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ПРАВИЛА ЗА ЖИВОТ И РАД
ПОСЛЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА
Ванредно стање је укинуто, али нема опуштања! Епидемија још траје, а присуство
вируса нас приморава да променимо досадашње понашање и на послу и у доколици
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Заустављени концерти и изложбе, Велики поклон привредника
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АУТО-ШКОЛА
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Радно време благајне „Панчевца”

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

Од 11. маја радно време благајне
„Панчевца” враћа се на режим као
пре ванредног стања. Понедељком

и уторком ће радити од 8 до 18,
средом од 8 до 15, а четвртком
и петком од 8 до 13 сати.

АУТО-ЦЕНТАР „ЗОКИ” – ОТВОРЕН РАДНИМ ДАНИМА
ОД 8 ДО 22, А СУБОТОМ ОД 8 ДО 14 САТИ
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ „ПАНЧЕВАЦ”
ПОЧИЊЕ ДА РАДИ ОД 11. МАЈА

» страна 27

2

ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

НАШ ГРАД У ПОСЛЕДЊОЈ НЕДЕЉИ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Пише: Синиша Трајковић

Штафета
и жмурке
– Умро је друг Тито. То су вечерас
саопштили Централни комитет
Савеза комуниста Југославије и
Председништво Социјалистичке
Федеративне Републике Југославије радничкој класи, радним људима и грађанима, народима и
народностима Социјалистичке
Федеративне Републике Југославије – изговорио је пре равно четири деценије, 4. маја 1980, спикер ТВ Београда Здравковић.
Шок, туга, неверица... Иако се
знало, било је само питање тренутка, да ће отићи у вечна ловишта, а лов је волео, скаменили су
се и шљакери и интелектуалци, и
велеграђани и сељаци, и леваци
и дешњаци... На сахрану Јосипа
Броза дошло је више од пола милиона људи, а међу њима су били
и 31 председник државе, 22 премијера, четири краља, шест
принчева и 11 председника националних парламената. Заборављено је на хладни рат, политичари са обе стране Берлинског
зида дошли су у Београд.
Умео је да великима каже „не”
када се то мора, а не кад му за
саморекламу то затреба. Као
оснивач Покрета несврстаних,
знао је како да плива с Америма
и Русима – био је делфин међу
ајкулама, не ситна риба у чељустима кита.
Ствари се никада неће променити: за неке је био диктатор, за
друге омиљени син.
Вођа, доживотни председник,
нису му за потврду чињенице да
влада били потребни избори, а
знао је, рецимо, да 1968. године
каже да су студенти у праву. Да је
неко други у праву, не само он.
Имао је слуха за младе. Њему
у част организована је штафета
младости, коју су трчећи кроз целу земљу носили, пазећи да им
не испадне, ко роса млади људи,
а сваког 25. маја одржаван је величанствени слет на коме су учествовали омладинци. Традиција
са слетовима је настављена и после његове смрти. Чињеница.
Тако се, на пример, варљивог
пролећа 1988, на десетодневним
вежбама за слет у касарни у Бубањ потоку око петсто Панчеваца нашло с неколико хиљада
другова и другарица из целе
СФРЈ. Вежбало се напорно.
А један деветогодишњак је 4.
маја 1980. године ушао са
жмурки у кућу и чуо чика спикера с телевизије како каже да
је друг Тито умро. Сви у стану
препуном гостију су плакали.
Тада искрено. Касније је у тренд
ушао израз „стокхолмски синдром”, а то је оно кад се заљубиш у свог отмичара.
И, неопростива је прича да су
медији и систем од вође направили култ личности. Ма, немогуће.

Петак, 8. мај 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

БИЛО, НЕ ПОНОВИЛО СЕ!
У дану када су колпортери изашли на улице Панчева с овим бројем нашег листа, укинуто је ванредно
стање. Откад је оно уведено, више инстанце власти –
Влада и Председништво Републике Србије – доносиле су „кровне” одлуке, а у складу с њима локалне
самоуправе на својим територијама организовале
свакодневни живот грађана. Градски штаб за

ванредне ситуације града Панчева, којем председава градоначелник Саша Павлов, био је у редовној комуникацији с јавним сектором и предузећима, као и
са установама и приватним предузетницима у граду,
па на основу свега тога доносио команде и препоруке. Менаџменти свих установа и фирми имали су
обавезу да ускладе своје пословање и понашање

с новонасталим околностима. Такође, републичка
министарства и покрајински секретаријати у оквиру
својих ресора доносили су одлуке, а све је то утицало на то како Панчевке и Панчевци проводе дане.
У наставку текста је покушај да истакнемо најважније чињенице и догађаје у периоду између изласка претходног и овог издања нашег недељника.

Летовање у Грчкој неизвесно
Једна од омиљених морских дестинација наших суграђанки и суграђана је Грчка. Амбасадор Србије у Грчкој Душан Спасојевић изјавио је за
београдске медије да су мере према
туристима нешто што могућност летовања у тој земљи „држи на дугом
штапу”.
– Ми смо популација која је врло
популарна у Грчкој. Друго, Грци веома помно прате ситуацију у другим
земљама из којих долазе туристи, а
Србија се према бројевима налази у
сличној категорији као и Грчка. Прати се и епидемиолошка ситуација
код нас – рекао је Спасојевић.
Према његовим речима, „први
критеријум ће бити безбедност локалног становништва и туриста и у
том смислу јесте реално да Грчка
отвори границе за нас, међутим и
сам премијер је рекао да су мере попуштања још на нивоу плана и да ће
их експерти процењивати”. Спасојевић је додао да је грчки министар туризма казао да је „могуће увођење
брзог тестирања”, али да се још званично не говори о отварању граница.
Грчка ће, према најавама тамошњих власти, ускоро релаксирати
мере: приступ је да иду фазу по фазу
и да се прати како ће се попуштање
мера одразити на развој епидемиолошке ситуације, па је судбина путовања наших туриста који су планирали летовање у Грчкој неизвесна.

Донирај плазму, спаси
некоме живот
Др Милица Јовичић из Института за
трансфузију крви рекла је 30. априла
да је интересовање излечених од коронавируса за донирање крвне плазме велико – од почетка акције „Донирај плазму, спаси некоме живот”
до 24. априла јавило се више од триста људи.
Половина тих особа испунила је
услове за донирање, а очекује се да
ће се број донора повећавати како
буде растао број опорављених, од
прве недеље маја, као и неколико

Први критеријум ће бити
безбедност локалног
становништва и туриста
и у том смислу јесте
реално да Грчка отвори
границе за нас.

наредних. Крвну плазму може да
донира особа стара између 18 и 60
година, која је тежа од 60 килограма и нема друга обољења, а неопходно је да има два негативна теста
на коронавирус, те да прође 21 дан
од другог таквог теста. Др Милица
Јовичић је казала да је тек започето
нешто интензивније тестирање добровољаца, да сваки од њих, као и
при давању крви, најпре попуњава
упитник, затим пролази лекарски
преглед и одређене анализе – одређивање крвне групе, комплетна крвна сли ка, би о хе миј ске ана ли зе,
скрининг антитела, маркери крвљу
преносивих болести...
Додала је:
– Наш задатак је да крвна плазма
буде адекватна за онога ко је прима,
али да ни на који начин не нашкодимо оном ко је даје, већ да се он све
време осећа сигурно и добро и да може доћи опет. Процедура за узимање
крвне плазме је нешто компликованија и дужа од процедуре узимања крви: класично давање крви траје 15 минута, а плазме од 40 до 60 минута. Крв
иде кроз сепаратор крвних ћелија и
издваја се из организма само плазма,
а све остало се враћа у организам.
Она је закључила да је све подједнако безбедно, те да Институт има
добро обучено и искусно особље. Да
подсетимо, први донор крвне плазме

у Србији био је Глогоњац Предраг
Ђелевски.

Време одржавања пријемних
за надарене ученике
Министарство просвете је обавестило
јавност да ће пријемни испити за надарене ученике који планирају да
упишу специјализована одељења
гимназија или уметничке средње
школе бити одржани од 7. до 14. јуна.

Институт за трансфузију
крви очекује да ће се број
донора крвне плазме
повећавати како буде
растао број опорављених
грађана.
Пријемни се организују за специјализована IT одељења, као и она за математику, физику, историју и географију, биологију и хемију, сценске и аудио-визуелне уметности, те за филолошке гимназије, балетске, музичке
и ликовне школе. Централизовано
онлајн пријављивање кандидата за
пријемне испите биће могуће од 18.

до 21. маја. Тачни датуми и време
одржавања пријемних испита могу се
наћи на сајту Министарства просвете.
Прелиминарни резултати биће објављени 16. јуна, када је и термин за
подношење жалби. Коначни резултати биће познати сутрадан. Провера
склоности за упис ученика седмог
разреда за програм основног образовања ученика надарених за математику заказана је за 20. јун у 10 сати.

Ковид болнице добијају
лек „хлорокин”
Испорука лека „хлорокин”, који се
користи у лечењу коронавируса и
чију је производњу недавно покренула „Галеника”, почела је 1. маја
болницама у Србији. У Републичком
фонду за здравствено осигурање кажу да су из њеног централног магацина прве количине лека испоручене КБЦ-у „Земун”, а до краја недеље
требало је да га добију и све остале
ковид болнице у Србији, укључујући
и панчевачку.
Лек „хлорокин”, који се користи у
лечењу лупуса и реуматоидног артритиса, показао се као добра терапија заражених коронавирусом.
Ушао је као терапија у протоколе у
свим земљама света, а Србија га је
доскора увозила.
(Наставак на страни 4)

СИНДИКАТИ О ОВОГОДИШЊЕМ ПРАЗНИКУ РАДА

Људи најбитнији ресурс сваког друштва

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Фотографија.
На кеју, ових дана
Снимио: Милан Шупица

Међународни празник рада 1. мај,
због пандемије коронавируса, ове године је свуда у свету прошао без традиционалних окупљања и протеста
на којима радници траже боље услове рада. Зато су синдикати организовали онлајн скупове на којима су позивали на солидарност. Због последица пандемије за привреду, милиони радника широм света остали су
без посла, а са економским проблемима се суочавају и послодавци.
Синдикати у Србији су подвукли
да је пандемија показала колико су
радници у појединим секторима –
као што су трговци, комуналци, апотекари, пекари – важни за свакодневно функционисање и целокупан систем у држави, те да је сада битно да
се послодавци уздрже од отказа, као
и да се унапреди положај и повећају
плате где год је то могуће, посебно
здравственим радницима.

Синдикалци кажу да је јасно да се
морамо више окренути домаћој индустрији, да ће привреди бити тешко
да се опорави, као и да радници 1.
мај дочекују у страху од губитка посла. Подсетили су и на чињеницу да
је у Србију ушло 400.000 наших грађана из земаља ЕУ, а ти људи ће направити притисак на тржишту рада.

Истовремено, Бранкица Јанковић,
повереница за заштиту равноправности, објавила је саопштење у коме се,
између осталог, каже да се Међународни празник рада ове године обележава
у другачијим околностима, али да право на достојанствен рад уз поштовање
принципа равноправности мора бити
поштовано. Она је навела да током
ванредног стања није било повећаног
броја притужби због дискриминације у
области рада и запошљавања, а да највише пажње треба посветити онима
који су увек чешће изложени дискриминацији – сиромашнима, незапосленима, радницима старијим од 55 година и особама са инвалидитетом.
Повереница је подвукла да ова ситуација представља прилику за
учвршћивање по што вања универзалних вредности, а посебно рада,
који треба да буде нарочито вреднован у друштву.
С. Т.
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ПОНОВО РАДИ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ОД 11. МАЈА АУТОБУСИ ВОЗЕ ЗАПОСЛЕНЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Враћамо се у
нормалу – али
у четири фазе
Без маске и рукавица
не смете у возило
Од понедељка
можете купити
полумесечну карту
Јавно комунално предузеће „Аутотранспорт – Панчево” (АТП)
поново ће покренути све своје
линије од понедељка, 11. маја,
али у смањеном режиму, а у
аутобусима ће моћи да се превозе искључиво запослени – потврдио је за „Панчевац” Воја
Савичић, руководилац саобраћаја у АТП-у.

могућа и куповина полумесечних карата за запослене, а

ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК: НО ВИ АУ ТО БУ СИ
ЧЕ КА ЈУ НА ЦА РИ НИ
Градоначелник Саша Павлов
подсећа да је неколико дана
пре ступања ванредног стања на снагу требало да преузимање АТП-а започне приватна компанија која је то
право добила на тендеру за
јавно-приватно партнерство.
– Догодило се оно што нико није могао да очекује, па
се тако сва нова возила налазе на царини и чекају да
све ово прође. То значи да и
– Ред вожње ће ускоро бити оформљен, а засад можемо да кажемо да ћемо саобра ћа ти на свим ли ни ја ма,
али само у шпицевима: ујутру, по подне и увече, у складу са сменама у предузећима. Од по не дељ ка ће би ти

даље распо лаже мо оним
што смо имали пре увођења
ванред ног стања, а то су
прилично стара и запуштена возила. Њих сада очекује добар преглед и темељна
дезинфекција и искрено се
надам да ћемо почетком наредне недеље полако уводити нормалан режим, али у
складу с тренутним могућностима – истакао је градоначелник.
они ће моћи да почну да их
користе већ од тог дана – 11.
маја – рекао је Савичић.
Он је додао да ће за путнике
и запослене важити инструкције које је, ради заштите од
коронавируса, прописао Републички кризни штаб.

ПО ЈЕ ДИ НИ СТАР ТО ВА ЛИ 4. МА ЈА
Када је реч о осталим превозницима, међу првима су
од понедељка, 4. маја, почели да раде СТУП Вршац,
који је увео неколико дневних полазака на релацијама
Вршац–Београд и Пландиште –Бе о град, и „Ауто Ко декс”, који путнике превози
на релацији Ковин–Београд.
И један и други свраћају и
на Ауто буску стани цу у

ПОКЛОН ЗА
НАЈСТАРИЈЕ

„Панчевац”
пензионерима
Наставља се акција бесплатне поделе најстаријег недељника на Балкану нашим
суграђанима изнад 65 година. Њима су ванредно стање и забрана изласка, изме ђу оста лог, ус кра ти ли
прилику да на лак начин
дођу до свог омиљеног листа „Панчевац”.
По одлуци власника предузећа Зорана Пешевског,
тај проблем је одмах решен,
па „Панчевац” већ недељама бесплатно стиже на адресе пензионера у јужном Банату. Само током протекле
седмице чак 2.000 примерака новина подељено је старијима од 65 лета у Панчеву
и околним селима, као и у
Ковачици и Опову.
Ова акција је реализована у сарадњи с волонтерима из Црвеног крста и из
сеоских средина, а од њеног почетка је подељено више хиљада поклон-примерака нашег листа.
Д. К.

Панчеву. О реду вожње се
можете информисати на сајту БАС-а (bas.rs).
Од понедељка је поново успостављен и железнички превоз путника, уз поштовање
свих епидемиолошких правила. Информације о реду вожње „Србија воза” можете
добити позивањем кол-центра на број 011/36-02-899 (од
8 до 15 сати).

ВОДОВОД

Смањен притисак
воде у селима
У јужним панчевачким селима од среде па у наредних седам дана биће повремено смањен притисак воде због радова на главном магистралном
воду у Првомајској улици –
саопштио је ЈКП „Водовод и
канализација”.
Иначе, од понедељка, 4. маја, шалтери за рекламације и
наплату ЈКП-а „Водовод и канализација” Панчево раде сваког радног дана од 8 до 15 сати, то јест као и пре ванредног
стања.

– При уласку у аутобус путници на себи морају имати маске и рукавице, улази се само на
предња врата, а излази на задња. Возачи су изоловани у својим кабинама. У случају дуплих
седишта могуће је заузети само
једно, што значи да ће наши капацитети бити преполовљени,
будући да ћемо одједном моћи
да превеземо тридесет уместо
шездесет путника. На улазу у

приградског превоза путника
у нашем граду донео је у понедељак, 4. маја, Градски штаб
за ванредне ситуације. Превознику АТП је наложено да у
оквиру прве фазе, како је предвиђено инструкцијама Републичког штаба, превози само
запослене.
Када се стекну услови, односно када то препоручи надлежни Завод за јавно здравље, и

ОВА ПРА ВИ ЛА ВА ЖЕ У ПРЕ ВО ЗУ
Возачи морају носити маску и рукавице, а кондуктери и контролори по могућности и визире.
l Возачка кабина мора бити
одељена физичком баријером
од путничког дела возила.
l Путници не могу у аутобус
без правилно употребљене
маске и рукавица.
l Улазак путника је могућ само на једна врата, а излазак
на друга.
l На улазним вратима возила мора стајати један запослени који ће вршити проверу карата, водити рачуна о
l

томе да ли путници улазе
правилно носећи личну заштитну опрему и сл.
l На дуплим седиштима може седети само један путник,
а места за стајање морају бити обележена како би се одржала дистанца.
l Возило се мора појачано
дезинфиковати и проветравати отварањем прозора. Не
сме се користити централизовани начин климатизације.
l На стајалиштима треба да
буду обележена места за стајање путника ради формирања реда при уласку у аутобус.

зграду Аутобуске станице стајаће дезобаријере, а заштитна опрема је и ту обавезна. Аутобуси ће
се дезинфиковати, односно прскати раствором варикине, више пута дневно: најпре детаљно
у гаражи и додатно на окретницама, приликом примопредаје
смене и кад год је то могуће –
објаснио је Воја Савичић.
Одлуку о поновном покретању међумесног, градског и

остале категорије путника добиће могућност да користе аутобуски превоз. У оквиру друге фазе превозиће се студенти
и ђаци, трећа фаза ће обухватити незапослене, туристе и
остала лица, укључујући и пензионере млађе од 65 година,
док ће у четвртој фази право
на ову врсту превоза стећи и
пен зи о не ри ста ри ји од 65
година.
Д. Кожан

СТАЊЕ У КОВИД
БОЛНИЦИ У ПАНЧЕВУ

ПУТЕВИ

Смањује се број
пацијената
Како је саопштено из Покрајинске владе, у среду, 6.
маја, у ковид болници у Панчеву било је 77 пацијената,
што је за 15 мање него пре
недељу дана. На респиратору је била једна особа.
У саопштењу Владе се наводи да број новооболелих
од ковида 19 у АП Војводини и даље опада, а истовремено се смањује и број пацијената који се од те инфекције лече у за то предвиђеним установама у покрајини.
Према подацима са сајта
Ми ни стар ства
здра вља
Владе Србије covid19.rs, у
Панчеву је од почетка епидемије закључно са уторком, 5. мајем, позитиван резултат на тесту на коронави рус за бе ле жен код 136
особа, што чини 1,5 процената свих пацијената у Србији код којих је детектовано при су ство тог ви ру са.
Панчево је у уторак било
једанаести град у Србији по
броју оболелих.
Д. К.

Вожња једном
траком у мају
Радови на појачаном одржавању надвожњака на обилазници око Панчева (Лука Дунав),
у смеру од Београда ка Панчеву, трајаће до 11. маја. Саобраћај се одвија двосмерно једном
коловозном траком, у смеру од
Панчева ка Београду – саопштавају „Путеви Србије”.
То предузеће је саопштило и
да ће се од 4. до 20. маја изводити радови на појачаном одржавању леве коловозне траке
на државном путу у Првомајској улици, на деоници која захвата раскрсницу са Улицом
Жарка Зрењанина.
У зони радова саобраћај ће
бити преусмерен у десну коловозну траку.

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

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
ти па у Вој во ди ни, кон стантно ради на проширењу богатог спектра својих
услуга, због чијег квалитета је већ постао непревазиђен, и то не само по
мишљењу бројних Панчеваца и Панчевки већ и
становника читавог јужног
Баната.
Настављајући мисију да
по ста не пр ва при ват на
клиника у Панчеву, Завод
шири и свој стручни тим,
па су се сада у њему нашли и неки од најцењенијих 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”

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

Цена: 4.000 дин.
Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
имају прилику да суботом
ура де ул тра звуч ни пре глед абдомена и мале карлице, који обавља радиолог др Жељка Ковачевић
из Кли нич ког цен тра
Србије.
Такође суботом, заинтересовани могу да ураде
и све врсте ултразвучних
прегледа срца, а ускоро
ће се у Заводу „Панчевац” радити и преглед сондом преко једњака (ТЕЕ).
И за ове услуге ангажован је један од водећих
стручњака у тој области –
dr sc. med. Слободан Томић, кар ди о лог, док тор
медицинских наука и магистар кардиологије са Института „Дедиње”.
Суботом специјалистичке ОРЛ пре гледе ради др
Горан Митевски из панчевач ке Оп ште Завод ће
болнице, ендо- почети са
кринолошке
11. маја.
др Гор да на
Ве љо вић, та кође из Опште болнице.
За прегледе из области
гинекологије задужена је
др Весна Новичић Ђоновић из Дома здравља Палилула.
Као што је већ наглашено, сви набројани специ ја ли стич ки пре гле ди
обављају се само суботом, а заказују се радним
да ни ма пу тем те ле фо на
013/21-90-900 и 013/2190-903.
ПРОМО

У Заводу ће ускоро почети да се проводи и амбулантна хирургија, а све
интервенције, као и додатне хируршке и консултативне прегледе обављаће др Горан Додевски, специјалиста абдоминалне хирургије из Опште болнице
Панчево.
Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира Завод „Панчевац”, посебно онда када је неопходно урадити прегледе и
анализе на једном месту и
добити резултате што пре.
С тим у вези, треба подсетити и на то да се у Заводу, примера ради, све врсте лекарских уверења издају за максимално два
сата.
И овог месеца су у Заводу за клијенте осмишљени
радом и нови пакети
услуга по изузет но по вољ ним ценама, а
више о томе, као и о додатним погодностима које остварују сви који поседују лојалти картице Аутоцентра „Зоки”, погледајте
на рекламним странама
нашег листа.
До дат не ин фор ма ци је
можете добити на 013/2190-900 и 013/21-90-903,
а новости пратите и на
сај ту www.zavodpancevac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода. Д. К.
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ПАНЧЕВАЧКИ КОРОНА-ЛЕТОПИС
По одлуци Градског штаба за ванредне ситуације, Народна башта и Барутана су од 30. априла поново отворене за посетиоце. Данило Бјелица, директор ЈКП-а „Зеленило”, рекао је да се све мере које је прописао Кризни
штаб морају поштовати, да ће морати да се одржава социјална дистанца и да не сме да буде окупљања више од
двоје људи, што важи и за Робну и Зелену пијацу.
* * *
Међународни празник рада 1. мај због пандемије је ове
године прошао без традиционалних окупљања и протеста на којима радници траже боље услове рада. Зато су
синдикати организовали онлајн скупове на којима су позивали на солидарност.
* * *
Одлазак на једну од омиљених нам морских дестинација, у Грчку, овог лета је врло неизвестан. Први грчки критеријум биће безбедност локалног становништва и туриста, па тамошњи стручњаци прате епидемиолошку ситуацију.
* * *
Општи парламентарни избори биће одржани 21. јуна.
Потписе бирача којима они подржавају изборне листе за
парламентарне и локалне изборе моћи ће да оверава и
Градска управа Панчева.
* * *
Пре равно четрдесет година, 4. маја 1980, преминуо је
доживотни председник СФРЈ Јосип Броз Тито. На сахрану су дошли најмоћнији државници тог времена и око
700.000 људи. Његов гроб – Кућа цвећа – један је од најпосећенијих на свету.
* * *
Светски дан слободе медија прилика је да се као друштво подсетимо зашто су медији, новинари и сви медијски запосленици важни свим грађанима – саопштио је
повереник за информације од јавног значаја и заштиту
података о личности Милан Мариновић. Он је поручио
да је слобода медија и у локалној заједници и у глобалу
слика стања свих правих вредности.
* * *

ПОЛИТИКА

Петак, 8. мај 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

НАШ ГРАД У ПОСЛЕДЊОЈ НЕДЕЉИ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

КОНАЧНО: И ЉУДИ И АУТОБУСИ
НА УЛИЦАМА
(Наставак с 2. стране)

Најнезадовољнији
Французи, врло
задовољни Новозеланђани
У анкети о (не)задовољству грађана реакцијом власти у борби
против епидемије спроведеној
од 16. до 24. априла у седам
земаља – Француској, Немачкој, Великој Британији, Италији, Аустрији, Шведској и на
Новом Зеланду – добијени су
занимљиви резултати.
На скали од 0 до 10 најлошију оцену – 4,1 – добио је
француски председник Емануел Макрон. Његовим мерама за сузбијања епидемије није задовољно 42 одсто Француза. Најбољу оцену – 7,8 – зарадила је премијерка Новог Зеланда Џасинда Ардерн. Само
седам одсто грађана је незадовољно њеним мерама. Аустријски канцелар Себастијан Курц
је добио оцену 6,8 – има 11 одсто незадовољних грађана. Следи немачка канцеларка Ангела Меркел, са оценом 6 и 20
одсто незадовољних.
Врло слично су оцењени британски премијер Борис Џонсон (5,6), председник италијанске владе Ђузепе Конте (5,5)
и шведски премијер Стефан
Левен (5,2).

Улога и обавеза медија
да информишу,
образују и забаве
У саопштењу за јавност повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Милан Мариновић позвао је све органе власти да поштују слободу медија
и изражавања и њихово право
на приступ информацијама од
јавног значаја.
Он је навео да је Светски дан
слободе медија прилика да се
као друштво подсетимо зашто
су медији, новинари и сви медијски запосленици важни свим
гра ђа ни ма. Пре ма ње го вим
речима, „улога, али и обавеза

медија јесте да информишу,
образују и забаве”. Мариновић
је поручио да је слобода медија у једној заједници, како локалној, тако и глобалној, слика стања једног друштва, владавине права, уважавања различитости и поштовања достојанства, као и свих других вредности. Он је оценио да су слободни медији уједно и предуслов слободног друштва у којем је расправа пут ка налажењу компромиса, а опречни став
нечија слобода.
„Не умањујући место које питања безбедности новинара, заштита новинарских извора или
финансијске сигурности имају
за стање слободе медија, повереник користи прилику да истакне значај транспарентног
рада свих органа власти и поузданост информација којима
они располажу као основног
алата новинарског позива”, наводи се у саопштењу.
Мариновић је још једном захвалио свим медијима на више него коректном поштовању
приватности и заштите података о личности лица заражених коронавирусом, чиме су
дали огроман допринос поштовању њиховог достојанства, у
овим данима тешким за све наше грађане.

Градски штаб: АТП
да организује јавни
превоз фазно

Ускоро Закон
о ограничавању
ријалити програма?

Градски штаб за ванредне ситуације на састанку одржаном
4. маја донео је одлуку којом
се ЈКП АТП обавезује да од тог
истог дана „предузме потребне радње ради организовања
јавног градског превоза фазно,
у складу са епидемиолошком
ситуацијом”.
Према овој наредби, АТП
креће са обављањем делатности јавног превоза путника, и
то међумесног превоза и градског и приградског превоза, у
првој фази запослених лица, у
другој студената и ђака, у трећој незапослених грађана, туриста и осталих лица, укључујући и пензионере млађе од 65
година, и у четвртој пензионера старијих од 65 година, када
се за то стекну услови.
Према најновијим доступним информацијама, аутобуси АТП-а почеће да примају
путнике у понедељак, 11. маја. До тада ће АТП саопштити
ред вожње на својим линијама, а мораће да буду завршене и припреме возила и станица, како би се превоз путника одвијао на здравствено
безбедан начин.

Удружење за заштиту уставности и законитости сматра да су
отклоњене све препреке да Народна скупштина, пре одржавања избора, усвоји Закон о
ограничавању ријалити програма, који су, како у саопштењу
наводи, предложила 42.852 грађанина. Удружење подсећа на
то да је одмах након достављања петиције 62.000 грађана за
забрану ријалити програма у
ванредном стању Одбор за културу Народне скупштине доставио Влади на мишљење овај
законски предлог.
Реч је о закону који је прошао све процедуре и званично је уврштен у предлоге закона, па удружење сматра да
су до усвајања остала још два
корака – мишљење Владе, које обично израђује надлежно
Министарство културе, и изгласавање у Народној скупштини. Удружење тврди да је
прошле године након предаје
иницијативе добило уверавања на састанку са стручном
службом Министарства да је
за кон ско ре ше ње по треб но
усвојити, као и да ће имати
подршку Министарства.

ДОГОВОРЕН ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА
* * *
Све више људи се прикључује акцији „Донирај плазму,
спаси некоме живот”. Крвну плазму може да донира особа стара између 18 и 60 година, која је тежа од 60 килограма и нема друга обољења, а неопходно је да има два
негативна теста на коронавирус.
* * *
Министар финансија Синиша Мали изјавио је да ће у петак, 8. маја, у целости бити исплаћене пензије, а 7. и 8.
маја прва од три минималне зараде које држава даје послодавцима, а они запосленима, као и да ће се то чинити
и у наредна два месеца. Подсетио је грађане на то да од
15. маја до 5. јуна могу да се пријаве за једнократну помоћ од 100 евра, те да ће исти износ аутоматски бити
уплаћен пензионерима и корисницима социјалне помоћи.
* * *
Наредних неколико дана спроводиће се пилот-истраживање на узорку од 1.000 испитаника у коме ће се сазнати
какав је степен колективног имунитета, али и испитати
фактори ризика за трансмисију инфекције, који ће указати колика је вероватноћа преношења коронавируса у
породичној средини. Студија о томе колико је особа у
Србији развило антитела на вирус радиће се на узорку од
7.000 домаћинстава, односно укупно 17.000 људи, а
његову методологију спроводи Медицински факултет у
Београду.
* * *
Пријемни испити за надарене ученике који планирају да
упишу специјализована одељења гимназија или уметничке средње школе биће одржани од 7. до 14. јуна. Централизовано онлајн пријављивање кандидата за пријемне испите биће могуће од 18. до 21. маја.
* * *
Премијерка Ана Брнабић најавила је да ће на следећој
седници Кризног штаба бити јасно одређени услови под
којима ће грађани улазити у Србију из иностранства, а да
не буду у карантину. Размишља се о томе да ли ће доказ
бити негативан тест на корону који је особа претходно
урадила у земљи из које долази или ће се тест радити
при уласку у нашу државу.

На биралишта 21. јуна
И градска управа
оверава потписе
На састанку коме су присуствовали представници политичких странака и председници
државе, парламента и Владе –
Александар Вучић, Маја Гојковић и Ана Брнабић – одржаном 4. маја у Палати Србије,
договорено је да се наставе изборне радње, тј. да избори буду одржани 21. јуна. Вучић је
казао да постоје јасни уставни
и законски рокови за одржавање избора, који се морају поштовати.
У разговорима су учествовали представници политичких
организација које намеравају
да се кандидују на изборима.
То су СПС, СРС, ДСС, Покрет
„Метла”, Нова странка, Странка

правде и помирења, „Заветници”, „Јединствена Србија”, „Србија 21”, ЛСВ, СПАС, „Здрава

ПРИ ЛА ГО ЂА ВА ЊЕ ПРО ПИ СА
Бојан Клачар, извршни директор ЦеСИД-а, изјавио је
да је „читав изборни процес
уско грло” и да очекује да ће
РИК морати да прилагоди
или промени неке прописе.
Објаснио је:
– Видећемо да ли ће држава правити боксове за гласање, како је било у Јужној Кореји, да ли ће одвојити старије од 65 година или оне који
су прележали корону.

Нагласио је да ће предизборна кампања морати да
буде реализована уз поштовање прописа о безбедности
у пандемији, односно без
контаката с бирачима и да
очекује да ће у њој преовлађивати економске теме. Рок
за предају изборних листа у
роковнику изборних радњи
најчешће је 15 дана пре дана
гласања, али РИК то треба
да усвоји наредних дана.

Србија”, СВМ и Покрет „1 од
5 милиона”.
Требало би да Србија добије
нови сазив парламента до 25.
јула, односно 30 дана од проглашења коначних резултата
избора, с обзиром на то да РИК
има 96 сати да их прогласи.
Влада мора бити формирана
најкасније у року од 90 дана
од конституисања скупштине,
или би уследило њено распуштање, што значи да нова влада мора да постоји најкасније
до 25. октобра.
Иначе, Влада Србије усвојила је предлоге измена Закона
о избору народних посланика
и Закона о локалним изборима, којима је предвиђено да
ће у свим градовима и општи-

нама потписе бирача којима
они подржавају изборне листе
за парламентарне и локалне
изборе, поред јавних бележника, моћи да оверавају и градске односно општинске управе. Предложене измене се образлажу потребом да се за одвијање изборног процеса повећа
број овлашћених оверитеља,
чиме се предупређује опасност
већих окупљања и превеликог
броја особа у просторијама и
испред просторија надлежних
органа.
Према најновијем истраживању јавног мњења агенције
„Ипсос стратеџик”, на изборе
ће изаћи три милиона људи и
они знају за кога ће гласати.
За изборе су најспремнији бирачи СНС-а и СПС-а, потом
странака опозиције, а још око
620.000 љу ди раз ми шља о
изласку.
Да подсетимо, избори су били расписани 4. марта за 26.
април, а претходни састанак
Вучића и представника странака које су најавиле учешће
на парламентарним изборима
одржан је 17. марта, када су се
усагласили да изборне радње
не теку до даљег.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: АЛЕКСАНДАР ВАРНАВСКИ, ДИРЕКТОР „ГАСПРОМ ЕНЕРГОХОЛДИНГА ТЕ–ТО ПАНЧЕВО”

ТЕХНОЛОГИЈА У СЛУЖБИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Ове године у Панчеву ће почети да
ради гасна термоелектрана у јужној
индустријској зони. Реч је о заједничком пројекту „Гаспром енергохолдинга Србија” и Нафтне индустрије Србије, вредном око 180 милиона евра.
ТЕ–ТО Панчево ће бити електрана
намењена за комбиновану производњу струје и топлотне енергије у којој
је основни енергент природни гас –
једна од малобројних еколошки најчистијих врста горива.
У том савременом термоенергетском
систему (укупна инсталисана електрична снага износиће oкo 200 мегавати, а топлотна око 121 гигакалвин)
биће примењена најмодернија парно-гасна технологија, која ће омогућити да се обезбеди производња еколошки чисте енергије. Топлотна енергија која буде произведена биће усмерена на задовољење потреба Рафинерије нафте Панчево.
Поред тога, Рафинерија ће постати
потрошач електричне енергије ТЕ–ТО
Панчево, а вишак произведене електричне енергије биће усмерен на тржиште струје. Вреди напоменути да
је изградња овог термоенергетског система део развојног енергетског пројекта компаније „Гаспром енергохолдинг”, која послује у оквиру енергетског дива „Гаспрома”.

Ковид одлаже старт
Пандемија вируса ковид 19 утицала
је на померање рокова изградње овог
постројења, па ће бити одложен почетак рада панчевачке гасне електране. О актуелној ситуацији, мерама,
плановима и активностима ТЕ–ТО
Панчево разговарали смо са Александром Варнавским, директором ове руско-српске компаније. Према његовим речима, радови на сaмом објекту
текли су у складу с предвиђеним роковима, али у међувремену је уведено ванредно стање, тако да ће бити
померен рок почетка рада ТЕ–ТО.
– Тренутно не можемо тачно рећи
датум, али очекујемо да ће постројење бити спремно за старт два месеца
касније од планираног. Главни разлог је то што касни испорука опреме.
Није све стигло. Велики проблем представља и то што кинески стручњаци
нису у могућности да дођу на градилиште због тренутне глобалне ситуације изазване пандемијом вируса. Аеродром „Никола Тесла” је затворен и
још увек није могуће организовати

долазак инжењера из
Кине и представника
произвођача опреме, а
њи хо во при су ство је
неопходно – рекао је
Варнавски за „Панчевац” и додао да је „Гаспром енергохолдинг
Србија ТЕ–ТО Панчево” све време ванредног стања примењивао
одлуке Владе Републике Србије. Тренутно службе компаније, у складу с природом посла,
претежно раде од куће
и редовни састанци се
углавном организују путем видео-линка.
– Повећали смо хигијену, увели правила
строгог ношења маски
и заштитних средстава.
Тренутно предузимамо
мере да не дође до заразе на градилишту и
тамо важе стриктна правила која морају да се
поштују како би се обезбедила лична здравствена сигурност сваког запосленог. Обавља се редовна контрола на свака
два сата. Колико смо
озбиљно схватили ситуацију, говори и то да
смо као компанија организовали карантин за
све кинеске раднике и
стручњаке ангажоване
на изградњи ТЕ–ТО у
Панчеву који су у јануару и фебруару дошли
у Србију – рекао је директор ТЕ–ТО.
Након двонедељне самоизолације
у Зрењанину радници из Кине одлазили су на градилиште. Међутим, сада је ситуација другачија – морају да
воде рачуна о томе да се Кинези не
заразе.

Вишеструка корист
Гаса ће бити, тврди директор ТЕ–
ТО, и обезбеђене су сировине, а на
годишњем нивоу то је око 350 милиона кубика. Потписани су уговори и постоје технички услови да се
ова неопходна количина енергента
допреми до Панчева. Оно што се
зна, јесте да ће гасна електрана бити од велике користи Рафинерији у
Пан че ву, али пре ма ре чи ма

стиће искључиво гас и
није предвиђен нити
један други енергент.
Тиме ће се значајно
сма њи ти еми то ва ње
опасних и загађујућих
материја у атмосферу
– рекао је Варнавски
и као дру гу ва жну
ствар навео уплаћивање пореза, а као трећу
– да ће на електрани
би ти за по сле но око
120 радника. Прво што
ће се гледати приликом одабира за посао
у новом енергетском
погону биће то да буду ћи рад ник ТЕ –ТО
жи ви на те ри то ри ји
града Панчева. Већ сада у овој компанији
30–40 одсто запослених чине Панчевци, а
према речима Варнавског, план је да наших
суграђана буде што више, јер је таква политика фирме.
С друге стране, зна
се да је „Гаспром енергохолдинг” позната руска енергетска компани ја ко ја по слу је у
окви ру „Га спро ма”,
глобалног енергетског
лидера, и да води рачуна о заједници у којој послује. Друштвено
одговорно пословање
је један од приоритета
Александар Варнавски сваке озбиљне компаније и, према речима
Александра Варнавског, корист ће Варнавског, таква је и политика „Гаимати и Панчевци – и она ће бити спром енергохолдинга Србија ТЕ–ТО
вишеструка.
Панчево”.
– Чињеница је да ће највећу ко– „Гаспром енергохолдинг” је најрист имати НИС, односно производ- већи произвођач струје у Русији и
ни погон у вашем граду, јер ће се највећи произвођач топлотне енерповећати сигурност снабдевања то- гије на свету и због тога има и велиплотом. Рафинерија се развија и ње- ку социјалну одговорност према зане потребе расту, а постојећи енер- једницама које снабдева овим енергетски блок је технолошки стар и не гентима. Јака је сарадња с локалможе да одговори савременим висо- ним самоуправама, локалним удруким еколошким и технолошким зах- жењима грађана, школама, спорттевима. Када је реч о грађанима Пан- ским клубовима, културним и јавчева, рекао бих да ће нови енергет- ним установама на територијама на
ски блок донети три ствари. Нарав- којима компанија послује, тако да и
но, прва и можда најважнија ствар у будућности и Панчевци могу да
је да ће почетак рада ТЕ–ТО унапре- очекују спонзорства и друге видове
дити заштиту животне средине у ва- подршке и помоћи наше компаније.
шем граду. Наша постројења кори- Ми радимо у Панчеву. Ми смо до-

шли у ваш град и наравно да ћемо
заједно да се дружимо и унапређујемо живот у њему – рекао је Александар Варнавски.

Традиција и будућност
Да је ова најава директора ТЕ–ТО утемељена, потврђују досадашње хуманитарне акције ове компаније. Купљене су патике за све штићенике
„Споменка”, јер у Русији постоји лепа традиција да предузећа помажу
домовима за незбринуту децу. Тако је
руска компанија, која обавља своју
делатност у Републици Србији, желећи да одржи ову традицију, уручила
поклоне штићеницима за Савиндан.
Недавно је дониран 3Д штампач Машинској школи Панчево како би ђаци и професори те школе израђивали
визире за здравствене раднике и јавне службе, а ова компанија се одазвала и позиву локалне самоуправе. Помогла је граду у превазилажењу новонастале ситуације изазване пандемијом вируса ковид 19. На ову тему
Варнавски није желео много да говори, али је напоменуо да сви ми живимо и радимо овде и да свако од нас
носи личну одговорност за то да ли
ће бити хуман и солидаран.
Од доласка у Панчево „Гаспром
енергохолдинг Србија ТЕ–ТО Панчево” уређује и обнавља споменике совјетским борцима палим у Другом
светском рату у нашем граду. У петак, 8. маја, биће одржана пригодна
свечаност у Старчеву поводом обележавања Дана победе на простору обновљеног споменика посвећеног палим совјетским војницима. Очување
и неговање антифашистичких тековина Великог отаџбинског рата и сећање на оне који су несебично дали
живот за слободу део је свести руског
народа и зато не треба да чуди потреба ове компаније да се очува сећање
на претке. Варнавски сматра да је
због деце веома важно да се Други
светски рат не заборави.
– Од почетка смо били заједно. Кроз
рат смо прошли заједно. Много је Руса и Југословена изгубило живот у
Другом светском рату – милиони су
страдали. Мој деда ми је причао о
страхотама, суровостима, разарањима, јунаштву, а ми морамо да очувамо то сећање за наше потомке. Други
светски рат не сме да се заборави –
рекао је на крају разговора за „Панчевац” директор ТЕ–ТО Панчево Александар Варнавски.

ПОСЛОВАЊЕ НИС-а У ПРВОМ ТРОМЕСЕЧЈУ

Већа производња, а мања зарада
Последице глобалног пада
цене нафте

запослене, као и ширу заједницу –
рекао је Кирил Тјурдењев.

Раст извоза

Стежу каиш, али не
одустају од инвестиција
Негативни макроекономски трендови имали су веома снажан утицај на
пословање НИС-а у првом тромесечју 2020. године. Драстичан пад цена
нафте на светском тржишту и пад потражње за нафтом и нафтним дериватима у условима пандемије вируса
ковид 19 умногоме су утицали на финансијске показатеље НИС-а у овом
периоду. Тако је просечна вредност
барела нафте типа „брент” у првом
кварталу износила 50,3 долара, што
је 20 одсто мање од просечне вредности забележене у истом периоду 2019.
године. С друге стране, вредност ове
нафте у другој половини марта била
је готово константно испод 30 долара
за барел.
Руско-српски нафтни гигант је, иако су услови пословања били негативни, наставио реализацију обимног инвестиционог плана вредног 7,7
милијарди динара, као и развој и модернизацију својих производних погона. Највише је улагано у пројекте
производње и прераде нафте и гаса.
Поред тога, НИС је и у условима

Страну припремиo

Зоран
Станижан

борбе против ширења вируса ковид
19 обезбедио стабилно снабдевање
на домаћем тржишту нафтних деривата, препознајући здравље запослених, екстерних сарадника и потрошача као неопозиви приоритет у овој
ситуацији.

Захвалност и мере
По во дом об ја вљи ва ња квар тал ног
извештаја Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а, изразио је

захвалност запосленима, који су у
изазовним временима, и поред бриге за своје здравље и здравље својих
породица, пожртвованим радом допринели да се очувају стабилна произ вод ња, пре ра да и ди стри бу ци ја
нафтних деривата.
– Наши резултати у овом тромесечју последица су околности на које
нисмо могли да утичемо. Међутим,
ми већ чинимо значајне кораке који
ће позитивно утицати на наш учинак

у наставку године. У фокусу ће нам
бити мере за повећање ефикасности
пословања и смањење трошкова у
свим областима које нису од суштинске важности за функционисање бизниса. Такође, нећемо одустати од
улагања у кључне развојне пројекте
који ће нам донети највише користи
у будућности. Само на тај начин моћи
ћемо да очувамо стабилност на домаћем тржишту и да наставимо да стварамо вредности за своје акционаре и

Када је реч о оперативним показатељима, НИС је упркос неповољним
околностима остварио добре резултате. У периоду јануар–март на нафтним пољима НИС-а произведено је
319.000 условних тона нафте и гаса,
а у панчевачкој Рафинерији у том периоду прерађено је 860.000 тона нафте и полупроизвода, што је 44 одсто
више него прошле године. Укупан
обим промета нафтних деривата износио је 778.000 тона, што је седам
процената више него у првом тромесечју прошле године. Поред тога, забележен је и раст извоза од 63 одсто.
Вреди истаћи да је НИС у овом
кварталу реализовао нови дигитални
пројекат – пуштена је у рад мобилна
апликација „Drive.Go”, која oмогућује
плаћање горива на бензинским пумпама у власништву ове компаније без
уласка у продајни објекат. Коришћење апликације у овим околностима
истовремено доприноси заштити и
очу ва њу здра вља за по сле них и
потрошача.
Такође, НИС је успео да показатељ
EBITDA очува на позитивном нивоу
иако он за прва три месеца 2020. године износи 5,2 милијарде динара,
што је 18 одсто мање од резултата
оствареног прошле године, док је забележен нето губитак од 1,1 милијарде динара. Обавезе НИС групе по
основу пореза и других јавних прихода за прво тромесечје износе 39,9 милијарди динара.
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ЗДРАВЉЕ
Х РА НА ЗА ДУШ У

Упорност
постиже управо супротно –
још јаче везивање за сопствене мисли. Упорност коју показујемо у жељи да докажемо другима да греше у просуђивању представља само
страх од промене и непознатог. Лакше је остати при свом
мишљењу и илузији исправности него признати да постоје и другачији одговори
на иста питања. Ако се запитамо зашто изнова дајемо себи обећања (да престајемо с
лошим навикама, почињемо
Пише: Марија Достић,
да вежбамо, мењамо начин
психолог
исхране, прекидамо да толеДраги моји, сви смо стигли ришемо поступке који нам
до садашње тачке свог живо- не пријају, почињемо да трата упорним понављањем на- жи мо дру га чи ји жи вот ни
смисао...), а не
учених образаис тра ја ва мо у
ца по на ша ња.
донетим одлуПостигли смо и
ка ма, од го вор
достигли задаје – због упорте циљеве у жиности! Нижемо
воту, јер смо се Лакше је остати
дане и године
трудили да са- при свом
ра де ћи исте
вла да мо све
или
слич не
што је неопход- мишљењу и
ствари које доно да би смо илузији
воде до све вепоста ли успе - исправности него
ћег незадовољшни(ји).
ства и осећаја
Време и ме- признати да
сто у којем жи- постоје и другачији бе сми сла, све
док нас жеља за
вимо предста- одговори на иста
из ла ском из
вљају одличну
устајале и преподлогу за ши- питања. Но да ли
познатљиве
рење колектив- је то, осим што је
сва ко дне ви це
ног (не)за до не покрене на
вољства, које се лакше, уједно и
до но ше ње од прелива на сва- корисно за нас?
лу ке о дру га ког ко је довео
чијем на чи ну
себе у ситуацију да буде пријемчив и ма- живота. И тада се догађа занипулисан вешто пласира- петљавање у сопствене миним садржајима. Да бисмо сли и одустајање од задатих
ци ље ва. Не при зна ва ње да
достигли осећај недостатка
нас је упорност довела
(само)контроле, неопдо тачке пуцања онемоходна је упорност
гућава нас да је искориу чи ње њу баш
стимо за путовање у суоног што се неупротном смеру.
морно захтева од
Треба да прихватимо да
нас у на ме ри
смо упорношћу дошли до
одр жа ва ња та пре и спи ти ва ња. Јед но
квог стања. Оно
вре ме (можда и уз
што не до ла зи
струч ну
по моћ)
из
ду би не

Петак, 8. мај 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРИРОДНИ ЛЕКОВИ ЗА АЛЕРГИЈУ НА ПОЛЕН

ПРОЛЕЋЕ БЕЗ СУЗА И ЗАПУШЕНОГ
НОСА – МОГУЋЕ ЈЕ!
Ако вас ових дана муче изнурујуће кијање, вечито сузне очи,
запушен нос, пецкање у грлу,
притисак у синусима и бројни
други нимало пријатни симптоми, не морате одмах да помислите на корону. Довољно
је да се сетите да је већ почео
мај и да су поленске алергије у
пуном замаху.
Иако олакшање често изгледа као недостижан сан, доказано је да комбиновањем природних лекова с правилном негом и избегавањем алергена
кад год је то могуће можете
знатно ублажити симптоме поленске грознице и поправити
квалитет свог живота.
Поленска грозница, алергијски
ринитис или сезонска алергија
– различити су називи за један
те исти проблем, и то врло несносан. Реч је о инфламаторном оштећењу слузокоже носа
од кога пати велики број деце
и одраслих широм планете.
Сезонски рини тис нај че шће изазивају полени траве (пасји
зуб, росуља, попино
прасе и ливадарка), дрвећа (топола, орах, липа и
бреза) и корова (обични лимунџик, црни пелин, кисељак,
раж и боквица). Полен траве
изазива симптоме у касно пролеће и рано лето, полен дрвећа у рано пролеће, а полен корова у касно лето и на јесен.
У апотекама можете пронаћи велики број лекова и помоћних средстава који могу да вам
помогну у борби против симптома алергијског ринитиса. Међутим, колико год да су они делотворни, треба имати у виду
да уз већину њих у паковању
стиже и дуга листа споредних
ефеката и нежељених дејстава.

Како систем ради

сопственог бића, што је на- потребна је снага воље да биметнуто упорним и дуготрај- смо истрајали у промени и
ним понављањем, неминов- научили нове навике и обрано доводи до неснађености сце понашања. Након неког
како у односу на себе, тако и времена (најчешће око месец дана) поу од но су на
креће се „аудруге. Склони
топилот” и носмо оптуживаве навике воњу и сваљивађене истрајноњу кривице на
шћу користидру ге
љу де Свака вештина,
мо за прављеили тренутну постигнуће или
ње жи вот не
(вишегодиприче по мешњу) ситуаци- промена коју
ју, пре не го желимо, а видимо их ри соп стве не
душе.
п р е у з и м а њ у код других који су
Ниједан
од го вор но сти
успех се не деза недостатке успели, није дошла
шава случајно.
и
без на де - преко ноћи, већ
Жеља да прожности ко је
упорним,
менимо нешто
осећамо.
у свом животу
Јед но
од свакодневним
покреће многе
најјачих упо- учењем и
мо гућ но сти.
ришта око коНеке ће бити
јих гра ди мо понављањем
погрешне.
своја уверења наученог.
Штавише,
су на ша ми много је слешљења и ставови које заузимамо на осно- пих улица у непознатом. Не
ву њих. У основи сваке ми- тре ба да че ка мо са вр ше не
сли које се грчевито држи- услове да бисмо почели, него
мо је – страх. Ако неко по- да их, учећи нове ствари, сакуша да нам укаже на недо- ми стварамо. Свака вештина,
статке и пропусте или, још постигнуће или промена коју
горе, ако жели на силу да желимо, а видимо их код друнам наметне своје мишље- гих који су успели, није доње као је ди но ис правно, шла преко ноћи, већ упорним, свакодневним учењем и
понављањем наученог.
И за остајање у месту и за
Страну
по сти за ње же ље ног ци ља
припремила
неопходна је упорност. ОдДрагана
лука о томе куда ћете се усмеКожан
рити је, као и увек, на вама.

Најједноставније речено, алергије представљају одговор нашег
имуносистема на иначе безопасну супстанцу. Kада та супстанца – полен, прашина или нешто
треће – дође у контакт са ћелијама слузнице носа, уста, грла,
плућа, стомака и црева, долази
до ослобађања хистамина.
Управо хистамин је протеин
одговоран за све симптоме које повезујемо са алергијама.
Активност хистамина блокирају антихистаминици, чија је
основна улога да зауставе алергијску реакцију. Многи лекови
за алергије делују управо као
антихистаминици. Међутим,
постоје и одређене намирнице
и биљни екстракти који могу
има ти слич не ефек те на

производњу хистамина попут
препарата из апотеке.

Природни антихистаминици
Најбољим природним антихиста ми ни ци ма сма тра ју се
кверцетин, бромелаин и витамин Ц.
При род ни из во ри
кверцетина су јабуке, јагоде, трешње,
вишње,

боровнице, кајсије, брескве, цитрусно воће, као и зелено поврће, црни и бели лук, зелени
чај и црно вино.
Бромелаин, познат и као бромелин, јесте биљни ензим који
се у природи налази у ананасу,
али га можете наћи и у облику
додатака исхрани у апотекама.
Витамин Ц је природни антихистаминик до кога ћете најлакше доћи, будући да преовладава у многим врстама воћа и поврћа, а продаје се и као
суплемент.

Шта је на јеловнику
Једите најмање две порције хране богате омега 3 масним киселинама дневно, јер недостатак ове киселине повећава ризик од алергија.
Ораси, чија семенке, спанаћ,
соја или ланено семе добри су
вегетаријански извори есенцијалне антиинфламаторне алфа-линолеинске киселине. Иако маслиново уље није омега 3
масноћа, оно такође има антиинфламаторни ефекат и може
се користити умерено, уз добре резултате.

Јабуково сирће
Јабуково сирће има антихистаминска и антибиотска својства

и може помоћи у смањењу кијања и запушености носа. Осим
тога, савршено је за јачање имунитета.
Две кашике јабуковог сирћета, кашику меда и кашичицу лимуновог сока сипајте у
три децилитра топле воде и добро промешајте кашиком. Пијте три пута дневно (ујутро, по
подне и увече).

или при пре ми ти при род ни
лек.
Помешајте шест кашика куркуме у праху и шест кашика
меда, тако да добијете пасту.
Затворите посуду и чувајте је
у фрижидеру. Узмите једну кашичицу ујутру на празан стомак и једну пре него што одете на спавање током сезоне
алергија.

Бели лук

Ђумбир

Ово је намирница коју би требало увек имати у свом дому,
будући да има снажно антибактеријско, антибиотско и
антивирусно деловање и уз

Ђумбир је врло користан лек
за алергијски ринитис, јер је
веома моћан антихистаминик,
а има и антивирусна, антиинфламаторна и антибактериј-

ПРАК ТИЧ НИ СА ВЕ ТИ
Ако сте алергични на полен,
када крене сезона цветања
биљака које вам сметају,
урадите ово:
• спречите контакт с поленом дрвећа, жбуња и траве;
• одмах по уласку у кућу
скините одећу и ципеле (на
њима има полена);
• увече се истуширајте и
оперите косу;
• редовно бришите стан
влажном крпом;
• када полен јако лети од
раног јутра, држите прозоре
затворене;
то доприноси јачању имуносистема.
Сваког јутра можете жвакати сирови бели лук или га додајте у оброке.

Kуркума
Ова моћна биљка може смањити било коју врсту алергије, јер има антиинфламаторно и антиоксидантно дејство. Јача имуносистем и
смањује запушеност носа, кијање и сувоћу уста.
Можете додати куркуму различитим рецептима

НА ШТА СМО СВЕ АЛЕ Р ГИЧ НИ
Свака пета одрасла особа и свако шесто дете у Србији пати од неког облика алергије.
Поред полена, постоји још неколико врло честих алергена. Ево неких од њих.
Храна
У велике алергене спадају кикирики, ораси, бадеми, лешници, јаја, риба,
ракови, шкољке и остали морски плодови, соја и друге житарице, јагоде и киви. За алергију
на храну нема лека, па је могуће једино потпуно избегавање
проблематичних намирница.
Инсекти
У најјаче алергене спада отров који се излучује приликом уједа пчеле, осе, стршљена
и паука. Он изазива бурне реакције које захтевају хитну медицинску помоћ.
Лекови
Изазивају изузетно бурне алергијске реакције и зато их никада не треба узимати

без кон сул та ци је с ле ка ром и фар ма цеутом.
Буђ
Буђи има у влажним, мрачним становима, купатилима, у угловима спољних зидова, али и на површини саксијске земље.
Алергија на буђ није сезонског карактера и може да се
јави у било ком тренутку.
Дувански дим
Дим цигарете је пун разних
токсина, од којих неки изазивају алергијску реакцију у виду надражајног кашља и гушења. Најчешће
се јавља код деце.
Животињска длака
Длака вашег кућног љубимца не може сама
по себи да изазове реакцију, већ до проблема
доводе зној, пљувачка и урин који се задржавају на њој. Људи су најчешће алергични на
мачке, али и на псе, глодаре и коње.

• добро проветравајте само
када су кишни дани;
• немојте сушити веш
напољу;
• када су дани сунчани и
дува ветар, оптерећење поленом је високо, па тада немојте правити излете, бавити се спортом или ићи на
бициклистичке туре;
• ношење наочара за сунце
и шешира са широким ободом евентуално може да
помогне;
• инсталирајте поленски
филтер у аутомобилу.
ска својства и јача имуносистем. Смањује главобољу, секрецију и запушеност носа.
Поред тога што је добро да
жваћете танак комадић ђумбира, можете припремити и
веома
ефика-

сан лек од
овог корена.
Ставите шољу воде, кашику
ђумбира и штап цимета у посуду. Загрејте и кувајте око пет
минута. Процедите и додајте
кашику меда и сок од једног
лимуна. Пијте овај напитак два
пута дневно, најбоље ујутру и
увече.

Kоприва
Савршен антихистаминик и антиинфламаторни лек који се у
алтернативној медицини већ
стотинама година користи за
лечење сезонских алергија јесте коприва. Ова моћна биљка
омогућава брзо олакшање у случају свраба, запушености носа,
кашљања и кијања.
Да бисте припремили чај,
ставите у посуду кашику сувих
листова коприве и шољу воде.
Загревајте док не проври и пустите да ври пет минута. Потом оставите да одстоји десет
минута поклопљено, па процедите и засладите медом. Пијте
два-три пута дневно.
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ШТА СЕ ОВОГ МАЈА У СРБИЈИ СМЕ, А ШТА НЕ

ДЕТАЉАН ВОДИЧ КРОЗ ПОПУШТАЊЕ МЕРА
Одлазак на тренинг, у салон лепоте, код фризера, у кафић или у
библиотеку још неко време неће
бити исти као некад. Упутства су
пред вама – добро их проучите,
требаће вам на сваком кораку.

Епидемија коронавируса јењава и живот се полако враћа у
нормалу. Међутим, и тај повратак мора бити постепен, па
нам се из дана у дан испоручује све више правила која мора-

мо поштовати да се вирус не
би вратио и да маст не оде у
пропаст.
Правила је заиста много, стога – узмите нотес и хватајте
белешке.
Д. Кожан

Где се информисати
У складу с попуштањем мера, пљуште инструкције којима се предузетницима сугерише на који начин би могли да наставе свој рад.
Ипак, многи од њих тврде
да званична упутства нису
добили од надлежних, па се
махом о томе информишу на
интернету.
На сајту Владе Србије постоје опште инструкције за
поступање намењене свим

привредницима, као и конкретна упутства за фризерске и козметичке салоне и
за теретане и фитнес-центре. Ова правила наши суграђани могу пронаћи и на
сајту
Градске
управе
www.pancevo.rs.
Остале инструкције, попут
оних за кафиће и ресторане,
библиотеке, вртиће и јавни
превоз, постоје само у виду
предлога који је на свом

сајту изложио Градски завод за јавно здравље у Београду, а пренео их је и панчевачки Завод за јавно
здравље, уз напомену да им
се за све недоумице, потребна испитивања и савете,
установе и привредни субјекти с територије Јужнобанатског округа могу обратити путем телефона 013/322965 и 013/312-725 или мејлом на info@zjzpa.org.

Препоруке за угоститеље
Препоруке за угоститеље
припремио је Градски завод
за јавно здравље Београд и
оне се могу прузети са сајта
те установе. Издвајамо најважније.
• Сви запослени морају да
носе маске, радне униформе
и рукавице, а пожељно је да
они који директно комуницирају с гостима користе и
визир.
• Гости у објекте морају улазити с маском, која се мора
носити и приликом преузимања хране и пића путем
кућне доставе или шалтерске продаје. Гости могу ски-

нути маску само док су за
својим столом.
• Распоред столова треба
организовати тако да размак између гостију који седе
за истим или суседним столовима не буде мањи од два
метра. У супротном обезбедити физичке баријере од
плексигласа или другог пуног материјала.
• Сто и столице након одласка госта обавезно дезинфиковати.
• Избацити из употребе послуживање хране у посудама за заједничку употребу.
• Користити папирне меније

Календар (п)опуштања
Републички Kризни штаб за
сузбијање коронавируса је
прошле недеље донео уредбу о попуштању мера, а ево
и када она почиње да важи,
у зависности од делатности:
• 27. април: почели да раде
фризерски и козметички салони, теретане, фитнес-центри и библиотеке; отворени
паркови и шеталишта;
• 4. мај: дозвољен рад
кафићима и ресторанима;

поново покренут железнички и друмски међумесни
превоз;
• 8. мај: отварају се тржни
центри и Аеродром „Никола
Тесла”;
• 11. мај: почињу да раде
вртићи и продужени боравак у школама за децу коју
нема ко да чува;
• 18. мај: крећу комерцијални летови с београдског аеродрома.

Ово важи за све
Kризни штаб за сузбијање коронавируса је на седници одржаној 24. априла препоручио
свим привредним субјектима
да наставе рад пуним капацитетом, уз поштовање следећих
превентивних мера:
– одржавање физичког
размака међу запосленима;
– дезинфекција просторија,
подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком
појединачном кориснику, као
и обавезно постављање дезобаријера;
– замена коришћене папир-

не, пластичне или платнене
галантерије;
– коришћење маски и рукавица;
– дезинфекција ногу и руку
свих лица која улазе у пословни простор;
– често проветравање свих
просторија;
– редовна дезинфекција свих
заједничких и хигијенских
просторија;
– у случају сумње да неко лице
има симптоме заразне болести
ковид 19, оно треба одмах да
се удаљи с посла и да се јави
надлежном дому здравља.

за једнократну употребу или
евентуално меније за вишекратну употребу погодне за
дезинфекцију.
• Обезбедити обележена места за хигијенско одлагање
отпада (маски, рукавица и
сл.) у објекту и башти – то
треба да буде кеса у канти с
педалом за ножно отварање.
• Угоститељске објекте редовно проветравати природним путем. Не користити вештачку вентилацију затвореног централизованог типа.
• Запослени који послужује
храну и пиће не треба да
обавља наплату услуге.

Теретане и фитнес-центри
Поред већ наведених општих
мера, теретане и фитнес-клубови су добили и додатна упутства. Издвојићемо најважнија:
• приликом сваког уласка запослени и корисници морају
дезинфиковати руке препаратом на бази 70% алкохола;
• корисници морају имати
сопствене пешкире и средства за личну хигијену;
• термини се унапред
заказују;

• коришћење заједничких
просторија, као што су свлачионице, туш-кабине и сл.,
могуће је само ако се након
сваког коришћења изврши
дезинфекција просторије;
• распоред опреме, справа и
других реквизита мора бити
такав да у сваком моменту између вежбача буде физичка
удаљеност од најмање два
метра, односно десет метара
квадратних по вежбачу;

Кад отворите локал, прво проверите воду
У Градском заводу за јавно
здравље наглашавају да је
након поновног отварања
објеката кључно спровести
испирање унутрашње водоводне мреже, и то тако што
ћете отворити све славине с
хладном водом и пустити да

вода истиче средњим млазом
све дoк сe нe испусти цeлa
зaпрeминa вoдe у цевима, односно док вoдa нe пoприми
свoje уoбичajeнe кaрaктeристикe (изгуби евентуално
присутну боју и мутноћу и
устали јој се температура).

Прекид рада велики стрес за приватнике
Привремено
затварање
фирми приватницима је, како кажу, један од најстреснијих периода у досадашњем пословању. Делимо
једно искуство приватне
предузетнице из нашег града, која је, из разумљивих
разлога, желела да остане
анонимна.
– Прекид рада ме је баш
уплашио, зато што сам одговорна и за већи број запослених, а самим тим и за
њихове породице. На срећу,
своје пословање планирам

на дуге стазе и увек сам бар
пар месеци испред повољних и неповољних пословних ситуација. Ипак, чак и
уз такву припрему мислим
да би мало која приватна
фирма издржала прекид дужи од овог који смо имали –
каже наша саговорница.
Она сматра да је државна
помоћ добродошла, али –
недовољна.
– Ако ће већ бити исплаћена три минималца, зашто
не буду уплаћени порези и
доприноси? Да ли треба да

Стоматолози
У једној приватној стоматолошкој ординацији у Панчеву, која почиње да ради 8.
маја, рекли су нам да и тамо важе посебна правила.
– Не сме бити гужве у ординацијама, па пацијентима заказујемо телефоном
на сат времена, а између
сваке посете простор се
комплетно дезинфикује. Радови на турбинама се, због
стварања аеросола, заказују пред крај радног времена. Маске и рукавице су
обавезне приликом доласка
до ординације. Врата пацијентима отвара сестра, како
они не би ништа додиривали. Одмах на уласку газе у
дезобаријеру, затим у одлазе у тоалет да оперу руке и
тек тада улазе у ординацију. Ако пацијенти не долазе
сами, пратња остаје напољу. У случају да у чекаоници

• опрема, справе и реквизити за вежбање морају се
дезинфиковати после сваке
употребе.
Упркос
компликованој
процедури веће теретане и
фитнес-центри у Панчеву почели су да раде. Да би обезбедили термине за све заинтересоване, поједини међу
њима нуде да део тренинга
одрадите уз њихову подршку
онлајн, а други део у клубу.

има више пацијената, потребно је да они буду на
удаљености од најмање два
метра. Стоматолози морају
да носе хируршке капе, визир, заштитне наочаре и
маску и хируршки мантил
за једнократну употребу, а
испод њега униформу, коју
након коришћења треба искувати. Обућа се такође
дезинфикује на крају радног дана. Пре доласка код
стоматолога пацијенти морају да се истуширају и да
скину сувишан накит. Ако
приметимо да се превише
зноје или имају симптоме
болести, можемо да одложимо лечење. Имамо право
да им измеримо температуру и да им затражимо валидан тест на коронавирус
пре лечења – објашњава
стоматолог из поменуте
ординације.

узимамо кредите да бисмо
регулисали ту обавезу? Друго, да би се поново покренуо
посао, потребно је набавити
материјал за рад и много више средстава за хигијену.
Све то исцрпљује већ исцрпљене фирме. И оно што се
намеће као питање је: да ли
је овоме крај или ће привреда да стане и на јесен, при
налету новог таласа вируса,
који се најављује? Тај нови
ударац огроман број фирми
сигурно не би преживео – закључује ова предузетница.

У случajу дa је вода измењених карактеристика и
нaкoн дeтaљнoг испирaњa,
пoтрeбнo je дa сe oбрaтитe
надлежном водоводу или
Заводу за јавно здравље
Панчево путем телефона
013/312-725.

Библиотеке
– Радимо од 9 до 15, уместо од 8 до 20 сати. Не раде читаоница и интернет
клуб. Тренутно корисници
немају приступ фонду, то
јест не могу да уђу и сами
бирају књиге, већ им библиотекар до улаза доноси издања која затраже.
И запослени и корисници
морају да носе маске и рукавице. Исто важи и за
Дечје одељење – појаснила је Јелена Катана, библиотекарка у панчевачкој
библиотеци.

Козметичари и фризери
Инструкције за рад козметичких и фризерских салона садрже све већ наведене ставке, уз неколико додатних.
– Наши запослени и иначе, још од оснивања салона,
носе маске и рукавице и
дезинфикују се прибор,
апарати и просторије. Оно
што је због коронавируса
додатно уведено јесу: дезобаријера на улазу, пластични паравани, односно „шалтери”, који се користе при
маникиру, визири који се
носе током обављања депилације, педикира, третмана
лица и фенирања и једнократни пешкири и бошче
код фризерских услуга –
истиче Бојка Ћорлука, власница једног салона лепоте
у нашем граду.
Kлијенти су, како каже
наша саговорница, дужни

да у салон дођу с рукавицама и маском.
– Пре уласка треба да са
обе ноге стану на дезобаријеру на три до пет секунди. Потом морају да дезинфикују
руке гелом за дезинфекцију,
или, још боље, да их оперу. У
обавези су да дођу тачно на
време и сами, како се не би
правила гужва. При заказивању се оставља од 15 до 20
минута размака између термина да би се релаксирано
радило и да би се избегло сусретање људи у салону. Већина клијената се придржава правила и упутстава, али
постоји и мањи број оних који се понашају ноншалантно
и доводе и себе и нас у небезбедну ситуацију. Њих морамо да замолимо да се придржавају мера или да, нажалост, откажемо термин – додала је Бојка Ћорлука.
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МИ ПИ Т АМО З А ВАС

НАША АНКЕТА

Како до попуста од 5%
на рачуне за струју?

ШТА ВАМ ЈЕ НАЈВИШЕ НЕДОСТАЈАЛО У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ?

Као што је већ познато, особама старијим од 65 година је, због пандемије, раније већ одобрено да рачуне
за грејање и комуналије плате одложено уз постојеће олакшице и без
камате.
Добра вест за све остале грађане
Србије гласи да је прошле недеље
ЕПС донео одлуку да ће сви они
имати могућност да рачуне за струју за март, април и мај плате с попустом од 5% и без обрачунавања камате. Услов да остваре право на ову

олакшицу јесте да уплату изврше
најкасније до 30. јуна.

Како да пријавите
стање на бројилу?
Из ЕПС-а су још прошлог месеца
замолили грађане да, због специфичне ситуације узроковане ванредним стањем и због опасности коју
носи коронавирус, у свим случајевима у којима очитавање стања бројила захтева улазак у индивидуалне
стамбене објекте очитавање изврше
сами. Стање с датумом очитавања
треба да истакну на видном месту
на улазу у своје објекте.
Поред тога, потрошачима је омогућено да јаве стање с бројила позивом на број телефона који је назначен на рачуну, или путем имејла prijavastanja.ev@eps.rs (адреса важи за
домаћинства на територији Војводине). Имејлом треба послати следеће податке: име и презиме, адресу, ЕД број, стање на бројилу и датум очитавања.
„Електропривреда Србије” апелује на купце да у току ванредног
стања, због личног здравља и безбедности других грађана, уколико
су у могућности користе предности елек трон ске ко му ни ка ци је,

односно апликације које су потрошачима на располагању на сајту
тог предузећа.
Потрошачима се препоручује и да
рачуне плате без одласка на шалтер
или друга наплатна места, и то електронски, коришћењем е-банкинг и
м-банкинг сервиса, као и помоћу
кју-ар кода који се налази на рачуну. Грађанима који нису у могућности да у време епидемије користе
предности електронске комуникације на располагању су надлежне
службе на шалтерима ЕПС-а, које,
због поштовања свих мера заштите,
раде скраћено, радним данима од 7
до 12 сати.
Kупцима је омогућено и да приговор на рачун упуте електронским
путем, избором одговарајуће адресе
у табели „Kонтакти за информације” на сајту ЕПС-а или на адресу garantovano.snabdevanje@eps.rs. На
исти начин купци који нису добили
рачун за електричну енергију могу
затражити копију рачуна или било
коју другу информацију.

Шта ако водомер
не очитате сами?
ЈКП „Водовод и канализација” обавештава кориснике да, у складу с
препорукама Владе Републике Србије у време трајања ванредног стања, радници тог предузећа
не очитавају стања на водомерима за индивидуалне потрошаче, већ се рачуни за утрошену воду израђују
на основу процењене потрошње у претходном периоду.
Из „Водовода” мо ле све
потрошаче који су у могућности да сами
очитају стање
на водомеру да га
доставе електронски путем на адресу: office@vodovodpa.rs или путем
бесплатне телефонске линије, на
број: 0800/1111-46. Писано обавештење о стању водомера грађани могу доставити и лично, одласком на

Страну
припремила
Драгана

Кожан

шалтер за рекламације, који се налази у Улици ослобођења 15. Радно
време шалтера је радним данима од
8 до 13 сати. Обавештење можете
послати поштом на већ поменуту адресу: Ослобођења 15.
Без обзира на начин доставе, обавештење треба да садржи следеће податке: презиме и име
корисника, шифру купца (видети
на рачуну), адресу где се водомер
налази, број водомера (видети
на рачуну), стање на водомеру (очитавају се сви бројеви на бројчанику),
да тум очи та ва ња и
контакт-телефон.
Из „Во до во да”
апелују на кориснике
који немају потрошњу
у наредном периоду
да их о томе обавесте,
како не би правили
рачуне на основу процењене потрошње. Радници тог предузећа очитавају водомере стамбених заједница и пословних објеката по устаљеном режиму.
Додатне информације можете добити путем бесплатне телефонске
линије „Водовода”: 0800/1111-46.

КУЈУ СЕ ПЛАНОВИ ЗА ЖИВОТ
ПОСЛЕ ИЗОЛАЦИЈЕ
Пандемији се назире крај, светло у
тунелу све је ближе и сви се лагано
припремамо за живот после короне,
шта год то значило.
Повратак на старо није тако једноставан. У свима нама страх је још ту.
Корона није престала да вреба, зараза је и даље могућа. Наставили смо
да радимо, али уз напорне и компликоване мере предострожности, на какве до сада нисмо навикли. Сигурно
више ништа није исто као пре.
Хоће ли стварно цело лето бити
обележено физичком дистанцом, маскама, рукавицама, страхом од вируса? Наши читаоци мисле да ћемо се
постепено вратити нормалном животу, али да још није време да се опустимо. А ево како су они проводили
време у протеклих месец и по дана.

М. ИСАКОВИЋ

у вечерњим сатима, када их је већ теже анимирати. Али време нам је ишло
у прилог, већи део дана смо проводили у дворишту. Надам се да „пауза” у
економији неће донети много штете,
али јасно је да ће нас свакако криза
пратити још неко време. Очекујем да
ће већина људи остати прибрана. Ова
ситуација нас је опоменула и донекле
научила шта је у животу најбитније –
здравље наших најближих, породица,
да смо сви на окупу. Она мањина која
се бави политичким питањима, иако
није у том свету, нека се окрене и посвети себи. Радите на томе да у свему
ситном нађете нешто позитивно и лепо, негативне ситуације ипак покушајте да видите и с ведрије стране. Ментално здравље је најважније, не трујте

доћи до освешћивања и одговорнијег
односа према себи и околини.

се питањима која вам неће донети одговор какав очекујете. Смејте се и будите срећни.

гурнут под тепих и сада долази на наплату. Чим се ванредно стање заврши,
у најкраћем року ће се сви вратити
својим пословима. Свестан сам да ће
забрана рада имати велике последице, највише за мала и средња предузећа, којима треба помоћи ослобађањем
од обавезе плаћања пореза за период
када нису пословала, јер ће у супротном већина нестати. У медијима се
говори о поновном појављивању овог
вируса следеће зиме.

МЛАДЕН РИСТИЋ,
дипломирани математичар:
– Организовао сам своје време тако
да ми изолација није пала тешко. Радио сам, читао, тренирао. То често није случај с људима у мојој околини,
код којих примећујем страх. Чини ми
се, не толико због самог вируса, колико због конфузије коју у њима прави
сијасет информација којима се излажу сваког дана не би ли сазнали „шта
ће бити”. Јасно је да ће бити економске кризе, чији окидач јесте коронавирус, али је суштински то само друго
полувреме економске кризе која је почела 2008. године, када је проблем

М. БАСАРИЋ

МИОДРАГ ИСАКОВИЋ,
техничар за базене:
– Генерално нисам ни осетио изолацију, јер радим нормално као и до
сада. Недостаје ми чешће дружење с
пријатељима. Већина је препаднута
од вируса и људи се не усуђују да изађу из куће. Кад прође опасност од заразе, прво што ћу да урадим, биће да
потрошим све паре које су се нагомилале услед лимитираних могућности
за одлазак у куповину. Жуља ме џеп.
МАРИЈАНА БАСАРИЋ, филолог
немачког језика и књижевности:
– Карантин не морамо схватити нужно као зло. Перцепција, наравно, зависи од човека до човека. Многи су
изгубили посао, неки психички нису
могли да поднесу да буду затворени у
домовима предуго и слично. За мене
је изолација, такође, на моменте била
психички терет, не могу да лажем.
Имала сам неки необјашњив осећај да
ми је одузета слобода. Међутим, оно
на чему сам бескрајно захвална, јесте
то што је моја фирма наставила да ради и све нас послала да радимо од куће. То ми је помогло да се осетим корисном и да попуним добар део дана.
Добра страна карантина би била и то
што ћемо више ценити време проведено с породицом. Неки су чак у доба
короне открили и своје скривене таленте. Ја сам одлучила да помогнем
свима који желе да науче немачки и
зато делим своје знање бесплатно на
свом „Инстаграм” профилу „casovinemackog.rs”. Мислим да је сада право
време да се проба и научи нешто ново.
Надам се да ће нам се животи вратити
у нормалу после свега и да ћемо извући неку поуку на крају. Живимо превише брзо и некада је потребно да мало успоримо и осврнемо се око себе.

СРЂАН КОРБА, студент:
– Дане у изолацији проводио сам уз
гитару и онлајн предавања. Због тога
ми није било тешко. Лакше је ако на
тај период гледамо као на наградно
одсуство. Мислим да треба да искористимо ово време на најбољи могући начин и да се посветимо себи. Ово
време погодује највише нама уметницима, јер коначно имамо времена да
се потпуно посветимо музици, сликању, писању, можда и да откријемо неки нови таленат за који нисмо ни знали да га поседујемо. Надам се да ће
после овог периода људи поново пробудити ту давно заборављену емпатију и пре свега људскост у себи. Природа нас је опоменула, сада је на нама
да покажемо шта смо научили.

С. СРДАНОВ

Н. ПОЉАК САБОВЉЕВ

С. КОРБА

НИНА ПОЉАК САБОВЉЕВ,
економиста:
– Изолација ми је пријала, јер мислим да је требало да се сви мало окренемо себи и својим породицама, али
нам недостају и пријатељи с којима
смо се често виђали. Са два мала дечака никако не могу да кажем да ми је
било досадно. Можда је било напорно

БИЉАНА ЗАРИЋ, трговац:
– Надам се да ће се све вратити у
нормалу и да ћемо се вратити уобичајеном начину живота на који смо навикли. Верујем да никоме од нас није
било лако, с обзиром на то да нам је
кретање било ограничено и да се нисмо видели с бројним пријатељима и
родбином. Време сам утрошила радно, са својим најближима. Када се све
заврши, искористићу прилику да се
нађем са онима које већ заиста дуго
нисам видела, и то ако нам даља ситуација тако нешто буде дозвољавала.

М. РИСТИЋ

САНДРА СРДАНОВ, диспечер:
– С обзиром на то да радим за страну фирму и да сам сваког поподнева,
осим недеље, била радно ангажована,
нисам баш имала пуно времена да интензивно осетим велику промену коју
је корона донела у свакодневни живот.
У сваком случају, недостајао ми је социјални живот и непосредан контакт с
драгим и блиским људима. Уз мало
тешкоће, али и с великом одговорношћу, прихватила сам појачану дисциплину у свом животу. Трудила сам се
да се што мање бавим негативним стварима које је ковид 19 донео, а на које
до тада нисам обраћала пажњу. Свакако, мислим да ће у животима свих нас

Б. ЗАРИЋ

Д. СУЧЕВИЋ

ДРАГАН СУЧЕВИЋ, електротехничар:
– Овај период од скоро два месеца
провео сам код куће, учећи. Ситуација јесте мало несвакидашња, али мислим да нас је условила да се више
окренемо породици, најближима, као
и томе да се научимо дисциплини.
Верујем да ће се све брзо вратити на
старо, без последица. Планирам да
по завршетку ванредног стања посетим баку, коју нисам дуго видео, као
и своје пријатеље и породицу.
Јелена Катана
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ВАНРЕДНО СТАЊЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

НАГОВЕШТАЈ ПОВРАТКА У НОРМАЛУ
Након више од месец и по дана
ванредног стања ситуација у земљи лагано се нормализује.
Отприлике тако је и у панчевачким насељеним местима.
Претходни дани су протекли
мирно, па чак и веома тихо; будући да опасност од коронавируса још увек није уминула, далеко смо и од уобичајеног живота.
Све у свему, кризни штабови
по месним заједницама имају
све мање посла. Поред доставе
намирница, пензионерима су и
овог пута дељени бесплатни
примерци „Панчевца”.

тога што је трговина нормално
функционисала, било мање људи на улицама – наводи чланица кризног штаба.
Кризни штаб је активан радним данима од 8 до 15 сати, а
контакт-телефони су 26-34-703
и 26-34-266.

Тамиш све издашнији

Дежурства трају, али
све мање обавеза
Банатски Брестовац: Председник Савета Месне заједнице
Драган Миричић наводи да
кризни штаб и даље стоји на
услузи суграђанима.
– Поред радних дана, волонтери су дежурали и у суботу и
недељу, али упадљиво је да
много мање људи зове, па је
самим тим и мање обавеза –
каже Миричић.
Добра вест је да су се чланови породице оболели од ковида 19 у потпуности опоравили, а да нови случајеви нису
регистровани.
Број кризног штаба је 626-101
и он је доступан радним данима од 8 до 15 сати, док суботом
и недељом дежурају волонтери.

Старе фотографије у моди
Банатско Ново Село: Kризни
штаб Месне заједнице и даље
је на услузи суграђанима, који
све потребне информације могу добити позивом на број телефона 615-051, од 8 до 15 сати.
Што се других догађања у
месту тиче, треба истаћи да је
занимљива акција покренута
на „Фејсбук” профилу Дома
културе, чији је администратор Марија Вукославчевић упутила позив свим бившим члановима секција те установе да
пошаљу фотографије из периода када су они били играчи,
певачи или чланови оркестра
за потребе израде сајта и прављења архиве Дома културе.
– Молимо да пошаљете групне фотографије с турнеја или

Чишћење глогоњских обала
наступа, са описом места и времена у којем су настале и, ако
је могуће, у бољој резолуцији –
позива Марија Вукославчевић.

Све под контролом
Долово: Према речима чланице кризног штаба Лидије Анкуцић Божић, живот у селу почиње да се нормално одвија.
– Почетком недеље је спроведена комплетна дезинфекци-

ја улица, јер је већи број људи
изашао на гробље на Побусани
понедељак. Морам да истакнем да се суграђани и даље понашају у складу са ситуацијом
и да се поштује полицијски час,
а тридесеторо мештана је добило дозволу кризног штаба за
кретање у то време како би неговали болеснике. Током 1. маја је такође све било под контролом, а за викенд је, и поред

ДО ЛО ВАЦ ОБЕ ЛЕ ЖИО ПРА ЗНИК РА ДА
Мало ко још увек тако приљежно држи до „светлих тековина из прошлости” као
Хајрудин Шкријељ, звани
Мија. Овај Доловац не само
да непоколебљиво поштује
доба када се наша земља
звала СФР Југославија него
поседује и прави мини-музеј Титових дела, биста и
слика, као и застава и литературе из тог периода. Имао
је већ и неколико изложби
тих експоната по околним
местима: у Јабуци, Качареву, Глогоњу...
Поред тога, Мија не пропушта прилику да прослави
и југословенске празнике...
– Обележавам све важније датуме, од Дана републи-

ке, преко Дан бораца, до
Дана ослобођења Долова –
7. септембра. Тада истакнем
заставе и друге симболе земље коју и данас носим дубоко у срцу. А сваког 1. маја обично ми дође и велико
друштво истомишљеника,
што сада није било могуће
због полицијског часа.
Ипак, скупило се нас неколико „илегалаца” из најближег комшилука. Заставе су
остале окачене и 4. маја, на
дан Титове смрти, а ранијих
година сам тада обично одлазио у Кућу цвећа да се поклоним сенима највећег сина народа и народности Југославије – истиче Мија
Шкријељ.

Глогоњ: Славко Јовановски,
председник Савета МЗ, истиче
да је завршена подела пакета
пензионерима с примањима
испод 30.000 динара, као и да
радници комуналног предузећа редовно дезинфикују јавне
објекте и површине.
– Морам да напоменем да
су наши волонтери недавно темељно уредили обалу Тамиша,
уклонивши велике количине
смећа, што ће ускоро бити поновљено. Не знам да ли је и то
имало неке везе, или ова свеукупна ситуација, али приметно је да је рибљи фонд на нашој реци све богатији. Тако рекреативни риболовци претходних дана лове изузетно крупне
примерке шарана, што се није
виђало у последњих петнаестак
година – каже Јовановски.
Он истиче да је Месна заједница и даље свакодневно на
услузи старијим суграђанима,
којима је поново дељен и нови
број „Панчевца”.
Кризни штаб и даље прима
позиве на бројеве телефона 627831, 627-011 и 627-002, радним данима од 8 до 15 сати.
Про ме ње но је рад но вре ме

локалне поште, која је сада
отворена од 9 до 16 сати.

Радови око вртића
и асфaлтирање
Иваново: Кризни штаб Месне
заједнице и даље редовно дежура радним данима од 8 до
15 сати, а контакт-телефон је
629-108.
Треба истаћи да су завршени радови на уређењу приступне саобраћајнице, тротоара и
паркинга испред зграде вртића,
као и на асфалтирању Улице
Доже Ђерђа, од Иве Лоле Рибара до Петефија Шандора.

Борба против дивљих
депонија
Јабука: Председник Савета МЗ
Слободан Илић каже да је уз
помоћ ЈKП-а „Вод-ком” настављена редовна дезинфекција
јавних површина.
– Полако се враћамо у нормалан живот. Отворена је пијаца, а Месна заједница ускоро започиње реализацију бројних пројеката. Међутим, морам да још једном изразим
жаљење јер, и поред добре воље и труда да се дивље депоније уклоне, несавесни мештани и даље бацају комунални
от пад на ме ста где то ни је
предвиђено. Тако је пре неки
дан опет неко истоварио гомилу смећа код сточног гробља, које смо недавно очистили. Стога апелујемо на све који ви де по чи ни о це да то
пријаве у Месној заједници –
истиче Илић.
Кризни штаб прима позиве
24 сата путем мобилног телефона 063/170-74-45, а пријаве
на телефон 26-24-046, од 8 до
15 сати.

Припрема јавних чесама

Мија редовно истиче
југословенске симболе

Качарево: Први човек кризног
штаба Зоран Марковић наводи да волонтери и даље деле
пакете пензионерима с пензијама нижим од 30.000 динара.
– Упоредо с тим обављамо и
друге активности, па је тако посађено цвеће у центру насеља.
Радимо и на испирању система

јавних чесама, како бисмо их
пустили у рад након укидања
ванредног стања, одмах чим
Завод за заштиту јавног здравља изврши анализу воде – наводи Марковић.
Кризни штаб прима позиве
до 16 сати, а контакт-телефон
је 601-030.

Помоћ пензионерима
Омољица: Иако се назире крај
ванредног стања, кризни штаб
Месне заједнице наставља своје активности, попут пријема
чекова пензионера који још
увек нису добили пакете или
услуга снабдевања старијих, које обављају млади волонтери.
Њима редовно помажу и чланице Удружења жена „Етно-кутак”, а оне притом деле бесплатне заштитне маске које су
саме произвеле.
Кризни штаб прима позиве
сваког радног дана од 8 до 15
сати на контакт-телефоне 617036 и 617-008.

Мноштво радова
Старчево: Командант кризног
штаба Петар Андрејић наводи
да се тренутно ради на допунским списковима за пакете помоћи за пензионере. Јавило се
стотинак људи, а међу њима је
највећи број оних који део пензије примају из иностранства
и нису били обухваћени списковима.
Упоредо с тим у току су и
друге активности.
– У будућем старчевачком
музеју урађени су подови и витрине, а ради се на завршетку
инсталације саме поставке, која обухвата епохе неолита и Банатске војне границе, са освртом на међупериод. Преко пута кафане „Ђерам” је, на иницијативу НИС-а, враћен рестауриран споменик совјетским
војницима. У плану је постављање украсних светлећих слова с називом места на Тргу неолита, а очекује се и поправка
ударних рупа на коловозу у појединим улицама – наговештава Андрејић.
Грађани могу да позову кризни штаб од 8 до 15 сати на телефон 631-144.

ВИНОГРАДАРИ И ВИНАРИ У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ

Отежани пласман производа
Само продаја
с кућног прага и
испорука на адресе
Кретање искључиво
ван полицијског часа
Као и сви други пољопривредни произвођачи, и виноградари су претрпели одређене последице за време трајања ванредног стања.
Ипак, не толике као, рецимо, повртари, али и код њих се
немогућност слободног кретања одразила пре свега на пласман робе.

Суша није оставила
последице
Када је реч о окружењу, овдашњим виногорјем сматрају се
Долово и његова околина. Тамо већ годинама функционише Удружење винара и виноградара „Свети Трифун”, чији
председник Богдан Анкуцић
наводи да су он и његове колеге све послове у својим виноградима завршавали у току дана, пре полицијског часа, што
значи да им није била неопходна дозвола за кретање.
– Сигурно је да се ванредно
стање одразило на пласман наших производа. Купци су нам
неупоредиво мање долазили,
то јест ређе су навраћали у

подрум код Ђорђа Стајића, у
којем наше удружење складишти вино. Изостала су окупљања грађана, а самим тим и манифестације на којима и ми
излажемо – каже Анкуцић.
Он додаје да је, иако нема
састанака, у редовном контакту с другим члановима Удружења, које има и свој виноград, што је јединствен случај
у земљи.
– Од ове године обрађиваће
га један млађи члан. За почетак ће санирати виноград, јер
је лане пламењача узела данак. На истом плацу је и новосаграђени објекат, чије је званично отварање требало да буде 22. маја. Међутим, због актуелне ситуације нисмо успели да окончамо све радове, а
преостало је још само да зграду прикључимо на струју. Будући да је у селу постављено
педесетак стубова, очекујемо
да ће, кад се већ развлачи кабл
за расвету у близини, и наш
објекат бити електрификован
– најављује председник „Светог Трифуна”.
Што се тиче природних услова, досадашњи период карактерише суша, која засад није
оставила последице на винову
лозу.
– У случају да то потраје, постоји и заливни систем „кап по
кап” на нашем винограду. Што
се тиче досадашњих радова,

Зелени изданци фино напредују
након зимске заштите „плавим
каменом” винари су урадили
орезивање крајем фебруара и
почетком марта, после чега је
уследило прво копање и фризирање, а у то време и прва комплетна заштита „плавим уљем”,
затим и друга, средствима „манкогал 80” и „абастате” против
гриња, пламењаче и пепелнице. Генерално, виногради су касније почели да крећу, што је
позитивно, јер се тако избегавају потенцијални каснији мразеви – истиче овај Доловац.

Формирање грозда у току
Ни председник јабучког удруже ња „Грозд” Не над Фи ли -

повски није имао потребе да
се кре ће ван по ли циј ског
часа, зато што је, такође, радо ве оба вљао у до зво ље но
време.
– Свакодневно сам у свом
винограду од 120 ари, који је
ове године супер стартовао.
Резидба је кренула средином
фебруара, од Светог Трифуна,
као и „подсадња” тамо где се
није примило прошле године,
па резидбе и два третмана заштите. Код раних сорти шардоне и бела тамјаника већ се
формира плод, а ускоро ће и
цветање. Од црвених имам каберне совињон, који је већ неколико година у роду, док га

код мерлоа очекујем ове године. Иако све касни двадесетак дана, с доласком топлог
времена то ће доћи на своје
место. Битно је и да су сви чоко ти пре жи ве ли; ни је би ло
мраза ни оштећења, па се пупољци добро развијају – каже
Филиповски.
И њему је проблем продаја,
а вино пласира као званична
винарија и за производе декларацију добија од енолошке станице у Вршцу. Недавно је и
његова супруга добила звање
технолога производње вина,
што свака регистрована винарија мора да има.
– Добар део производа дистрибуирамо по ресторанима,
који су, као што је познато,
били затворени за време ванредног стања. Требало би да
ових дана и они прораде, па
ћемо видети како ће то ићи.
Продавали смо с кућног прага и уз поштовање свих мера
заштите, али то је неупоредиво мање него у нормално време. Ипак, долазили су ми купци из Опова, Ковачице или
Сефкерина, а чак је и један
бициклом из града дошао по
неколико литара. Што се удружења тиче, оно је мировало, а
одложили смо и неке активности, попут посете дестилерији у Ваљеву – истиче председник организације јабучких
винара.

Осујетити рутаве бубе
И један од најуспешнијих произвођача вина, Србислав Ћојбашић из Долова, одлазио је
свакодневно у свој виноград
од 70 ари, осим у дане викенда, ка да је ва жи ла за бра на
кретања.
– Полицијски час нам је сметао, јер се заштита обавља на
нижим температурама касније по подне и предвече. Иначе, виноград је лепо кренуо, а
зелени изданци, звани ластари, велики су већ и по десет
до петнаест центиметара. Недостају падавине, јер немам
заливни систем. Распоредио
сам посуде с водом у које сам
ставио мирис аниса, што привлачи и убија такозване рутаве бубе, које десеткују цвет.
Предстоји ми треће прскање
против пепелнице и пламењаче. Продаја је јако слабо ишла
и мало ко је долазио. Извукла
ме је донекле испорука на кућне адресе, али то изискује веће трошкове превоза – закључује Ћојбашић.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА

Култура од куће
Руски филмови
Чувени руски редитељ Карен Шахн а з а р о в ,
ду го го ди шњи
директор филмског концерна „Мосфиљм”, добио је више од педесет руских и међународних награда за своје
филмове. Међу њима су и две награде
за животно дело добијене у Београду
2018. године – једна од Југословенске
кинотеке, друга од „Феста”. Шахназаров је снимио седамнаест играних
филмова, а код нас се памте његова
остварења „Град нула”, „Цареубица”,
„Курир”, „Ишчезла империја”, „Павиљон број 6”, „Бели тигар”, „Ана Карењина, сећања Вронског”. Карен
Шахназаров годинама успешно води
филмски концерн „Мосфиљм”, у којем је могуће снимити, измонтирати и
озвучити сваку врсту филмског дела у
складу с најсавременијом технологијом. Овај студио има и сопствени музеј у којем се чувају артефакти важни
за историју совјетске и руске, али и
светске кинематографије. У онлајн биоскопу „Мосфиљма” на „Јутјубу” има
више од деветсто филмова, а приступ
је слободан. Сви љубитељи руских
филмова могу погледати ова остварења на адресама youtube.com/user
/mosfilm и cinema.mosfilm.ru.

Ми смо једно
Водећи светски филмски фестивали и „Јутјуб” најавили су за 29.
мај почетак заједничког Глобалног филмског фестивала „We Are
One”, на којем ће бесплатно бити приказани филмови у избору „Берлинала”, фестивала у Кану и Венецији и
других, укључујући и „Сарајево филм
фестивал”, а сва прикупљена средства
намењена су Фонду солидарности
Светске здравствене организације
(СЗО) за борбу против пандемије коронавируса. Десетодневни дигитални
филмски фестивал, у продукцији и
организацији глобалне медијске компаније „Tribeca Enterprises”, покренут
је у уверењу да уметници и ствараоци
у пресудним тренуцима могу ујединити свет, охрабрити смислену коегзистенцију и суштински повезати људе.
Фестивал „We Are One” омогућиће
гледаоцима не само да из нове перспективе упознају различите културе
већ и да директним донацијама помогну локалним заједницама широм
света погођеним пандемијом вируса
ковид-19. Као и у случају недавног
глобалног концерта „Један свет – Заједно код куће”, који је прикупио око
сто тридесет милиона долара донација, и фестивал „We Are One” усмериће
сав прикупљени новац Фонду солидарности СЗО, као и локалним хуманитарним организацијама широм
света. На каналу „YouTube.com/WeAreOne” биће приказани филмови у избору фестивала у Ансију, Берлину,
Лондону, Кану, Гвадалахари, Макаоу,
Јерусалиму, Мумбају, Карловим Варима, Локарну, Маракешу, Њујорку,
Сан Себастијану, Сарајеву, те „Санденса”, фестивала у Сиднеју, Токију, Торонту, Венецији, „Трајбеке” и других.

Како је сниман „Џокер”
Компанија „Ворнер”
објавила је на „Јутјубу”
документарни филм о
снимању биоскопског
хита „Џокер”. Документарни филм траје
само двадесет два минута, али се из њега
може стећи бољи увид
у ово, према речима многих филмских
критичара, „ремек-дело кинематографије”. Обожаваоци могу да чују и виде
како је стваран филм, а првенствено
детаље о припреми и јединственом извођењу Хоакина Финикса, који је за
ово остварење добио „Оскар” за главну
мушку улогу. Поред Финикса, о „Џокеру” говоре и режисер Тод Филипс,
продуцент Бредли Купер, глумица Зази Биц и други. Филм „Џокер” је до сада зарадио више од милијарду долара.

Страну припремила

Мирјана
Марић

Петак, 8. мај 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

А ШТА ЋЕМО С КУЛТУРОМ?

ПОЛОЖАЈ САМОСТАЛНИХ УМЕТНИКА
У КРИЗНОМ ПЕРИОДУ
Месец и по дана врата наших домова била су углавном закључана, а
компјутери, телефони и телевизори
били су нам једини прозор у свет.
Манифестације су биле отказане или
одложене, а култура се преместила
у виртуелни простор. Отворила су се
врата највећих светских музеја, галерија и библиотека. Филмски фестивали су премештени на платформу „Јутјуб”, а многе куће које се баве
кинематографијом учиниле су доступним велики број старих остварења која раније нису могла да се
нађу нигде на интернету. Право уживање је било слушати ди-џејеве који
су у кућној варијанти пуштали музику, као и многе музичаре који су
несебично делили своју уметност с
пратиоцима. На прсте једне руке могу се набројати особе које нису у току дана одгледале барем један филм,
одслушале једну песму или погледале изложбу фотографија на интернету. Када је због ванредног стања
све стало, уметност је хранила нашу
душу.
За то време, док ми уживамо у
свим тим програмима, многи уметници трпе последице јер су остали
без извора прихода. У нашој земљи
постоје 2.373 уметника, који сарађују са установама културе на основу уговора о делу. Уредбом Владе
Републике Србије о ребалансу буџета од 27. априла, којим је предвиђена економска помоћ у износу од 5,1
милијарде евра за санирање последица епидемије коронавируса, нису
обухваћени сектор културе и самостални уметници. Објашњено је да
је ово тек први пакет мера и да уметници неће бити изопштени, већ ће
добити помоћ из средстава која су
била планирана за финансирање пројеката из области културе, а чија реализација неће бити могућа. Ових
дана, након бројних апела уметнич-

ких удружења, одлучено је да ће слободним уметницима бити додељена
помоћ у вредности од 90.000 динара за период од три месеца (март,
април, мај).
Причали смо с људима из културе
и панчевачким уметницима о томе
како они доживљавају кризу у овој
области и где виде излаз.
Сликарка Јелена Лалић каже да неизвесност траје и да се рад уметника и
даље одвија у специфичним условима.
– Пријатно су ме изненадиле моје
драге колеге, уметници, као и репрезен та тив на удру же ња раз ли чи тих
уметничких бранши, која после дугог низа година имају јединствен став
у вези с положајем уметника, културе и радника у култури у нашој земљи, као и о јединственом начину
како би се ова криза превазишла. Постоје многе идеје и иницијативе које
су тек сада видљиве и покренуте, иако су проблеми, као и игнорисање
овог сектора, ипак старија „бољка”
нашег друштва – каже она.
Сматра да није могуће да се игнорише труд и рад уметника, посебно када
је у протекла скоро два месеца он више него видљив у онлајн свету путем
представа, филмских и музичких фестивала, изложби и перформанса.
– Нисам превелики оптимиста,
али мислим да је солидарност једино што нам је преостало у овим не

тако сјајним временима, а можда ће
ипак наша држава имати слуха за
потребе својих грађана и издвојити
средства за самосталне уметнике, али
и за оне друге, који се ослањају на
конкурсе у култури, као што су то
урадиле многе друге државе у свету
и Европи – закључује Јелена Лалић.

Помоћ неопходна
У недавном разговору с виолинистом
Филипом Крумесом дотакли смо се
егзистенције слободних уметника. Он
и овог пута каже да га је поразила чињеница да је култура на озбиљном удару и да ће се то одразити на понуду у
наредном периоду, а нарочито на продукцију нових уметничких пројеката.

– Недостатак новца ће довести до
тога да ће се многи програми обуставити, или ће се реализовати на
буџетском/организационом минимуму. Из угла музичара, претпостављам
да ће многи домаћи фестивали уметничке музике претрпети озбиљан
удар. Наравно, овде не мислим на
популарну музику, за њу ће увек бити места и та сцена ће се полако повратити чим се отворе угоститељски
објекти – каже Крумес.
Неколико гостовања у иностранству на којима је планирао да учествује сада је отказано.
– Највише ме брине што је изостала помоћ слободним уметницима. Видим да је Град Београд обећао
помоћ, очекујем реакцију Града Панчева. Али ту долазимо до бркања двају термина: слободан и самосталан.
Статус самосталних уметника, по мом
сазнању, имају они који су се пријавили држави да обављају самосталну
уметничку делатност и држава им
уплаћује доприносе за социјално и
пензионо. Слободни уметници су они
који раде искључиво хонорарно, по
уговору о делу, и егзистенција им зависи од тренутних пројеката на којима раде. Они су у овој ситуацији
најугроженији, без икаквих примања, а потпуно су изостављени у државном пакету помоћи – закључује
Филип Крумес.

Менаџерка за односе с јавношћу у
култури Моника Хусар Токин сматра
да је неопходно да слободни уметници буду обухваћени мерама помоћи.
– Мислим да сви морају да их подрже, јер је њихова улога у друштву
веома важна, а и потребно је да будемо солидарни када је у питању егзистенција људи. Ова криза и изолација допринеле су да постанемо свесни колико су култура и уметност
битне за опстанак, посебно кад вам
је све друго ускраћено. Јер шта смо
сви радили у протеклих месец и по
дана, од увођења ванредног стања?
Читали смо књиге, гледали филмове, посећивали виртуелне изложбе,
слушали музику – објашњава.
Она каже да ситуацију у којој смо
тренутно доживљава као неопходност
и да стрпљиво чека да прође.
– Радимо од куће иако је већина
културних манифестација отказана
или одложена, ангажовани смо на неколико пројеката у области права жена који су у току, учествујемо и на разним иностраним конкурсима из уметности и културе, а припремамо се и
за нове кампање у другој половини
године. Неке ће се ствари сигурно мењати, остаје да видимо које и колико
– закључује Моника Хусар Токин.
Њено виђење је да се пауза у раду
у области културе и уметности може
надокнадити вишеструко већим улагањима у продукцију након укидања
ванредног стања.
Познати панчевачки музичар Бане Глуваков сматра да се тренутна
дешавања могу поистоветити са светским ратом, али с невидљивим непријатељем, и да је за њега веродостојност података и бројки који се
износе свакодневно пред људе под
великим знаком питања.
– Све ово ствара један велики
притисак на људе, који се боре да
преживе овај период. Забринути су
за егзистенцију и здравље, како психичко, тако и физичко. Како ће се
даље развијати ситуација, видећемо ускоро, а последице ћемо сносити дуго. Тренутно се трудим да не
гледам превише ТВ и вести, јер ме
фрустрира немоћ појединца и брине ме будућност. Овај сценарио може поново да се деси, а разум и
душевни мир су нарушени и стављени пред тест издржљивости –
каже Глуваков.
Што се његовог рада тиче, током
овог периода успорио је темпо живота и бави се компоновањем и снимањем ауторских песама.
– Уметници имају чиме да се баве
у кућном амбијенту: пишу, сликају,
компонују. Најтеже је људима који
нису навикли да седе код куће и немају чиме да се занимају. Економски
гледано, требаће доста времена да се
рупе попуне, поготово што живимо у
држави чији је систем заснован на
криминалу, корупцији, бахатости...
Јефтина смо радна снага, а култура је
занемарена и системски уништена.

Медијски простор се даје онима који
то не заслужују, а не талентованим и
перспективним спортистима, музичарима и глумцима. То је слика наше
државе, јад, беда и срамота, а финансира се из пара народа који од поштеног рада једва преживљава и плаћа
драконске порезе. Поштење и људска
доброта су обезвређени. Систем убија
културу, а без ње народ губи своју душу и постаје примитиван, и таквим
народом се лако влада и манипулише – закључује Глуваков.

Чекајући решење
С обзиром на то да четврти Међународни тријенале графике у Уметничком павиљону „Цвијета Зузорић” не
може бити одржан, одлучено је да се
приреди виртуелна изложба у планираном термину 22. маја. Један од
учесника ће бити Милан Манић, с
радом у виду ГИФ-а под називом
„Ишчезавање културе”.
– Хтео сам да поручим да је живљење без културе бесмислено! Да
култура и уметност задиру у све поре друштва. А уметници су радници
попут било којих других радника који производе или стварају. Ако уметници не преживе, да ли ће култура
преживети? Иако за свој уметнички
рад нисам плаћен, нисам одустао да
доприносим култури. Другачије и не
могу, но питам се да ли ће напокон
наше друштво целисходно сагледати значај самосталних уметника за
општи интерес у култури – каже
Манић.
Он објашњава да је видео да су
предложене мере новчане помоћи
слободним уметницима и да се нада
да ће то бити реализовано.
– У ишчекивању конкретних решења потписао сам заједничко саопштење самосталних уметника: „Култура за све! Достојанствен рад за све!”
– рекао је он и додао да Град Панчево редовно уплаћује доприносе онима који су стекли статус лица која
самостално обављају уметничку или
другу делатност у области културе.
Америка је издвојила 307,5 милиона долара за помоћ сектору културе, Италија 130 милиона евра, Немачка 50 милијарди евра, а Французи су одлучили да десетинама милиона евра кроз више различитих фондова и на нивоу региона помогну
уметницима у доба кризе, посебно
онима којима су програми и манифестације отказани због пандемије.
Суседна Црна Гора је издвојила
500.000 евра помоћи за област стваралаштва, односно за културне раднике, а власти у Хрватској и Словенији одлучиле су да наредна три месеца самосталним уметницима исплаћују плате из државне касе, као
вид помоћи. Ове исплате биће засноване на зарадама које су имали
током 2019. године. Међутим, остаје
питање шта је са онима који у тренутку почетка пандемије нису имали никакав уговор.
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ПАНЧЕВЦИ КОЈИ СЕ БАВЕ ЦРТАЊЕМ

СВЕ ПОЧИЊЕ ОД ЛИНИЈЕ...
Нема тог детета које није још у најрани јем периоду пожелело да узме
оловку у руке и нешто нацрта. Те хаотичне линије с временом су се претварале у цртеже и њихово виђење света.
А код некога и у уметничка дела.

Широм отворених очију
Горана Аћа (25) завршила је основне
и мастер студије на Факултету ликовних уметности у Београду. Излагала
је на многим групним изложбама, а
2019. године је имала самосталну изложбу у галерији „Квака 22” у Београду, под називом „Нисте спремни”.
– Одувек сам много цртала, а ако
нисам цртала, онда сам писала. Нисам сигурна колико се треба уздати у
таленат, јер је цртање вештина која
се учи и осваја. Бити непоколебљив,
стрпљив, радознао, то је много већи
дар – каже Горана.
Први цртеж којег се сећа је активни вулкан који је нацртала са отприлике четири године.
– То је баш добар цртеж, волела
бих кад бих сад могла да урадим један такав. Први пут када сам дошла
на припреме за упис на факултет цртала сам ћуп, који и даље чувам. Што
је предмет једноставнији, теже га је
нацртати – прича нам она.
Каже да доживљава цртеж као алат
којим може да уради нешто што је
замислила.

– Не желим да се цртеж доживљава
као нешто што је доступно само уметницима. Сви људи свакодневно користе цртеж, а за мене лично то је начин да нешто кажем и нешто створим – објашњава.
– Можда је најважније то да заиста
отворите очи и да се ухватите укоштац са оним што стоји испред. Бити
потпуно предан једном белом папиру
и једној идеји, нешто је најлепше што
постоји. У цртежу је специфично то
што вас је увек страх да почнете из
почетка, али свеједно то урадите. Тренира стрпљење и храброст, јер вечито
крећете од нуле – каже Горана.
Најчешће црта актове и портрете.
– Интересује ме покрет. Заправо,
не неки нагли покрет тела, попут човека у трку, већ суптилни покрети који тек наговештавају буђење из сна
или лаки прекид мировања. Такође,
волим да тим човековим благим покретима супротставим снажне покрете кише или ветра у позадини и на тај
начин стварам динамику на раду. Интригира ме присуство времена на дводимензионалном формату. И идеја да
је у јед ној сли ци за кљу чан је дан
тренутак који се вечно ту понавља –
објашњава.
Го ра на је за вр ши ла гра фи ку и
највише ради у техникама линорез,
сито-штампа и литографија.

Оставити траг
Борис Станић (36) по занимању је
академски сликар. Завршио је основне и мастер студије на Факултету ликовних уметности у Београду. Аутор
је неколико стрипова и графичких
новела, а за неке од њих је добио значајна признања. Учесник је бројних
из ло жби и про је ка та у зе мљи и
иностранству.
– Цртам одмалена, можда од своје
друге године, а такав је углавном случај и са осталим цртачима. Као мали,
углавном сам цртао животиње; мислим да сам прво нацртао слона –
прича Борис.
Стрип је у његов живот ушао врло
рано. Отац је куповао сва могућа издања албума и стрип-магазина.

за таленте „Михајло Пупин”, мало средстава, неколико линија, догде учи ликовне технике од вољно је да се изразиш и ликовно грапрофесора Светозара Алекси- диш свој рад – прича Александар.
Он има широк спектар мотива које
ћа. Похађа и школу „Чаробни
свет цртања” Николе Драгаша, обрађује. Углавном су то портрети, акгде се упознаје са израдом стри- тови, маске, медицинске лутке, лобање, ентеријери, екстеријери и понепа, плаката и карикатуре.
– Љубав према цртању по- кад пејзажи. Често ради имагинарне
стоји одувек. Склоност ка цр- мртве природе, када сам аранжира
тању код мене су прво приме- сцену и уводи посматрача у свој свет.
Поред цртежа, Александар испротили, наравно, родитељи, а касније су и у школи учитељица, бава и истражује и друге технике. Најнаставници и другари често драже су му акрилне боје, уљане боје,
хвалили мој рад – каже Петра. туш и перо, лавирани туш, векторске
Она највише воли да црта жи- графике, дигитални колажи…
вотиње, људе и мртву природу.
Критике су конструктивне
– У цртању и сликању
Игор Крстић (33) сликар је, илустрапро во дим мно го
тор и кон цеп ту ал ни умет ник.
времена, колико
Учествовао је у већем броју групми школске обаних интернационалних изложби,
везе дозвољавају. Од прибора
засад користим
Борис Станић бојице, туш и перо – прича.
– Стрип је аутономна форма уметПетра је освојила неконичког изражавања, са својим зако- лико награда, а поносна је, канитостима и логиком. Ипак, на ауто- же, највише на другу награду на
ру је да та правила сваки пут изми- манифестацији „Дани ћирилице”.
сли за себе. Зато не бих рекао да је
– Увек се обрадујем наградастрип искључиво близак филму, али ма, али ја цртам из задовољства.
може да буде. Исто тако стрип може Била сам веома срећна када су
да буде близак сликарству, графици, се неки од мојих радова појавиархитектури, карикатури. Литерарно, ли у часописима „Невен”, „Мастрип може да се приближи поезији, ли забавник” и „Вечерње новокњижевности, но- сти” – каже задовољно.
винарству. Будући
Код цртања јој је најлепше то
да комбинује цртеж што је опушта и што има мои текст, стрип је гућност да учи од најбољих.
широк појам коли– Још увек нисам сигурна коко и ова два његова ју ћу средњу школу уписати, али
саставна елемента знам да ће ликовна уметност
– објашњава.
бити увек присутна у мом жиНастајање воту – закључује.
стрипа за њега је
Игор Крстић
дуготрајан процес Основа свега
који захтева упор- Александар Вељковић (26) дипломи- а једна од значајнијих је прошлогоност и истрајност. рао је 2017. графички дизајн на ВШСС дишњи „LA Art Show”, на којем је њеТо је истраживач- „Београдска политехника” и исте го- гов рад заступала галерија „Copro”.
ки, литерарни и ли- дине уписао сликарство на Факулте- Његови радови ће бити приказани на
ковни рад.
ту ликовних уметности у Београду. још две изложбе: у Санта Моники у
– То ком Тренутно је на трећој години.
јулу и октобру ове године. Тренутно
прикупљања грађе
ради као илустратор за игру „Maи
про
у
ча
ва
ња
раз
gic The Gathering – Wizard of the
Горана Аћа
личитих тема, и каCoast”.
сније током цртања, аутор их и про– Мој таленат је препознао
живљава, саживљава се с њима. Он
мој отац, Предраг Крстић, који
учи. Рад на стрипу за њега је пре свеје и сам био сликар, вајар и рега облик учења.
стауратор. Уочио је моју скло– Узбуђењем ме испуњава помисао
ност ка вајарству – са три годида постоји веза између мојих цртежа
не сам вајао пластелином жии цртежа првих сликара из каменог
вотиње. Касније сам ушао у црдоба, које је вероватно мотивисало
теж, сликање пастелом, темпеисто откриће – саживљавање с цртерама... Дугујем њему огромну
жом и његово оживотворење у нама
захвалност за безрезервну подрмистички је чин, било да цртате, бишку и невероватну могућност
ло да посматрате нацртано. Бавио сам
конструктивне критике, која ме
се различитим темама, историјским,
је наводила да се константно наличним, а у последње време ме придограђујем и радим на себи, што
влаче приповетке Милете Јакшића,
ценим и данас – прича нам Игор.
нашег помало скрајнутог, али невеЦртеж није његова примарна
роватно аутентичног приповедача, са
техника. Углавном га користи за
чијим приповеткама бих упоредио
скицирање идеје и као нешто
филмове Саше Петровића. Одишу непрелиминарно, након чега углавкаквим песимизмом, неповерењем у
ном следи класично сликање у
људски род, црним хумором. Две њеАлександар Вељковић техници за коју се одлучи.
гове приповетке сам искористио као
– Прво сам учио код оца у
мотив за стрипове – прича Борис.
– Мој таленат је приметио профе- атељеу, а касније код Чедомира Кесор Никола Рикановић у другој сића у његовој чувеној Школи цртаЧаробни свет цртања
го ди ни сред ње шко ле. ња. Углавном сам себе усавршавао
Петра Рокнић (13) ученица је седУсмерио ме је и подржао посматрајући старе мајсторе, копимог разреда ОШ „Мирослав Мида кренем у том прав- рајући њихова дела, а касније сам зака Антић”. Полазница је Центра
цу. На својим првим ра- хваљујући интернету успевао да студовима сам приказивао пим у контакт с данашњим модерприпаднике неких пле- ним мајсторима, који су ми много
мена; углавном су но- помогли – каже.
сили лук и стрелу, праћСматра да је у цртежу важно бити
ку, а на одећи су имали уре- одлучан, научити руку да буде нежна
зане симболе свог племена – при- и чврста у исто време. Такође, треба
ча Александар.
тежити ка чистим линијама и тачКаже да је цртеж у основи све- ним сенкама како би он могао да се
га – неизоставан елемент свих искористи како за сликање, тако и
ликовних техника, дизајна, ар- као финални рад.
хитектуре…
Теме којима се бави су жене које
– Као што знамо, пре него што напуштају хришћанство, а затим се
је нешто настало, морало је да окрећу паганизму, укратко „вештице”.
– Ова професија даје могућност да
се скицира. Цртежом бележиш
своје идеје, мисли, осећања. У ти посао буде нешто што заиста воцртежу се изражаваш линијом, лиш, и зато не радиш уопште. Ужишрафуром, тачком, у слици бо- ваш у изражавању себе, а с данајом, површином и валером. Сма- шњом технологијом и интернетом
трам да је слика комплекснија и имаш могућност да то прикажеш и
захтева припрему и доста пла- живиш од своје највеће страсти и љунирања. Предност изражавања бави – објашњава.
кроз цртеж је што може настати
Игор ради уљем на разним подлобило када и било где. Скицира- гама (дрво, папир, платно), као и у
ње портрета у градском превозу, техникама акварел, туш на папиру и
кафићу, музеју, зоолошком вр- у 2Д дигиталној форми.
Петра Рокнић ту, Народној башти... Такође, с
Мирјана Марић

Култура од куће
Предавање о Гргуру Јакшићу
У оквиру програма
„Са културом код
куће”, на „Јутјуб”
страници Културног центра
Новог Сада можете пронаћи
предавање др
Александре Колаковић о културној
дипломатији у Француској почетком 20. века. Предавање је посвећено сећању на активности Гргура
Јакшића на пољу пропаганде у корист Србије у Француској на почетку 20. века. Реч је о једној
заборављеној епизоди која сведочи
о развијеној културној дипломатији Србије у зачецима модерног
схватања овог појма, а која је имала далекосежне последице не само
на слику Србије у Француској и
европској јавности већ и на стварање савезништава и положај у међународним односима.

Тура кроз Виминацијум
Док се поново
не
отворе капије Виминацијума, то
значајно археолошко
налазиште може да се посети онлајн, помоћу 3Д виртуелне туре
која вас води на локалитет некадашњег римског града и легијског логора. Виртуелни водичи су
истраживачи овог локалитета, који
ће вас провести од Домуса, преко
Маузолеја, Амфитеатра, Лимеса и
„Авантура парка”, до Парка мамута, где на дубини преко тридесет
метара од површине тла, као у доба
миоцена, у несвакидашњем амбијенту, може да се доживи време од
пре милион година. Управо посебну атракцију представља посета
преисторијском налазишту, где је
откривен цео скелет женке мамута,
старе око шездесет година. Мамутица Вика је нађена 2009. године,
350 метара источно од Царског
маузолеја, на дубини од двадесет
седам метара, у слојевима живог
песка који су чинили праделту реке Мораве. Процењено је да је била
висока око четири и по метра, дугачка више од пет метара, а да је у
животном добу била тешка скоро
десет тона. До сада је у свету пронађено двадесетак мамута, и то углавном током 19. века, али ниједан од
њих није очуван на лицу места. Због
тога овај мамут има посебан значај
и посебну важност. У Парку мамута, поред скелета мамутице Вике,
може да се види још пет делимично очуваних мамута. Изложени су у
природном амбијенту, који треба да
осликава климу, флору и фауну доба у коме су живели.

Виртуелни музеј Михајла
Пупина

Виртуелни музеј Михајла Идворског Пупина прва је грађевина сазидана у виртуелном свету с циљем
да представи једно научно и културно наслеђе. Због тога је подухват
пионирски и показује нов модел
који се може користити за популаризацију науке. Музеј чини десет
мањих поставки, а план је да се он
стално обогаћује новим поставкама
и садржајима, као што су изложба
„Пупин и Тесла”, или шетња кроз
Пупинов Завичајни комплекс. Тај,
пре свега информацијама и подацима богат садржај представља језгро пројекта „Пупин на мрежи”,
чији је циљ да на једно место постави целокупну архиву Михајла Пупина и ту велику збирку књига, докумената, фотографија и писама
учини лако проходном за све истраживаче, али и широку јавност.
Посебним сегментима сајта, окренутим образовном систему, медијима, али и сродним институцијама
у свету, показиваће се сви резултати и могућности пупинизације. Можете га посетити на адреси
www.mihajlopupin.rs, под секцијом
„Виртуелни музеј”.
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НАШ ГОСТ: МИХАЈЛО ЈОВИЋ, ПРОФЕСОР И ДИРЕКТОР МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН БАНДУР”

КО СУ БИЛА БРАЋА ЈОВАНОВИЋ

МУЗИКА ТРАЖИ КОМПЛЕТНУ ЛИЧНОСТ

Просветитељи
и добротвори

Михајло Јовић (62) рођени је
Панчевац и, како за себе каже,
дете панчевачке музичке школе. Тамо је започео своје образовање, а дипломирао је гитару на Академији лепих уметности у Београду. Студирао је
и у Италији и Француској.
Од 1997. године је стално запослен у Музичкој школи „Јован Бандур”, где је радио на одсеку за трзачке инструменте.
Пре девет година је био проглашен за професора године, а
са својим ученицима и индивидуално освојио је више стотина награда. Свира гитару, тамбуру и мандолину. Уметнички
је руководилац тамбурашког
ансамбла „Коло” и оркестра
КУД-а „Станко Пауновић”, с којима успешно сарађује годинама. Ради са школским тамбурашким оркестром од 2013. и с
Тамбурашким оркестром Панчева од 2014. године, који наступају и на свим значајним
градским манифестацијама.
Од јуна 2019. године је директор Музичке школе „Јован
Бандур”.
ПАНЧЕВАЦ: Када сте почели да се бавите музиком?
МИХАЈЛО ЈОВИЋ: У мојој
породици је било музичара, али
је моја старија сестра ишла у
музичку школу. Спонтано се
десило да ја почнем да се бавим музиком. Мајка ме је одвела код Ернеста Крумеса да
учим виолину, а касније сам
се ипак определио за гитару.
l Где сте се све школовали?
– Панчево тада није имало
средњу музичку школу, а одсек за гитару у то време није
постојао на Академији. После
завршене средње школе у Београду студирао сам у Италији
и Паризу. Када сам се вратио,
био је проблем с нострификацијом дипломa, па сам положио разлику предмета и дипломирао на Академији лепих
уметности у Београду. Мој пут
образовања није био класичан.
l Колико вам је било значајно то што сте имали прилику
да студирате у иностранству?
– Учио сам од добрих професора. Гитара је у Италији
тада била на врло високом нивоу. Када сам отишао тамо, морао сам прво да смогнем снаге
да променим технику. С друге
стране, њихова сцена и концерти које су држали били су
далеко испред наших. Добио
сам заиста једно одлично знање. Може се рећи да сам био
на самом извору.
l Да ли сте за време студија
знали да ћете радити као професор?
– Мало је људи, поготово када је гитара у питању, који живе искључиво од наступа. Џон
Вилијамс, на пример, живи од
концерата, али не можете много људи да набројите који зарађују само од концертних активности. Сви се баве педагогијом и свирају. У то време,
када сам ја студирао, нисмо
превише размишљали о томе
шта ћемо радити, већ смо желели да што више научимо и
сазнамо.
l Почели сте да радите као
педагог 1987. године. Колико
се ваш приступ у самом раду
мењао с временом?
– Мој општи став у животу
је да човек мора стално да надограђује себе. Онај ко нема
снаге и моћи за то, он се укопа
у једно место и с њим је готово. Доста се променило за све
ово време. Сазрео сам кроз педагогију и стекао велико искуство. Од ученика сам такође
много научио. Када постављамо композиције на часу, ја им
увек кажем да су то претпоставке, а онда дете треба да
изађе и то демонстрира пред
публиком. Некада сам мислио
да би би ло бо ље да сам

Каменко и Павле Јовановић
били су познати и угледни
грађани Панчева. Истицали
су се у хуманитарном и и просветном раду, као и у борби
за права Срба у тадашњој Аустроугарској. Али првенствено су остали запамћени по
својој издавачкој делатности,
борби за књигу и писменост
и чувеној књижари „Браћа Јовановић”, која је ширила српску литературу. Оснивачи су
пр ве срп ске штам па ри је у
Панчеву.
Павле је рођен 14. септембра 1847, а Каменко 29. јуна
1845. године. На крштењу је
добио име Петар Јовановић,
али ће га целог живота звати
српском верзијом тог имена
(петрос је на грчком камен).

после тога мења име у „Штампарија браће Јовановић”.
Браћа Јовановић су 1872.
године Магистрату поднела
молбу за дозволу да отворе
своју књижару. Један од аргумената био им је и тај да у
Панчеву нема довољно књижара и да су ђаци, нарочито
српских школа, често месецима без књига.
Магистрат је 4. септембра
1872. године позитивно одговорио на њихову молбу, па су
браћа у својој кући на Малој
пијаци код крста отворила
књижару. Већ следеће године започели су и издавачку
делатност. У својој штампарији, поред листова и часописа, штампају и школске књиге
и дела српске књижевности.

Михајло Јовић (десно) прима Новембарску награду од градоначелника Панчева
инсистирао на неким фундаменталнијим стварима, да би
то боље прошло, а опет то није
тако лако зато што је свако дете индивидуа за себе. Знање је
и пренети знање. Треба некога
оспособити да буде добар, а не
упропастити га, јер таленат може лако да се и упропасти.
Кроз рад са ученицима и кроз
њихове наступе, који су заправо прави час, схватимо шта
смо урадили, а где можемо још
да ра ди мо. Сва ко ме ле же
различите ствари и детету треба дати праву композицију коју може у том тренутку да изнесе. Опет, неко је музикалнији, неко се „буди” раније, а
неко касније. Музика тражи
комплетну личност. Не можеш
бити само таленат а да ништа
не радиш. Да би се бавио музиком, мораш да будеш и добар занатлија и да савладаш
технику на правилан начин.
Такође, да имаш добар тон и
да стекнеш искуство у свом изражају и знаш по епохама како да изводиш која дела. Мораш и да читаш доста, а не
само да свираш.
l Колико је ђацима данас
лакше, с обзиром на то да су
им музика и литература доступни на интернету?
– Стално причам ученицима да сам успео, када сам студирао у Италији, да набавим
композицију „Катедрала” перуанског гитаристе и композитора Агустина Бариоса. То је
била неописива срећа. Исто као
када сам у повратку из Париза
купио комплетна дела Наполеона Коста. А данас, на пример, имам диск на којем је цела библиотека од око 10.000
страна и дајем га ученицима
који су заинтересовани да напредују. Њихова предност је
сада што могу и преко „Јутјуба” да виде извођења најбољих
гитариста света. Такође, могу
да уче од многих професора
који су се школовали у иностранству. Ми смо донели све
то знање и они га сада имају
на тацни.
l Да ли умеју да користе те
предности?
– Усмеравам их, али увек кажем средњошколцима да морају бити и опрезни, да их то
не одвуче у другу страну, да
копирају некога.
l Ко ли ко бр зо мо же те да
уочите када је неко изузетно
надарен?
– То се брзо види и открије.
Иако план и програм покушава ју да де фи ни шу ко јим
темпом дете треба да иде, за
неке то не важи. Међутим, ђацима треба константна подршка. Основно правило у педа го ги ји је кад не ко не што
зна, мораш му рећи да зна.
Кад му кажеш да не зна, мораш да му објасниш зашто нешто није добро и шта треба
да поправи.

l Колико деци значи то што
наступају у оркестрима које
водите?
– У Панчевачком тамбурашком оркестру свирају моји
ученици. Многи од њих су завршили факултете, баве се музиком, а један део је још на студијама. Неки од њих нису били мотивисани да раде док су
били у школи, али су се у оркестру пронашли и сада су одлични свирачи. Тамбурашки
оркестар музичке школе исто
лепо функционише. Деца прихватају то, друже се и кроз оркестар схватају неке ствари. Ја
сам преузео Тамбурашки оркестар музичке школе на полугодишту 2006. године. Био
је у ужасном стању и било их
је само троје. У мају их је било
двадесет двоје и освојили смо
прву награду на фестивалу. Од
тада смо низали награде са оба
оркестра – основцима и средњошколцима. Важно је рећи да
те наступе оцењују диригенти
и да наступају најбоље музичке школе из целе Србије, па је
заиста велики успех бити најбољи међу њима.
l Колико наступи и сцена
могу да опију младе музичаре?
– Често кажем мојим ученицима да је све лепо док свирамо и публика тапше, али када
се спусти завеса, враћамо се
обичном животу. Не треба живети од илузије и да те сцена
повуче и упропасти.
l Од прошле године у јуну
ви сте на позицији директора
школе. Шта се променило у тој
установи за ових годину дана?
– Отворили смо се према
културним установама у Панчеву, а то су Народни музеј,
Културни центар и Градска библиотека. За мене је јако битно
да смо успели да репарирамо
клавир „петроф”, који је био у
ужасном стању, и „фостер”, чију је репарацију финансирао
Град. Клавири су фундамент
Музичке школе, а тридесет година нико није поправио ниједан. Урадили смо и попис инструмената, што је важно да
бисмо знали чиме располажемо. У нашој остави за инструменте постоји мајсторско чело
из 19. века и сада је на репарацији, која је веома комплексна. То је један од највреднијих инструмената које имамо.
Новост је да отварамо истурено одељење у Банатском Новом Селу, а жеља нам је и радимо на томе да отворимо џез
одсек и одсек за дизајн звука.
Уредили смо улазак у концертну сали, окречили све и опремили климама поједине учионице. Стигла нам је и интерактивна табла, коју смо добили
преко пројекта. Имам сјајне сараднике и функционишемо као
тим. Знам да сам само један
од људи који ће проћи кроз ову
школу, али желим да иза себе
оставим нешто. Од ове године

смо организовали и прво Међународно такмичење тамбураша „Макса Попов”, а планирамо и да се отворимо према
публици и да организујемо концерте и напољу, на пример у
кругу Градског парка.
l Љубав према музици и таленат наследила су ваша деца
Сретен и Александра, који се
успешно баве музиком.
– Изузетно ми је драго што
се створила та породична музичка традиција. То је огромна
предност. Мислим да су обоје
добри свирачи и одлични педагози. Прошли су добру школу и добијали праве савете, јер
сам ја прошао пуно тога. Упозорио сам их на неке ствари, а
видели су и како занатски радим. Увек кажем свој деци, а
тако сам и поступао с њима: ја
сам ту да вас критикујем да бисте били бољи. Када престанем,
више вам нисам потребан. Веома сам задовољан, јер имају
прелеп занат у рукама и добри
су у томе што раде.
l Колико вам је значајна Новембарска награда коју сте добили 2017. године?
– Увек је лепше кад те се
неко сети а да се ниси ни надао. То је највећа награда коју сам добио. Најтеже је бити
светац у својој парохији. Такође, пет пута сам добио награду од Покрајинског секретаријата за најбољег ментора
и од школе 2011. признање за
најбољег професора. Лепо је
да то што сам радио није остало непримећено.
l На шта сте највише поносни до сада?
– Поносан сам нa то што
имам дивну децу и што сам
овог априла прославио тридесет једну годину брака. То ми
је сигурно највећи успех у животу. Драго ми је да смо успели да васпитамо два здрава,
стабилна и образована човека
који ће моћи да пруже нешто
овом свету. На таквим људима
остаје један народ. Професионално сам срећан што су ми
часови често прелазили у право уживање. То су они тренуци
када нико не мари за време,
већ се добро разумемо и сарађујемо. Веома ми је драг и први целовечерњи концерт са ансаблом „Коло” који је један тамбурашки оркестар одржао после шездесет година од када је
то урадио Макса Попов. Успехом сматрам пројекте с Панчевач ким там бу ра шким орке стром: „Срп ски пе сни ци и
романтичари у староградској
музици”, „Вечите мелодије”, инструменталне верзије сплетова
кола, хитови тамбурашке музике, музика „Битлса”... Има пуно лепих ствари. Волим и када
ми се јављају бивши ученици,
успео сам да им неке ствари
испричам и усмерим их на прави пут. Постали су дивни људи.
Мирјана Марић

Каменко Јовановић
Основну школу су завршили у Панчеву, Каменко је наставио трговачку школу у Будимпешти, а Павле у Марибору. Били су чланови Уједињене омладине српске и борили се за права Срба у Аустроугарској. Каменко се од
1782. године залаго за увођење српског језика у школама,
као и за право његове употребе у Магистрату. Био је такође приврженик идеологије
Светозара Милетића. Био је
члан Одбора Српске православне црквене општине, њен
потпредседник и председник
и на крају почасни председник. Оснивач је и дугогодишњи секретар Панчевачког
српског црквеног певачког
друштва. Био је познат по својој жустрини и становници
Панчева су га волели. Биран
је и за посланика Српског народног и црквеног сабора, и
то у периоду од 1881. до 1891.
године.

Павле Јовановић
У своје време штампарија
браће Јовановић била је најјача српска издавачка кућа
на територији Аустроугарске,
а и ван ње.
На почетку Првог светског
рата, 1914. године, аустроугарске власти су похапсиле
многе виђеније Србе у Панчеву, а међу њима и Јовановиће. Одведени су у логор
Арад, где су многи Срби окончали своје животе. Павле је
био јако болестан и на носилима су га одвели у логор, где
је 29. новембра 1914. године
и преминуо, а његови посмртни остаци су пренети у Панчево и сахрањени 1929. године.
Ка мен ко је од за то че ња
умро 13. октобра 1916. године у Панчеву.
Оснивачи су Сиротињског дома при Српској православној
црквеној општини у Панчеву
и Задужбине Каменка и Павла Јовановића код Српске краљевске академије у Београду.

Улица браће Јовановић 24
Павле је по карактеру био
мирнији од свог брата, мање
се истицао, али је такође био
велики патриота. Био је дуго
члан, потпредседник и председник Панчевачког српског
црквеног певачког друштва.
Залагао се за организован промет књига у Србији.
Каменко Јовановић и професор Јован Павловић, који
је 1869. го ди не по кре нуо
„Панчевац”, оснивају штампарију 1870. године. Један од
повода за ово било је то што
је „Пачевац” нередовно и уз
тешкоће штампан у штампарији чији су власници били
Немци. Под именом „Штампарија Јовановић–Павловић”
радиће до 1873, када Јован
Павловић прелази у Земун, а

Српским народним фондовима у Сремским Карловцима завештали су 348 јутара земље, с тим да се новац
од прихода са земље даје у
просветне сврхе. Две куће у
Панчеву оставили су да се од
њи хо вих при хо да по ма жу
српске културне установе овога града.
Били су имућни људи, а
између осталог поседовали
су и три куће у центру града,
у улици која данас носи њихово име, на броју 24, и на
Тргу краља Петра 1 и 3. Живели су у првој и трећој. У
знак захвалности, панчевачка општина дала је њихово
име једној улици, која се и
данас тако зове – Улица браће Јовановић.

Петак, 8. мај 2020.
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ГРАНДЕ пунто 1.9 мултиџет 2007, петора врата,
фул . 064/130-36-02.
(290588)
ДОБЛО теретни макс, 1.4,
2007, атестиран плин.
064/130-36-02. (290588)
ГРАНДЕ пунто 1,4, 2006,
троје врата, клима, на
име. 064/587-50-24.
(290778)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

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

ПАСАТ Б 5, 1.9 ТДИ,
2000, караван, клима, прва боја. 064/130-36-02.
(290588)
ПАСАТ Б 6, 1.9 дизел, караван, 2007. годиште, регистрован до 27. 3. 2021.
069/331-03-97. (290782)

БИБЕР цреп продајем,
8.000 комада, Панчево,
центар, повољно, договор. 060/691-88-23.
(290691)
МОТОРНА косачица,
шпорет на дрва, пуромат.
Тел. 061/644-62-07.
(290669)
ПРОДАЈЕМ комбиновани
шпорет. 061/288-11-55.
(290650)

ПРОДАЈЕМ плацеве у Пелистерској. 064/365-6627. (СМС)
ПРОДАЈЕМ култиватопр
ИМТ 506, са фрезом и
точковима. 064/198-3029. (290709)

РАСПРОДАЈА нових столова од 4.500, столица од
1.600. 060/600-14-52.
(290796)

ВОЗИЛА

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, судопера 3.000 динара, нова. 371-568,
063/773-45-97. (290784)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (290775)

МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу. 063/895-85-79.
(290496)
ПРОДАЈЕМ кућу са 19
ари плаца, Банатско Ново
Село. 066/887-84-00.
(290671)
ОМОЉИЦА, 80 квм, 7
ари, легализована, помоћни објекти, усељива.
064/961-00-70. (290670)
ПРОДАЈЕМ четири и по
ланца грађевинског земљишта, северна зона,
излаз на магистрални пут,
преко пута „Секиног салаша”. 062/102-89-16.
(290581)

ЗАСЕБНА кућа 30 квм, на
Маргити. 064/248-90-16.
(290757)
ПЛАЦ 50 ари, кућа 40
квм, у Бајиној башти.
064/248-90-16. (290757)
НОВА МИСА, грађевинске плацеве продајем.
061/267-72-30. (290789)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ стан 50 квм,
са грејањем, Стрелиште.
063/888-28-49. (290695)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

ФРЕЗА ИМТ 506 LX.
060/311-29-64. (290658)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре,
долазим на адресу.
063/101-11.47, 064/15844-10. (290771)

ПОНУДА

КОМБИНОВАНИ шпорет,
комбиновани фрижидер,
веш-машина, судопера с
висећим, телевизор, разни намештај. 063/86182-66. (290750)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. 013/313-458,
0673/199-60-36, 064/48114-77. (290776)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПЕЖО 206, 1.1, 2001, металик плав, атестиран
плин, одличан. 064/14255-93. (290781)
РЕНО МЕГАН, 1.5 ДЦИ,
2005. и ауто-приколица,
регистровани. 060/31129-64. (290658)

КУПУЈЕМО обојене метале, гвожђе, олово, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче, шпорете, телевизоре. 061/206-26-24.
(290754)

ГАРАЖЕ

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар, месинг, 9олово, вешмашине, замрзиваче, телевизоре, долазимо.
061/321-77-93. (290754)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Тесли, 25 квм. 063/313-848.
(290721)

КУПУЈЕМО каблове, олово, бакар, месинг, гвожђе, веш-машине, замрзиваче, телевизоре.
061/322-04-94. (290754)

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

ПРОДАЈЕМ стан на Стрелишту, 36 квм, I спрат,
1/1, власник. 061/322-0494. (290754)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан и
трособан стан у центру.
062/978-34-26. (СМС)

ИЗДАЈЕМ празан једноПОТРЕБНИ станови на
собан стан на Тесли. Тел.
свим локацијама. Брза
064/142-68-65. (290688)
исплата. (353), „Премиер”, 063/800-44-30. (290744) ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, ЦГ, кабловКУПУЈЕМ двоипособан
ска, интернет, интерфон,
стан, шири центар, до
170 евра, депозит.
38.000 евра, без посредника. 064/329-48-40. (290752) 063/246-509. (290677)

НОВА МИСА, издајем
празан једноипособан
стан. 061/208-51-51.
(2906599

ИЗДАЈЕМ собе за раднике и самце. 064/305-7301. (290712)
ИЗДАЈЕМ двособан стан.
060/320-55-59. (290760)
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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

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

15
Петак, 8. мај 2020.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

ПОЧИЊЕ С РАДОМ 11. МАЈА
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

Институт „Дедиње”

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

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница
Панчево

АКЦИЈE
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА
(еритроцити, хемоглобин, леукоцити
и тромбоцити) и ГВОЖЂЕ
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,
ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА AST
• АНАЛИЗА ALT
ПАКЕТ 4

Цена: 90 динара
Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА CRP

Цена: 400 динара

ПАКЕТ 5

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

PSA – цена: 700 динара, fPSA – цена: 800 динара

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
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

ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4 – цена: 450 динара,
FT3 – цена: 450 динара,
TSH – цена: 450 динара
ПАКЕТ 7
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 – цена: 400 динара,
T4 – цена: 400 динара
ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

др Ненад Маргитин
Општа болница
Панчево

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)
АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара

•
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СТАНОВИ

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ мањи двособан
стан, 43 квм, са гаражом,
у строгом центру, добро
опремљен, 160 евра месечно, плаћање унапред
по договору. 064/171-1988. (290806)
ИЗДАЈЕМ трособан ненамештен стан, 80 квм на
новој Миси, 150 евра.
060/096-34-09. (290649)

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

064/64-39-721
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, намештену, самцу раднику,
центар. 061/131-79-04.
(290790)

ИЗДАЈЕМ мањи двособан
стан, празан, без грејања,
Тесла. 064/426-27-09,
064/238-09-46. (290773)

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, ТА, код Хотела „Тамиш”, 80 евра.
064/122-48-07. (290819)

ИЗДАЈЕМ двособан и једнособан намештен стан
на Маргити. 064/171-26ИЗДАЈЕМ двособан наме- 69. (290729)
штен стан, строги центар, ИЗДАЈЕМ једнособан наwi/fi, кабловска, клима.
мештен стан са етажним
063/343-451. (290719)
грејањем на Тесли.
063/173-64-93. (290802)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
скроз намештен стан, Ко- ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру са ЦГ, интернет,
теж 1, ЦГ, дуже време.
кабловска. 063/118-22064/137-63-19, 066/49409. (290800)
900. (270745)

ИЗДАЈЕМ стан у центру,
45 квм, комплетно намештен. 06/401-19-46.
(290824)

ИЗДАЈЕМ сређен двособан полунамештен стан
код Главне аутобуске станице. 063/771-61-82.
(290700)

ИЗДАЈЕМ смештај за раднике, самце, студенте.
Раднички смештај, центар. 063/502-211.
(289774)

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ локал од 86
квм, код Аутобуске станице. 063/278-421.
(290518)

ИЗДАЈЕМ кућу, стара
Миса, у Козарачкој улици. 060/011-96-66.
(290788)

ИЗДАЈЕМ локал 27 квм,
Немањина 3, код Нове
Поште. Тел. 064/806-64.35. (290684)

ИЗДАЈЕМ нов двособан
стан. 061/267-72-30.
(290789)

ИЗДАЈЕМ локал у центру.
Тел. 064/866-23-26,
061/257-01-71. (290808)

СТАН за издавање за
самце, теренске раднике.
0962/353-413. (290801)

ИЗДАЈЕМ пословни простор у Његошевој.
063/313-848. (290721)

Taksam invest

d.o.o.

DIREKTNA PRODAJA STANOVA

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан са грејањем,
нова Миса, обезбеђен
паркинг. 060/301-51-13.
8290767)

ИЗДАЈЕМ нове локале и
магацински простор са
засебним улазом и двориштем. Све ново. Јабука.
063/351-709. (290621)
ИЗДАЈЕМ локал 72 квм,
Ул. Радомира Путника
14-.а, Панчево. Тел.
063/540-209. (290797)

ПОСАО
ПОНУДА

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, Браће Јовановић, код школа.
064/549-72-05. (290770)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
24 квм, Тесла, преко пута
Авива. 065/5094-45-54.
(290708)

marketing@pancevac-online.rs
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ПОТРЕБНИ pizza мајстори продавачице, рaднице
за припрему палачинки,
сендвича. CV са фотографијом слати на pizzapancevo@gmail.com.
(290311)
ПОТРЕБАН пица-мајстор
са искуством. Звати од 10
до 17. 069/620-325.
(290805)
ПОТРЕБНЕ раднице за
рад у Маркету „Цеца
013”. 060/555-11-73.
(290735)
ПОТРЕБНА продавачица
у пекари. 062/404-144.
(290727)
ПОТРЕБНА жена за чување детета у Цириху. Пожељно од 40 до 50 година. Тел. 063/307-881.
(290804)

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844

ПОТРЕБАН пекар и радница. 062/821-47-70.
(290727)
ПОТРЕБАН кувар Ресторану „Трешњица”.
064/361-02-63. (290785)
ШИВАРИ потребне две
раднице са искуством, за
стални радни однос.
063/330-335. (290795)
ПОТРЕБАН кувар, озбиљан, са искуством. Звати
од 10 до 17 сати.
069/620-325. (290805)
ПОТРЕБАН кувар, пицамајстор, озбиљан, са искуством за припрему.
Радно време од 6 до 14
сати. Звати од 10 до 17.
069/620-325. (290805)
ПОТРЕБНИ радници за
рад у продавници – трафика. Звати од 12 до 18.
063/550-166. (290823)

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

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

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад у Маркету „Цеца
013”. 060/555-11-73.
(290735)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

КОМБИ превоз робе, селидбе. 064/243-82-85.
(290433)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, брзо, педантно,
повољно,. 065/523-02-73.
(290783)
АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
(290414)
КОШЕЊЕ дворишта, плацева, воћњака тримером.
064/932-52-86. (290655)

Петак, 8. мај 2020.
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ТРАЖИ

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

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а. 064/866-2070. (290654)
ЕЛЕКТРИЧАР. Поправка,
бојлери, шпорета, индикатора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (290540)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде, канализације, кабине,
славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76.
(290643)
КОШЕЊЕ траве, шишање
ограде и одржавање дворишта. Тел. 069/130-3591. (290705)

ОГЛАСИ

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправке, преправке купатила, славине, вентили,
одгушење канализације.
061/193-00-09. (290765)
ВОДОИНСТАЛАТЕР поправља, реновира комплетна купатила, обијање
плочица, одвоз шута.
062/816-33-84. (290703)
БРАВАР-заваривач – израда, уградња капија,
ограда, надстрешница,
заштитних решетака.
062/816-33-84. (290703)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
(290414)

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125
Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98

КОШЕЊЕ дворишта, плацева, воћњака тримером.
064/932-52-86. (290655)

ИЗВОЂЕЊЕ свих врста
грађевинских радова од
темеља до крова.
063/724-36-24. (290718)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
адаптације купатила, нове инсталације, поправке,
одгушења одмах, повољно. 013/377-930.
(290723)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила, адаптације, поправке,
замена, одмах. 013/331657, 064/495-77-59.
(290761)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, гуртне, уграђујем, поправљам. 064/18125-00. (290675)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (290743)

КОШЕЊЕ тримером, сечење дрвећа, вађење пањева. 064/196-17-32.
(290793)

МЕЊАМ пелене, нега покретних, непокретних.
061/110-29-90. (290734)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15.
(290643)

marketing@pancevac-online.rs

ИЗВОЂЕЊЕ свих врста
грађевинских радова од
темеља до крова.
061/659-70-31. (290718)
ЧИШЋЕЊЕ олука, висински радови на крову.
065/535-24-56. (290693)
БЕТОНИРАЊА дворишта,
ископи, рушења, одношење ствари, кошење траве,
итд. 061/109-33-53.
(290738)
БАШТЕ орем и култивирам. 063/855-92-70.
(290713)

ЧИСТИМО таване, подрум, шут, радимо све
послове. 061/321-77-93.
(290734)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног
плаћања, професор. Центар, 013/353-569,
066/405-336, 061/603-9494. (290746)

СЕЛИДБЕ

ТРАНСПОРТ
ПЕТРОВ
061/324-37-50
КОМБИ МАКСИ
(2/290812)

РАДИМО физичке послове: рушења кућа, шупа,
бетонирања, кошење траве. 064/122-69-78.
(290738)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС

СПУШТЕНИ плафони, зиТел. 064/444—66-74
дови, глетовање, кречење,
уградња ламината, израВОДОИНСТАЛАТЕР: пода кошуљице. 062/816правке, замена делова,
33-84. (290703)
одгушења, нове инсталаКОШЕЊЕ траве, шибља,
ције, повољно. 0-24 сата.
обарање стабала, ископи, 062/832-09-81. (290723)
рушења, бетонирања, чиКОСИМ траву, повољно.
шћења. 060/035-47-40.
063/196-54-56. (290768)
(290738)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (290792)
КЕРАМИЧАР: постављање свих врта плочица и
комплетна адаптација купатила. Данијел, 061/24929-90. (290786)
ВРШИМ превоз, робе, читим подруме, таване,
двориште, шупе, шут и
све остале послове. Повољно. Рушим старе
објекте, избацујем намештај. 063/196-54-56.
(290768)

КРОВОВИ, поправка старих, израда нових, брзо и
квалитетно., 061/133-4038, 060/373-56-01.
(290794)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ
И КАМИОНОМ
Иван, 061/288-28-38
(3/285078)

ШЉУНАК песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером до два кубика.
064/664-85-31 013/342338 (СМС)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (290451)
СЕЛИДБЕ, транспорт
комбијем и камионом,
демонтажа, монтажа намештаја, изношење непотребних ствари, кутије за
паковање. 064/047-55-55.
(290818

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање столарије, пензионерима попуст. 062/564-494.
(290662)
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. (290666)

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

Firma Eurokolor d.o.o.
Oglašava potrebu za radnim mestom

1957–2020.

КЕРАМИКА и молерскофарбарски радови, водоинсталатерске услуге.
060/145-99-09. (290683)

Куме мој љубљени, докле је ходам овим
земаљским шаром, ходаћеш са мном.

РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351498. (288135)

ВИШЊА, ДУШИЦА и МИЛАН СПРЕМИЋ

(76/2990756

Последњи поздрав комшији

ПРЕВОЗИМ кипером, песак, шљунак, сејанац, туцаник и одвозим шут.
064/354-69-94. (290764)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, ТА пећи, поправљамо квалитетно са гаранцијом.
„Фриготехник”, 013/361361, 064/122-68-05.
(290820)
ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”. Дубинско прање тепиха и намештаја. Дезинфекција. 302-820,
064/129-63-79. (290803)

СЕЛИДБЕ, екипа радника, превоз, одвозимо неМОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
потребне ствари.
радови, поставка, лами064/280-30-16, 063/731ната. 061/283-66-41,
77-67, Владимир.
064/390-00-87. (290762)
(290813)

ПОПУСТ

ЈОВАН РАКИЋ РАКА

КЕРАМИКА и молерскофарбарски радови, водоинсталатерске услуге.
060/145-99-09. (290683)

РАЗНО

ОЗБИЉНА жена средњих
година, чувала би дете
или старију особу.
063/184-23-88. (290658)
ДАЈЕМ једнособан стан
за доживотно издржавање. 063/246-509.
(290677)

ЈОВАНУ РАКИЋУ
од комшилука у Кикиндској 6
(92/290807)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”
ПАНЧЕВО
РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА – ЛОКАЛА
• Локал G-2, укупне површине 8,1 м², на робној
пијаци „Аеродром” Улица Светозара Шемића
бб по почетној цени од 5.000,00 динара по метру
квадратном.
• Локал G-3, укупне површине 16,2 м², на робној пијаци „Аеродром“ улица Светозара Шемића бб по почетној цени од 5.000,00 динара по
метру квадратном.
• Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења бб по почетној цени од 1.000,00 динара по
метру квадратном.
• Локал бр. 9 у ламели 7, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења бб по почетној цени од 1.000,00 динара по
метру квадратном.
• Локал бр. 13 у ламели 1, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења бб по почетној цени од 1.000,00 динара по
метру квадратном.
Рок за достављање понуда је 8 дана од дана
објављивања Конкурса.

300-820, 300-830

Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у Панчеву.

MAGACIONER (1 izvršilac)
„HIPRA” doo., „HIPRA” doo.,
Stevana Šupljikca 40, Pančevo,
raspisuje konkurs za sledeća radna mesta:
– ZAVARIVAČ sa znanjem čitanja tehničke dokumentacije
– BRAVAR sa znanjem čitanja tehničke dokumentacije
– MAŠINSKI TEHNIČAR za projektovanje čelične
konstrukcije sa znanjem rada u ACAD
– MAŠINSKI TEHNIČAR za kontrolu sa znanjem rada u ACAD
– MAŠINSKI TEHNIČAR za rad u tehničkoj pripremi
sa znanjem rada u ACAD
– MAŠINSKI INŽENJER za rad u projektnom birou sa
znanjem u ACAD
Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs

Lokacija skladišta Igora Vasiljeva 29 G, Krnjača, Beograd
POTREBNI USLOVI:
– srednja stručna sprema,
– poznavanje Microsoft Office paketa (Word,Excel) i internet,
– posedovanje vozačke dozvole B kategorije,
– poželjno poznavanje upravljanja viljuškarom,
– orijentisanost ka timskom radu i sposobnost preuzimanja inicijativa
– iskustvo na sličnim pozicijama će se smatrati kao
prednost,
Bićete nadležni za:
– prijem i sortiranje robe; pakovanje i otpremu robe;
praćenje zaliha robe; održavanje čistoće na svom
radnom mestu
Obezbedili smo Vam: stalni radni odnos; redovna primanja; motivacionu platu; rad u pozitivnom i
dinamičnom okruženju; neradni vikend
Prijave slati na email: posaoeurokolor@gmail.com

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

Петак, 8. мај 2020.

Тужна срца обавештвамо родбину и пријатеље да је 4. маја 2020. године преминуо
наш драги

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Обавештавамо пријатеље и родбину да је сахрана обављена 28. марта, на
Старом православном гробљу.

СПАСА ПАВЛОВИЋ
СЛОБОДАН МИЛАНОВИЋ
1941–2020.

1934–2020.
Заувек ћеш бити у нашим срцима. Почивај у миру.
Њени најближи: сестре ИВАНА, МЕНКА и БОБА, ГОРАН, ЕМА
и унука СИМОНА
(70/290747)

Сахрана је обављена 6. маја 2020, у 12 сати на Новом гробљу у Панчеву.
Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да нас је напустио наш драги супруг, отац и деда

Вечно ожалошћени: ћерка СВЕТЛАНА
и унука МИЛИЦА
(56/90724)

СТАНКА ПЕТРОВИЋ
Последњи поздрав

1938–2020.

СЛОБОДАН
МИЛАНОВИЋ
Последњи поздрав
Слоби од ПЕНДИЋА

СЛОБОДАНУ МИЛАНОВИЋУ

(85/290777

драгом пријатељу, играчу и шаховском
мајстору.

Секи од МЛАДЕНА, ГАЛЕ,
СВЕТЛАНЕ и ЗОРАНА

ДРАГАН СТОКИЋ
1942–2020.

Ожалошћени: супруга ЉИЉАНА, ћерке
ВЕСНА, НЕНА и НЕДА и син НЕНАД са
својим породицама

Панчевачки шаховски клуб ПАШК

(58/290716)

Сахрана је обављена 5. маја 2020. године,
у 12 сати, на гробљу у Мраморку.

(71/290748)

2. маја 2020, у 82. години преминула је наша
тетка

(54/290720)

Последњи поздрав брату и ујаку

С великом тугом обавештавамо родбину и пријатеље
да нас је 5. маја 2020. године напустила наша вољена

ДУШАН
МАТИЋ

СТАНКА ПЕТРОВИЋ
1938–2020.

СЛОБОДАНУ МИЛАНОВИЋУ
ГОРДАНА, СТАНКО, БИЉА
и БИСЕРА са породицама
(61/290731)

Последњи поздрав
куму од породице
ВАЖИЋ

Остаћеш увек у нашим срцима.
Породица

(77/290758)

(45/290708)

ДОБРИНКА ЂОРЂЕВИЋ
10. VI 1950 – 5. V 2020.

23. априла 2020. изненада је преминуо

Последњи поздрав вољеној супрузи, брижној мајци
и најбољој баки на свету. Отишла си прерано, сувише брзо, оставила нас неутешне.
Захвални смо ти за све у животу што си нам пружила.
Почивај у миру са анђелима. Волимо те.

МИЛОШ
РЕПАЦ

ДРАГАНА КЕКОВИЋ
1967–2020.

Супруг ПЕТАР, ћерке ЈЕЛЕНА, ЈАСМИНА и ИВАНА,
зетови ПАВИЋ и ДРАЖЕН, унучад БОЈАН, МИЛАН,
НИКОЛИНА, АНЂЕЛА и ЛЕНА
(88/290787)

1935–2020.
Напустила нас је 3. маја,, наша драга пријатељица, сестра, највећи борац и најдража мајка, али
ће заувек живети у нашим срцима.
Ожалошћени: ћерка НАТАША и остала родбина
и пријатељи
(74/290753)

Последњи поздрав.
Ожалошћена супруга
МИЛЕВА, син МИЛОРАД и кћи ЉУБИЦА

МИЛАН СТАНИСАВЉЕВИЋ
ЦРНИ
1955–2020.

Последњи поздрав драгом комшији

Ожалошћени: рођени брат МИОДРАГ

(51/290715)

(7/290661)

Последњи поздрав нашој мами и баки

Последњи поздрав великом другару

МИЛОШУ РЕПЦУ
од станара зграде у П. М. Ненадовића бр. 5
(10/190665)

Последњи поздрав драгом брату

МИЛОШ
РЕПАЦ

РАКИ
Ветерани „Абрашевића”: БАРОН, КМЕТ,
ЕНГИЛИ, ШИЉА, ЏИПСИ, ЂОЛЕ,
ЂУКИЋКА, ЕСМА, РАДА МАРЧЕТИЋ,
ДЕЈАН ПОПОВИЋ и ЗОРИЦА
Почивај у миру
(87/290780)

БИЉАНИ ВИШЊИЧКИ
1938–2020.

Последњи поздрав
деверу од снаје РУСКЕ и кћери ЈАСМИНА и СВЕТЛАНА
(50/290715)

ЈОВАНУ ХАЏИЋУ
од брата ЈОЦЕ, снаје АНКИЦЕ и братичине
МИРЈАНЕ и МАРИЈЕ
(91/290799)

Ожалошћени: син СРБИСЛАВ, снаја ЈАСМИНА,
унуке ДРАГАНА и БИЉАНА, зет МИЛОШ
и праунук НЕМАЊА
(65/290736)
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Петак, 8. мај 2020.

Обавештавамо вас да је преминуо наш вољени

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

4. маја 2020, у 91. години напустила нас је наша вољена

После тешке болести преминула је

МИЛИЦА ВИДОВИЋ

ГРОЗДА КОВАЧ

1950–2020.

МИЛОРАД ШЕШЛИЈА

1929–2020.

1949–2020.

Бако наша, заспала си и отишла на неко боље и лепше место. Памтићемо те
по твојој доброти и љубави. Хвала ти на свему што си учинила за нас.

преминула 4. маја 2020. Сахрана је обављена 5.
маја 2020, на Новом гробљу у Панчеву.

Заувек ће нам недостајати супруг, отац и
деда и његова љубав и доброта коју смо
свакодневно осећали.

Твој унук МИЋА, снаја ДРАГАНА, унука НАДА и праунук НЕМАЊА

Ожалошћени: ћерке МИРЈАНА и КАТАРИНА
са породицама

(24/290685)

(29/290692)

После кратке и тешке болести преминуо је наш

Супруга БОЖИДАРКА, деца ДУШИЦА
и ПЕТАР, унук ВИКТОР и зет МАРКО

Последњи поздрав
нашем драгом

Последњи поздрав драгој мајци и баки

(34/290698)

ДРАГОМИР ЂУКИЋ
РАЛЕТУ

1952–2020.
Наш вољени преминуо је 3. маја, али заувек ће
живети у нашим срцима.

МИЛИЦИ ВИДОВИЋ
1950–2020.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга РАДИНКА,
ћерка ДРАГАНА и син ДАРКО

од ТОЗЕ и ТОЂЕ

Ћерка КАТАРИНА, унуке АНАСТАСИЈА,
АНЂЕЛА и НЕВЕНА и зет ЗОРАН

(39/290704)

(62/2907339

(30/290692)

МИЛОРАД ШЕШЛИЈА

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав драгој мајци и баки

Последњи поздрав драгом тренеру.
РК Банатски Карловац
(79/290763)

ДРАГОМИР ЂУКИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Брат РАДОМИР са породицом
(38/290702)

Последњи поздрав драгом куму

ШЕЛЕТУ

РАТКУ
РАЈАЧИЋУ
РАЛЕТУ

последњи поздрав од колега
из администрације Основног суда

Нека те анђели чувају
бато...
ЗОКИ РАЈА
са породицом

(53/290717)

(40/290706)

Поштованом

МИЛОРАДУ ШЕШЛИЈИ ШЕЛЕТУ
Увек ћеш бити у нашим мислима.
Породица ЋОСИЋ

Обавештавамо вас да
је 10. априла 2020.
преминуо наш тата

МИЛИЦИ ВИДОВИЋ
1950–2020.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ћерка МИРЈАНА, унуци МИЛОШ и УРОШ
и зет ЗОРАН
(31/290692)

Последњи поздрав сестри

(41/290707)

МИЛОРАДУ ШЕШЛИЈИ

Последњи поздрав другу и великом пријатељу

последњи поздрав.
Рукометни клуб Јабука
(90/290791)

СЛОБОДАН
ВОЈВОДИЋ

Последњи поздрав

ШЕЛЕТУ
Од другова РК „Јабука”: од ЧОКЕ, СТАНИШЕ,
ШКРБЕ, деда МИЋЕ и БОЖЕ
(42/290707)

МИЛОРАДУ ШЕШЛИЈИ

Драгом пријатељу

Последњи поздрав
пријатељу

Полагање урне обавиће се на Новом
гробљу, 5. маја 2020,
у Панчеву.
Остајеш заувек у нашим срцима.

од комшија ТОМЕ, ВЕРЕ, СЕКЕ, ЗОРАНКЕ и
СЛОБОДАНКЕ у Војвођанском Булевару 32

Твоји најмилији

(73/290751)

(69/290742)

Последњи поздрав

МИЛИЦИ ВИДОВИЋ
1950–2020.

Од сестре НАДЕ са породицом
(27/190690)

Последњи поздрав сестри

ПОПУСТ
ШЕЛЕТУ
последњи поздрав од
пријатеља ДРАГАНА
ЂОКИЋА БОКСЕРА

ШЕЛЕТУ
РК „Динамо” Панчево
(26/290689)

(43/290707)

МИЛОРАДУ
ШЕЛЕТУ
Почивај у миру. Породици саучешће од
породице МОЈСЕВ
(64/290737)

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

МИЛИЦИ ВИДОВИЋ
1950–2020.
од брата ВОЈИМИРА и снаје ВЕРЕ
са породицом
(28/290690

Петак, 8. мај 2020.

Последњи поздрав
драгом

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав супругу
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Сјећање на великог пријатеља и људину

9. маја 2020. навршава се четрдесеет
дана откако није са нама

СЕКУЛИ ИВАНОВИЋУ
Супруга ВЕСЕЛА

СЕКУЛИ
ИВАНОВИЋУ
од РОДНЕ, БИЉАНЕ,
СВЕТЛАНЕ
и МИЛОША

(98/290822)

др НЕБОЈШУ ТАСИЋА

Последњи поздрав течи

БУДИМИР МАТИЋ

Хвала ти за сву љубав и савјете.
Породица ИЛИЋ
(35/290699)

(46/290710)

Остала је туга, самоћа и бол.
Заувек ћеш нам недостајати.

Последњи поздрав
комшији

14. маја 2020. навршава се годину дана откада
нас је напустила наша

СЕКУЛИ ИВАНОВИЋУ
ЗОРАН ПЕШЕВСКИ с породицом

Твоји: ЗОРА, БАНЕ и СЕКА
са породицама

(99/290822)

(66/290739)

Моји драги родитељи

11. маја 2020. навршава се пет година од
смрти

ДРАГАНУ
РАДЕНКОВИЋУ
ЦРНОМ

ЈОВАНЧИЋ
ДРАГИЊА ТМУШИЋ
Увек си у нашим срцима и недостајеш нам.
Нека те анђели чувају!

Станари зграде
у Петра Арачића 2-б.

Породица ТМУШИЋ
(84/290772)

(9/290664)

ДРАГАНА РЕНОВЧЕВИЋА
Последњи поздрав
драгом другу и пријатељу

1961–2015.

10. V 2017 – 10. V 2020.

С тугом у срцу мајка ЈЕЛЕНА
и ћерка ЈОВАНА са породицом

ЗОРКА

БРАНИСЛАВ

1982–2020.

2015–2020.

(97/290821)

Као и сваког маја, силно се трудим да отерам тугу и у сећање вратим највеселије дане. А весеља,
радости и среће је било за два живота...

15. маја 2020. навршава се година откада није са
нама наш

ДРАГАНА и МИКИ

НИКОЛА ТАДИЋ
ДРАГАНУ
РАДЕНКОВИЋУ
БИЉАНА и МИЛОШ
ЈАКОВЉЕВИЋ
(47/290710)

(83/290769)

Време никоме није савезник, али ми смо срећни
што си био део наших живота.
Колико си нам значио толико нам и недостајеш.
Твоја породица

МИЉОЈКО БИШЕВАЦ

(57/290725)

1948–2019.
Не постоји дан да не помислимо на тебе.
Туга не пролази, остају нам само успомене.
Недостајеш...
Твоји; супруга РУЖИЦА, ћерка ЈЕЛЕНА, унуци
ЛЕНКА и ЂОРЂЕ и зет МИЛОРАД

11. маја 2020, у 11 сати, на Старом православном
гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној тети и супрузи

СЛОБОДАН РАДИЋ

(93/290814)

Увек ћемо те се сећати и волети.

ДРАГАН
РАДЕНКОВИЋ

Твоја породица
(63/290732)

МИРОСЛАВИ МАЈИЋ

Последњи поздрав
омиљеном колеги и
пријатељу
СНЕЖА

1956–2020.
Увек ћемо те волети и сећати се са поносом и дивљењем.
Сестричина ТАТЈАНА и супруг ЗДРАВКО

МИЛЕ СПИРОВСКИ

(82/и)

(96/290817)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

„All your memories of pain are now gone,
Now you will dance with these beautiful ghosts”
Склопила је очи наша вољена

Годишњи помен одржаће се у суботу, 9. маја
2020. године.

Навршавају се три године откако је преминуо
наш супруг, отац и деда

Ожалошћени: супруга ВЕРА и синови
БОЈАН и ГОРАН
(68/290741)

БОРИСЛАВА ДИМИТРИЈЕВИЋ
ЖИВКОВ

4. маја навршило се тридесет четири године од
смрти наше

АЛЕКСАНДРА
БИЋА
САЊА

(22/290681)

8. V 2017 – 8. V 2020.
Помен је одржан на Новом гробљу у Панчеву.

МИРЕ КОЛАР
(94/290815)

Са љубављу: син СТАНИСЛАВ
и унук ИВАН са породицом

ЗОРАН РАСТОВАЦ

1975–2019.
Твоји најмилији

археолог

ДРАГАН, СИНИША и СРЂАН
(95/290816)

Његова породица: супруга НЕНА, ћерка НИНА,
син НЕНАД, снаја МАРИНА, унука САРА
и унук ВОЈИН
(44/и)

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, 8. мај 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Пролази седма тужна година

Панчево, Милоша Требињца 34
ДОСТУПНИ 24 сата

063/782-89-59

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


www.pogrebnoandjelovic.com

ЖИВА ПЕТРОВ
ДУЧАНСКИ

МИЛОРАД ЈОВАНОВИЋ ЛАЛЕ
1949–2000.

8. маја 2020. навршава се година откако није са нама

11. маја навршава се двадесет година откада нас је прерано
напустио наш вољени супруг, отац, пријатељ.
Поносни смо што си био део наших живота.

Увек си у нашим мислима и сећањима.
Празнина која је остала после тебе је велика.
Недостајеш нам.

Твоји најмилији

Твоја породица

(78/290757)

(17/290676)

10. маја 2020. навршавају се две године откако ниси са нама

СЛАВИЦА МАГОШ

Увек ћеш бити са нама.

ЖЕЉКО
ЦВЕТКОВИЋ
ЦВЕЛЕ

Породица ВУЈОВИЋ
(81/ф)

НАДА ТОДОРИЋ

ЗОРИЦА АПОСТОЛОВСКИ

1981–2005.
12. маја навршава се четрдесет тужних дана откако ниси са нама

Прошла је година, недостајеш...
Увек ћемо те се сећати.
У болу и тузи
твоји најмилији

Супруг МИРКО, ћерке МАЈА и ЈЕЛЕНА
са породицама
(48/290711)

Бићеш увијек са нама у срцу и мислима.
Твоји најмилији
(49/290714)

(60/290730)

Време пролази, остају успомене, љубав и сећања на наше најдраже
Навршава се годину дана од смрти драгог
„ујка” Пере

МИХАЈЛОВИЋ

МАРКО ВЕЛИЧКОВСКИ МАРЕ
1989–2020.
Како живети без твог осмеха?
Део нас отишао је са тобом. Како попунити празнину?
Боли што ниси успео да досањаш снове... Знаш колико
те волимо, али никада нећеш сазнати колико недостајеш... Сине много недостајеш.
Отац ПЕЦА, мајка СЛАВИЦА и сестра ДРАГАНА
са породицом
(18/29067)

Четрдесет тужних дана
откако ниси са нама

Четрдесетодневни помен

ИВКО

ЕРЖЕБЕТ

МИЛАН

1928–1968.

1924–1986.

1950–2003.

ПЕТАР ЂОРЂЕВИЋ
Његови БЕГОВИЋИ, РАДЕЧ и ПАРАВИНЕ

Син и брат СТЕВАН са породицом

(33/290697)

(15/190673)

СЕЋАЊЕ

МАРКО
ВЕЛИЧКОВСКИ
МАРЕ
1989–2020.
Драги наш, много недостајеш.
Сваким даном све више...
Све би било лепше и
лакше да си са нама. Волимо те пуно

МАРКУ
ВЕЛИЧКОВСКОМ
МАРЕТУ
Заборав не постоји.
Успомене на тебе трајаће вечно.
Твоје комшије: МИКИ,
СЛАВИЦА, НИНА и ДАВИД
(20/290680)

БОЈАНА
ТАСИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(89/290788)

13. V 2003 – 13. V 2020.

Породица ТАСИЋ
(86/290779)

МАРЕТУ

(80/290766

8. III 1968 – 6. V 2015.

ДИМИТРОВ

ПОПУСТ

Твоји најмилији

6. V 2010 – 6. V 2020.
Заувек у нашим срцима и мислима.
Твоји: ћерке ЗОРАНА и ДАНИЈЕЛА, унуке СИМОНА и
КАТАРИНА и зет МИОДРАГ
(67/290740)

2015–2020.

(19/290679)

2002–2020.

ЗОРАН КОЛАРИК

НАДА ЕРДЕЉАН

Четрдесетодневни
помен

ПЕПА, ЕКА, ВУЛЕ,
ДАЦА и МАКИ

САВА МИЛОШЕВ

СЕЋАЊЕ

Много нам недостаје
твој лик увек спреман
на шале, поглед пун љубави и сјај твог осмеха.
Нека те анђели чувају.
РОКИ, ЖИЛЕ и ДЕКИ
(21/190680)

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

ВИКТОР
ДАМЈАНОВИЋ
5. V 2004 – 5. V 2020.
Прошло је шеснаест година. Време пролази,
празнина и бол остају.

ДАНА

СВЕТИСЛАВ

1935–2017–2020.
из Сакула

1934–2019.

УРСУЛА
МАРИЈА
ПАШАЈЛИЋ
рођ. Реснер

Супруга АНА, син
ДЕЈАН и ћерка КЛАРА
са породицама

Оставили сте трагове који се не бришу, сећања
која не бледе, бол и туга који су вечни. Чувамо
Вас у срцу.
Ћерке СЛАВИЦА и ЈОВАНКА са породицом

Вољени никада не умиру.
Њени најмилији

(16/290674)

(5/290657)

(75/290755)

Петак, 8. мај 2020.

СЕЋАЊЕ
Двадесет тужних година од смрти нашег вољеног сина и брата

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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6. маја 2020. навршава се пет година туге

ОЛИВЕРА ЖИВАНОВИЋ
Оставила си нам срца испуњена тугом. За нас ти никада ниси отишла и никада нећеш отићи.
Зато ти обећавамо да ћемо те као и увек неизмерно волети.

ИВАНА ГАЈИНА
1972–2000.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Твоји најмилији: мајка, отац и брат са породицом

Вољен и никад заборављен. Његова младост,
енергија, његова радост животу, који се за њега прерано завршио, и његов ведар дух, остаће
нам у вечном сећању.

(8/290663)

Сећање на драге родитеље

Његови: мама ДРАГИЦА, тата СТЕВАН, сестра
СВЕТЛАНА и сестрић АНГУС

КОПРИВИЦА

ЈОЗЕФ МАРЕК
24. II 1942 – 11. V 1990 – 11. V 2020.

(55/2906722)

Наша љубав је јача од времена и заборава, нека
ти прати у тишини вечног мира.
Супруга АНКА, ћерке ЉУДМИЛА и ТИЈАНА
са породицама
(1/290648)

ВУКОТА

СТОЈАНКА

1936–1994.

1934–2019.

ПОМЕН
9. маја навршава се година откако ниси са нама

С поносом и љубављу чувамо вас у срцима и мислима.

МИЛЕ МИЛЕУСНИЋ

Ваша деца: син ВИДОСАВ и ћерка ВИДОСАВА са породицама

9. V 2016 – 9. V 2020.

(72/290747)

За незаборав мом тати, за четири године од растанка.

Мајко

С љубављу МИРА са ДЕЈАНОМ

ОЛГА РАДОВАНОВ

(4/290656)

9. V 2019 – 9. V 2020.
Шестомесечни помен нашем дрaгом

МИЛОЈКА
РАДИЧЕВИЋ

СЛАЂАНА ВИДИЋ
Драга наша Слађо, шест месеци у суботу, а бол и
туга не престају.
Воле те и тугују за тобом: мама СЛАВИЦА, тата
ЗОРАН и сестре ЗОРАНА и РАДА са породицом

САШИ ЋУЋИ

(11/290667)

… И тако дан за даном, прође година... недостајеш....
Твоји најмилији
(3/290653)

1933–2020.
Четрдесет дана без тебе, заувек си у нашим
срцима и лепом сећању.
Твоја ћерка ЉИЉАНА
са породицом

СЕЋАЊЕ

(25/290687)

БОЛНО СЕЋАЊЕ

Твоји најмилији: мајка АНА, супруга ЛИДИЈА, ћерка КАТАРИНА и сестра СНЕЖАНА
са породицом

МИЛАН МИХАЈЛОВИЋ БУЦА

(23/290682)

6. V 2003 – 6. V 2020.
10. маја 2020. навршавају се две године откако си нас
напустио, а сећање и бол за тобом никад не умиру

СЛАЂО

Године пролазе, бол и туга остају.

Недостајеш нам и сад и увек.
Чика МИЛИВОЈЕ, стрина ЉИЉА, брат
ВЛАДИМИР и сестра МАРИЈА са породицом
(12/290667)

ДРАГИЦА
СТОЈАНОВСКИ

Твоји најмилији
(2/290651)

1935–2018–2020.
11. маја 2020. даваћемо четрдесет дана
нашем оцу и супругу,
на Новом гробљу, у
10 сати

ВАСА ВУЈИЧИЋ СИЋА
из Старчева
9. XII 1950 – 10. V 2018.
Твоји најмилији

(59/290728)

Сећање на драге родитеље

СЛАЂАНА
ВИДИЋ

САМАРЏИЋ

МАРКО

ЉУБИЦА

9. V 2007.

рођ. Медан
16. V 2007.

Успомене, љубав, туга и осећај да си са
нама никад неће
проћи.
Тешко је прихватити
да ниси ту, увек ћемо
те чувати од заборава и са поносом причати о теби. Заувек
ћеш нам недостајати.

Две години ниси са нама.
Вечно живиш у нашим
срцима.
Ћерке МИЛИЦА
и СЛАВИЦА

Сећање на вољеног брата

Годишњи помен
нашем оцу

МИЛАНА МИХАЈЛОВИЋА

(32/290696)

2003–2020.
Туга и бол за тобом остају вечно.
Твоја сестра ДИЛБЕРКА
(14/290668)

СЕЋАЊЕ

МИХАЈЛО
ЈАШКО
21. IV 1961 – 2. IV 2020.

Ваше: ДРЕНКА и БЕБА са породицама

Чика ЖИКА и стрина
ЗОРИЦА са децом

Ожалошћени: супруга
СТАНА, синови БОЈАН и СТАНОЈЕ, снајка БРАНКА, унуци
МИХАЈЛО, АНДРИЈАНА и БОГДАН

(6/290660)

(13/290667)

(52/290716)

РАТОМИРУ
МАРКОВИЋУ
19. VIII 1941 – 5. V 2019.
Заувек ћеш живети у
нашим срцима.
НИКИЦА и ДРАГАНА
(36/290701)

НИКОЛА
МАРКОВИЋ

ЉУБИЦА
МАРКОВИЋ

1916–2003.

1919–2008.

Ваши најмилији: НИКИЦА и ДРАГАНА

(37/290701
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ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ
Полицијска управа – централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00
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ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Поведите мало више рачуна о
свом здрављу – пазите се вируса.
Могуће је познанство преко пријатеља, а ако сте већ у вези, чувајте то што имате. Ваша нервоза
је непотребна, јер вас партнер у
свему подржава. Средином седмице очекујте добитак.

Мало више спавајте и све ће се
вратити у нормалу. Љубав је оно
што вас тренутно окупира, па просто занемарујете све остале обавезе. Уозбиљите се. Новац не стиже у
очекиваној количини, али ипак нисте без њега. Не запостављајте обавезе да не бисте изгубили ритам.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Обратите пажњу на то шта једете
јер вам је стомак ове седмице
много осетљив. Снагу усмерите
на решавање породичних проблема с млађим члановима. Презаузети сте послом, па вам превише
тога промиче. Новац долази од
породице.

Неодољиве, неумољиве, сумњичаве,
страсне. Онај ко с вама издржи ове
седмице, заслужује награду. Новац
је надохват руке, али само надохват... Осећате како морате нешто
да мењате у својој садашњој вези.
Пословно сте пасивни и то је добро.
Чувајте се финансијске преваре.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Плућа су вам слаба тачка ове седмице. Испуњени сте и срећни у
свом заједничком гнезду, а ако
сте сами, следи познанство са
особом из другог места. Нестрпљење вас убија и понекад вам
поквари све планове. Смирите
страсти.

Изразито сте нервозни, као да
предосећате да ће се нешто догодити. Новца ће бити онолико колико
је потребно да покријете само најосновније трошкове. Одмарајте се.
Емотивно сте празни, неиспуњени
и незадовољни у садашњој вези,
али немојте одустајати од љубави.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Главобоље ће бити саставни део
вашег живота ове седмице. Обично тражите подршку, али сада ви
морате некоме да је пружите. Могући су конфликти на послу. Усамљени сте, али чини се да сте то
сами изабрали из страха да не будете одбијени.

Осећате се сјајно и испуњени сте
енергијом која може да покрене
свет. Пословне идеје полако почињу да добијају јасне циљеве.
Успех је пред вама. Обузимају
вас емоције и неко чудно осећање потребе да с неким делите дане и ноћи. Препустите се љубави.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Мало сте се префорсирали, па организам реагује: муче вас жуч и
желудац. Породица је ваш камен
спотицања на пословном путу. Не
придајте баш свему превише значаја. Немојте попустити под притисцима и ући у веће дугове, није
време за то.

Могући проблеми с крвним притиском. Помоћ пријатеља увек
долази у правом тренутку, овог
пута новчана. Емотивно ни сами
не знате како сте, једноставно недефинисано. Покретање сопственог посла у овом тренутку није
најпаметнија идеја.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Чувајте зглобове ових дана – будите пажљиви и носите удобну обућу.
Незадовољни сте емотивним животом, али сами сте криви. Желите
ново радно место, а лепо вам је на
старом; хоћете да поправите однос
с партнером, али не бисте да будете превише искрени... Одлучите се!

(19. 2 – 20. 3)
Лошија циркулација изазива болове у ногама. Партнер вам пружа максималну подршку. Послови иду устаљеним током и нема
већих проблема. Рибе које раде
на новчаним трансакцијама морају да буду мало опрезније јер
може доћи до неких застоја.
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НАШИ ПРОНАЛАЗАЧИ

И ОНИ СУ МЕЊАЛИ СВЕТ
Најчешће не размишљамо о томе како су бројни предмети које аутори бројних планетарно раширених изума. Знање, и неретко
користимо у свакодневном животу ушли у наш живот. Отуда срећа, њих су учинили славним и богатим, а нама олакшали
нисмо ни свесни да су наши људи, потекли са ових простора, живот.
М. Петровић

Младен Селак

Никола Бизумић
Проналазач машине за шишање, алатке без које доскора, до увођења у посао њене
електричне верзије, није могла ниједна берберска радња на планети, наше је горе
лист!
Никола Бизумић је рођен
1823. године у Нерадину
код Ирига, у Срему. После
четири разреда школе, што у
оно доба није било мало,
његови су га дали на занат
код иришког брице. Поузданих докумената о том периоду његовог живота нема,
али се зна да је испит за
калфу положио у Руми. Е,
сад, зна се и да је тражио
позајмицу од 100 форинти
(велике паре!) да би направио и патентирао машиницу
за шишање „која ће сваком
брици од користи бити”.
Мајсторима фризерског заната, наиме, у то време су
од алата за шишање на располагању стајали само чешаљ и маказе.
Нико, међутим, Бизумићу
није хтео да да паре за ту
„фантазију”, него су му се и
ругали. Како се он 1855. године обрео у Лондону, није
познато, али документа бележе да само деценију касније у Европи није било
берберске радње без његове
машинице! Он је у Лондону
успео да нађе финансијере
за свој проналазак и врло
брзо по доласку никле су прве фабрике за производњу
ове корисне справице. А да
Енглези не би ломили језик

изговарајући његово српско
име, назвао се – Џон Смит.
Кажу да се његово богатство
увећавало вртоглавом брзином и да је било процењено
на 22 милиона фунти стерлинга, што би данас вредело
неколико десетина пута више. Поред акција у фабрикама, стекао је и велелепну
вилу у отменој лондонској
четврти. Али од посла није
стигао, или није хтео да се
жени, па је 1906. године у
престоници Британског царства умро без потомства. Тестаментом је све оставио рођацима из Срема до деветог
колена.
Али новац до данас нико
од рођака није добио.
Према једној теорији, кад
су Енглези писали у Нерадин да се јаве Бизумићи да
подигну паре, неко им је завидан одговорио да „Бизумића у Нерадину нема”!
Према другој, Енглези су
сами „избрисали” наслед-

нике. Чињеница је да у црквеним књигама у Нерадину, које се и данас чувају,
недостају листови – јасно се
види да су исцепани! – на
којима су уписана рођења
Бизумића у 19. веку. Ко је,
када и зашто то урадио, не
зна се, али у селу верују да
су то били неки енглески
агенти, који су тиме онемогућили деобу баснословног
наследства. Иначе, зна се
да су се, сва ки у сво је
време, и краљ Пе тар I
Карађорђевић и Моша Пијаде интересовали за овај
случај.
Наследство Николе Бизумића стоји и данас. Његови
рођаци не знају шта тачно
треба да раде, нити имају
пара да се парниче по белом
свету.
А кад би се на она 22 милиона фунти додале камате
и урачунала инфлација, добила би се сума од неколико
стотина милиона евра...

Један од ретких Срба који су
остварили „амерички сан” –
успео се на друштвеној лествици у САД од физичког
радника до индустријалца –
у младости је два пута избегао смрт у усташком заточеништву.
Младен Селак је рођен
1921. године у сиромашном
селу Босанска Бојна крај Велике Кладуше. Родитељи су
га као деветогодишњака послали у Нови Сад да се, учећи, спасе беде. Основна, па
средња, па Трговачка академија, коју је морао да напусти због немачког напада
1941. године. Вратио се код
оца у Бојну, али је завршио
у затвору у Глини, где су
усташе затирале све српско.
Смрт је избегао чудом:
привучен гласинама о језивим злочинима усташа, у
инспекцију у Глини је из Загреба дошао официр немачке војске... и распустио затвор. „А то вече смо ми били
планирани за клање!”, причао је касније Селак.
Само двадесет дана касније опет се нашао у усташким рукама. Одвели су га у
Јасеновац, али га је од усташа спасао – друг из Новог
Сада, па Селак 1941. одлази
у Београд. Рат је и Немци га
као избеглицу шаљу у Бор
на присилни рад. Из рудника је изашао 1943. године.
Десет година по завршетку рата с породицом, женом
и две ћерке, одлази у Њујорк. Године које су уследи-

ле биле су еми грантске:
учење језика, физички послови, мала деца... После
пет година добио је држављанство и дозволу да ради
на поверљивим војним пројектима, па је између осталог припремао и копирао
планове за невидљиви бомбардер „стелт”, који су Аме-

Од тада ће патентирати
још се дам на ест изу ма и
основати фабрику за производ њу инк џет-штам па ча,
која ће у једном периоду
ра ди ти и с ком па ни јом
„Хјулет–Пакард”. Од петоро
деце, две ћерке и син раде
и да нас у ње го вој ком панији...

риканци још тада почињали
да граде...
Али његов живот мења
ситница... Ево како: крајем
шездесетих година прошлог
века оловни слог одлази у
историју, а шири се офсет
штампа. У моду међу америчким фирмама улазе коверти са одштампаним заглављем, а Младен Селак
патентира справу која коверте убацује у штампарску
машину. То учетворостручује
брзину рада, спречава гужвање, а њему доноси велике паре!

Најдражи патент му је,
причао је, уређај који прецизно наноси киселину на
алуминијумску плочу у процесу припреме за штампу.
Решење је нашао присетивши се како је његова мајка
музла краве, односно поступка истискивања млека
из вимена.
Младен Селак је преминуо 2014. године. Његова
фондација сваке године у
родном месту Михајла Пупина, Идвору, додељује награде најбољим младим проналазачима у Србији.

Огњеслав Костовић

Ни судбина ни људи нису му
били наклоњени, али му је
ипак пошло за руком да се
упише у све енциклопедије
науке. Познаваоци кажу да
је после Тесле и Пупина био
наш највећи технички геније.
Огњеслав Костовић потиче
из богате и угледне српске
породице трговаца житом,
настањене у Новом Бечеју,
тада у Мађарској. Он сам ро-

дио се у Аустрији 1851. године, а студирао је машинске
науке у Пешти. Имао је деветнаест година када је патентирао арборит, први вештачки синтетички материјал, неку врсту шперплоче
која се није деформисала ни
у кључалој води.
Заповедао је речним паробродом „Слога” из флоте
свог оца, а 1875. године у
једној несрећи на броду, који је био усидрен у руској луци Одеса, повређено му је
око. На лечењу у болници
упознао је болничарку, Рускињу, оженио се њоме и
остао у Русији. Отац му је помогао да сагради фабрику, у
којој је производио арборит
и кофере, чамце, понтонске
мостове и друге предмете за
практичну употребу од овог
материјала. Војска је од њега купила „универзални војнички сандук” од арборита, у
којем су били шатор, два
кревета на расклапање и један сточић.
Огњеслав Костовић је годинама радио на конструкцији дирижабла и за његов
погон направио је бензински
мотор на водено хлађење и
електрично паљење са осам
цилиндара и 80 коњских

снага. Готлиб Дајмлер, који
се сматра проналазачем оваквог погона, у то време је
имао мотор од једне и по
коњске снаге!

Београду између два рата.
Неколико година касније у
пожару чији узроци нису откривени конструкција и свила су изгорели, а мотор је

да је користио његове нацрте. Шварц је, међутим, прећутао да је својевремено радио код Огњеслава Костовића и да је нестао после пожа-

Огњеслав Костовић је умро
1916. године у Русији. Тада су
новине у Петрограду објавиле
да је „нестао блистав проналазач и научник, човек који је из

Дири жабл је био го тов
1880. године и његова мања верзија без мотора успешно је прошла пробне летове, али су радови заустављени јер је Костовић одбио
да да мито једном министру,
како је о томе сведочила
његова ћерка новинарима у

сачуван и данас је изложен
у московској Ваздухопловној академији.
Деветнаест година касније
(1899) гроф Цепелин извешће први успешан лет дирижаблом, а његов сарадник
Давид Шварц, пореклом Хрват, јавно ће грофа оптужити

ра у којем је његова летелица изгорела!
Независно од Француза
Фабреа, чији је хидроавион у
марту 1910. прелетео 600
метара, Костовић је у Русији
1911. године конструисао
свој авион с пловцима, „летећи чамац”.

много разлога заслужио да будуће генерације памте његову
судбину и научни подвиг”.
Једна његова ћерка удала
се за српског официра и у
Првом светском рату је била
добровољна болничарка. Костовићеви потомци и данас
живе у Београду.
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ВАЖНА ДОНАЦИЈА ПРИВРЕДНИКА ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ПАНЧЕВО

ТУНЕЛИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ ВЕЋ РАДЕ ПОСАО
Лепо је када они који највише
привређују у некој средини имају и осећај за више циљеве, као
што је, рецимо, опште друштвено добро.
То нарочито долази до изражаја у овако тескобним временима када човек, који је то у
стању, треба да се нађе ближњем свом.
Тако нешто недавно су за
своје суграђане и све друге који се лече у Општој болници
Пан че во учи ни ли вла сни ци
трију успешних компанија које се годинама истичу, не само
по резултатима у пословању
већ и по хуманости.
Они су поменутој регионалној здравственој установи овог
пута донирали два преко потребна тунела за дезинфекцију.

инфекције неће ширити, јер
вируси неће „излазити” из болнице, нити ће их грађани уносити из спољашњег света – најавио је Овука.

Похвала за друштвену
одговорност

Специјални тунели за дезинфекцију однедавно су саставни део Опште болнице Панчево, како оног дела за смештај
оболелих од ковида, тако и инфективне клинике.
Ове специјалне направе које
ефикасно уклањају коронавирус, као и друге сличне микроорганизме, донирале су реномиране фирме „Модеколо”, чији је власник Милорад Пејић,
као и предузеће „Пан-леди”

Провера на улазу, за безбедност пацијената и запослених
преморени, самим тим мање
пажљиви и у неупоредиво већем ризику од инфекције. Пре
набавке тунела радници су се
скидали у делу „црвене зоне”,
па је остајала некаква могућност да се удисањем тих пара
удахне и неки вирус. Ми смо
одлични и, на срећу, немамо
никог у ковид болници ко је
инфициран. Иначе, након поступка дезинфекције перемо
само визире у дезинфицијентима, а скафандере одлажемо
у медицински отпад, који се
потом третира, па се и тако
смањује могућност преноса заразе. Што се тиче тунела, он
ће остати и после пандемије,
а убудуће ће пацијенти да пролазе кроз њега приликом уласка у болницу и по изласку из
ње. На тај начин се ни друге

Прилику да захвали Пејићу,
Пешевском и Вујовићу искористио је градоначелник Панчева Саша Павлов.
– Ове три компаније су показале изузетну друштвену одговорност и драго ми је да је
тако, јер је свака помоћ добродошла. Не сумњам да овај
тунел већ сада показује своју
исплативост и, без обзира на
то колико ће пандемија да потраје, он ће и у будућности
бити коришћен као превенција пре но са би ло ко је вр сте
виру са. Још јед ном ве ли ка
захвалност привредницима који су се одазвали што нашим
по зи ви ма, што по зи ви ма
болнице, а нарочито поздрављам и то што су показали и
личне иницијативе – навео је
Павлов.
Он је истакао и то да је епидемиолошка ситуација у Панчеву под контролом.
– Број људи у самоизолацији је у константном паду, што
је веома охрабрујуће, а број
новозаражених је минималан
и то нису тешке клиничке слике. Стога још једном у име
свих грађана велика похвала
свим здравственим радницима, који су изванредно изнели целу ситуацију и упркос
то ме што су се су о чи ли с
таквом непознаницом као што
је ковид болница. Захваљујући свему томе, долази и до
попуштања мера, јер живот
мора да се настави. Ипак, ја
се не бих опуштао зато што
опа сност ни је уми ну ла у
потпуности, па је моја препорука да најмање што можемо
да урадимо јесте да сви носимо за штит ну опре му, одр жавамо социјалну дистанцу и
поштујемо све друге наложене ме ре – под се ћа гра до начелник.

УПУТ СТВО ЗА УПО ТРЕ БУ

Слободан Вујовић, Зоран Пешевски, Саша Павлов, др Слободан Овука и Милорад Пејић
Слободана Вујовића и најстарији недељник на Балкану –
„Панчевац”, саставни део компаније Ауто-центар „Зоки” Зорана Пешевског.
На тај начин је панчевачка
установа стала у ред малобројних болница за смештај оболелих од коронавируса које поседују овакав облик превенције у држави.
Тунели ће послужити панчевачким здравственим радницима за дезинфекцију када напуштају зоне заразе.

Направа која ефикасно
уништава вирус
Привредници су и званично
обишли Општу болницу Панчево у уторак, 5. маја, како би
се на лицу места уверили у
свр сис ход ност
по ме ну те
направе.
Тамо их је дочекао директор
те здравствене установе др Слободан Овука, који им је детаљно објаснио како здравстве-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ни радници и друго особље
обављају процедуру проласка
кроз тунел.
– Када изађу из такозване
црвене зоне, то јест из ковид
болнице, људи у комплетној
заштитној опреми улазе у тунел, како би се у њему изложили дезинфекционом средству на бази алкохола, које се
распршује попут аеросола. Тајмер је постављен на десет секунди, што је сасвим довољно
за третман, али ми подстичемо наше раднике да више пута понове поступак, како би
из тог простора изашли што
чистији. Циљ је и да се скафандери оперу што више пута, па тек тада може да се скине заштитна опрема без страха од евентуалне заразе. На
тај на чин се спре ча ва ка ко
контаминација самих здравстве них рад ни ка, та ко и
околине – рекао је директор
болнице.
Он је додао и да се средство
за дезинфекцију прави по пропорцији 950 литара воде и 50
литара натријум-хипохлорита, ко ја нај бр же уни шта ва
вирусе.
– Тунел је добар и из разлога што је, додуше не код нас,

већ на неким другим местима, уо че но да су се мно ги
здравствени радници заразили

када су скидали скафандер.
Он је на крају радног дана напуњен вирусима, када су људи

Пре уласка у тунел, који може да деконтаминира и до
600 особа за шездесет минута, треба дезинфиковати
руке адекватним средством,
приложеним резервоару с
млазницом. Потом се улази
унутра нормалним ходом
(метар у секунди), а време
потребно за пролазак је око
пет секунди. Користи се
дезинфекционо средство на

бази алкохола које не оштећује кожу и одећу. Тунел је
дизајниран тако да покрива
комплетну површину особе
или предмета који се у њему налазе.
И на крају стоји једно
упозорење: најстроже је забрањена употреба било ког
отвореног пламена или топлоте у тунелу и у његовој
близини.

Примили поклон: Саша Павлов и др Слободан Овука
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ЗАВРШЕНА КАМПАЊА „КОД КУЋЕ ЈЕ ЗАКОН”

ВЕСТИ ИЗ ОДБОЈКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

УСКОРО СТАРТУЈУ СПОРТСКЕ
ИГРЕ МЛАДИХ

БОРАЦ (ОПЕТ) У ЕЛИТИ
Старчевци заслужено
међу најбољима
ЖОК Динамо у
трећем рангу

Душан Борковић
Кроз препознатљив хаштаг, који је уједно био и назив едукативне акције „Дунав осигурање Спортских игара младих”,
завршена је кампања #KodKuceJeZakon, у коју су се укључили бројни спортисти, глумци,
водитељи и друге истакнуте јавне личности из Србије, региона и целог света.
Челни људи Спортских игара младих (СИМ) захвалили су
свима на подршци, а објављен
је и спот са свим познатим личностима које су својим фото-

игара младих, слале поруке подршке, подсећајући их да је од
пресудног значаја да сви буду
одговорни према себи и другима, наглашавајући узајамну
подршку и солидарност.
Представници „Дунав осигурање Спортских игара младих
Србије” напомињу да је дозвола
да почну тренинзи на отвореном добра ствар, али да се све
мере Владе Републике Србије
морају и даље поштовати, као и
да ће се дружење на играма наставити чим се стекну услови.

Слободан Битевић
графијама подржале младе из
региона, у настојању да се они
и њихови родитељи чувају и
остану код куће.
Видео-порукама кампању су
подржали амбасадори СИМ-а:
Немања Матић, Лука Модрић,
Јоханес Хан, Луис Фиго, Даријо Срна, Александер Чеферин
и други, а овој акцији су се одазвали и најбољи скакач удаљ
Србије и трећи у Европи Страхиња Јованчевић, фудбалски
асови Саша Илић и Милан Борјан, некадашњи ас Драган Стојковић Пикси, трофејна кошаркашица Милица Дабовић, првак света у каратеу Слободан
Битевић и предводник новог
таласа глумаца Милан Марић,
да би се на крају тај број попео
на преко педесет познатих.
Познате личности су свима
у региону, а посебно учесницима и љубитељима Спортских

До тада, путем друштвених мрежа, биће нових занимљивих садржаја за децу и младе.
Спортске игре младих пружају прилику деци и младима
да потпуно бесплатно учествују у професионално организованим такмичењима у десет
спортова, међу којима је традиционални најмасовнији турнир у Европи, за децу у малом
фудбалу, „Кока-Кола куп”.
У складу с мерама Владе Републике Србије, све активности
„Дунав осигурање Спортских
игара младих” планиране за ову
годину биће одржане по завршетку ванредног стања. Очекује се да ће пламен игара кренути из Прибоја, општине која ће
бити домаћин свечаног отварања за Србију за сезону 2020. Деца с нестрпљењем чекају забаву,
сјајна такмичења и незаборавна дружења, јер #IgreSuZakon.

IN ME MO RI AM

Милорад Шешлија
(5. 7. 1949 – 3. 5. 2020)
У недељу, 3. маја, Панчево је остало без још једног истакнутог спортског радника – са животне сцене
сишао је Милорад Шешлија.
Рукометом је почео да се бави
прилично касно, тек са 17 година,
али то му није сметало да постане
одличан прволигашки играч. Својевремено је у изјави датој за књигу
о рукомету у Сечњу истакао да је
фудбал био његова прва љубав, али
се обрео у рукомету тако што је
схватио да са своја два метра висине има бољи пролаз у игри с лепљивом лоптом.
Када је схватио да је превазишао ниво родне сечањске
„Херцеговине”, Милорад је прешао у панчевачки „Динамо”,
где је с великим успехом играо осам година (од сезоне
1972/1973. до сезоне 1979/1980), а са својим саиграчима у
Првој лиги Југославије побеђивао је велике екипе.
За „Динамо” је одиграо чак 379 утакмица, а постигао је
708 голова. Играчку каријеру је окончао у РК-у „Јабука”, а
потом се посветио тренерском позиву.
Радио је у панчевачком „Динаму”, у Јабуци, „Пролетеру”
из Банатског Карловца, ЖРК-у „Панчево”, а био је тренер и
„Херцеговини” из Сечња. У већини клубова се бавио и радом
с млађим категоријама.
Поред добрих игара и одличних резултата, пријатељи ће
се Милорада сећати и по његовој доброти и изразитој преданости раду.
Нека му је вечна слава.

Извршни одбор, председништво
Одбојкашког савеза Србије и
директор такмичења ОСС-а на
електронској седници која је
одржана у уторак 28. априла
донели су одлуку да се прекидају и сматрају окончаним такмичења у Банка Поштанска
штедионица Суперлиги Србије, те у Првој лиги и Првој Б
лиги за такмичарску 2019/2020.
годину.
Проглашени су победници
прва три ранга такмичења, и
то према затеченом стању, на
основу учинка који су клубови
имали до увођења ванредног
стања у нашој земљи и прекида свих такмичења.
Тако су ТЕНТ из Обреновца
у конкуренцији сениорки и Војводина НС семе из Новог Сада
у конкуренцији сениора проглашени за шампионе Србије,
односно победнике Банка Поштанска штедионица Суперлиге у сезони 2019/2020.
Срем из Сремске Митровице у конкуренцији сениорки и
Борац из Старчева у конкуренцији сениора проглашени су
победницима Банка Поштанска штедионица Прве лиге и
стичу право наступа у Суперлиги у сезони 2020/2021.
Инђија у конкуренцији сениорки и Борац из Параћина у
конкуренцији сениора проглашавају се победницима Банка
Поштанска штедионица Прве
Б лиге, па су тако стекли право
да се од јесени надмећу у вишем рангу – у Првој лиги.
Првацима Друге лиге у конкуренцији сениорки проглаше ни су: За је чар (гру па
Исток), Гимназијалац из Краље ва (За пад), Ас Ба тај ни ца
(Центар) и Панонија из Бачке
Паланке (Север), а у конкурен ци ји се ни о ра: То плич ки
витезови из Куршумлије (Исток), Буковица путеви из Ивањи це (За пад), Шу ма ди ја из
Аранђеловца (Центар) и Бечеј (Север).
Извршни одбор, председништво Одбојкашког савеза Срби је и ди рек тор так ми че ња
ОСС-а донели су одлуку и о
броју клубова који ће се надметати у наредној сезони.
У Суперлиги у обе конкуренције ће играти по 10 екипа, у
Првој и Првој Б лиги за бодове
ће се борити по 12 клубова,

док ће се у Другој лиги и у
мушкој и у женској категорији
надметати по 12 тимова.
Из Суперлиге у Прву лигу у
се зо ни 2020/2021. пре ла зе
Спартак из Суботице када су у
питању одбојкашице и Јединство из Старе Пазове у мушкој
конкуренцији. Из Прве у Прву Б лигу (трећи ранг такмиче ња) се ле се од бој ка ши це
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

на утакмицама вратили и публику у Халу спортова на Стрелишту, па не треба сумњати да
ће и од јесени, када буде почела нова одбојкашка сезона и
када у нашем граду буду гостовали најбољи српски тимови,
попут Војводине, Црвене звезде, Партизана и осталих, сваки меч одбојкаша Борца бити
прави спортски спектакл.

ТАБЕЛА ПРВЕ ЛИГЕ У ОДБОЈЦИ
БОРАЦ
16 14
2
44:14
СПАРТАК (Љ)
16 13
3
42:15
МЕТАЛАЦ
16 11
5
39:26
НОВИ САД
16
9
7
33:29
КЛЕК
16
7
9
28:33
СМЕДЕРЕВО
16
7
9
29:33
ВА-014
16
5
11
28:34
ВГСК
16
5
11
23:41
ЖЕЛЕЗНИЧАР
16
5
11
23:41
МЛАДЕНОВАЦ
16
4
12
19:42

Динама из Панчева и одбојкаши Младеновца, док ће у Прву лигу из Прве Б лиге Нови
Сад и Стерија из Београда у
конкуренцији одбојкашица и
Дубочица из Лесковца и Карађорђе из Тополе у конкуренцији одбојкаша.
Дакле, љубитељи игре преко
мреже у нашем граду и околини имају много разлога за задовољство. Одбојкаши старчевачког Борца поново су у српској елити, баш тамо где им је
и место. Целу сезону су провели на челу прволигашког каравана, па су заслужено промовисани у нове шампионе.
Оно што је посебно важно,
јесте чињеница да су „борци”
својим играма и пожртвовањем

41
38
32
26
22
20
20
15
14
12

Велики је ово успех за Панчево, а сви они који су макар
делић себе уградили у њега
прави су хероји нашег спорта.
Никола Мицић није само будућност ОК-а Борац, он је будућност српске одбојке. Жарко Ракита је још као пионир
навикао да осваја медаље, Јован Дробњак је почео да тренира одбојку у Пријепољу код
Зденка Крповића, а Зденко је
као студент оставио велики траг
играјући у Борцу. Никола Крстић је био као „џокер” и, када
није ишло на утакмицама, уносио је мир у екипу. Сјајни Немања Милетић, либеро за елиту. Када је популарни Милке у
пуном заносу, онда лопта не
може да падне у поље његовог

тима. Ненад Мадић, одличан
сред њи бло кер, ко ји је већ
играо у Суперлиги, спреман је
за нове изазове у најјачем рангу. Владимир Кнежевић је човек са огромним искуством.
Он зна шта треба урадити да
би се ушло у Суперлигу (чинио је то већ с Борцем...). Дошао је на половини првенства
и дао огроман допринос великом успеху. Шта рећи о Милану Зиндовићу? Изванредан, искусан примач... Зинда је човек
за велика дела. Једна од легенди панчевачке одбојке свакако је и Бојан Познић. Борац
већ годинама нема резервног
коректора. Позер је сасвим довољан. Често одигра и симултанку с ривалима. Саша Рајковић је техничар какав се ретко среће. Лидер, покретач тима... И на крају, а могао је бити и на почетку – капитен Давор Милошевић. Момак који
је своје име златним словима
уписао у историју панчевачке
и старчевачке одбојке.
Екипу Борца су предводили
тренери Душан Јовић и Војислав Павловић, који су имали
врашки тежак посао да нашем
граду подаре суперлигаша, али
– успели су.
ОК Борац нису само играчи
и стручни штаб. За овај успех
су заслужни и људи који су га
водили, а ту пре свега мислимо на председника Јована Јовића и његовог првог сарадника Зорана Манића. Борац су и
његови верни навијачи, бивши
играчи, те пријатељи клуба који су одувек дисали за свој клуб.
Зато Борац и јесте најбољи!
Браво.

НОВОСТИ СА АТЛЕТСКИХ СТАЗА

САЊА НАЈБРЖА НА СВЕТУ
Ме ђу на род на асо ци ја ци ја
атлетских федерација „World
Atletics” ове недеље је објавила званичну ранг-листу атлетичара и атлетичарки у 2020.
години, рангираних по годиштима и дисциплинама.
Фантастична вест стигла је
и у Србију и у Панчево, и то на
адресу АСС-а и АК-а Тамиш.
Такмичарка тог спортског колектива Сања Марић прва је
на листи девојчица рођених
2006. године на свету у дисциплини 600 метара у дворани.
Сања Марић је постигла сјајан резултат освајањем медаље
на Првенству Србије у дворани у категорији такмичарки до
шеснаест година, а он износи
1:36,05.
Са овим остварењем, Светска атлет ска фе де ра ци ја је

званично поставила Сању Марић за лидера на ранг-листи у
дисциплини 600 метара, а друго и треће место тренутно заузимају девојке из Швајцарске
и Шпаније.
Велики успех за панчевачку
и српску атлетику. Свака част!

ШАХОВСКИ КУТАК
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Страну припремио

Александар
Живковић
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Де3)
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

ПАНЧЕВКЕ И ПАНЧЕВЦИ ИМАЈУ РАЗЛОГА ЗА СЛАВЉЕ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

ДОСАЊАНИ САН –
„ЖЕЉА” ПРВОЛИГАШ!

Ситост
Уме да те очекује.
Зна да се намешта док мисли о моменту у ком ћеш доћи.
Да, свест о томе да и ти желиш да будете заједно...
То је оно што ваш спој чини магичним.
Дубоким. Вантелесним.
Ма, само вашим!
Као да каже:
никада те нећу бити сит...

„Железничар” у посети манастиру Грачаница

ФК Железничар спортски
понос града
Титула без изгубљене
утакмице
Фудбалски клуб Железничар основан је
давне 1947. године и до данас није прекидао свој континуитет рада. Одиграо
је сваку сезону, а један је од ретких клубова у Српској лиги група „Војводина”
који поред свог имена нема неки број,
неку годину оснивања... Дакле, Железничар је Железничар, онај прави, једини, као и пре 72 године.
Популарна „дизелка” је аутентични
панчевачки фудбалски клуб, који је годинама око себе окупљао своје суграђане и љубитеље најважније споредне
ствари на свету у јужном Банату. Железничар је углавном битисао по подручним и зонским лигама, а с доласком садашње управе, 2011. године, коју предводи председник Зоран Наунковић, заједно с најближим сарадницима
Ненадом Бојковићем и Предрагом Санадером, доживљава прави процват.
Провејавали су кроз овдашњи фудбал
људи који немају много додира с нашим градом, а сви знамо како су се те
приче завршиле... Ипак, Панчевци на
челу клуба најбоље знају шта је потребно Панчевцима.
Од Друге јужнобанатске лиге група
„Запад” Железничар је редом прескакао
рангове и из сезоне у сезону постајао све
јачи, бољи и стабилнији колектив.
Шампион Војвођанске лиге група „Исток” Железничар је постао у сезони
2014/2015. и од тада је стални члан трећег ранга такмичења у нашој земљи –
Српске лиге „Војводина”.
У лето 2019. године челни људи панчевачке „дизелке” јасно и гласно су изнели свој циљ – пласман у Прву лигу
Србије. Екипа је током прелазног рока
знатно појачана, а и Град Панчево је
видео енергију коју има ФК Железничар, па је дао подршку клубу.
У сезони за нама, која је прекинута
15. марта због увођења ванредног стања

у земљи услед пандемије коронавируса, спортски понос Панчевки и Панчеваца има заиста фантастичан скор. Момци су одиграли седамнаест утакмица, а
нису претрпели ниједан пораз. Остварили су скор од петнаест победа и два
нерешена резултата, уз гол-разлику 37:8.
Уз 47 освојених бодова, Железничар је
био најефикаснији тим у Српској лиги
група „Војводина”, а притом је његова
одбрана била најчвршћа. Другопласирана Бачка 1901 из Суботице за Панчевцима заостаје десет бодова, трећепласирани Раднички из Зрењанина и
целих петнаест...
Железничар функционише једноставно, али професионално. Зна се ко шта
ради у клубу, а цео систем је стављен у
службу фудбалера, али и грађана Панчева како би имали прилику да поново у
свом граду гледају прволигашки фудбал...
„Жеља” је одувек важио за клуб са
широком душом фудбалском. Никада
за њега нису везиване никакве афере,
све што је рађено, рађено је јавно и
транспарентно. У Железничару се тренери никада нису смењивали после само неколико лошијих резултата, играчи су одувек имали одличне услове... А
када је тако, онда никога и не треба да
чуде сјајни резултати и почасти у трећем рангу српског фудбала.
Поред првог тима, у Фудбалском клубу Железничар велика пажња се поклања и млађим категоријама, па су тако
ове сезоне омладинци, кадети и пионири такође постизали сјајне резултате у
својим такмичењима.
Људи из управе Железничара борили
су се да овај клуб сваке године постане
за нијансу бар успешнији од прошле,
да буде још боље организован, да постиже још боље резултате...
До пре неку годину финансијска помоћ од Града била је усмерена само на
основне потребе такмичења, тако да ниједан улазак Железничара у виши ранг
није финансиран из градског буџета.
Прва година значајније подршке клубу
од Града била је 2018. и тада је „Жеља”
успео да стави седишта на трибину на
СЦ-у „Младост”, направљене су кућице

за играче и делегата, изграђен је систем за наводњавање терена... Све се то
поклопило с прославом јубилеја, четрдесет година ЈКП-а „Младост”. Тек 2019.
године стекли су се услови да Железничар може да размишља о помаку напред, о пласману у Прву лигу.
Мало-помало „Жеља” је, предвођен
нашим суграђанима, вратио фудбал у
Панчево. После много година један панчевачки фудбалер постао је стандардни првотимац суперлигашког клуба, а
то је Немања Текијашки, најбољи фудбалер суботичког Спартака у минулој
години. Један од лидера Железничара
је и млади Георгије Јанкулов, наш суграђанин, али и репрезентативац Северне Македоније. Када говоримо о
момцима који су одрастали на обалама
Тамиша, најбољи фудбалски колектив
са ових простора чине и проверени фудбалери Лука Стојановић, Бојан Трипковић, Бранислав Катанић, те млади Лука Петровић, Никола Радисављевић, Лазар Танасковић, Марко Стојанов... Капитен и истински предводник сјајне генерације је Данило Ковачевић, такође
Панчевац, први стрелац екипе, са искуством играња и у вишим ранговима. У
Железничар је дошао пре пет година...
Договорио се с председником Наунковићем, обећали су један другом да ће,
чим се стекну услови, покушати да ураде све да Панчево добије прволигаша.
И успели су!
Из Фудбалског савеза Србије ових дана стижу лепе вести за све истинске љубитеље спорта у нашем граду. Првенство у Српској лиги група „Војводина”
је и званично окончано, а шампион и
нови члан Прве лиге Србије је Фудбалски клуб Железничар из Панчева.
То је то. „Дизелка” и јесте прави хит
српског фудбала. О њој се прича и пише. Суграђани и суграђанке с нестрпљењем ишчекују сваку вест о својим
спортским миљеницима. То је нормално, јер одавно љубитељи фудбала у Панчеву нису били у прилици да неки њихов клуб буде на великој сцени. Зато и
јесу свим срцем уз „Жељу”.
А. Живковић

У твојој глави
Кад се пупољак расцвета – тако добро мирише.
Одмах наиђе мајстор да дода шта мора.
Природно.
Пре него што се цвет распадне, свет се ствара.
Него.
Шта је још могло да се деси...
То је у твојој глави.
У твојој глави.

Опомиње
Е, дете...
Ако хоћеш да си стамено, виспрено, више.
Мораш да владаш основним постулатима.
Рецимо, бити гладан, па ту потребу задовољити.
Или си масно погрешан, па то реш печено исправиш.
Основно је да се не губиш.
Да си свој сој.
На то ме мајка стално опомиње.
Текст и фотографије: С. Трајковић

КАКО ВАМ СЕ ДОПАДА ОНЛАЈН НАСТАВА?
Нена Павловић,
струковни
економиста:

Николина
Стојановић,
ученица:

– Све похвале
учитељима, посебно
зато што нису навикли
на овакав рад. Као
родитељ, сматрам
да је цео програм лепо
осмишљен и одрађен.

– Свиђа ми се како
изгледа „школа” преко
„Гугл учионице”, иако
нисам навикла на тако
нешто. Наши
наставници су се добро
припремили. Ипак, једва
чекам да видим своје
другарице из разреда.

Мила Стојановић,
ученица:
– Било ми је лакше
када сам задатке
радила на часу, као
пре. Старија сестра
ми помаже око свега
што не могу да стигнем.
Учење у школи је
свакако лепше.

„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 (редакција и огласи), 013/300-820
(маркетинг и факс), 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

