Хоће ли Поњавица
пресахнути

» страна 2

Број 4886, година CLII

ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Помоћ школама и социјално
угроженим грађанима

» страна 9

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 9. ОКТОБРА 2020.

БОРБА ПРОТИВ ПАНДЕМИЈЕ

КОЈУ ВАКЦИНУ ДА ИЗАБЕРЕТЕ: РУСКУ,
КИНЕСКУ, АМЕРИЧКУ ИЛИ ЕНГЛЕСКУ?
Наши званичници саопштили да ће грађани сами одлучивати
чиме ће се штитити од короне
страна 7

Град
Додељени
уговори
о јавним
радовима
» странa 4

Здравље
Шта све може
магнетна резонанца
» страна 6

КОНТРАСТ

Записи

Константин Орлов:
живот на 64 поља
» страна 24

Фото-репортажа

ПРИПРЕМЕ ЗА ЗИМУ

стр. 8

ПАОРИ МОГУ МНОГО ВИШЕ

страна 5

Пробе радијатора већ у току, ПРОИЗВОДЊА ХРАНЕ У СРБИЈИ,
грејање почиње 15. октобра ШАНСА КОЈУ УВЕК ПРОПУШТАМО
АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

Ра
од 8 дно вре
до 1 ме
6 са
ти

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

Циглана код Долова
крије тајне векова
» страна 25

Рукомет

Поштовани читаоци,
Због измењених рокова штампања, од 2. октобра
„Панчевац” се и на улицама града, код
колпортера, продаје од петка, уместо од
четвртка, као што је то било до сада. У петак
стиже и на киоске.
Рокови за предају огласа и читуља остају исти.
Надамо се да ћете имати разумевања за ову
промену.
Редакција
ПАНЧЕВЦИ ЗАНАТЛИЈЕ

стр. 11

Златне руке и златан алат

„Динамо” по старом
– побеђује
» страна 26

2

ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Јордан Филиповић

Kо га (ни)је
издао?!
Пети октобар двадесет година
касније – нека се јави ко га све
(ни)је издао?!
Да ли већ они које је тог дана
мрзело да табанају ка престоници? Да ли она шачица пајкана
који су као чували Скупштину и
на питање: „Да ли се плашите
што вас је тако мало?” мртви
’ладни одговорили: „Синко, ни
ови (претходни) и они (будући)
не могу без полиције!” Рекоше,
и кад је почело да кува, лагано
одлепршаше у непознато. Већ
тада је замирисало да је сјахао
Kурта, а узјахао Мурта. Добро,
пре би се рекло – Муртица. Или,
Муртице... Ма, безброј њих! И
сви против јадног Зорана...
Но да наставимо – да ли је издао већ онај клинац што је бацио
каменчугу на увелико напуштену Скупштину? Да ли они који
су онако разуздано шенлучили
унутра, комирајући се од вискија енд коњака у фино опскрбљеном бифеу, или пак они други
што су сумануто грабили фотеље
и други инвентар? Или они којима се то смучило, па су одмаглили на Kале-значи-мегдан да посрчу пиво по лепом дану, опуштајући се уз лепоте ушћа двеју
река? И толико је тога издало
већ првог дана 5. октобра...
Толико да већ колико сутра није било ни примисли о 6. октобру,
а без њега ни правне државе, система, уређеног друштва...
И тако, у међувремену, уместо
тешко разумљиве и никад невиђене појаве зване лустрација,
осванула би понека илустрација
карикатуриста која би нас подсећала на пропуштено.
Миц по миц, у тих двадесет
лета, разне Мурте бесомучно су
издавале све ојађенији и офуцанији 5. октобар и потом, с падом
његових званичних носилаца,
дванаест година доцније, толико
испрелетале на другу страну.
Али, с те друге стране, то је
процес без којег бисмо готово извесно цркавали од глади у некаквој евро-Венецуели или, ако бисмо имали среће, црнчили за месечну надокнаду од пет до максимум педесет „дојче марона”.
А тада бисмо бар могли себи
да приуштимо понеко зидарско
испред радње, као у стара „добра” времена, када је то за многе
био једини свети извор живота...
* * *
Kад смо код тога, љубитељи једног од најбољих светских лагера, плзењског урквела (свети
извор – прим. нов.), имају разлога да славе 5. октобра. Тог дана 1842. године боемски свет
угледао је први пут ово фантастично пиво...

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 9. октобар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРЕДСТАВЉАМО ГРАДСКЕ ВЕЋНИКЕ И ЊИХОВЕ РЕСОРЕ (3): ТАТЈАНА БОЖИЋ И МИЛЕНКО ЧУЧКОВИЋ

ПОМОЋ ШКОЛАМА И СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМА
Завршавамо ове недеље с представљањем чланица и чланова
Градског већа, њихових ресора и приоритета у раду. Ове недеље су
нам у гостима били чланови и претходне извршне градске власти:

Татјана Божић, која је задужена за образовање, и Миленко
Чучковић, чији је ресор подручје рада, запошљавања и социјалне
политике.

ПАНЧЕВАЦ: Пандемија је много
утицала на систем школства у Србији. Како то изгледа код нас?
ТАТЈАНА БОЖИЋ: Већина основних и средњих школа се због просторних капацитета и броја ученика, а у
складу са упутствима Министарства
просвете и технолошког развоја, као
и Министарства здравља, определила
за комбиновани модел наставе, изузев ОШ „Моша Пијаде” у Иванову и
ОШ „Борисав Петров Браца” у Панчеву, које су због мањег броја ђака наставу за ученике од првог до осмог
разреда организовале свакодневно. У
основним школама ученици од првог
до четвртог разреда наставу имају
свакодневно, деле се у групе, часови
трају по 30 минута и имају до четири
часа дневно. За ученике од петог до
осмог разреда, у оним школама које
имају просторних и кадровских могућности, настава се организује свакодневно, а у осталим по комбинованом моделу, што значи да се деле у
групе – један дан ученици имају непосредан образовно-васпитни рад у
школи, други дан прате часове који се
емитују на РТС-у. Настава у Гимназији и средњим стручним школама реализоваће се по комбинованом моделу, што би значило да се ученици деле на групе и да једне недеље долазе
на непосредну наставу, а следеће недеље реализују часове путем наставе
на даљину. Све школе предузимају
све мере ради смањења ризика уноса
коронавируса у школску средину, у
складу са Упутством о мерама заштите здравља ученика и запослених за
основне и средње школе, а које подразумевају едукацију о начинима и
значају превенције у школској средини, одржавање физичке дистанце, ношење маски, редовно прање руку и
одржавање школске средине.
l Шта је током лета завршено од
грађевинских радова?
– Због специфичне ситуације рађено је само оно што је било неопходно,
а то су замена врата у учионицама,
санација школских дворишта и
спортских терена, поправка олука,
бетонирање постоља за контејнере,
кречење плафона школа, поправка и
фарбање школских ограда, замена
делова на школским клупама и заштитника на радијаторима, постављање рефлектора у фискултурним
салама, поправка школских тоалета...
l На који начин Панчево помаже
школском систему?
– Град издваја значајна средства за
осавремењавање кабинета за спровођење стручне наставе у средњим школама. Ове године су две школе добиле
новац: Економско-трговинска школа,
за опремање кабинета за куваре, конобаре и посластичаре – 248.662 динара, и Машинска школа, за опремање кабинета за мехатронику, компјутерско управљање и компјутерско

ПАНЧЕВАЦ: Kако је изгледало тржиште рада током ванредног стања?
МИЛЕНКО ЧУЧКОВИЋ: Захваљујући мерама Владе Србије, а с циљем ублажавања економских последица пандемије, због исплате директних давања из буџета Републике
Србије привредним субјектима за
три месеца у висини од сто одсто
минималне зараде у Србији, као и
нове одлуке да се у августу и септембру исплати и додатних шездесет
одсто – могу рећи да је мали број
људи с подручја Панчева остао без
посла. Према евиденцији НСЗЗ-а,
на подручју града Панчева закључно
с фебруаром ове године имали смо
6.854 незапослена лица, а 30. септембра 6.786, што је смањење броја
незапослених. Само код два привредна субјекта смо имали већи број
отпуштања радника, а имали смо
повећање броја средњошколаца који
су се пријавили на евиденцију
НСЗЗ-а. Само у августу су запослена
1.374 лица у граду Панчеву, а од тога 462 са евиденције незапослених.
Оно што очекујемо до краја године,
јесте велика инвестиција предузећа
„Брозе”, када ће бити запослено преко 1.100 радника.
l Постоји ли неки подстицај Града
послодавцима за ново запошљавање?
– За реализацију Локалног акционог плана за запошљавање Града
Панчева, у овој години је предвиђено 12.700.000 динара. Планирано је
укупно једанаест активних мера, од
којих Сајам за запошљавање, као и
Сајам за запошљавање инвалидних
лица, нису реализовани због епидемиолошке ситуације. Реализовали
смо студентску летњу праксу, где је
упућено 29 студената, те меру унапређење конкурентности средњих
школа путем побољшања услова за
извођење практичне и пројектне наставе, што је укључило две средње
школе и 500.000 динара. У сарадњи
са организацијом „Хелп” остварили
смо радну праксу за младе, с циљем
смањења сиромаштва кроз могућност запошљавања, а договорили смо
наставак сарадње у следећој години
на програму самозапошљавања за 31
незапослено лице. Следеће године
настављамо и сарадњу с програмом
„НИС шанса”, у вези са обављањем
стручне праксе у РНП-у. НСЗ Панчево и ове године је одобрила средства
за самозапошљавање на нивоу филијале – до 200.000 динара. Послодавцима су додељени уговори о спровођењу јавних радова за 2020. годину
(опширније о овоме на страни 4 –
прим. С. Т.).
l Шта има ново на пољу социјалне
политике?
– Та област је на завидном нивоу,
с обзиром на то да Град обезбеђује
трошкове услуга социјалне заштите,
као и средства за реализацију права
грађана у њој. Из буџета Града финансирају се услуге Геронтолошког
центра путем службе „Помоћ у кући” и Kлуба за одрасла и старија лица у три објекта; 80 одраслих и старијих лица користи услугу помоћ у
кући, а врше је 16 геронтодомаћица,
три геронтодоктора и медицинска
сестра. У оквиру клубова за одрасла
и стара лица, дневно у просеку кувани оброк користи преко стотину
пензионера. Треба да нагласим да је
цена пензионерског оброка 160 динара. Критеријуме и учешће у плаћању оброка корисника одређује
Центар за социјални рад, што зависи
од висине пензије. За социјално
угрожене имамо народну кухињу, у
којој се, тренутно, сваки дан испоручи 400 оброка, а за слабо покретне
се дистрибуирају на кућну адресу 82
оброка дневно. За угрожене у насељеним местима обезбеђено је 726
оброка у виду пакета основних животних намирница и хигијене. У
оквиру градске Одлуке о финансијској подршци породици с децом,
Град Панчево је обезбедио једнократну помоћ мајкама за прворођено дете, пакет за новорођенче,

Пикник.
На Тесли, ових дана
Снимио: Милан Шупица

конструисање са шест десктоп рачунара с пратећом опремом у вредности
од 251.338 динара. Од увођења овог
програма до данас утрошено је
18.600.000 динара, јер је образовање
веома важно и за развој привреде.
l Комуникација с вишим инстанцама власти је на високом нивоу...
– У области образовања Град Панчево пружа подршку основним и
средњим школама, које учествују на
конкурсима АП Војводине и Републике, у виду суфинансирања. Ове године је Медицинска школа „Стевица
Јовановић” конкурисала код Покрајинског секретаријата за енергетику,
грађевинарство и саобраћај и добила
1.302.080 динара за пројекат замене
постојећих флуо цеви штедљивом
LED расветом. Основна школа „Свети
Сава” конкурисала је за суфинансирање основних и средњих школа у АП
Војводини које реализују двојезичну
наставу у 2020. години код Покрајинског секретаријата за образовање,
прописе, управу и националне заједнице, као и ОШ „Васа Живковић”
Панчево, која је конкурисала код

Татјана Божић је рођена у Панчеву 25. јула 1969. Завршила је
Педагошку академију у Београду
с просечном оценом 9,04, као и
Учитељски факултет у Београду.
Последипломске
магистарске
студије завршила је на Дефектолошком факултету у Београду
(садашњи Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију),
смер превенција и ресоцијализација, и стекла академско звање
магистар дефектолошких наука.
Бавила се и бави се и даље научноистраживачким радом у области образовања. Од 1993. до
2016. године у ОШ „Свети Сава”
била је професор разредне наставе, помоћник директора, а затим
и директор школе. Од 2016. године чланица је Градског већа
задужена за образовање. Говори
енглески и руски језик.
Имејл: tatjana.bozic@pancevo.rs
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и добила средства
за опремање кабинета наставним
средствима. Град у сарадњи са школама прати објављивање конкурса и
јавних позива и даје им подршку.
l Како видите будућност образовања
у нашем граду? Постоји ли начин да се
вредна деца и наставници стимулишу?
– Планирамо да наставимо улагање
у образовне установе како бисмо образовали нашу децу за савремене токове
којима тежи привреда. Желимо да
наша деца остану у нашем граду и своја знања и вештине примене код нас и
осавремене привреду, културу, уметност, спорт... Улагање у децу је улагање
у будућност. Такође, планирамо да наставимо праксу награђивања најбољих
ученика и наставника и истакнемо
важност науке за савремено друштво.

новчану помоћ незапосленим породиљама, регресирање трошкова боравка деце у вртићу, једнократну
новчану помоћ мајкама за случај рођења тројки и четворки до навршене
18. године живота детета, а има
осам таквих породица на територији
града Панчева, као и регресирање
трошкова боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама. Ту је и друштвена интеграција Рома, где Град
плаћа таксе приликом вађења лич-

Миленко Чучковић је рођен 20.
јуна 1962. Завршио је ФНО Универзитета у Београду и стекао
звање професор. Од 1987. године радио је као професор у
средњој школи у Кутини и Грађевинско-хемијско-технолошкој
школи у Кикинди. Од 1996. године обављао је руководне послове у „Лола корпорацији”. Од
1998. радио је у међународној
хуманитарној организацији IRC
на имплементацији пројеката
Уједињених нација намењених
избеглицама и социјално угроженим. Од 2004, по одлуци
UNHCR-а, истим послом се бавио у домаћој НВО до затварања програма 2015. Говори енглески језик.
Имејл: milenko.cuckovic@pancevo.rs
них докумената, уџбенике, а издваја
новац и за награде за врло добре и
одличне ђаке. Подржавамо и ШОСО
„Мара Мандић”, Дом за ЛОМР „Срце у Јабуци”, „Сигурну кућу”...
l Граде ли се нови станови?
– У сарадњи с Kомесаријатом за
избеглице Србије радимо на додели
грађевинског материјала, као и на
откупу сеоских домаћинстава за потребе избеглица. У оквиру Регионалног стамбеног програма збрињавања избеглица у Републици Србији, у сарадњи с Јединицом за управљање пројектима Владе Србије,
гради се зграда од 40 станова на
Стрелишту, чији завршетак се очекује до краја године, а у наредном
временском периоду почиње изградња још једне зграде од 36 станова у Панчеву. Град финансира и социјално становање у заштићеним
условима које се остварује у пет наменски изграђених објеката у којима живи 70 породица. Осим тога,
почиње и градња десет станова у
Улици Светозара Милетића.
l Шта је ваш циљ?
– Пре свега желим да у граду имамо што мањи број незапослених лица, да запослимо што већи број младих људи, а што се тиче социјалне заштите, да је подигнемо на још виши
ниво и да будемо пример другим градовима и општинама. У наредне четири године радићемо на унапређењу постојећих и на увођењу нових
услуга у складу с потребама грађана.
С. Трајковић
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Петак, 9. октобар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

„СРБИЈА РЕЛИ” ОДРЖАН ПЕДЕСЕТ ТРЕЋИ ПУТ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

БОРКОВИЋ ОДБРАНИО ТИТУЛУ

Завод „Панчевац”
први у свему

Најбржи у оба дана
такмичења
Одличан финиш
сезоне
Прошлог викенда у Врњачкој
Бањи је одржан 53. „Србија рели”, на коме су наш суграђанин Душан Борковић и његов
сувозач Игор Марковић бранили про шло го ди шњу ти ту лу.
Конкуренција је била веома јака, јер су се надметале посаде
из Србије, Бугарске, Турске и
Румуније, али – успели су!
Први дан релија завршили
су као најбољи на свих шест
брзинских испита, остварив-

ши минут и 43 секунде предности над другопласираном

бугарском посадом Ангелов–
Гаџев.
На првом брзинском испиту
(Станишинци 1) дошло је до излетања, када се српска посада
после закаснелог кочења у кривини само накратко преврнула
на бок аутомобила, а у другом
инциденту на „брзинцу” (Станишинци 2) Борковић је излетео са стазе и срушио саобраћајни знак поред пута, али ни
то га није омело да оба испита
заврши с најбољим резултатом.
– Задовољан сам вожњом и
поред ова два мања инцидента, који су били веома атрактивни за публику. Игор и ја
смо већ уигран тандем и био
сам сигуран да ћемо и ове го-

дине направити добар резултат.
Мој најјачи утисак данашњег

дана је ипак публика која је у
великом броју дошла да посматра рели и која је очигледно
жељна добре вожње – рекао
је Борковић после првог дана
надметања.
Другог такмичарског дана вожени су брзински испити: Клобук 1, Жупа Тамјаника 1, Станишевци РЕВ 1, Клобук 2, Жупа Тамјаника 2 и Станишевци
РЕВ 2, а најбољи српски аутомобилиста Душан Борковић и
његов сувозач Игор Марковић
успели су да одбране трон, па
су се попели на постоље као
победници 53. „Србија релија”.
Возач НИС Петрол рејсинг
тима је у својој „шкоди фабији
Р5 ЕВО” за два минута и 20
секунди био бољи од другопласи ра не бу гар ске по са де
Ангелов–Гаџев.

У свих 12 брзинских испита који су вожени током два
дана Борковић је, на одушевљење публике, демонстрирао
атрактивну вожњу. За разлику од суботе, током другог дана такмичења биле су врло неповољне временске прилике,
уз кишу и велику облачност
на појединим деоницама, што
је условило и опрезнији темпо вожње. Ни временски услови, као ни квар на шољи амортизера нису спречили Борковића и Марковића да и другог
дана имају најбоље време и
одбране шампионску титулу
најпрестижнијег међународног так ми че ња на на шим
просторима.
– Ово је још једна мени веома важна титула, која је уједно
и шлаг на торти ове необичне
сезоне, а после освојеног шампионата ТЦР Источна Европа.
Иако сам имао притисак одбране титуле, морам да признам да је ипак било лакше него прошле године. Неизмерно
сам захвалан фановима који су
ове године дошли у великом
броју и мојим дугогодишњим
спонзорима, који су ми пружили велику подршку – додао
је победник „Србија релија”.
Такмичење су организовали
АМСС, Спортски ауто и картинг
савез Србије и Врњачка Бања,
уз подршку Министарства омладине и спорта Владе Републике
Србије.
А. Живковић

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 најцење ни јих струч ња ка 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”)

МИНИСТАР ФИНАНСИЈА НАЈАВИО

Поново креће наградна игра „Узми рачун и победи”
Како је најавио министар финансија Синиша Мали, држава поново покреће велику наградну игру „Узми рачун и победи”, у којој ће грађани, сакупљајући фискалне рачуне,
моћи да, уз мало среће, постану власници вредних награда.
Између осталог, биће највероватније подељено 60 аутомобила марке „фијат 500Л”,
10 станова у насељу Земунске
капије и два у „Београду на
води”. Право учешћа имаће,
као и до сада, сва пунолетна
лица с пребивалиштем или боравиштем на територији Србије. Учесници у наградној
игри неће плаћати поштанску
услугу приликом слања коверти. Предвиђена су, као и про-

ПУТАРИ НАЈАВЉУЈУ
РАДОВЕ

шли пут, два круга, а све коверте које су приспеле у првом кругу наградне игре учествоваће и у другом кругу. Правила нове наградне игре су
иста. Kоверта
тре ба да
има 10
фискалних рачуна, а сваки
рачун мора
бити на минимум 100 динара. У новом циклусу
важиће сви рачуни од 1. септембра текуће године, а први
круг би требало да се заврши
до Нове године.

Подсетимо, наградна игра
„Узми рачун и победи” први
пут је била организована у марту 2017, с наградним фондом
вредним 135 милиона
динара. Други
циклус је организован
почетком
2018, имао је
два круга са
по четири извлачења, а у игри
је учествовало чак
41 одсто грађана,
који су послали 11 милиона
коверата. У овом циклусу подељена је 291 награда укупне
вредности 257 милиона динара.
Циљ наградне игре „Узми
рачун и победи” јесте сузби-

УЖАС У СТЕРИЈИНОЈ
УЛИЦИ

ДВЕ АКЦИЈЕ
ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

јање сиве економије и едукацију грађана о значају издавања фискалних рачуна, а да
се тај циљ постиже, показују
и подаци Пореске управе. Тако је, подсетимо, током трајања претходне наградне игре
уочена већа спремност грађана да укажу на случајеве
пословања мимо прописа, будући да су само у периоду од
јануара до априла 2018. поднели 13 одсто више пријава
него у истом периоду 2017. и
чак 55 одсто пријава више него 2016.
Министар Синиша Мали потврдио је да стартује наградна
игра, уз поруку да грађани већ
сада могу да скупљају фискалне рачуне.
Д. К.

УДРУЖЕЊЕ
ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ

Прекид саобраћаја на
путу Панчево–Ковин

Двоје мртвих у
паркираном ауту

Ухапшена тројица
због крађа и провала

Од 19. октобра у БиХ
без зеленог картона

Саобраћај на државном путу
пр вог ре да IB 14 Панчево–
Kовин биће у потпуности обустављен у периоду од 13. октобра у 7 сати до 16. октобра у 19
сати. Разлог за прекид саобраћаја је санација путно-пружног
прелаза у зони ковинске раскрснице у Панчеву.
Како је најављено, саобраћај ће се одвијати према постављеној привременој саобраћајној сигнализацији. Алтернативни путни правац за теретни саобраћај је Панчево –
Старчево – Омољица – Банатски Брестовац – Скореновац –
Kовин.
Д. К.

Наше суграђане узнемирила је вест да су у уторак, 6.
октобра, око 15 сати, у аутомобилу паркираном у Стеријиној улици у Панчеву уочена два беживотна тела.
У Вишем јавном тужилаштву потврдили су за „Панчевац” да су у путничком
возилу марке „фолксваген
голф”, које се налазило на
паркингу стамбене зграде у
Стеријиној 31-б, пронађена
беживотна тела двеју особа. Иден ти фи ка ци јом је
установљено да је реч о мушкар цу М. Ж., ро ђе ном
1979. го ди не из Ве ли ког
Градишта, и жени М. С., рођеној 1989, с боравиштем у
Панчеву.
Приликом увиђаја код оба
лица су „уочене прострелне
ране у пределу главе”, док је
у унутрашњости аутомобила пронађен пиштољ.
Ради разјашњења околности смрти М. Ж. и М. С. наређена је, између осталог,
судско-медицинска обдукција њихових тела, а резултати се очекују.
Д. К.

Припадници МУП-а у Панчеву ухапсили су у среду 30. септембра J. Д. (1977). због постојања основане сумње да је извршио више кривичних дела
тешке крађе. Сумња се да је он
у последњих месец дана на подручју Панчева провалио у неколико станова, из којих је
украо новац, златан накит и
друге драгоцености. Осумњиченом је одређено задржавање
до 48 сати и oн је, уз кривичну
пријаву, приведен Основном
јавном тужилаштву у Панчеву.
Два дана касније, у петак 2.
октобра, панчевачка полиција
је ухапсила и К. А. (2002) и Ј.
Т. (2002) због постојања основа сумње да су извршили више
кривичних дела тешке крађе.
Сумња се да су они у последњих месец дана на подручју
Панчева провалили у неколико угоститељских објеката и трговинских радњи, из којих су
крали новац из касе, цигарете
и друге прехрамбене артикле.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати и oни су,
такође, уз кривичну пријаву,
приведени надлежном тужилаштву у Панчеву.
Д. К.

За возаче из Србије који путују у БиХ од ноћи између
недеље и понедељка 18. и 19.
октобра престаје да важи обавеза поседовања зеленог картона приликом уласка моторним возилом у Босну и
Херцеговину – наводи Удружење осигуравача Србије.
Исти принцип важиће и за
возила с таблицама БиХ која
улазе у Републику Србију. За
прелазак границе, у оба смера, биће довољна таблица с
регистарским ознакама државе у којој је аутомобил регистрован – напомиње Удружење осигуравача. Када је реч
о суседним земљама, зелени
картон је и даље потребан
грађанима Србије за путовање аутомобилом у Северну
Македонију.
Д. К.

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.

Цена: 4.000 дин.
Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
У Заводу ће ускоро поимају прилику да суботом
ура де ул тра звуч ни пре - чети да се проводи и амглед абдомена и мале кар- булантна хирургија, а све
лице, који обавља радио- интервенције, као и долог др Жељка Ковачевић датне хируршке и консулиз Кли нич ког цен тра тативне прегледе обављаће др Горан Додевски, спеСрбије.
Такође суботом, заин- цијалиста абдоминалне хитересовани могу да ураде рургије из Опште болнице
и све врсте ултразвучних Панчево.
Због свега овога не чуди
прегледа срца, а ускоро
ће се у Заводу „Панче- чињеница да све већи број
вац” радити и преглед сон- Панчевки и Панчеваца бидом преко једњака (ТЕЕ). ра Завод „Панчевац”, поИ за ове услуге ангажо- себно онда када је неопван је један од водећих ходно урадити прегледе и
стручњака у тој области – анализе на једном месту и
dr sc. med. Слободан То- добити резултате што пре.
мић, кар ди о лог, док тор С тим у вези, треба подсемедицинских наука и ма- тити и на то да се у Завогистар кардиологије са Ин- ду, примера ради, све врсте лекарских уверења изститута „Дедиње”.
Суботом специјалистич- дају за максимално два
сата.
ке ОРЛ пре И овог мегледе ради др
сеца су у ЗаГоран Митевводу за клијенски из панчете осмишљени
вач ке Оп ште Телефон за
и нови пакети
болнице, ендо- информације:
услуга по изукринолошке
013/21-90-900
зет но по вољ др Гор да на
ним ценама, а
Ве љо вић, та кође из Опште болнице. више о томе, као и о доЗа прегледе из области датним погодностима когинекологије задужена је је остварују сви који поседр Весна Новичић Ђоно- дују лојалти картице Аутовић из Дома здравља Па- центра „Зоки”, погледајте
на рекламним странама
лилула.
Као што је већ нагла- нашег листа.
До дат не ин фор ма ци је
шено, сви набројани специ ја ли стич ки пре гле ди можете добити на 013/21обављају се само субо- 90-900 и 013/21-90-903,
том, а заказују се радним а новости пратите и на
да ни ма пу тем те ле фо на сај ту www.zavodpance013/21-90-900 и 013/21- vac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода. Д. К.
90-903.
ПРОМО
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Добра страна ових времена је што нас коначно глобално
и локално ставља пред битна питања. Рачуница је једноставна, мала прилагођавања више нису довољна, читав
систем је у питању. Еколошка катастрофа која је у току
открива метакризу: масовно изумирање живота на Земљи. И најављује директну егзистенцијалну претњу. За
разлику од пандемије, колико год она била трагична, ради се о свеокупном урушавању, које ће имати несагледиве последице. С највећом могућом озбиљношћу треба томе прићи.
(Кантаутор Дарко Рундек, „Време”, 1. октобар)
***
Важно је улагати у културу зато што је то једини начин
да се путује ка здрављу, целини, дубини, ка садржају који је примерен људском бићу у свом пуном потенцијалу.
Не мислим на човека који је само анималистички, варварин, већ човека као узвишено биће на планети Земљи.
Култура је битна, јер нас обликује, помаже нам да боље
разумемо себе, друге и свет, чини нас бољим, ширим,
дубљим, целовитијим, обогаћенијим. То јој је у потенцији. Човек сам бира да ли ће ићи том линијом или линијом мањег отпора, којом кад крене може слободно
очекивати да у једном моменту постане узорни монструм који руши пред собом све што вреди а да тога нимало није свестан.
(Сликар и кантаутор Ненад Марић – Краљ Чачка, „Данас”, 1. октобар)
***
Јако волим великог руског писца Данила Хармса, чије су
ме кратке приче, осамдесетих година кад сам их упознавао, одушевљавале. „Приче о Лењину и Стаљину” писао
сам из чисте форе, по узору на његов књижевни облик и
стил. Он у својим причама није смео споменути политичаре свога доба, Лењина и Стаљина, јер би завршио негде
у Сибиру, па сам их ја узео за главне јунаке. Приче су
препуне насиља, што је као стилска ознака присутно и у
његовом опусу, а покушавају имати нешто хуморно и апсурдно. Многи људи су збуњени: говорим ли ја то с позиције антикомуниста и зашто дирам те великане револуције? Зашто не? Зашто бих морао говорити само негативно о Адолфу Хитлеру и само позитивно о Исусу Христу?
(Писац, преводилац и музичар Жарко Јовановски, портал „Новости”, 30. септембар)
***

Петак, 9. октобар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ДОДЕЉЕНИ УГОВОРИ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ РАДОВА

ДО ПОТВРДЕ О СТЕЧЕНИМ КОМПЕТЕНЦИЈАМА
Циљ: радно ангажовање
теже запошљивих лица
и незапослених у стању
социјалне потребе
Уговоре о спровођењу јавних радова за 2020. годину послодавцима су 30. септембра доделили Драгана Купрешанин, заменица градоначелника Панчева,
и Миленко Чучковић, члан Градског већа задужен за рад, запошљавање и социјалну политику. Јавни радови се организују с
циљем радног ангажовања теже
запошљивих лица и незапослених у стању социјалне потребе,
ради очувања и унапређења радних способности незапослених,
као и остваривања одређеног
друштвеног интереса.
Послодавац који спроводи
јавне радове закључује с незапосленим уговор о радном ангажовању у складу с прописима о раду и јавним конкурсом.

Одобрено 15 пројеката
Средства намењена за организовање јавних радова користе
се за различите потребе и циљеве, пре свега за исплату накнаде за обављен посао лици-

Заменица градоначелника уручује важан уговор
ма ангажованим на јавним радовима, и то по основу уговора
о привременим и повременим
пословима у висини до 22.000
динара на месечном нивоу за
пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном
нивоу. Све то се увећава за припадајући порез и доприносе за
обавезно социјално осигурање,
а плаћени су и трошкови превоза, односно доласка и одласка на посао.
Постоји и опција накнаде
трошкова спровођења јавних

радова послодавцу, највише до
2.000 динара по лицу, једнократно, у зависности од трајања јавног рада, као и плаћања
обуке – у једнократном износу
од 1.000 динара по ангажованом лицу које је завршило обуку – која се у зависности од врсте и сложености послова може организовати по интерном
програму послодавца извођача јавног рада или према програму образовне установе. По
завршетку обуке лицу се издаје потврда о стеченим компетенцијама.

ПО ДР ШКА ДЕ ЦИ, МЛА ДИ МА И ЖР ТВА МА НА СИ ЉА
Говорећи за „Панчевац” о
подршци Града одређеним
установама, члан Градског
већа задужен за рад, запошљавање и социјалну политику Миленко Чучковић подвукао је:
– При ШОСО „Мара Мандић”, као и при Дому за ЛОМР „Срце у Јабуци” имамо
дневни боравак за децу, младе и одрасла лица са сметњама у развоју, а ту услугу тренутно користи педесет петоро
деце, младих и одраслих
лица с различитим сметњама
у развоју. У сарадњи са

удружењем „На пола пута”
пружамо услугу становања
уз подршку за младе и одрасла лица са интелектуалним
тешкоћама у две стамбене јединице, са по четири стална
и осам до десет повремених
корисника услуга. У сарадњи с Домом „Споменак” организујемо становање уз подршку за младе који излазе
из система социјалне заштите, за десет корисника смештених у шест станова, а
организовали смо и прихватилиште за привремени
смештај деце и омладине

капацитета осам корисника
дневно.
Додао је да при Центру за
социјални рад „Солидарност”
постоји привремени смештај
у прихватилишту за жене и
децу жртве породичног насиља „Сигурна кућа”, који може да прими дванаест жена
и четрнаесторо деце. Такође,
за тридесет шесторо деце са
сметњама у развоју и инвалидитетом доступна је услуга
личног пратиоца, што је омогућено у сарадњи с хуманитарном организацијом „Дечје
срце” из Београда.

После јавног позива поднето
је 18 пројеката, а Савет за запошљавање Града Панчева одобрио је 15 на којима ће бити ангажоване 24 особе на три месеца. Послодавци чије је пројекте
Савет одобрио јесу: ЈКП „Омољица”, ЈКП „Вод-ком Јабука”,
ЈКП „Долови”, МНРО, ЈКП „Банатско Ново Село”, ЈКП „Комбрест”, Дом културе „25. мај”
Долово, Дом културе „4. октобар” Банатски Брестовац, ЈКП
„Глогоњ”, ЈКП „Качарево”, ЈКП
„Грејање”, Градска библиотека,
Туристичка организација града
Панчева, Дом за децу и омладину без родитељског старања
„Споменак” и Дом културе „3.
октобар” Банатско Ново Село.

Почетак каријере
Миленко Чучковић је за наш
лист рекао да је у току реализација стручне праксе и да ће
осам лица бити ангажовано на
стручној пракси код различитих послодаваца. Додао је:
– Завршен је и јавни позив
доделе субвенција почетницима у бизнису, за самозапошљавање, где Град одобрава до пола милиона динара за незапослена лица која покрећу самосталан бизнис. Треба да нагласим да Град особама којима
одобри средства пружа и бесплатну услугу правно-финансијског саветовања у пословању у наредних годину дана. Уз
то, Влада Србије је покренула
програм „Моја прва плата” с
циљем да се подстакне оспособљавање за рад младих људи и
пружи подршка привреди у решавању проблема недостатка
кадра. Прилику да стекну радно искуство, па и потенцијално
будуће запослење, имаће 10.000
младих, у шта ће држава инвестирати две милијарде динара.
Он очекује да се и на подручју града Панчева одређени
број њих запосли, а 8. октобра
је почело отварање пријава младих људи чија је жеља да крену
са својом радном каријером.

У УДРУЖЕЊУ СЛОВЕНАЦА „ЛОГАРСКА ДОЛИНА”

Сусрет чланова с новим конзулом
***
Ми који се бавимо сатиром тешко да можемо да променимо много више од вашег тренутног расположења, тако
што прокоментаришемо неке сложене и озбиљне друштвене и политичке појаве на мало креативнији и питкији начин. Али не бих ни да негирам друштвени значај
добре сатире и доброг хумористичког отклона, јер то
има своју тежину и потребно је свима. Ми се на један
другачији, шаљиво-критичан начин бавимо политиком,
али нити смо политичари, нити можемо да променимо
систем. Али зато и те како можемо да укажемо на његове аномалије. Нећете отићи право код хирурга да вам
оперише слепо црево док вам претходно дијагностичар
не потврди да је оно упаљено и да није у питању неки
други проблем у стомаку. Е, сатира му дође као некаква
друштвена дијагностика.
(Хумориста, сатиричар и глумац Драгољуб Мићко Љубичић, „Данас”, 3. октобар)
***
„Слободарско друштво” – ако га можемо назвати на тај
начин – треба посматрати у контексту неслободног, заробљеног друштва, друштва које је оковано сиромаштвом,
егзистенцијалним страхом, епидемијом незнања и одсуством елементарне храбрости и радозналости. И како од
таквог друштва очекивати да се медијски описмени?
Конкретно, мој предлог је следећи: „Право јесте једнако
одговорност, одговорност једнако емпатија, а емпатија
једнако једнакоправност”. Дакле, колико права, толико
и одговорности уз непрестано критичко пропитивање
свакодневних истина.
(Професор, писац, песник, новинар Сабахудин Хаџиалић, портал „Тачно.нет”, 29. септембар)
***
Не верујем ниједној политичкој странци, не верујем ни у
какве покрете, али верујем у индивидуалну побуну. Огромна већина Србије збраја дане између ријалитија, ждрања
и преживљавања, без икакве више свести о постојању,
без икакве личне храбрости да се утиче на сопствени живот... Неуочавање наказних процеса у друштву, и саучесништво у истом, мора доћи на наплату, а од деведесетих тај се рачун само гомила.
(Редитељ Кокан Младеновић, портал „Нова.рс”, 29.
септембар)

Панчевачко Удружење Словенаца „Логарска долина” је 2.
октобра у својим просторијама организовало конзуларни
дан, традиционални сусрет са
словеначким конзулом који се
организује сваке године. Недавно именовани конзул Републике Словеније у Београду Његова екселенција Примож Крижај са задовољством је прихватио позив панчевачког удружења, наводећи при томе да је
ово била његова прва радна посета када су у питању словеначка друштва у Србији.
Двадесетак чланова и симпатизера имало је прилику да
насамо поразговара с конзулом, а неке од тема биле су
услови за добијање словеначког држављанства, радних дозвола, као и могућност студи-

рања и стручног усавршавања
на неким од словеначких универзитета.
Примож Крижај је био пријатно изненађен одзивом чланова, а посебан утисак на њега
је оставио сам амбијент у коме
Удружење живи, односно изглед просторија које се налазе
у музејском вагону у композицији на обали Тамиша, тик уз
некадашњу железничку станицу. То је, према његовом мишљењу, као и запослених у амбасади у Београду и Канцеларије за словеначку дијаспору у
Љубљани, јединствен случај у
свету: нигде више ниједно словеначко удружење нема седиште у музејском железничком
вагону.
– Панчево је један веома занимљив и леп град на обалама

двеју река. Иако је близу Београда, за запослене у амбасади
у Београду веома је значајан
јер у њему живи више од 200
грађана који имају словеначко
порекло. Верујем да је тај број
и већи, а Удружење Словенаца
„Логарска долина” својски се
труди да чланове окупи и анимира кроз разноврсне културне програме и манифестације.
Словеначка амбасада ће и убудуће сарађивати са словеначким друштвима широм Србије. Панчевачко удружење Словенаца је свакако једно од најактивнијих у Србији и у то сам
се лично уверио. Поред тога,
веома ми је драго да Удружење веома добро сарађује са осталим друштвима у Србији, а да
често помаже и у организацији културних програма које

организују друга друштва. Након Панчева имам у плану да
посетим и остала словеначка
друштва широм Србије, где ће
се такође организовати конзуларни дани – рекао је Примож
Крижај.
Председник панчевачког
удружења Јосип Вебер захвалио је Његовој екселенцији на
посети, истакавши да ће до
краја године, уколико прилике то буду дозвољавале, поред
редовног курса словеначког језика са елементима културе,
Удружење организовати још
неколико програма и манифестација, као што су гастрономски догађај „Наши словеначки специјалитети”, „Глазарјеви дани”, „Мартиновање”, „Миклавжовање” и „Дани словеначког филма”.

положени венци. Иначе, обелиск стоји као успомена на

совјетске војнике погинуле приликом ослобођења града.

ОБЕЛЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА ОСЛОБОЂЕЊА

Да се не забораве жртве
Свечаним полагањем венаца
на споменик палим борцима
Црвене армије на углу улица
Лава Толстоја и Ослобођења
6. октобра је обележено 76 година од ослобођења Панчева
у Другом светском рату. Венце
су положили заменица градоначелника Панчева Драгана

Страну припремио

Синиша
Трајковић

Kупрешанин, аташе за културу Амбасаде Руске Федерације
у Ре пу бли ци Ср би ји Де нис
Кру гов, ди рек тор „Га спром
енергохолдинга Србија” Александар Варнавски, као и представ ни ци Вој ске Ср би је и
грађани.
Наш град је 6. октобра 1944.
године ослободила 49. дивизија Црвене армије под командом генерал-мајора Василија
Маргелова. Снаге Црвене армије ушле су у град са истока и
концентрисале се баш на месту где је данас трг на коме су
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Петак, 9. октобар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

НА МАРГИНИ КРАЈА ЈОШ ЈЕДНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ СЕЗОНЕ

СРБИЈА VS. ХОЛАНДИЈА 0 : 20
Од убране летине
„лалама” 90 милијарди,
а „орловима” свега
четири милијарде евра
Која је то логика: у селу
нема ко да ради, а у граду
нема шта да се ради
Вредност извоза овогодишњег рода
четири ратарске културе – кукуруза,
пшенице, соје и сунцокрета – могла
би достићи 900 милиона долара, тврде стручњаци, и то ће дати значајан
допринос бруто домаћем производу
земље. Просечан принос овогодишњег рода пшенице био је 4,5 тона
по хектару, што је довољно за све домаће потребе и извоз од преко милион тона. Исти је случај и с просечним приносом кукуруза – између 6,5
и седам тона, што значи да ћемо
имати вишак од четири милиона тона за извоз.
Проблем је што ове производе извозимо без прераде, као сировину, а
било би кудикамо исплативије када
бисмо од пшенице правили брашно,
гриз или неки други фини производ,
па их онда извозили. Струка каже да
тренутно у нашим условима може да
се направи најмање 150 производа и
свакако би било исплативије да плодове које покупимо с наших поља

ФАК ТОР
СТА БИ ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ
„Пољопривреда, у ово кризно
време, у пандемијским условима, важан je фактор стабилизације и, што је још важније, она
нам је обезбедила прехрамбену
сигурност” јер, према наводима
надлежних, „имамо довољно
хране за за наредне две године”.
прерађујемо, али за тако нешто неопходно је развити прерађивачку индустрију која ће бити у стању да испуни
строге европске стандарде.
У прилог горе наведеном иде чињеница да је Србија од извоза хране
прошле године зарадила 3,6 милијарди долара. То и није тако лош резултат, рекли би неки; проблем је то
што је Холандија имала више од 90
милијарди долара. Ово јасно показу-

је у коликом смо огромном пољопривредном заостатку и просто је несхватљиво да смо као држава постали увозници, на пример, лука, парадајза,
паприке, пасуља итд.

Колико пара, толико музике
Статистика каже да је вредност пољопривредне производње у Србији између четири и пет милијарди долара
годишње, то јест по једном хектару
производимо хране у вредности од
1.000 долара, док Холандија по хектару има 24.000 долара. Неко ће рећи: како је то могуће? Струкa каже:
лако.
Наши пољопривредни произвођачи не могу да буду конкурентни Холанђанима јер су наше субвенције у
односу на њихове знатно мање. У Србији се подршка државе за производњу хране креће од 35 до 40 евра годишње по хектару, док у Европској унији она износи од најнижих 480 па до
900 евра по хектару.
С друге стране, нема ко земљу да
ради…
Држава има план и према њему пољопривреда од 2000. до 2024. године
треба да се развија по стопи од 9,1
одсто, али са оваквим стањем (у последњој деценији пољопривреда у
Србији има раст од 0,40 одсто) и с

прошлогодишњим падом производње од 0,1 одсто, тешко да ће се овај
циљ остварити.
Зашто је то тако, показују истраживања. Студија о миграцији становништва на просторима бивше Југославије показује да се за последњих
пола века на просторима некадашње
СФРЈ из села у градове преселило
осам милиона људи, што је више од
трећине становништва. Занимљиво је
да је у Европи за миграцију толиког
процента сеоског становништва у урбане средине било потребно око 120
до 150 година. У нашој држави је након распада Југославије тај тренда
бежања из села у град настављен са
истим интензитетом. Млади и стари
из села готово свакодневно одлазе.
Према последњем истраживању, од
4.700 села у Србији чак 1.200 их је у
фази нестајања. У 150.000 кућа нико
не живи, док 50.000 кућа нема власника. Пошту нема 2.000 села, школу
скоро 3.000, а продавницу чак 1.000
села, док је наталитет у селима на
нивоу Првог светског рата…

С ветеранима на Холанђане
Када је о пољопривредној производњи реч, ситуација је катастрофална.
Србија има 120.000 пољопривредника који обрађују земљу а старији су

од 70 година, док је 217.000 пољопривредника с поседом мањим од
два хектара. Просечна пољопривредна пензија износи 11.287 динара, што
је мање од 100 евра. И како с ветеранима да стигнемо Холанђане? Никако. Видело се толико пута на фудбалском терену како пролазимо у таквој ситуацији…
Има оних који тврде да је неопходно да се младима да шанса да се врате на село и да је једини начин да се
заустави одлазак људи са села да се
побољшају услови живота. Неопходно је да се у селима створе исти услови живота као у граду – да људи имају школе, вртиће, лекаре надохват руке, све оно што је неопходно за нормалан живот. И наравно субвенције…
Србија има 200.000 хектара слободне, државне земље и постоје конкретни предлози да се она подели
младима до 40 година, да то буде њихова земља док је обрађују и на њој
производе храну.
Али пре тога треба да се из друштва штошта демонтира, да се десет
година ради озбиљно с младима, па
тек онда да им се поклони земља, јер
у супротном од продаје или издавања
у аренду биће пара за блејање по кафићима и ширења по трособним становима – у градовима, наравно.

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА АКАДЕМСКОГ ЗНАЊА

Заједнички посао и размена знања
НИС помаже српским
универзитетима
Рачунарска опрема за
бољи рад
На Електронском факултету у Нишу
прошле недеље је отворен простор за
реализацију заједничких пројеката тог
факултета и компаније НИС на пољу
дигитализације. НИС је обезбедио новац за набавку вредне рачунарске
опреме која ће допринети да професори и студенти Електронског факултета у Нишу имају још боље услове за
рад. Циљ сарадње стручњака из НИСа и професора и студената јесте размена знања и експертизе и повезивање бизнис сектора са академском заједницом како би се реализовали заједнички пројекти и створили нови
„производи” на савременом тржишту,
на обострану корист.
Свечаном скупу су присуствовали
званичници НИС-а, Нишког универзитета, Града Ниша и Министарства
про све те, на у ке и тех но ло шког
развоја.

Млади научници
Младен Шарчевић, министар просвете, на у ке и тех но ло шког раз во ја
Републике Србије, том приликом је
рекао:
– Желео бих да захвалим компанији НИС јер је остала конзистентна у
ономе што ради, а то је подршка младима, било да је реч о студентима
или ђацима. Реч је о компанији која
је до сада уложила више од 3,8 милијарди динара у друштвено одговорне

пројекте. НИС је прва компанија у
Србији која је добила Светосавску награду. И зато је посебно значајно то
што компаније као што је НИС дају
подршку нашим образовним и науч-

ним институцијама. Радује што НИС
сада развија сарадњу са Електронским факултетом у Нишу, једним од
најбољих факултета не само у Србији
већ и шире. Поверење младих људи у
ову установу је велико и видим велику
перспективу за даљу сарадњу НИС-а
и Електронског факултета.
Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а, рекао је како је уверен да
ће студенти и професори у овом простору отворити многе научне хоризонте и додао:
– Оно што је ново и веома битно,
млади научници ће учествовати у конкретним пројектима наше компаније. Тако ће добити искуство корпоративне праксе и разумети реалну при-

мену знања у пословним процесима.
С друге стране, НИС ће добити свеж,
иновативни приступ генерација којима припада будућност. То је веома
важно и у процесу дигитализације,

једном од наших најважнијих циљева. У пословном свету ово се зове
„вин-вин” комбинација. Можемо рећи и најбоља могућа сарадња или још
једноставније – будућност на делу.

НИС и универзитети
Крајем 2019. године НИС и Електронски факултет су потписали Уговор о
пословно-техничкој сарадњи, на основу кога су факултету донирана средства за набавку рачунарске опреме.
Предвиђена намена донираних радних станица је обучавање студената
из области машинског учења, које захтева изузетно велике локалне рачунарске ресурсе и велику количину података. Овај простор ће се користити

и за реализацију радионица, предавања и вебинара. Укупна средства која је НИС донирао факултету за опремање и адаптацију простора износе
око пет милиона динара.
Да подсетимо, сарадњу с водећим
факултетима у области дигитализације НИС је започео 2019. године са
Електронским факултетом у Нишу, а
наставио ове године успостављањем
сарадње са Електротехничким факултетом Универзитета у Београду, као и
с Факултетом техничких наука у Новом Саду.
НИС најдуже сарађује са Универзитетом у Новом Саду (од 2010. године)
и та сарадња се развија у домену образовања, истраживања, развоја научнотехничке базе и трансфера знања, као
и подршке стипендирања студената
кроз Фонд за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду. С
друге стрне, у оквиру вишегодишњег
партнерства, НИС сарађује и с бројним факултетима овог универзитета,
попут Технолошког факултета, Техничког факултета „Михајло Пупин” у
Зрењанину, Факултета техничких наука, Педагошког факултета у Сомбору, Економског факултета у Суботици
и Природно-математичког факултета.
Вреди истаћи да је НИС потписао
и меморандуме о сарадњи с Руским
државним универзитетом за нафту и
гас „Гупкин” из Москве и Новосадским универзитетом, у оквиру којих
је предвиђена сарадња у области креирања заједничких мастер-програма
ових универзитета у складу с потребама компаније.

„СРБИЈАГАС”
ПОЗИВА ГРАЂАНЕ

Прикључите се на гас
Jавно предузеће „Србијагас” упутило је позив свим грађанима заинтересованим за прикључење на
дистрибутивну гасоводну мрежу
тог предузећа под следећим промотивним условима: кућни гасни
прикључак Г4 (капацитета шест
м3/ч, довољан за енергетске потребе стандардног стамбеног објекта површине до 150 метара квадратних) кошта 780 евра (у динарској противвредности), уз могућност плаћања трошка прикључења на 36 месечних рата бескаматно. Потребно је да се грађани
јаве ЈП-у „Србијагас” ради евидентирања заинтересованих и дефинисања потребног обима ангажовања
оперативе за извођење радова.
Како тврде у „Србијагасу”, многе фирме из области пројектовања
и изградње унутрашњих гасних инсталација, као и испоруке потребног материјала и опреме (укључујући и гасне котлове), показале су
интересовање да понуде грађанима повољне услове плаћања до 36
месечних рата.

ИНВЕСТИЦИОНИ СИСТЕМ
УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Гумари желе да помогну
Представници репрезентативних
компанија у области гумарске и
хемијске индустрије („Тигaр”, „Трајал” и др.) сагласили су се да је
неопходна промена система посебних токова отпада у Србији, како
би он постао транспарентан и ефикасан. Ефикаснији, инвестициони
систем управљања отпадом омогућио би да у продуженом веку производа само од отпадне гуме, на
пример, настане стотину нових производа. На тај начин, у индустријској симбиози, отпад великих индустрија постаје сировина за мале
бизнисе у гумарској индустрији.

Компаније су спремне да инвестицијама подрже реализацију решења заснованих на принципима
цир ку лар не еко но ми је ка ко би
се гума као сировина вратила у
производњу.

„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА”
РАСПИСАО КОНКУРС
ЗА МЛАДЕ ПРОГРАМЕРЕ

Направи апликацију
Министарство просвете, науке и
технолошког развоја и ове године
подржава конкурс MTS APP компаније „Телеком Србија”. Конкурс
се расписује десети пут и регионалног је карактера, намењен специјализованим гимназијама и одељењима ученика с посебним способностима за математику и рачунарство и информатику (IT одељења). Ученици могу да осмисле и
направе занимљиву, иновативну и
пре свега корисну апликацију за
мобилни телефон или таблет који
користе оперативне системе „Андроид” или iOS.
Да би учествовали на овогодишњем конкурсу, потребно је да ученици у име свог тима до 20. новембра пошаљу попуњен и скениран формулар на имејл mtsappkonkurs@telekom.rs и да директор школе својим потписом и печатом потврди пријемни формулар.
Ако вас занимају апликације, волите програмирање, имате добру
идеју, направите апликацију која
вам може донети вредне награде.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ
Х РА НА ЗА ДУШ У

(Пре)испитивање
ситуација нам изгледа безнадежно. Налазимо се у вакууму ишчекивања да се нешто
промени само од себе. Свака
акција коју предузмемо вуче
енергетски набој претходно
до не се не од лу ке и, са мим
тим, сличан поражавајући,
унапред очекивани резултат.
Тада почиње ново преиспитивање из „главоболно” стресне позиције. Не препознаје
се помоћ драгих људи иако
је надохват руке и неопходна да би се прекинуо зачаПише: Марија Достић,
рани круг ана ли зи ра ња
психолог
претходне и доношења њој
Драги моји, сви смо се, у не- сличне одлуке.
Све што осетимо да нам се
ком животном периоду, нашли у ситуацији да преиспи- дешава пролази кроз сито натујемо одлуке, позицију у ко- ших уверења и тада тек емојој смо се затекли, мишљења, тивно бојимо своје мисли, на
ставове, емотивне и остале основу којих доносимо одлуинвестиције... листа је беско- ке. Заглављивање у сталном
начна. Из овакве перспекти- преиспитивању одлуке и лове гледано, трошимо живот- шег осећаја у вези с њом остани низ у сталном преиспити- виће нас у лошем енергетском набоју по
вању себе.
нас. Свака нова
Већину одлумисао ће личика доносимо аути на претходтоматски, вођену и на тај нани тре нут ним
осе ћа јем. Не До преиспитивања чин ће ра сти
тензија, главообра ћа мо па - долази само зато
бо ља, не за до жњу на њих и
што
нисмо
у
истом
вољство...
потискујемо их
Померање с
не ким сле де - емотивном набоју
ме ста у ко јем
ћим, без уду - у којем смо били
смо се емотивбљивања и анано за гла ви ли
лизирања. Не- када смо
могуће је само
воља настаје ка- одлучивали.
променом енерда се заглавигетског набоја у
мо у истраживању последица које осећа- којем се налазимо. Допустимо на својој кожи, након што ти себи право на грешку из
смо одлучили да (не) уради- које треба научити како је не
понављати, не окретати гламо нешто.
До преиспитивања долази ву кад неко понуди помоћ, не
само зато што нисмо у истом стварати свој свет од огорчеемотивном набоју у којем смо ности, незадовољства, страха,
били када смо одлучивали. сталних главобоља... све ово
Kада страх, бес, разочарање, могуће променом фокуса. Kад
незадовољство... покрећу емо- схватимо да смо ми много
ције, неминовно је да нам више од грешке која је наста„долазе” мисли које појача- ла због ис хи тре не од лу ке,
вају тај осећај и ми делујемо схватићемо и да нам је уз
у складу с њим. Сасвим је проблем дато решење, које
бесмислено изнова и изнова није могуће видети из емо„саслушавати” себе и прету- тивног затвора.
Бити заробљен у преиспирати по нечему што је било.
Најгоре је што на тај начин тивању старих одлука или досебе наново повређујемо. Ка- носити нове, макар и погреда се суочимо с последицама шне, одлука је, као и увек, на
сопствене одлуке, тренутна вама.

ПРЕДНОСТИ САВРЕМЕНЕ ДИЈАГНОСТИКЕ

ШТА СВЕ ОТКРИВА МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА
Развој науке и технике донео
нам је велики бољитак и на пољу медицине, а захваљујући новим уређајима који се користе
у дијагностици данас нам је
пут од симптома до тачне дијагнозе драстично скраћен.
Магнетна резонанца је савремена, безболна и неинвазивна
радиолошка дијагностичка метода, помоћу које се са сигурношћу могу открити бројна обољења. Једна од њених великих
предности је у томе што се за
добијање слике не користи рендгенско зрачење, већ јако магнетно поље и радио-таласи. До
сада, према расположивим чињеницама, магнетна резонанца није показала штетне биомедицинске ефекте по људски
организам, па се може примењивати код свих старосних доба и понављати више пута.
Магнетна резонанца (МР) јесте имиџинг техника која користи магнетно поље и импулсе радиоталасне енергије с циљем прављења слике органа,
ткива и структура унутар тела.
Магнетна резонанца пружа другачији вид информација у односу на рендгенско снимање,
ултразвук или скенер (компјутеризовану томографију – ЦТ),
што значи да је помоћу овог
уређаја могуће уочити проблеме који се не могу видети другим техникама.

Предности у дијагностици
Снимање магнетном резонанцом ради се због великог броја
разлога. Kористи се с циљем откривања здравствених проблема, као што је постојање тумора, крварења, повреде, болести
крвних судова или инфекције.
Може се радити и ради добијања додатних информација о
здравственом проблему који је
виђен рендгенским, ултразвучним или скенерским снимањем.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Лековити колач
од рогача
Рогач је зимзелено дрво које
припада породици махунарки. Иако је познат већ четири
хиљаде година и гаји се на
Медитерану, тек у последње
време постаје све популарнији због својих добробити
по људски организам.
Махуне рогача садрже
слатку пулпу, која се суши, пече и затим меље да бисмо добили
прах односно брашно или мрвице, који се користе у кухињи. И
прах и мрвице су по боји слични какаоу и чоколадним мрвицама,
али је укус рогача заиста јединствен – није горак као чоколада,
већ природно сладак.
Додавањем рогача у исхрану осетићете велику добробит, будући да ова биљка има бројна лековита својства. Пошто рогач има
пуно влакана, а не садржи кофеин, идеалан је за особе које пате
од повишеног притиска. Мања количина шећера и масти чине га
одличном заменом за чоколаду, поготово за особе које желе да
смршају. Велика доза витамина А и Б2 доприносе његовом благотворном дејству на здравље коже и очију. Захваљујући томе
што садржи антиоксиданте – полифеноле, рогач као лек се користи и за смањење нивоа холестерола и ублажавање ризика од настанка срчаних болести, а ова биљка се показала и као одлично
средство за олакшање стомачних проблема и лечење дијареје.
Ево рецепта за одличан здрав колач од рогача. Пенасто умутити четири жуманцета и једну шољу шећера, додати још једну
шољу шећера, те једну шољу млека, 1/2 шоље уља, један прашак
за пециво, 100 г рогача, 100 г сувог грожђа, снег од четири беланцета, једну шољу брашна и три нарендане оцеђене киселе јабуке. Све добро измешати и измесити, па пећи на 180 степени.
Направити глазуру од 50 г чоколаде, једне кашике шећера у праху и једног беланцета и прелити врућ колач. Сећи на коцке тек
кад се потпуно охлади.
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Магнетна резонанца је незаменљива у дијагностици болести мозга, кичменог стуба, крвних судова главе и врата и кичмене мождине. Открива мултиплу склерозу, Алцхајмерову
болест, епилепсију, мождани
удар и акутни шлог. Разликује
врсте тумора мозга, као и степен њихове агресивности. Kад
је реч о лигаментима, тетивама, менискусима, мишићима,
зглобовима – магнетна резонанца је суверена метода. Осим тога, магнетна резонанца открива све болести жучне кесице и
жучних путева. Пре појаве овог
апарата није било начина да се
уоче промене на танком цреву.
Данас се, захваљујући магнетној резонанци, о стању танког
црева добијају прецизни подаци.

Од гинекологије до
кардиологије
У свету се ниједна гинеколошка операција не ради без магнетне резонанце мале карлице, а посебно када се сумња на
неко малигно обољење. Она пре
операције открива да ли је реч
о малигној или бенигној промени, које је величине тумор,
да ли су захваћени крвни судо ви, лим фни чво ро ви или
околни органи.
Савремени модели магнетне резонанце могу да прикажу
структуру срца и аорте, анеури зму и дру ге про ме не на
крвним судовима. Детектују се

урођене срчане мане, као и промене на срчаном мишићу изазване срчаним ударом. Болести
и аномалије бубрега, уретера и
мокраћне бешике некада су откриване интравенском пијелографијом. Пацијент је излаган
штетном зрачењу и морао је да
прима контраст. Данас магнетна резонанца открива скоро све
болести бубрега, уретера и мокраћне бешике, а потпуно је
безбедна за пацијента.

нови, детаљнији преглед магнетном резонанцом конкретног
дела тела како би се јасно видело о каквом проблему је реч.

Како изглед преглед
Уочи прегледа, у соби за припрему најпре се морате скинути

узнемирени или уплашени или
да имате страх од затвореног
простора или буке, добићете
пумпицу – аларм, па у случају
да се лоше осећате, притиском
на пумпицу преглед се прекида. Руке и ноге у току прегледа
никако не смеју бити спојене

Открива дискус хернију
Болови у пределу кичме су један од најчешћих разлога за
одлазак пацијента на преглед
магнетном резонанцом. Без обзира на то да ли је бол лоциран
у пределу вратне кичме или у
слабинском, лумбалном делу
кичме, узрочник је често унапред познат: реч је о дискус
хернији. Језиком лаика речено, када је дискус измештен са
свог уобичајеног места, он притиска нервни корен који пролази крај њега и узрокује бол.
Обичним рендгенским снимком не може се видети положај дискуса, па је магнетна резонанца најбоља метода за дијагностику дискус херније и
представља светски стандард
за преглед таквих пацијената.
Када је реч о прегледу неуролошког система, магнетна резо нан ца пред ста вља злат ни
стандард свуда на свету. Поред
тога што је изузетно прецизна,

и одложити сав накит, пирсинге, сат, наочаре, металне шнале, мобилни телефон, кредитне картице, слушни апарат, зубне протезе, оловке, метални новац, кључеве и сл.
Машина за магнетну резонанцу изгледа као велика цев
са отвореним крајевима. Снимање се изводи тако што најпре легнете на сто који се покреће ка једном отвору машине. Здравствени радник вас све
време током снимања посматра из суседне собе, а ви можете у сваком тренутку да му се
обратите преко микрофона.

ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НИ РИ ЗИ ЦИ
Присуство метала у телу може бити штетно или може
угрожавати вашу безбедност
током снимања магнетном
резонанцом. Управо због тога
пре снимања морате обавестити медицинско особље
уколико имате: металну
зглобну протезу, вештачки
срчани залистак, дефибрилатор, пејсмејкер, металне клипове, кохлеарни имплантат,
метак, шрапнел или други
метални објекат у телу. У том
случају преглед није могућ.
Такође, пре снимања
магнетном
резонанцом
предност магнетне резонанце
је и у томе што је она потпуно
безбедна.

Можете урадити и скрининг
Један од новитета је то да се на
магнетној резонанци може обавити скрининг организма. Њиме је обухваћен преглед мозга,
кичме, абдомена и мале карлице.
За разлику од осталих, тај
преглед обухвата само секвенце, на основу којих се потом
искључују сумње на поједина
обољења. Када би се на таквом
снимку указало нешто сумњиво,
било би неопходно урадити

потребно је да обавестите
медицинско особље уколико
сте трудни. Није довољно
проучен ефекат снимања
магнетном резонанцом на
плод, али вам лекар, ради
сваке сигурности, уместо
ове процедуре може препоручити неку другу.
Нагласите особљу и уколико имате проблема с јетром или бубрезима. Оштећење функције ових органа
може, наиме, бити огранича ва ју ћи
фак тор
за
кори шће ње
кон траст ног
средства.
Ова машина ствара јако магнетно поље око вас и усмерава
радио-таласе ка вашем телу,
што ви нећете осетити. Сама
процедура је потпуно безболна и једина њена мана је у томе што може бити помало непријатна, поготово ако сте клаустрофобични. Боравак у „тунелу” и бука коју апарат производи сигурно вам неће остати у најлепшем сећању, али
ствар олакшава то што знате
да нисте сами: стручно медицинско особље је све време прегле да у кон так ту с ва ма.
Уколико наведете особљу да сте

нити укрштене, јер су у том
случају могуће опекотине.

Без мрдања!
У зависности од врсте, преглед
може трајати 15–45 минута, а
понекад и дуже, што је такође
једна од мана, будући да за све
то време морате бити непомични, јер и најмањи покрет нарушава квалитет слике. Ипак, чињеница је да постоје методе
које су далеко непријатније од
ове, а такву „жртву” заиста вреди поднети зарад добијања прецизне дијагнозе од које вам зависи даљи ток лечења.
Да би се добила прецизна
слика дела тела који снимате,
понекад је потребно коришћење контрастног средства (гадолинијум), које се најчешће убризгава интравенски. Kонтрастно
средство омогућава јасније виђење одређених детаља и код
већине пацијената је његова
примена потпуно безбедна. За
разлику од средства које се користи код скенерског (ЦТ) снимања, ово је другачије и безбедније будући да ређе изазива
алергијске реакције.

Како да се припремите
Преглед магнетном резонанцом не захтева никакву посебну припрему, осим ако није
другачије наглашено. Своју редовну терапију попијте на уобичајени начин, једите и понесите сву пратећу медицинску
документацију која је од значаја за снимање које се врши.
Ради ваше сигурности, пре
започињања прегледа медицинско особље ће вам поставити
неколико питања која се односе на вашу безбедност у току
снимања при примени јаког
магнетног поља.

Страну
припремила
Драгана

Кожан
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ТЕМА БРОЈА
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ГРАЂАНИ СРБИЈЕ МОЋИ ЋЕ ДА БИРАЈУ ЧИЈУ ВАКЦИНУ ПРОТИВ КОРОНЕ ЖЕЛЕ

КОЈУ ВАКЦИНУ ДА ПРИМИТЕ: РУСКУ,
КИНЕСКУ, ЕНГЛЕСКУ ИЛИ АМЕРИЧКУ?
Русија, Америка, Кина, Велика Британија, готово сви научници великих светских сила
последњих месеци напорно раде како би пронашли вакцину
против коронавируса, а како
надлежни у нашој земљи истичу, грађани Србије моћи ће
да бирају коју вакцину желе да
приме. И није само ствар у томе ко ће први до циља, већ чија ће вакцина да буде потпуно
ефикасна и безбедна, а и то је
оно на шта првенствено апелује наша струка.
– Вакцина против коронавируса коју Србија буде увезла и
коју као држава будемо препоручили биће сасвим сигурно
безбедна вакцина. Ако буде више вакцина које испуњавају све
услове и стандарде и могу да
се региструју у нашој агенцији
за лекове, набавићемо их све,
па ће онда грађани моћи да
бирају коју вакцину желе – рекао је раније министар здравља Златибор Лончар.
Дакле, није битно да ли је
руска, кинеска или америчка,
већ да је потпуно безбедна и
ефикасна, а то је нагласио и др
Срђа Јанковић.
Он је, коментаришући вакцине, рекао да је јако битно од
чега се састоје и њихов састав
из стручног аспекта и истиче
да је народу углавном битно
одакле долази, али и да то није од пресудног значаја.

Она је тада у једном интервјуу истакла да је врло добро
што су Руси користили „умртвљен” аденовирус. Како је рекла, цео свет има аденовирусе
у популацији, те би било проблематично да су користили
жив аденовирус.
– Они су узели аденовирус
који је носилац и неће изазвати болест, а на њега су угради-

вакцину и на себи – указала је
др Ана Глигић.
С друге стране, епидемиолога др Зорана Радовановића је
вест о вакцини изненадила и
сматра да је то храбар потез.
– Лоша страна руске вакцине била би ако су оманули и
ако се прикаже да вакцина носи неочекиване ризике. То би
био ударац за све остале, јер
би се у популацији створио отпор и много већа опрезност и
законодавци би били опрезнији – сматра епидемиолог Зоран Радовановић.
Он је додао и да је то „маркетиншки интересантно”.
– Постигнут је циљ, цео свет
прича о вакцини, а они воле да
буду први. Има стратешку димензију, уверени су у успех вакцине мада су је тестирали на
само 38 особа, очекивало се да
тај број буде вишеструко већи
– рекао је раније.

И друга у плану
И др Предраг Кон је, одговарајући на питање на основу чега ће бити донета одлука о томе која је вакцина најбоља, рекао да не постоји најбоља вакцина, већ или је регистрована
за употребу или није.
Говорећи о имунизацији, епидемиолог др Дарија Кисић Тепавчевић рекла је да је то искључиво здравствено питање.
– Када ће се увести нека вакцина, постоји јасан протокол
који је базиран на стручним
елементима. Никакав други параметар и критеријум не може
да дође у обзир. Када је у питању вакцина против ковида19,
иако се сви труде да је направе, у овом моменту ниједна није направљена, нити је у фази
да би могла да се прими у ближем вре мен ском пе ри о ду –
истакла је она раније.

ли онај део садашње короне
који ће дати имунитет. Реч је о
само једној карици нуклеинске киселине која даје имунитет. Руски научници су јако добри стручњаци и вакцина је сигурно безбедна – сматра Ана
Глигић и додаје да би се вакцинисала руском вакцином.
Клиничка испитивања су покренута средином јуна и свих
38 добровољаца је развило имунитет на коронавирус, а нуспо ја ва ни је би ло. Ме ђу тим,
поједини стручњаци су изрази ли сум њу у ефи ка сност
вакцине јер је премали узорак
добровољаца.
– Битно је да се узме репрезентативан узорак и Руси су то

Прва фаза клиничких тестирања друге руске вакцине против
коронавируса центра „Вектор”
показала је да је она потпуно
безбедна, да стабилно реагује на
мутацију вируса и да најмање
шест месеци штити од короне.
Директор Одељења за зоонотске инфекције и грип Државног научног центра за вирологију и биотехнологију „Вектор” Александар Рижаков истиче да ова вакцина „не ствара
доживотни имунитет, што је
добро, јер се не праве никакве
промене за цели живот”.
Он прецизира да „Векторова” вакцина нема ограничења
за ревакцинацију.
– Тре нут но мо же мо би ти
мирни, а мислим да ће тако
бити и у будућности, јер ова

Руси су били први
Прва вакцина против коронавируса у свету, која је регистрована 11. августа, названа
је „Спутњик 5” и на бази је аденовируса. За њу је већ одређена и цена и за међународно тржиште биће у почетку најмање 10 долара за две дозе.
Након што су стигле вести
из Русије о вакцини, огласили
су се и наши стручњаци те изнели своје мишљење о овом
подвигу.
Један од најпознатијих српских вирусолога Ана Глигић
изјавила је да су руски научници јако добри стручњаци и
да је вакцина против коронавируса сигурно безбедна.

добро урадили. Када се тестира на хиљадама људи, ту су грешке неизбежне и 30 одсто је
тад сигурно лажно позитивно
или негативно. Не сумњам да
су руски стручњаци тестирали

вакцина прилично стабилно реагује на мутације вируса – наглашава Рижаков.
Када дође до завршне, треће
фазе, биће тестирано најмање
3.000 добровољаца.

Русија је прва званично регистровала вакцину против коронавируса, а у тој трци велики конкурент је и Кина, која
тестира 11 вакцина.

Кинеска брзина
Кинески министар науке и технологије Ванг Џанг рекао је раније да се спроводе клиничка
тестирања 11 вакцина, а да су
четири вакцине већ ушле у трећу фазу тестирања.
Три вакцине развија одељење државног кинеског фармацеутског гиганта „Синофарм”
и „Синовак бајотек” у оквиру
државног програма, док четврту развија „Кансино бајолоџикс” и њена употреба у кинеској војсци одобрена је у јуну.
Како је речено у кинеском
Центру за контролу и спречавање болести, вакцине против коронавируса које се развијају у Кини могле би да буду
спрем не за упо тре бу већ у
новембру.
Тако је кинеска компанија
„Кансино бајолоџикс” развила
вакцину засновану на аденовирусу Ад5 у сарадњи с кинеском Војномедицинском академијом. У мају су објавили
обећавајуће резултате фазе 1,
а тврди се да је фаза 2 показала (мада ти резултати још нису објављени) да вакцина покреће снажан одговор имуносистема код људи. Кинеска војска је 25. јуна одобрила вакцину на годину дана као „специјално неопходан лек”. „Кансино” још није објавио да ли ће
вакцинација овом вакцином
бити обавезна или опциона за
кинеске војнике.
С друге стране, приватна кинеска компанија „Синовак бајотек” тестира неактивну вакцину звану „Коронавак”. У јулу је објављено да су фазе 1 и 2
на 743 добровољца показале да
нема озбиљних споредних ефеката и да производи реакцију
имуносистема код људи. „Синовак” је покренуо фазу 3 у
Бразилу у јулу и тренутно гради постројење за производњу
100 милиона доза годишње.
Говорећи о кинеској вакцини, епидемиолог др Предраг
Кон навео је да претпоставља
да се ради о проблему из правне области, те да постоје врло
јасне процедуре око тога како
се одређена вакцина набавља.
– Ми имамо врло јасан закон о лековима и медицинским средствима и врло је важно да се ово на неки начин
правовремено одради. Земља
која хоће да региструје било
који медицински препарат, у
овом случају вакцину, прво се

јавља таквој агенцији. Сигуран
сам да је Агенција за лекове
упућена у све. Претпостављам
да је про блем с ки не ском
вакцином у правној области –
истакао је Кон за Н1.

И ако би се „на прву лопту”
рекло да обустава тестирања
ове вакцине изазива неповерење, ако се погледа с друге стране, то је заправо и добра вест.
Истраживање јесте било прекинуто, али то значи да су се
детаљно даље анализирали састави вакцине и додатно се ради на даљем усавршавању како би на крају вакцина била
што боља и поузданија.
О ранијој обустави тестирања оксфордске вакцине говорио је и Јанковић.
– Говори се да су вакцине
штетније од болести, то никада није тачно, па неће бити
тачно ни сада. Када се било
коме деси нешто што се зове
нежељени догађај, погорша се
стање, не процењује се одмах
да ли има везе с вакцином, него се прво обуставља тестирање, па се раде процене. Може
да се деси било шта независно
за истраживање. Тим који води студије констатовао је да
нема везе с вакцином па се истраживање наставило – рекао
је раније Јанковић.

Трампова вакцина

Завршна клиничка испитивања вакцине против коронавируса коју су развили „Астра Зенека” и Универзитет Оксфорд,
обустављена је раније након
што је уче сник ис пи ти ва ња
имао нежељену реакцију.
Добровољац због кога је испитивање обустављено наводно
је почео да пати од неуролошких

Баш као и Кина, Русија и Велика Британија, своју улогу у
спасавању света има и Америка, те се и тамошњи научници
боре за вакцину која је од животног значаја.
Генерални директор америчке фармацеутске куће „Фајзер”
Алберт Бурла изјавио је да ће
до краја октобра вероватно бити познато да ли је „Фајзерова” експериментална вакцина
против ковида 19, која је у фази кли нич ких ис пи ти ва ња,
ефикасна.

симптома повезаних с ретким
упалним поремећајем кичме
на зва ним
тран свер зал ни
мијелитис.
Ме ђу тим, не за ви сно те ло
спровело је хитну истрагу тог
случаја, а испитивање вакцине
је потом настављено.
Како је саопштено из Универзитета Оксфорд, независна
истрага је завршена и, у складу с препорукама британске
регулаторне агенције за медицинске производе МХРА, испитивања су настављена на свим
локацијама на којима су и раније вршена.

„Фајзерова” вакцина, развијена у сарадњи с немачком биотехнолошком фирмом „Бајонтек”, већ је у производњи, а
Бурла је истакао да су произведене стотине хиљада доза.
Он је рекао да ће број људи
који ће примити вакцину у
оквиру треће фазе клиничких
испитивања бити повећан с првобитно планираних 30.000 на
44.000, као и да ће старосна и
расна структура прималаца вакцине бити проширена ради већег обима и поузданости прикупљених података о њеним
ефектима.
(Aгенције)

Енглези не стају
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Када ће „Хигијена”
односити кабасти отпад?

Петак, 9. октобар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОСЛЕДЊЕ ПРИПРЕМЕ ПРЕД ГРЕЈНУ СЕЗОНУ

ЈКП „ГРЕЈАЊЕ” ОБЕЋАВА:
ЗА ПАНЧЕВЦЕ НЕМА ЗИМЕ
У току су функционалне
пробе, сезона почиње
15. октобра
Цурење воде из
инсталација одмах
пријавите диспечерима

У оквиру акције „Октобар – месец
чистоће”, коју традиционално организује ЈКП „Хигијена”, радне јединице „Чистачи” и „Одношење отпада” односиће кабасти отпад у периоду од 1. до 30. октобра, од 7 до 15
сати. У истом том периоду грађани
могу добити додатна објашњења о
овој акцији путем телефона 327-000
и 310-203.
Ево информација за све наше суграђане који су се распитивали када
ће радници „Хигијене” односити кабасти отпад из њихових насеља и када да припреме стари намештај, белу технику, амбалажу, ауто-лимарију, гуме, баштенско смеће и сав други отпад изузев грађевинског шута.

Додатна објашњења о
акцији „Октобар – месец
чистоће” можете добити
путем телефона 327-000
и 310-203.
У по не де љак, 12. ок то бра, на
распореду су следеће улице: Карађорђева од Моше Пијаде до Книћанинове, Танаска Рајића, Книћанинова, Светозара Шемића, Јовице Безуљевића, Славка Бокшана и простор око Железничке станице Аеродром, Јабучки пут и Караула, као и
насеље Скробара.
У уторак, 13. октобра, кабасти отпад треба да припреме становници
следећих улица: Светог Саве, Ружине, Кочине, Синђелићеве, Браће Југовић, Југ Богдана, Милоша Обилића, Мајке Југовића, Топлице Милана,

Косанчић Ивана, Моше Пијаде, Нишке, Краљевачке, Ивана Милутиновића, Стевице Јовановића, насеља
Котеж 1 и Котеж 2, као и Машинска
школа.
У среду, 14. октобра, на реду је
део насеља Војловица, односно улице: Јанка Чмелика, 7. јула, Добровољачка, Гробљанска, Борачка и Пољска, као и насеље Топола.
У четвртак, 15. октобра, акција се
наставља у Војловици, а отпад ће се
скупљати у следећим улицама: Спољностарчевачкој, Јаношиковој, Светозара Марковића, Шандора Петефија, Братства–јединства, те у ОШ
„Братство–јединство” и ОШ „Браца
Петров”.
У петак, 16. октобра, чистачи ће
радити по позиву грађана и обилазити терен који су посетили од 12.
до 15. октобра.
У седмици након тога на реду је
Старчево: у понедељак, 19. октобра,
чистачи ће најпре обићи доњи крај
села, у уторак ће проћи кроз горњи
крај, у среду кроз Шумице, а у четвртак поново кроз горњи крај. За
петак, 23. октобар, предвиђен је рад
по позиву грађана, а радници „Хигијене” ће још једном обићи цело
село.
У понедељак 26. октобра на распореду су први и други рејон Долова, а у уторак 27. октобра трећи и
четврти рејон истог села. У среду
28. октобра кабасти отпад треба да
припреме становници Стрелишта и
насеља Стари Тамиш, као и Основне школе „Мика Антић” и „Браца
Петров”.
У четвртак и петак 29. и 30. октобра „Хигијена” ће радити по позиву
грађана и обилазити све улице које
су биле обухваћене овом акцијом
током читавог месеца.

На прагу предстојеће грејне сезоне
2020/2021. завршавају се ремонти и
припремни радови на опреми за произ вод њу и ди стри бу ци ју то плот не
енергије – кажу у панчевачком ЈКП-у
„Грејање”.
Према речима директорке тог предузећа Зденке Јокић, „Грејање” је упутило захтев дистрибутеру, ЈП-у „Србијагас”, да најкасније до 7. октобра
пусти гас, изврши отварање мерно-регулационих станица и пребаци систем с летњег на зимски режим рада.
– По добијању гаса по зимском режиму ЈКП „Грејање” покреће котлове
за загревање топле воде и полако уводи функционалне пробе рада свих
постројења за производњу и дистрибуцију топлотне енергије до крајњих
корисника. Напомињемо да функционалне пробе служе за проверу рада
енергетских објеката, топлана и котларница, чиме се уједно проверава
функционалност топловодне мреже,
топлотних предајних станица, а по
потреби и грејних инсталација, како
би од 15. октобра, када је званични
почетак грејне сезоне, а у складу с
временским условима, цео систем могао да стартује без већих проблема и
хаварија – истакла је Зденка Јокић.
Она је апеловала на кориснике услуга да ових дана обрате пажњу на исправност својих унутрашњих инсталација и да, ако примете цурење воде,
квар пријаве Диспечерском центру
путем телефона 315-400.

Велика улагања
Да за грађане Панчева „не би било
зиме” током предстојеће зиме, „Грејање” је у протеклом периоду уложило значајна средства у радове и набавку нове опреме.
– На топлани на Котежу у току је
извођење радова на повезивању новог
котла вредности скоро 58 милиона

динара и снагe 25 MW на постојећи
систем како би могао да буде укључен
у производњу топлотне енергије у предстојећој сезони. Ово је други нови котао набављен у последње три године,
чиме ће производња топлотне енергије у топланама ЈКП-а „Грејање” бити
подигнута на виши и безбеднији ниво
уз смањење потрошње гаса. Извршени
су повезивање и пуштање контејнерске котларнице за загревање санитарне топле воде набављене прошле године, електроремонти котларница и горионика, те баждарење 353 мерила топлотне енергије (калориметара). Приводи се крају њихово поновно повезивање. Ремонтоване су транспортне пумпе и вентили на топланама и у подстаницама, замењене дотрајале цеви у

соларно кровно поље на постојећи систем загревања санитарне топле воде.
– Уз соларно постројење од 700 kW
финансирано претходних година из
IPA програма прекограничне сарадње и ново постројење донирано од
стране америчке агенције USAID од
350 kW, Панчево данас поседује највеће соларно термално постројење на
Балкану – истиче Зденка Јокић.

Радови на топловодима
Када је реч о радовима на дистрибутивној мрежи, пре свега на топловодима, након грејне сезоне, каже Зденка Јокић, завршено је измештање дела топловода и изграђен нови шахт
на Кеју Радоја Дакића у оквиру градског пројекта „Потамишки колектор”.

БЕЗ ПО СКУ ПЉЕ ЊА
Према речима директорке „Грејања”, након прошлогодишње корекције цене услуге грејања за
грађане који услугу плаћају по метру квадратном грејане површине
стана, од 6,1%, повећање цена
услуга у наредном периоду није у
плану. Проблеме и даље праве
дужници.
– Редовне платише у континуитету остварују попуст од 5% за
објектима по налозима, уграђени диктир-системи у подстанице и саниране
хаварије топловода на неколико потеза у систему. Увелико се допуњава водом систем инсталација по објектима
како би се извршили сви неопходни
радови и провере до почетка нове грејне
сезоне – навела је директорка „Грејања”.

Соларно постројење
Поред свега наведеног, у складу с преузетим обавезама из Меморандума са
аме рич ком ор га ни за ци јом USAID
(Америчка агенција за међународни
развој) о донацији 200 плочастих соларних колектора и пратеће опреме с
документацијом, вредној око 100.000
долара, ЈКП „Грејање” је у протеклом
периоду извршило и потпуну реконструкцију крова са челичним носачима за колекторе и повезало ново

измирење својих рачуна до 20. у
месецу, али нажалост велики број
дужника и даље не извршава своје обавезе. Ми у континуитету апелујемо на њих да реагују по добијеним опоменама и дођу да се договоримо како да на најбољи начин, а у складу с прописима, измире своја дуговања и избегну додатне трошкове утужења и извршења – истакла је Зденка Јокић.
– Израђене су и армиранобетонске
плоче као заштита топловода на Тргу
краља Петра I и Његошевој улици,
као учешће у пројекту Града на свеобухватној реконструкцији ових улица. Завршено је постављање прикључног топловода за кориснике нових
објеката у Карађорђевој 10 и Лава Толстоја 62. У току су радови на изградњи топловода дужине 400 метара за
потребе новоизграђене стамбене зграде за социјално становање у Улици
Радивоја Кораћа б. б. на Стрелишту.
У току прошле године, ради безбедности и заштите објеката, постављена
је ограда око топлане на Котежу, а током овог лета ограђена је и топлана
на Содари – набројала је Зденка Јокић импресиван број задатака које су
радници предузећа којим она руководи обавили током протеклих месеци.

НАША АНКЕТА
У КОЛИКО САТИ ИДЕТЕ НА СПАВАЊЕ?

Квалитетан сан је кључан за здравље

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

Следећег четвртка без
струје више делова Панчева
Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на електричној мрежи, у четвртак, 15. октобра, искључења струје планирана су за више делова града.
Најпре ће, од 8.30
до 10 сати, без струје
оста ти ста нов ни ци
Улице Михајла Петровића Аласа од броја 1
до броја 9 и објекат на
адреси Јована Павловића 6. Истог дана, од
10.30 до 12 сати, струје неће имати наши
суграђани који живе у
Улици Руђера Бошковића 1–19 и од 16-б до 28, и Исидоре Секулић 12–16 и 13–19, односно
у делу те улице од Улице Милана
Ћурчина до Вељка Влаховића. Струје неће имати ни цела Улица Милана
Ћурчина, Улица Вељка Влаховића

Страну
припремила
Драгана

Кожан

2–8 и од 1 до 7-д, односно део те
улице од Улице Руђера Бошковића
до Улице Михајла Петровића Аласа.
У че твр так, од
12.30 до 14 сати, искључења су планирана за део Улице Исидоре Секулић од Улице Војислава Илића
до Улице Јована Павло ви ћа, за тим за
Улицу Јована Павловића 2 и 4, целу Улицу Лазе Костића, за
део Улице Ивана Мажуранића од Војислава Илића до Лазе Костића и за Улицу Руђера Бошковића 12–16.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће у
случају ранијег завршетка радова
напајање корисника бити укључено
пре планираног времена.
Информације о искључењима редовно се ажурирају на сајту „Електровојводине”. Квар на електродистрибутивној мрежи можете пријавити на телефон 319-220.

О. КУКРИЋ

М. ТРЊАНАЦ

В. НАЈДОВСКИ

М. ЉУБИЋ

Знамо из искуства да посао и друге
обавезе неретко одређују количину
нашег сна. Деси се да уђемо у „машину”, па организам навикнемо на лоше и недовољно спавање. Иако понекад изгледа да је све то могуће издржати, није увек тако.
Сан је веома битан за концентрацију, имунитет, метаболизам. Понека слабо проспавана ноћ је у реду,
али ако патите од хроничног недостатка сна, то ће се одразити и на
ваше здравље и на квалитет вашег
живота.

у пензији, не спава ми се иако сам мислила да ће бити другачије. Волела
сам некада и до десет да одспавам.

ОЛГА КУКРИЋ, пензионерка:
– Успевам да одспавам довољно,
баш колико ми је и потребно. Најкасније око поноћи идем у кревет и већ
око седам, пола осам сам будна. То је
оптимално, осам сати, колико лекари
и препоручују за добар сан. Мени је
важно да будем наспавана. Не практикујем да спавам по подне. Ако сам
неку ноћ пробдела, само легнем раније тог дана како бих надокнадила. У
супротном бих покварила сан, па бих
устала мрзовољна. Иначе, откако сам

ВЕСНА НАЈДОВСКИ,
слободна уметница:
– Не жалим се, спавам довољно.
Некад се наспавам, али некад и не.
Мој посао је такав, креативан: кад се
упослим и залетим, онда нема спавања. Обично легнем око један, пола
два. Будим се у 8 сати. Спремим се и
одем на базар, али нисам уморна.
Иначе немам прилику ни током слободних дана да спавам дуже. Недељом устајем раније како бих спремила доручак и ручак.

МИРОСЛАВ ТРЊАНАЦ, пензионер:
– Идем на спавање у поноћ и устајем у пола осам. То ми је сасвим довољно сна, тих седам и по сати. Осећам се одморно. Ни викендом не спавам дуже. Пред спавање уопште не
гледам телевизију. Пратим само када
се игра неки спорт или гледам неке
серије. Дневник строго избегавам, забрањено ми је из здравствених разлога.

Б. ТОШИЋ

Н. ТОШИЋ

МИОМИР ЉУБИЋ, ветеринар:
– Успем да се одморим колико ми
треба. Прилагођавамо се нашем детету, он је мали, рано устаје и рано
леже. Око 8-9 сати ми чак идемо да
спавамо (смех). А будимо се око шест.
У мирном делу града смо, уживамо у
квалитетном сну. Немамо шансе ни
викендом да спавамо дуже због малог.
Он се буди тачно у одређено време.
БРАНИСЛАВ ТОШИЋ,
пољопривредни техничар:
– Не спавамо довољно. Због посла,
деце, обавеза, уобичајеног живота такорећи. Данас се живи брзо. Нисмо
неке спавалице. Навикли смо већ да
устајемо рано и то је то. Колико обавезе дозвољавају, толико спавамо.
НЕВЕНА ТОШИЋ, биротехничар:
– Имамо двоје деце, обавезе нас
притискају и одређују наш сан. Али
се не жалимо, јер смо се привикли. У
просеку шест сати успемо да одспавамо. Осам сати је препоручљиво, али
тако је како је.
Јелена Катана
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СУМОРНА СЛИКА ОВИХ ДАНА НА ДЕЛУ ВОДОТОКА КОД БРЕСТОВЦА

ХОЋЕ ЛИ ПОЊАВИЦА ПРЕСАХНУТИ?!
Главни „кривац”
енормна суша

операцију попут механичког вађења муља. А пре тога би требало урадити хидролошки елаборат с геодетским снимањем,
који би сам могао да кошта око
триста хиљада динара по једном профилу. Притом, то се не
ради ако не постоји обезбеђена
нека свота новца за само измуљавање, јер се у Поњавици ситуација мења из године у годину, па рецимо постојећи елаборат из 2006. године више уопште није мериторан – истиче
запослена у „Зеленилу”.

Надлежни кажу да
је то, ипак, редовна
природна појава
Ових дана на делу Поњавице
код моста у Брестовцу може се
видети предапокалиптичка сцена: испуцала земља тамо где
обично треба да буде водена
површина...
То је забринуло многе љубитеље природе, а о чему је заправо реч?

Биће и смуђа у Поњавици?!

„Муљевита” ситуација
Према речима једне од надлежних за овај парк природе,
Жење Маринковић, саветника за просторно планирање из
ЈКП-а „Зеленило”, на поменуту појаву превасходно је утицала суша, као и низак водостај околних водотокова од којих зависи количина воде на
Поњавици.
– Може се рећи да је пресли ка на си ту а ци ја на свим
сличним теренима, што смо
сазнали у контакту с људима
из покрајинског Завода за заштиту природе. Иначе, реч је о
мање од десет одсто укупне површине Поњавице, иако ни то
није мало. Што се нас тиче,

Испуцало блато жељно чекало добру кишу!
својски смо се ангажовали да
се подробно информишемо код
стручњака који се баве хидрологијом, а они кажу да проблем датира од педесетих година прошлог века. Наиме, тада је читав слив Дунава био
поплавно подручје, па је донета одлука да се пољопривредне парцеле наводњавају, односно да се одводњавају водоплавне површине, како не би

СЕП ТИЧ КЕ ЈА МЕ МНО ГО ВЕ ЋИ ПРО БЛЕМ!
У жељи да дође до адекватне машине за одржавање
Поњавице, ЈКП „Зеленило”
је, заједно с румунским
партнерима, својевремено
конкурисало код иностраних фондова.
– Међутим, те године су
биле велике поплаве, па су
та средства преусмерена ка
одбрани угрожених подручја, иако је наш пројекат добро оцењен. Али наставићемо и убудуће сличне иницијативе. Треба истаћи да,
ипак, одмуља вање није

коначно решење, већ изградња канализацијe, пре
свега у Омољици, као и затварање тамошњих бројних
пропусних септичких јама,
јер нико из села неће направити непропусну јаму и
звати недељ но цистерну
како би их празнио. Велики
проблем је и ђубрење вештачким ђубривом околних
њива, јер ђубриво се слива
и стиже до воде, где утиче
на интензиван раст вегетације – нагла шава Жења
Маринковић.

културе страдале од поплава.
Потом су ископани и канали,
што је довело до тога да је све
мање воде у стајаћим водама
попут Поњавице или, рецимо,
оближње Наделе, која такође
лагано пресушује. Нажалост,
такви барски системи природно теже да пређу у сува станишта, иако је нама намера да
она остану влажна и у том смислу чинимо све што је у нашој
моћи – каже Маринковићева.
Иначе, овако нешто се не догађа први пут, већ периодично
кад год нема кише, као рецимо пре две године, када је по
налогу „Зеленила” багером проширивано корито, што се поново планира у проблематичним деловима.
– Узгред, обавили смо и више анализа муља, што је показало да у њему нема тешких
метала. Стога, у складу са условима по питању хемијског састава, које је прописао поменути покрајински завод, можемо да га безбедно лагерујемо
на обали. Нажалост, то изискује велико улагање, јер Поњавица је дугачка око 7,5 километара, па је неопходно много новца за једну тако комплексну

То предузеће, као законски старатељ Поњавице, намерава да
ускоро започне пошумљавање
око седам хектара околног државног земљишта изузетог из
лицитација за закуп.
– И то ће допринети смањењу количина честица нанетих
еолском ерозијом, то јест ветром, са околних њива у Поњавицу, што такође доприноси количини муља на дну корита. Поред тога, ове године
наши чувари почели су и селективни излов инвазивних врста риба, па су извадили преко
осамсто килограма америчког
сома или цверглана и триста
килограма бабушке. С друге
стране, кренули смо и с порибљавањем шаранском млађи и
смуђевим гнездима од врбовог
прућа заједно са оплођеном
икром, који се доносе у кавезима метар са метар. Они се
потом стављају у дубљу воду,
како јајашца не би била поједена, а након извесног времена се ваде. Тако би смуђа сада
требало да буде у Поњавици.
Наравно, алохтоне или инвазивне врсте увек су прилагођеније сваком станишту и угрожавају млађ аутохтоних врста,
али ми чинимо све како бисмо
је спасли – напомиње саветница за просторно планирање.
Добра вест је да се у одбрану
Поњавице све више укључују и
невладине организације, јер то
је упра во оно што тра же и
Европска унија и ИПА фондови када је реч о одобравању
пројеката.

ОСНОВАНО ХУМАНИТАРНО УДРУЖЕЊЕ У КАЧАРЕВУ

Волонтери сада функционишу и формално
У време најжешће пандемије
у Качареву се искристалисала
неформална група грађана окупљена око Месне заједнице која је свакодневно била на услузи суграђанима, као и другим
људима из окружења.
Они су се на терену сусретали с различитим потребама грађана и током времена су схватили потребу да наставе даљи
рад, али и да се региструју као
званична организација. Вођени том идејом, недавно су направили оснивачку скупштину
и усвојили статут, чиме су и
званично постали Удружење
грађана „Волонтери Качарево”.

Даме које су већ показале племенитост
Том приликом је изабрано и
руководство, па је председница
постала Снежана Златановић,

потпредседница Зора Чубрић,
а чланице су Данка Ајрулај,
Ирис Васић, Сара Крстић и

Не пали лишће ни стрњику!
Гошћа интервјуа Татјана Божић, чланица Градског већа задужена за образовање, углавном је говорила о бризи о образовању у условима пандемије,
а у рубрици „Кафенисање у
’Ђерму’” детаље из животне
приче изнео је Аца Димитрић,
дугогодишњи месни активиста
и челник локалног Савета и
Извршног одбора. „Лице с насловнице” је Тања Батањски,
запослена у Дому културе, која поред осталог воли да пеца,
а активна је и у администрацији рагби клуба. За „Старчевач ке бра зде” го во ри ли су
новопечени пиљари и будући

супружници Сузана Вукосављевић и Иван Рашков, а Милица
Величковић се представила у
рубрици „Култиватор”, у којој
је било речи и о старчевачким
Јеврејима.
Нису изостале ни стране посвећене школи, култури, извиђаштву и спорту, као ни рубрике „Цртице из прошлости” и
„Старчевачким шором”.
У анкети су се читаоци „Старчевачких” изјашњавали о увођењу 5Г интернетских мрежа
и нешто више њих било је против тога, пре свега зато што су
поверовали причи да је то штетно по здравље.

Банатски Брестовац: У Месну заједницу су стигле мапе
за лицитацију пољопривредног земљишта у државном
власништву. Радници ЈКП-а
„Зеленило” косе амброзију ван
насеља, а тренутно су на Поњавици. Дом културе организује 10. и 17. октобра радионице веза (пријаве на телефон 066/362-352).
Банатско Ново Село: Након
што су два дана грађани протестовали испред Месне заједнице, незадовољни ширином подлоге од 4,2 метра у
улицама које треба да буду асфалтиране, и потом обавили
састанак с градоначелником,
поменути коловоз биће проширен на 4,7 метара. Тако су

сада у току радови у улицама
Братства– јединства, Жарка
Зрењанина и ЈНА. Роман „Via
Dolorosa” аутора Дарка Јешића промовисан je у суботу, 3.
октобра, у библиотеци Дома
културе. У плану је снимање
румунског це-деа с вокалним
солистима из Новог Села.
Долово: Продукција ТВ емисије „Kућа од срца” започела
је радове на градњи куће за
породицу Миловановић у Улици Саве Kовачевића, у којој је
управо у току асфалтирање.
Бојан Војнов је освојио прву
награду на фестивалу у Смедереву за етнографски запис
с филмом „Kолевка времена”.
Глогоњ: Након завршетка асфалтирања улица почели су

радови на чишћењу и профи ли са њу ка на ла дуж но воас фал ти ра них
ули ца.
Циркуска представа са животињама је, на задовољство
најмлађих, приређена проте кле сре де на спорт ском
центру. Фудбалери су од куће ремизирали с гостима из
Опова.
Иваново: Школа је обележила Деч ју не де љу про те кле
недеље, уз поштовање свих
прописаних мера.
Јабука: Радници ЈKП-а „Вод-ком” недавно су чистили све
уставе које иду према Тамишу и сада су све проточне.
Месна заједница наставља инвестирање у сеоско гробље,
тако што га проширује, а у
току је и бетонирање нових
стаза. Управа КУД-а „Васил
Хаџиманов” уписује нове чланове сваког понедељка и петка од 19.30.
Качарево: Недавно је и формал но осно ва но Удру же ње
грађана „Волонтери Качарево”, које ће се бавити хуманитарним радом.
Омољица: Због лошег стања
на Поњавици, тренутно два
удружења – „Апликација Поњавица” и „Панчево није рупа” – прикупљају петицију за
њено одмуљавање.
Старчево: Радно време музеја у октобру је уторком, четвртком и суботом од 17 до
19 сати, средом од 13 до 15
сати, a недељом сат дуже, док
је за посете у радно време (9–
15) потребно позвати на бројеве телефона 631-144 или
063/565-752. У оквиру Дечје
недеље позориштанце „Шаре ни сун цо кре ти” из во ди
представу „Није тешко бити
чист” у четвртак, 8. октобра,
у Дому културе.

У ТОКУ РАДОВИ НА РУМУНСКОЈ
ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ

Обнова доловачког
храма

Нела Савић, која истиче да
им је циљ активирање читаве
заједнице.
– То је једини начин да се,
пре свега, детектују проблеми, а онда и решавају. Качаревци су показали да су солидарни, хумани и једни за друге када то затреба. Читава заједница се укључила, од појединаца до привредних субјеката, како би олакшала живот
су гра ђа ни ма ко ји ма је то
потреб но, на ро чи то у овим
кризним моментима. Тако и
још ја че на ста ви ће мо и
убудуће – наводи ова хумана
Качаревка.

НОВО ИЗДАЊЕ „СТАРЧЕВАЧКИХ НОВИНА”
Септембарски, или 322. број
старчевачког гласила почиње
информацијом о томе да није
дозвољено паљење лишћа испред куће и у дворишту, као
ни стрњике у пољу, о чему је
нашироко писано на наредној
страни у тексту под насловом
„Ватра – злочин према нашим
њивама”.
Следи извештај са седнице
Савета Месне заједнице на којој је усвојен нацрт буџета за
наредну годину, док се у доњем делу исте стране налази
вест о почетку радова на путу
Старчево–Винча.

Месне актуелности

Румунска православна црква
у Долову, посвећена Преносу
моштију Светог Николе, има
традицију од близу 130 година, а у току је реновирање тог
верског објекта, које се, према речима члана тамошњег
црквеног одбора Богдана Дражилова, обавља фазно.
– У току је санација лима,
као и фарбање фасаде. Поред тога, пре неколико година обновили смо кров и поставили олуке, али смо то сада морали да дорадимо. Обнова тече у етапама, пре свега због недостатка новца, јер
све углавном финансирамо
од добровољних прилога верника, као и од издавања нешто црквене земље у закуп.
Пла ни ра мо да сре ди мо и

фасаду на главном броду цркве, али то опет мора да сачека док не прикупимо средства – каже Дражилов.
Иначе, румунска црква у
Долову, посвећена такозваном летњем Светом Николи,
одвојила се од српске 1872.
године, а изградња поменутог храма започета је 1890.
године и завршена две године касније. Убрзо је освештана и постављен је иконостас,
који су донирали тадашњи
сликари наивци.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Изложбе
Петак, 9. октобар, 19 сати, Галерија савремене уметности:
изложба радова Михајла Васиљевића под називом „Ултимативна валута”.
Уторак, 13. октобар, Народни музеј Панчево: изложба слика
Александра Алимпића под називом „Образ и појаве”.

Представе
Субота, 10. октобар, 12 сати, дворана Културног центра: представа „Звездан” Јиржија Штреде у извођењу Позоришта за
децу „Звездица” из Зрењанина.
Среда, 14. октобар, 19.30, дворана Културног центра: представа Растка Папића „Црвени шешир”. Играју Мина Лазаревић и Нада Блам.

Тематски програм
Понедељак, 12. октобар, 19 сати, Градска библиотека: промоција књиге „Кораци” Наде Малек.

ПРОМОЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ

Сто година шаха у Панчеву
У Градској библиотеци Панчево у петак, 2. октобра, одржана
је промоција књиге „Сто година шаха у Панчеву”.
Ову монографију замислио
је мајсторски кандидат, Владета Тривунац 2016. године, а
ФИДЕ мајстор Константин Орлов је подржао ову идеју и прихватио да учествује у њеној реализацији. Након Владетине
смрти 2018. године у израду се
укључила Јозефина Беке Тривунац. Тада је преостало да се

у књигу унесе раније припремљена грађа и да се прегледају
сви бројеви листа „Панчевац”
објављени од 1953. године и из
њих прикупе значајни догађаји из шаховског живота Панчева. Јозефина је урадила тај део
посла, а Константин је прибавио још неколико архивских
записа и написао неколико прилога који су унети у грађу књиге.
О књизи и шаху је, поред Орлова, говорио и драмски уметник Мирослав Жужић.

избор

МОЈ
МОЈ
Пробуђено у нови дан
Корнелиа Кочиш, струковни
медицински радиолог
Кинеска пословица каже:
„Књига је попут баште у џепу”. Мој живот је дефинитивно леп, али исто тако непредвидив, па се тако дешавају и
разне ситуације, како лепе, тако и тешке, неразумљиве. Понекад се чини – једва подношљиве. Некада у томе пливамо, некада се давимо, како год
било, преживимо, и увек у
правцу напред идемо и у трену живимо. Мислим да постоји добра књига у сваком тренутку, за сваку ситуацију, емоцију или расположење у којем
се налазимо. Волим да прочитам леп љубавни роман, да се
вратим неким добрим, сад такозваним популарним психологијама, или избору нечега
трећег, потпуно новог. Данас
већ имам неке омиљене књиге
и писце из разних области, који су увек ту, да ли на мојој полици или на полици неке књижаре или библиотеке, спремни да ми праве друштво, да ме
обрадују и насмеју и да ме посаветују кад ми је то потребно.
КЊИГЕ „Буђење”, „Пут љубави” и „Нови дан” Антонија
де Мела, које се могу наћи у
заједничком повезу.
Антони де Мело је првобитно теолог и психотерапеут, а на крају је постао и духовни учитељ. Читавог живота се трудио да отвори очи
људима, борио се против догми и стереотипа сваке врсте,
за храброст да будемо оно
што јесмо и да тражимо што
већу аутентичност свог бића
и постојања. Његове књиге су
посвећене истини, слободи,
љубави и духовном просветљењу. Оне су путоказ ка буђењу духа и новом животу, да
бисмо „најзад видели јасно,
погледом који није замагљен
страхом и жељом, и да храбро живимо сада и овде, про-

Страну припремила

Мирјана
Марић

Петак, 9. октобар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ДИМИТРИЈУ СТЕФАНОВИЋУ У ЧАСТ

ДОСТОЈАНСТВЕНО ВЕЧЕ СЕЋАЊА
У Народном музеју Панчево у
уторак, 6. октобра, приређена
је свечаност у част диригента
Димитрија Стефановић, коју је
организовало Панчевачко српско црквено певачко друштво
с благословом Његовог преосвештенства епископа банатског господина Никанора.
У програму је учествовало
Панчевачко српско црквено певачко друштво, које је извело
више композиција, као и Певница Светотројичког храма Подворја Руске православне цркве у Београду. Не постоје речи којима би могла да се опише енергија која се ширила атмосфером при извођењу ових
песама. Управо она енергија
којом је зрачио Димитрије Стефановић. Бројна публика поздрављала је извођаче искреним аплаузима.
О Димитрију Стефановићу
су говорили Срђан Миковић,
председник ПСЦПД-а, затим
епископ аустријско-швајцарски господин Андреј (Ћилерџић), који је причао о вези коју је Димитрије Стефановић
имао са Светом гором, као и
професорка др Даница Петровић, која је с присутнима поделила речи сећања на свог
професора и колегу.
Завршну реч је имала мр Вера Царина, која је дуги низ година успешно сарађивала с њим,
поред тога што су били и породично повезани. У програму ове
вечери нашле су се њене речи:
„Димитрије Стефановић – Тадин, Панчевац, везан је за Панчевачко српско црквено певачко друштво од своје младости.
Син познатог Ивана Стефановића, власника ’Гвожђаре Стефановић’, још као ђак одлазио
је у Светоуспенску цркву, а већ
педесетих година прошлог века почео је повремено да диригује Певачким друштвом.
„Завршио је панчевачку Гимна зи ју, по том ди пло ми рао

музичку историју на Музичкој
академији у Београду, као и германистику (немачки и енглески језик) на Филозофском факултету у Београду. Магистрирао је, а потом и докторирао

Српске академије наука и уметности изабран је 1976, а за редовног 1985. године. Био је дописни члан Југослaвенске академије знаности и умjетности
од 1986, дописни члан Слове-

на литургијама сваке недеље и
празника дуже од пола века,
кад год му је, у почетку време,
а потом здравље, то дозвољавало. У последњих десет година присуствовао је и неретко

на Универзитету у Оксфорду
(Велика Британија). О византијској и старој словенској музици предавао је како на Оксфорду, тако и на многобројним међународним скуповима
и конгресима широм света; на
југословенско-немачким хорским недељама, на летњим академијама у манастиру Студеница и на летњим школама црквеног појања ’Корнелију у спомен’. Како би преносио знања
о старој српској музици, створио је 1969. године Студијски
хор Музиколошког института
САНУ. Радни век провео је у
Му зи ко ло шком ин сти ту ту
САНУ у звањима од асистента
до научног саветника, а и као
директор. За дописног члана

начке академије знаности и
уметности од 1987, секретар
Одељења за сценске уметности
и музику Матице српске (1991–
2004), потом потпредседник
Матице српске (2004–2012) и
ге не рал ни се кре тар СА НУ
(2007–2015). Носилац је Ордена Светог Саве првог степена
1990, одликовања руског и румунског патријарха, више грамата и признања епархијских
архијереја, Крста за заслуге са
лентом СР Немачке 1991, као
и златне значке Музичке омладине Југославије. Добитник је
награде ’Доситеј Обрадовић’
2018. године. Димитрије Стефановић је неодвојиви део Панчевачког српског црквеног певачког друштва. Дириговао је

учествовао на свим службама
и славама Панчевачког друштва. Није пропустио нити један јубилеј, Светосавску академију, фестивал који је организовало Друштво. Његова подршка и поучне речи при сваком сусрету и на свакој ’трапези љубави’, одзвањале су још
дуго у срцима свих оних који
су имали ту част да га чују.
Хвала му!”
Организатор свечаности било је Панчевачко српско црквено певачко друштво, у сарадњи с Народним музејом, а
покровитељи су Српска православна црквена општина Панчево Центар и Народни музеј.
Техничку подршку је обезбедио Културни центар Панчево.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ

Битка за Панчево октобра 1944.
живљавајући сваки нови тренутак свежином детета”.
Друга књига коју бих издвојила је „Ловац на змајеве”
Халеда Хосеинија. Овај снажан роман приповеда о жестокој окрутности и жестокој
љубави која искупљује. И једно и друго мењају живот Амиру, младом и богатом приповедачу, који сазрева у последњим мирним данима своје
отаџбине, пре револуције и
упада руске војске. Али политички догађаји, чак и они
драматични попут ових приказаних у „Ловцу на змајеве”,
само су део ове приче.
„Сестра Сигмунда Фројда”
Гоцета Смилевског је трећа
књига коју бих препоручила.
Ради се о следећем: да ли је
Сигмунд Фројд одговоран за
смрт својих сестара у концентрационом логору?
Након доласка нациста у
Беч Сигмунду је одобрена излазна виза, а он је решио да
поведе са собом супругу, децу
с породицама, сестру своје жене, кућне помоћнице, личног
лекара с породицом и пса.
Оставио је четири сестре, које
ће бити одведене у логор и тамо умрети. Преплићући судбине главне јунакиње Адолфине и њеног брата Сигмунда, показујући њихову блискост у детињству, њено дружење са сестром Густава Климта у бечкој психијатријској
болници, њене снове и њихова размишљања, Гоце Смилевски доноси сложену, поетску
фугу о нашој цивилизацији.

У Свечаној сали Народног музеја Панчево у уторак, 6. октобра, одржана је промоција књиге „Битка за Панчево октобра
1944” Срђана Божовића и Роберта Ресановића, чије је објављивање подржала компанија
„Gazprom Energoholding Serbia”. Ове године се обележава
седамдесет пет година од велике победе над фашизмом, а
Панчевци су 6. октобра обележили и седамдесет шест година од ослобођења града.
После три године истраживачког рада друштво „Словенска унија” из Панчева успело
је да прикупи завидан број архивских докумената из Централног архива Министарства
одбране Руске Федерације. Ова
архивска грађа ће први пут
угледати светлост дана кроз

књигу чији су аутори виши кустос Народног музеја у Панчеву

Срђан Божовић и председник
дру штва „Сло вен ска уни ја”

Роберт Ресановић. У књизи се,
поред архивске грађе која недвосмислено указује на тешке
борбе за ослобођење Панчева
које је у садејству с борцима
Народноослободилачке војске
Југославије водила, и то самостално, 49. гардијска стрељачка дивизија, појављују и документа која су везана за биографију команданта 49. гардијске стрељачке дивизије, хероја Совјетског Савеза генерал-мајора Василија Филиповича Маргелова.
О књизи су овом приликом
говорили аутори и историчарка Ивана Спасовић.
Књига је објављена под покровитељством компанија „Gazprom Energoholding Serbia” d.
o. o. и „ Gazprom Energoholding Serbia TE–TO Pančevo”.

ИЗЛОЖБА РАДОВА МИРЈАНЕ ЈАКШИЋ ТОДОРОВИЋ

Педесет година уметничког рада
У галерији Градске библиотеке Панчево у четвртак, 15. октобра, у 19 сати, биће отворена изложба радова Мирјане
Јакшић Тодоровић. Овом изложбом она ће обележити педесет година уметничког стваралаштва.
Из жеље за приказивањем
и улепшавањем окружења настале су маштовите и веома
допадљиве таписерије и слике које оплемењују простор у
холовима фабрика и домовима власника таписерија. Током педесет година рада на
таписеријама Мирјана Јакшић
Тодоровић мењала је стилове

израде таписерија и слика, од
кла сич них до ку би стич ких.
Употреба разних материјала
инспирише је да се бави новим техникама и прикаже лепоту окружења и лепоту своје
маште и доживљаја. До сада
је имала тридесетак самосталних изложби и учествовала у
преко четрдесет заједничких
изложби у Београду и Панчеву као члан ликовне секције
Дома војске и као члан Удружења грађана „Панонке” из
Панчева. Члан је ликовне секције Централног дома војске
у Београду, с којом је учествовала на бројним изложбама.

Поред Дома војске, своје радове је представљала и у предузећима, школама и фабрикама у Панчеву.
Жеља јој је да посетиоци
изложбе, а посебно њени бивши ученици, виде њене радове настале у последњих педесет година ангажовања на креа тив ном по љу, ван ре дов не
професије просветног радника у школи. Уметничко исказивање Мирјане Јакшић Тодоровић настављено је и након
пензионисања.
Мирјана Јакшић Тодоровић
је аутор таписерија и многих
ручних радова. Рођена је 1944.

године у Сребреници (БиХ).
Завршила је Вишу педагошку
школу, групу географија-историја и техничко у Београду. Од
1970. године посветила се изучавању и изради таписерија.
Прву награду и прво место освојила захваљујући листу „Нада”,
на тему „Вучко”, у част Зимских олимпијских игара у Сарајеву 1984. године.
Мирјана Јакшић Тодоровић
је и изумитељ „Мириног рама”
за ткање, са четири и више редова укуцаних ексерчића на
свим странама рама, што омогућава бољи квалитет у изради
таписерија.
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ПАНЧЕВЦИ МАЈСТОРИ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ЗЛАТНЕ РУКЕ ВРЕДНИХ ЉУДИ
Нема веће муке од потраге за мајстором који ће брзо и добро отклонити
квар или направити нешто баш онако
како сте замислили. Свако ко је бар
једном ангажовао неког ко свој посао не уме или неће да ради, зна да
цени оне који раде апсолутно професионално и посвећено. На друштвеним мрежама можете пронаћи разне
контакте за све мајсторије које су
вам неопходне и, као што је некада
била довољна усмена препорука, сада они најбољи имају највише препорука. Ипак, њихова дела говоре више
од речи.

Логика, смиреност и прецизност
Драган Булатовић (43) почео је да се
бави монтирањем лифтова пре седамнаест година, а оглас за посао је видео случајно у новинама.
– Посао је веома комплексан. Прво
се припрема градилиште – монтира
се скела и истоварује опрема, а онда
се приступа монтажи из три фазе. Прва је постављање шина вођица и врата лифта. У другој се поставља погон
лифта и склапају рамова кабине и на
крају се монтира кабина лифта и повезује инсталација – објашњава он.
Посао додатно отежава то што се
све ради на великој висини.
– Сваки сегмент рада је подједнако
компликован, али је ипак први најтежи јер се много тешких делова монтира милиметарски прецизно – прича нам Драган.
Каже да се раније није много водило рачуна о безбедности на раду и
да је било објеката где је радио на
врло лошим скелама без заштитног
појаса. Једном чак и на висини од 70
метара!

Александар Јовичин

стално и љубав према овом занату се
вратила. Сад га не бих мењао ниједним другим послом – прича Зоран.
Рад лимом подразумева да се добар део посла обавља на висини.
– Свакодневно имате неки нови изазов, радите специфичне послове, после којих се, када их завршите, осећате као да сте постигли неки велики
успех – каже он.
Лимарске услуге су увек тражене, а
последњих година посебно.
– Најтеже је кад клијент каже да
му „негде” прокишњава кров и тражи
да то поправимо. Некад је потребно
уло жи ти до ста тру да да се на ђе
место квара, а некада се реши брзо –
објашњава.
Најлакше је у овом послу правити
лимарску галантерију, која се израђује на машинама,
па нема пуно физичког напора.
– У овом послу
волим то што се не
задржавам дуго на
једном градилишту
и што свакодневно
имам не ки но ви
иза зов, на но вим
објектима. Адреналин расте кад ради те не што ком пликовано, а „шлаг
на торти” је када
сами ручно искројите неки производ
и то испадне веома
добро. То вас испуни и учини срећДраган Булатовић ним – прича Зоран.
Данас је већ те– Да би се неко бавио овим зани- шко наћи доброг лимара, јер овај замањем, потребно је да познаје три за- нат, као и сви, полако изумире.
– Све више су нам потребни они
ната: машинство, браварију и електротехнику. То посао и чини зани- који би да уче и раде. Ми смо године
провели и у иностранству, видели смо
мљивим – каже.
Најважније је да се нико не повре- разне објекте и сусретали се с неким
ди, јер овај посао спада у занимања с наизглед нерешивим проблемима, али
смо увек успевали да урадимо да све
високим ризиком.
– За добар рад лифта битне су до- буде функционално и квалитетно –
бра логика, смиреност и прецизност закључује Зоран.
– закључује Драган.

Квалитет и брзина

Решење за све проблеме
Зоран Ристовски (44) од своје седме
године је поред оца проводио време у
радионици и учио лимарски занат.
– Тек након своје дванаесте године
почео сам да одлазим с њим на градилиште, али сам краће време паузирао. Као и сваком тинејџеру, било ми
је интересантније да се дружим и
играм се лоптом. Међутим, са шеснаест сам један посао обавио само-

Александар Јовичин (25) наставио је
породични посао и од своје четрнаесте године ради као водоинсталатер.
Овим послом почео је да се бави његов отац, па брат, а на крају и он.
– Радимо све што има везе с водом
и канализацијом, али најчешће нас
људи зову да им поправимо или заменимо славине и водокотлиће – прича нам Александар.
Каже да посао није увек лак, али да
ништа није тешко ако волиш оно што
радиш.

– За мене не постоји компликован
посао, само је у питању брзина којом
ће се посао урадити. Ипак, наjважније
је да то буде квалитетно – објашњава.
У свом послу највише воли то што
свакога дана упознаје нове људе.

– За успех у овом посли важно је и
колико знаш и колико уложиш себе,
јер само то даје резултате. Сваки посао који радим је различит, а како
ћеш пословати даље, зависи само од
тебе. Мораш све да урадиш максимално добро да би те неко препоручио – прича нам Ненад.
У керамичарском послу важи: што
боље радиш, све више посла имаш.
Знање доста утиче на то какав ће
темпо рада бити, објашњава. Каже
да је у последње време тренд да се
раде плочице великог формата.
– Све се мења и напредује. Већи
формати сада захтевају бољу концентрацију и прецизност. То изискује добре живце и добар тим људи око тебе.
С друге стране је лакше због материјала који се користе, јер су много бољи
него раније. Сада има плоча димензија 1,80 са два метра, а раније су се користиле углавном 30 пута 30, или 20
пута 20 центиметара. Код већих је
уградња компликованија – каже Ненад.
– Најзанимљивије што сам радио
били су базени, због начина рада и
величине. Остали послови су углавном класични – објашњава.

Доктор за белу
технику
Драган Недић (36)
осамнаест година
се бави поправком
кућних уређаја. Прво се за по слио у
сервису „Горење”.
Каже да је одмалена волео нешто да
поправља, а касније је и за вр шио
Елек тро тех нич ку
школу, смер за расхладне и термичке
уређаје.
– Нај ве ћи део
посла се ради на
те ре ну. Ра дим у
гра ду, али че сто
одлазим и у околна насеља и села.
Поправљам разне апарате. Најчешће
сервисирам веш-машине, али буде
понекад и фрижидера, шпорета и
машина за прање судова. Уређаји
нису тако квалитетни као некада и
често се кваре. Чим прође гаранција, крену и проблеми – прича нам
Драган.
Међутим, има и ситуација да корисници некада само не затворе добро
врата веш-машине или не одврну славину за воду, па мисле да је у питању
квар, и то се најчешће дешава
старијим суграђанима.
– Увек је било најтеже заменити лежајеве на веш-машини јер мора да се
размонтира цео уређај. Некада се једноставна интервенција
искомпликује, или морам да силазим по алат с
петог спрата у згради која нема лифт, па се беспотребно
умо рим.
Сва шта
мо же да по ђе на о па ко –
објашњава.
Задовољан је јер се изборио
да ради за себе и да може пристојно да живи од свог посла.
– Дешава се да неки људи
не желе да се одвоје од својих старих уређаја, па тако
једној жени поправљам машину стару скоро четрдесет
година, али она каже да је
неће бацити све док за њу
има делова. Проблем је што
многи мисле да, кад се поправи нешто што је старо петнаест, двадесет година, то може да ради као да је ново. А
не може! Важно је те апарате, и када су у гаранцији, добро одржавати – закључује
Драган.

Зоран Ристовски

Величанствена вила, врело лето,
Медитеран тако близу. Сесил има
седамнаест година. Пољупци и састанци за њу су љубав. Њен отац,
удовац, ужива у пролазним и неважним односима. Забављају се,
нико им не треба, срећни су. Тај
дивни неред нарушиће посета префињене, уравнотежене и интелигентне жене. Како избећи ту претњу? У сенци миришљавих четинара припрема се сурова игра.
Два читаоца који до 13. октобра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта вас растужује?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Драган Недић
Допада му се што је овај посао креативан, на неки начин и уметнички,
јер сваки масјтор оставља неки печат, а то што уради, неко посматра и
користи годинама.
– Сваки дан је другачији. Упознајеш људе различитих профила, карактера, стичеш познанства. Бавиш
се и својим послом и индиректно животом тих људи. Хтео не хтео, чујеш
разне приче, нешто што никада ниси
видео ни чуо нигде раније. Они код
којих радимо баве се различитим занимањима, а међу њима буде и неких
веома успешних људи који с вама поделе интересантне анегдоте – прича
Ненад.

„Њено име
је Елза”
Лор Манел

Кад је једног дана решио да проведе поподне на плажи, Франсоа
није ни сањао да ће у подножју
стене пронаћи младу жену без свести. Уместо да позове помоћ, доноси импулсивну одлуку а да ни
сам није сигуран зашто: одвешће
је кући да би бринуо о њој.
Два читаоца који до 13. октобра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Која имена не волите да чујете?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Креативност на делу
Ненад Исаиловић (45) учио је
карамичарски посао од свог
оца, који се тиме бавио узгред. Он сам није одмах почео да се
бави овом професијом, али га је животни пут пре двадесет година одвео
у керамичаре, а једанаест година има
и своју занатску радњу.

„Добар дан,
туго”
Франсоаз Саган

Ненад Исаиловић
Он каже да често због позитивне
енергије коју шири људи код којих
ради воле да попричају с њим и поделе и своју муку и срећу.
Мирјана Марић

У прошлом броју смо вас питали
шта за вас подразумева обиље. Књиге из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„Амбар пун кукуруза, кућа пуна
деце, лице пуно осмеха.” 060/7338...
„Обиље је кад одем у башту и
обратим се оном свом богатству
са: ’Ооо, биљеее!’” 061/2724...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање шта најчешће прижељкујете:
„Да угледам своју поруку у овој
рубрици.” 063/1862...
„Пошто сам на дијети, најчешће
прижељкујем храну.” 063/3130...
Д. К.

Петак, 9. октобар 2020.

ОГЛАСИ

ДВОСЕД, орман, лежај
брачни с две фотеље, фотеља мојца, полице.
063/861-82-66. (296768)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

АЛФА ромео 155, 1997,
запремина 1748, бензинац.
062/102-94-47. (296662)

КОМБИНОВАНИ фрижидер, инвалидска колица,
телевизори, сто, столице,
фотеље, грејалице.
063/861-82-66. (296768)

ДАЧИЈА логан, 2006. годиште, хитно. 063/325-566.
(296668)

ПРЕСА за грожђе, 30 л,
чепилица за плутане затвараче. Нова. 064/86621-18. (296772)

ПЕЖо 407, 2005, дизел, на
продају. 063/237-591.
(296711)
ПРОДАЈЕМ опел мериву
1.7, 2005. годиште.
063/325-972. (296745)

ФИЈАТ пунто, 2011. 5 В,
аларм, клима, власник.
064/913-72-24., (296857)

ПРОДАЈЕМ исправну вешмашину, може ваша уз доплату. 064/129-73-60. (296862)
ПРАСИЋИ и јагњићи на
продају. Мића, 064/30328-68. (296865)
ПЛАСТИЧНА хоризонтална цистена са славином од
2.000 литараљ. 064/40965-89, договор. (96656)

ПОЛО 1.4, бензин, 2000.
годиште, 144.000 км, регистрован до априла 2021,
1.400 евра. 062/832-36-38.
(296767)
АЛФА РОМЕО 147, 16 VM
jet, 2005. годиште, 1910
цм, дизел, 11 кв, 150 кс.
065/312-19-52. (296393)
ПУНТО 1, 1,1, 1997. петора врата, у првој боји, регистрован годину.
064/587-50-24. (296777)
ГРАНДЕ пунто 1.9, 2007,
петора врата, фул опрема,
шест брзина. 064/130-3602. (2906777)

ПРОДАЈЕМ комби Т 3 и
опел коцка. 061/171-5406. (296793)
ПРОДАЈЕМ корсу Ц, 2001.
годиште, 1000 кубикла, 43
кс, хитно, због болести, гуме са фелнама 4 в, беспрекоран. 066/302-685, 1.100
евра, договор. (296647)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ кола, стање небитно, до 2.000 евра.
063/165-83-75. (296739)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 70 до
ПУНТО 3, 1.2, 2011/12, пе- 1.800 евра. 062/193-36-05.
тора врата, атестиран
(296739)
плин, 101.000 км.
064/130-36-02. (296777)
ГАРАЖЕ

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Сушени вреоци 13.000
Пљевља
12.600
Костолац
8.000
Ковин коцка
7.500
Сирови вреоци 8.000
Дрво на палети13.000

ПРОДАЈЕМ зидане гараже
у Ул. Патријарха Чарнојевића 8. 063/315-872. (296191)
ИЗДАЈЕМ зидану гаражу у
центру. Тел. 064/424-9720. (296775)

АПАРАТИ

063/893-89-87
065/893-89-87
НА ПРОДАЈУ нотирани
форшпили народне и фолк
ПЕЖ0 207, 1.4, 2008, пето- музике. Тел. 013/631-676.
ра врата, фул опрема, ате- Звати после 15 сати. (296844)
стиран плин. 064/130-36ВЕШ-МАШИНА и половни
02. (296777)
делови од веш-машина.
ПАНДА 1.2, 2007, у првој
013/252-05-10, 063/703боји, клима, 130.000 км,
76-07. (296771)
на име. 064/587-50-24.
ЛЕД, ЛЦД телевизори, от(296777)
куп слупаних и неисправЛАНЧИЈА либра 1.6, 2002, них. 060/078-47-89,
лимузина, атестиран плин 063/778-47-89. (296812)
пет година. 064/587-5024. (296777)
КУПОПРОДАЈА
ИСПОРУКА ОДМАХ

ПРОДАЈЕМ фијат 500 л.
065/853-93-29. (296829)

marketing@pancevac-online.rs

ПОНУДА

ПОЛО 1.4, регистрован до
јула 2021, власник.
067/731-14-42. (296841)

ПРОДАЈЕМ машину за
производњу папирних џакова. Тел. 064/424-95-10.
(295845/р)

ПУНТО 1.2, 8 В, 3 В, 2002,
металик, серво, гаражиран, одличан. 064/142-5593. (296866)

ОГРЕВНО дрво, повољно,
багрем, буква, храст.
064/356-03-93, бесплатан
превоз, 4.500. (295088)

НА ПРОДАЈУ три алпске
козе старости једна, две и
три године. Тел. 065/60184-86. (296659)

РЕГАЛ 360 х 240 х 60, два
кауча клик-клак, 190 х
120, кауч 190 х 90.
064/866-21-18. (296772)
ПРОДАЈЕМ половну ТА
пећ од 4 киловата и половну хармонију. Цена по
договору. Тел. 063/217560. (296774)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
Та пећи, достава, монтажа. 063/705-18-18, 335930. (296746)

ПРОДАЈЕМ нов симпов
тросед и фотељу, повољно. Тел. 353-067. (295855)

ПРОДАЈЕМ пећ крека весо, машину славицу багат,
турбо рерну. 064/488-3839. (296783)

ТУЧАНА пећ алфа плам на
дрва, тросед, 2.000, замрзивач 4.000. 064/290-4644. 8296664)

МЕСНАТИ прасићи, свиње, јагањци, могућност
клања и печења. 060/03711-96. (296824)

ПОВОЉНО продајем пелет, 60 џакова. Тел.
013/348-857. (296669)

ПРОДАЈЕМ судоперу, остале кухињске елементе, судопера 3.000 динара нова.
063/773-45-97. (2906827)

JAVOR DRVO

ТА Пећ 4.5 кв, исправна, са
термостатом и постољем са
точковима, цена 110 евра.
063/814-00-03. (296846)

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

ПРОДАЈЕМ котао на чврсто гориво, термикок 33
кв, 250 евра. 062/841-7669. (296686)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, 65.000 евра, договор. 063/163-80-77. (296139)

НА ПРОДАЈУ плац 28 ари,
Кудељарски насип, градско грађевинско земљиПРОДАЈЕМ џем од чистог
ште, излаз на две улице.
шипурка и суви шипурак за 068/408-97-21. (296158)
чај. 060/161-64-78. (296851)
КУЋА, Горњи град, 150
СУШЕНИ вреоци 1 тона
квм, укњижено, 3.9 ари
10.000. Спаковано у џакоплаца, 72.000. 066/355вима. 063/847-41-62. (296853) 208. (296582)

КУПОПРОДАЈА

ДРВЕНИ нови кревети – 200
ПОТРАЖЊА
х 90, 5.900; душек , 5.700,
клик-клак лежај 15.300.
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
060/600-14-52. (296713)
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
ПРОДАЈА нових столова
од 4.500, столица од 1.800. Долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/101060/600-14-52. (296713)
11-47. (296421)
ПРОДАЈЕМ шпорет, моноКУПУЈЕМ старо гвожђе,
фазни и делове , нове од
фрижидере, замрзиваче,
фиће и ладе. 064/152-16веш-машине, телевизоре.
33. (296706)
Долазим на адресу.
ПРОДАЈЕМ две плинске
064/158-44-10, 063/101боце, један тучани казан
11-47. (296720)
за маст, дрвени прозор,
КУПУЈЕМ мале ТА пећи.
метални чамац мали, бој063/705-18-18, 335-930.
лер нов, 60 л. Тел. Л373(296746)
510. (296758)

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО
• Буква, багрем, храст – најповољније
• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³
• Буков пелет – 22.900 дин/тона
062/873-19-80; 064/503-30-11
ПЕЋ, котао за парно греја- КУПУЈЕМ веш-машине
ње, 80 квм. 064/874-02-02. 1.000, фрижидере 500 –
1.000, замрзивачи 1.000,
(296727)
шпорети 50. Сервисирам
ПРОДАЈЕМ домаћу ракију. исте. 060/521-93-40. (296704)
063/163-90-11. (296756)
КУПУЈЕМ перје: старински,
сифон флаше, старе играчке, старо покућство. 335930, 063/705-18-18. (296746)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ плац, налази
се на Кудељарцу површине, 28 ари парцела, 1/1
градско грађевинско земљиште, могућа замена.
064/256-61-64. (СМС)

КУЋА у центру, нова, термичка изолација, климатизована, топлотна пумпа, за
бизнис и уживање, 196 квм,
власник,, 152.000 евра. Договор. 063/232-757. (296792)
ГРАЂЕВИНСКО земљиште,
северна зона, 110 ари,
1.700 евра по ару, власник.
064/136-42-00. (296815)

СТАРА кућа на 6 ари плаца, ул. С. Јовановић, продајем/мењам за стан уз
ПАНЧЕВО, Војловица, кућа доплату, власник.
на продају 206 квм, 14,5
064/136-42-00. (296815)
ари плац, Ул. Јаношикова
ГОРЊИ ГРАД, две стамбебр. 112, цена 38.000 евра.
Тел. 064/683-84-27. (296591) не јединице, 150 + 60 квм,
гаража, помоћни објекти,
плац 15 ари, 117.000.
Стовариште „Близанци”
„Олимп”, 351-061,
нуди
063/274-951. (296795)

све врсте угља
и лом палете
даске за огрев

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

ТОПОЛА, кућа 100 квм, 7
ари плаца, колски улаз,
32.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (296795)

ВИКЕНДИЦА на продају,
викенд насеље Долово.
063/237-591. (295711)

ПЛАЦЕВи за инвеститоре
од 130.000 до 170.000.
(398), „Кров”, 060/551-6450. (296794)

(1/296421)

12

ВОЈЛОВИЦА, 14 ари плаца, две стамбене јединцие,
легализовано, 58.000 евра.
063/722-89-88, 063/82563-87. (296672)
ВОЈЛОВИЦА, 17 ари, 100,
кућа, 41.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (296734)
ТОПОЛА, 7 ари, кућа,
струја, вода, 21.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(296734)
ПРОДАЈЕМ кућу са 19 ари
плаца, Банатско Ново Село. 063/887-84-00. (296748)
ГРАЂЕВИНСКИ плац, нова
Миса, продајем. 060/15559-30. (296751)
ПРОДАЈЕМ земљу у Долову, Ливадице. 319-754,
061/153-34-61. (296750)
ПРОДАЈЕМ плац, Долово,
16 ари, Ул. Лоле Рибара.
061/654-50-08. (296251/р)
ПРОДАЈЕМ мању кућу на
Кудељарцу, на 8 ари плаца. 064/040-82-72 (296779)

ПРОДАЈЕМ плацеве у Пе- КОТЕЖ 1, кућа 185 квм +
листерској. 064/364-83-18. локал, гаража, 95.000
(СМС)
евра. „Јанковић”, 348-025.
ПРОДАЈЕМ два ланца зе(296813)
мље у Качареву. 064/178БЛИЗУ центра кућа, две
85-36. (296605)
стамбене јединице,
ПРОДАЈЕМ кућу, Марги65.000: Горњи град, за рута, три стана, 8 ари плац.
шење, 65.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (296799)
063/829-89-48. (296285)

КУДЕЉАРСКИ, 90 квм, 3.5
ара, трособна, 52.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (296863)
НОВОСЕЉАНСКИ, викендица, 50 квм, СУ, ПР, ПК,
15 ари, 25.000. (67),
„Милка М”, 06/744-28-66.
(296867)
ТЕСЛА, за рушење, 45 +
11, 2,61 ари, хитно,
30.000. (67), „Милка М”,
06/744-28-66. (296867)
БАВАНИШТЕ, јефтина кућа на доброј локацији, 69
квм, 14 ари, само 15.900.
АМК некретнине.
061/261-08-44. (296856)

ПЛАЦ, Новосељански, 9
ари, 1.200 евра/ар, ограђен. (67), „Милка М”,
06/744-28-66. (296867)

КУДЕЉАРАЦ, нова кућа,
250 квм, са аутолимарсколакирерском радионицом
3,4 ара, 75.000. (398),
„Кров”, 060/551-64-50.
(296794)
КУДЕЉАРАЦ, Скадарска,
4,3 ара плаца, 15.000.
(398), „Кров”, 060/551-6450. (296794)
ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, кућа 170 квм, два
купатила и три терасе, цена договор. Без посредника. 061/406-35-49,
063/807-75-61. (296823)
ПРОДАЈЕМ старију кућу
са 4.5 ари плаца или замена за нов стан. Јове Максина 26. 063/537-003.
(296826)
СТАРЧЕВО, 15 ари, кућа
са локалом, 44.000. „Јанковић”, 348-025. (196813)

ПЛАЦ, Баваништански, 13
ари, викендица, вода, струја, 32.000. (67), „Милка
М”, 06/744-28-66. (296867)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
VII, 57, ПВЦ, 39.000. (67),
„Милка М”, 06/744-28-66.
(296867)
ПРОДАЈЕМ трособан стан,
72 квм, строги центар, трећи спрат, две терасе, лифт,
ТА, могућност ЦГ, 70.000,
договор. Звати после 17 сати. Тел. 064/119-60-08. (296822)

Петак, 9. октобар 2020.

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КОТЕЖ 2, трособан дуплекс, V, 70 квм, 42.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (296863)
УЗИМАМ земљу у закуп у
панчевачком атару.
061/277-87-99. (296869)
ПРОДАЈЕМ два и по хектара грађевинског земљишта, северна зона.
062/102-89-16. (296840)

СТРОГИ центар, Трг слободе, 30 квм, сређен,
опремљен, одмах усељив,
43.000 евра. 064/848-8884. (296883)
ПРОДАЈЕМ три ланца земље, прва класа. 060/15325-15. (296845)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБНО двориште са
шупом.. Тел. 061/171-5406. (296793)

ОГЛАСИ

КУПУЈЕМ стару са плацем
за градњу нове куће, минимум 5 ари, искључиво
центар. 063/278-111. (296648)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ДВОРИШНИ, 43 квм, ТА,
22.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (296734)
СВЕТОГ САВЕ, 30 квм,
27.900; 75 к вм, 69.800,
ВПР, нови станови.
069/655-214. (296370)

13

marketing@pancevac-online.rs

ДВОРИШНИ, 43, ТА,
22.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (296734)
ПРОДАЈЕМ станове у изградњи, у Ул. Патријарха
Чарнојевића 8. 063/315872. (295514)
ПРОДАЈЕМ улични дворишни стан, власник, засебно двориште. Жарка Зрењанина. 061/382-88-88.
(296546)
СТРОГИ центар, двособан,
вис. Приземље, усељив.
(470), „Дива некретнине”,
064/246-05-71. (296765)

НАЈСТРОЖИ центар, троипособан, 106 квм, II,
106.000. (398), „Кров”,
060/551-64-50. (296794)
СТРЕЛИШТЕ, четворособан, 80 квм, VII, ЦГ, лифт,
65.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(296795)
УЛИЧНИ део куће, Војловица, двособан, 56 квм,
усељив, 12.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (296795)

СТРЕЛИШТЕ, леп сређен
двособан, VI,, 42.000.
(398), „Кров”, 060/551-6450. (296794)
СТРЕЛИШТЕ, леп 46 квм,
VII, последњи, ЦГ, лифт,
31.500. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (296799)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове и куће
у Панчеву. Брза исплата.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (294800)

АМК НЕКРЕТНИНЕ, куповина станова – исплата
одмах. 061/262-08-44.
(296856)
КУПУЈЕМ једноипособан
или двособан стан од власника. 065/361-64-22.
(296667)
КУПУЈЕМО станове, куће,
исплата одмах. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(296734)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ стан
у Београду, почетак Јајинаца, код Бањице, 57 квм,
нов, изузетан. 064/294-8153. (296692)
ЈНА улица, ретка понуда
некретнине за пословни
или стамбени простор, 30
квм, ПР, 27.900. АМК некретнине. 061/262-08-44.
(296850)
ТЕСЛА, 55 квм, ЦГ, ПР,
ПВЦ, тераса, 46.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (296734)
ТЕСЛА, 55 квм, ЦГ, ПР,
ПЋВЦ, тераса, 46.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (296734)
БЛИЗУ центра леп, новији,
68 квм, I, двоипособан,
натгкривено, паркинг место, 61.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (296799)
СТРЕЛИШТЕ, већи двособан, ПВЦ, VI, лифт, ЦГ,
две терасе, 42.500. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(296799)
ПРОДАЈЕМ стан, нова Миса, нов, укњижен, ниско
приземље, 43 квм, власник, 26.500 евра.
063/849-46-34. (296790)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”
Ђуре Јакшића 3
Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26
РАСПОРЕД РАДА ЛЕКАРА И ВРСТЕ ПРЕГЛЕДА
Сви прегледи у Специјалној болници „Свети Василије
Острошки” заказују се путем телефона 064/100-79-26 од 14
до 20 сати и обављају се у истом периоду, с тим што сваки
од лекара ради само одређеним данима.
Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и
др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште
офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дијабетичара
г
имо
ласерске
интервенције на очном дну код дијабетичара.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уградња интраокуларних сочива
решава многе проблеме

• видно поље.

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

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

Војномедицинска
академија

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

др Миодраг
Шипчић
Војномедицинска
академија

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

dr sc. med.
Слободан Томић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Институт „Дедиње”

др Горан Митевски

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

др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

Општа болница Панчево
АКЦИЈE ДО 15. ОКТОБРА
ПАКЕТ 1
КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ, + ТРИГЛИЦЕРИДИ
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
Цена: 500 динара
ПАКЕТ 3
ПОКАЗАТЕЉИ УПАЛЕ У ОРГАНИЗМУ: СЕДИМЕНТАЦИЈА
+ CRP
Цена: 500 динара
ПАКЕТ 4

•
•
•

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

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

др Предраг Вујић
Општа болница Панчево

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

•

Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5
ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT3 + fT4

•

Цена: 1.350 динара

ПАКЕТ 6
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА

•

Цена: 200 динара

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

•

Цена: 750 динара

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

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

БЕСПЛАТНО собу, кухињу, купатило, издајем станарки, у Иванову.
064/372-94-71. (296850)

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

ИЗДАЈЕМ једнособан, дворишни ненамештен стан у
центру, погодан за канцеларију. 064/564-82-72.
(296854)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ једнособан, двособан, може и дворишни
за реновирање, исплата
одмах. 060/745-05-75.
(296722)
АГЕНЦИЈИ „Милка М” потребни станови, куће. Брза
реализација. 063/744-2866. (296867)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ опремљен стан
52 квадрата Маргита 250
еура 064/245-88-51 (СМС)
ИЗДАЈЕМ стан 50 квм, први спрат центар, гас 150
евра. 065/362-72-67 (СМС)

064/64-39-721
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, одмах усељива,
центар, wi-fi, кабловска,
паркинг. 060/691-88-23.
(296770)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан. Стрелиште, централно грејање. 064/14268-65. (296725)

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

Тел. 064/422-02-03

(2/295686)

ДВОСОБАН,. Намештен
стан, 62 квм, С. Шупљикца
131/7, 150 евра, кирија,
три месеца, АПН 3. Тел.
064/119-08-34, 064/32572-05. (296825)
ИЗДАЈЕМ двособан стан у
центру. Тел. 064/314-0068. (296830)
ИЗДАЈЕМ једнособан комплетно модерно опремљен
стан у центру, новоградња. 064/004-69-69. Л(296831)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан на новој Миси. Тел.
064/332-87-43. (296832)

ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен нова градња,
гас, цг. Центар, 150 евра.
065/539-21-72 (СМС)

ИЗДАЈЕМ трособан полунамештен стан у центру,
ТА грејање. 063/809-5966. (296776)

ИЗДАЈЕМ стан, 40 квм,
новоградња, Ул. Петра
Прерадовића, близу болнице. Тел. 069/585-29-99.
(296819)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 064/664-8531, 013/342-338 (СМС)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан на Котежу,
преко пута Лидла.
065/610-45-23. (296665)

ИЗДАЈЕМ три полунамештена стана, Горњи град,
код новог СУП-а. 064/18720-13. (296809)

ИЗДАЈЕМ 2.5 намештен,
реновиран стан на Содари. ЦГ, III спрат, лифт, кабловска. Стан је погодан
за 2-3 особе. Цена 220
евра. 065/255-28-92 (СМС)
НАМЕШТЕН једноипособан, зграда + једнособан
дворишни, издајем. Стрелиште, 362-406, 064/21883-45. (296571/р)
КОТЕЖ 1, двособан, VIII,
ЦГ, намештен. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (296863)
ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан 43 квм у поткровљу,
Котеж 2. 060/707-32-34.
(296760)

ИЗДАЈЕМ једнособан, полунамештен стан на Тесли,
парно грејање. Цена по договору. 063/217-560. (296774)

marketing@pancevac-online.rs

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е
СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ
069/232-66-88
062/889-81-28
ИЗДАЈЕМ трособан стан,
комплет намештен у центру Панчева, приземље,
етажно грејање гас.
063/311-369. (296677)
ИЗДАЈЕМ смештај за раднике,с амце, студенте.
Раднички смештај. Центар.
063/502-211. (296714)
ИЗДАЈЕМ намештен једноипособан стан, Котеж 1,
ЦГ, II, 170 евра. 064/88859-60. (296701)
ИЗДАЈЕМ комфоран стан,
30 квм, у центру, плаћање
кирије 130 евра, 12 месеци унапред. 063/253-593,
Драгослав. (296696)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,
50 квм, опремљен.
064/158-15-90. (296782)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, 54 квм, реновиран, ТА грејање, Содара,
цена 200 евра. 064/24588-57. (296697)

ИЗДАЈЕМ кућу, 70 квм,
Танаска Рајића 65. Тел.
013/354-753. (296694)

ИЗДАЈЕМ се двособан намештен стан на Котежу 1.
Тел. 061/653-61-38. (296699)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
у центру града, 35 квм.
Полунамештен. 063/74505-30. (296802)
НАМЕШТЕН, једнособан,
дворишни, ТА, код Хотела
„Тамиш”, 90 евра.
064/122-48-07. (296534)

ИЗДАЈЕМ комплетно намештен једнособан стан
на Миси, са ЦГ-ом.
062/107-52-55. (296839)

ЛОКАЛИ

HIT PONUDA:

ИЗДАЈЕМ локал површине
250 квм, на спрату у ТЦ
„Флоријан”, Милоше Требињца бр. 4. 063315-872.
(296191)
ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци на главном путу, унутар саме пијаце.
064/122-21-56. (296860)
ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.
Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (296472)
УДОБАН функционалан
канцеларијски стамбени
простор 25 квм, у Његошевој 15.500 евра.
063/263-39-12. (296712)

ИЗДАЈЕМ четворособан ду- ЛОКАЛ продајем 28 квм +
плекс, у центру, намештен. 12 квм, галерији, сређен,
центар. 063/489-958. (296728)
064/320-84-32. (296806)

IZDAJU SE HALE, za skladiranje robe ili
proizvodnju i plac za skladištenje robe.
Hala površine 1.200 m²;
Hala površine 3.350 m²;
Dva magacina od po 200 m²;.
Magacin od 400 m²;
Plac za skladiranje robe od 420 m²;
Kancelariski prostor od 120 m².
Lokacija: Stara Utva
Hala poseduje sve priključke: voda, struja,
parking, sanitarni čvor, kamionski prilaz.

Kontakt : 060/553-18-31
ИЗДАЈЕ се дворишни мали
стан у центру, за једну особу. 063/882-23-77. (296837)

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

ИЗДАЈЕМ локале у ТЦ „Јабука” у Јабуци, на пијаци,
површине од 20 до 120
квм. 063/315-872. (296191)

ИЗДАЈЕМ два сређена локала од 170 квм ио 75 квм,
на главном јабучком путу.
Тел/viber 004176/425-0302. (295844)
ИЗДАЈЕМ магацин 80 квм,
велико двориште, добар
прилаз. 064/(194-03-87.
(296698)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије са искуством за
међународни Румунија и
Бугарска. Пријава, сталан
посао. 063/884-22-71 (СМС)
ПОТРЕБНА жена за ибердек и оверлок. Може жена
у годинама, не тражи се
брзина вец педантност.
061/686-51-28 (СМС)
РЕСТОРАНУ „Royal” у
Авив парку потребан кувар, конобар-ица, помоћни радник у кухињи.
063/216-788. (296439)
ЋЕВАБЏИНИЦИ Грил Бум
(код Сунчаног сата), потребна ћжена за рад на роштиљу, са искуством. Плата по договору, пријава одмах. 063/864-85-58. (296752)

ПОТРЕБНА девојка за разношење кафе на бувљаку.
064/132-98-12. (296785)
ЕЛЕКТРИЧАР тражи колегу и помоћног радника.
060/320-12-21. (296808)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844
ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу
флајера. 060/664-60-06.
(296624)

ПОТРЕБНИ возачи Ц и Е
категорије на неодређено
време. 060/033-56-10,
061/213-37-66. л(296778)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. Плата већа за 20%.
064/217-48-56. (296627)

ПОСАО

ПОТРЕБНЕ искусне жене
за рад на индустријским
шиваћим машинама.
064/191-64-95. (295579)
ПОТРЕБАН мајстор за
производњу пецива на бувљаку. 065/533-44-13.
(296632)
ПОТРЕБНА радница за
клање пилића са искуством. 064/365-65-56,
064/172-79-38. (295870)

ПОТРАЖЊА

ДЕФЕКТОЛОШКИЊА с
вишегодишњим искуством
подржава децу са сметњама у развоју. Укључивање у
редован систем образовања. 061/618-84-40. (296811)
ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (295826)

ИСКОПИ, рушење, одношење шута, копање темеља, брзо и повољно.
061/229-09-59 (СМС)
ПРАЊЕ намештаја. Младен. 0641/110-93-62 (СМС)
КАМИОНСКИ превоз до 2
кубика, песак, шљунак, сејанац, шут, 1.500 динара.
062/355-154. (296342)
ПРЕВОЗ, селидбе, макси
возило, тражим посао, могућност са радницима.
064/482-65-53. (296435)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКО
радови, брзо, педантно,
повољно. 065/523-02-73.
(296838)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи
и за роштиљем.
Почетна плата за
раднике са искуством
50.000 + пријава
+ топли оброк,
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.
Ћевабџиница„Хало
„ХалоЛесковац”,
ЛековЋевабџиница

063/897-55-04
(1/295685)

ХЕБРЕЈСКИ алеф курс за
почетнике и бет курс за све
узрасте. 064/912-65-42.
(СМС)

ПОТРЕБАН механичар
С.З.В.Р „СРКИ”, Ул.Моше
Пијаде 92 Тел.062/388-109
ХЕМИЈА, биологија часови (СМС)
РЕСТОРАНУ Poco Loco по- основцима, средњошколСЕЛИДБЕ, превоз друге
требан возач за доставу
робе. Панчево-даље, цена
цима, студентима. Приктеринга. 064/874-03-03.
даље. 013/366-843,
према пријемног испита.
(296752)
063/193-22-29. (295979)
064/158-34-34 (СМС)
ПОТРЕБНИ помоћни радник, ученик у пекари.
064/217-48-56. (296724)

Taksam invest
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, столарија, повољно. 064/280-26-15. (295901)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (295901)
ШЉУНАК, песак, сејанац...
Одвоз шута малим кипером до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (296861)
АЛУ ПВЦ столарија – ролетне, венецијанери, комарници, гуртне, поправљам, уграђујем. 064/18125-00. (296653)

ОГЛАСИ

Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагностика. Прегледи свих специјалности из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање терапија у поликлиници Panmedica, а по
потреби и у вашем стану.
За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125
Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98
МОЛЕРСКО и гипсарски
радова. Неша, 069/44423-76. (296708)

РУШЕЊЕ кућа, бетонирања, обарање стабала, одношење непотребних ствари.
064/122-69-78. (296736)
БРАВАР-ВАРИЛАЦ, ограде, капије + поправка, бушилица, брусилица и
слично. Злато. 065/55845-17. (296732)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор.
064/157-20-03. Александар. (296732)

МОЛЕРСКИ радови, фарбање столарије и радијатора. Мајстор Павел.
063/809-66-61. (296684)
ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање. 065/314-90-18, 601892. (2906676)
ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а. 064/866-2070. (296681)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалетни. 065/842-84-29.
(296671)

РАДИМО све физичке послове, рушења кућа, зидова, одношење ствари, обарање стабла, бетонирања.
064/122-69-78. (296736)
ОБАРАЊЕ стабла, кошење,
рушење, одношење ствари,
чишћења, подрума, итд.
060/035-47-40. (296736)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање кровова, стирпор, бавалит, фасаде,
најјефтиније. 063/865-8049. (296735)

МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика,
могућност месечног плаДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако др- ћања, професор. Центар,
066/405-336, 061/603-94во које смета. 063/36994. (296729)
846. (296715)

Компанији „Утва – Милан Премасунац” из Качарева, потребни: металоглодачи, металостругари и борверкисти, са или без искуства.
Контакт телефон: 013/601-650

(ф)

„ДИМИЋ ШПЕД” ДОО
Новосељански пут 159, Панчево
Због проширења делатности фирма отвара конкурс за следеће позиције:

ВОЗАЧ, МЕНАЏЕР ПРОДАЈЕ И АСИСТЕНТ
У АДМИНИСТРАЦИЈИ
Пријаве слати на mail: dimicsped.posao@gmail.com

РАДИМ физичке послове,
утовар/истовар шута угаљ,
пелет, итд. 060/143-62-10.
(296710)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, реновирање купатила, вентил,
славине, поправке, одгушење канализације.
061/193-00-09. (296744)
ПРЕВОЗ кипером до 2 м³.
Шљунак, песак, утовар и
одвоз шута... 064/505-6244. (295646)
ПРОФЕСИОНАЛНЕ услуге:
маникира, педикира, депилације, антицелулит,
програма и масаже лица.
061/187-86-86. (296753)
ЧУВАЛА бих старију покретну или полупокретну
особу, 24 сата. 066/52588-76.- (296755)
КЕРАМИЧАР. 063/825-1694. (296762)
ОЗБИЉНА жена чувала би
стгарију особу. 065/23710-68. (296773)
ПРОДАЈЕМ нов кауч комплет висеће делове и судоперу сто и столице, већи
регал, ТА пећ, 3 кв.
065/237-10-68. (296773)
СЕЛИДБЕ и комби превоз
у земљи и иностранству.
064/158-15-90. (296782)
КАМИОН кипер превоз:
шљунак, песак, сејанац,
утовар/одвоз шута.060/474-74-57. (296835)
ПОВОЉНО обављам све
врсте физичких послова,
риљање баште, дрва и угаљ.
061/311-97-69.-(296798)

Потребни радници за рад у производњи:

2 мушкарца и 5 жена
Посао за стално. Плата редовна. Тел. 062/365-414.
(ф)

Луксузном дому за смештај и
бригу старих лица, у Београду,
потребне неговатељице,
медицинске сестре
и социјални радник.
Пријаве слати на: office@setreciklaza.rs
Контакт особа: Весна Мирјанић,
011/297-22-23, моб. 066/888-01-97

ГЛЕТОВАЊЕ кречење, демит фасаде, гипс, повољно, пензионерима попуст.
061/626-54-06. (296817)
РАДИМО све физичке послове, чистимо таване, подруме, наш превоз.
063/874-57-56. (296818)
ВРШИМ превоз, чистим
подруме, таване, шупе,
араће, дворишта, избацујемм стари намештај, рушим старе објекте, повољно. 063/196-54-56,
061/130-44-33. (296849)

УСЛУГЕ

Ресторану „Стара Вајфертова пивара”

ПОТРЕБНО ОСОБЉЕ
Контакт: 063/391-824
(1/296707)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ купаћих, крпљење шупљих
када, гаранција. када,
Www.baltokad.co.rs
011/288-30-18, 065/34755-02. (291895)
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На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Панчеву, Ст.бр. 89/10 од 11.06.2010. године, а у складу са чланoвима 131., 132., 133.,135. и 136 Закона о стечају („Службени гласник Републике Србије” број
104/2009), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине
стечајног дужника („Службени гласник Републике Србије” број 13/2010), Агенција за лиценцирање стечајних
управника, као стечајни управник стечајног дужника

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

О ГЛ А Ш А В А
Продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања
Депозит
(дин)

Целина 1

Опис имовине

Непокретна
имовина

Пословни простор девет и више просторија пословних
услуга, у улици Чарнојевићева 10, Чента, укупне површине 656,39 м²(површина у приземљу 283,91 м², површина на спрату 372,48 м²) у згради пословних услуга
бр.1 изграђена на катастарској парцели 1253 КО Чента,
уписан као посебан део бр.1 у листу непокретности
бр:2504 КО Чента, са припадајућим земљиштем на катастарској парцели 1253 КО Чента, врста земљиштаземљиште у грађевинском подручју, укупна површина
земљишта 574 м² (површина земљишта под зградом
426 м², површина земљишта уз зграду 148 м²), уписано
у листу непокретности 2504 КО Чента

4.766.268,00

Почетна цена
(дин)
11.915.668,65

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

Право учешћа имају сва правна и физичка лица
која:
1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од
40.000,00 динара + пдв (профактура се мора
преузети и то је могуће учинити сваког радног
дана у периоду од 09 до 14 сати уз претходну најаву поверенику стечајног управника, Слободан
Лазић, мобилни телефон 063/861-37-07 или писаним захтевом преко електронске поште повереника стечајног управника: lazicslo@gmail.com.
Крајњи рок за преузимање профактуре и
уплату и преузимање продајне документације је 26. 10. 2020. године;
2. уплате депозит у износу од 4.766.268,00 на текући рачун стечајног дужника бр:
325-9500600061792-41 који се води код Војвођанске банке или положе неопозиву првокласну
банкарску гаранцију наплативу на први позив,
најкасније 5 рaдних дана пре одржавања продаје (крајњи рок за уплату депозита или полагање
банкарске гаранције је 28. 10. 2020. године).
У случају да се као депозит положи првокласна
банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби
финансија Агенције за лиценцирање стечајних
управника-Центар за стечај, Београд, Теразије
23, 6. спрат, канцеларија број 610, најкасније 28.
10. 2020. године до 14 сати по београдском времену (GMT+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време Банкарска гаранција мора
имати рок важења до 05. 01. 2021. године.
3. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита која чини саставни део продајне документације.

Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 10 до14 сати а најкасније до
26. 10. 2020. године (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).
Најкасније до 30. 10. 2020. године до 15 сати, потенцијални купци ради правовремене евиденције,
морају предати поверенику стечајног управника:
попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права
на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), овлашћење за
заступање, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица)
или законски заступник (за правна лица).
Јавно надметање одржаће се дана 04. 11. 2020.
године у 11 сати на следећој адреси: Агенција
за лиценцирање стечајних управника, Београд,
Теразије бр. 23, III спрат, сала 301. Регистрација
учесника почиње два сата пре почетка јавног
надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 09
до 10.50 сати, на истој адреси.

Стечајни управник спроводи јавно надметање тако
што:
1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично
присутна);
2. отвара јавно надметање читајући правила надметања;
3. позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања;
4. одржава ред на јавном надметању;
5. проглашава за купца учесника који је прихватио
највишу понуђену цену
6. потписује записник.
У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од дана јавног надметања, а пре потписивања купопродајног
уговора, након чега ће му бити враћена гаранција;
Купопродајни уговор се закључује у року од 5 радних дана од дана одржавања јавног надметања,
под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 15 дана од дана потписивања купопродајног уговора. Ако проглашени купац не закључи купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и по
прописаној процедури, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи
понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и
обавезе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит
обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ
депозита на рачун стечајног дужника у року од два
радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му бити враћена
гаранција. У конкретном случају, купопродајни уговор се потписује у року од 5 радних дана од пријема обавештења којим се други најбољи понуђач
проглашава за купца.
Учесницима који на јавном надметању нису стекли
статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 8 дана од дана
јавног надметања. Уплатилац депозита губи право
на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита.
Све порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.
Напомена: Није дозвољено достављање оригинала банкарске гаранције пошиљком (обичном или
препорученом), путем факса, mail-a или на други
начин, осим на начин прописан у тачки 2. Услова
за стицање права за учешће из овог огласа.
Стечајни управник напомиње да ће у складу са
епидемиолошким мерама учесницима пре јавног
надметања бити измерена телесна температура,
те да су учесници дужни да се у току регистрације
и јавног надметања придржавају свих епидемиолошких мера прописаних одлукама Кризног штаба
Владе Републике Србије.
Oвлашћено лице: повереник Слободан Лазић, контакт телефон: 063/861-37-07, lazicslo@gmail.com
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zoran.stanojevic73@gmail.com

ZORAN STANOJEVIĆ

064/87 111 05.

Петак, 9. октобар 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења у поступку ажурирања
Студије о процени утицаја на животну средину
Надлежни орган обавештава јавност да је 01. 10.
2020. године донето Решење којим је донета одлука да носилац пројекта Газпром енергохолдинг
Serbia ТЕ-ТО Панчево д.о.о, Улица Спољностарчевачка бр. 199 из Панчева, треба да ажурира постојећу студију о процени утицаја на животну средину Пројекта Изградње енергетског објекта за
производњу електричне енергије ветроелектране
Алибунар 2 укупне снаге 75 MW.
Решење се може добити на увид радним данима
од 10 до 14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39).
Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја
на животну средину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38
СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (293296)

Носилац пројекта „БСП-МГМ” занатска радња,
Новосељански пут 139, Панчево поднео је захтев
за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат производње медицинских средстава (болнички кревети) на кат. Пар.
Број 11457/1 к.о. Панчево.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама
Секретаријата за заштиту животне средине градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр.
2–4, соба 708, у периоду од 9. до 19. октобра
2020. године, радним даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са пдонетим
захтевом.

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

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парц. топ.бр.4403 К.О.Панчево, за потребе изградње вишепородичног стамбеног објекта спратности По+П+3+Пс, у Панчеву, Ул. Др. Касапиновића бр. 23, израђен од стране „Evla Engineering”
ДOO, Београд, за инвеститорa Јукић Снежану из
Панчева, Михајла Пупина 31.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 16. 10. 2020.
године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

РОЛО-НАЈ вам нуди поправку, уградњу ролетни,
венецијанера, комарника,
тракастих завеса, хармоника, туш-кабина, роло
челична заштитна врата,
тенда. Ми смо најквалитетнији, најјефтинији, са
највећом гаранцијом.
Проверите. 013/344-594,
063/894-21-80. (296764)

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

Последњи поздрав кћери нашег пријатеља
РАЗНО

ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”.
Дубинско прање тепиха и
намештаја. 302-820,
064/12963-79. (296842)
ПРЕВОЗ малим камионом:
шљунка, песка, сејанца,
рушење објеката, рашчишчавање терена са утоваром и одвозом. Најповољније у граду. 060/425-5443. (294365)

Комби превоз робе
и селидбе.
Зоран, 060/360-03-89.
ТВ СЕРВИС „Тесла електроник”, све на једном
месту. 060/078-47-89,
063/778-47-89. (296812)

СЕЛИДБЕ
ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
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ХИДРОИЗОЛАЦИЈА равних кровова, зграда, тераса и осталијх објеката, гаранција. 063/894-21-80.
(296764)

УСЛУГЕ

(8/292091)

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 14. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) објављује

ОГЛАСИ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

МОЛИМ очевидце удеса,
4. маја 2019, у Улици Новосељански пут, наспрам
продавнице „Макси”, између заставе и мотоцикла,
да ми се јаве. 064/329-4919. (296427)
МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбезђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради дружења, излазака.
Звати око 21 сат. 013/352203. (296660)

МАРИЈИ СТАНОЈОСКИ

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман на
Сребрном језеру. Минимум боравка 4 дана. Идеална локација. 063/278111. (296649)
ЗЛАТИБОР – по промо цени, издајем опремљену кућу за одмор, 10 км од центра. 064/940-84-12. (296682)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, поствка ламината.
061/283-66-41, 062/97618-42. (2967099

БОРА ЋУРЧИН, БОРА БРКИЋ, ФРАЊА, ЦАНЦАРА,
МИЋА ПОПОВ, МИЋА ТОМОВИЋ, МИЋА ТРЊАНАЦ, МИРЧЕ,
КАЊЕВАЦ, СТРАХИЊА, МИГУЛА, БРАНА, МИЉУШ,
КОМАРИЦА, СОСА, МИШКО, БИЦИ, ЖАРКО, НИКОЛА,
ДРАГАН АЦ „ЗОКИ”, НИНО, СРЛЕ, ГОРАН, РАТАЧА, ЈЕЛЕНА,
ЗОРИЦА, КОЈКЕ, МИЋО, БРАЋА МАРГАН
(82/296859)

Последњи поздрав
нашој драгој куми

3

ЕЛЕКТРО СЕРВИС климе,
монтажа, сервис, бојлери,
индикатори, инсталације,
сервис беле технике.
060/521-93-40. (296704)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/35111-73. (296703)
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. (296740)

Тужна срца јављам да је 1. октобра 2020. преминуо мој брат, у 69. години
живота. Годинама је живео у Ротердаму и тамо је и преминуо.
Сахрана ће бити обављена на гробљу Котеж 1, у 12 сати, 8. октобра 2020.
Нека ти је лака земља.
Твој брат ЈОВАН са децом и унуцима)
(50/296761

Последњи поздрав деда
чики Микасу

РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498. (296784)

Кумови БОРА
и БИСА
(83/296864)

Последњи поздрав

ПРЕВОЗИМ кипером, повољно, шљунак, песак, сејанац, одвозим шут.
064/354-69-94, 063/75402-72 (296787)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
бојлере, шпорете, поправљамо са гаранцијом.
„Фриготехник”, 064/12268-05. (296781)

МАРИЈИ
СТАНОЈОСКИ

ШАМАРА ПЕТАР МИКАС

ДАНИЛУ НИКОЛИЋУ
ПЕТАР МИКАС
ШАМАРА
1951–2020.
Путуј са анђелима и нека твоја душа нађе мир
и спокој.
Волимо те:
НАТАША и ЛУКА

Био си мамин борац. Осмехом ми ниси дао да осетим бол која
те је мучила. Заувек ћеш бити у нашим мислима и срцима.
Твоји: тата ЗЛАТКО, мама КРИСТИНА и брат МИЉАН
(35/296719)

(53/2967669

Последњи поздрав мом вољеном чики Микасу

Последњи поздрав

ДАНИЛУ
TРАЖИМО
УЛИЧНЕ
ПРОДАВЦЕ
НОВИНА

ПЕТАР МИКАС ШАМАРА
1951–2020.
Увек у мом срцу. Почивај у миру Божјем.
Твоја братаница БРАНКИЦА и НЕША
(52/296766)

од Кикиних кошаркашица: АЊЕ, ВЛАДАНЕ,
БОКЕ, ЈЕЛЕНЕ, САШКЕ, МАЈЕ и ЈАСМИНЕ
(76/296847)

ПО ПУСТ на цене огласа и читуља одобравамо свим радним данима осим средом
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2. октобра 2020. напустила нас је наша
мајка, бака и прабака

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Наша вољена супруга и мајка

Последњи поздрав

ЈАНИНКА ПЕТКОВСКИ
ЗАГОРКА ЂУКАНОВИЋ

ДАНИЦА СТОЈИСАВЉЕВИЋ

1929–2020.

1937–2020.

1927–2020.
из Омољице

Мајко моја мила, боли празнина која никада неће бити попуњена.

преминула је 2. октобра 2020. и сахрањена 3. октобра, на Католичком гробљу.
Вечно ожалошћени: синови ДРАГУТИН,
МИЛУТИН и МОМЧИЛО са породицама

Са поштовањем, љубављу и захвалношћу успомену на њу чуваће
супруг ДРАГУТИН и ћерка ЉИЉАНА

(46/296749)

(21/296690)

Последњи поздрав сестри

Последњи поздрав
драгој стрини

Последњи поздрав нашој драгој

Боле сузе, боле успомене, боли све оно
што живи без тебе.
Почивај у миру.
Ћерка ВЕСНА и унук БОЈАН
(58/296788)

3. октобра 2020. преминула је наша мајка и
бака

ЗАГОРКИ ЂУКАНОВИЋ
од брата РАТКА ТЕШИЋА са породицом
(47/296749

ДАНИЦИ СТОЈИСАВЉЕВИЋ

ДАНИЦИ
СТОЈИСАВЉЕВИЋ

ЉУБИЦА ГАБОРОВИЋ
1946–2020.

Последњи поздрав драгом

Заувек ће те чувати у најдражој успомени
твоји: МАРА, ГОЈКО, НЕНА, КАЋА
и твој МИЛОРАД

од њене синовице
ДУШКЕ
из Зрењанина

(17/296690)

(23/296690)

Последњи поздрав
драгој комшиници

Захвални за сву љубав и пажњу.
Твоји најмилији
(24/296691)

Последњи поздрав
Последњи поздрав

МИЛАНУ АНЧИЋУ
1948–2020.
Наш вољени преминуо је 6. октобра.
Сахрана је одржана 7. октобра, у 12 сати, у Банатском
Новом Селу.
Ожалошћени: супруга ВИШЊА, син ЗОРАН
и ћерка НАТАША са породицама.
Нека те чувају анђели. Заувек ћеш остати у нашим срцима.
(71/296821)

ДАНИЦИ СТОЈИСАВЉЕВИЋ
рођ. Ратковић
од сестре СТАНЕ са породицом

ДАНИЦИ
СТOЈИСАВЉЕВИЋ

(19/296690)

ЉУБИЦИ
Последњи поздрав нашој драгој ујни

Последњи поздрав

од комшија
у Стевана
Шупљикца 125

од породица БОКАНИЋ и ПЕШИЋ

(18/296690)

(25/296691)

Последњи поздрав
стрини и јетрви

ДАНИЦИ СТОЈИСАВЉЕВИЋ

Последњи поздрав драгој

од ДРАГАНА, БРАНКЕ, БОЈАНЕ и МИЛАНА

МАРИЈИ СТАНОЈОСКИ

(20/296690)

Последњи поздрав драгој ујни
и искрено саучешће породици Станојоски од
колектива бензинске пумпе „Танк”
(79/ф)

Последњи поздрав
драгој

ДАНИЦИ
СТОЈИСАВЉЕВИЋ

ЉУБИЦИ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

ДАНИЦИ СТОЈИСАВЉЕВИЋ

од ЗОРЕ и САШЕ
са породицом

од МИРЕ и МИРОСЛАВА са породицом

(54/296769)

(22/296690)

Последњи поздрав сестри

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

МАРА
РАШИЋ
МИРИ

рођ. Журжул

ТАЊА и ДРАГАН
КОМАРИЦА
(78/и)

Испратили смо те тужна срца. У нашем сећању остаћеш заувек.
Породице СТОЈИЋ
и ЧЕЧОВИЋ
(62/296803)

Породице: ГАКОВИЋ, БАРЈАКТАРОВ
и МЛАДЕНОВИЋ

МАРИ РАШИЋ
рођ. Журжул
1947–2020.
Брат САВА са породицом
(14/296687)

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

(69/296816)

Последњи поздрав куми

ЉИЉАНИ АНЂЕЛИЋ БОЖИЋ
Кума СПОМЕНКА са породицом
(26/1296693)

Петак, 9. октобар 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

4. октобра 2020, у 85. години, преминуо је наш драги супруг,
отац и деда

Последњи поздрав
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3. октобра, у 94. години се упокојио наш драги

ДРАГАНУ
ЧАКОВАНУ
1961–2020.

ТЕЛЕБАК ЋЕТКО
Његова сестра
МИРЈАНА
и МИРОСЛАВ
МАНАСИЋ

БОГИЋ РАЈОВИЋ
1936–2020.
Сахрана је обављена 7. октобра 2020, у 12 сати, на Новом гробљу
у Панчеву.

Буразеру, вечно ћемо
те памтити

1927–2020.
инспектор СДК у пензији
Сахрана је обављена 5. октобра на гробљу Котеж, у кругу породице и најближих пријатеља.
С љубављу ће га се сећати ћерке ОЛГА и СЛАВИЦА
и породице ЧАБРИЛО, ЛАЛИЋ, БУКВИЋ и ЛАГАНЧИЋ
(81/295858)

(64/296805)

Ожалошћени: супруга МИРА, син ЗОРАН, ћерка ЈАСМИНА,
снаја ВЕРА, зет ДРАГАН, унуке МИЛИЦА, АЛЕКСАНДРА и
АНА, сестра ДЕСАНКА са породицом и остала родбина и пријатељи

БЛАГАЈНА

300-830

(43/296738)

Обавештавамо пријатеље и познанике да нас
је 26. септембра напустио мирно и тихо, у сну,
наш

Последњи поздрав драгом течи

СОКОЛ ПАНАЈОТОВИЋ
1952–2020.
Последњи поздрав нашем вољеном Мокију.
Заувек твоји: супруга ГИЗЕЛА, синови СИНИША и ДЕЈАН, унуци
АЦА и НЕЦА и снаје СУЗАНА и ТАЊА
(28/296700)

РАЈОВИЋ БОГИЋУ
Са поштовањем породице
БАБИЋ и ЛЕПЕДАТ
(40/296731)

Наш драги

ТРИФУН ЈЕВТИЋ
Прошла је година откада није са нама наш вољени

1941–2020.
сахрањен је у породичној гробници у Прокупљу.
Уз најлепшу успомену вечно ће га жалити:
супруга ЉУБИЦА, ћерка ТАЊА, син
БРАТИСЛАВ, зет ЗВЕЗДАН, снаја ДРАГАНА
и унуци НЕМАЊА, НИКОЛА, НЕНАД,
ВАЛЕНТИНА и СТРАХИЊА
(80/296855)

Неизмерно тужни опраштамо се од вољеног
стрица и ујака

ДРАГОСЛАВ МИШИЋ

ЗОРАН ТРИФУЉЕСКО
2019–2020.

1923–2020.
преминуо је 5. октобра, испраћај на кремацију
обавиће се у петак, 9. октобра, у 10.30, на Новом
гробљу у Београду.

Твоји најмилији

Ожалошћени: породице МИШИЋ,
СИФНИОС, ХУДЕК и ПОРЧИЋ
(66/296814)

ДРАГОСЛАВА МИШИЋА

(77/296848)

1923–2020.
15. октобра 2020, у 11 сати, дајемо годишњи помен
драгој

Стрицу и деди
С поносом његови: ЉИЉА и МИША
и сестричина ГЕНА

У суботу, 10. октобра,
даваћемо полугодишњи помен нашој
драгој

(67/296814)

5. октобра напустио нас је наш

САВИ ПАНЧЕВАЧКИ

ДРАГОСЛАВ МИШИЋ ДРАГИ

Чувамо сећање на тебе.
Син СЛАВКО са унуцима

1923–2020.

(75/296843)

ЈЕЛИЦИ
МАКСИМОВИЋ

Узору и неизмерној инспирацији у трагању кроз
овоземаљски живот.
Његови: ОЛГА, ДЕЈАН, ЈЕЛЕНА, ДУЊА,
ДЕЈАНА, БАНЕ и БОБА
(60/296796)

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

1953–2020.

ДРАГОСЛАВ МИШИЋ ДРАГИ
Последњи поздрав од његових СРЂАНА,
БОЈАНА и АЦЕ
(68/296814)

АСИБА
САЛИЕВСКИ

АМИД
САЛИЕВСКИ

11. X 1990 – 30 година

11. X 2000 – 20 година

Породица
(73/296836)

Супруга са децом
и унуцима

(74/296836)

Све вишe нам недостајеш.
Породица
МАКСИМОВИЋ
(61/296797)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
IN MEMORIAM
1. октобра навршила се година од смрти драге
маме и баке

10. октобра навршава се шест тужних
месеци од смрти нашег сина и брата

МИЉАН ИЛИЋ
Драги наш Миљане,
пре три године отишао си на пут без повратка, међу анђеле.
Наша срца памте твој мио глас и лик, чују твој лепи осмех, осећају твоју
доброту и загрљај.
Воле те твоји најмилији

ДУШАНА РАШИЋА

ВЈЕРЕ МИХАИЛОВИЋ
У нашим си мислима и срцима заувек.
Волимо те.
НИНА, АНА, АНТОНИО, ВОЈА и ДУША

(31/296705)

Воле те: твоја мајка ЉУБИНКА, отац
САВА, сестра БЕБА, зет БУЗА, МАКИЦА,
СТЕФАН и БАРБАРА

У суботу, 10. октобра, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо шестомесечни
помен нашем драгом

(55/р)

7. октобра навршава се шест месеци откако нас
је заувек напустио наш вољени

(33/296717)

14. октобра навршава се четрдесет тужних дана
без вољеног сина, брата и ујака

ЈОВАН СТЕФАНОВИЋ

ДУШАНУ РАШИЋУ ХАНУ

из Долова

1965–2020.

Премало је речи да кажемо колико нам недостаје.

Премало је речи и превише туге да ти кажемо колико нам недостајеш.
Твоја супруга ДРАГАНА, ћерка ВАЊА, унуке НИКА и ХАНА и зет МАРКО

Заувек је у срцима сина СТЕФАНА, супруге
ЗОРАНЕ, сестара СМИЉКЕ и ГОРИЦЕ
и брата БУДЕ са породицама

(65/296807)

ЗОРАНА ВЕЈИЋА

У суботу, 10. октобра
навршава се пола године од смрти

ПОМЕН

Помен ће се одржати у 11 сати, на Новом гробљу.

СУБОТИЋ

Његови најмилији

(34/296718)

(57/296786)

IN MEMORIAM

СЕЋАЊЕ

ДИМЕ
ПРЕМЧЕВСКИ
МИРКО

ДРАГО

МАРА

1977–2020.

2002–2020.

2008–2020.

Увек сте у нашим мислима.

ЖАНА
АНДРЕЈЕВИЋ

ЖУЖАНА
АНДРЕЈЕВИЋ

рођ. Киш
1924–2019.

рођ. Киш

Недостаје твоја љубав и брига.
Волимо те.

(8/296678)

СЕЋАЊЕ

(29/296702)

(30/296702)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

САША
СТОЈАНОВИЋ
ШОК

ИВАНКА
ЈОВАНОВСКА

ТРАЈЧЕ
ЈОВАНОВСКИ

1932–2012.

1927–2019.

Недостајеш нам...
Твоје: ДУЊА, НЕВЕНА
и ЈАСМИНА

Ових дана навршава се осам година откако нас
је напустила мајка и годину дана отац.
Много нам недостајете. Радо вас се сећамо.
Ваша деца: кћи ЗОРИЦА, синови СВЕТОЗАР
и ГЛИГОРИЈЕ са породицама

(39/296730)

(12/296683)

2016–2020.

Твоје ћерке НАДА и
ОЉА са породицама

(48/296757)

(32/296716)

1996–2020.
Твоји најмилији
(72/296834)

ТРАЈАН ЂУЛА
КИРКА
1953–2013.
Твоји најмилији: супруга ВИКТОРИЈА, ћерка
АНДРИЈАНА и син АНДРИЈАН са породицама
(2/296654)

1993–2020.

Твоји најмилији:
супруга ЗЛАТА,
ћерка ДАНИЈЕЛА
и син ПРЕДРАГ

МАРИЈА
ГАЈИЋ
БЕБА

ПОПУСТ

МИЛОРАД
ТУРНИЋ

Заувек у нашим
срцима.

Прошло је седам година
од смрти нашег драгог
супруга, оца, деде

Осам година туге без
нашег драгог супруга,
оца и деде

ЂУРИН

И после десет година
радо те се сећају и
чувају успомену на
тебе.

Иза нас је још јeдна
тужна година, једна
велика прaзнина, једно дивно сећање на
тебе.
Твој живот траје у нама, нашем болу и мислима.

(59/296789)

Сећање на наше драге

14. X 2010 – 14. X 2020.

(49/296759)

Увек ћемо те волети.

Сестра ИЛОНА
и зет ТИБОР

ЦВЕТКО
ЛУКИЋ

У срцима је чувамо
од заборава.
Њени најмилији

12. X 2014 – 12. X 2020.

Твоји најмилији

Твоја МУЦИКА,
ИЛУШКА, ИВАН,
КРИСТИНА и ЕСТЕР

Драги наш

Ваши: СЕЈА, СУКИ и МАЈА

МАРИНКЕ
ЂУРИШИЋ

СРБИСЛАВ

НЕВЕНКА

Поносно вас чувамо од заборава.
Син СТЕВА и ћерка ГОЦА с породицама
(56/296780)

БОГДАН
ШТРБАН
Много нам недостајеш.
Најлепши део тебе живи у твојим унукама.
Волимо те.
Твоји најмилији
(1/296401)

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

ЗОРКА ЖИВАНОВ
ЦЕЦА
Осамнаест година само
у причама.
Сестра ЗОЈА
(6/296674)

Петак, 9. октобар 2020.

13. октобра, у 11.30, на Старом православном гробљу, даваћемо четрдесет дана нашем драгом

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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У суботу, 10. октобра, у 11 сати, на гробљу Котеж у Панчеву
даваћемо једногодишњи помен нашем вољеном

10. октобра навршавају се четири године откако
није са нама

ИЛИЈА КАЛЕНДЕРАЦ

ГОРАНУ МАРКОВИЋУ

Хвала ти што си био део наших живота.

1986–2019–2020.

Велика је част била имати те за доброг супруга и племенитог тату.
Волимо те заувек.
Твоја супруга СТАНИЈА и ћерка ЉИЉАНА
(63/296804)

Тешко је живети без тебе и радовати се ономе што живот носи...
Ти си у сваком нашем дану, речима, мислима, сузама...
Тешко је живети са болном истином да смо те заувек изгубили...
Заувек ћеш бити у нашим срцима, нека те анђели чувају.

Наш драги супруг и отац

Твоји најмилији

МИЛАН БУКУР
Никада те нећемо заборавити ни прежалити.
Нека те анђели чувају.
Твоји најмилији: супруга СМИЉА и син ДУШАН

(41/296733)

СЕЋАЊЕ

У суботу, 10. октобра даваћемо четрдесет дана откада
није са нама наш драги

(44/296742)

Четрдесетодневни
помен вољеном

14. октобра навршава се година нашем

САВА ИГЊАТОВИЋ
14. X 2018 – 14. X 2020.
Отишао је, у нашим срцима оставио велику празнину и бол. Волимо га и чувамо од заборава.
Супруга РУЖИЦА и ћерка ДАНИЦА

ВИЦО ГРУБОР

(45/296747)

10. X 2003 – 10. X 2020.

Шестомесечни помен
вољеном

Шестомесечни помен
вољеном

С љубављу и поштовањем
увек те се сећају:
супруга СЕКА,
син ГОРАН
и ћерка МАРИЈАНА
с породицама

ВАСА ГАВРИЛОВ
Време пролази, туга остаје.
Заувек у нашим срцима.

1972–2020.

Петнаест година откада
није са нама наш драги

(10/296680)

2005–2020.
Породица
(37/296721)

СЛАВОЉУБ
БОНИН

Породица
КОМЉЕНОВИЋ
(51/296763)

2012–2020.

11. октобра даћемо
пола године нашој

ДРАГИША
2013–2020.
С љубављу и тугом породица

БОНИН СЛАВОЉУБ

(36/296721)

ШОШАЈ

13. X 2018 – 13. X 2020.
Твоји: ГОРДАНА,
САША, ЗОРАН, САЊА,
ЧЕДИЦА, ЕМА, ДУЊА
и АЊА
(27/296695)

ТИХОМОР
СТОШИЋ
1934–2018.
Заувек ћемо чувати
успомену на тебе.

МИРОСЛАВУ
ПОПОВУ
1961–2020.
Супруга БРАНКА
и синови БРАНИСЛАВ и
МИЛОШ са породицом

Помен ћемо давати
10. октобра 2020, у 11
сати, на Православном гробљу у Панчеву.
Најмилији
(70/296820)

(15/296688)

Петнаест дугих година није са нама.
Срце боли и тугује за добрим и вољеним сином.
Твоји родитељи

СЕЋАЊЕ

ЖИВКО
ВЕЉИЋ

МАРИЈА
ДИВИЋ
МИЦА

С поносом га помињемо
и чувамо од заборава.

СТОЈАНОВ

(16/296689)

Навршава се пола године откако нас је напустила наша тетка

20. октобра 2020. дајемо
шестомесечни помен
нашем вољеном

СЛАВОЉУБ БОНИН

Сећање на наше драге

БРАНИСЛАВА

(9/296679)

(38/296723)

1972–2020.

(11/296680)

Супруга СЛАВИЦА,
син БРАНКО
и ћерка БИЉАНА
са породицама

Успомену на тебе чувају твоји најмилији:
син, ћерка и унук са
породицом

НЕБОЈШИ
ПЕШИЋУ
Недостајеш нам.
Сестра МАЈА
и зет БАНЕ
са породицом

1953–2020.

из Долова

(42/296737)

Сећање на нашег драгог

Много нам недостајеш.
Мајка МИЛИЦА, брат
ЗОРАН и сестре
МИРЈАНА и МАЈА
са породицама

ВЕЛИМИРУ
АЛЕКСОВСКОМ

Супруга ОЛГИЦА, синови ГОРАН и САША,
снаја АЛЕКСАНДРА, унуци МИЛИЦА и МИЛОШ,
брат ПЕТАР и сва родбина и пријатељи

(4/296663)

НЕБОЈШИ
ПЕШИЋУ

ЖИВИ
РАКИЏИЋУ

1947–2020.

ЏАФЕР

РАДМИЛА

Твоји најмилији

Гледате ме са неког лепшег места.
Воли вас ћерка ЗОЈА

(5/296666)

(7/296674)

Сећање на наше вољене

ЈЕЛИ
НЕСТОРОВ
Чувају те од заборава: ћерка ЗОРИЦА,
унуци БРАНИСЛАВ и
МИРОСЛАВ, унуке
ВЕСНА и ЈЕЛЕНА и
твој праунук НЕЦА

ОЛГИЦА
СТОЈАДИН
ДИМИТРИЈЕВСКИ СПАСИЋ
рођ. Спасић
1963–1990.

1936–1995.

СУТА
СПАСИЋ
1936–2005.

Живите кроз нас.
Ваши најрођенији

(13/296685)

(3/296661)
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ЗАПИСИ

Константин Коста Орлов (68)
познато је панчевачко лице,
пре свега заљубљеницима у једну од најкреативнијих мисаоних игара на свету. Овај шаховски ФИДЕ мајстор зналачки помера фигуре на 64 поља
још од своје треће године(!), а
у ниски од бисерних резултата
има чак и један реми с тадашњим светским шампионом.
Он не само да је одличан
играч већ је и један од најдоследнијих посвећеника када је
реч о пропагирању ове древне
игре, па је, поред осталог, и великим делом захваљујући Костином огромном ентузијазму књига о сто година шаха у Панчеву
недавно угледала светлост дана.
А када је реч о његовом родослову, та прича готово да се
граничи с бајком. И то руском,
будући да вуче порекло од дворјана из времена царевине, а
многи његови преци били су
високи генерали у војсци највеће земље света.
ПАНЧЕВАЦ: Као дете руских
емиграната рођени сте у Ваљеву и убрзо сте се прeселили
у Панчево. Како је дошло до
тога?
КОСТА ОРЛОВ: Отац је као
електроинжењер у то послератно доба био обавезан да службује по унутрашњости, па сам
се игром таквих околности 1952.
године родио у Ваљеву, а недуго затим и мој брат Павле, којег не могу да одвајам од себе,
нарочито када је реч о шаховској каријери. Убрзо је у Панчеву отворена електротехничка школа, једна од првих таквих у Југославији, у коју је
отац био позван да предаје, па
смо од 1954. године становници овог града. Одрастали смо у
Улици Светозара Милетића, у
згради прве панчевачке поште,
на углу са Улицом Бранка Радичевића. Било је то још увек
веома сиромашно време, па смо
дуго ишли боси „на ћошак” по
воду или до Тамиша по калдрми, на којој смо чак играли и
фудбал, а од тога и данас имам
ожиљке по табанима. Но, и упркос скромним материјалним
могућностима, морам признати да смо срећно живели.
l Како је изгледало одрастати у великој и вишенационалној породици?
– Рецимо, мајка Паулина,
родом из Баје, потицала је из
српско-мађарског брака, а имала је три сина, међу којима је
најпознатији Драгутин Илкић
Бирта, песник који је недавно
добио и улицу у Панчеву, када
је у Вршцу упознала оца. Он
је, друге стране, са шеснаест
година емигрирао на ове просторе 1920. године, након слома царске Русије, а његовој мајци, као удовици, није било нимало лако с два сина у страној
земљи. Ипак, отац Николај нас
је увек држао на дистанци од
тих догађаја како би нас сачувао од зле крви, а о томе шта је
претходило нашем одласку из
Русије говорио је евентуално
кад бисмо питали за неки накит или други предмет, с обзиром на то да смо се, као деца,
играли дединим ордењем и разбацивали га по песку.
l О прошлости својих предака почели сте да сазнајете
тек од осамдесетих година прошлог века. Шта им се заправо
догађало у постојбини?
– Све је почело када је суграђанка Несиба Палибрк, која

НАШ ГОСТ: КОНСТАНТИН ОРЛОВ, ШАХИСТА

УЛИЦА КОЈЕ НЕМА У ПАНЧЕВУ: ЛОЛЕ РИБАРА

ЖИВОТ НА 64 ПОЉА

Љубав и смрт у рату

је објавила две књиге о „белим” Русима, на Криму срела
неког нашег презимењака, који се, такође, бавио генеалогијом, што јој је омогућило да
ступи у контакт с неким нашим даљим рођацима у Москви. Тако је дошла у посед
многих релевантних докумената, пре свега о мом деди и
прадеди, који су сахрањени у
Санкт Петербургу. У том граду
сам касније нашао и парцелу
на којој им се налазе кости,
као и улицу одакле су те 1920.
године отишли на брод и кренули у голготу. Како је деда
Павел погинуо 1915. године у
рату, мајка је на пут кренула
са сестром, удатом за познатог

мислим да бих и сада, као пензионер, могао с тим да се ухватим укоштац.
l Када сте почињали шаховску каријеру, у Панчеву је,
као и другде, шах био веома
популаран...
– Отац је волео шах и успео
је да нам усади љубав према
њему. Почео сам да га играм
са свега неколико година. Прича је да смо, летујући на Јадрану, једном приликом путовали
бродом, када су се људи окупили око једне сцене – дете од
четири године, то јест ја, играло је изједначену партију шаха
са одраслим човеком. Иначе, у
граду су постојала два добро
организована клуба: „Раднички”,

браће”. Били смо и прваци Војводине и играли финала у Порторожу и Пули више пута, где
смо једанпут заузели шесто место од шеснаест екипа. Након
тога извесно време провео сам
у клубу ПАШК. Играо сам и у
разним другим местима и земљама, пре свега оним чијих
сам федерација био члан, попут Америке, Француске, Русије, па чак и у Санкт Петербургу. Једна од лепших година
била ми је 1979, када сам се и
оженио и добио сина, а постао
сам и југословенски мајстор.
Следеће године сам имао добар рејтинг и одређени фонд,
па ми је припало звање ФИДЕ
мајстора, чиме сам удвостру-

Коста Орлов с бројним шаховским пехарима,
медаљама, као и документима о својим прецима
генерала Ростакова, који је водио кримски корпус и борио
се с „црвенима” до последњег
дана. Тако су они преко Солуна стигли у Ниш. Отац и стриц
Константин су се ипак брзо
адаптирали и с великим успехом завршили београдске факултете, а интересантно је да
је математички смер практично био зависан од руског кадра. Ипак, увек је било присмотра, било пре, било после
Другог светског рата, па се тако отац умало није пријавио у
РОВС, организацију која је заговарала борбу против комуниста и повратак у Русију, да
га у томе пред самим вратима
тог савеза „белих” Руса није одговорио непознати човек. С друге стране, наша комунистичка
власт није му, рецимо, дозволила да оде у Гвинеју, одакле
му је стигао позив за посао.
Звог свега тога он је покушао
самоубиство, али је мајка стигла на време...
l Завршили сте Електротехничку школу, а како је потом
текла ваша пословна каријера?
– За разлику од брата, нисам отишао на студије, али сам,
бар мислим, постао добар техничар, као уосталом и већина
мојих школских другара, што
је доказ о квалитету тадашњег
школства. Касније сам завршио и пети степен смера аутоматичар у процесној индустрији, да бих се после војске малтене аутоматски запослио у
„Стаклари”. Након двадесет пет
година, захваљујући добрим
препорукама, пребацио сам се
у ЈКП „Водовод”, где сам такође махом радио на електромоторном погону. Увек сам се бавио струјом – од енергетике,
преко трафостаница, до нових
со фи сти ци ра них си сте ма, а

ОР ЛО ВИ БИ ЛИ БЛИ СКИ ЦА РУ
Преци Константина Орлова
живели су у околини Москве, а многи од њих су били високи официри из реда
дворјана.
– Један од деда, Николај,
био је министар ваздухо-

Петак, 9. октобар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

пловства, а толико је био
близак цару имењаку Николају Романову да му је овај,
прича се, дао салатару због
бројних заслуга. Он је претходно и у Француској добио
Легију части – наводи Коста.

за који сам заиграо са својих
12 година, и „Курјачки”, у којем био мој талентованији брат.
И већ 1969. године био сам
омладински првак Војводине,
док је Павле побеђивао у сезонама пре и после тога. Убрзо
сам добио позив на велики турнир у Амстердаму, на који сам
отишао захваљујући „Стаклари”, у којој сам касније и био
запослен. Играо сам у трећој
резервној групи и чак био први, када сам већ стајао близу
правих светских шаховских громада: Петросјана, Таља, Најдорфа, Андерсена... Уследили
су и омладински шампионати
Југославије, а на једном сам

чио титулу, што је сада реткост. Брат Паја је опет био бољи као интермајстор, а то звање је 1992. године освојио у
руском летовалишту Сочи. Колико је његов живот био везан
за шах, говори и податак да је
умро баш са 64 године.
l Последњих година више се
бавите педагошким радом и
организацијом клуба, чије сте
име променили пре једанаест
година.
– То јесте било мало болно
за многе наше чланове, јер је
Иван Курјачки погинуо као народни херој, а био је и добар
шахиста. Можда сам баш и ја
преломио дебату, рекавши: да

РЕ МИ СА СПА СКИМ, ШАМ ПИ О НОМ СВЕ ТА
У време када је 1970. године у Београду игран меч
СССР – „Остатак света”, скупила се светска шаховска
елита, па је „Стаклара” одлучила да у новосаграђеној
хали четири врхунска велемајстора играју симултанке
на по двадесет табли.
– Били су ту Петросјан,
освојио шесто место и чак тукао двојицу најбоље пласираних. Играо сам касније и неке
велике турнире и сениорска првенства Војводине, а рецимо по
двапут сам био првак јужног
Баната и нашег града. Што се
мог стила тиче, важна ми је
иницијатива, па сам увек играо
офанзивније, попут једног од
мојих узора Тиграна Петросјана, што је реликт неког прошлог времена. Ипак, у тој игри
најважније је бити суздржљив,
а ја сам уз то увек био и темељно аналитичан.
l У међувремену сте прешли
у „Курјачки” и, поред осталог,
са успехом играли и прву таблу...
– Били смо и стандардни
друголигаши у великој Југославији, а уз Пају и мене, окосницу су чинила и браћа Андријевић и Костић. Предводио
нас је покојни Душан Ивковић,
легенда панчевачког шаха, који је често говорио како ће да
састави екипу „од три пара

Тајманов, Хорт и Портиш,
али најпознатије име свакако је био Борис Спаски, тадашњи актуелни светски
шампион. Имао сам задовољство да играм с њим и,
када сам му у једном моменту понудио реми, он га је,
као земљак, прихватио уз
осмех – присећа се Орлов.
је којим случајем Курјачки жив,
вероватно би и он оберучке пристао да променимо име у Светозар Глигорић, који је баш нама оставио невероватно велику заоставштину. И ево, сада
сам у том клубу потпредседник, што је више мука него привилегија, јер смо дошли дотле
да стрепимо да ли ћемо ићи на
предстојеће такмичење Друге
лиге у Бачкој Паланци, будући
да у каси немамо ни динара.
Али то није први пут јер, пишући књигу о сто година шаха
у Панчеву, видео сам да је слично било кроз све то време. Иначе, у тај пројекат сам практично увучен када ме је позвао
Влада Тривунац, који је то иницирао пре шест године. Био сам
„спољни момак”, који је трчао
около и сакупљао податке. Нажалост, он је преминуо пре две
и по године, па сам био принуђен да, уз помоћ Владине жене, довршим то дело.
Ј. Филиповић

Улица Иве Лоле Рибара постоји у Банатском Брестовцу,
Банатском Новом Селу, Иванову и Старчеву, а у Јабуци и
Долову она се зову краће, само Лоле Рибара.
Велика љубав Лоле Рибара – Слобода Трајковић – рођена је 1918. године у породици угледног београдског
апотекара Светолика Трајковића. Пред Други светски рат
уписала се на студије хемије, а кад је Југославија окупирана, заједно с целом својом породицом, активно се
укључила у покрет отпора који су водили партизани. Њен
отац је давао велике количине лекова и санитетског
материјала за борце, а брат
Мирослав је служио као веза
у Београду.
Иво Лола Рибар био је две
године старији од ње. Његов
отац Иван, предратни политичар, неко време је председавао Народној скупштини,
а као адвокат бранио је комунисте. Лола је студирао
право, прво у Паризу, затим
у Женеви, а напослетку у Београду. С навршеном двадесет једном годином, Иво Лола Ри бар по ста је се кре тар
Централног комитета Савеза комунистичке омладине
Југославије и један од најближих Титових сарадника.
Лолин млађи брат Јурица био
је сликар.
Слобода је била Лолина вереница. За 6. април 1941. био
је заказан ручак на којем ће
се утаначити детаљи њихове
свадбене церемоније. Али почео је рат. Оба сина и стари
Рибар одлазе у партизане.
У јануару 1942. године Специјална полиција у Београду
запленила је писмо које је
Лола са слободне територије
послао Слободи. „У мом животу постоје само двије ствари: моја служба нашем светом циљу и моја љубав према
теби, најмилија моја. Нашу
срећу и живот који смо хтјели нисмо, као ни милиони
других, могли остварити изоловано, већ само преко наше
борбе и наше побједе. И зато
су те двије ствари, у суштини, у мени самом, једно”, писао је између осталог.
По ли ци ја
хап си
све
Трајковиће: оца Светолика,

мајку Милену, сина Мирослава и ћерке Веру и Слободу, и од Слободе траже да
Лоли Рибару одговори и закаже му састанак негде где
могу да га заробе. Она одбија, иако је подвргнута зверском мучењу, и свесна цене
коју ће њена породица морати да плати. Деветог маја
1942. сви су погубљени на
Бањици.
Лола Рибар је погинуо на
Гламочком пољу 27. новембра 1943. године, непосредно пред полетање партизанске мисије на преговоре са
савезницима. Месец дана раније у сукобу са четницима у
Колашину гине и Јурица. Иван
Рибар је у новембру 1943. у
Јајцу, спрема се да председава Другом заседању АВНОЈ-а,
на којем ће бити створена нова Југославија.
О Лолиној погибији извештава га Тито. Он тражи да
јаве Јурици. Тито му онда
каже да је погинуо и Јурица,
и предаје писмо нађено код
Лоле, које је намеравао да
пошаље оцу: „Драги мој тата! Иако се још – кажу – не
зна сигурно, ја знам и осјећам у тренутку када ти ово
пишем, да нашег драгог, доброг Јурице више нема... Ријечи су сувишне, драги мој
тата, ријечи не могу изразити сву тежину ударца који
нас је за де сио. Во лио бих
стотину пута и ради њега који је био бољи од мене, и ради свих нас, да сам ја пао на
његову мјесту. Али, ето, догодило се другачије. Никада
ова рана неће зацијелити. Ја
сам само годину дана послије моје Слободе изгубио брата – два бића која сам толико волио, а која су тек била
на прагу живота. Али знам
како је тек теби, драги тата,
који си изгубио сина, нашег
мезимца. Немој плакати, не
дај се тата!”
У јулу 1944. Немци су у
сремском селу Купинову стрељали Лолину и Јуричину мајку Антонију. Иван Рибар је
умро 1968. године.
Слобода Трајковић има улицу у Београду.
У Панчеву се Улица др Жарка Фогараша раније звала
Улица Иве Лоле Рибара.

Улица Иве Лоле Рибара у Старчеву
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АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА НА ЛОКАЛИТЕТУ ЦИГЛАНА НАДОМАК ДОЛОВА

ПИТОРЕСКНО МЕСТО СА АНТИЧКИМ ОРЕОЛОМ
Зна се да су људи на овим просторима живели од памтивека, а отада па до данас изређало се небројено догађаја, али
је од свега тога мало остало
као опипљив запис о временима давно прохујалим.
Ако и јесте, онда је то скривено негде у земљи, па људска,
и то истраживачка рука мора
добро да се помучи како би
стигла до тих драгоцености.
Управо то стручњаци из панчевачког Народног музеја ових
дана раде надомак Долова, где
у некадашњој циглани ископавају остатке из две насеобине –
из античког доба и средњег века.
Када се прође кроз центар Долова и настави уским улицама
тамошњег дела насеља, знаног
као румунски крај, док се с једног од узвишења, по којима је
село познато, извија румунска
православна црква (тренутно у
реконструкцији), по изласку из
села укаказаће се валовити терен обрастао у степску траву.
На месту где је до пре двадесетак година радила циглана,
која је свакодневно опскрбљивала мештане опеком, сада се
могу видети симетрично ископани детаљи, а ако је довољно
леп дан, и екипа од седмороосморо чланова који фокусирано, а није претерано рећи –
и грозничаво, у тој смеђој земљи трагају за нечим очигледно веома важним; нечим што
би могло да понуди одговоре
на то ко је и како тамо живео
пре седам, осам или чак осамнаест векова, док се у позадини, под ударима ветра, ритмично окрећу модерне ветрењаче
како би произвеле преко потребну електричну енергију, заједно чинећи питорескну слику
контраста пролазности времена.

21. века, када је циглана престала да функционише, а ми
смо почев од 2013. године стартовали са сондажним ископавањима и дошли до сазнања да
је ту било неколико насеља из
античког периода и још два из
средњег века. Како је Министарство културе прихватило
наш пројекат, већ следеће године кренули смо систематски
да радимо, а досадашњи резултат је преко двеста истражених целина разних намена, попут тадашњих кућа, пећи, трапова... У преводу, за тих осам
година истражили смо више од
две хиљаде квадратних метара
налазишта, што је тек делић,
јер се оно простире на неколико десетина хектара – истиче
Војислав.
Као што је речено, на локалитету „Долово – Циглана” откривена су три античка насеља, почев од оног које постоји
од друге половине другог века,
и у њему су махом живела варварска, то јест дачка племена.
– У питању је област која није потпала под управу Рима,
али је с њим одржавала изузетно богате трговинске везе,
чему у прилог говори сијасет

„Долово – Циглана”: пребогата налазишта из античког доба и средњег века
некадашњим воденим током.
На његовом јужном делу пре
три године нашли смо темеље

Осам година ископавања
Поменуту археолошку екипу
предводе стручњаци из Народног музеја Панчева и у поменутој циглани стрпљиво и студиозно помоћу ашова, мотика
и шпахтли пажљиво ваде педаљ по педаљ земље не би ли
наишли на реликте неких давно минулих времена. Те непобитне доказе да се овде живело интензивно ископавају већ
осам година, а према речима
Војислава Ђорђевића, вишег
кустоса Народног музеја Панчева, у питању је више насеобина основне поделе на античко доба и средњи век.
– Локалитет је откривен још
шездесетих година прошлог века, десет година након отварања циглане, што је, с једне стране, потпомогло открића остатака насеобина, али је у међувремену и дуго након тога налазиште уједно и болно уништавано. И тако све до почетка

Скелет женске особе из четвртог века
пред ме та по ре клом из те
империје. Нова култура појављује се почетком четвртог века, а налазиште је уоквирено

СА РАД ЊА С ВИМИНAЦИЈУМОМ
Чувени Виминацијум је био
престоница римске провинције Горње Мезије, а према
речима Војислава Ђорђевића, у исто време егзистирало је и насеље откривено на
доловачкој Циглани.
– С том разликом што је
било с ове стране Дунава
и при па да ло та ко зва ном
Барбарикуму. И док су у

Виминацијуму, као у правом граду, постојале грађевине од опеке и чврстог материјала, овде су људи живели у земуницама. Та места су углавном трговала,
одавде се набављала храна,
житарице пре свега, а у појединим периодима било је
и међусобних сукоба – каже
Ђорђевић.

Виши кустос Војислав Ђорђевић – вођа
екипе археолога из Народног музеја Панчево

од набоја који могу да указују
на постојање бедема, што се
може повезати с ратовима против Рима које је водио народ
Сармата Лимиганата, тада насељен на овим просторима. Последње античко насеље настало је око петог века и из тог
времена имамо највише артефаката – наводи овај археолог.

Пронађена и кућа на кући
Екипа тренутно броји три стручна лица, а поред Војислава, једна од њих је и Јелена Ђорђевић, виши кустос, специјализована за период средњег века.
– Имамо два хоризонта средњовековних насеља. Први би
могао да се датује за крај осмог
и цео девети век, а из тог времена најексклузивнији налаз
је кућа, откривена 2015. године, која је у једном од углова
имала готово потпуно очувану
пећ од камена. Приближно је
квадратног облика, укопана на
око метар од површине. На тај
објекат касније је легла још
једна кућа, чији су становници
искористили горње делове поменуте пећи за своје потребе.
Ту су нађене и различите врсте
по су да, по пут не ких го то во
неко ри шће них ати пич них

лонаца, јер је кућа вероватно
кратко трајала. Касније, у 12.
и 13. веку, долази до нове материјалне културе, па су у том
ансамблу посуда карактеристични лонци, зделе, крчази,
махом локалне производње...
Пронађена је још једна кућа,
такође квадратног облика, која је имала стубове на наспрамним ивицама, као и скромније
огњиште, у које су стављани
комади камена или грнчарије
како би чували топлоту, што
нема толику енергетску снагу
као оне камене пећи. Старији
хоризонт се везује за други Аварски каганат, а у насеобини је
живео словенски живаљ, док је
млађи хоризонт из периода
угарске владавине – каже запослена у Народном музеју.
У поменутом тиму археолога је и Мирјана Чавић, која је
као хонорарац укључена у истраживања на локалитету.
– Радимо по мрежном систему, квадрат по квадрат, и када
лоцирамо објекат, скидамо слојеве дубине једног ашова – први је хумусни, а сваки следећи
одређени откопни, а рецимо на
трећем се појављују објекти. Након тога се мотикама или лопатама, како ми кажемо, заглача површина како бисмо их лакше уочили. По мени, најимпозантнија открића налазе се у
сектору 1 на некрополи. И када
смо заглачали површину, претпоставили смо да се гробови
шире по одређеном реду. У суштини, овде се, где год да се закопа, наилази на неки објекат –
наводи Мирјана.

Некропола најважније
откриће
Као што је речено, ископавања
се раде по систему квадрата
димензија пет пута пет метара. Војислав каже да када се,
након обележавања, започне
копање, најближе површини је
средњовековни слој, док се нешто дубље, на око метар, појављује и антички слој.
– Када је реч о сарматској
некрополи, која се налазила на
северном делу локалитета, позицију смо сазнали након ерозије профила циглане. Прошле
године смо започели систематско ископавање гробова – укупно их је четири и специфични
су по томе што су међусобно
удаљени и притом су вероватно имали и надземну конструкцију. Један је одлично очуван,
а у њему је нађен женски скелет дужине око метар и седамдесет, од лобање до стопала. У

Страну припремио

Јордан
Филиповић

гробу се налазио и комплетан
гробни инвентар: две наушнице, торквес или метална огрлица, две фибуле – копче за
огртач, наруквице и бројне разнобојне перле, делови огрлица,

ручно рађеног до занатског,
римског. Све то веома је вредно, пре свега у научном смислу.
У току је обрада тог материјала, па склапање, повезивање и
све друго што је неопходно и

ПО ДР ШКА МИ НИ СТА Р СТВА КУЛ ТУ РЕ
Цео пројекат истраживања
на локалитету „Долово –
Циглана” од 2013. године
фи нан си ра Ми ни ста р ство
културе, и то преко годишњих конкурса за заштиту
по крет ног и не по крет ног
одеће и обуће. То је права реткост јер су гробови у та времена често пљачкани. Уопште, на
локалитету је откривено више
десетина хиљада предмета, првенствено разног посуђа – од

археолошких наслеђа. Очекивања су да ће то бити настављено будући да постоји
стратешки значај, као и интересовање иностраних колега, пре свега из Мађарске и Румуније.
надамо се да ћемо макар на
десетогодишњицу почетка овог
истраживања све то моћи да
пред ста ви мо на при год ној
изложби – на ја вљу је ви ши
кустос Народног музеја.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Маце с нове Мисе
Ове две лепотице рођене
су пре око пет месеци, а
све време их је чувала и
хранила њихова брижна
мајка, која је нажалост
недавно угинула, па су
маце остале саме на овом
суровом свету...
Шарена је девојчица и веома је дружељубива и радознала,
а обожава да се мази и тада преде као тракторче. И црна је
женског пола, али је много плашљивија.
Уколико неко жели вечити извор забаве и смеха, који се
сам купа и чисти за собом, а заузврат тражи само храну и
удобност – мачка је прави избор.
Све друго се може сазнати на телефон 062/187-12-17.

Сестрице
Малене лепотице, које стају у шаку једне
руке, недавно су почеле саме да једу.
Нажалост, веома су тужне зато што се
налазе у дворишту једне викендице, иако
би требало да буду на неком сигурнијем
месту, јер су близу прометног пута и могу да настрадају сваког часа.
Ускоро ће бити очишћене од паразита,
а потенцијални удомитељи могу да се јаве на телефон 064/000-96-29.

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

ДИНАМО ПО СТАРОМ – ПОБЕЂУЈЕ

„Жуто-црни” сигурни
на старту првенства
Следи дерби
с Војводином

НАДМЕТАЊЕ ВЕСЛАЧА НА ПАЛИЋУ

НЕСАВЛАДИВИ МИХАЈЛО И ПЕТАР
Веслачка сезона је и даље у
пуном јеку. У недељу, 4. октобра, на Палићу је одржан
Куп Србије по изузетно добрим временским условима,
што је необично за ово доба
године.
Веслачи Тамиша су изашли
на стазу с најбољом и најспремнијом екипом и са жељом да освоје што више бодова за укупан пласман. Најбољи, као и ове целе сезоне,
били су непобедиви пионири
у дубл-скулу Михајло Марковић и Петар Перић, који су
освојили златну медаљу. У
стопу их је пратила друга екипа дубл-скула, у саставу: Огњен Виденов и Марко Јанчикин, освајањем сребрне медаље. Панчевци су могли да
освоје и трећи трофеј у овој
ди сци пли ни да су Да мјан
Стојковић и Павле Милутиновић имали више среће и да

им се није поломило весло у
току трке.
Осва ја ње од лич ја за Та миш наставили су јуниори
Бојан Симић и Милош Бошков, који су у дубл-скулу
други стигли на циљ. Сребро је у наставку регате заслужио и јуниорски четверац-скул, комбинација која
се припрема за предстојеће
Првенство Србије, у саставу:
Андрија Ранковић, Бојан Симић, Не ма ња Ба др љи ца и
Милош Бошков.
Достојна замена у лаком
сениорском скифу за Милоша Станојевића, који је отпутовао на Европско првенство,
био је млади Милош Бадрљица, који се окитио бронзаном медаљом. Свој квалитет
су показали и ветерани ВК-а
Тамиш, истински мајстори веслања. Највреднији трофеј зарадио је Бошко Бјелајац.

С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

„ДРУЖИНА” СЈАЈНА НА СВИМ

Стартовала је још једна сезона
у рукометној елити наше земље. По много чему другачија,
јер се због епидемиолошке ситуације утакмице играју пред
празним трибинама, нова трка
за бодове идентична је по једном
– панчевачки Динамо побеђује!
Популарни „жуто-црни” у првом колу Аркус лиге на свом
терену су одмерили снаге с Пролетером из Зрењанина, који с
клупе предводи легендарни Момир Рнић. Још једном се обистинило да је сваки почетак тежак, што се посебно видело у
првом полувремену, али на крају је тренер Аким Комненић
надмудрио свог искуснијег колегу с клупе гостију: Динамо–
Пролетер 32:26 (14:13).
Иван Дистол и његови саиграчи одлично су започели меч.
На крилима сјајног крила Младена Шотића, Динамо је у седмом минуту водио са 4:1, али
се Зрењанинци нису предавали. Млад и веома добар састав
Пролетера користио је сваку
прилику да угрози гол одличног Николе Радовановића, што
му је у првих тридесет минута
и полазило за руком. Због тога
се на одмор отишло с минималном предношћу домаћег
тима – 14:13.
Друго полувреме је донело
потпуну доминацију Динама.
Поново је Младен Шотић са
два поготка најавио офанзиву
свог тима, а онда је контролу
над утакмицом преузео искусни Ненад Вучковић. Постигао
је погодак и док је његов тим
имао играча мање на терену, а
пасом преко целог терена изванредно је проиграо Уроша

Павловића за 21:14. Изванредан је у тим моментима био и
голман Динама Никола Радовановић, који је одбранио два
седмерца играчима Пролетера, али и сви момци у жуто-црним дресовима...

чимо за бодове, а искрено се
надам да ће се и публика ускоро вратити на трибине, јер нам
недостају наши навијачи. Што
се самог меча тиче, Пролетер
је био одличан у првом полувремену. Ми смо били помало

ДЕ ВОЈ КЕ ДО ЧЕ КУ ЈУ ЗВЕ ЗДУ
Викенд пред нама доноси и
почетак трке за бодове у Супер Б лиги за девојке.
ЖРК Панчево у суботу,
10. октобра, од 18.30, у Хали спортова на Стрелишту
дочекује београдску Црвену
звезду.
– Сачували смо готово целу екипу из прошле сезоне,
што је веома добро. Одиграли смо неколико контролних
утакмица током припремног
периода, па верујем да
– Пре свега желим да истакнем да ми је јако драго што
смо поново на терену, што се
после дуге паузе опет такми-

спремно дочекујемо почетак
шампионата – рекла је директорка клуба Светлана
Ничевски.
Не треба сумњати да ће
тим тренера Марка Крстића
и у новој сезони бити на висини задатка. Девојке су у
прошлом првенству освојиле симпатије љубитеља
спорта у Панчеву. Навијачи
ће срцем бити уз њих у данима када не могу да буду
на трибинама...
емотивно испражњени после
финала Купа, јер су очекивања
била велика. Добро радимо и
сигуран сам да ће из утакмице

у утакмицу наш тим постајати
све бољи. Драго ми је и да су у
финишу сусрета на терену били најмлађи првотимци у оба
тима, што је свакако добитак
за наш рукомет. Свима желим
пре свега много среће, али и
здравља, с надом да се ово првенство неће прекидати – рекао
је после утакмице тренер Динама Аким Комненић.
Тим из нашег града играо је
у саставу: Марко Иванчевић
(два го ла), Урош Па вло вић
(три), Миљан Буњевчевић (четири), Младен Шотић (девет),
Стефан Ковачевић, Урош Станић (један), Милош Павловић
(два), Лазар Павловић (два),
Ог њен То нић, Иван Дис тол
(три), Милан Голубовић (један), Милош Костадиновић,
Војислав Милуновић, Ненад
Вучковић (четири), Никола Радовановић и Урош Митровић
(један гол).
Идућег викенда на програму је нова рукометна посластица и велики дерби – у Новом Саду се састају Војводина
и Динамо.

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

„ДИЗЕЛКА” ЗАСТАЛА У ЈАГОДИНИ

Прошлог викенда у Панчеву
је одржано прво коло Лиге
пионира, кадета и млађих јуниора Војводине, којим је и
званично почела нова сезона.
Стрељачка дружина „Панчево 1813” била је домаћин овог
надметања, а имала је такмичаре у готово свим дисциплинама и категоријама.
Екипа пионира у гађању из
ваздушне пушке освојила је
друго место, а пуцали су Немања Ђорђевић (169 кругова), Огњен Лукић (162) и Огњен Бунчић (161 круг). Пионирке су биле пете, а гађале
су Катја Богдановић, Тијана
Цветановић и Ива Ракоњац.
Пионири су се први пут надметали и у гађању из ваздушног пиштоља, а најуспешнији су били наши млади суграђани. Марко Нинковић је
са 165 кругова освојио и злато у појединачној конкуренцији, Огњен Бунчић је био
трећи (150), а Немања Ђорђевић пети, са 132 круга. Екипа пионирки је освојила сребро, а чиниле су је Асја Богдановић, Катја Богдановић и
Ива Ракоњац.
Алекса Ракоњац је освојио
златну медаљу, с резултатом
од 591 круга у конкуренцији
млађих јуниора у гађању из
ваздушне пушке. Поред њега, у екипи која је освојила
друго место наступили су и
Немања Ђорђевић и Огњен

Лукић. Теодора Кондић је
заслужила сребро у надметању кадеткиња и бронзу у
конкуренцији млађих јуниор ки, с 385 кру го ва. Ива
Ракоњац је била трећа кадет ки ња и че твр та мла ђа
јуниорка.
Тим кадета из нашег града
у гађању из пиштоља освојио
је најсјајније одличје. Марко
Нинковић је с 521 кругом био
најбољи и у појединачном
надметању, Огњен Бунчић је
заслужио бронзу, а део екипе
био је и Немања Ђорђевић.
Панчевци су били најбољи и
у конкуренцији млађих јуниора. Велимир Нинковић је с
538 кругова тријумфовао појединачно, Стефан Кешишјан
је био други, Марко Нинковић трећи, а Огњен Бунчић
пети.
Кадеткиње које су се надметале у гађању из пиштоља
заузеле су треће место.
У исто време у Врбасу је
одржан Куп Војводине у екипној конкуренцији.
Тим СД-а „Панчево 1813”
освојио је треће место, а чинили су га: пионири Немања Ђорђевић и Теодора Кондић, јуниори Огњен Бунчић
и Ива Ра ко њац и се ни о ри
Далибор Павловић и Снежана Фодор.
Финале Купа Србије биће,
по традицији, одржано 25. октобра у Панчеву.

Фудбалери Железничара су у
деветом колу Прве лиге Србије претрпели минималан пораз на гостовању у Јагодини.
Једини гол, који је био вредан
три бода, домаћин је постигао
већ на почетку утакмице.
– Играли смо против доброг
про тив ни ка, а лош по че так
утакмице коштао нас је пораза. Лако примљен гол, после

наше грешке, пореметио нас
је и до одласка на одмор нисмо деловали онако како смо
се спремали за овај меч. Много тога је било боље у другом
полувремену, али нисмо успели да реализујемо своје прилике пред голом домаћина и
да изједначимо резултат. Из
овог по ра за мо ра мо из ву ћи
поуку, како нам се грешке не

МИР КОВ НО ВО ПО ЈА ЧА ЊЕ
Први човек Железничара
Зоран Наунковић и спортски директор клуба Саша
Радуловић довели су још
једног играча последњег дана прелазног рока.
Ново појачање „дизелке”
је везиста Александар Мирков, који је носио дресове

прволигаша Бечеја 1918,
Смедерева 1924, а у Панчево долази из Младости из
Какња.
Скаути
Железничара
одавно прате Александра
Миркова, а сада је, на обострано задовољство, трансфер и остварен.

би понављале – рекао је тренер Же ле зни ча ра Мар ко
Андрејић.
Нема много времена за туговање, јер следе нови изазови.
– Сами смо криви, домаћин
је заслужено славио, а нама
остаје да се окренемо новим
изазовима. Било је и добрих
ствари у нашој игри, али шта
то вреди када се само бодови
пишу. Предстоји нам још једно тешко гостовање. Идемо у
Врање, на дуел с бившим суперлигашем. Верујем да ћемо
сви бити на окупу и да ћемо
поправити утисак из Јагодине
– истакао је заменик капитена
Железничара и командант његове одбране Бојан Трипковић.
Популарна панчевачка „дизелка” сада је на осмом месту
на табели Прве лиге Србије, с
тринаест бодова.

ТАКМИЧЕЊЕ НАЈМЛАЂИХ КАРАТИСТА

ОБОГАЋЕНЕ ТРОФЕЈНЕ РИЗНИЦЕ

Беочин је прошлог викенда угостио најмлађе каратисте у нашој земљи који су се
надметали на Купу Србије. Као и обично,

одличне резултате остварили су и наши
млади суграђани.
КК Динамо је своју ризницу трофеја
обогатио с једанаест нових медаља.
Најсјајнија одличја су заслужили Лука
Доброта, Антоније Ћулибрк и Матеја Степанов. Сребром су се окитили Нађа Николић, Боривоје Весин и Павле Милошев, а
бронзе су зарадили: Јелена Вучковић, Наталија Игић, Вук Воркапић, Урош Петровић и Борисав Јевремовић. На Куп Србије
пласирали су се и Мартина Пузић, Теодора Гагић и Јована Стоилковски.
КК Младост је наступио с девет такмичара, који су освојили десет медаља.
Златна одличја су припала Филипу Вујиновићу и Марку Милутиновићу. Сребро
је заслужио Немања Живков, као и тим

нада у борбама (Милутиновић, Николић,
Брацановић и Јаворац), а бронзама су се
окитили: Дуња Јовановић, Милош Милутиновић, Новак Николић, Никола Јаворац,
Драгана Мацура и Никола Брацановић.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

РВАЧИ ОПЕТ
У ФОРМИ
На Првенству Србије у рвању
за такмичаре до 15 година, које је одржано прошлог викенда у Сомбору, РК Динамо је
наступио с три такмичара, а
освојио је три медаље.
Најсјајније одличје зарадио
је Лазар Павловић, а бронзама
су се окитили Огњен и Стефан
Тодосијевић.

– Наступили смо само с три
такмичара, пошто смо пре само два дана ушли у салу из добро познатих разлога. Напоменуо бих да су наша деца годину дана млађа од својих ривала из других клубова – рекао је
Миливоје Тодосијевић, тренер
у РК-у Динамо.
У екипном пласману клуб из
нашег града заузео је пето место.

„АЉЕХИН”
МАТИРА РЕДОМ...
Позивно кадетско првенство
Лазаревца у шаху одржано је
прошлог викенда у том граду.
Међу учесницима су били и
такмичари ШК-а „Аљехин” из
Панчева, који су још једном
остварили запажене резултате.

У групи млађих дечака Андреј Добричан је освојио бронзу, док се Аљоша Каначки пласирао на пето место. У надметању мало старијих шахиста
Вук Каначки је заслужио сребро, а код девојчица се истакла Милица Амиџић, која је
освојила треће место.

БРОНЗА ЗА
ВЛАДИМИРА
На Првенству Србије у ходању
на стази, које је одржано прошлог викенда у Крушевцу, запажени су били и млађи пионири АК-а Панонија.
У трци на 1.000 метара Владимир Мирков је с новим личним рекордом од 5:49,02 освојио бронзану медаљу.
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БОРАЦ НАМУЧИО „ЦРВЕНО-БЕЛЕ”

СУПЕРЛИГА
Београд: ПАРТИЗАН–БОРАЦ
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ПАРТИЗАН
недеља, 12.45, Пољопривредна школа

Девојке из Одбојке
013 стартовале
победом

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ДИНАМО
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – Ц. ЗВЕЗДА
субота, 18.30

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ – НОВИ ПАЗАР
петак, 18 сати

Фудбал
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Врање: ДИНАМО–ЖЕЛЕЗНИЧАР
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Чонопља: СЛОГА – ДИНАМО 1945
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Старчево: БОРАЦ–ЖАК
Омољица: МЛАДОСТ – РАДНИЧКИ (К)
недеља, 15 сати
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Падина: ДОЛИНА–ЈУГОСЛАВИЈА
Алибунар: БУДУЋНОСТ–СТРЕЛА
С. Тамиш: СТАРИ ТАМИШ – Ц. ЗВЕЗДА
Б. Н. Село: СЛОГА–ХАЈДУЧИЦА

део утакмице донео је нова
узбуђења и нову неизвесност.
Предвођен искусним играчима Бојаном Познићем, Давором Милошевићем и Владимиром Кнежевићем, Борац је
опет био на прагу изненађења.
Ас-сервисом Бојана Познића
успео је и да поведе са 22:21,
али за преокрет није било снаге.
Поред поменутих играча, боје Борца бранили су и: Жарко
Ракита, Немања Милетић, Ненад Мадић, Јован Дробњак, Никола Стоковић, Душан Стојсављевић, Никола Маринков, Никола Крстић, Вукашин Ђурђевић и Александар Гмитровић.
Идућег викенда „борци” гостују у главном граду, где ће
одиграти меч с Партизаном.
Одбојка 013 од ове јесени
поново је у вишем рангу. И поно во по бе ђу је! Де вој ке ко је

предводи тренер Владимир Јованчић гостовале су у Сремској Каменици, где су одиграле прво коло Друге лиге „Север”: Лавице 07 – Одбојка 013
1:3, по сетовима 21:25, 16:25,
25:17 и 19:25.
– Имали смо заиста тешко
гостовање и дуел против одличне екипе домаћина. Остварили смо сјајан резултат иако
због епидемиолошке ситуације нисмо били у могућности
да одиграмо ниједну припремну утакмицу. Истакао бих храбру игру нашег капитена, Јелене Петров, која је показала
да је прави лидер у нашој младој екипи. Она својом игром
и ставом на терену има велики утицај на своје младе саиграчице. Настављамо да радимо у истом ритму. Очекујемо још победа, али пре свега

напредак младих девојака, које су будућност клуба и панчевачке одбојке – рекао је у
телефонском разговору први
тренер Одбојке 013 Владимир
Јованчић.
Дакле, предвођен Јеленом
Петров, тим из нашег града
играо је у саставу: Милица Кужић, Теодора Минић, Анђела
Вујанић, Александра Гаћеша,
Све тла на Ћи ри лов, Со фи ја
Ашанин, Николина Весковић,
Анђелија Кнежевић, Сара Станимировић, Јована Кљајић, Милица Стојић, Александра Крстић и Наталија Пувалић.
У недељу, 11. октобра, Одбојка 013 дочекује Партизан из
Сремских Карловаца. Утакмица ће бити одиграна у сали Пољо при вред не шко ле „Јо сиф
Панчић”, без присуства публике, а почиње у 12.45.

ЕКИПНО ПРВЕНСТВО ДРЖАВЕ У АТЛЕТИЦИ

БЕЗ УСЛОВА – ТЕШКО ДО РЕЗУЛТАТА
Екип но пр вен ство Ср би је у
атлетици за пионире одржано
је 3. октобра у Сремској Митровици. Надметало се девет
клубова, а АК Динамо је у женској конкуренцији заузео осмо
место у држави.
Најбоље резултате је постигла Марија Мркела, која је победила у трци на 300 метара с
резултатом 40,85 секунди. Она
је наступила и у надметању на
100 м, остваривши званично
најбољи резултат у Србији за
пионирке: 12,58 с. Велики број
бодова клубу су донеле и: Лана
Цветкоски, Анђела Кићовић,
Ивана Симеонов, Тијана Николић, Тамара Блануша, Миљана

Тодоровић, Наталија Костадиновић и Анђела Брошћанц.
На Екипном првенству Србије за сениоре, у конкуренцији шест екипа, АК Динамо је
заузео пета места у обе категорије.
Боје АК-а Панонија, који је
заузео шесто место на овом
шампионату, бранили су: Дамјан Чикић, Александар Дугић, Алек сан дар Бо шко вић,
Александар Франц, Марко Стојиловић, Новица Стојановић,
Урош Остојин и Стефан Лазић.
Атлетичари из Панчева били
су једини који су се надметали
на овом првенству а да у свом
граду немају атлетску стазу.

Стране припремио

Александар
Живковић

Неколико слабијих резултата није пореметило атмосферу у табору „брзог воза”, победе се поново нижу, а сви у

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Ковин: КОЛОНИЈА–МЛАДОСТ
Баваниште: БСК–ДОЛОВО

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
Панчево: БОРАЦ – Ц. ЗВЕЗДА

0:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
С. Каменица: ЛАВИЦЕ 07 – ОДБОЈКА 013

1:3

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ПРОЛЕТЕР

32:26

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Вршац: ВРШАЦ–ТАМИШ

89:81

Фудбал
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Јагодина: ЈАГОДИНА–ЖЕЛЕЗНИЧАР

0:1

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Кула: ХАЈДУК 1912 – ДИНАМО 1945
Панчево: ДИНАМО 1945 – ДУНАВ

0:1
3:1

Елемир: НАФТАГАС–МЛАДОСТ
В. Степа: Ц. ЗВЕЗДА – БОРАЦ

2:2
2:3

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ПАРТИЗАН (Г)
Уљма: ПАРТИЗАН–СЛОГА
Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА – С. ТАМИШ
Иваново: СТРЕЛА–ДОЛИНА

0:1
0:1
1:1
0:2

МИЛИЦА
ШАМПИОНКА

„БРЗИ ВОЗ” СРУШИО КУЛУ

Занди Штркаљ је у истом надметању као шести прошао кроз
циљ, док је Валентина Мирков у
конкуренцији с три године старијим такмичаркама била осма.
Члановима Паноније наредног викенда предстоји Првенство Србије у ходању на путу,
које ће бити одржано у Сурчину.

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Панчево: МУНДИЈАЛ–ТЕМПО
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ГЛОГОЊ

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

У десeтом колу Српске лиге
група „Војводина” фудбалери
Динама 1945 остварили су и
шесту победу, па су сa 19 бодова опет први пратиоци лидера
Младости из Новог Сада, који
им сада „бежи” четири корака.
Тим који предводи тренер
Жарко Тодоровић гостовао је
у Кули, где је с минималним
резултатом (0:1) савладао домаћи Хајдук 1912. Гол одлуке
постигао је Немања Ахчин у
29. минуту.
– Заслужено смо на врху табеле. Сигурно има још доста
тога да се поправи у нашој игри,
али сви заједно морамо бити
стрпљиви како бисмо дошли
до жељеног нивоа свог тима –
истакао је стрелац победоносног поготка у Кули.

Овог викенда
Одбојка

Београђани
оправдали улогу
фаворита

Захуктава се трка за бодове у
Суперлиги, стартовале су и девојке у Другој лиги група „Север”, па поклоници игре преко
мреже у нашем граду поново
имају разлога за задовољство.
Истина, оно није потпуно, јер
због епидемије коронавируса и
уведених мера не могу бити на
трибинама, али се резултати њихових миљеница и миљеника с
нестрпљењем ишчекују и прате.
Четврто коло Суперлиге Србије донело је и четврти пораз
старчевачком Борцу, али евидентно је да момци које предводе тренери Душан Јовић и
Војислав Павловић из меча у
меч играју све боље и да ће
ускоро доћи време када ће пред
њима оружје морати да положи неки фаворит.
Про шлог ви кен да у Ха ли
спортова на Стрелишту гостовали су београдски „црвено-бели”, који су морали добро да
се помуче како би однели бодове из Панчева. Да нису имали изузетно расположеног Лазара Додића, ко зна како би се
овај сусрет завршио: Борац –
Црвена звезда 0:3, по сетовима 23:25, 20:25 и 22:25.
Старчевачки „борци” су пружили врло добар отпор у првом сету. Били су изједначени
с фаворитом, а када су у финишу сета изједначили на 20:20,
па 21:21, учинило се да ће имати снаге и за завршни ударац.
Ипак, физички доминантнији
гости успели су да се извуку из
незгодне ситуације и да поведу с 0:1.
Нешто лакши посао Звезда
је имала у другом сету, а трећи

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

клубу верују у наставак успешне серије.
– Имамо квалитет и жељу за
победом, а тако смо играли и у

Кули. Најважније је да смо сви
здрави и спремни, а када дамо
максимум на терену, резултат
не може да изостане – додао је
поуздани Игор Крмар.
За меч у Кули Жарко Тодоровић је поверење поклонио
следећем саставу: Анџић, Јанковић (Пештерац), Аничић (Брајовић), Црномарковић, Крмар,
Ахчин, Матијевић (Каранфиловски), Крстић, Осман, Златковић и Јаковашић (Бодловић).
У среду, 7. октобра, када је
овај број „Панчевца” већ био
закључен, Динамо 1945 је на
Градском стадиону у Панчеву
одиграо сусрет 11. кола Српске лиге „Војводина” против
Дунава из Старих Бановаца, а
за викенд путује у Чонопљу на
мегдан с домаћом Слогом.

Прошлог викенда у Новом Саду је одржано Првенство Војводине у џуду за старије пионире.
Такмичарка ЏК-а „Академија Јочић” из Старчева Милица
Секуловић савладала је своје
ривалке с три ипона и тако постала шампионка Војводине.
Други представник клуба,
Филип Спасић, после лепог
ипона направио је грешку и изгубио готово добијен меч, па је
остао без пласмана за првенство државе.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тб5
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ ПРОПУСТИО ВЕЛИКУ ШАНСУ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Вршчани искористили сваку
грешку
У петак против Новог Пазара
Један од најинтересантнијих мечева
другог кола Кошаркашке лиге Србије
свакако је био јужнобанатски дерби у
Вршцу, у коме су снаге одмерили домаћи истоимени тим и панчевачки Тамиш. Као и увек када су дуели ових
клубова у питању, било је много неизвесности, узбуђења, добрих потеза, борбености, резултатских преокрета, али и
грешака. На крају је, по оцени свих актера, домаћи тим славио заслужену победу: Вршац–Тамиш 89:81, по четвртинама 22:16, 14:28, 26:14 и 27:23.
Вршчани су добро започели сусрет, па
су „тројкама” Јековића и Живановића
наговестили да су шутерски расположени. Иако је домаћи тим прву четвртину
решио у своју корист, Тамиш је у наставку сусрета преузео контролу, направио серију погодака од 9:0 и потпуно
преокренуо резултат у своју корист. У
тим тренуцима главне роле на терену
имали су Никола Вујовић и Лука Петровић, па је екипа коју предводи тренер
Бојан Јовичић на полувреме отишла с
„вишком” од осам поена – 36:44.
Трећа четвр ти на је до не ла но ви
преокрет. Домаћи су поново додали гас,
а кошаркаши Тамиша су направили много грешака пре свега у одбрани, па је
њихова предност почела да се топи. Нису успевали да се поново врате у утакмицу, па је Вршац заслужено победио.
– У првом полувремену смо играли
солидно, али смо зато у другом деловали као без мозга. Промашивали смо
много зицера, отворених шутева... Морамо да извучемо поуке из овог пораза

Извор

и окренемо се наредним ривалима –
истакао је играч Тамиша Иван Смиљанић.
Тим из нашег града играо је у саставу: Анђушић (два поена), Ребић, Смиљанић (пет), Ковачевић, Прицл (11),
Крстановић (12), Вујовић (22), Манојловић (10), Радовић (један), Петровић
(15) и Павићевић (три поена).
– Вршчани су узели оно што смо им
ми поклонили. Имали смо прилику за
први „брејк”, и то против сјајног тима.
Једноставно, због лоше концентрације
мојих играча, поклонили смо овај меч.
Испустили смо пет лопти, промашили
осам чистих зицера, а погрешне одлуке
и не бројим. И поред тога, при резултату 74:71 имали смо прикључак, али уместо да лопта иде доле, као што смо се

договорили, ми шутирамо неке тројке.
Јако сам љут, рекао сам момцима да ће
убудуће за такве глупости бити новчано
кажњени. Оно што се договоримо, мора да се испуни, нећу имати више толеранције. Надам се да ћемо се стабилизовати и боље играти против наредног
противника – с дозом разочарања и беса у гласу говорио је Бојан Јовичић на
конференцији за новинаре.
У петак, 9. октобра, Тамиш у Хали
спортова на Стрелишту дочекује тим Новог Пазара. Овај сусрет почиње у 18 сати, а биће одигран без присуства публике. Ипак, љубитељи игре под обручевима моћи ће да прате утакмицу у директном преносу на телевизији „Арена”.
А. Живковић

Изградње

ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

„БАНАТСКИ БИКОВИ” ДОЧЕКУЈУ „ПЛАВЕ ЗМАЈЕВЕ”
Утакмицом у Крагујевцу прошлог викенда први регионални клуб Банатски
бикови започео је нову сезону у америчком фудбалу.
„Бикови” су гостовали актуелним шампионима Србије, Дивљим вепровима,
од којих су претрпели пораз од 41:29.
Иако су Крагујевчани повели с 9:0, Банатски бикови се нису предавали, па су
до полувремена преокренули резултат.
Младен Златић је у ендзони „пронашао” два своја искусна хватача, Зорана
Тодоровића и Милана Николића, а до
краја првог полувремена из одбране је
поене постигао и Микаило Радевић.
После паузе домаћи тим је поново
заиграо боље и опет повео. „Бикови” су
узвратили још једним тачдауном, када
је Златић опет пронашао своју омиљену „мету” Милана Николића у ендзони

и тако поново довео госте у вођство
(18:21).
Уследила је неизвесна борба, Крагујевчани су диктирали резултат, али гости

се нису предавали. Поене за Банатске
бикове у тим тренуцима постизали су
репрезентативац Србије Милан Николић
и млади хватач Страхиња Бранков. Ипак,

Порођај у води је јединствени спој.
Природе с природом.
Рађање живота је само по себи звездано.
Извор нових маштања, мисли, закључака...
Особености.
А без воде нема ничег.
Ни тела, ни ове планете.
Ни маштања, мисли, закључака...

домаћи тим је у финишу меча био срећнији и спретнији, па је славио заслужену победу.
– Одиграли смо егал утакмицу против актуелног шампиона Србије, након
што смо из Друге ушли у Прву лигу.
Пред сам крај меча имали смо шансу
да преокренемо резултат, али је нисмо
искористили. У оваквим ситуацијама
морамо бити концентрисанији и зрелији, па уколико то успемо да урадимо у
наредним утакмицама, убеђен сам да
се Крагујевчанима можемо реванширати у плеј-офу – рекао је главни тренер
„бикова” Бојан Ковачевић.
У недељу, 11. октобра, на терену код
Хале спортова на Стрелишту, Банатски бикови дочекују екипу Плавих змајева из Београда. Утакмица почиње у
14 сати.
А. Ж.

Могу цигле да буду наслагане на гомилу.
Али тако ничему не служе.
Сврсисходне су тек када се поређају како треба.
Као токови мисли.
Исхитреност и журба у тим пословима су минус.
Полако, лагано, фино...
И наићи ће, наћи ћеш модус.
Шта и како ти треба да ти буде добро...

НОВОСТИ СА АТЛЕТСКИХ СТАЗА

ЗАПАЖЕНИ ПАНЧЕВАЧКИ „ПАНОНЦИ”
На атлетском минитингу „Живот је
јачи” у Смедеревској Паланци учествовало је 350 такмичара из 27 клубова. АК Панонија је наступио са 14
чланова, а освојио је девет медаља.
Огњен Стојановић је зарадио злато у бацању вортекса, а сребром се
окитио Бојан Карафиловски.
У трци девојчица на 150 м Нина
Штркаљ је друга стигла на циљ,
док је пионир Занди Штркаљ победио у надметању на 200 м, а у бацању вортекса заузео је друго место. Старија пионирка Исидора Павловић била

је трећа у скоку удаљ, баш као и Лајчи
Штркаљ у бацању вортекса. У трци
стари јих пи о нир ки на 800 м Ана

Драгојевић је освојила сребро, а
Лајчи Штркаљ бронзу.
Учествовали су и: Љиљана Јосиповић, Лав Грујевић, Вук Стојановић, Александар Попов, Страхиња
Јосиповић и Петар Секуловић.
Већ у недељу, 4. октобра, Панонија је наступила у првом колу Крос
лиге „Фрањо Михалић” у Београду.
У трци девојчица Нина Штркаљ
је на дистанци од 300 м освојила
сребрну медаљу, а запажени су били и:
Лајчи Штркаљ, Тијана Јожевић, Сара
Иванчевић и Игњат Папић.
А. Ж.

Лепота
Много их је.
Лепота не може бити само једна.
Само их мораш похватати.
Оком. Главом. Срцем.
Наравно, под условом да не желиш да си намћор.
Да хејтујеш све што ти се нађе у оку, глави, срцу.
И тиме тераш од себе.
Друге људе.
И лепоте.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Михајло Атанасов,
ученик:

Милица Винцер,
ученица:

Соња Ћурчин,
ученица:

– Учићу, јер имамо
ново градиво из
доста предмета.
Али ћу и изаћи с
другарима, дружићу
се, тренираћу кошарку.
Остатак времена ћу
читати лектиру.

– Спремаћу лектиру
и учићу историју.
Припремам се за
контролне задатке.
А читаћу и неке књиге
које сам купила на
штанду наше школе.
Ако будем стигла, бићу
и с другарима.

– Вероватно ћу
учити неке нове
предмете које ћемо
имати следеће недеље.
Можда бих и изашла
с другарима, возила
бицикл. Обично се
шетам и возим
дуж Тамиша.
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