навршава се четрдесет дана откако нас је
напустила наша драга

У суботу, 7. новембра, у 11 сати, даваћемо годишњи
помен нашој драгој

СЛАЂАНА ВИДИЋ

СЛАВКО БАТУР

1978–2019.

1956–2019.

Драга наша Слаћка, година пролази а тебе нема да
дођеш. Бол и туга никада неће проћи.

Прошло је годину дана како си нас напустио, али сећање на тебе ће живети вечно.
Заувек ћеш бити део нас.
Твоји најмилији: отац ТАДИЈА,
супруга РАДМИЛА, синови МАРКО
и ДАРКО, снаје ЈЕЛЕНА и ЕНА
и унучићи ДУЊА и АНДРИЈА

БОРЈАНКА САНАДЕР

Вечно тугују за тобом твоји: мајка СЛАВИЦА,
отац ЗОРАН, сестре РАДА и ЗОРАНА,
зет АЛМИР и сестрић КОКИ
(42/2976869

Заувек ће бити у нашим мислима.
Супруг МИРОСЛАВ, син ПРЕДРАГ, снаја НАТАЛИЈА,
унуци АЛЕКСА , ФИЛИП и ЈОВАН

(32/297656)

(67/297731)

Сећање на наше драге

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СЛАЂАНА ВИДИЋ

ТОМИЋ ПУЛАНОВИ

1978–2019.
Знала си колико те волимо , али нам је неиземрно жао што никада нећеш сазнати колико нам
недостајеш.
Чика ЖИКА, стрина ЗОРИЦА, брат НЕНАД
и сестре ЗВЕЗДАНА и ЈЕЛЕНА са породицама

МАЈА КРСТАНОВИЋ

(40/297680)

7. XI 2016 – 7. XI 2020.

Породица

др СЛАВКО

МОМЧИЛО

1955–2017.

1931–2015.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на вас.
Ваши најмилији

(41/297682)

(10/297599)

Петнаест година пишем... а и даље не верујем да си
отишао

Сећање на наше драге родитеље

ЂОРЂЕВ

ВЛАДИМИР
ВУЈОВИЋ

Година прође, остаје
вечност. Са нама си, а
увек недостајеш.

Година дана је прошла како тугујемо заједно са твојим родитељима.

Чика МИЛИВОЈЕ,
стрина ЉИЉА, брат
ВЛАДИМИР и сестра
МАРИЈА са породицом

РАНКО МИЛОШЕВИЋ

НАДА и ЖУЛЕ
(12/297605)

(43/297687)

11. XI 200
5 – 11. XI 2020.

МАРА

БОЖА

10 година

22 године

Како време пролази, велики бол за тобом не налази
утеху, али подстиче на дивну мисао о теби, која те у
нашим душама чини вечним.
Твоји вољени: супруга СЛОБОДАНКА, наша деца
НЕБОЈША и НАТАША с породицом

Поносно вас чувамо од заборава.
Ћерке ВЕРА, НАДА и ЗОРИЦА са породицама

(20/297621)

(33/297663)

Прошло је четрдесет
тужних дана од смрти мога брата

СЛАЂАНА
ВИДИЋ

11. новембра навршава
се осам тужних година
откад ниси са нама

СЕЋАЊЕ

Сећање на нашег тајку

СЕЋАЊЕ

ЖЕЉКО ВУЛЕТИЋ
4. XI 2002 – 4. XI 2020.

ВЕРА
МУРГУЉ
ПЕТРА
ШАМАРЕ

ДРАГАН
АНЂЕЛОВСКИ
11. XI 2012 – 11. XI 2020.

Мама...
Део нас те и даље чека...
С љубављу коју смрт не
прекида и тугом коју
време не лечи.

ВЕРА
МУРГУЉ

ВЕРА
МУРГУЉ

9. XI 2000 – 9. XI 2020.

2000–2020.

Чувамо те од заборава.

Живиш у нашим срцима и мислима.

ЗОРАН са породицом

од његових најмилијих
укућана.
У срцу нашем си ти сине

Твоји: ЗОРАН и
ЗОРАНА са породицом

Твоји: ДРАГАН,
ЗОРАНА и ЗОРАН

Твоји: мама, сестра
са породицом и тетке

(35/297665)

(19/297616)

(25/297632)

(24/297632)

(23/297632)

Шестомесечни помен

ЈОВАН ХАЏИЋ
Твоји најмилији:
породица ХАЏИЋ
(78/297761)

ПОМЕН

ЗДРАВКА ХАЏИЋ
Дванаест година откако
ниси са нама.
Породица ХАЏИЋ
(79/297761)

Вољени никад не умиру док живе они који их
воле.
Твоје ћерке САНЕЛА и ДАНИЈЕЛА
и супруга АНА
(11/297600)

ПОМЕН

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

МИЛЕ
ПАУЛИЋ
8. XI 2016 – 8. XI 2020.
Време пролази, успомене остају. Много недостајеш.
Твоји: СПОМЕНКА
и ДРАГАН
(3/297585)

МИЛЕ
ПАУЛИЋ
8. XI 2016 – 8. XI 2020.
Прошле су четири године како ниси са нама. Недостајеш нам.
Твоји: ДРАГАНА
и МИША
(4/297586)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 6. новембар 2020.

9. новембра 2020. је дванаесет година откад нема мог анђела

23

У суботу, 7. новембра 2020, у 10 сати, на Новом гробљу, обележићемо шестомесечни помен нашој драгој

САЊА ПАЈЕВИЋ

СЕЋАЊЕ

13. XI 1979 – 9. XI 2008 – 2020.

МЕРИ ВИНЧИЋ

Кћери, недостају више речи, јер дуго у овој
смрти живим да преживим јер мртав човек не
може да оздрави.
Имати дете је најлепше на свету, али ја сада
нисам мајка јер немам своје дете и смисао за
живот не постоји.
Спавај мирно кћери и нека те анђели чувају.

Вољена наша много нам недостајеш.
Супруг МИЛИВОЈ, кћерка МАРИЈА, син МИЛОШ, зет ДУШАН,
снаја ИВАНА, унук ЂОРЂЕ и унука ВИШЊА

СЛОБОДАНКА ВЛАЈКОВИЋ

Неутешна мајка ЉИЉА

8. XI 1943 – 9. XI 2013.

(14/297606)

(8/297595)

Утехе нема, заборав не постоји. Заувек у срцима
најмилијих.

Прошло је пола године
откада није више са нама наша предивна сестра, заова и тетка

Помен најдражима

ВАСИЉЕВСКИ

Супруг СЕКУЛА, син ПРЕДРАГ,
снаја МАРИЈАНА, унука ИСКРА и унук ОГЊЕН
(6/297593)

Помен нашем најдражем тати, супругу и деки

МИЛАН

и

МЕРИ
ВИНЧИЋ

ДАНИЦА

Своме брату четрдесетодневни помен а мајци петогодишњи помен

Недостајеш нам пуно.

Њихова неутешна НАДА

МИЛЕНКО и БУБА
са породицом

(2/297581)

(90/297790)

У суботу, 7. новембра навршава се тужних четрдесет
дана нашем Милану. Обићи ћемо његову вечну кућу,
окитити је цвећем, тугом и љубављу. Остала је једна
неостварена жеља твоја, „извини” опрости ми као и ја
теби

Туга не јењава за нашом драгом

Твој брат ЈОВАН, снаја ВЕРА, братанци БОБАН
и ПРЕДРАГ са супругом МАРИЈОМ,
мојим унуцима ДУШАНОМ и ВУКАНОМ
(49/297703)

МОМИР Благоја КОПРИВИЦА
9. XI 2014 – XI 2020.
пуковник у пензији

Твоји ВИНЧИЋИ,
ЖИВАНОВИЋИ
и МЕДИЋИ

Тата мој, шест тужних и неподношљивих година је
прошло од твоје смрти.

(55/297714)

(37/297671)

Увек смо са Тобом тата, твоја најдража породица

СЕКОМ
– МЕРИ

1959–2020.
1949–2020.
пилот-пуковник

Пола године прође, а
ми те још чујемо како позиваш „хајде на
кафу”

7. новембра наршава се четрдесет дана откада
није са нама

БРАНКА
РУЖИЋ
МИЛАН ВАСИЉЕВСКИ

МЕРИ
ВИНЧИЋ

Прошло је тужних четрдесет дана без наше
драге колегинице.
Остаће у нашим срцима
и сећањима.
Лабораторија
ХИП-Азотаре.

ЈЕЛА, ДРАГАН,
ГОЦА и ГОРАН
(93/297800)

(9/297597)

14. новембра дајемо
годишњи помен нашем драгом супругу
и тати

СЛОБОДАН ЈЕЛЕНКОВИЋ
1932–2020.

4. новембра навршило се три године од прераног одласка нашег

7. новембра обележавамо годишњи помен нашем
драгом

Четрдесетодневни помен обавићемо 7. новембра, на Новом гробљу, у 11 сати.
Његови: унука ЈЕЛЕНА, унук ВЛАДИМИР,
зетови ВЕЛИМИР и БОЈАН и праунук НИКОЛА

МОМИРУ
ЂАКОВИЋУ

(36/297668)

ПОМЕН

ВИДОЈУ ЛУКИЋУ

ВЛАДЕ НЕСТОРОВИЋА
(16/297612)

8. XI 2016 – 8. XI 2020.
Време пролази а бол и
туга остају заувек.
Твоји: супруга АНЂЕЛКА, син МИЛАН, снаја
ГОРДАНА и унуци АЛЕКСАНДАР и ВЛАДИМИР
(7/297594)

Породица ЛУКИЋ

(72/297746)

МУРГАШ

СРЕТЕН
ХРЊЕЗ

ЂОРЂЕ
ПОПОВ
ЂУРА

8. XI 1991 – 8. XI 2020.
Сестра ЈЕЛИЦА
с породицом

3. XI 2017 – 3. XI 2020.

Време пролази, али
бол остаје

(26/297640)

ПОМЕН

СЕЋАЊЕ
– НЕЗАБОРАВ

АЛЕКСАНДАР
РУЖИЋ

Твоји најмилији

1937–2019.

Твоји: ОГИ, САША, ЗОРАНА и ГОГА

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Заувек ћеш бити и
остати у нашим срцима.

БРАНКО

ЂУРЂЕВКА

1980–2020.

2006–2020.

Твоја рођена сестра
ЦИЦА

Тамо сте ви где сунце вечито сја, где само доброта царује и где нема зла.
Кћерка ЉИЉАНА

(76(ф-1197)

(15/297611)

(44/297693)

БЛАГАЈНА

300-830

14. новембра дајем
годишњи помен брату

МИЛУТИН
ДОБРОСАВЉЕВИЋ
12. новембра 2020.
навршава се седам
година откако си нас
напустио.
Тога дана посетићемо твоју вечну кућу.

МОМИРУ
ЂАКОВИЋУ

Твоји најмилији

Твој брат ДРАГО

(94/297805)

(27/297640)
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НАШ ГОСТ: ИВАН ПЕТКОВИЋ, РУКОМЕТНИ СТРУЧЊАК

ЗАОСТАВШТИНА ЂОРЂА ВЛАЈИЋА

ПЕТКО – ГОСПОДИН ТРЕНЕР

Први пароброд
у Панчеву

Одувек је рукометна лопта у
граду на Тамишу била једна од
омиљенијих играчака панчевачких дечака и девојчица. Ни
он није остао имун. Одрастао
је ту, у комшилику, а двориште у Карађорђевој улици било је као створено за игру. С
обзиром на то да је био међу
млађима у тадашњем друштву,
најчешће је, да би уопште играо,
завршавао на голу. Пут од хиљаду миља почиње првим кораком, каже стара кинеска пословица, а његов први корак ка
сада већ завидној каријери изгледао је баш тако... Пред вама је прича о Ивану Петковићу, некадашњем чувару мреже
и тренеру „Динама” и актуелном селектору кадетске репрезентације Катара.
Популарни Петко је рођен 17.
новембра 1976, а за први тим
„Динама” дебитовао је када је
имао шеснаест година.
– Почео сам да тренирам с
момцима који су били и по неколико година старији од мене, код тренера Благише Симића. Буквално, после свега пет
тренинга, једног дана није било голмана, а Швеђа и Горан,
који су ме знали са игралишта,
предложили су Благиши да ме
стави на гол. Ето тада сам стао
између статива и остао цео живот – са осмехом се присећа
Петко својих почетака.
Каријера му се одвијала муњевитом брзином. Али константно је ишла узлазном линијом. Тако је то у животу, максимална посвећеност ономе
што радите мора да буде виђена. А наш саговорник је управо такав. Упоран до изнемоглости, пожртвован, храбар, човек са ставом... Тако се већ
1994. обрео у чувеном „Југовићу” из Каћа.
– Било је то сјајно време.
Каћ је био средина у којој су се
буквално производили рукометни таленти. Из тог периода
датира и моје познанство и
пријатељство с легендарним
Арпадом Штербиком, одатле
се изродило кумство с Марком
Кривокапићем. Заиста, четири
године проведене у „Југовићу”
и играње у најјачем рангу били су добра основа за даљи пут
– премотава филм сећања наш
саговорник.
Из Каћа се преселио у Нови
Пазар, где је провео једну сезону, а потом се отиснуо у печалбу. Пут Словеније га је одвео још један легендарни панчевачки рукометаш и тренер –
Богосав Перић.
– У то време Дејан Перић је
био мој голмански идол. Узор.
Богосав, његов отац, био је тренер у клубу „Митол” у Сежани
и обе руч ке сам при хва тио

Иван Петковић
позив. Две сезоне касније прешао сам у „Рудар” из Трбовља,
где сам играо са сјајним момцима, као што су Јани Чоп, Зоран Сеничар и други – не заборавља Петко ни своју словеначку авантуру.
Бранио је и гол шабачке „Металопластике”, једну сезону је
био у чачанској „Младости”,
када је тренер био Никола Марковић, а играчку каријеру завршио је у матичном „Динаму”, где је опет бранио од 2006.
до 2008. године. Одмах је почела и тренерска каријера.
– Тако се некако наместило
да сам право из патика ушао у
тренерске воде. Те 2009. у првом делу сезоне „Динамо” је
имао свега пет бодова. Борио
се за опстанак. Клуб сам преузео у наставку првенства, освојили смо 14 бодова, стигли до
завршнице Купа... Играли смо
одлично. Хала је била пуна.
Била је то генерација Банета
Радановића, Слобе Ерваћанина, Срђана Комланова... – препричава Иван први тренерски
мандат у животу.
Једну сезону је провео на
клупи качаревачког „Јединства”
и тада је са својим играчима
остварио феноменалан успех –
пласирали су се у Прву лигу.
– Јако ми је жао што је неко
дозволио да се угаси рукомет у
најрукометнијем селу у Србији – добацује Петко.

ЉУ ДИ ЗА ВЕ ЛИ КА ДЕ ЛА
Много је људи прошло кроз
Иванов спортски живот. Неки су оставили посебан траг.
– Тешко је споменути све
а да некога човек не заборави. Зато се унапред извињавам уколико се то догоди. Најпре бих хтео да истакнем Сашу Павлова јер,
сигуран сам, да се он у одређеном тренутку није појавио, „Динамо” би се угасио.
Са својим правовременим
одлукама, најзаслужнији је
што је „Динамо” опет у врху
српског рукомета. Сале је у
клуб вратио Данијела Суботића и Стојана Радановића
и, док су они ту, сигуран
сам, за „Динамо” нема бриге. Посебно место у мом виђењу заузима Бане Радановић. С њим сам одувек
имао посебан однос. Много

је дао клубу, дао је велики
допринос мом тренерском
развоју. Такође, захвалност
дугујем бившим тренерима
Илији Вигњевићу, Милану
Крстићу, Богосаву Перићу,
Милану Ђекићу..., као и људима који су чинили мој
стручни штаб: Белки, Бобишки, Влади Илићу, Филипу
Влајићу, Марку Стојаковићу, Наташи Белић. Ту су они
„из сенке” без којих се није
могло и не може, легендарни Бата Лукић и Љуба Стевковски, садашњи секретар
клуба Пеђа Младеновић,
али и Драгана и Мића из
бифеа у хали. Бескрајно сам
захвалан и „Панчевцу” и
свим медијима с којима сам
имао изузетан однос. Сви су
они део историје „Динама” –
додаје Иван.

Запажен, вероватно и историјски резултат остварио је
Иван и као тренер Женског рукометног клуба „Панчево”.
– Било је то ново, али и велико искуство за мене. Први
пут сам радио с девојкама, али
све је било сјајно. Радио сам у
одлично организованом клубу,
остварили смо 30 узастопних
победа, прескочили два ранга
такмичења – наставља Иван
своју тренерску причу.

ривала који су имали буџете
веће од нашег и до педесет пута, али поносан сам на све што
смо урадили. Требало је да круна нашег заједничког рада буде финале Купа Србије, које
смо изборили после 47 година. Сада видим да ипак нисмо
били спремни за трофеј. Повреде кључних играча попут
Вучковића, Буњевчевића и Димитријевића омеле су нас у
остваривању сна. Када подвучем црту, остаје ми велика жал
што нисам успео да са својим
„Динамом” освојим бар један
трофеј. Мени је клуб много дао,
трудио сам се да својим радом
узвратим и надам се да јесам.
Поносан сам што сам део бога те исто ри је та ко ве ли ког
спортског колектива. Моја жеља је да се једног дана вратим
и с „Динамом” подигнем један
велики трофеј – поентира наш
саговорник.
Про фе си о на лан и пре дан
рад Ивана Петковића није могао да остане неопажен. Уследио је позив из Рукометне федерације Катара и селидба у
Доху. Наш Петко постао је селектор кадетске репрезентације те земље.
– Ново искуство за мене, али,
као и увек, покушаћу да посао
одрадим најбоље што умем.
Имам добру сарадњу са шеиком господином Калифом, иначе потпредседником савеза. Зна
рукомет, својевремено је играо
десног бека код Абаза Арсланагића у екипи. Са мном је на
клупи и Фаваз, бивши репрезентативац Катара, сада менаџер. Имамо сјајне услове за
рад, ма феноменалне. Пандемија коронавируса пореметила нам је планове, као и свима. Сада нам предстоје припреме за Азијски шампионат,

ПО РО ДИ ЦА КАО НАЈ ВЕ ЋА ПО ДР ШКА
– Моја највећа подршка у
свему што радим јесте моја
породица. Супруга Лила и
деца Стефан и Андреа. Истрпели су много одуствовања
од куће, многе „лудости” које
носи овај позив... Радио сам
два посла, нисам имао времена да им се посветим. Тек
сада, када сам дошао на одмор, видим шта сам све пропуштао. Овај боравак у Панчеву, после десет месеци, тих
двадесетак дана је моје најквалитетније
проведено
Нови мандат у „Динаму” почео је 2015. године. Заједно с
ти мом ра стао је и тре нер
Петковић, а заједно са својим
тренером и екипа је низала
успехе...
– Преузео сам клуб у Супер
Б лиги. Било је то врло захтевно такмичење, „врући” терени
на гостовањима, али после дуго времена успели смо, сви заједно, да вратимо „Динамо” тамо где му је и место – у српску
елиту. Већ у сезони 2016/17.
остварили смо огроман успех,
постали вицешампиони државе, играли фајнал фор Купа
Србије, а изборили смо и пласман у СЕХА лигу и ЕХФ куп.
Оно што ниједном клубу у колективним спортовима у Панчеву није успело, успело је „Динаму”. Довели смо у Панчево
званичног првака Европе скопски „Вардар”, играли с бившим
шампионима Старог континента „Загребом” и „Пивоварном
Лашко” из Цеља... Панчево је
тада великом словима уписано у рукометну мапу Европе.
Нашу утакмицу с „Татраном”
из Прешова пратило је путем
преноса чак три милиона људи. Велики је то успех за „Динамо”, за наш град. Можда је
учешће у СЕХА лиги дошло и
прерано, јер смо играли против

време у животу. Син Стефан
је „заражен” рукометом. Позван је и у репрезентацију
Србије, за узраст млађих пионира. Вредан је, хвале га
многи, али ја га не оптерећујем рукометом. Ту сам да му
помогнем уколико буде било
потребе, у супротном има и
других ствари у животу којима човек може да се бави.
Андреа је још мала, она је засад заинтересована за балет
и ритмичку гимнастику –
поносно прича Петко.
који ће бити одржан у марту у
Казахстану. Моја амбиција је
да покушамо да се пласирамо
на Светско првенство, али биће изузетно тешко пошто само
три екипе иду даље. То је озбиљно такмичење, ту су Јужна Кореја, Јапан, Кувајт... Али покушаћемо. Даћемо све од себе.
Моји момци су сјајни, оствари ли смо од ли чан кон такт.
Приредили су ми велико изненађење када сам стекао звање
„мастер коуч”. Што се тиче живота у Дохи, све је у најбољем
реду, спознао сам неку другу
културу, видео бројне различитости и судбине које овај наш
свет носи. Свакако, живот и
рад у Дохи допринеће увећању
и животних и пословних искустава. Мада су кофери увек
спремни. Тако је то у овом послу – завршава Иван причу, за
коју је једна новинска страна
премала да би се описао овај
рукометни професионалац.
Даме и господо – Иван Петковић. Човек рукомет. Момак
који је својевремено имао дванаест наступа за јуниорску репрезентацију Југославије. Играч
од поверења. Учитељ младих
рукометаша, а сада и – „мастер коуч”. Иван Петковић –
господин тренер!
Александар Живковић

Саобраћајне везе Панчева са
осталим градовима биле су
доста развијене и копненим
путем. Друмови за Темишвар
и Белу Цркву преко Вршца
беху изграђени 1822. године
у војничке сврхе. Приликом
градње ових друмова, учествовало је много људи, јер су сви
радови извођени голом људском радном снагом, а превоз је вршен сточним, углавном коњским запрегама. Ови
друмови су употребљавани и
за трговачке, а и за друге сврхе, као и друмови што су водили из Панчева у суседна
места. Caoбpaћaj воденим путем био је нарочито развијен
Дунавом до Тамиша и Панчева.
Између Панчева и Земуна,
при одговаpajућeм водостају,
саобраћале су скеле. Кад би
се вода повукла, за Земун се
путовало преко рита до пустаре Црвенке, одакле се лађом прелазило за Земун. Наравно тада не беху подигнути
насипи, и Дунав је плавио читав Панчевачки рит. За високог водостаја, између Панчева и Београда и Земуна било
је велико језеро, по коме су
пловиле скеле и мање лађе.

године уведен је у caoбpaћaj
између Панчева и Земуна мали пароброд. Прво своје путовање овај бродић начинио
је 20. новембра, када су се
многи мештани, уз радосне
поклике, попели на брод да
би се пре ве зли на дру гу
обалу.
Од онда па до отварања
Панчевачког моста у Београду 1934. године, дакле пуних
деведесет година, саобраћао
је пароброд између Панчева
и Земуна, наравно, када би
во до стај то омогyћи вао, а
успут је пристајао и на Београдском пристаништу. На
привредни развој Панчева у
првој половини 19. века, повољно је утицао географски
положај града, тако да је 1839.
у комуни било 440 трговаца
са помоћницима.
Уз трговину развијало се и
занатство удружено у еснафе,
којих је 1848. било једанаест.
И сточарство се снажно развија ло. Та ко је 1830. го ди не
утринама пасло 12.000 грла
стоке. То доказује да је сточарство било веома развијено и чинило је снажну привредну грану. Пopeд значаја
сточарства за пољопривреду,

Но, 19. век поред других
епохалних открића, што обогатише човечанство, донео је
и проналазак водене паре као
погонског средства. Пара је
омогућила индустријску рево лу ци ју, а у во де ном
caoбpaћajy омогућила први пут
механички погон бродова, заме нив ши ми шице веслача и
старинска једра.
Први пароброд
пло вио је низ
Дунав 1831. године. Но, у Панчево је први пароброд приспео
15. марта 1844.
године, око два
сата по подне, упловивши у
ушће Тамиша. Овај историјски догађај Панчевци су дочекали као празник. Пароброд је дочекан пуцањем из
прангија, а тако је поздрављен и при одласку, 17. марта из ју тра. С је се ни 1844.

оно беше веома важан чинилац у трговини. Многи Панчевци бавили су се трговином стоком, а нарочито уносно им је било товљење мршаве стоке добављене куповином у Србији, што је умногоме утицало на
сна же ње тр го вачког капитала
у рукама панчевачких Срба.
Градско осветљење уведено је
1839. године са
че тр де сет јав них фе ње ра,
финансирано је
из Фе њер ског
фонда, шестпостотног додатка
на порез. Тако
је Панчево стало у ред оних
гра до ва што су но ћу
били осветљени, а то беше
зна чај на од ли ка град ског
живота.
(Из књиге „Град међу
вихорима – хроника града
Панчева” Ђорђа Влајића)

КО ЈЕ БИО ЂОР ЂЕ ВЛА ЈИЋ
Ђорђе Влајић је рођен 13.
маја 1920. у Пученику код
Босанске Крупе, у БиХ, у
„сиромашној сељачкој породици”. Основну школу и
гимназију завршио је у Суботици, а 1938. његова породица сели се у Крњачу
поред Београда, где је
провео ратне године. Крајем 1943. придружио се
илегалном омладинском
покрету против немачких
окупатора, а 1944. отишао
је у партизане. Исте године постао је члан Комунистичке партије Југославије,
а после рата обaвљао је
важне друштвене и политичке функције у Банату,
Новом Саду и Београду.
На место управника панче-

вачке библиотеке постављен је 1955. године и ту
је остао до одласка у пензију 1973. Умро је у Београду 10. октобра 1997. године, а сахрањен је на Новом гробљу у Панчеву.
„Град међу вихорима” је
хроника Панчева, настала
између 1965. и 1967. године и објављивана као
подлистак „Панчевца” током 1967. године, а Ђорђе
Влајић је награђен Октобарском наградом града
Панчева за овај подухват.
Након више од пола века његови записи о граду
преточени су у књигу
штампану почетком ове јесени у издању Градске библиотеке Панчево.
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ПРИЧЕ КАНДИДАТКИЊА КОЈЕ СУ НЕДАВНО ПРОШЛЕ ОБУКУ ЗА ВОЗАЧА

МЛАДЕ ПАНЧЕВКЕ СИГУРНЕ ЗА ВОЛАНОМ
Иако је на овим просторима
важио стереотип да припаднице лепшег пола нису за возаче,
то је с временом у потпуности
оповргнуто, будући да су даме
за воланом одавно сасвим нормална појава у саобраћају. Притом, све је више млађих девојака у саобраћају...
Тако у данашње време многе од њих већ са својих двадесетак и нешто година почињу
да возе, а о томе како су неке
од њих успешно прошле обуку
и стигле до дозволе биће речи
у наредним редовима.
Младе Панчевке, по многоме
судећи, имају дара за вожњу.
Оне не само да у великом броју с лакоћом савладавају основну моторику и без већих потешкоћа стижу до дозволе већ и
прилично уживају у својим аутомобилима, иако су тек недавно научиле да управљају
њима.
С друге стране, веома су смирене и опрезне, па се стиче утисак да су неупоредиво искусније него што то говори дужина њиховог возачког стажа.

Отворити шесторе очи
Једна од њих је и Сања Митровић (23), студенткиња, која пре

вожњом и саобраћајем – истиче
Сања.
Попут многих, најпре је савладавала основне функције.
На наредним часовима возила
је у Војловици, где је мало мања гужва, а потом је кренула у
градску вреву.
– У почетку нисам никако
могла да савладам однос гаса
и квачила. Тако ми се догађало да ми се, кад станем на семафору, угаси аутомобил. На
то су други учесници у саобраћају неретко бурно реаговали
тако што су ми свирали и говорили: „Хајде, крећи, зелено
је!”, што ме је у почетку стресирало, па и доводило до тога
да све убрзам и ушепртљам се.
Срећом, инструктор ме је успешно смиривао и говорио да не
треба да ме је брига што негодују, иако ме је чудило да возачи с више десетина година
искуства немају разумевања за
оне који за собом имају тек неколико часова. С временом сам
то превазилазила, као и аутоматизацију покрета. У вези с
теоријом углавном ми је све
било занимљиво, изузев неких
законских одредаба које више
не важе. Што се полагања вожње тиче, било је мало треме,
али успела сам да се приберем

Сања Митровић вози већ неколико месеци
обуке никада није возила; није
чак знала ни распоред папучица, што значи да је кренула
од потпуне нуле.
– Иако сам још са шеснаест
година желела да учим да возим, отац је исправно инсистирао на томе да је најбоље да
почнем тек када прођем обуку. У међувремену сам кренула на факултет, па за друго нисам имала времена, али чим
сам уграбила мало слободног
простора, уписала сам се у ауто-школу. Било ми је чудно у
старту, јер себе нисам замишљала као возача, али сам се
веома брзо навикавала на то. У
почетку нисам имала већих
проблема, пре свега зато што
су нам инструктори били апсолутно професионални и лепо објашњавали све у вези с

Прште честитке за успешно положене возачке испите
готово све ми је ишло глатко.
Ни у градској вожњи није било
већих киксева, изузев што сам
направила малу грешку код
„Хермеса”, где сам превише дубоко ушла у раскрсницу. Аутомобил ми се у саобраћају никад није угасио, а и тестови су
ми ишли добро. Било ми је занимљиво на часовима теорије
и све сам већ на њима запамтила, па нисам морала да учим
код куће. Ни полагање вожње
није ми тешко пало. Без обзира на то што сам положила из
другог, јер сам нагазила чуњ
приликом паркирања, које ми
сада солидно иде, а нарочито у
рикверц. Могу да кажем да сам
завршила све у рекордном року – од 21. јануара до 28. маја,
у чему ме није спречила ни корона јер, за разлику од многих, нисам правила паузу –
наводи Наталија.
Она увелико вози, већ три
месеца, и то „рено” бензинац,
што јој је било мало компликовано, јер је на обуци навикла на дизелаш.

препричавале друге девојке. Тако је, рецимо, једној од њих на
полагању, приликом обилажења, било толико узано да је морала и она сама да се скупи у
раменима – кроз смех ће ова
девојка.

Жене сигурно немају
хендикеп
Сања Петровски (25), запослена у фондацији „Новак Ђоковић”, до пре неколико месеци
знала је само основе вожње,
јер је желела да целокупно теоријско знање и праксу стекне
у ауто-школи.
– Од самог почетка практичне наставе била сам опуштена и нисам имала страх
од саме вожње, што ме је пома ло из не на ди ло, за то што
сам очекивала да ћу бити уплашена и да ће ми бити неопходно више времена да се прилагодим. Верујем да је велики утицај у томе имао мој инструктор Драган, који је био
веома предусретљив, пун разумевања и пре свега одлично

и добијем дозволу из првог покушаја – наводи ова успешна
студенткиња.
Након неколико месеци наставила је да вози, и то „голф
5”, који јој је отац дотерао из
Немачке. Он јој, како сама каже, даје и лепе савете у вези с
вожњом, попут оног да у саобраћају увек мора да отвори
шесторе очи...

СНА ГА АР ГУ МЕ НА ТА
Као доказ да су младе Панчевке добри и стабилни возачи може да послужи и
анегдота у којој је учествовала једна од две Сање
(Митровић). Она се једном
при ли ком, то ком обу ке,
заде си ла у Ули ци ца ра
Лазара...
– Извесни возач је кренуо
да заобилази камион-миксер
и прешао у моју траку, на
шта није имао право, јер су
у тој траци нормално наилазила возила из супротног
смера, међу којима сам ја
била прва. Отворила сам

прозор и аргументовано му
објаснила да би по правилима, зато што он има препреку на путу, морао да сачека
да прођу аутомобили који се
крећу у другој траци и, кад
нема више никога, он може
да заобиђе препреку. Притом, да га својом вољом пустим, нисам ни могла, јер
бих зауставила саобраћај
насред раскрснице. Он је на
то, у недостатку других аргумената, реаговао виком и
псовкама, али је морао да
поступи по правилима –
прича Сања.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Немачки ловачки
теријер

Ништа без смеха
Њена вршњакиња Наталија Карић, такође студенткиња, сматра да је на време ушла у процес полагања вожње, јер дотад
није имала довољно жеље.
– Пре тога никад нисам села
у аутомобил, али веома брзо
сам успела да савладам моторику. Ништа ми посебно није
било тешко, већ напротив –

предуго и да се фокус ставља
на велики број беспотребних
података, који кандидатима
најчешће ништа не значе и не

доприносе њиховој способности да боље или лошије возе.
Верујем да би им више значио већи фонд практичних часова вожње и могућност да додатно вежбају свакодневне ситуације у саобраћају, а нарочито паркирање, које свима,
без обзира на то колико добро
и колико дуго возе, увек представља изазов – каже ова млада
Панчевка.
Она сада без проблема управља аутомобилом у саобраћају, иако се још увек не сматра
потпуно оспособљеним возачем, управо због тога што, како каже, није у стању да се увек
и свуда паркира на задовољавајући начин.
– Када је реч о женама возачима, не видим зашто бих о
њима имала неко посебно и
другачије мишљење. Возачи могу бити добри и лоши, спретнији или мање спретни, обазриви или несмотрени, без обзира на пол. Сматрам да је све
ствар вежбе, упорности и степена одговорности коју особа
осећа или не осећа када седне
за волан – истиче Сања.

Наталија Карић није имала већих проблема на обуци
– Када је о обуци реч, било
је, наравно, и занимљивих, па
и смешних ситуација, које су

Сања Петровски радо седа за волан свог „реноа”

преносио знање неопходно сваком возачу почетнику. Веома
ми је значила и релаксирајућа атмосфера у аутомобилу
током сваког часа, као и чињеница да сам са инструктором непрестано могла да комуницирам, да постављам питања и навикавам се на разговор, спољашњу буку, музику у
аутомобилу... Корист од тога
се сада, када самостално возим, огледа у томе што ми није потребна потпуна тишина
како бих се концентрисала на
вожњу и саобраћај – наводи
Сања.
Иако то није очекивала, током обуке највећи изазов представљао јој је полигон, па је на
полагању највише бринула о
томе како ће тај сегмент успешно да прође.
– Веома ми је значило охрабривање инструктора и могућност да изнова вежбам оно у
шта нисам потпуно сигурна,
попут балансирања квачила и
гаса или промена брзина. Што
се тиче теоријске наставе, иако су ми искуства генерално
позитивна, сматрам да траје

Мужјак расе немачки ловачки
теријер, старости око две године, тренутно се налази у градском прихватилишту, где чека
власника или новог одговорног газду.
Сада је микрочипован, кастриран, вакцинисан против
беснила и третиран против паразита.
Иначе је велика маза и обожава друштво, а све друге информације о овом фрајеру могу
се добити позивом на телефон 352-148.

Бретонац
Умиљати мужјак пронађен је у Основној школи „Свети Сава” пре неколико дана, а извесно време провео је и
у насељу Миса.
Овај лепотан подсећа на расу епањел бретон, али нажалост нема микрочип, па уколико га власник тражи, може да позове службу „Зоохигијене” (352-148). Ако се нико не
јави, пас може бити удомљен.

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

ЖРК ПАНЧЕВО – ЧЕТИРИ ОД ЧЕТИРИ
Још један успех
девојака
Дерби у Лесковцу
припао Дубочици

ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ

ЈУНИОРИ ДИНАМА ПРВАЦИ СРБИЈЕ
Рагби клуб Динамо 1954 успео
је да освоји титулу шампиона у Првенству Србије за јуниоре. Иако је сезона била
врло тешка и напорна, пуна
неизвесности због епидемиолошке ситуације у земљи, популарни „дивљи вепрови” из
нашег града остварили су изванредан резултат и тако још
једном показали да Панчево
јесте град рагбија.
На трећем турниру, који је
одигран прошлог викенда, Динамо 1954 најпре је савладао
ГРК Вршац са 42:0, потом је
уследио убедљив тријумф од
31:0 и над Црвеном звездом,
а онда је оружје морао да положи и београдски Рад – Панчевци су у том мечу славили
победу од 17:12.

Воштић, Вукашин Васић, Милан Кузмановић, Страхиња
Аџић, Марко Кошпић, Вук
Кривокућа, Лазар Алексић,
Марко Бабић, Страхиња Грубор и Дејан Кркљуш.
Најефикаснији стрелац целог јуниорског првенства био
је рагбиста Динама 1954 Александар Кркљуш.
– Свака част момцима за
велики успех. Овај наш тим
је на окупу већ пет година, а
ова титула је дошла као круна нашег заједничког рада.
Неколико играча ове златне
генерације од следеће сезоне
наступаће у сениорским тиму, а ми се надамо и побољшању резултата наше прве
екипе. Кроз целу сезону пратиле су нас и повреде момака,

Пред во ђе ни тре не ри ма
Ђорђем Гавриловићем и Владимиром Амбрушем, велики
успех су остварили: Стефан
Драмићанин, Александар Кркљуш, Давид Пал, Стефан Милевски, Валентин Шуша, Иван

али из свих невоља изашли
смо јачи и заслужено подигли пехар шампиона – истакао је тренер рагбиста Динама 1954 Ђорђе Гавриловић.
Рагби титула је тамо где јој
је и место – у Панчеву.

Рукометаши Динама нису успели да се опораве од шокантног пораза од Партизана на
свом терену... Они су прошлог
викенда били на још једном
великом искушењу, јер су у Лесковцу одмерили снаге с тренутно првопласираним тимом
на табели. Иако ослабљени због
одсуства неколико стандардних првотимаца, „жуто-црни”
су били равноправан противник, али посустали су у финишу меча: Дубочица 54 – Динамо 25:23 (12:12).
Дерби петог кола Суперлиге
оправдао је очекивања. Водила се жестока битка на терену,
борба је била углавном изједначена, па не би било незаслужено ни да је Динамо тријумфовао у овом мечу. Лесковчане су до победе предводили
Никола Матовићем (постигао
десет голова) и одлични голман Дејан Златановић.
– Била је то права суперлигашка утакмица. Имали смо
своје шансе, али некомплетни
нисмо успели да „преломимо”
меч када смо за то имали шансу – рекао је капитен Динама
Милош Костадиновић.
Тим из нашег града играо је
у саставу: Иванчевић, У. Павловић (два гола), Шотић (седам), Ковачевић, Станић, Перић, М. Павловић, Л. Павловић, Тонић, Голубовић (четири), Костадиновић (два), Милуновић (један), Вучковић (пет),
Радовановић и Митровић (два
гола).
– Заиста добар меч, у коме
су победника одлучили детаљи. Поред ефикасног Матовића, на голу Дубочице бриљирао је Де јан Зла та но вић и

симпатизере, којих има све више. У четвртом колу Супер Б
лиге ЖРК Панчево је остварио и четврти тријумф. Овог
пута пред четом тренера Марка Крстића оружје је морао да
положи и до сада несавладиви Петроварадин – 34:29.
Заиста је права штета што
због епидемиолошке ситуације у зе мљи не ма пу бли ке у
спортским аренама. Љубитељи
спорта у Панчеву имали би шта
да виде када своје утакмице у
Хали спортова на Стрелишту
играју Александра Васић и њене другарице.
Такав тим, такву компактну
спортску целину наш град одавно није имао. Девојке играју,
па све „пршти”. Све за једну,
једна за све. Свака им част!
Тако је било и прошле суботе у мечу против одличног Петроварадина. У првих тридесет
минута победник није могао да
се на слу ти, али је сте по сле

БРОНЗЕ ЗА МАРИНУ, БОЈАНУ И УРОША
На стадиону ФК-а Партизан у Београду прошлог
викенда су одржани појединачно Првенство Србије у дизању тегова за
сениорке, студенткиње и
ветеранке, меморијални
турнир „Михајло Миша
Антонијевић” и такмичење под називом „Трофеј
Београда”.
За Клуб дизача тегова
Динамо на Првенству Србије наступиле су Марина Марјановић и Бојана
Николић, док је Урош
Да шић уче ство вао на
„Трофеју Београда”. Марина и Бојана су дебитова ле на так ми че њу у

„ДРУЖИНА” У ПУНОМ ЗАЛЕТУ
Наступили су: Ива Ракоњац
(прва и у појединачној конкуренцији, са 90 кругова), Катја
Богдановић и Тијана Цветановић, као и Огњен Бунчић (први, са 82 круга), Немања Ђорђевић и Немања Станишић.
Наредно такмичење ће бити
међународни турнир за младе
стрелце до 20 година „Валтер

дизању тегова, али оствариле су запажен успех. У
категорији сениорки до
64 кг Марина Марјановић је са 123 кг (трзај 53,
избачај 70 кг) освојила
треће место у трзају, избачају и у биатлону. Бојана Николић се надметала у групи такмичарки
до 76 кг, а са савладаних
100 кг (избачај 43 кг, трзај 57 кг) успела је да се
домогне бронзане медаље у трзају и биатлону.
Треће место је припало и Урошу Дашићу. Он
је савладао 266 кг (трзај
115 кг, избачај 151 кг),
оборио сопствени рекорд

ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

„БИКОВИ” СЛАВИЛИ И У НОВОМ САДУ
Тим из нашег града је овог
пута заузео четврто место, у
саставу: Огњен Бунчић, Теодора Кондић, Немања Ђорђевић, Ива Ракоњац, Далибор
Павловић и Марина Вељковић.
У петак, 30. октобра, у стрељани ОШ „Марко Стојановић” у Врачевом Гају одржан је традиционални турнир за пионире поводом 75
година од ослобођења Беле
Цркве. Екипа пионира и пионирки СД-а „Панчево 1813”
била је најуспешнија у обе
конкуренције.

куп” у Смедереву, где ће учествовати седам младих такмичара СД-а „Панчево 1813”.
Алекса Ракоњац ће први пут
наступити у саставу јуниорске
репрезентације Србије у гађању из ваздушне пушке, а због
тога ће боравити на четвородневним припремама по одлуци стручног штаба ССС-а.
Алекса је у прошлој години био најбољи пионир у Србији, а у овој је низао високе
резултате и победе у конкуренцији кадета, па и млађих
јуниора и јуниора.

одмора. Предвођене Тијаном
Симатовић и Маријом Митрић,
али и сјајним „плејмејкером”
Даринком Петронијевић и Дијаном Балабан на голу, девојке
тренера Марка Крстића јасно
су ставиле до знања ривалкама
ко је газда у Панчеву. Изванредне су биле и Тијана Симић
и Валентина Божиновић, Александра Васић је водила жестоку борбу „на црти” и погађала
мрежу ривала у важним тренуцима, а велике заслуге за овај
тријумф имале су и Милица
Илић, Анастасија Грговски, Бојана Балабан, Теодора Станојевић и Анастазија Јамбрушић.
Панчевке су у среду, када је
овај број „Панчевца” био закључен, гостовале у Житорађи, а наредног викенда опет
играју на свом терену. У недељу, 8. новембра, у Халу спортова долази Срем. Утакмица
почиње у 19 сати, али биће одиграна без присуства публике.

НАДМЕТАЊЕ У ДИЗАЊУ ТЕГОВА

НОВОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ
Прошлог викенда Стрељачка
дружина „Панчево 1813” била је домаћин традиционалног екипног такмичења у гађању из серијске ваздушне пушке по Ц-програму, са екипама које по правилу чини по
шест најбољих такмичара (пионир, пионирка, јуниор, јуниорка, сениор и сениорка).

мислим да су њих двојица били превага. Имали смо здравствених проблема у тиму пред
овај сусрет, али не тражим изговоре. Похвалио бих Голубовића, Милоша Павловића и
Милуновића. Шансу је добио
и млади голман Никола Перић, наследник легендарног Дејана, а успео је да оствари и
две интервенције. Он је свакако будућност српског рукомета. Сада имамо малу паузу која ће нам добро доћи да се опоравимо и да анализирамо оно
што је до сада урађено – истакао је тренер Динама Аким
Комненић.
На ред ну утак ми цу „жу то-црни” играју у среду, 11. новембра, када ће у Хали спортова на Стре ли шту го сто ва ти
суботички Спартак.
Миљенице спортског Панчева, девојке које бране боје
клуба са именом нашег града,
по но во су об ра до ва ле сво је

Банатски бикови су прошлог
викенда у Новом Саду остварили још једну победу у Првој
лиги Србије у америчком фудбалу: Дивљи пси – Банатски
бикови 46:49.
Иако је екипа Новог Сада повела на самом старту, гости су
преузели вођство преко искусних хватача Братислава Бошњака и Марија Лугоње, па се
на полувреме отишло при резултату 17:25.
Неизвесна борба водила се и
у другом полувремену, а искусни тим Банатских бикова стигао је до победе у последњим
тренуцима сусрета. Тачдаун је
постигао Вања Лугоња.
Одбрана „бикова” овај пут
није постигла ниједан поен,

али су се истакли сејфти Микаило Радевић и повратник у
клуб, дефанзивни бек, Славољуб Дуковски.
– Био је ово јако битан тријумф, да бисмо у плеј-оф ушли
у по бед нич ком рит му. Има
још пар ствари које треба исправити у нашој игри. Драго
ми је да сам део ове екипе,
верујем да овај тим може доста, да ће показати да је један
од најбољих у Србији – рекао
је Дуковски.
У не де љу, 8. но вем бра,
Ба нат ски би ко ви на те ре ну
код Ха ле спор то ва игра ју
против истог ривала. Утакмица по чи ње у 14 са ти, али
биће одиграна без присуства
публике.

у избачају и биатлону и
тако се нашао на победничком постољу, поред
браће Кајдочи, учесника олим пиј ских, свет ских
и
европ ских
такмичења.
У екипном пласману
на меморијалном турниру „Михајло Миша Антонијевић” КДТ Динамо
је био четврти. Тим је
пред во дио пред сед ник
клуба Филип Влајић.
Наредно надметање за
такмичаре из нашег града биће Првенство Србије у бенч-пресу, које је
на програму последњег
викенда у новембру.
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ВЕСТ ПО ВЕСТ

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ЗЛАТО ЗА МИЛИЦУ

ТАМИШ ЛАГАНО КРОЗ „ВЕЛИКИ ПАРК”

Прошлог викенда у дворани
„Шумице” у Београду одржано
је такмичење за младе џудисте
под називом „Трофеј Београда”. Надметало се 150 бораца,
а ЏК „Академија Јочић” из Старчева представљали су Филип
Спасић и Милица Секуловић.

Иако се добро борио, Филип
није успео да се окити медаљом, док је Милица савладала
све своје ривалке и освојила
златно одличје.
Такмичаре је предводио њихов тренер Мирослав Јочић.

НЕПОБЕДИВА
КСЕНИЈА
На градском хиподрому у Зајечару у суботу, 31. октобра, одржано је финале Кроса РТС-а.
Динамо се на том такмичењу
представио са две такмичарке у
конкуренцији атлетских школа.

СУПЕРЛИГА
Панчево: БОРАЦ–РИБНИЦА
субота, 16 сати

Следи дуел
с „клонферима”

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Нови Сад: НС ВОЛЕЈ ТИМ – ОДБОЈКА 013

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК
среда, 11. новембар, 19.30
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – СРЕМ
недеља, 19 сати
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Ада: ПОТИСЈЕ–ЈАБУКА
Апатин: АПАТИН–ДОЛОВО
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ЦРЕПАЈА

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ – ОКК БЕОГРАД
субота, 19.30

умирили Ужичане. Смиљанић,
Прицл и Ребић решетали су
кош ривала из свих позиција,
а још једном је феноменалан
био и Зоран Крстановић, мада похвале за борбеност треба
упутити свим момцима који
су прошле суботе носили дрес
Тамиша.
– Јако лоше смо „отворили”
утакмицу. Играли смо мекано, без контроле њихове брзе
транзиције, промашивали смо
зицере. У једном моменту сам
чак помислио да нећемо моћи
да остваримо повољан резултат. Ипак, у другој четвртини

смо се некако консолидовали,
а онда сам на полувремену рекао момцима да почну да играју с мање респекта према противнику, да буду чвршћи, с више самопоуздања. Рекао сам
им да не пропусте ову шансу,
као што смо то учинили у Вршцу, Алексинцу или против
Младости. Једноставно, у друго полувреме смо ушли с много више решености да добијемо утакмицу и успели смо. Постигли смо 58 поена, служио
нас је шут и то је одлучило –
рекао је на конференцији за
но ви на ре по сле утак ми це

одлични стратег Тамиша Бојан Јовичић.
Тим из нашег града играо је
у саставу: Анђушић (четири поена), Смиљанић (24), Прицл
(18), Крстановић (15), Петровић (10), Ребић (10), Ковачевић, Ускоковић, Вујовић, Манојловић, Павићевић и Радовић (пет поена).
У наредном колу Панчевци
ће угостити ОКК Београд. Дуел
с популарним „клонферима” на
програму је у суботу, 7. новембра. Биће одигран од 19.30 у
Хали спортова на Стрелишту,
али без присуства гледалаца.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

СТЕФАНУ БРОНЗА
На такмичењу младих џудиста
„Трофеј Београда” своје представнике имао је и ЏК Динамо.

Стефан Васовић се окитио
бронзом у категорији до 55 кг, а
боје клуба бранили су и Филип
Максимовић и Алекса Милићев.

РВАЧИ НИЖУ
УСПЕХЕ
На ме мо ри јал ном тур ни ру
„Ивица Фргић Жути” најмлађи рвачи Динама освојили су
прво место у конкуренцији 18
клубова из целе Србије.

Протекли викенд неће остати у
лепом сећању љубитељима одбојке у нашем граду и околини.
Наиме, очи поклоника игре преко мреже уперене су у момке
из старчевачког Борца и девојке из Одбојке 013, а овог пута
су оба тима претрпела поразе.
Дерби зачеља Суперлиге Србије одигран је у Новом Пазару,

где су се за бодове борили „фењераш”, истоимени домаћи тим,
и претпоследња екипа. Био је
то дуел од велике важности за
оба тима. Пазарцима је победа
била неопходна како би се ухватили за сламку спаса у нади да
могу изборити опстанак у елити, док би тим из нашег града у
случају тријумфа себи знатно

ТУРНИРИ У КИК-БОКСУ

олакшао посао у наставку првенства. Више жеље имали су
домаћи одбојкаши: Нови Пазар
– Борац 3:1, по сетовима 25:17,
25:27, 25:14 и 25:22.
Момци које предводе тренери Душан Јовић и Војислав Павловић нису успели да се изборе с притиском, док су на другој
страни мреже одбојкаши Новог

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Гајдобра: ХЕРЦЕГОВАЦ–ДИНАМО

Фудбал
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ГРАФИЧАР–ЖЕЛЕЗНИЧАР
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ТИСА
субота, 13 сати
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–ОМЛАДИНАЦ
Старчево: БОРАЦ–БЕГЕЈ
недеља, 13 сати
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Бела Црква: БАК–ЈУГОСЛАВИЈА
С. Тамиш: С. ТАМИШ – БУДУЋНОСТ
Б. Н. Село: СЛОГА–ДОЛИНА
Потпорањ: ПОТПОРАЊ–СТРЕЛА
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ТЕМПО
Уздин: УНИРЕА–ГЛОГОЊ

Прошлонедељни
резултати

МЕЧЕВИ ЗА АНАЛИЗУ И – ЗАБОРАВ

Ксенија Мркела је убедљиво
тријумфовала у трци на 500
метара, док је Јана Грујић у
истом надметању на циљ стигла као седмопласирана.

Овог викенда
Одбојка

Значајан тријумф
у Ужицу

Кошаркашки клуб Тамиш је
још једном, ко за који пут, показао да је најбољи када је то
најпотребније. После губитка
бодова на свом терену од земунске Младости, момци тренера Бојана Јовичића ишли су
у госте још једном фавориту.
Жреб их је у шестом колу Кошаркашке лиге Србије водио у
Ужице, у чувену дворану „Велики парк”, из које су се вратили уздигнутих руку: Слобода–Тамиш 76:90, по четвртинама 18:9, 18:23, 17:27 и 23:31.
Домаћи тим је боље „отворио” утакмицу, па се после првих десет минута игре на моменат учинило да ће бодови
остати у Ужицу. Ипак, у другој
четвртини забележено је много боље издање гостујућег тима. Тамиш се консолидовао,
успоставио равнотежу, а када
је Бревин Прицл изједначио на
23:23, постало је јасно да Панчевци могу равноправно да се
носе са фаворитом.
Друго полувреме донело је
потпуно другачију слику. Сада је Тамиш био тим који доминира и који држи све конце утакмице у својим рукама.
Од
три на ест
по ку ша ја,
момци из нашег града постигли су чак десет „тројки”, па
су и на тај на чин пот пу но

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Пазара одиграли једну од најбољих утакмица ове сезоне и заслужено стигли до вредне победе.
У суботу, 7. новембра, „борцима” предстоји још један тежак испит. У Халу спортова долази лидер из Краљева, непоражена Рибница.
После одличног старта у Другој лиги група „Север”, ОК Одбојка 013 прошлог викенда је
претрпела и други пораз. Лидер из Футога био је превелики
залогај за девојке које предводи
тренер Владимир Јованчић, иако
су Панчевке биле ближе победи:
Одбојка 013 – Футог 1:3, по сетовима 24:26, 25:22, 23:25 и 15:25.
Јелена Петров и њене саиграчице у првом сету су прокоцкале чак пет сет-лопти и
до зво ли ле ри вал ка ма да се
издигну из готово изгубљене
ситуације, а управо је тај преокрет највероватније и одлучио
коначног победника.
Било како било, времена за
јадиковање нема. Треба извући поуке из овог пораза и наста ви ти да ље. Пр вен стве на
искушења се смењују као на
траци. Пред девојкама из нашег града је још једно гостовање у Новом Саду, овог пута меч
против екипе НС волеј тим.

Одбојка
СУПЕРЛИГА
Нови Пазар: НОВИ ПАЗАР – БОРАЦ

3:1

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ФУТОГ

1:3

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Лесковац: ДУБОЧИЦА–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА – Ц. ЗВЕЗДА
Јабука: ДОЛОВО – Б. КАРЛОВАЦ

Најсјајније одличје заслужио је Павле Радивојевић, сребром су се окитили Новак Павловић и Димитрије Ивичић,
а бронзу је зарадио Михаило
Милосављевић.
На Првенству Србије за дечаке до 13 година велики успех
је остварио Лазар Павловић,
који је освојио сребрну медаљу.

Стране припремио

Александар
Живковић

доминирали су у својим категоријама, а медаљама су се окитили и Михајло Петковић и
Стефан Срданов.
– Свака част момцима за све
што су приказали. Одлично раде, одлично су се борили, а резултат њиховог великог залагања јесу и ове медаље. Поред
мене, ручну технику је с њима
радио и Зоран Ставревски, коме овим путем захваљујем –
рекао је тренер панчевачких
кик-боксера Огњен Драгојерац.
Нашим борцима који вежбају у фитнес-центру Октагон
предстоје припреме за учешће
на Првенству Србије.

32:26
32:32

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Ј. Томић: РАДНИЧКИ – ОРК ПАНЧЕВО
Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Ужице: СЛОБОДА–ТАМИШ

28:28

76:90

Фудбал
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (СМ) 0:1
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ПРВИ МАЈ

1:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Ковин: РАДНИЧКИ–БОРАЦ
Влајковац: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ

1:3
1:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БАНАТ
Иваново: СТРЕЛА–СЛОГА
Падина: ДОЛИНА – С. ТАМИШ

2:1
1:1
3:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Сефкерин: ТЕМПО–ГЛОГОЊ
Идвор: ПОБЕДА–МУНДИЈАЛ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ОМЛАДИНАЦ

2:3
1:1
4:2

ТРОФЕЈИ СТИЖУ СА СВИХ СТРАНА
На недавно одржаном Првенству Београда у кик-боксу, у
дисциплини К1, наши суграђани су освојили пет вредних
одличја.
Михајло Петковић је заслужио најсјајнију медаљу, а трофеје су зарадили и: Радан Ћирковић, Јован Павлица, Велибор
Јакшић и Огњен Делалов.
Ови борци нису имали много времена за славље, вратили
су се у салу за тренинге и наставили припреме за турнир
који је одржан прошлог викенда у Младеновцу. И на њему су
има ли мно го успе ха. Ра дан
Ћирковић и Велибор Јакшић

25:23

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ПЕТРОВАРАДИН 34:29

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Се7
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ПАНЧЕВАЧКИ „ВОЗОВИ” ИДУ У РИКВЕРЦ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Железничар
претрпео пораз
од „фењераша”
Динаму 1945
само бод
у мечу
с Румљанима
Таман када су се љубитељи
најважније споредне ствари
на свету у нашем граду и околини понадали да је панчевачки фудбал изашао из кризе и да ће се серија добрих
резултата овдашњих клубова
наставити, њихови миљеници су их демантовали.
Железничар је у 13. колу
Прве лиге Србије изгубио од
последњепласираног Радничког из Сремске Митровице
(0:1), док је Динамо 1945 у
петнаестој „рунди” српсколигашког каравана на свом терену освојио само бод у мечу
против Првог маја из Руме
(1:1).
Панчевачка „дизелка” се у
последње време јако мучи.
Симпатизери Железничара
понадали су се да ће дуел
против Митровчана бити пре-

кретница, али... Истина, „Жеља” је имао више лопту у поседу, био је мало доминантнији ривал, али шта то вреди
ка да су бо до ви оти шли у
Сремску Митровицу, када их
је освојио један од главних
ривала у борби за опстанак.
Тренер Железничара Горан
Мрђа поверење за овај меч
поклонио је следећем саставу: Лучић, Јанкулов, Дашић
(од 88. ми ну та Јов ко вић),

Тунел

Плавшић, Јовић (од 46. Л.
Марковић), Стојановић (од
88. Стевановић), Зорица (од
71. Мирков), Јовановић, Сурака (од 46. Ковачевић), Станимировић и Станић.
Гол одлуке је постигнут у
финишу утакмице, када је
главни судија овог сусрета
Данило Николић досудио једанаестерац за госте, а они
су га успешно „претворили”
у три велика бода.

– Гости су били конкретнији у првом полувремену, али
ми смо доминирали у наставку утакмице. Не бих да коментаришем суђење, само ћу
да кажем да је неких спорних
ситуација било и у шеснаестерцу гостију, када се судијска пиштаљка није оглашавала. Шта је – ту је. Идемо даље
и надамо се да ће ускоро доћи и резултати. Има ствари
које треба поправити у нашој

игри, недостаје нам завршни
пас, али верујем у момке и
сигуран сам да ће из овог пораза изаћи још јачи – истакао
је тренер Железничара Горан
Мрђа на конференцији за новинаре после утакмице.
„Дизелка” је после ове „рунде” у Првој лиги Србије на
тринаестом месту на табели,
а већ наредног викенда предсто ји јој још је дан те жак
испит. У Београду ће одмерити снаге с трећепласираним Графичаром.
После победе у Сакулама
навијачи Динама 1945 очекивали су да ће њихов „брзи
воз” наставити у истом ритму и про шлог ви кен да на
Градском стадиону у Панчеву, да ће тријумфовати у мечу против Првог маја из Руме и тако наставити трку за
првопласираном Младошћу
из Новог Сада.
Ипак, домаћи фудбалери
нису успели да наставе победоносну серију. Била је то
утакмица са два различита
полувремена. У првом су доминирали гости, а бољу игру
су крунисали поготком већ у
10. минуту.
После одмора „брзи воз” је
заиграо много ангажованије
и офанзивније, а такав приступ утакмици одмах се исплатио. У 58. минуту Станојковић је проиграо Пештерца, овај је одлично центрирао, а на правом месту нашао се Андреј Јаковашић,
„џокер” тренера Тодоровића,

па је ефектним ударцем послао лопту под саму пречку
голмана Румљана – 1:1.
Панчевци су наставили да
нападају свим силама после
изједначења, али врло добар
тим из Руме, који као тренер
предводи некадашњи голман
Партизана Радован Радаковић, зналачки је сачувао свој
гол и однео вредан бод из
Панчева.
Динамо 1945 играо је у саставу: Анџић, Брајовић (од
четвртог минута Каранфиловски), Аничић, Црномарковић, Радовановић (од 46.
Радисављевић, од 49. Вјештица), Крмар, Андрић (од 46.
Јаковашић), Пештерац, Крстић, Осман и Станојковић.
– Честитам обема екипама на борбености. Била је то
права првенствена утакмица,
у којој су гости били бољи у
првом, а ми у другом полувремену. Тим из Руме је одличан састав, а ми смо играли
без шесторице играча, па мислим да је нерешен резултат
и најреалнији. Идемо даље,
има још много да се игра и
верујем да ћемо се убрзо вратити на победнички колосек
– истакао је тренер Динама
1945 Жарко Тодоровић.
Прилику да обрадује своје
симпатизере „брзи воз” ће
имати у суботу, 7. новембра,
када ће на Градском стадиону у Панчеву гостовати Тиса.
Меч почиње у 13 сати, али
биће одигран без присуства
гледалаца.
А. Живковић

Не ваља искочити из шина, треба држати курс.
Што је посебно тешко у мрачном тунелу.
Кад не видиш да ли ти нешто долази у сусрет.
У том мраку то може и да те тресне!
Чеоно! Да стварно заболи глава.
А мислиш да ти сада није добро, да је мрак.
Увек може мрачније.
Што не значи да тако треба баждарити мозак.

Цветање
Отпале су све добре замисли...
Сад газиш по њима.
Као да нису биле твоје.
Је л’ си фер према себи?
Јер, ако ниси добар себи, коме јеси?
Друго питање је реторичко, иако је ту знак интерпункције.
О одговору на прво треба размислити.
И, без бриге, добрих идеја биће још.

ПРЕМИЈЕР ЛИГА СРБИЈЕ У КАРАТЕУ

ДИНАМО ВИЦЕШАМПИОН
На турниру Премијер лиге
Србије који је одржан у Крагујевцу женска и мушка сениорска екипа Карате клуба
Динамо оствариле су одличан резултат освајањем сребрне медаље.
Женски тим је први пут
наступио у Премијер лиги, а
боје Динама браниле су Марина Радичевић, Јана Којчић
и Тамара Живић. Оне су на
старту изгубиле са 2:1 од шампиона лиге – Студентског града. У другом мечу девојке су
победиле Борац из Чачка,
који је претходно савладао

Студентски град. Све екипе
су имале по два бода, али
титула је за само поен разлике измакла девојкама из
Динама.
Подмлађена мушка екипа
из нашег града у првом мечу
је изгубила од шампиона лиге, Борца из Чачка, али је потом савладала Студентски
град, па је тако трећи пут заредом освојила титулу вицешампиона лиге.
Успех су остварили: Ђорђе
Салапура, Урош Петровачки,
Никола Ивановић и Дарко
Спасковски.
А. Ж.

Шипак
На први поглед – тешка заврзлама.
Од сопствених разгранатих мисли не видиш суштину.
Губиш се, а њихови плодови су свуда око тебе.
Шипак, као да не умеш да их убереш.
Не брини, не догађа се то само теби.
Једноставност. То нам треба.
Кад се у слику загледамо, јасно је да је у позадини небо.
Бесконачност.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Бојана Ћуић,
приправник у
болници:
– Планирам да
путујем. Наиме, бавим
се фолклором, играм у
КУД-у „Абрашевић”.
Имамо турнејицу –
концерт и дружење
с нашим драгим
другарима из Ваљева.

Самира Ибраим,
ученица:

Лука Вукићевић,
гимназијалац:

– Гледаћу да се
посветим школи и да
што више радим
с децом. Донираћу
одећу у хуманитарне
сврхе. Тренираћу,
што је важно.

– Мало ћемо
изаћи до града,
а мало ћу и играти
фудбал. Учења ће
овог викенда ипак
бити мање.

„Панчевац” је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла 1869. године •„Панчевац” је недељник и излази петком • Оснивач листа „Панчевац”: Друштво са
ограниченом одговорношћу „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник: Александар Живковић
• Редакција: Синиша Трајковић, Драгана Кожан, Мирјана Марић, Јордан Филиповић • Лектор: Јулијана Јовић • Телефони: 013/301-150 (централа), 013/300-830
(благајна), поштански фах 28, телеграми „Панчевац” • Текући рачуни: Војвођанска банка а. д. 325-9500600038555-09, 160-43415-05 код „Banca Intesa” Панчево
и 200-2286400101001-61 код Банка Поштанска штедионица а. д. Београд • Девизни рачун 00-503-0000082.4 код „Banca Intesa” • ПИБ 101054934 • Рукописи се не враћају
• 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

