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

Спречити
најгоре
Сваке године самоубиство је
међу двадесет водећих узрока
смрти у свету међу људима
свих узрасних доба. Одговорно је за преко 800.000 смртних случајева, што је еквивалентно једном самоубиству
на сваких 40 секунди. Ова
статистика из године у годину мање-више остаје иста, а
на њу стручњаци највише
упозоравају баш ових дана,
будући да се 10. септембра
обележава Светски дан превенције самоубистава.
На питање зашто неко изврши самоубиство нема правог
одговора, јер је овај чин, тврде
стручњаци, резултат заједничког утицаја генетских, психолошких, социјалних, културних и других ризичних чинилаца, понекад удружених са
искуством трауме и губитка.
Уколико приметите да особа коју познајете губи вољу за
животом, у Заводу за јавно
здравље Панчево препоручују
да јој понудите разговор и да
јој покажете да није сама. Не
критикујте је, не моралишите,
не сажаљевајте. Покажите да
саосећате с њом, будите топли
и стрпљиви и схватите је
озбиљно. Немојте се устручавати да поставите питање о самоубиству. Немојте покушавати да је „развеселите”, нити
да је утешите тако што ћете
омаловажити проблем. Немојте делити савете и указивати на примере других у сличним ситуацијама и немојте
држати слово о вредности живота и праву на самоубиство.
Ако сумњате или поуздано
знате да је особа суицидна,
врло је важно да утврдите да
ли има план самоубиства и да
ли има средства да га оствари,
јер то говори о висини суицидног ризика. Не остављајте
је саму. Склоните све предмете којима би могла себе да повреди. Помозите јој да схвати
да су проблеми решиви и да
постоје друге алтернативе поред самоубиства.
Број националне линије за
превенцију суицида у Клиници за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић” је
011/77-77-000 и доступан је
нон-стоп. У центру „Срце”
сваког дана од 14 до 23 сата
ради број 0800/300-303, а подршку можете добити и путем
мејла vanja@centarsrce.org,
као и путем чет рубрике на
сајту www.centarsrce.org.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 11. септембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАНА ДРУГА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА У НОВОМ САЗИВУ

ПОРЕД НАПРЕДЊАКА, „ЗА” ГЛАСАЛИ
И СОЦИЈАЛИСТИ И СВМ
Водоводни систем на целој
територији града пред
заокруживањем
Током прошле године у
граду су извршени расходи
и издаци у висини од скоро
5,3 милијарди динара
Јавнa комунална предузећа
у првом кварталу најчешће
у минусу
Преко осамдесет тачака дневног реда
нашло се пред одборницима на другој седници Скупштине града Панчева у новом сазиву у среду, 9. септембра. Оно што је примећено претходни пут, поновило се и сада: за усвајање свих предлога одлука, поред напредњака, који би и сами могли да
формирају власт, гласали су и социјалисти и представници СВМ-а, док
су радикали и одборници из редова
групе грађана „Панчевци 2020” – „За
свој град” углавном били уздржани.
То је потврда, поред чињенице да
је један већник члан СПС-а, да су
власт у Панчеву формирали напредњаци и социјалисти.
Три нове одборничке групе
На почетку заседања председник
Скупштине града Тигран Киш рекао
је да су формиране три одборничке
групе – Српске напредне странке
(председник је Саша Левнајић, заменик Марко Младеновић), Социјалистичке партије Србије (председник
др Дарко Јаћимовски, заменица др
Станислава Милошевић) и листе „За
свој град” (председник Богдан Миловац, заменица Теодора Станковић).

Требало је да прође
деценија да нека одлука
у локалном парламенту
буде усвојена једногласно,
односно да „за” гласају и
власт и опозиција: то се
догодило на овој седници.
Киш је казао и да су оставке на одборничка места поднеле Маја Витман из СНС-а и Јелица Петровић из
СРС-а, а нови одборници су Тина
Гранић из СНС-а и Петар Јојић из
СРС-а.
Требало је да прође деценија да нека одлука у локалном парламенту буде усвојена једногласно, односно да
„за” гласају и власт и опозиција: то се
догодило на овој седници у вези с
Предлогом одлуке о изменама и

Најважнија споредна ствар на свету.
На СЦ-у „Младост”, у петак, 4. септембра
Снимио: Милан Шупица

допунама Плана генералне регулације насељеног места Качарево и с
Предлогом одлуке о доношењу Плана
детаљне регулације за магистрални
водовод Качарево – Банатско Ново
Село. Разлог је јасан: реализацијом
ових одлука заокружиће се водоводни систем на целој територији града,
што свакако свима иде у прилог.
Веома важне су биле и две финансијске тачке: завршни рачун за 2019.
годину и извештај о извршењу Одлуке о буџету града за период јануар–
јун 2020. Према првопоменутом документу, укупно остварени приходи,
примања и пренета средства износе
6,1 милијарду динара, а током прошле године извршени су расходи и
издаци у висини од скоро 5,3 милијарде динара.
Градски буџет је у првих шест месеци ове године остварио приходе и
примања с пренетим неутрошеним
средствима из ранијих година у
укупном износу од нешто више од
три милијарде динара. Текући приходи су износили скоро 2,1 милијарду динара, што је за девет одсто мање
у односу на динамички план.
У оквиру остварених прихода по
посебним прописима најзначајнији
су трансфери од АП Војводине у износу од 14,3 милиона динара, из буџета Републике Србије у износу од 15
милиона динара, приходи од закупа
пољопривредног земљишта – 16,8
милиона динара и од новчаних казни
за саобраћајне прекршаје – 16,1 милион динара.
О пословању градских фирми
Одборници локалног парламента добили су и Информацију о степену
усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 16 јавних предузећа за прва
три месеца ове године.
ЈКП „Водовод и канализација” је
од 1. јануара до 31. марта 2020. године, како стоји у Информацији, остварио губитак у износу од 25 милиона
динара, што је у највећој мери последица обрачунате амортизације, као и
односа ненаплаћених потраживања
старијих од 90 дана. Предузеће је потрошачима у граду и у осам насељених места фактурисало 1.703.593
кубна метра воде. Просечан степен
наплате потраживања за воду и отпадну воду износи 93 одсто.
ЈКП „Хигијена” је у предметном
периоду реализовала укупан приход у
износу од 134 милиона динара, што је
око 92 одсто од планираног. Расходи
су били у висини од 140 милиона динара. Исказани губитак је у највећој
мери последица увођења ванредног
стања пошто је прекинута наплата
паркирања путем СМС-а, као и због
издатака по основу накнаде трошкова

изгубљених судских спорова – они се
доминантно односе на спорове у вези
са уједима паса луталица.
ЈКП „Зеленило” је остварило нето
губитак у износу од 16.778.000 динара; то је последица мање реализације
прихода од продаје робе на домаћем
тржишту, као и услуга које то предузеће пружа физичким лицима. Укупни приходи реализовани су 66 одсто
у односу на планиране.
Панчевачка
ауто транспортна
фирма ЈКП АТП, која је у међувремену променила власника, у прва
три месеца ове године остварила је
добит од 5.878.000 динара. У извештајном периоду и приходи и расходи реализовани су око 50 одсто у
односу на планирано.
ЈКП „Младост” закључно с 31.
мартом остварила је приходе у износу од око 87 одсто у односу на план.
Овај извештајни период обележава
већа реализација прихода у односу
на расходе, који су остварени у

ЈП Градска стамбена агенција реализовала је у прва три месеца ове године 48 одсто од планираног износа,
а укупни расходи су на нивоу од 59
одсто у односу на план; нето губитак
износи 4.396.000 динара. Губитак је
резултат повећаних трошкова пословања који се односе на обавезу по
основу ПДВ-а за фактурисање услуга
за обављање делатности изградње и
давања у закуп станова.
ЈКП „Грејање” је планиране приходе за извештајни период остварило у износу од 281.441.000 динара,
што чини 88 одсто од унапред очекиваног; расходи су били у висини од
321.550.000 динара, што је 72 одсто
у односу на план. Закључно с 31.
мартом ове године, предузеће има
пословни губитак у износу од
40.109.000 динара, што је последица
великих трошкова горива који постоје у првом кварталу, док се наплата услуга предузећа врши током целе
године.

ОД НО ВЕ ГО ДИ НЕ ЗА БРА ЊЕ НА
УПО ТРЕ БА ПЛАСТИЧ НИХ КЕ СА
Одборници Скупштине града донели су одлуку о условима коришћења кеса за испоруку робе на месту
продаје робе и услуга; ради се о
пластичним и папирним кесама,
као и о торбама за куповину.

мањем проценту. Ово је резултирало
тиме да је предузеће остварило пословни добитак мало више од осам
милиона динара.
Извештаји, планови и програми
Планирани укупни приходи ЈП-а
„Урбанизам” реализовани су у износу
од 67 одсто, а расходи у висини од 78
одсто; предузеће је на крају првог
квартала ове године исказало нето
губитак од 2.336.000 динара. На исказани пословни резултат утицале су
последице ванредног стања: обустава
рада дечјег одмаралишта на Дивчибарама, успорено прибављање документације потребне за израду планова, потписивање уговора с трећим
лицима одвијало се с великим закашњењима...

Према овој одлуци, трговци су у
обавези да ограниче употребу лаганих пластичних кеса и постепено
смањују њихово коришћење: на
месту продаје мораће потрошачима да на располагање ставе папирне кесе или торбе за вишекратну употребу. Контролу ће вршити
Комунална инспекција, а за непоштовање овог прописа за трговце
су предвиђене казне од 10.000 до
60.000 динара.
Кесе које нису биоразградиве
моћи ће да се користе до краја ове
године, а од 1. јануара 2021. у
употреби ће бити искључиво папирне кесе и вишекратне торбе.
Сеоска јавна комунална предузећа пословала су с малом добити
или невеликим губитком. У осам
постојећих добит је „победила” пет
пута.
Одборници су гласали и за измене и допуне програма и пословања
за 2020. годину у неколико сеоских
и градских јавних предузећа. На
дневном реду су били и извештаји о
раду установа културе на територији града и Туристичке организације
Панчево у прошлој години, као и
планови и програми рада неколико
њих за 2021.
На крају је усвојен Акциони план
града Панчева за унапређење положаја жена и родне равноправности
од 2020. до 2022.
С. Трајковић
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АКТУЕЛНО

Петак, 11. септембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

МНОГИ НАШИ СУГРАЂАНИ ИЗЛОЖЕНИ ПАТЊИ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

АМБРОЗИЈА У НАЈАКТИВНИЈЕМ ПЕРИОДУ

Завод „Панчевац”
први у свему

Они који су алергични на амброзију последњих дана не могу да дишу, нити да отворе очи
како треба. Гушење, запушен
нос, кашаљ, кијавица, али и исцрпљеност због ових тегоба многе спречавају и да своје радне
обавезе извршавају на ваљани
начин. Оваква ситуација не чуди, јер је само првих дана септембра број поленових зрна амброзије био од три до пет пута
већи од прописаних граничних
вредности. Горња граница броја поленових зрна је 30, а у првих пет дана овог месеца регистровано их је и по 480.
Дани који су уследили још
су гори, оценила је за медије
Мирјана Митровић Јосиповић,
координатор за праћење алергена у Агенцији за заштиту животне средине.
– Данима нас људи зову и
жале се да имају ужасних проблема са алергијом на амброзију. Од пет сати, како сунце
гране, па до касне вечери, ова
биљка је изузетно активна. То
посебно смета онима који морају напоље, на отворен простор. Није много боље ни грађанима који у кући немају клима-уређаје, већ морају да отварају прозоре како би се расхладили. Ни киша кад је падала није знатно обарала вредности, нити олакшала муке онима који су алергични, јер се у
крви већ „наталожило” довољно алергена да изазову компликације, посебно зато што је
већина под утицајем амброзије већ десетак дана. Због тога
је нео п ход но што пре се

НА УДА РУ НОС, ОЧИ, ПЛУ ЋА...
На полен амброзије реагује
свака друга особа, а јаке
алергијске реакције изазива
код десет одсто људи.
Алергијска кијавица је једна од најчешћих алергијских
реакција изазваних амброзијом. Особа кија врло често
и узастопно може кихнути
10–15 пута. Из носа цури
прозирна воденаста течност.
Алергијски конјунктивитис
карактерише јако црвена
слузокожа, очи појачано сузе, често су и капци отечени. Најчешће се јавља заједно с кијавицом.
посаветовати с лекаром и применити терапију која би макар
ма ло убла жи ла те го бе –
објашњава Мирјана Митровић
Јосиповић.

Алергијски
дерматитис
представља промену на кожи.
Манифестује се јаким сврабом и црвенилом и веома често се могу јавити пликови.
Алергијска астма се јавља
најчешће ујутру. Особа има
јаку опструкцију плућа, често је пиштање у грудима,
отежан је издах и особа често кашље искашљавајући
оскудан испљувак.
Најважније је код било које манифестације алергијске
реакције да се не лечите сами, већ да одмах консултујете свог лекара.
Амброзија је сада посебно активна, јер су почеле да јој цветају бочне гране. Ово је проблем у целој Србији: прошле
седмице, рецимо, у Врбасу је

забележено 1.300 поленових зрна по метру кубном у једном
дану. Слично је и у Кули. Ситуација је нешто повољнија само
у местима с надморском висином изнад пет стотина метара.
Због тога би морало да се предузме све како би се у борби
против ове биљке направио јединствен „фронт” у држави. Поједини градови покушавају да
се с овом коровском биљком појединачно изборе већ годинама.
Повећава се број хектара под
њом који се косе, више се хемијски третира, праве се планови за њено уништавање на пет
и десет година... Али без истовременог деловања у целој Србији изгледа да се не може урадити много. Зрно полена ветар
преноси и до 100 километара
далеко, а само једна биљка амброзије може да произведе осам
милијарди поленових зрна.
Поред амброзије, у ово време
има још биљака које класају и
праве проблеме алергичнима.
То су коприва, боквица, штир…
– Број поленових зрна ових
биљака није велики, али оне
заједно са амброзијом утичу на
засићеност ваздуха алергенима и суграђанима додатно отежавају живот – истакла је Мирјана Митровић Јосиповић.
Препорука свима који имају невоље због амброзије јесте
да, ако је могуће, у преподневним сатима не излазе напоље, да бораве у климатизованим просторијама, туширају
се и перу косу по повратку кући и да никако не суше веш
на отвореном.
Р. П.

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

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.

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

УСКОРО ГОТОВ ОБРАЧУН ПО ШВАЈЦАРСКОЈ ФОРМУЛИ

Колико ће пензије скочити у јануару
Ускоро ће се знати колика ће
бити повишица пензија у јануару. По други пут се обрачунава по швајцарској формули, по
којој кретање плата и инфлације од јула прошле до јуна
ове године подједнако утиче
на повећање пензија. Док Фискални савет сматра да би раст
већи од четири одсто био економски неоправдан, надлежни
најављују да ће пензије порасти и више од онога што следи
по швајцарској формули.
Прошле године смо до краја октобра чекали коначан податак да ће пензије порасти
5,4 одсто. Ове године ћемо, по
свему судећи, знатно раније
сазнати колико се у јануару
повећавају пензије, јавља РТС.
– Ми ћемо буквално у наредних пар дана имати информацију о планираном повећању
пензија за наредну годину, зато
што управо завршавамо анализу раста плата и инфлације до

ОРГАНИЗАТОРИ
ФЕСТИВАЛА ПОЗИВАЈУ

Пошаљите узорке
ракије до 1. октобра
Овогодишњи Међународни
фестивал ракије „Ракија и ракијаши 2020” одржаће се у
суботу, 24. октобра, у Пољопривредној школи „Јосиф
Панчић” у Панчеву. Организациони одбор фестивала позива све досадашње и будуће
учеснике да најкасније до 1.
октобра пошаљу узорке ракије на оцењивање квалитета.
Узорак чини једна стаклена
боца од минимум 0,7 литара.
Оцењивачка комисија доделиће награде у више категорија, а свака шљивовица
која буде добила оцену преко
18,50 квалификоваће се за
избор најбоље ракије од шљиве на смотри која се сваке године одржава у Институту за
воћарство у Чачку.
Д. К.

септембра ове године, таква је
та формула – казао је министар
финансија Синиша Мали.
По тој формули плате и раст
цена подједнако утичу на повишицу пензија.

просечних плата и просечних
пен зи ја – на гла ша ва Бе ло брковић.
Просечна пензија од 27.700
динара у овом тренутку је 47
одсто просечне плате.

Ва си ли је Бе ло бр ко вић из
Са ве за пен зи о не ра Ср би је
истиче да је став Савеза да се
и даље поштује швајцарска
формула.
– Додатно тражимо и један
пра вед ни ји од нос из ме ђу

– Око 75 одсто пензионера
прима испод 20.000 динара, то
је заиста тешко издрживо. Због
тога ћемо вероватно инсистирати и договарати с Владом у
складу с њеним могућностима
да се тај корективни фактор

РОТАРИ-КЛУБ
ПОТВРДИО

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У суботу поново
„Бициклијада”
Ротари-клуб „Панчево – Михајло Пупин” организоваће у
суботу, 12. септембра, манифестацију „Бициклијада 02”.
Због епидемиолошких мера које су на снази, односно ограниченог окупљања и интеракције
узрокованих пандемијом коронавируса, „Бициклијада”, за
разлику од прошле године, неће имати пратеће догађаје и
такмичења.
Траса „Бициклијаде” почиње и завршава се у парку Барутана, а на сајту biciklijada.rs
мо же те по гле да ти ко јим
улица ма ће се још кре та ти
бициклисти.
Kонтакт-осо ба за до дат не
информације је др Зоран Ђурђев, а његов број телефона је
063/270-492.
Д. К.

Ваздух у Панчеву
прекомерно загађен
Агенција за заштиту животне средине објавила је Годишњи извештај о квалитету ваздуха у Републици Србији.
„У агломера цији (шире
градско подручје – прим. нов.)
Панчево ваздух је био III категорије – прекомерно загађен ваздух, услед прекорачења граничне вредности суспендованих честица РМ2.5”,
наводи се у том извештају.
Ове честице су забележене
у Војловици (28µg/m3) и Ватрогасном дому (26µg/m3).
Прекорачења дневне граничне вредности од 85µg/m3 јављала су се на мерном месту
у Улици цара Душана, а на
истом месту 19 пута су током
прошле године прекорачене
и сатне вредности.
Д. К.

унесе и да не би требало да
пензија пада испод 50 посто –
поручио је овај челник Савеза
пензионера Србије.
И поред економских кретања успорених пандемијом, надлежни кажу да не одустају од
плана да се до 2025. године
износ просечне пензије удвостручи.
– Ми у октобру очекујемо
поново делегацију ММФ-а, односно кроз те виртуелне састанке које ћемо имати једна
од тема је и дорада модела
швајцарске формуле – објашњава министар финансија.
Циљ је да пензије брже расту. Остаје да се види да ли ће
то бити уз чешће усклађивање
пензија, повећање утицаја плата у садашњој формули или корективним фактором за који
се залажу пензионерска удружења – да се пензије ванредно
увећају када падну испод 50
одсто просечне плате.
Р. П.

ОХРАБРУЈУЋЕ ВЕСТИ
О ПАНДЕМИЈИ

Ковид болница
пред затварањем?
Број заражених коронавирусом
у Србији већ данима је у опадању, а такав тренд бележи се
и у ковид делу панчевачке Опште болнице.
Према пресеку начињеном
у среду, 9. септембра, пре подне, свега 11 пацијената било
је на лечењу од ковида 19. У
тој установи су нам потврдили и да код њих више нема
пацијената заражених коронавирусом који се лече на интензивној нези.
Да ли ће се ковид болница у
Панчеву и по други пут затворити, зависи од даљег развоја
епидемиолошке ситуације, на
коју ће свакако утицати и повратак великог броја наших људи из иностранства с годишњих
одмора.
Д. К.

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 страналилула.
Као што је већ нагла- ма 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

4

ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Либерализација здравственог система чији је циљ ефикасност довела је до редукције средстава за јавно здравље, смањења капацитета у болницама, мањег броја здравствених радника и самим тим до преоптерећености система. Здравствени систем је свакако окрњен и нарушен.
Забрињавајући је податак да 40 одсто територије није
покривено хитним службама. То значи да ако неко сломи ногу, мора да пронађе некога ко ће га одвести до хитне помоћи. Ако се сам не постара за превоз, може да чека сатима, али нико по њега неће доћи.
(Социолог Ирена Пајић, „Данас”, 7. септембар)
* * *
„Потреба за мржњом” је документарац о томе како се
ствара и шири мржња и како смо, као друштво, лако
пристали на насиље која нас окружује. Осетио сам потребу да укажем на начин на који је мој брат страдао и
друге, сличне случајеве. Желео сам да покажем да то
што се десило мом брату није инцидент, није нешто што
се деси једном човеку у милион, већ да постоји одређена
клима у друштву која погодује да се овакве ствари понављају. Већ је седма година суђења у току и насилници,
који су дуже времена били с такозваним наногицама,
ускоро ће бити потпуно слободни. У филму се бавим
многим случајевима и заједничко свима њима је, изузимајући случај Татон, да су насилници и убице пролазили
некажњено или с минималним казнама. Морамо да се
суочимо с том болном истином, која нам је уосталом
свима позната – наш правосудни систем не функционише. Филм испитује разлоге који су нас довели у овакво
стање у ком смо сада. Оно што је чињеница јесте да систем не кажњава те људе, или их кажњава веома благо.
Неколико пута сам поновио да код нас више права имају
насилници него жртве и оштећени.
(Редитељ, сценариста и писац Филип Чоловић, „Данас”, 5. септембар)
* * *

Петак, 11. септембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОВОДОМ ПОСЕТЕ ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ БЕЛОЈ КУЋИ

ВУЧИЋ: ТЕШКО ДА ЋЕМО У БУДУЋНОСТИ
ИМАТИ ОВАКО ДОБРЕ СПОРАЗУМЕ
Споразум о нормализацији економ ских од но са Бе о гра да и
Приштине потписан у Белој кући изузетно је добар за Србију,
у интересу је обеју страна, и
Срба и Албанаца, и треба да
створи боље прилике и очува
мир на Балкану, поручио је
председник Србије Александар
Вучић из Вашингтона.
– Споразум треба да отвори
све наше прелазе и пролазе,
како год их називали, да спојимо људе, предузећа, да разговарамо о пројектима који ће
да нас спајају, а не раздвајају у
будућности, а та будућност мора да буде мир и стабилност –
рекао је Вучић.
Он је приметио да би људи
можда више волели да буде
оштрији и да опсује некога, али
он не говори, како истиче, на
тај начин, јер смо веома скупу
цену платили због претходне
неодговорности.
– Желим да искористимо сваку прилику да сачувамо мир и
стабилност, чувајући националне интересе – рекао је Вучић.
Он је додао да још једном
грађанима, којима полаже рачуне, жели да пренесе да је задовољан и да ћемо тешко у будућности добијати овако добре
споразуме, јер, каже, не зна какви ће предлози долазити с разних страна.

Председници тамо и овамо
Председник Србије је приликом посете Вашингтону позвао
Доналда Трампа у Београд. Уколико амерички председник то
прихвати, биће четврти амерички председник у историји који
је посетио српску престоницу и
први после чак 40 година.
Први је био Ричард Никсон,
који је у Југославији провео
три дана у јесен 1970. Посетио

вечеру чији је домаћин био
Никсон. Тек да покаже да му
се може...

Коштуница и Ђинђић у
Вашингтону

је Београд, Загреб и Титово родно место Кумровец.
Други је био Џералд Форд,
3. и 4. августа 1975, а пратио
га је државни секретар Хенри
Кисинџер. Бројна делегација је
допутовала у седам авиона. Трећи је био Џими Картер, који је
у Београд дошао четири месеца након Титове смрти, крајем
лета 1980.
И Тито је у Вашингтону био
гост ове тројице председника
САД, али и Џона Кенедија, а
са Двајтом Ајзенхауером је разговарао на заседању Генералне скупштине УН у Њујорку.

* * *
Алкибијад Нуша, односно Бранислав Нушић, био је велики комедиограф и значајна личност српске историје.
Ја ћу прочитати предговор „Сумњивом лицу”. То је његов
текст који је 40 година чекао извођење. И Нушић ту пише о томе како су га одбили управници позоришта и како га је он као писац понудио себи као управнику када је
стао на чело Народног позоришта. И он је одбио тај
текст, пошто је био државни службеник. У његовом случају, очигледно, постоји огромна свест о аутоцензури.
Он је тачно објаснио разлог, као значајна личност у државном апарату, бирократији, зашто је као управник
елиминисао себе као писца. Он је ванвременски. Наиме,
Нушић није остао упамћен као управник позоришта у
историји јер вероватно ништа значајно с тог места није
урадио. Значи тај цензор Нушић је заборављен у историји. Он је упамћен као драмски писац. Нушић стваралац,
критичар режима, овим текстом, у којем сам о себи пише својим духовитим пером, и дан-данас је актуелан. И
он сам каже да може на свим меридијанима свим бирократијама тим текстом да се подсмева. Овај текст надживео је њега цензора. Мала поука, цензори и аутоцензори бивају заборављени.
(Глумац Тихомир Станић, портал „Нова.рс”, 3. септембар)
* * *
Мешовити бракови јесу могућ и вредан потенцијал за
ублажавање националних сукоба и имам утисак да је на
нашим просторима увек потребна само још једна генерација која би живела у миру па да се могућност крвавих
међунационалних сукоба увелико смањи. Али никако да
дођемо до те још једне, треће генерације, рат се деси свакој другој.
(Редитељ, видео-уметник Јадран Бобан, портал „Новости”, 6. септембар)
* * *
Судови морају јасно да покажу да нису сервис извршне
власти, јер без промене те свести код носилаца правосудних и јавних функција уопште, нећемо бити у могућности да затворимо поглавље 23. Судови су ту да примењују законе и морају бити једнаки за све, да поступају
независно, без притисака, у циљу заштите основних људских права и слобода. Само на тај начин ће се осигурати
самосталност судске гране власти.
(Судија Александар Степановић, „Бета”, 7. септембар)

напетих односа између Вашингтона и Хаване. Тада је било прошло тек девет година од Кубанске кризе, а сва роба из Хаване
била је под жестоким санкцијама САД, па тако цигаре нико
није могао легално да купи.
Али Ти то се на то ни је
обазирао...
Иначе, остало је записано да
је Тито 20 минута закаснио на

И тада је Космет био једна
од тема разговора, односно гаранције за српско становништво после избора на КиМ, а
говорило се и о враћању СРЈ
некадашњег статуса најповлашћеније нације у трговинској
размени са САД и деблокади
замрзнутих средстава банака и
предузећа из периода међународних санкција.
Р. П.

Титова провокација
Да се Тито и у Белој кући осећао „као код куће”, сведочи и
епизода из 1971, када је био
Никсонов гост.

ЏЕ РАЛД ФОРД ЗА МА ЛО У ПАН ЧЕ ВУ
У архивама је остало забележено да је те 1975. била
планирана и посета Џералда
Форда Фабрици сијалица
„Тесла” у Панчеву, али је
она отказана у последњи
час. Обезбеђење америчког
председника сматрало је да

Наиме, Тито је током састанка у Белој кући запалио цигару, наочиглед изненађеног Никсона и његове свите. Домаћини
су били шокирани јер је Броз
запалио кубанску цигару коју
му је по слао Фи дел Ка стро
лично, и то у време екстремно

По сле пе ри о да ко лек тив ног
Пред сед ни штва СФРЈ, ко је
Американце није претерано занимало, и година владавине
Слободана Милошевића, када
су нам из Вашингтона стизали
специјални изасланици, са специјалним задацима, председник СРЈ Војислав Коштуница
се у мају 2001. године састао с
тадашњим првим човеком Беле куће Џорџом Бушем.
Коштуница је састанак започео с потпредседником САД
Диком Чејнијем и Бушовом саветницом за националну безбедност Кондолизом Рајс, да би
се затим појавио и Буш, који се
задржао десет минута. То је било сасвим довољно времена да
се Коштуници предочи да ће
америчка помоћ СРЈ зависити
од тога хоће ли Београд предузети конкретне кораке у сарадњи с Међународним судом за
ратне злочине у Хагу.
У новембру исте године с Бушем је у Белој кући разговарао
тадашњи српски премијер Зоран Ђинђић, 45 минута.

је прелазак преко уског Панчевачког моста идеална
прилика за могући атентат!
Данас то звучи готово параноично, али треба имати на
уму да су седамдесете у
Европи биле обележене
тероризмом.

КАКО СУ СРБИЈА И САД УСПОСТАВИЛЕ ДИПЛОМАТСКЕ ОДНОСЕ

Везе које трају скоро век и по
Одмах по завршетку Грађанског рата
1865, који је однео преко пола милиона
живота и у пепео претворио привреду
младе државе, САД се бацају у живу дипломатску активност која треба да им
отвори нова тржишта.
Државни секретар Вилијам Сјуард 1867.
поставља за америчког конзула у Букурешту неког Лајоша Чапкаја, који после само три недеље на новој дужности пише у
Вашингтон да би Сједињене Државе морале да имају конзула и у Београду. Добија овлашћење да „може поставити конзуларног агента у Србији” и распитује се у
Београду ко би био погодан за ту функцију. Из српске престонице му одговарају да
се „Београд радује”, али да нема никог ко
би бесплатно обављао ту дужност. Овакав
углађени одговор био је покушај да Србија издејствује дипломатске односе на нивоу вишем од конзуларног агента. Чапкај
онда предлаже Вашингтону да он сам буде акредитован на двору кнеза Михаила
на исти начин као што је у Румунији, али
неколико месеци касније Михаило је убијен и сви договори пропадају...
Девет година касније Србија на Берлинском конгресу (1878) стиче потпуну
независност. Председник САД је Радерфорд Б. Хејз, а Београду најближи амерички дипломата је посланик у Бечу
Џон Касон. Он је сведок интензивних
напора Италије, Немачке и Русије да у
Србији остваре свој утицај, а из Беча
добро види и покушаје Аустроугарске
да Србију увуче под своје окриље. Касон
у неколико наврата пише Вашингтону о

потреби успостављања односа с независном Србијом.
Истовремено, Србија после стицања независности жури да са што више земаља
закључи уговоре о трговини. У тој журби,
1. јуна 1879. године, кнез Милан издаје
указ о постављењу Герхарда Јeнсена „становника њу-јоршког, за почасног српског
генералног консула у Њу-Јорку”.

СРП СКА ЗА СТА ВА
НАД БЕ ЛОМ КУ ЋОМ
На четврту годишњицу објаве рата
Аустроугарске Србији, 28. јула 1918.
године, у САД је обележен Српски
дан, а српска застава се први пут завијорила над Белом кућом, чиме је
Србији одата почаст за допринос и
жртве у том рату. Српска застава истакнута је тада и на свим зградама
јавних институција у Вашингтону, а
председник Вудро Вилсон је издао
саопштење о томе америчком народу, које је прочитано у црквама широм земље и објављено у скоро свим
утицајним дневним новинама.
Овај Немац у САД се бавио трговином
и, кад је основао фирму за увоз сувих шљива, успоставио је пословне везе с Ристом
Параносом, чувеним београдским трговцем, који га је и препоручио за нашег конзула. Српски двор је пренебрегао ситницу
да уговор о конзуларним односима са САД

није био потписан, па је Вашингтон овај
потез назвао „преурањеним”, прихвативши, ипак, Јенсена за „привременог почасног генералног конзула Србије са свим
почастима и правима које има у том звању”.
Конзуларни односи биће успостављени
тек у октобру 1881. године, јер је у међувремену био убијен амерички председник Џеjмс Гарфилд.
САД су за првог дипломатског представника у Србији поставиле Јуџина Скајлера. Он је своја акредитивна писма предао краљу Милану 10. новембра 1882. године. Зорица Јанковић, кустос Историјског музеја Србије, која је о овоме објавила књигу, пише да је Скајлер је у краљеву палату, данашњу Скупштину Београда, стигао тачно у подне великом дворском кочијом у пратњи краљевог првог
ађутанта и вода краљеве гарде. На улазу
у Двор била је постројена почасна чета,
док је војна музика свирала „Хејл Колумбија”, тадашњу незваничну химну САД.
Будући да је Вашингтон водио рачуна
о финансијама, Јуџин Скајлер, њен први
дипломатски представник у Србији, имао
је седиште у Атини, јер је поред Србије
био истовремено и дипломатски представник САД за Грчку и Румунију.
На дужности опуномоћеног министра
и генералног конзула САД у Краљевини
Србији остао је две године. Потом је службовао у Египту, где се разболео од маларије. Имао је педесет година када је
1890, на повратку кући, умро у Венецији. Ту је и сахрањен.
М. Петровић
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: РАДЕ БАРЈАКТАРЕВИЋ, ДИРЕКТОР ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”

МИНИСТАР НАЈАВИО

ИЗ ОВЕ КОЖЕ СЕ НЕ МОЖЕ

Помоћ студентима
да остану на буџету

Очување здравља деце и
запослених најважнији
задатак
Прилагођавање ситуацији
с ковидом и очување
вредности
Некад се по граду говорило да ће Основна школа „Ђура Јакшић” бити угашена, а сада се све више ђака уписује у њу
и њена будућност је сасвим извесна.
Припада панчевачкој старини и, поред „Змајеве” и „Васине”, једна је од
првих осмолетки у нашем граду. Налази се на веома атрактивној локацији
где последњих година ничу вишеспратнице, што свакако иде у прилог запосленима у тој образовно-васпитној установи, јер је сасвим извесно да ће многи од садашњих и будућих станара пут
школе управо кренути у Лава Толстоја
30. Како каже Раде Барјактаревић, директор ОШ „Ђура Јакшић”, свашта се
причало последњих година.
– Стара је то прича да ће нашу школу затворити због мањка деце. Много
смо енергије потрошили у борби с причом о гашењу и опструкцијом уписа у
„Ђурину”, која је једним делом произашла из тих неоснованих и злонамерних теза да ћемо бити затворени. Захваљујући запосленима, родитељима и
самим ђацима успели смо да очувамо
ову школу, њену традицију, 107 година постојања, и да је учинимо препознатљивом. Уложен је велики рад, било је много одрицања. Успели смо сви
заједно да обезбедимо то да већ током
првог дана уписа у основне школе имамо два одељења ђака првака. Поред
тога, током школске године велики je
прилив ђака из других панчевачких
основних школа, што нам јасно показује да радимо исправно. Једноставно
се чуло за ту нашу препознатљиву породичну и домаћинску атмосферу коју
гајимо у нашим учионицама и то привлачи многе наше суграђане. Имамо
ђаке и из Црепаје, Иванова, Старчева
– рекао је Барјактаревић и истакао да
је извесно да је будућност „Ђурине”
већ ту и да размишљају о отварању и
трећег одељења ђака првака, али да
сада имају преча посла – ковид 19.
– Сада морамо да се изборимо с новонасталом ситуацијом и поделом ђака на групе. Надамо се да ће ова пандемија ускоро проћи и да ћемо се вратити оним нашим стандардним процедурама рада, те да ћемо вратити, не
само ми него све школе у Србији, дечју грају и раздрагана лица дечака и девојчица без маски. Ова школска година је апсолутно специфична од самог

пријема петака и првака у нашу школу. Организовали смо то у школском
дворишту и нисмо одустали од традиционалне приредбе. Успели смо да прилагодимо програм новонасталој ситуацији, али шта је – ту је. Из ове коже се

маске док седе у клупи и не учествују
у разговору, али сваки пут када се
обраћају наставнику или другару дужни су да је намакну на нос и уста.
Према речима директора, ђаци поштују прописане мере.

Раде Барјактаревић
не може – рекао је директор „Ђурине
школе” и додао да сматра да је важно
да малишани иду у школу, јер је ова
развојна етапа важна за њихов живот.

Маске и мере заштите
Како каже, настава се организује у
складу с протоколима Министарства
просвете, маске су обавезне, као и
одржавање физичке дистанце.
– Морали смо да поделимо разреде у две група иако је наша школа позната по великим и пространим учионицама. Али ипак смо одлучили да
ђаке мешамо, тако да се сви виде, јер
сматрамо да је важно да се међусобно упознају и друже. Измене у групама радићемо с времена на време. Једна група иде понедељком, средом и
петком, а друга уторком и четвртком.
На недељу дана се мењају. Код нижих разреда ситуација је таква да похађају четири часа, од 8 до 10.30. Након дезинфекције долази друга група
ђака, у којој су пети и шести разреди,
и на крају седмаци и осмаци. Одабрали смо „Гуглову учионицу” као
алат за онлајн наставу и наставници
користе ову платформу за комуникацију и размену информација са ђацима. Припремамо се и за ситуацију
потпуне онлајн наставе, мада још увек
има колега који користе и друга средства као помоћна у обављању наставе, али ће се и они ускоро придружити већини – закључује Барјактаревић.
У овој школи ђаци могу да скину

– На часу физичког држи се дистанца од два метра и ради се само
индивидуално. Тимских спортова нема и малишанима то баш тешко пада. Видно су разочарани што не могу
да играју фудбал и кошарку. Немамо проблема с њима. Свесни су ситуације и подржавају оно што тражимо од њих. Исти је случај и с родитељима. У њима имамо праве савезнике у овој борби. При пре мље ни
смо и за ситуацију
када се код ученика
појаве симптоми ковида, али верујемо
нашим родитељима
да не ће пу шта ти
ученика међу другаре уко ли ко здрав стве на сли ка ни је
повољна. Неће бити
неоправданих изостанака. Поједностављена је процедура
правдања, јер је сада све у интересу очувања здравља
свих у школи. Имамо припремљену
просторију у којој ће ученик код којег су током боравка у школи регистровани симптоми бити смештен до
доласка родитеља. На нивоу града
све је координирано и јасне су процедуре које се предузимају у таквој
ситуацији. Нема панике. Сви смо
прибрани, радимо свој посао најбоље што можемо и трудимо се да што

више знања пренесемо деци док су у
школи – истиче Барјактаревић.

Настава на отвореном
Сређено двориште и мултифункционални терен дочекали су ђаке на почетку нове школске године. Према
речима директора, после готово пола
века поново је уређен простор уз школско здање:
– Заиста су терен и простор око њега били у јако лошем стању и, што је
најгоре, постојала је могућност да се
ђаци и наставници повреде. Ове године нам се посрећило, па смо коначно
добили одличан терен и читаво двориште нам је уређено. Поред тога што
ће наши ђаци сада моћи да вежбају и
да се баве различитим спортовима на
новом мултифункционалном терену,
читав овај отворени простор омогућава да у тренутној ситуацији пандемије
ковида 19 обављамо наставу и на отвореном. Постоји и препорука Министарства просвете и Кризног штаба да
ученици, уколико је то могуће, што
више часова имају у природи, да уз
поштовања свих мера и физичке дистанце скину маске и у дворишту несметано продишу бар на пола сата.
Према речима Радета Барјактаревића, ревитализација школског простора урађена уз финансијску помоћ
Града Панчева (око осам милиона) и
АП Војводине (око десет милиона).
– Захваљујући њима „Ђурина школа” је коначно добила безбедно и функционално школско двориште. Потпуно је сређена читава инфраструктура,

постављене су нове плоче, избетониране стазе, постављене клупе и урађена је расвета. Захваљујући једном нашем родитељу обезбеђена је земља, па
је простор насут новим слојем, а помогла нам је и Месна заједница Тесла са
250.000 динара, тако да је школа богатија садницама и травнатим тепихом.
Помогло нам је и ЈКП „Зеленило”,
које је припремило земљу за засаде –
нагласио је директор.

Без промене Закона о високом образовању не постоји могућност да се
смањи број ЕСПБ бодова за упис
на буџет у наредну годину студија,
који сада износи 48 бодова, каже
министар просвете Младен Шарчевић. Он је рекао да је донета одлука о „некој врсти социјалне подршке студентима” и да ће они којима фали неколико бодова и који
би у редовним околностима изгубили буџет бити омогућено да студирају о трошку државе.
– Чак и ако нема 48 ЕСПБ бодова, у појединим ситуацијама студент може да остане на буџету.
Примера ради, ако је неки факултет на другој години имао 30 буџетских студената прошле године,
а услов за упис на буџет у трећу годину је испунило само 20 академаца. То значи да је остало 10 буџетских места. Факултети могу да
спусте цензус и да они који су близу 48 бодова буду на буџету – објаснио је Шарчевић.
Објаснио је да ће то бити уређено одлуком Владе Србије, да се неће звати смањење квота, већ „фонд
помоћи”, који факултети могу да
искористе и да дају студентима.

СМЕЊЕНИ ДИРЕКТОРИ

Биће кажњени сви који
се оглуше о прописе
Министар просвете Младен Шарчевић у првој недељи нове школске године сменио је три директора школа, а међу њима је и Наташа Зечевић, директорка панчевачке Техничке школе „23. мај”. Он је
медијима изјавио да су за прва три
дана наставе смењена три директора: у Београду, Панчеву и Нишу,
те да посредно њихова смена има
везе с непоштовањем мера у борби
против пандемије ковида 19 које
је донело Министарство просвете
у сарадњи с Кризним штабом. Министар је напоменуо да није само
то био разлог њихове напрасне смене, али није изнео остале замерке.
Било како било, Министарство је
одлучно у намери да се ригорозно
казне сви који се не придржавају
прописаног и неће толерисати то
што ђаци, па и наставници проводе
време у школи без маски. Како смо
незванично сазнали, у четвртак је
одржан Актив директора панчевачких школа на којем су први у командовању школским апаратом упозорени да поведу рачуна и да ће
инспекција кренути у обилазак.

ПРОГРАМ „ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО”

Друштвена одговорност није маркетинг
НИС наставља улагања
у заједницу
Панчевачке школе
добијају видео-надзор
Актуелна ситуација проузрокована пандемијом ковида 19 налаже одређена
прилагођавања у области спонзорстава и донација – кажу у НИС-у, али истичу да ће та компанија и ове године
кроз програм „Заједници заједно” подржати пројекте за дигитализацију и
повећање безбедности у школама у
дванаест градова широм Србије.
Улагање у заједницу и пословање у
складу с принципима одрживог развоја су стратешко опредељење НИС-а
и од тога компанија неће одустати упркос кризи на нафтном тржишту, рекао је Вадим Смирнов, заменик генералног директора НИС-а и директор
Функције за односе с државним органима и корпоративне комуникације.
– Друштвена одговорност за нас није ствар маркетинга, већ улагање у
будућност и стратешка партнерства с
локалним заједницама широм Србије – рекао је Смирнов у интервјуу за
„Недељник”.
Да подсетимо, НИС је у претходних једанаест година у друштвено одговорне пројекте укупно уложио више од 3,8 милијарди динара. Смирнов
истиче је руско-српски нафтни гигант подржао „стотине фантастичних

Вадим Смирнов
пројеката” широм Србије, као што су
изградња и обнова игралишта, паркова, учионица, подршка у набавци
медицинских апарата и возила, бројне хуманитарне акције, допринос великом броју спортских и културних
манифестација.
– Најпоноснији сам на пројекте
окренуте младима, који остају за будуће генерације. Поред програма „Заједници заједно”, ту је и програм
„Енергија знања”, који је усмерен ка
деци и младима и улагању у њихово
образовање. Кроз овај програм спровели смо одабир талентоване деце за
нашу врсту индустрије, успели да
обезбедимо стипендију и одлазак на

најбоље универзитете у Русији, као и
посао у нашој компанији када се врате у Србију. Тако решавамо два проблема. Прво, развијамо ову индустрију у Србији, а друго, стварамо услове
да се талентовани млади људи враћају
у земљу и запосле овде – рекао је заменик генералног директора НИС-а.

Искрена подршка
Компанија ће наставити да спроводи дру штве но од го вор не про јек те
упркос кризи изазваној пандемијом
коронавируса.
– Иако смо морали да се прилагодимо и издвојимо приоритете, наше
стратешко опредељење остаје исто.

Посвећени смо пословању у складу с
нашим вредностима и определили
смо кључне пројекте, од којих не одустајемо и настављамо даље. „Заједници заједно” је један од таквих, рецимо да је тај пројекат темељ односа
са заједницом – рекао је Смирнов и
навео да ће НИС ове године у дванаест општина и градова подржати дигитализацију и безбедност у школама, у договору с Министарством просвете, науке и технолошког развоја и
Министарством унутрашњих послова. Међу њима је и Панчево, тако да
ће панчевачке основне и средње шоле добити нови видео-надзор и неопходну IT опрему.
У јеку пандемије НИС и матична
компанија „Гаспром њефт” подржали су „Ер Србију” и јавне службе
Републике Србије и обезбедили им
гориво током ванредног стања због
епидемије коронавируса, док су волонтери НИС-а организовали подршку суграђанима.
– Већ годинама спроводимо волонтерске акције, а пре две године
смо и званично основали Клуб волонтера НИС-а, чији су чланови од
првог дана избијања пандемије помагали својим суграђанима, уз поштовање свих мера и ограничења
кретања. Што се комуникације тиче, верујем да смо заиста приказали
најбоље могуће праксе, како у интерној комуникацији с нашима запосленима, тако и у екстерној, не

само с медијима већ са спољном јавношћу уопште. Брза, тачна, прецизна и транспарентна комуникација
је заиста била и остала наша водиља
– рекао је Смирнов.

Чувајмо здравље
НИС-ов фокус у наредном периоду
биће очување здравља запослених и
потрошача, као и очување стабилности пословања и основне делатности
НИС-а упркос свим изазовима које је
пандемија донела.
– Да бисте свој успех делили са заједницом у којој радите, најпре сами
морате бити успешни. У том смислу,
НИС ће своју политику у области друштвене одговорности и спонзорстава
и донација свакако морати да прилагођава актуелној ситуацији. Али, као
што сам већ рекао, упркос новонасталим околностима изазваним пандемијом, компанија није одустала од
кључних пројеката и подршке заједници у којој послује. На крају, могу
рећи да сам оптимиста и готово сам
сигуран да ће следећа година, упркос
свим изазовима, бити много боља –
рекао је Смирнов.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ
Х РА НА ЗА ДУШ У

Бег
могуће побећи? Коју год опцију да изаберемо, ма колико далеко отишли, ма колико
се маскирали да нас нико
(споља) не може препознати,
остаје нам неко од кога бежања нема: нико никада није
успео да побегне од СЕБЕ.
Ето, драги моји, можете побећи физички било куда, али
ваше ЈА увек иде с вама. И ви
знате да нисте побегли. Немогуће је себе лагати дуго. И
да ли је онда све пропало?
Да ли неко мора да живи каПише: Марија Достић,
ко не жели само зато што је
психолог
схватио да не може побећи?
Не мора се ништа! Ако смо
Драги моји, колико пута вам
је дошло да побегнете од све- до сада живели желећи да се
га? Деси се, капне она кап допаднемо другима, не чуди
што прелије и осетите (опет) незадовољство које осећамо.
неодољиву жељу да побегне- То је немогућа мисија: допате. Побећи, једноставно, без дамо се другима само оноликофера, завежљаја, терета, ко колико се уклапамо у њиосвртања... Побећи од: немам, хово виђење нас. Од проблене могу, нисам, не желим, не ма се не може побећи, већ се
сада... Побећи и оставити све може само – издићи изнад
страхове, бриге, стрепње, све њих. Сагледати свој живот и
изречено и све прећутано... људе у њему као изазов, а не
Побећи од проблема, сплет- као проблем. То што смо „ракарења, саплитања, подмета- зумно” поступали слушајући
ња, умарања, тумарања, ли- друге нас је и навело на бецемерја, претварања, нагова- жање. Узети живот у своје руке је изазов. Исрања, „добронакључити ТВ, не
мерања”...
пу ни ти гла ву
Мо жда би
ружним стваритребало побећи
ма и непријату дру ги град,
државу, на дру- Од проблема се не ностима, за почетак је сасвим
ги континент? може побећи, већ
до вољ но. Кад
Што да ље од
отво ри мо очи
узрока и изво- се може само –
ра свих невоља, издићи изнад њих. ују тру и ка да
почнемо да бисплеткара и дурамо шта је оно
ше бри жни ка.
Можда би требало само про- што хоћемо да видимо, тада
ме ни ти по сао, са рад ни ке, смо на путу не бежања, него
стан, део града или пак треба повратка. Кључна ствар је у
променити избор „за сва вре- одабиру онога што хоћемо у
мена” – животног сапутника, свом животу и од њега. Све је
животни позив... Можда би на нама. Чак и ако изаберемо
требало променити физички да не учинимо ништа, и то је
изглед, боју и дужину косе, избор, зар не?
нешто увећати, нешто смањити, нешто прекрити или
нешто сакрити...
Све то „можда” сасвим
сигурно не води никуда,
колико год примамљиво
звучало, и то из само
једног јединог разлога – свако ово бежање у „можда”
враћа нас на
сам почетак
бежања и на
питањe:
да ли је

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Лековита зимница:
слатко од грожђа
Све већ мирише на јесен,
па је право време за почетак припремања зимнице.
У то име, предлажемо вам
да ове године приликом
избора воћа и поврћа које
ћете „спаковати” у тегле и
флаше направите што
здравији избор. Пустите
машти на вољу и будите креативни: пробајте да направите нешто
сасвим ново. Требало би да се шипак, цвекла, грожђе, кестен, дуње и смокве свакако нађу на вашем списку ако желите да ваша
зимница уједно буде и лек.
Да би зимница била што здравија, припремајте само најквалитетније зрело, органски гајено воће и поврће. Избегавајте конзервансе и пажљиво дозирајте шећер, сирће и со. Ево одличног
рецепта за лековито слатко од грожђа, које ће сигурно одушевити и најпробирљивије сладокусце.
Грожђе је укусно и освежавајуће воће, које је притом и веома
лековито: успорава старење, спречава деменцију и дегенеративне болести, чисти крв, уклања масне наслаге и јача срце. Да бисте припремили слатко од грожђа, укувајте густ сируп од 300 мл
воде и 1,5 кг шећера. Додајте 1,5 кг белог грожђа без коштица,
штапић ваниле и два лимуна исечена на колутове. Kувајте док се
маса добро не згусне уз стално скидање пене. Оставите покривено салветом до сутрадан, па наспите слатко у стерилисане тегле
и повежите их целофаном.

Петак, 11. септембар 2020.
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: БОЈАНА АЛЕКСИЋ, ПЕДАГОГ И ПСИХОТЕРАПЕУТ У СУПЕРВИЗИЈИ

ОБРАЗОВАЊЕ У ДОБА КОРОНЕ –
ИЗАЗОВ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
Стигао је још један септембар,
другачији него било који раније. Почела је нова школска
година у сличном маниру у коме је завршена стара: коронавирус и даље диктира правила. Засад онлајн настава више
није једини вид образовања наше деце, а варијанте које су
нам на располагању забринуле су многе родитеље и покрену ле низ по ле ми ка, али и
оштрих расправа на друштвеним мрежама.
Једни су против маски, други су за њих, трећи ни сами не
знају која је опција боља. Поједини су, опет, само за онлајн
наставу и љути су на већину
која се одлучила да клинце пошаље у школу. Уље на ватру
долива то што ће родитељи старијих ђака који у школу мало
иду (и то уз скраћене часове),
а мало уче онлајн, морати да
се озбиљно ангажују не би ли
им појаснили све што наставници не стигну.
Ситуација се тек закувава, а како ће то поднети већ добрано
излизани живци родитеља, наставника и саме деце, питали
смо стручњака – нашу суграђанку Бојану Алексић, педагога и психотерапеута у супервизији.
Поред тога што обавља индивидуални и групни рад с клијентима, наша саговорница води и саветодавно-инструктивну радионицу у Удружењу за
помоћ МНРО из Панчева и сарађује с децом с
развојним сметњама и њиховим родитељима.
ПАНЧЕВАЦ:
Kако дистанца, маске и друге епидеми о ло шке ме ре
мо гу ути ца ти на
психу и формирање личности наше
деце?
БОЈАНА АЛЕКСИЋ: Ношење маски и спровођење
различитих епидемиолошких мера
није пријатно, како за одрасле, тако
ни за најмлађе.
Претпостављам да
су родитељи већ
припремили децу
на сва правила која их чекају у школи и да су им објаснили због чега је
важно да буду одговорни према свом
здрављу и здрављу
својих другара, наставника и школског особља. С обзиром на то да ће
време проведено у
школи бити краће него иначе и
да је направљена олакшица у
смислу поделе на групе ради
смањења гужве, не би требало
да ношење маски значајније утиче на психу деце, јер постоје делови дана у којима маску није
неопходно носити. Оно чему се
надамо и на шта деци и младима треба посебно скренути пажњу, јесте да је све ово привремено и да ћемо из неповољне
ситуације изаћи брже управо
ако се сви заједно будемо придржавали превентивних мера.
l Kако да разговарамо и поступамо с децом у вези са актуелном ситуацијом да не бисмо, штитећи их од коронавируса, нарушили њихово ментално здравље?
– Kомуникација, здрава и
асертивна, јесте нешто што нам
се у овом тренутку, на срећу,
не може одузети. Пандемија у
нашој земљи не траје кратко.
Прошло је већ више од пола

године откако смо упознати са
свим мерама и процедурама,
па нам је сад мало лакше, јер
нам није све непознато као на
почетку. Оно што је важно, јесте да родитељи, колико год је
могуће, не паниче. Треба редовно разговарати с децом, упућивати их у све што треба да
знају и охрабривати их. Потребно је објаснити детету да
ћемо се само уз одговорност и
дозу опрезности „ишчупати” из
проблема. Период трајања ове
глобалне пандемије научио нас
је да будемо опрезнији, али и

истрајнији. Вратили смо се неким традиционалним вредностима, окренули смо се породици и, верујем, побољшали
комуникацију. Деца живе у тренутку. Већина њих се, уз мању
или већу подршку, лако навикне на новонастале околности.
Битно је да у овој ситуацији
сви покажу добру вољу и залагање јер, кад смо удружени,
сваки проблем лакше решимо.
l Колико ће деца која наставу похађају само онлајн (на
пример, због нарушеног здравља) бити оштећена када је реч
о со ци ја ли за ци ји и ка ко то
превазићи?
– Свакако да ће ученици који наставу прате само од куће
бити ускраћени у овом периоду, али верујем да ће се и тај
недостатак превазићи. Ако је
реч о ђаку прваку, било би лепо да се он, макар накратко, уз
поштовање мера, уживо упозна с другарима из одељења.

Такође, ово је једна од ситуација кад треба искористити
предности друштвених мрежа
и савремених интернет технологија. Захваљујући њима, деца која не одлазе у школу могу
путем видео-позива или текстуалних порука да одржавају
свакодневни контакт са осталим ђацима. Било би добро да
наставници и родитељи охрабре ђаке на такав контакт. Потребно је пронаћи за децу и
додатне активности којима ће
она употпунити време проведено код куће.
l Kако ђацима,
поготово онима из
виших разреда, помоћи да се изборе
са сва ко днев ним
обавезама и стресом у том расцепу
из ме ђу он лајн и
„реалне” школе?
– Kао што рекох,
није лако. Ипак, верујем да је најгоре
прошло и да нисмо
неприпремљени
ушли у пандемисјке
токове. Важно је добро се организовати. Наравно, то је
лак ше ре ћи не го
урадити, али неопходно је да се направи добар план
приоритета, поготово сада када је иза
нас летњи период
то ком ко јег де ца
нису имала никакве обавезе. Што се
тиче наставног градива, ако се сада
уходамо и појачамо темпо, касније
ће нам бити лакше.
Искуство показује
да људи воле авантуре са сигурном подлогом, што
је заправо неизводљиво. Сада
смо у ситуацији када не знамо
шта нас чека у наредним данима и месецима, а то нам
ствара панику, страх, нелагоду... Међутим, сетите се: сви
смо се много пута у животу суочили с различитим великим
променама – било на личном,
било на глобалном плану. Иако су нас оне уздрмале, а неке
од њих су нам из темеља промениле живот – преживели смо.
Штавише, кад се будемо осврнули, показаће се да су нам
многе од тих промена, ако не
и све, донеле много тога корисног и доброг. Важно је да и
ми и наша деца научимо да се
прилагодимо измењеним условима уместо да узалуд трошимо енергију на опирање нечему што у овом тренутку свакако не можемо променити.
l Kоји савет имате за родитеље?

– Чињеница је да је ово прилично изазован период за маме и тате. Најгоре што они сада могу урадити јесте да стрепе за своју децу, да страхују и
да се нервирају. Новонастала
ситуација свакако није пријатна, али не заборавите да смо
ми народ који је прошао много горе ствари и из њих излазио као победник. Покушајте
колико год можете да се опустите јер, признаћете, с короном или без ње, септембар је
увек стресан. Неопходно је да
сагледате и позитивне стране
ове ситуације. Имајте у виду
да је градиво у школи осмишљено у складу с развојним
капацитетима деце, па се стога потрудите да подстичете њихову самосталност. Ако сте у
том сегменту ранијих година
били мало попустљивији и ако
сте својим малишанима дозволили да се ослоне на вас више
него што би требало, ово је одлична прилика да то исправите. Изненадићете се колико тога они могу да науче и ураде
сами. Ако вас брине њихово
здравље у школи, подсетите себе да су предузете све епидемиолошке мере да деца остану
здрава и да се могућност заразе смањи на минимум. Немојте презаштићивати своју децу,
то је једна од највећих замки у
које можете упасти као родитељ. Уместо тога, искористите

Деца живе у тренутку.
Већина њих се, уз
мању или већу
подршку, лако навикне
на новонастале
околности. Битно је
да у овој ситуацији
сви покажу добру
вољу и залагање јер,
кад смо удружени,
сваки проблем
лакше решимо.
ову ситуацију да их научите да
воде рачуна о себи и свом здрављу и објасните им на овом
примеру зашто је важно да се
хране здраво и да буду физички активни како би ојачали свој
имунитет. Такве лекције биће
им корисне за цео живот.

Страну
припремила
Драгана

Кожан
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ДА ЛИ ЈЕ ПАНЧЕВО ЈОШ УВЕК „ЈЕФТИНИ РАЈ” ЗА КУПЦЕ НЕКРЕТНИНА

ЦЕНЕ СТАНОВА У НАШЕМ ГРАДУ СУСТИЖУ БЕОГРАДСКЕ
Нагло скочила цена
квадрата у
новоградњи

ЦЕН ТАР, ПА
СВЕ ОСТА ЛО
Према речима Александра
Медића, власника агенције „Премијер”, тренутне
цене у центру за двособан
стан у староградњи крећу
се од 750 до 800 евра по
квадрату.
На Тесли, Содари и Котежу је то од 650 до 700,
док је на Стрелишту од
600 до 650. Куће се углавном могу наћи у селима, и
то по цени између 25.000
и 30.000 евра.

Велика потражња
од доласка страних
фирми
Панчево више није „јефтини
рај” рај за Београђане када је
реч о куповини некретнина –
пише један од виђенијих таблоида „Српски телеграф”.
Наиме, у тексту који је недавно објавио тај дневни лист
наводи се да цене квадрата скачу и да су за кратко време, рецимо, у новоградњи са 850 евра
порасле на 1.400.

могу да обрађују земљу; продали су неку њиву, па желе да
се отарасе кеша. Има и оних
који су повукли новац из банке

коначно нашли место на којем
би се настанили...
– Капарисали смо стан на Тесли док је то још увек био празан
плац, јер новоградње буквално
нема. Све је разграбљено, а сви
причају о неким Београђанима,
али овај инвеститор каже да бар
у његовом случају нема ништа
од тога, већ да су му купци готово све сами локалци. Што се
нас тиче, ми смо направили
предуговор и дали смо капару
од око хиљаду евра, јер су продавци били више него коректни, па нам нису тражили уобичајених десет одсто од укупног
износа, што је у нашем случају
око седам хиљада. Треба да дамо

и купују станове не би ли их
рен ти ра ли. Све у све му, од
укупног броја наших клијената испада да је четрдесетак
одсто из главног града, док су
пре о ста ли углав ном на ши
суграђани – каже инвеститор.

и један део у кешу, док ћемо
остатак подмирити из кредита,
а да бисмо га покренули, зграда
мора да буде 80 одсто завршена. То неће бити проблем, будући да су инвеститори веома експедитивни, па су почетком јуна

Цифре и до вртоглавих
1.500 евра?!
С тим у вези, београдске новине пишу следеће: у последњих
неколико година, а нарочито с
најавом бројних инвестиција,
Панчево је постало град у коме је тржиште некретнина почело да буја. Само ове године у
центру града никло је сијасет
зграда. И тако је Панчево за
кратко време прерасло у „рај”
за Београђане, будући да су цене квадрата биле око 850 евра
у новоградњи. То је кратко и
трајало, негде до краја 2018.
године.
Експлозија тржишта некретнина се највише приписивала
чињеници да ће поред новоотворених послова и свих бенефиција које стижу са инвеститорима порасти цена имовине
сваког становника Панчева. То
је допринело да квадрат почне
да се пење од 100 до 300 евра.

на 1.500 евра – што су просечне цене и за нека насеља у
Београду.

Стара градња махом
стагнира
Колико је све то заиста тако,
„Панчевац” се распитао код људи који су имали контакт с том
темом. Један од искуснијих трговаца некретнинама, Александар Медић, власник агенције

три добра стана за продају, а и
то може да буде прецењено –
рецимо, један клијент за стан
у староградњи од 54 квадрата
тражи 42.000, што је, по мени,
ван сваке памети. С друге стране, све очигледније је да су
купци заинтерсовани превасходно за нове станове, као и да
се трансакције обављају преко
кредита. Чујем и то да су купци махом из Београда, и то

такви људи, с толиким платама, радије купити стан, као
трајно власништво. И то пре
свега новоградњу, која према
мојим сазнањима иде од 1.100
до 1.200 евра, а прича се да
поједини инвеститори траже и
до 1.400, па и 1.500 у ширем
центру. Много тога се прода и
у предградњи, када квадрат може да буде јефтинији и за сто
до двеста евра – истиче искусни трговац некретнинама.

Грабеж за новоградњом
На ту тему разговарали смо и с
једним од дугогoдишњих инвеститора, који је желео да овом
приликом остане анониман. Он
потврђује да никад није била
већа јагма за новим становима, што је неминовно довело
до скока цене квадрата.
– Новоградњу махом нудимо у раној фази, а цифре су
нам с некадашњих 900 евра по
квадрату отишле до 1.100 и
1.200. Kупци су махом Београђани, запослени у јаким фирмама, који су у стању да добију

ИН ДУ СТРИЈ СКЕ ПЕР СПЕК ТИ ВЕ – НАШ ГЛАВ НИ АДУТ

Тај скок није сметао Београђанима, који су у једном тренутку практично хрлили да купе некретнину и преселе се,
како су своју куповину оправдавали, надомак престонице.
Сада је већ цена у ширем
центру између 1.000 и 1.400
евра, а процене агената за некретнине су да ће оне ићи и

„Премијер”, која послује већ
око 25 година, истиче да нема
доказа да су цене толике, јер
углавном тргује старим становима, код којих није дошло до
битнијег скока цена.
– Међутим, понуда је дибидус лоша. Појављују се тек понеки продавци, али то је прилично лош квалитет, па немам

ПРЕД НО СТИ И МА НЕ ПАН ЧЕ ВА
„Телеграф” наводи и неке
недостатке Панчева због којих су се Београђани можда
и преварили приликом куповине станова у нашем
граду.
У једну од мана убраја се
превоз, односно то што довде не саобраћа ГСП, а аутобуска карта код приватника
није јефтина. Ту је затим
здравствени систем, јер се
за лечење озбиљнијих болести не може добити упут за
Београд, на пример, већ ће
вас послати у Нови Сад. Даље, овај град нема ни обје-

дињени „инфостан”, већ
свако јавно предузеће шаље
свој рачун. Не постоји ни купалиште, па су Панчевци
осуђени на само један базен, док су, на пример, позоришта из Београда, и то
пре короне, гостовала једва
једном месечно.
Ипак, највећа предност
града на Тамишу је то што је
од центра престонице удаљен на 15 минута вожње,
што су услуге јефтиније, што
има много паркова за децу
и то га чини оазом за породице.

запослени у страним компанијама, који раде за преко сто хиљада динара, јер банке испод
тог износа тешко да ће неком
дати кредит. Ту су и све више
људи из унутрашњости. Изгледа да су у питању неке миграције, јер се становништво концентрише у главном граду и
околини. Приметно је да су
многи људи повукли новац из
банака, имајући у виду да камате нису никакве, не би ли
купили некретнине и потом их
рентирали – наводи Медић.
Он напомиње да се његовој
агенцији јављају углавном клијенти из Панчева, којих је очигледно све мање, а у понуди су
станови у старим зградама, пре
свега на Котежу или Тесли, и
то по ценама између 600 и 700
евра по квадрату.
– У односу на пре неких годину дана, мислим да су цене
скочиле за 10 до 15 одсто, а
понуда је дупло лошија него
лане. И сама рента је порасла,
па се сада неки стан који је коштао између 130 и 150 евра
котира већ на око 200. И, наравно, сви траже раднике из
ZF-а, а ја сам мишљења да ће

У наведеном тексту у „Српском телеграфу” наводи се и
то да ће у наредном периоду
бити завршена брза саобраћајница према Вршцу, као и
да је у инфраструктурно опремање северне пословне зоне
на 100 хектара земљишта уложено више од 850 милиона

динара. То су сагледале компаније ZF, „Брозе” и „Навал
бокс” и инвестирале више од
400 милиона евра, а отвориће
преко три хиљаде радних места. Каже се и да ће плате бити изнад просека и највише у
региону – од хиљаду евра па
навише.

Расте и сектор услуга, грађевинска индустрија никад није била развијенија, што утиче
на квалитет дуалног образовања и отварање одељења мехатронике, па ће ученици имати
загарантован посао. Све то одражава се и на интересовање
купаца некретнина.

стамбени кредит, или су то људи који су недавно продали неку некретнину. Веома често су
то и старији људи из пољопривредних средина који више не

Међу њима је и један млад
брачни пар, који је већ извесно време тражио одговарајући животни простор и адекватну ло ка ци ју. Не дав но су

започели радове, који се одвијају планираном динамиком и
биће окончани до Нове године
– наводе срећни младенци.
Јордан Филиповић
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Које олакшице су уведене
за улазак у Црну Гору?
Лето је скоро при крају, а грађани
Србије тек од 3. септембра имају
могућност да уз нешто повољније
услове отпутују у Црну Гору. Ако сте
решили да ухватите последњи воз
за одлазак на море, сада је прилика
идеална, јер вам за путовање није
неопходан ПЦР, већ је довољан и
далеко јефтинији тест на антитела.
Наиме, црногорско Национално
координационо тело за заразне болести (НKТ) одлучило је 3. септембра да резиденти држава с такозване жуте листе, међу којима је и Србија, могу у Црну Гору уз одговарајући резултат било ког од три постојећа теста: негативан ПЦР, позитиван ИгГ или негативан ИгМ тест.
„Резиденти свих држава са ’жуте
листе’ могу ући у Црну Гору уз негативан резултат ПЦР теста стар не
више од 72 сата или позитиван резултат на антитела на нови коронавирус класе ИгГ или уз негативан
резултат серолошког теста на антитела класе ИгМ добијен ЕЛИСА серолошким тестом, стар не више од
72 сата. Услов је и да лице није у периоду од 15 дана пред улазак у Црну Гору боравило у некој од држава
с ’црвене листе’, односно у некој од
земаља из којих није дозвољен улазак у Црну Гору”, наводи се на сајту
црногорске владе.

Поред Србије, на „жутој листи” су
и САД, Kосово, Албанија и Северна
Македонија.
Пре 3. септембра грађанима Србије услов за улазак у Црну Гору био
је негативан ПЦР тест или позитиван резултат ЕЛИСА серолошким
тестом на антитела класе ИгГ, која
имају они који су прележали инфекцију. ПЦР тест кошта 6.000 динара и грађани сатима чекају у редовима да би се тестирали, док тестирање на антитела кошта око 1.200
динара и може да се ради у приватним лабораторијама, тако да ова одлука за грађане Србије значи уштеду времена и новца.
Олакшан је улазак црногорских
резидената – држављана Црне Горе
и странаца стално или привремено
настањених у њој из земаља региона у случају да су у тим државама
боравили до 48 сати. Тим лицима
се по повратку у Црну Гору прописује мера здравственог надзора, која подразумева слободно кретање,
али уз свакодневно праћење симптома и јављање надлежном лекару
до истека решења које по повратку
издаје санитарна инспекција. Грађани земаља са „зелене листе” у Црну Гору, као и до сада, могу путовати без теста или било каквих додатних услова.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Буши, ха-ха, ха-ха!

Петак, 11. септембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ЛЕК КОЈИ МОЖЕТЕ ПРИПРЕМИТИ САМИ

ВРЕМЕ ЈЕ ДА КУЋА ЗАМИРИШЕ
НА КУВАНИ ПАРАДАЈЗ
Ако волите да сами спремате зимницу, онда вам је добро познато да је
крај лета савршен моменат да скувате парадајз и опскрбите се залихама
овог укусног и здравог производа који ће вам поправити укус зиме.
Парадајз је једна од супернамирница која и те како благотворно делује на читав организам. Познато је
да је сок од парадајза један од најјачих антиоксиданса у природи, а приписују му и моћ да успорава старење.
Иако се верује да је најздравије јести
свеже воће и поврће, будући да се
њиховом термичком обрадом неретко губе хранљиви састојци, у случају
парадајза изгледа није тако. Научници из Илиноиса су, наиме, доказали
да је кувани парадајз здравији од свежег, наравно уколико га припремите
сами. Ипак, све мање домаћица данас то чини, што је права штета.
Сваки лекар и нутрициониста потврдиће вам данас да конзумирање парадајза смањује ризик од карцинома,
остеопорозе и кардиоваскуларних болести, а да ликопен из ових укусних
плодова штити од карцинома дојке,
простате и плућа.
Такође, парадајз је одличан извор
витамина А и Ц, који помажу целокупном здрављу организма, а нарочито су добри за вид, кости, зубе и јачање имунитета. Не смемо изоставити
ни витамине Б3 и Б6, битне за регулацију холестерола у крви и смањење
ризика од кардиоваскуларних обољења.

Ризница витамина и минерала
Чињеница да парадајз садржи и магнезијум, иде у прилог тврдњи да је
ова биљка идеална за здравље срца,
али и очување мишића.
Ништа мање парадајз не обилује
ни витаминима Е и K, фолатима, бакром, гвожђем и фосфором. У прилог препоруци да се ових дана позабавите припремом куваног парадајза
иде и чињеница да су амерички научници утврдили да парадајз ипак
има далеко већу вредност након што
је термички обрађен. У том случају

ћете, тврде они, осетити све наведене
састојке на најбољи начин.
Домаћицама из сеоских подручја широм Србије нису потребни стручњаци
из Илиноиса да им кажу колико је лековито течно црвено благо које сваког
септембра припремају с много љубави.

Савршен рецепт
Ни у селима у околини Панчева нема
куће где крај лета не замирише на
парадајз. У једном од њих упознали
смо Ану, која нам је дала најбољи рецепт за кувани парадајз, а уступила
нам је и фотографије којима је верно
илустровала своју причу.
– И кувани парадајз, као и било која друга врста зимнице, најлепши је
кад га сам спремиш од првог до последњег корака: дакле, све почиње сађењем парадајза, а завршава се изношењем готовог производа на трпезу
кад ти на недељни ручак дођу најмилији. Мој рецепт за кувани парадајз
је онај старински, најкласичнији, али
једино он, то вам гарантујем – има
душу. То ће вам свака жена са села
по твр ди ти. Ка ко се пра ви ку ва ни

сата да се пастеризује. И онда флаше
наређаш на полицу у шпајзу и дивиш
се добро обављеном послу! Постоји и
једноставнији начин: можеш да купиш цеђени парадајз у балону, пустиш да прокува пола сата и надаље
је поступак исти. Али резултат је ипак
другачији, домаће је домаће – каже
Ана уз осмех.

Куповно се не квари, али...
Она истиче да се од 30 килограма плодова парадајза може добити око 15 литара куваног и додаје да су овако спремљени производи здравији од куповних варијанти, али имају једну ману.
– На који год од ова два начина да
спремате парадајз, ризикујете да вам
се садржај неке флаше поквари. Али
зато постоји трећи начин: одеш у продавницу и купиш готов производ у
тетрапаку. Тај ти се сигурно неће покварити, пошто је хемија одрадила
своје. А што се квалитета тиче: боја је
ту, али укус и мирис попут домаћег
никад нећете пронаћи. Која је варијанта здравија, лако је закључити.
Ипак, недавно сам баш гледала једну

ПЛОД ОД ЗЛА ТА СМА ТРА ЛИ ОТРОВ НИМ
Јесте ли знали да парадајз заправо
није поврће? Ипак, иако спада у воће, он се у кулинарству сматра поврћем и на тај начин се и користи.
Верује се да је парадајз доспео у
Европу захваљујући шпанском
истраживачу Kортезу. Наводно је
он, након што је заузео престоницу
Астека 1521. године, баш тамо видео ову, за њега тада необичну
парадајз? Обереш, опереш, исечеш,
наложиш шпорет, ставиш да се кува
два сата док се не одвоје љуске и семенке. Онда га пропасираш, па га
вратиш на ватру, додаш со, шећер и,
по жељи, конзерванс, па куваш још
сат времена. Онда загрејеш флаше,
сипаш парадајз и затвориш их. Ставиш
ћебе у корито, сложиш топле флаше,
умоташ и пустиш да тако одстоји 24

биљку. Међутим постоје и тврдње
да заслуге за доношење парадајза
у Европу припадају Kристифору
Kолумбу.
Извесно је да најранији запис о
парадајзу у европској литератури
потиче из 1544. године. Написао га
је Пјетро Андреа Матиоли, италијански лекар и ботаничар, који га је
и назвао помо д’оро: плод од злата.
репортажу на телевизији: кажу да сад
неко скува три литра, неко тридесет,
а некада се кувало и по 300 литара
парадајза, и то у котловима. Модерно
време донело нам је напредак у многим стварима, али у погледу здравља
и бриге о себи смо се баш уназадили.
Изговор нам је да немамо времена, а
да ли је заиста тако? – пита се с пуним правом наша саговорница.

НАША АНКЕТА
Један од сјајних начина сузбијања дивљих депонија у Панчеву сопственим
примером показала је претпрошле године компанија НИС, уложивши у
пројекат „Зелена острва за чистије
Панчево” близу три милиона динара.
Захваљујући том пројекту Регионалног центра за таленте „Михајло
Пупин”, наш град је добио 20 такозваних зелених острва с контејнерима за
амбалажни и комунални отпад. НИС
је том приликом донирао и 24 велика
контејнера за одлагање шута и другог
кабастог отпада. Уз сваки контејнер
истакнуте су и табле са описом, како
би грађани знали за шта који служи.
Али авај! Поједини наши суграђани некако и довезу свој отпад до

зеленог острва и чак и пронађу одговарајући контејнер, а онда их нека зла сила натера да смеће које су
дотерали, уместо у контејнер, проспу – поред њега!
Највећа несрећа за возаче двоточкаша је та што бициклистичка стаза
у Улици Милорада Бате Михаиловића на Содари пролази баш поред
једног зеленог острва. А на њему је,
ко за баксуз, и контејнер за стакло.
Стога, драги бициклисти, имајте у
виду, кад кренете тим путем, да крхотине врло често не заврше у контејнеру, него најпре на стази, а потом у гумама оних које нико на време није упозорио шта их тамо чека.
Не питајте како знамо.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

Без струје делови
Панчева и Старчева
Ако сте овај примерак „Панчевца”
купили од колпортера у четвртак,
10. септембра, ујутру, онда ће вам
можда бити од користи информација да је „Електровојводина” за тај
дан најавила искључења струје због
радова на електродистрибутивној
мрежи, и то у два наврата на две локације – у Панчеву и Старчеву.
Најпре ће, од 8.30 до 12.30, без
струје остати део Старчева од улаза
из Панчева – лево до центра, до Улице Максима Горког. Струје неће имати ни Основна школа „Вук Стефановић Караџић”, Дом здравља и Месна заједница.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Истог дана у Панчеву од 9.30 до
10 са ти стру је не ће има ти це ла
Охридска улица.
У петак, 11. септембра, без напајања електричном енергијом ће поново привремено остати поједини
делови Старчева. Наиме, од 8.30 до
13 сати радови ће условити искључења у насељу Шумице, у Радничкој, Партизанској и Сремској улици
и у делу села од Улице Максима
Горког до краја ка Омољици.
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.

УЗИМАТЕ ЛИ ФИСКАЛНИ РАЧУН КАДА ПАЗАРИТЕ?

Штитимо и свој и државни џеп

Б. КОВАЧЕВИЋ

Б. РАДОСАВЉЕВ

Без обзира на то да ли плаћате готовином, чеком или картицом, трговац
на мало је у обавези да вам изда исечак из фискалне касе. То је доказ и за
државу и за нас да је за одређену куповину обрачунат и обавезни порез.
Наравно, важно је и то што само
ако имате фискални рачун, робу можете вратити или заменити у случају
неког проблема. Једино тад вам важи
и гаранција. Грађани с којима смо
разговарали углавном узимају рачун,
али има и оних који на то ипак не
обраћају пажњу.
БОЖАНА КОВАЧЕВИЋ,
пензионерка:
– Узимам рачун, инсистирам да ми
га издају, мислим да је то јако важно.
Била би велика штета за државу ако
ови рачуни не би постојали. Не либим се да тражим рачун, али трудим
се да трговце тиме не увредим. Фискални рачун ми представља сигурност да је у државну касу отишао неки динар.
БРАНИСЛАВКА РАДОСАВЉЕВ,
пензионерка:
– Дешава се да ми не дају исечак
из касе, али ја га обично тражим,

Д. СВИРЧЕВ

М. МУНИЋ

пошто се и моје дете бави трговином,
па добро знам шта то значи. Узмем
рачун без обзира на то да ли ћу га однети кући или ћу га одмах бацити.
Важно је да га изнесем из радње. Своју обавезу испуњавам, а требало би да
тако раде и сви остали.
ДУШАН СВИРЧЕВ, занатлија:
– Углавном узимам фискалне рачуне свуда, поготово на бензинским
пумпама и у радњама. Чиним то ради рекламација, али и због неких
ствари које су ми потребне, неких
личних евиденција. Није ми се никада до сада десило да ми није издата
потврда о промету. Ценим то (смех).
С пекарама такође немам проблем.
Заправо, купујем увек у једној истој
пекари. Тамо увек добијем рачун уз
кусур.
МАРИЈА МУНИЋ,
пољопривредни техничар:
– Узимам рачун само кад знам да
ми је нешто битно, односно кад је реч
о роби коју ћу можда морати да заменим. Немам навику да чекам да ми
откуцају рачун, али углавном ми га
сви издају. Ако имаш кусур, добијеш
уз новац и рачун (смех). Не обраћам

З. ЈОВАНОВ

М. БАСТА

пажњу на то, па не знам да ли ми се
десило да ми неко не изда ову потврду о куповини. Не чекам рачуне у пекари рецимо. Једино се дешава да у
кинеским радњама не добијете рачун.
Трговци вам посебно скрену пажњу
да узмете и чувате рачун кад купујете
робу од вредности коју ћете можда
заменити или имате гаранцију на њу.
ЗДРАВКО ЈОВАНОВ, пензионер:
– Кад год сам пазарио, откуцали су
ми рачун. Неки пут он остане на каси, а некад га и узмем. Није ми се дешавало да неко неће да ми изда рачун. Нисам морао ни да их подсећам,
добијао сам све како треба, редовно.
У пекарама нисам куповао доста дуго, па не бих знао поштују ли закон.
Не посећујем ни кинеске бутике.
МИЛЕ БАСТА, пензионер:
– Идем увек у једну пекару, која се
налази на пијаци. Тамо увек добијем
рачун, не пропуштају да вам га дају.
Ја некад заборавим да узмем, али неретко га и покупим с робом, па га
убацим у кесу. Не посећујем друге
пекаре, па не бих могао да упоредим
са стањем на осталим местима.
Јелена Катана
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ПОЧЕЛА БЕРБА МНОГИМА ОМИЉЕНОГ ПОВРЋА У БРЕСТОВЦУ

ПАПРИКА ИПАК ДОБРО РОДИЛА
Тренутна цена по
килограму од 70
до 100 динара

Банатски Брестовац: Месна
заједница поднела је иницијативу ЈКП-у „Зеленило” како би оно, као управљач Поњавице, предузело конкретне мере с циљем поправљања лошег стања воде у водотоку и целог Парка природе.
Фудбалери су код куће победили „Јединство” из Дубовца са 4 : 0.

Ове године без
„Паприкијаде”
Доба је године када почиње
берба паприке, једног од најомиљенијих поврћа на овим просторима, а поред осталог и стратешки најважнијег производа
брестовачких повртара.
Ово је и период када се, макар у последњој деценији и нешто више, одржава најпознатија манифестација у овом селу, под називом „Паприкијада”. Она из свима знаних разлога овог пута није приређена,
али зато људи који узгајају поменуту биљку нису имали другог избора него да наставе оно
чиме се већ годинама баве не
би ли зарадили за живот.

Пластеници сигурнија
варијанта
А каква је у погледу рода ова
година, у којој су се преплитали влажни и сушни периоди,
најбоље могу да говоре сами
произвођачи.
Међу њима је и Драган Перић, дугогодишњи повртар и
председник релативно младог
Удружења повртара и воћара
„Брестовачки род”. Он се осврнуо и на изостанак „Паприкијаде”, што ће, према његовим
речима, бити надокнађено следеће године, а организација коју предводи сасвим извесно биће део тога.
Што се тиче саме производње, он је ове године посадио
паприке на по 20 ари у пластеницима и на отвореном.
– Испало је боље у пластенику, а разлика у приносима је
негде око тридесет одсто. И то
се првенствено може приписати разним болестима које вребају на отвореном, где су највећи проблем биле пламењача,
гриње и трипс. Њих нисмо могли да отклањамо органским
средствима, већ смо морали да
употребљавамо пестициде и хербициде, али смо се трудили да
каренца буде што краћа – од
једног до два дана. Међутим,
та средства су изузетно скупа,
чак и за двеста одсто више од
класичних. Но, без обзира на
трошак, нисмо желели да ризикујемо, јер и ми редовно једемо паприку, као и наша деца. Поред тога, ове године су
се на биљкама појављивале такозване ожеготине од сунца,
које је било изузетно јако. Нешто је и с кишом падало, па
смо имали чудна увенућа из

Месне актуелности

Зелена пијаца: време је за припрему зимнице
чиста мира и због свега тога
род на отвореном умањен је за
20 одсто у односу на лане –
прича Перић.
Он робу у највећој мери пласира на мини-кванташу на Зеленој пијаци, који сваког дана
траје од 4 до 8 ујутро, а тренутна цена џака од десет килограма паприке износи седамдесет
динара за килограм прве класе,
док друга иде за педесет динара.

сезона, колико се интензивно
бавим повртарством, ова може
назвати рекордном. Ослонио
сам се на домаћу паприку, а
било је много заливања, као и
прскања, бар једном недељно.
Продајемо лепо и у селу и на
тезги на панчевачкој пијаци, и
то по цени од сто динара по
килограму. Када је реч о колегама, има и оних са солидним
приносима, али и оних који су

КО ЈОШ НЕ ВО ЛИ АЈ ВАР?!
Један од повртара, Драган
Перић, каже да се у његовој
кући спрема ајвар тако што
се паприка испече, па се самеље, а онда се дода плави
патлиџан у односу један
према пет и зачини се по
укусу.
– На отвореном смо гајили
јесењу црвену, популарно названу „слоново уво”, док је у
пластенику било заступљено више сорти, попут „брестовчанке”, наше беле туршијаре, која
се бере четири месеца и добра
је за зимницу, а људи је узимају и за печење. Имамо и љуту и
бабуру, као и црвену под називом „каптур” – наводи повртар.

„Брестовчанка”
најпопуларнија
Ње гов ко ле га и су гра ђа нин
Александар Дракшан нема производњу у пластеницима, већ
само на отвореном и истиче да
је ово у његовом случају једна
добра година што се тиче и
приноса и квалитета.
– Могу слободно да кажем
да се у последњих пет-шест

– У последње време супруга воли да прави „малиџано”, у који паприка и патлиџан иду у односу полапола. Ту иде и више уља и
веома је укусан, али и мало
јачи, па не може превише да
се поједе – наводи Перић.
подбацили, првенствено зато
што нису правовремено штитили биљке од штеточина и болести – каже Дракшан.
Александар Мандалинић, у
садејству са остатком породице, гаји паприку у пластеницима на 80 ари, што је веома
респектабилно када је реч о
овом виду производње.
– Приноси су засад одлични
и што се тиче трошкова и зараде. Цена је солидна, а роба
већином иде на кванташу у Београду и све пласирамо на велико. По сезони се на тој површини добије око пет-шест вагона, а и ми гајимо сорту „брестовчанку”, домаћу паприку која је веома тражена и може да
се користи за туршију, разне
салате, па и за ајвар. Када је
реч о обављању радова, под

пластеницима је ужасно вруће, стога гледамо да посао завршимо рано ујутру или касно
увече како бисмо избегли највеће врелине. Што се тиче планова, намеравамо да проширимо производњу за још око
педесет одсто, па не би било
лоше ни да нам држава помогне неким подстицајима. Досад
смо користили могућност повраћаја за набавку репроматеријала, али то није било скоро,
јер нам се сада намећу прилично тешко достижни услови
– наводи Мандалинић.

Смрдибубе срећу кваре
Председник локалног Савета
Месне заједнице Драган Миричић, који је и сам повртар,
истиче да ће ове године род
бити солидан и када је производња на отвореном у питању.
– Морам да истакнем да су
површине под паприком на
отвореном прилично смањене
у односу на пре двадесетак година, а неки повртари су начисто одустали, па се добар део
њих сада преоријентисао на
пластенике. Што се тиче тренутног стања, ових дана нам
највеће проблеме задају инсекти, пре свих смрдибубе, то јест
стенице, као и кукурузни пламенац. Покушавамо да их сузбијемо инсектицидима, али то
није трајно решење, тако да уз
све залагање опет буде штете –
каже Миричић.
Иначе, Месна заједница ради у садејству са свим субјектима у селу, па и са удружењем „Брестовачки род”, које је
у четвртак, 10. септембра, приредило предавање стручњака
из Института „Тамиш”.

комарце 9. септембра. У првенственој утакмици „Стрела” је ремизирала (2 : 2) у
Хајдучици.
Јабука: Месна заједница обогатиће дечја игралишта још
неким справама за децу. У
про грам jавно-при ват ног
партнерства који ће Град реализовати ушли су и пројекти за реконструкцију улица
Гоце Делчева, Змај Јовине и
Вардарске.

Банатско Ново Село: Споменплоча посвећена др Радуу Флори, чувеном писцу и лингвисти, постављена је у суботу, 5.
септембра, на његову некадашњу кућу. Издвојено одељење Музичке школе „Јован Бандур” у Новом Селу почело је
да ради. Удружење жена припрема манифестацију „Банатски хлеб”, која ће бити одржана 26. септембра, у складу
с мерама прописаним услед
пандемије.

Ка ча ре во: Фир ма „Еко сан
плус” д. о. о. сузбијала је одрасле комарце 9. септембра.
У свечаној сали Месне заједнице Качарево до 11. септембра биће отворена изложба
слика „Ликовна колонија из
Црепаје”. Грађани ће моћи да

Долово: Удружење жена „Доловке” у суботу, 5. септембра,
одр жа ло је два де сет пр ву
„Штрудлијаду”. На румунској
православној цркви у току су
лимарски послови на торњу
и фасадерски на чеоној страни храма. Поводом локалне
славе 7. септембра је приређена прослава с луна-парком
и тезгама са играчкама и посластицама. Паори су због
учесталих крађа ангажовали
приватно обезбеђење за чување кукуруза, па је свака велики ризик за лопове.

је погледају радним данима
од 10 до 17 сати.

Глогоњ: Локална депонија горела је у суботу, 5. септембра,
а у гашењу пожара је, поред
професионалних ватрогасаца,
учествовао и локални ДВД. И
даље пристиже материјал и
теку припреме за асфалтирање улица у оквиру јавно-приватног партнерства. Фудбалери у суботу, 12. септембра, у
локалном дербију дочекују
сефкерински „Темпо”.
Иваново: Новосаграђени вртић у понедељак, 14. септембра, и званично почиње да
ради. Фирма „Екосан плус” д.
о. о. су зби ја ла је од ра сле

Омољица: Фирма одабрана
путем јавно-приватног партнерства узимала је узорке земљишта у неасфалтираним
улицама за које су урађени
пројекти. Радници „Електровојводине” обављали су у понедељак, 7. септембра, радове на мрежи у Улици Михајла Пупина.
Старчево: Поправљени су рефлектори на терену за кошарку у школском дворишту. Радно време музеја је уторком и
четвртком од 18.30 до 20, средом од 13 до 15 сати, a суботом и недељом од 19 до 20.30,
док је за посете у радно време (8–15) потребно позвати
на број телефона 631-144.
Плесни клуб „Балерина” прима нове чланове, а све информације се могу добити на
телефон 065/590-66-78.

ЛЕП ГЕСТ У НОВОМ СЕЛУ

Спомен-плоча у част
Радуа Флоре

У ДОЛОВУ, ДВАДЕСЕТ ПРВИ ПУТ

Скромна али лепа „Штрудлијада”
Двадесет прва „Доловачка штрудлијада” одржана је у суботу, 5.
септембра, на платоу испред Дома културе, и то, као и увек, у
организацији Удружења жена
„Доловке”. Ове године манифестација је само обележена, у
складу с мерама због ситуације
изазване коронавирусом.
Поред штанда „Доловки” са
штрудлама, био je постављен
још један, на којем је Удружење винара и виноградара „Свети Трифун” изложило своје производе. То су уједно и два удружења која на најбољи начин
представљају не само село већ
и цео град.
Председница „Доловки” Драгана Марић наводи да је, поред очувања традиције када је
реч о самој манифестацији,
при ре ђе но
и
не ко ли ко
хуманитaрних активности.
– Једна је прикупљање чепова за акцију „Чепом до осмеха”, у оквиру које смо напунили неколико џакова, а друга је

одлазак у Дом старих „Ристић”,
који се налази у нашем селу,
како бисмо тамошњим корисницима и запосленима однели наше штрудле. Сам дан је
прошао у лепом и веселом расположењу, упркос жалу што
није било као и увек до сада,

па су нам недостајали бројни
при ја те љи из дру гих ме ста.
Ипак, дух „Штрудлијаде” је био
присутан у сваком тренутку –
каже Драгана Марић.
„Доловке” ће обележити два
јубилеја: десет година од регистрације удружења и добијања

жига, као и двадесет пет од
оснивања у овом саставу. У плану су и радионице веза преко
зиме, када ће примат бити дат
изради сувенира Долова. Прва
следећа акција је заједнички
одлазак на екскурзију у Бању
Ковиљачу идућег викенда.

„Доловке” не одустају од традиције

Професор др Раду Флора, чувени писац и лингвиста из Новог Села, у суботу, 5. септембра, добио је спомен-плочу,
која је постављена на његову
некадашњу кућу. Њу су свечано открили син поменутог
великана и академски сликар
мр Виорел Флора и председник Савеза за румунски језик
у Војводини Лучијан Марина, иницијатор пројекта који
је подржао Национални савет
румунске националне мањине у Републици Србији.
Након тога је у Дому културе уприличен прикладан
програм, када су читана дела
др Радуа Флоре. Говорило се
и о његовом животу, а све то
је било проткано звуцима Панове фруле и клавира.

Др Раду Флора се сматра
једним од највећих научних
радника румунске националности који су стварали на просторима Војводине. Истакао
се пре свега као лингвиста и
дијалектолог светског реномеа, а био је запажен и као
књижевник, драматург, есејиста, историчар књижевности, књижевни критичар и
фолклориста. Изучавао је особе но сти ба нат ских, као и
истарских Румуна.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Петак, 11. септембар, 19 сати, летња башта Дома омладине,
„Рукописи”: „Демаскирање песника – разговор са Звонком Карановићем и Срђаном Секулићем”.
Прво вече овогодишњих „Рукописа” протећи ће у разговору са Звонком Карановићем, одавно потврђеним и признатим
песником и промотером песничког стваралаштва младих, и
Срђаном Секулићем, једним од оних песника чије време тек
долази. Разговор води Вуле Журић.
Субота, 12. септембар, 16 сати, летња башта Дома омладине,
„Рукописи”: радионица са ауторима – књижевно упознавање.
Учествују аутори из Србије и уредници „Рукописа 43”.
С младим писцима разговараће се о књижевности, објављивању прве или друге књиге, издавачким кућама, те о перцепцији књижевности путем електронских медија, као и на
интернету. Такође, у светлу датих околности, говориће се о томе колико је књижевност и уопште уметност важна помоћ у
превладавању „нове реалности” коју живимо због пандемије.
Субота, 12. септембар, 19 сати, летња башта Дома омладине,
„Рукописи”: промоција овогодишњих „Рукописа 43 – Зборника поезије и кратке прозе младих с простора бивше Југославије”. Учествују аутори из Србије. Водитељи програма су
Јасмина Топић, Милош К. Илић и Срђан Гагић.
„Рукописи 43” објављени су на 168 страна, у никад обимнијем издању – зборник представља чак седамдесет аутора с песмама и причама и поговоре уредника Наталије Миловановић
и Срђана Гагића.

У случају лошег времена програми ће се реализовати у дворани „Аполо” Дома омладине, Максима Горког 6. У складу са
епидемиолошком ситуацијом, број посетилаца биће ограничен. Приликом доласка на програме неопходно је ношење заштитне маске.

Изложбе
Петак, 11. септембар, 19 сати, Народни музеј: изложба слика
учесника педесет прве Ликовне колоније „Делиблатски песак”.

МОЈ

избор

МОЈ

Велико плаветнило
Маја Стајић,
графички и веб дизајнер
МУЗИКА: Последњи дани лета и моје прво лето у животу
да нисам отишла да се осолим и напуним витамином
Д. Супер је све ово „летујте у
Србији”, само фали велико
плаветнило које не само да
одмара него и служи као антистрес у сваком смислу. Сва
срећа да постоје праве вредности и још пар ствари без
којих не можемо да замислимо дан, тако да је решење да пребродимо кризе и
уживамо у раду уз добру музику и покоји филм. Мој избор је композитор Ерик Сера и цео албум из филма „Велико плаветнило”, сјајна компилација уз коју можемо понеки минут да одвојимо и
мало се истеглимо, продрмамо, одлутамо на неку од
дестинација која нам је омиљена и удахнемо тренутак сећања урезаних као успомена. Супер је када направите
базу успомена, а још боље
када их повежете с музиком
и онда уз одређени сингл отпу ту је те по но во и вра ти те
осмех.
ФИЛМ: У вечерњим сатима
може и да се баци поглед на
истоимени култни филм Лика Бесона и ужива у сјајној
причи, прожимању посвећености, љубави, пријатељству
и такмичењу, како против себе, тако и против других...
Главни ликови у филму Енцо
(Жан Рено) и Жак (Жан-Марк
Бар) дугогодишњи су прија-

Страну припремила

Мирјана
Марић

тељи. Пријатељство је започело у детињству на Медитерану и отад их веже незаситна љубав према роњењу. Верујем да су сви заљубљеници
у морски свет одгледали ово
ремек-дело минимум три пута. Да уз њега заронимо и изместимо се на трен, погледамо у дубину и покушамо да
сагледамо све из неког другог угла, баш као што је у
филму направљена паралела
између подводног света и реалног као неизмерна повезаност човека с природом. Подводни свет је заиста космос
за се бе, не ис тра же но про странство, опуштајуће и релаксирајуће, место какво не
постоји на копну. Природа
достојна озбиљног и дубоког
поштовања, морских струја,
дубина и подводног света, сваком ко то поштовање према
њој гаји, открива невероватно очигледне и тако једноставне, а у тој својој једноставности заиста дивне приче. Мир, пространство, спокој, сунце, музика и велико
плаветнило – то је оно чему
се радујем.
„God is at the bottom of the
sea and I dive to find him.”
(Енцо Мајорка)

Петак, 11. септембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

КОНКУРС ЗА ИЗЛАГАЊЕ

ЗА ИЗЛОЖБЕ У НАРЕДНОЈ ГОДИНИ
Галерија савремене уметности Културног центра Панчева расписала је конкурс за ауторске, самосталне и групне
изложбе, мултимедијалне пројекте и програме у наредној
години. Конкурс је отворен до
30. септембра.
На конкурсу предност имају
иновативни пројекти који нису већ реализовани у галеријским просторима Културног
центра. Моле се уметници који су излагали у овим просторима у периоду мањем од пет
година да се не јављају на конкурс. Пожељно је да се пројекат којим се конкурише не излаже у другим галеријским просторима текуће године.
Галерија обезбеђује галеријски простор – Галерију савремене уметности Панчево, Галерију Милорада Бате Михаиловића или фоаје Културног
центра Панчева; стручну помоћ при поставци, пи-ар актив ност, до ступ ну тех нич ку
опрему (двадесет постамената,
два плазма телевизора, два пројектора); каталог и плакате.
На конкурс је неопходно поднети концепт уметничког пројекта и технички опис (димензије радова, материјал, технички, материјални и људски ресурси), до две хиљаде карактера у Word-у. Затим, визуелну
документацију – до десет репродукција радова који се предлажу за изложбу с назначеним
димензијама, техником и годином настајања (материјал
може бити на фотографијама

или на CD- у, у JPG формату,
резолуција 300dpi), која се шаље преко WeТransfer-a, као и
радну биографију и контакте
(адреса, телефон и имејл), до
две хиљаде карактера.
Уметници се обавезују да ће
реализовати пројекат који је
прихваћен на конкурсу. Уколико аутори знатно промене
одобрени пројекат, Галерија задржава право да не прихвати
измене. Аутори су дужни да
нај ка сни је не де љу да на по

завршетку излагачког термина
подигну своје радове из простора Галерије. Конкурсну документацију треба слати с назнаком „за конкурс” на имејл
panart@panet.rs или поштом
на адресу Галерија савремене
уметности Панчево, Војводе
Живојина Мишића 1, 26000
Панчево.
Конкурсна документација се
не враћа. Пројекте разматра
Уметнички савет Галерије савремене уметности Панчево и

даје предлоге по просторима.
Савет има право да одређени
број термина да уметницима
по позиву. О резултатима конкурса уметници ће бити обавештени путем сајта и „Фејсбук”
странице.
Уколико због пандемије буду уведене нове мере које би
могле да промене реализацију
пројекта или конкурса, Галерија се обавезује да ће благовремено обавестити уметнике
о изменама.

АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ ЉУБАВНЕ ПОЕЗИЈЕ И ПРОЗЕ

Инспирисани љубављу
Као што се не може о љубави
све рећи, тако се ни у једну
књигу не може сакупити све
што је написано о њој. Отуда
је ово тек једна ниска, начињена од бисера позајмљених од
неименованих народних певача до Ршумовића, од Лазаревића до Петровића, од Дејановићеве до Ђурђићеве.
Привучена темом или неким другим сазвучјем, остварења су у књизи груписана у
не ко ли ко це ли на: на род на
књижевност и дела блиска њој
(„Ој девојко, селен велен”), романтични изливи и признање
љубави („Какви тебе, срце, тајни јади ломе”), љубавна слутња и патња издалека („Не знам
зна ли”), о љу ба ви и за љу бљивању („Шапат пољупца и

уздисај риме”), мисаоно тајанство љубави („Пламена се споји душа”), о прељуби („Вила
прељубника”), о трагичној и
неуспелој љубави („Од љубави
наших веће су тишине”), мотив „мртве драге” и страдања
(„Узалуд је будим”), апстрактни немир („У сазнању нема
дражи”), необични приступи
љубави и страсти („Њене су
мисли птице”) и љубав с примесом духовитости („Време се
мења па и ми у њему”).
У овај избор уткана је и нада
да ће читаоца водити до новог
промишљања о српској књижевности, до нових књига и до
нове љубави, или њеног чувања.
Ме ђу би се ри ма срп ске
љубавне поезије и прозе нашли су се и Панчевци прота

Васа, Милан Ћурчин и Милош Николић.
„Сва тројица Панчеваца су
врсни зналци српског језика,
подједнако и повучени и вешти у хватању духа свог времена. Василије Живковић, који је, како кажу зналци, ’тихо
а корисно делао’, заступљен је
у избору песмама ’У ноћи’ и
’Моји јади’, Милан Ћурчин је
ту с песмама ’Да л’ хоћеш тако?’, ’У троје’ и ’У бечкој шуми’, а Милош Николић с неколико духовитих цртица и
кратких прича на тему љубави. Десило се да је размак између њиховог рођења око шездесет година, па су и ту негде
и те реперне поетске тачке које су се уклопиле у овај избор
бисера српске љубавне поезије

и прозе”, каже Зоран Пеневски из „Лагуне”.

ПРОМОЦИЈА У МУЗЕЈУ

Представљен зборник „Смехом против короне”
Представљање зборника „Смехом против короне” Сенке Павловић у суботу, 5. септембра,
било је први књижевни догађај у Свечаној сали Народног
музеја у Панчеву од почетка
пандемије. Било је то истовремено и прво представљање ове
књиге, која је објављена у јуну
ове године, у издању београдске „Просвете”. Промоцију је
отворио директор музеја Мирослав Бирцлин, који је поздравио учеснике и госте у публици, међу којима су били
угледни панчевачки лекари,
про фе со ри, по слов ни љу ди,
уметници и новинари.
– Ми смо одлучили да се боримо хумором, а Сенка Павловић је урадила огроман посао
и све афоризме, шале и доскочице пажљиво је прикупила и
саставила својеврсно сведочанство једног времена – књигу
која говори о величанственој
снази људског духа, који је способан да и у тешким ситуацијама изнедри хумор. Хумор је
знак пркоса и непристајања,
уверење да ћемо опстати без

обзира на све – рекла је о књизи Алек сан дра Фи ли по вић,
књижевница из Панчева.
О књизи је говорио и рецензент Александар Чотрић:
– Ауторка зборника „Смехом
против короне” је микроформе – шале, вицеве, анегдоте,
афоризме, епиграме, песме,
приче... – читала, слушала, тражила, пронашла, прикупила,

записала, превела, изабрала,
разврстала, редиговала, прилагодила, обрадила, протумачила, објавила и представила, воде ћи ра чу на да за до во љи и
естетски и етички критеријум.
Потрудила се да у овој књизи
буду радови који су вишеслојни, поучни, мудри, духовити,
аутентични, веома разноврсни
по те ма ти ци и ау тор ском

приступу. Већ је антички лекар Гален запазио упечатљивост и убојитост таквог књижевног стила: „У малом тексту
– велика снага”.
Познати новинар, ТВ водитељ и писац Вања Булић, један
од аутора заступљених у зборнику, истакао је да је „специјално за ову књигу написао причу ’Од циркуса до вируса и назад’
у којој је навео сва значења појма корона, али да је прави јунак приче вирус који нам је,
попут истоименог циркуса, вратио живот какав заслужујемо,
прошаран кловновима, дресираним мајмунима, коњима који плешу, слоновима који уживају да улазе у стакларске радње и сиротињом која жонглира
на трапезу без заштитне мреже”.
О свом раду на књизи говорила је ауторка Сенка Павловић,
која је публици и прочитала
неколико шала из књиге, у чему су присутни видно уживали. Атмосфера на овој промоцији у панчевачком музеју била је позитивна, а публика добро расположена и насмејана.

Петак, 11. септембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs
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НАШИ СУГРАЂАНИ
ПАНЧЕВЦИ КОЈИ ПЛАНИНАРЕ

ЧАРОБАН СВЕТ ПРИРОДНИХ ЛЕПОТА
Тишина. Свежина ваздуха. Несвакидашњи призори. Другови који су ту
одмах иза вас. Довољни су само добра обућа и нешто мало слободног
времена, а награда је непроцењива.

Предах и енергија
Наташа Богојевић (43) по занимању је
економиста, а планинарењем се бави
нешто више од петнаест година. Разлог је био једноставан: бег из градске
гужве и љубав према боравку у природи. Те две ствари су се спојиле у кратки предах и прикупљање енергије током једнодневних или викенд излета.
– Добро друштво и енергија, прелепи предели и нови изазови у виду
успона на нове врхове јесу нешто што
ме је привлачило да наставим да планинарим. Уживам у спокоју који проналазим у природи, јер се такав мир
нигде другде не може пронаћи. И без
обзира на физички умор, и после најтежих тура жеља да се поново иде не
пролази – каже нам Наташа.
Поред јаке воље и љубави, пожељно је имати дубоке непромочиве ципеле и евентуално одећу прилагођену за боравак у природи, шушкавац,
кабаницу...
– Могу слободно рећи да је на мене
највећи утисак оставио сусрет с Дурми то ром. Мо је
дугогодишње плани нар ско ис ку ство дели се на
оно пре и после
тог првог успона
на Дурмитор. То
је за мене чаробно место на којем
човек може свачему да се научи,
да победи себе у
сва ком сми слу.
Тамо се увек радо враћам и усрдно га свима препоручујем. Издвојила бих и своје
најсвежије искуство, за мене потпуно ново и несвакидашње – ноћни успон. Посебно
ми је био леп ноћни успон на Повлен
и свитање зоре на планини. То ћу памтити цео живот – прича она.

Јелена Борковић
путовање у природу. Непланирано смо
се прикључили планинарском друштву и с њима кренули на туру која је
укључивала и сплаварење у кањону
Таре. Можда зато што је била прва,
та тура остала ми је у сећању као једна од најлепших – прича нам она.
Каже да ову врсту спорта скоро свако може да упражњава. Међу планинарима има људи разних доба, кондиције и професионалног статуса.

Наташа Богојевић

– Што се тиче опреме, планинарење је један од јефтинијих спортова.
Основна ствар су удобне ципеле, погодне за терене у природи, и лагани
ранац. Ту су и штапови, који су од
Добре ципеле и авантура
највеће помоћи при спусту. КоришћеДарко Јелесијевић (29) дипломирани њем штапова укључујемо цело тело и
је правник, а планинарењем се бави растерећујемо ноге... Потребно је да
две године. Желео је нове авантуре и свака тура буде испланирана унапред,
бег из канцеларије и града, и нема да бисмо знали шта и у којој мери понамеру да престане да се бави овим нети. Али увек су ту мапа, компас и
хобијем.
ГПС. Битно је понети воду и калорич– Као и све у животу, планинарење ну храну која се неће лако покварити.
захтева известан труд и истрајност. Пошто је време у планини непредвиИако је понекад напорно, невиђена диво, потребно је понети кабаницу и
лепота представља заслужену награ- пресвлаку. За сваки случај носе се и
ду – прича Дарко.
лампа, упаљач и ножић, јер се некада
може залутати на стази и остати дуже од планираног времена, па ове ствари могу бити од
велике помоћи. Такође, у ранцу увек треба да је комплет прве помоћи. Када смо цео дан
изложени сунцу, треба нанети
и крему са заштитним фактором – набраја Јелена.
Каже да се често враћа на
исте локације јер су доживљаји увек другачији, зависе од
годишњег доба, временских
услова, вегетације... Она некад
планинари сваког викенда, а
некада једном у два месеца.
– Свако годишње доба има
својих чари. Зима очарава својом чистотом. Пролеће је лепо
јер су мириси опојни и темпеДарко Јелесијевић ратуре најпријатније. После дуге и сиве зиме лепо је пратити
До сада је највише уживао у пла- како се природа буди. Бег од градске
нинарењу до Острога, затим у кањону жеге током лета је најлепше пронаћи
реке Мртвице у Црној Гори, на Сто- на шумовитим пределима и уз реке.
ловима код Краљева и ове године у Ипак, мени је најлепша јесен, јер тауспону на три врха Повлена.
да природа приказује своје најлепше
– Моја максима је: само путовање и најразноликије пејзаже – прича.
је важније од његовог циља, сматрам
Неприлике није имала, само једда треба бити спонтан. Ја се трудим ном јој се десило да се јако уплашила
да планинарим сваке недеље. Лето и висине на стрмом, узаном гребену.
јесен су идеални за то – закључује.
Краћу панику је превазишла помоћу
дубоког дисања и бодрења пријатеља
Заљубљеник у природу
који су били уз њу.
Јелена Борковић (32) по занимању је
– Најлепши је осећај слободе и пофилолог, а по опредељењу заљубље- везаност с природом – закључује.
ник у спорт и природу. ПланинареВоља и љубав према природи
њем се бави више од десет година.
– Имала сам идеју да окупим мало Бранислав Ровчанин (44) дипломидру штво и да кре не мо на ви кенд рани је економиста – туризмолог, а

ради као професор у средњој школи.
Планинари више од двадесет година,
од чега седамнаест година као водич.
Оснивач је Планинарско-еколошког
клуба „Соко”. За собом има преко
триста педесет планинарских акција.
Аутор је документарних филмова на
тему планинарења и природе.
– Током летњих распуста које сам
проводио у Црној Гори као дете развио сам велику љубав према планинама. Касније сам схватио да дужи боравак у природи позитивно делује на
мене, па сам пожелео да то поделим
прво са својим најближима, а затим и
са осталима који су се пријављивали
за акције – прича нам Бранислав.
Учесталост одласка на планинарење зависи од обавеза, али никад му
на памет није пало да престане, управо због изузетно позитивног дејства
које планина има на њега.
– Радост на лицу неког ко се први
пут попне на веће висине, дочека излазак сунца напољу, или победи себе
и не одустане од успона на врх... у мени то изазива лепе осећаје и дуго остаје у сећању. Боравак у природи ме је
доста изградио као личност и тако ми
определио животни пут – каже он.
Иако свака локација и планина носе нешто специфично у себи, мисли
да се планине у Црној Гори истичу
нечим стварно величанственим.

уоп ште упо зна с ле по та ма на ше
земље и да им пренесе своја знања и
искуства.
– Планинарим три до четири пута
месечно. Лично нисам неки љубитељ
зиме, па предност дајем пролећу за
ниже планине и пределе где има доста воде, а период од јуна до августа
одличан је за високе планине. Јесен
је посебно лепа на планинама и најлепши период за планинарење – објашњава он.
Осим што понекад залута, није никада имао већих проблема. Дешавало му се да пође погрешном стазом,
али се то увек релативно лако превазилази, уз смиреност и тимски дух.
– За мене је планинарење начин
живота и једно велико животно искуство. Ако посматрам из угла планинара, неописив је осећај када си на
врху планине обасјан сунцем, а испод тебе магла и облаци и та моћ
природе која се осећа на суровијим
теренима и већим висинама. Из угла
водича, најлепши је осмех на лицу
учесника који први пут доживи планину – закључује Бранислав.

Посебна атмосфера
Лука Ивановић (22) студира на Факултету драмских уметности у Београду на катедри за камеру. Од 2008.
године је члан Планинарско-еколошког клуба „Соко”, где активно учествује и снима кратке филмове о раду клуба. Кооснивач је продукције
„Пнеума филмс”.
– Када сам био у трећем разреду
основне школе, друг ми је причао о
камповању са секцијом „Соколићи”
Планинарско-еколошког клуба „Соко”. Недуго након тога и ја сам отишао на прво планинарење на Авалу, а
потом и на камп на реци Градац.
Имао сам потребу за авантуром и убрзо сам заволео тај склад који се осећа
у природи – прича Лука.
Према његовим речима, довољна је
само воља да се крене на пут.
– Планинарим у просеку једном
месечно, јер ми толико обавезе дозвољавају. Трудим се да искористим
сваку прилику за одлазак у природу.
Најчешће је то у периоду од пролећа

Лука Ивановић
– Међу њима издвајам „директора
међу планинама” – Дурмитор. Он је
моја огромна љубав, читав један чаробан свет суровости и лепоте. О љубави према Дурмитору говори и податак да ми је он био дипломски рад
на факултету, а часопис који смо својевремено издавали носио је име по
њему – „Соха небеска”. У Србији, то
су Ваљевске планине, па Јастребац...
– прича с љубављу.
Циљ му је да што већи број људи,
пр вен стве но де це и мла дих, кроз
планинарење и боравак у природи

до јесени, а зими ређе идем иако то
умеју да буду веома лепе туре – објашњава.
Каже да су опасне ситуације ретке.
И да је потребно само мало опрезности.
– У планинарењу ми је најлепши
осећај самоспознаје. Све важне одлуке или проблеме сам решио одласком
у природу. Кад се нађете у амбијенту
који је миран и складан, много бистрије размишљате и сви ти ментални процеси буду лакши – закључује
Лука.
Мирјана Марић

Бранислав Ровчанин

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Пламен свеће”
Милана
Јовановића
Живот многобројне поро ди це То љеновић,
растрзане
не сло гом и
сплет ка ма,
сасвим ће се
про ме ни ти
ка да ње ни
одрасли мушки чланови оду у војни по ход.
Своје поседе и двор у Белој Цркви
препустиће недовољно стасалом
Угљеши, најмлађем Тољеновићу,
који ће се наћи пред бројним искушењима и тешким одлукама. Показаће да је довољно зрео и мудар,
а добар глас о њему стићи ће до
самог двора.
Два читаоца који до 16. септембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „О коме најчешће
ширите добар глас?”, 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

„На нишану”
Тејлора Адамса
Џејмс и Ел
Еверс ман
путују кроз
пустињу
Мо ха ве с
намером да
започну нови жи вот.
Кад им се
аутомобил
изненада
поквари,
наћи ће се
заробљени
усред пустаре, с мало воде и без
сигнала мобилног телефона. Мислиће да су ови догађаји само малер све док Џејмс не открије рупу
од метка на хауби. Неколико километара даље, смртоносни снајпериста их држи на нишану.
Два читаоца који до 16. септембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Ко је вама био на
нишану?”, наградићемо по једном
књигом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
шта је за вас највећа уцена. Књиге
из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„То што сам њу могао добити само у пакету с њеном мамом. И
прихватио сам, па сад испаштам.”
064/8560...
„Највећа, али најслађа уцена је
кад мењам домаћи сладолед за његове пољупце.” 063/4264...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање која времена су за
вас била најбурнија:
„За мене и све око мене најбурнија времена била су она кад сам
била лудо заљубљена у момка којег ниједна мајка не би пожелела
за своју ћерку. Оставила сам га.
Он је сад милионер, а ја сам удата
за поштара.” 061/2434...
„Најбурније су свађе с њом. Али
за то су по ми ре ња нај леп ша.”
060/4835...
Д. К.
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НАШ ГОСТ: МИЛЕНА ПРЕДИЋ, ГЛУМИЦА

МИНОРИТСКИ САМОСТАН

УМЕТНОСТ НЕ МОЖЕ БЕЗ
ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ

На удару Турака
и олуја

Милена Предић (39) дипломирала је на Факултету драмских
уметности у класи професора
Драгана Петровића. У статусу
слободног уметника играла је
на скоро свим сценама београдских позоришта и остваривала улоге на филму и телевизији. У слободно време се
бави продукцијом и кастингом.
Први пут се опробала као сценариста на краткометражном
филму „Залет”, који је био селектован на великом броју светских филмских фестивала.

У Панчеву сте похађали
школу глуме Јасмине Вечански. Доста глумаца новије генерације из нашег града је прошло кроз ту школу. Шта је
најдрагоценије што сте из ње
понели?
– Драмски студио је био моја духовна и креативна оаза.Тамо сам упознала моје садашње
велике и важне пријатеље и с
њима заједно откривала и спознавала чари глуме и уметности. Имали смо потребу да се
виђамо и да заједно с Јасмином правимо представе. Све
нам је било јако важно.

се бавимо стваримо које нас се
тичу, само тако се некако овај
тежак живот лакше подноси.
l Чиме си се представила на
пријемном за ФДУ?
– Спремала сам један чудесан лик из „Браће Карамазових”, била сам сигурна и спремна, и три године старија од већине кандидата, а она сила која ме је гурала јесте помисао
да, ако успем, више никад нећу морати да обучем бели мантил у Улици војводе Степе.

l Ка ко се се ћа те сво јих
глумач ких по че та ка на кон
академије?
– Имала сам среће да сам
врло брзо након академије почела да радим, а нема ништа
корисније и значајније за младог глумца него да стане у кадар или на сцену са искуснијим колегом. Тада је Културни
центар продуцирао представе
које су правиле копродукције
с београдским позориштима и
управо то су биле моје прве

ФОТО: STUDIO ZOOM

ПАНЧЕВАЦ: Када је и ко приметио ваш таленат за глуму?
Како се склоност ка овој уметности манифестовала у вашем
детињству?
МИЛЕНА ПРЕДИЋ: Са ове
дистанце чини ми се да сам још
од детињства показивала склоност ка перформансу. Мој кум
Душко Бокшан Боле чува неке
моје аудио-снимке; кад год бих
дошла код њега, ја бих снимала неке своје измишљене емисије у којима сам била и гост и
водитељ и ЕПП. Али имала сам
доста различитих интересовања. Пасионирано сам тренирала одбојку у ОК-у „Динамо”,
свирала клавир, певала у дечјој
опери. Још у основној школи
сам самоиницијативно играла
у школским представама, али
та важна раскрсница се ипак
десила кад сам се уписала у
Драмски студио Јасмине Вечански. Тада сам први пут освестила своју велику страст.
l Након средње школе уписали сте фармацију, али сте се
после три године ипак одлучили за глуму. Колико је било
тешко донети ту одлуку?
– Још увек нисам успела да
одгонетнем ту епизоду са студирањем фармације. Не знам
шта се тад дешавало у мом
осамнаестогодишњем мозгу. У
принципу сам одувек била добар ђак и знала сам да сам способна да дуго седим и да добрано загрејем столицу. Вероватно су на мене тад утицале и
моје супер другарице Бисера и
Јамина. Што се тиче глуме, подршка у породици је изостала
на почетку, али оног тренутка
кад је у мени сазрела жеља ја
сам једноставно урадила то што
сам урадила. И хвала богу на
томе. Мислим да је јако важно
да откријемо своје таленте и да

Милена Предић
l

шансе. Моја прва улога на филму била је у „Светом Георгију”
у режији Срђана Драгојевића.
l До сада сте се појавили у
неколико филмских остварења, а једно од последњих је
„Такси блуз”, у ком сте имали
прву главну женску улогу. Како је било снимати овај филм?
– Када се у мени јавила потреба да се остварим као мама,
повукла сам се на неколико година. Оног тренутка кад су моји дечаци мало стасали вратила сам се на „сцену” управо с
филмом „Такси блуз” и сад се
сећам какво је задовољство било стати опет у кадар и осећати
се спремном и задовољном после пет година паузе. Мајчинство ми је помогло у томе и
управо су с тим филмом некадашње сумње да ће ме „заборавити” заувек нестале. Глума је
одувек била маратон, а не трка
на 100 метара... На питање како се долази до улога и даље не
знам одговор, неке улоге добијем на кастингу, а неке добијам на основу свих досадашњих
улога на ТВ-у и филму. Водим
се правилом да улоге вас проналазе и деси се, наравно, да се
за нешто „закачите” и помислите: ово је баш за мене, али
не изаберу на крају вас. Треба
бити стрпљив и веровати.
l Радите и синхронизације.
Нама који гледамо анимиране
филмове то делује доста једноставно, али колико је умећа
потребно за овакав вид глуме?
– Моја најбоља другарица и
кума Маша Дакић је још од
Академије била некрунисана
кра љи ца син хро ни за ци је и
упорно се трудила да ме убаци
у неке пројекте, али никако се
није дало. Међутим петнаест
година касније добила сам позив од редитеља Марка Мисираче, с којим сам у то време
радила једну представу у Београдском драмском позоришту,
да дођем на тест гласа за „Toy
Story 4”. Добила сам улогу Бо

Пип и право је задовољство било гледати то у друштву мојих
синова Саве и Илије. Они задовољни, а ја још задовољнија... Тај цртаћ је на последњој
додели „Academy Awards” добио награду „Оскар”, тако да ја
во лим да ка жем: је дан већ
имам, идемо даље...
l Пре две године сте сарађивали и са Иваном Ракиџићем на филму о разбојницима
из Баната. Како памтите то
искуство?
– Било је задовољство радити са Иваном, јер њега краси
невероватан ентузијазам и жеља да се испричају неке наше
аутентичне локалне приче. А
њих баш има и он је наш прави панчевачки трезор.
l Шта је оно у чему највише
уживате када је глума у питању?
– С годинама ми је једино
важно да је улога добро написана и наравно партнер који
стоји преко пута мене, јер глума и јесте онај магијски простор који се ствара између двоје људи на сцени или у кадру.
Некад ми је било битно да што
више радим, или да само изађем из куће и оставим малу
децу на пар сати, а сада више
ништа не јурим, уживам кад
има посла, али научила сам да
уживам и у „паузама”.
l Ваш супруг је филмски
продуцент. Колико вам значи
то што сте из исте професије?
– Наши животи су посве специфични и зато верујем у та
партнерства из истог еснафа.
С Марком сам већ једанаест
пуних година, волимо се и разумемо и, што је најважније, подржавамо једно друго. Делимо
исте страсти свакодневно, од
гледања филмова до њиховог
прављења. И зато наш позив
није као сваки обичан посао,
већ је то начин живљења.
l На чему сте радили у последње време? У којим остварењима вас можемо видети?
– У протеклих годину дана
снимила сам три филма. Нажалост, премијера „Хотела Београд” десила се дан пре увођења ванредног стања, тако да
тај филм није доживео биоскопску дистрибуцију. Ускоро
очекујем премијеру филма „Једини излаз”, али с обзиром на
ситуацију са епидемијом короне, вероватно ће се одложити
за нека боља времена, а сви се
надамо да ће то бити ускоро...
l Ка ко ви ди те бу дућ ност
филмске и драмске уметности
с обзиром на новонасталу ситуацију изазвану коронавирусом? Шта је уметницима потребно да би опстали?
– Не знам да ли ико има одговор на то питање, али једно
је сигурно: морамо да научимо
да живимо с короном. Не сме
све да стане и да се затвори,
поготову установе културе. Треба бити одговоран и обезбедити публици све услове да се
осећа сигурно. Што се тиче
уметника, сматрам да они морају имати добре идеје које комуницирају с публиком, као и
средства, наравно. Уметност не
може без финансијске подршке.
l На шта сте до сада највише поносни?
– На своју децу и супруга.
l Какви су вам професионал ни пла но ви за на ред ни
период?
– Следеће недеље се прикључујем екипи серије „Нечиста
крв”, у режији Милутина Петровића и Горана Станковића.
То је класично дело наше књижевности, узбудљиво и потресно и након сто година откако
је написано. Играћу лик Тодоре, Софкине маме, у друштву
Драгана Мићановића, Леона
Лучева и Љубомира Бандовића.
Мирјана Марић

Први мисионар бенедиктинац отац Фаркаш Хајдингер
дошао је у Панчево 1718. године и ту, од стране Тамишког Баната, био постављен
за жупника до 1720. године,
када долази нови жупник Норберт Скрибани, припадник
миноритског (фрањевачког –
прим. ур.) реда. Њему је гене рал Меpcи при вре ме но
уступио своју резиденцију, rде
je он ocновао прву цркву. Уз
помоћ грофа Мерсија, који је
постао војни заповедник и гувернер Тамишкоr Баната, и
сакупљених дарова, 1722. године подигнут је нови олтар
у продужетку црквеног брода. До 1729. rодине изграђена је трпезарија с кухињом.
Пап ским ука зом из 1730.
rодине мисионарска резиденција у Панчеву постала је самостан, задржавши жупничка права. При упаду Турака у
град 1738. године самостан
је уништен, а фратри су избегли. На темељима разрушене
цркве 1746. године започета
је нова црква, која је завршена за годину дана и освештана 1. јуна 1747. Она је имала
торањ са звоном које је донето из Сегедина. Дана 16. маја
1749. године олуја која је протутњала Панчевом срушила
је торањ, који је при паду разрушио цркву.
Маја 1757. године освештан
је темељ нове цркве и већ у
септембру нова црква је завршена и освештана. Због лоше градње убрзо је кров почео да пуца и црква је рестаурирана. Услед повећања броја верника црква је тада проширена изградњом олтара и
торња изнад улаза у цркву.
Саграђен је и нови дом за редовнике. Самостан је у основи саграђен у облику обрнутог слова L, са улазом непосредно поред улаза у цркву.
Од са ку пље них сред ста ва
1787. године црква је окречена, ораторијуми су ограђени, а проповедаоница је позлаћена. Beћ следеће године
у град cy упали Турци, палили и рушили, али је овог пута
ватра поштедела самостан.
Слике, намештај, оргуље и
звона су однети, а црква је
претворена у коњушницу. Све
је очишћено и прва миса после скрнављења служена је на

Божић 1788. године. Кров самостана је 1790. године покривен црепом. Следеће године је црква поново окречена и поправљена, а постављене су и нове оргуље, израђене у ра ди о ни ци Ан та ла
Baлтера. У наредне две године постављена су двокрилна
самостанска врата, нова звона, која су стигла из Беча, и
сат на црквеном торњу. После страшне олује која је у
лето 1816. године оштетила
самостан кров jе поправљен,
а крст позлаћен.
Као црквена слава први пyт
ce 1821. године спомиње Св.
Карло Боромејски.
Торањ је надограђен и добио је данашњи облик 1858.
године. Године 1960. уклоњен је стари олтар и постављен нов од мермера. Унутрашњост цркве је окречена
у бело, а старе мустре су покривене. Године 2003. цео торањ је реконструисан, постављени су и нови крст и јабука, а кров је обложен бакарним лимом.
Црква Св. Карла Боромејског налази се у оквиру амби јен тал не це ли не ста рог
градског језгра Панчева и данас је једна од вертикала које
доминирају панорамом Панчева. Једино је место у граду
где се могу чути оргуље, a повремено се одржавају и концерти класичне музике. У самостану се налази и вредна
библиотека.
(Из монографије „Културно наслеђе Баната – европско наслеђе”, Темишвар 2015)

* * *
Светац Католичке цркве Карло Боромејски (1538–1584)
био је милански надбискуп и
кардинал. У време велике епидемији куге, која је 1576. избила у Милану и однела 18.000
живота, што је чинило десет
одсто становништва, надбискуп Карло се истакао као организатор одбране и добротвор, разделивши све своје
имање сиромашнима. У свом
чувеном роману „Вереници”
Алесандро Манцони користио
је неке описе из записа Карла
Боромојеског о овој куги.
Католици славе Карла Боромејског као заштитника од
заразних болести.

Петак, 11. септембар 2020.
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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

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

Петак, 11. септембар 2020.
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ПРОДАЈЕМ шанк фрижидер, 4 фотеље, лежај и
угаона гарнитура, телевизор. 061/193-00-09. (295692)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПОЛО 1.4 ТДИ, 2001,
1.500 евра, регистрован.
Власник. 067/731-14-42.
(295545)

ПРОДАЈЕМ веш-машине
горење, половне делове
веш-машина, замрзивач
мали. 064/129-73-60. (295689)

ГОЛФ 1.6, ТДИ, 2012. годиште, регистрован. Тел.
065/406-36-08. (295613)

ОПЕЛ корса 2005. годиште, 1200 кубика у екстра
стању, тек регистрован,
1650 евра. 060/507-53-58.
(295642)

КУПУЈЕМ кола до 1.500
евра. 063/165-83-75.
(295802)

НА ПРОДАЈУ ТА пећ 4,5
кв, исправна. 064/430-5653 (СМС)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању од 70 до
1.800 евра. 062/193-36-05.
(295802)

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

„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
ПРОДАЈЕМ тојоту јарис,
2003. годиште. 066/352154. (295649)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ бмв
2003. 302 Д, тек регистрован, за мањи ауто.
064/324-11-16. (295709)
КЛИО 1.2, 2002, петора
врата, клима, прва боја.
064/587-50-24. (295702)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (295322)

ГАРАЖЕ

ГОЛФ 4, 1.4, 2002,. петора
врата, фул опрема, регистрован годину. 064/58750-24. (295702)
ШКОДА октавија 2.0,
2005, фул опрема, прва
боја, шест брзина.
064/130-36-02. (295702)
ПРОДАЈЕМ пежо 206,
2006. годиште, цена 1.000
евра. Тел. 065/241-19-93.
(295687)
ПУНТО 1.2, 3 В, 2003, металик плав, клима, серво,
власник. 064/856-60-65.
(295718)
ПУНТО 1.2, 2001, атестиран плин, сив, серво, клима, 3 в. 064/142-55-93.
8295718)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

ОТКУП возила путничких,
комби програм, исплата
одмах. 064/300-40-01,
064/321-77-99. (295505)

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља

ДАСКЕ ЗА ОГРЕВ
ЛОМ ОД ПАЛЕТА

ПРОДАЈЕМ зидане гараже
у Ул. Патријарха Чарнојевића 8. 063/315-872.
(295514)

ПРОДАЈЕМ еспресо апарат са две групе.
Тел.0038163/833-54-15,
065/341-60-78 (СМС)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ гаражни простор 130 квм, у
Тамиш капији. 063/17562-95. (295675)

ПРОДАЈЕМ џем од чистог
шипурка, без конзерванса.
Тел. 060/161-64-78. (295771)

АПАРАТИ

ГРАНДЕ пунто 1.9, 2007.
петора врата, фул, шест
брзина. 064/587-50-24.
(295702)

ПРОФЕСИОНАЛНИ пингпонг сто, продајем. Тел.
063/751-07-79, од 8 до 10
сати. (295758)

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

ПРОДАЈЕМ зидану гаражу
у Жарка Зрењанина 18.
Тел. 060/080-37-57. (295672)

ПУНТО 1.2, 2011/12, петора врата, атестиран плин.
064/130-36-02. (295702)

НА ПРОДАЈУ квалитетна
црна земља за насипање
дворишта, са превозом.
064/192-85-44. (295303)

(5/295787)

ПРОДАЈЕМ даеву ланос,
2002. годиште, регистрован 2021, пет брзина, потпуно исправан. Тел.
066/309-996- 8295588)
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ВЕШ-МАШИНА и половни
делови од веш-машина.
013/252-05-10, 063/70376-07. (295747)

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

ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп слупаних и неисправних. 060/078-47-89,
063/778-47-89. (295708)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ носиљку за бебе, дечји бицикл, две ташне, дубак и дечју клацкалицу, све за 2.000 динара.
Информације 063/826-2606 (СМС)
ПРОДАЈЕМ транспортер
за кукуруз са мотором од
4 кв, комушаљка са 8 ваљака. Тел. 064/243-86-68.
(295282)

ДОМАЋИ производи по
традициоаном рецепту –
барена укисељена цвекла,
кувани сок од парадајза и
свеж ајвар по повољним
ценама. 013/377-901.
(295742)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, фрижидере,
замрзиваче,т елевизоре,
долазим на адресу.
063/101-11-47, 064/15844-10. (295787)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Јарковца. Цена по договору! 061/271-51-52. (СМС)
ПРОДАЈЕМ мању кућу на
Кудељарцу, 9 ари плаца,
легализовану. 064/040-8272. (294652)
КУЋА на продају, Старчево, главна улица, 8 ари
плаца, 80 квм, Информације на тел. 063/829-8318. (295323)
ПРОДАЈЕМ кућу, Горњи
град, три стана, 8 ари плаца. 063/829-89-48. (295424)

КУДЕЉАРАЦ, 4.3 ара, грађевински плац, 15.000.
„Кров”, 060/551-64-50.
295781)
ПРОДАЈЕМ три њиве, на
преком другу, Новосељански пут. Тел. 064/915-3443. (295794)

ИЗДАЈЕМ казан за печење
ракије, 1220 л, са превозом и монтажом. 063/315381. (295546)

КУДЕЉАРСКИ , трособна,
90 квм, 3.5 ара, 52.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (295789)

ПРОДАЈЕМ, плуг 757, двобраздни, тањирачу 24, прскалицу, рау 440, круњач
оџаци, круни, меље.
069/901-93-63. (295575)

ПЛАЦ за инвеститоре 4
ара, 97 ара, угао Светог
Саве, 130.000. „Кров”,
060/551-64-50. 295781)

КОТАО за парно грејање,
шпорет, 80 квм. 064/87402-02. (295614)
ВЕШ-МАШИНА, горење,
телевизор самсунг.
064/545-82-16. (295617)
ЛЕЖАЈ, кауч, брачни с две
фотеље, фотеља мојца,
сто, столице. 063/861-8266. (295659)
ПРОДАЈЕМ стари намештај, судопера, клима нео,
казан за ракију 25 л, кварну пећ, штампач lexmark,
laser. Тел. 069/206-30-73.
(295659)

ПАНЧЕВО, Војловица, Ул.
Јаношикова 112, кућа на
продају 206 квм, 14.5 ари,
плац, цена 38.000 евра.
Тел. 064/683-84-27. (295753)
КУДЕЉАРАЦ, нова кућа
са аутомеханичарском
радњом, 3, 7 ара, 75.000.
„Кров”, 060/551-64-50.
295781)
БАВАНИШТАНСКИ, плац,
13 ари и 89, викендица,
струја, вода, 32.000.(67),
„Милка М”, 063/744-2866. (295803)

ЈАБУЧКИ, 136 и 67 квм,
600 садница лешника, кап
по кап, 45.000 евра.(67),
ПРОДАЈЕМ казан (оранију „Милка М”, 063/744-28и ложиште), пратећу опре- 66. (295803)
му за свињокољ. 063/72275-06. (295643)
ИНВАЛИДСКА колица, телевизор ЛЦД, комбиновани фрижидер, двомоторац, суодпера с висећим.
063/861-82.-66. (295654)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, 2, 3, 4, 6 кв, достава, монтажа, гаранција.
061/218-72-95. (295674)
ПРОДАЈЕМ шиваћу машину багат славица, турбо
рерна, крека весо.
064/488-38-39. (295676)
НА ПРОДАЈУ трпезаријски
сто, резбарене две ногице,
дим 140 х 90 х 112, 150
евра, може договор. Моб.
063/244-612. 8295681)
ПРОДАЈА новог намештаја, столови од 4.500, столице од 1.800, клик-клак
лежајеви од 15.300.
060/600-14-52. (295710)
ПРОДАЈЕМ камин алфа
плам рустик. 066/205-670.
(295473)

ПРОДАЈЕМ викендицу, викенд насеље Долово.
063/237-591. (295786)
КУЋА, нова, 180 квм, Војловица, 48.000 ера. Тел.
064/891-16-48, 063/78471-34. (294739)

КУЋА на продају у Врњачкој бањи. Тел. 064/947-2992. (295580)

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

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

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Мис, кућа 170 квм, два купатила М-3, терасе, цена
договор, без посредника.
061/406-35-49, 063/80775-61. (295540)

ВИКЕНДИЦА на Поњавици код Омољице, 150 квм,
34 ари, плац до воде,
28.000 евра. Власник.
064/141-18-51. (295589)
ПРОДАЈЕМ кућу, 90 квм,
Баваништански пут, легализована, 8 ари плац.
063/785-60-10. (295562)
НОВА МИСА, спратна кућа у низу, завршни радови, власништво. 064/22136-12. 8295557)
ПРОДАЈЕМ кућу на Стрелишту и два ланца земље
под засадом лешника.
064/357-81-50. (295555)

НА 6 АРИ плаца кућа за
рушење, комплетна инфраструктура, продајеммењам за стан уз доплату.
Ул. С. Јовановић, власник.
064/136-42-00. (295728)

НОВА КУЋА, центар, 196
квм, са двориштем, грејање – топлотна пумпа, климатизована, Власник,
152.000 евра. Договор.
063/232-757. (295652)

КУЋА на продају, Старчево Шумице, Суботичка 10.
Термоизолована, легализована, 150 квм. Конт.
Тел. 064/202-78-50. (295537)

УЛИЧНИ део куће, Војловица, 56 квм, двособан,
12.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (295723)

ИВАНОВО, 74 квм, 6,89
ари плаца, усељива, укњижена, 13.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (295803)
ТЕСЛА, кућа 45 + 11, 2.61
ар, за рушење, 30.000.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (295803)
ВОЈЛОВИЦА, кућа 68 квм,
плац 5,35, помоћни, усељива, 32.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (295803)
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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 Петар Алексић
Ради УТОРКОМ и обавља следеће прегледе:
• општи преглед офталмолога,
• офталмолошки ултразвучни преглед,
• преоперативни преглед за катаракту,
• контролни постоперативни преглед,
• видно поље,
• преглед глаукома,
• преглед промена на капку,
• ласерске интервенције:
– YAG ласер капсулотомија,

– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација.

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

• видно поље.

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

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.

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

ствени проблем – истакао је Зоран Пешевски.
Операције катаракте у Специјалној
болници „Свети Василије Острошки”
обављаће др Владимир Драганић, начелник одељења за предњи сегмент
Kлинике за очне болести Војномедицинске академије и лиценцирани инструктор за операцију катаракте системима „Alcon and Bausch & Lomb”.
Доктор Драганић има тридесетогодишње искуство у овој области, а с 30.000
до сада урађених операција у врху је међу лекарима у целој Србији. Према његовим речима, сви материјали и машине
који ће се користити приликом оперативних захвата у „Светом Василију
Острошком” представљају оно најбоље
што тренутно постоји на тржишту.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

Војномедицинска
академија

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

др Миодраг
Шипчић
Војномедицинска
академија

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

dr sc. med.
Слободан Томић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Институт „Дедиње”

др Горан Митевски

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

др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

Општа болница Панчево
АКЦИЈE ОД 27. АВГУСТА ДО 17. СЕПТЕМБРА
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

Петак, 11. септембар 2020.

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПРОДАЈЕМ кућу у Црепаји, 22 ара, 1/1, легализована, без посредника.
064/901-93-63. (295575)
ПРОДАЈЕМ кућу у Сакулама, 54 ара, 1/1, без посредника. 064/357-84-30.
(295575)
ПРОДАЈЕМ плац на Стрелишту. Тел. 064/493-0176. (295589)
ПРОДАЈЕМ два ланца земље, Новосељански пут,
код Крнете. 063/103-0433. (295597)
КАЧАРЕВО, куКћа на продају 100 квм, грејање, ЦГ
плин, плац 8 ари, гаража,
центар. Без посредника.
065/207-64-46, договор.
(295610)
КУЋА, Панчево, Маргита,
180 квм + 3.5 ара плаца,
69.000 евра. 063/740-2241, 013/664-228. (295632)
ЗЕМЉА на продају 1.4
ланца, Новосељански пут,
уз друм. 064/443-07-07.
(295665)
ПРОДАЈЕМ два ланца земље, поред села у Качареву. 064/178-85-36. (295661)
ВОЈЛОВИЦА, 100 квмм,
17 ари, 41.000. (679),
„трем 01”, 063/836-23-83.
(295639)
КУЋА, Баваништански пут,
са већим плаце, 85.000.
(188), „Una Dalli 064/25587-50. (295635)

КУЋА, нова Миса,, 220
квм, 68.000. (188), „Una
Dalli 064/255-87-50. (295635)
КУЋА у центру Панчева,
на продају. 062/504-504,
063/449-090. (295669)
ЗЕМЉА на продају, два
ланца, Новосељански пут,
уз друм. 064/443-07-07.
(295665)
АМК некретнине, продаје
јефтине куће, Баваниште,
Његошева 12. 061/262-0844. (295693)
НОВА МИСА, спратна кућа, 80.000; шири центар,
кућа, договор. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (295808)
ПРОДАЈЕМ три ланца земље, прва класа. 060/15325-15. (295744)

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

064/64-39-721
ГРАЂЕВИНСКО земљиште,
северна зона, 110 ари,
1.700 евра по ару. Власник.
064/136-42-00. (295728)

МИСА, једнособан, 42 квм
+ тераса, реновиран,
26.500. „Јанковић”, 348025. (295727)

ЈНА улица, 30 квм, приземље, за локал или стан, само 25.900. АМК некретнине, Његошева 12. 061/26208-44. (295693)
АМК некретнине, куповина станова, брза реализација. Његошева 12.
061/262-08-44. (295693)
СТРЕЛИШТЕ, одличан
двособан, VI, 58 квм, ЦГ,
42.500. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (295720)
ШИРИ центар, новији двоипособан, гас, паркинг место, 61.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (295808)

СТРЕЛИШТЕ, четворосоШИРИ ЦЕНТАР, четворобан, 80 квм, VII, ЦГ, лифт,
собан, новији, два мокра
65.000. (336), „Олимп”,
чвора, 82.000. „Лајф”,
351-061, 063/274-951. (295723)
061/662-91-48. (295808)
ТОПОЛА, кућа 100 квм, 7 НОВОГРАДЊА, трособан,
ПРОДАЈЕМ комфоран
шири центар, 72 квм, I,
ари плаца, колски улаз,
стан на Содари сређен,
норвешки радијатори,
32.000. (336), „Олимп”,
42.000 евра. 063/802-2679.200.
(336),
„Олимп”,
351-061, 063/274-951.
71. (295749)
063/274-951. (295723)
(295723)
ВОЈЛОВИЦА, плац, 14 ари, ПРОДАЈЕМ једноипособан ЗМАЈ ЈОВИНА, троипособан, 106 квм, II, 106.000.
погодан за све делатности, стан са плодоужитком,
21.000. 063/246-509. (295548) „Кров”, 060/551-64-50.
11.000. (336), „Олимп”,
(295781)
063/274-951. (295723)
ПРОДАЈЕМ стан, 61 квм,
на Стрелишту. 060/134-77ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА 11. (295532)
СТАРЧЕВО, 15 ари, кућа +
локал, 44.000 евра. Ново
Село, 9 ари, 140, 45.000.
„Јанковић”, 348-025. (295727)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ кућу без посредника. Центар, шири центар. 064/320-61-94.
(295767)

Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.

СТРОГИ центар, Трг Слободе, 30 квм, сређен,
опремљен, одмах усељив,
45.000 евра. Власник.
064/848-88-84. (295593)

КУПУЈЕМ кућу до 70 хиљада на кредит. Котежћ,
Маргита, Тесла, центар.
069/126-49-69. (295667)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 31 квм, високо приземље, центар Стрелишта,
27.000 евра, власник.
064/141-18-51. (295589)

СТАНОВИ

МИЛОРАДА БАТЕ МИХАИЛОВИЋА 2, војна зграда,
поред Тамиша, 63 квм, VII
спрат, 50.000. 064/866-2118. (295606)

ПОНУДА

ДУПЛЕКС , 85 квм одвојени улази, подрум и гаража, Краљевића Марка,
56.500 евра. 062/212-221
(СМС)
ПРОДАЈЕМ станове у изградњи, у Ул. Патријарха
Чарнојевића 8. 063/315872. (295514)
АМК НЕКРЕТНИНЕ, куповина и продаја станова.
Његошева 12. 061/262-0844.
ПРОДАЈЕМ улични дворишни стан, засебно двориште, Жарка Зрењанина,
власник. 061/382-88-88.
(295391)
ТРОСОБАН стан, 72 квм,
строги ценар, центар, трећи спрат, две терасе,
лидфт, ТА, могућност ЦГ,
70.000, договор. Звати после 17 сати. Тел. 064/11960-06. (295605)

ПРОДАЈЕМ стан на Котежу 1, 48 квм, централно,
39.000 евра. 063/2346655. (295628)
СТРОГИ центар, двособан,
51 квм, ЦГ, ВП, усељив.
(470), „Дива”, 064/246-0571. (295641)
ЦЕНТАР, новоградња,
странови свих структура,
1.100 евра/квадрат + ПДВ.
(188), „Una Dalli 064/25587-50. (295635)
ПРОДАЈЕМ стан, 50 квм +
тераса, и Котеж 2.
069/174-32-04. (295666)
ПРОДАЈЕМ стан, нова Миса, нов, укњижен, ниско
приземље, 43 квм, власник.
063/849-46-34. (295673)
КОТЕЖ 1, двособан, 57
квм + тераса, IV спрат,
ЦГ, 38.000 евра. 064/30573-21. (295697)

БЕЛИ ФАСАДЕР, ако желите стан, зовите.
013/354-007. (295731)

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
КОТЕЖ 2, дуплекс, трособан, В, 70 квм, 42.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (295789)
ПРОДАЈЕМ два стана од
67,5 квм, на мирној локацији у центру, новоградња, смарт зграда, инвеститор. 060/665-08-89.
(295800)
МИСА, трособан, 73 квм,
I, ЦГ, тераса, 48.000. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (295803)
КОТЕЖ 1, V, двособан, 67
+ 50, доградња, 55.000.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (295803)
ТЕСЛА, трособан, 88 квм,
IV, ЦГ, две терасе, 60.000
евра. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (295803)
КОТЕЖ 1, V, 60 + 18, ЦГ,
тераса, 40.000. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (295803)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
стан до пута, 83 квм,
15.500. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (295803)

СТАНОВИ

ИЗДАЈЕМ полунамештен
дворишни стан, 47 квм.
064/337-19-39. (295347)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844
ИЗДАЈЕМ намештену собу
код Дома војске, употреба
ИЗДАВАЊЕ
купатила и кухиње.
ИЗДАЈЕМ двипособан стан 065/672-33-00. (295732)
на Содари, реновиран, на- НАМЕШТЕН једнособан,
мештен 67 квм, Дунавска
дворишни, ТА, код Хотела
4/12, ЦГ кабловска, лифт, Тамиш, 90 евра. 064/122трећи спрат
48-07. (295498)
ДВОСОБАН намештен
ИЗДАЈЕМ комплетну, настан у строгом центру ЦГ, мештен стан, центар. Каиздајем 063/772-60-03,
бловска, грејање. 065/344Тел. 064/201-87-88. Цена
85-77. (295725)
240 евра. (СМС)
ИЗДАЈЕМ стан у центру,
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Са- 200 евра. 063/892-08-35.
мачком. Звати на 064/411- (295729)
20-41. (СМС)
ДВОСОБАН стан, 57 квм,
ИЗДАЈЕМ кућу на Миси, 2 за издавање, интернет, каспаваће, дневна полусребловска, комплет ккухиња,
ђена само озбиљни.
Иве Курјачког 91, Панче061/600-49-00 (СМС)
во. Теол. 064/886-91-12.
ИЗДАЈЕМ намештене ста- (295550)
нове у центру. 063/313ИЗДАЈЕМ двособан наме005, 062/978-34-26 (СМС)
штен комплет реновиран
стан, Содара, ТА грејање,
ИЗДАЈЕМ стан на новој
Миси. Тел. 063/700-70-63. цена 230 евра. 064/24588-57. (295563)
(295489/р)

СТАНОВИ

ИЗДАЈЕМ једноипособан
полунамештен стан на
Стрлеишту, близу Авива,
звати после 16 сати.
062/404-466. (295581)
ИЗДАЈЕМ двособан нов
намештен стан, Ослобођења, I спрат. 064/320-8432. (295603)
ИЗДАЈЕМ дуплекс 130
квмм, центар, намештен,
гас. 064/320-84-32. (295603)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Котежу 1, ЦГ, супер локација. 064/467-63-01.
(295618)
ИЗДАЈЕМ 1.0 собан стан,
Стрелиште, 39 квм, потпуно пазан, III спрат, ЦГ, месечно плаћање + депозит.,
Тел. 064/866-23-57. (295620)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи
и за роштиљем.
Почетна плата за
раднике са искуством
50.000 + пријава
+ топли оброк,
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.
Ћевабџиница„Хало
„ХалоЛесковац”,
ЛековЋевабџиница

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

ИЗДАЈЕМ дворишни стан
за самицу или самца.
064/396-16-79. (295643)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли, ненамештен.
063/805-59-36. (295748)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове и куће
у Панчеву. Брза исплата.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (294800)
КУПУЈЕМ гарсоњеру, једнособан или мањи двособан стан, директно од власника. 064/939-73-42.
(295767)
КУПУЈЕМ двособан/трособан стан, само власници.
061/(225-19-43. (295767)
КУПУЈЕМ мањи стан за готовину. 060/551-64-50.
(295781)
КУПУЈЕМО станове, куће
на свим локацијама, брза
исплата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (295787)
АГЕНЦИЈИ „Милка” потребни станови, све локације, брза реализација.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (295803)
КУПУЈЕМО станове, куће,
исплата одмах. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(295639)

Taksam invest

d.o.o.

ПОНУДА

marketing@pancevac-online.rs
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ОГЛАСИ

ПОТРЕБАН пекар.
062/821-47-70. (295793)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ПИЦЕРИЈА Mammy тражи
радника и возача.
063/691-169. (295792)

ИЗДАЈЕМ комфоран стан
од 16 квадрата, плус купатило, комплет намештен.
Тел. 064/396-18-54. (295637)
ИЗДАЈЕМ стан, намештен,
нов, своје грејање, пожељно млади брачни пар. Тел.
062/577-889. (295705)

ПОТРЕБНИ

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

ИЗДАЈЕМ двособан стан у
Панчеву, Краљевића Марка 34-а. Тел. 061/315-6811. (295704)
ИЗДАЈЕМ двособан празан стан на Котежу 2, ЦГ.
066/240-994, 062/813-0713. (295706)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, кућа, грејање, ТА пећ, Стрелиште.
060/152-88-55. (295716)

Телефон 013/33-43-45
ЛОКАЛ за издавање, М.
Требињца 7. Тел. 066/322663. (295607)

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

Тел. 064/422-02-03
СОДАРА, празан стан за
издавање, 60 квм, двособан, III спрат, лођа, лифт,
реновиран орјентисан запад, 150 евра + депозит.
063/244-612. ((295681)
ЈЕДНОСОБНИ намештен
за једну запослену особу,
студента, ученика, центар.
063/124-10-18. (295653)

(2/295686)

ИЗДАЈЕМ два локала 18 и
12 квм, центар. 066/86649-00. (295624)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал 1+1 у првој зони. Тел.
063/751-07-79, од 20 сати.
(295758)

ПОТРЕБНА радница на
индустријским машинама.
065/882-30-37 (СМС)
ПОТРЕБНА жена за помоћ
у куци. Звати на тел.
063/750-66-85, после 15
сати. (СМС)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије са искуством за
међународни Румунија и
Бугарска . Пријава, сталан
посао. 063/884-22-71 (СМС)
УДРУЖЕЊУ такси предузетника „Панчевачки такси” потребна диспечерка у
радио центру. Тел.
066/130-040. (295598)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
од 40 квм у Панчеву, Котеж 2, Кикиндска бр. 6.
064/184-87-50. (295756)
ИЗДАЈЕМ трособан стан у
центру града, намештен,
централно грејање, 250
евра. 065/554-67-72. (295773)
ИЗДАЈЕМ луксузно намештен двособан стан на
Стрелишту. 063/801-90-47.
(295778)

ЛОКАЛИ

ПОСЛОВНИ простор 50
квм, први спрат, Р. Путника 2.а, две одвојене канцеларије. 063/341-871. (295752)

ПОТРЕБАН механчар
С.З.В.Р СРКИ УлЛ.Моше
Пијаде 92 Тел.062/388109 (СМС)

ИЗДАЈЕМ локал, Зелена
пијаца, ламела 1, локал 4,
на главном путу.
064/12221-56. (295797)

САЛОНУ и центру потребан фризер, плата 30.000.
064/470-74-43 (294997)

ИЗДАЈЕМ локал, 18 квм,
угао Браће Јовановића и
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм, Светог Саве. 064/231-07код Аутобуске станице.
33. (295801)
063/278-421. (295358)
ВОЈВОДЕ РАДОМИРА
ПУТНИКА, прилика, 30
квм, приземље, 25.900.
АМК некретнине, Његошева 12. 061/262-08-44.
(295693)

ПОТРЕБАН радник у продаји ресторану „Пилећи
дућан”. 064/259-96-62.
(295741)
РЕСТОРАНУ Какаду потребна помоћна радница
у кухињи. 062/806-02-58.
(295549)
ПОТРЕБАН радник за рад
на живинарској фарми.
013/377-230, 064/259-9662. (295552)
ПОТРЕБНЕ искусне жене
за рад на индустријским
шиваћим машинама.
064/191-64-95. (295579)
ПОТРЕБНА радница за
књиговодствене послове,
са искуством. Prometal
NP, 061/284-41-08. (295701)

ПОСАО
ПОНУДА

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребан возач. 062/339-279
или 063/820-87-61. (295421)

ДОО „ХИДРОВОД”, Панчево
Ул. Боре Шипоша 25 (Топола, код Црне мачке)
013/341-292
ТРАЖИ:
1. Шеф градилишта (грађ. струке )
2. Багериста – руковаоц грађ. машинама
3. Возач Ц категорије
4. Физички – помоћни радник
5. Бравар
Пријаве од 8 до 14 сати, радним данима, доћи лично.

АУТО-ПЕРИОНИЦИ H2О
потребни радници. Одлични услови. 065/474-4666 (295199)
АУТО-ПЕРИОНИЦА
Strong vash. Потребан
радник са искуством.
060/758-30-03. (294744)
ПОТРЕБНЕ четири раднице у Маркету Идеал на
Стрелишту. 013/333-160,
063/106-02-81. (295452)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне раднице за палачинке и pizza мајстор.
062/339-279. (295421)
ПОТРЕБНИ радници за
рад у прехрамбеној производњи: 1 мушкарац, три
жене и 1 бравара, посао
за стално. Плата редовна.
Тел. 061/649-80-58. (ф)
ПОТРЕБНА девојка за рад
у кафићу. Звати на
013/331-241. (ф)
ТРАЖИ се продавачица у
пекари. 063/606-330. (295761)

„HIPRA” doo., Stevana Šupljikca 40, Pančevo,
raspisuje konkurs za sledeća radna mesta:

– Mašinski tehn.kontrole čelične konstrukcije
– Mašinski tehn. tehničke pripreme
– Bravar sa znanjem čitanja tehničnih crteža
– Pomoćnik bravara
– Radnici za pakovanje čelične konstrukcije
Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs
ili pozvati na 013 33 51 77

ТРАЖИ се помоћни радник у пекари. 063/606-330.
(295761)
ТРАЖИ се магационер у
пекари. 063/606-330. (295761)
ПОТРЕБАН возач са Ц и Е
категоријом. 064/140-7087. (295772)
ПОТРЕБАН возч Б категорије, за доставу хране у
Панчеву, до старости 50 година. 064/187-98-10. (295784)
ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 062/404-41-44. (295793)

GERONTOLOŠKI CENTAR
„Villa Sfera„
Uskoro otvaranje renoviranog još većeg,
zbog vas još lepšeg i za vas još luksuznijeg
„Villa Sfera“ doma za smeštaj i negu starih.
• luksuzne jednkrevetne, dvokrevetne sobe i apartmani
• vrhunska balansirana ishrana
• konsultativni pregledi najrenomiranijih lekara
svih specijalnosti
• 24 sata medicinski nadzor
• radna terapija
• fizikalna terapija
• porodična atmosfera

NAŠE ISKUSTVO JE VAŠA PREDNOST
Život kao odmor – Villa Sfera, Pančevo
063-8015-663

ПОТРЕБАН књиговођа са
радним искуством. Тел.
013/367-700, 060/367-7009, „Данито” доо Панчево.
(295599)
ПРИВАТНОЈ фирми потребан КВ електричар са
искуством, до 50 година и
КВ приправнике. Исплата
сваке суботе. Послови у
Београду. 062/847-00-95.
(295601)
БЕДЕМ ENERGY SOLUTIONS тражи помоћног радника. Услови: возачка дозвола Б категорије, активан возач, елементарно
познавање браварије.
Контакт: Марија Симоновић, 060/663-64-63, радним данима од 8 до 16 сати. (295621)

ИЗДАЈЕМ празан двособан комфоран стан на Содари, сређен евра 170.
063/802-26-71. (2195749)
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SILEX DOO тражи мајстора за машинско и електро
одржавање. Боре Шипоша
9-б, Панчево. 063/109-7888. (295638)
ПОТРЕБАН мајстор за израду и уградњу ПВЦ и АЛУ
столарије 063/249-432.
(295677)

ПОТРЕБНИ кувар, конобар и конобарице за новоотоворени локал. 066/345063. (295714)
ПОТРЕБНИ радници са
исксутвом у новотовреном
fast foodu/ПИЦЕРИЈИ, У
Панчеву. 063/723-06-00.
(295694)
РЕСТОРАНУ „Роyal” у
Авив парку, потребан конобар-ица, кувар или помоћни радник. 063/216788. (295690)
ПОТРЕБАН конобар са искуством за раду ресторану. 060/63545-57-73. (295695)
ПОТРЕБАН мајстор за пециво. 064/973-60-66. (295691)

ПОТРЕБАН кувар са искуством, и помоћни радник
у кухињи са искуством.
060/635-57-73. (295695)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте, уграђујем, поправљам. 063/88225-09. (295094)

ПОСАО

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (295244)

ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером до два кубика.
064/664-85-31, 013/342338 (СМС)
КОМБИ превоз робе, селидбе. 064/243-82-85.
(293522)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, брзо, педантно,
повољно. 065/523-02-73.
(295470).

МОЛЕРАЈ, глетовање, гипсане плоче, термоизолација, купатила, подови, материјал. 060/131-81-70.
(294913)
ГИПС, спуштени плафони,
преградни зидови, молерај, термоизолација, адаптације, материјал.
060/131-81-70. (294913)

Петак, 11. септембар 2020.

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ИЗВОЂЕЊЕ свих грађевинских радова од темеља
до крова. 063/724-36-24.
(295766)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, столарија, повољно. 064/280-26-15. (295244)
ПРЕВОЗ кипером повољно: песак, шљунак, сејанац, ризла, одвозим шут.
064/354.69-94, 063/75402-72. (295765<9
РАДИМ физичке послове,
утовар/истовар шута,
угаљ, пелет, итд. 060/14362-10. (295762)
МЛЕВЕЊЕ воћа са професионалном машином, брзо, ефикасно, повољно.
062/885-11-11. (295565)

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
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, демит фасаде, повољно, пензионерима попуст. 061/626-54-06.
(295696)

КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством, квалитетно, педантно и повољно. 064/252-51-75,
062/153-37-06. (295805)

УСЛУГЕ

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, поправљамо са гаранцијом.
Овлашћени сервис Фриготехник. 064/122-68-05.
(295722)

marketing@pancevac-online.rs

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ купаћих, крпљење шупљих
када, гаранција. када,
Www.baltokad.co.rs
011/288-30-18, 065/34755-02. (291895)

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ рамскУ скеле,
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/35111-73. (285576)
ТВ сервис Тесла електроник, све на једном месту.ч
060/078-47-89, 063/77847-89. (295708)

РЕНОВИРАЊЕ, ентеријера, адаптације (куће, станови), радња за завршне
грађевинске радове, Славонија. 065/982-25-56,
064/492-79-58. (295806)

РАЗНО

КЛИМЕ, монтажа, сервис,
антибактеријско прање,
допуне сервис беле технике. Фриго Матић. 060/521- ИМАМ 60 година, тражим
озбиљну везу са женом без
93-40. (295700)
обавеза, кратку биографију поруком. Тел. 063/740Комби превоз робе
16-11. (295245)
и селидбе.

Зоран, 060/360-03-89.

(8/292091)
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МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, поставка ламината. 061/283-66-41,
062/976-18-42. (295719)
КЕРАМИЧАРСКИ радови
свих врста, адаптација купатила, терасе, степенице,
итд. 064/492-79-58. (295806)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (295535)

ЦЕЂЕНИ млевени парадајз
и еко сирупи од воћа, Зелена пијаца (између Цицварића и сирнице).
064/406-73-78, 064/17620-26. (295602)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима. Преводи. Припрема за полагање свих
нивоа знања. 061/656-0404, 352-892. ()295776)
ШЉУНАК, песак, сејанац... Одвоз шута малим
кипером до два кубика.
Лаза. 065/334-23-38.
(295759)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
попавке, замена, повољно,
одмах. 013/331-657,.
064/495-77-59. (295780)
ПРЕВОЗИМ кипеом све
врсте , повољно, утовар,
одвозимо шут, туцаник,
црну земљу оаницу.
064/354-69-94. (295798)
ОЗБИЉНА жена, спремам
станове. 0647461-38-95.
(295734)
ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање. 065/314-90-18, 601892. (295733)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика,
пријемни, могућност online рада, професор. Центар, 061/603-94-94,
066/405-336. (295730)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, адаптације купатила, сервис,
повољно. 063/115-71-67.
(295375)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а. 064/866-20.-70.
(295582()
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор.
064/157-20-03. Александар. (295594)

ИВАН

ОГЛАШАВА

Тел. 061/288-28-38

ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА

БОМБОНЧИЋ

ЧИСТИМ тавне, подруме,
одношење ствари, рушења, штемовања, обарање
дрвећа. 061/109-33-53.
(295616)
РУШЕЊА кућа, зидова, бетона, бетонирања, обарање стабала, одношење
ствари. 060/035-47-40.
(295616)
ПРЕВОЗ кипером до 2 м³.
Шљунак, песак, утовар и
одвоз шута... 064/505-6244. (295646)

За припремање и дистрибуцију ђачке ужине,
у школској 2020/2021. години.
Оглас је отворен (8) осам дана, од дана објављивања истог у недељнику „Панчевац”.
Уз понуду доставити:
– детаљан приказ производа са ценовником
– извод из надлежног регистра
– сертификат HACCP система
– референтну листу образовних установа са којима
је понуђач сарађивао
– име лица овлашћеног за контакт.
Понуде са потребном документацијом доставити
на адресу: Основна Школа „Мирослав Антић – Мика” Панчево, Ул. Душана Петровића Шанета бр. 11.

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

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

СЕЧЕЊЕ и орезивање дрвећа камионом за рад на
висини. 060/366-65-57.
(294365)
ЕЛЕКТРИЧАР, бојлере, индикатори, инсталације, ТА
пећи, бела техника, климе.
060/521-93-40. (295700)

СЕЛИДБЕ, екипа радника,
превоз, одвозимо непотребне ствари. 064/28030-16, 063/731-77-67.
Владимир. (295595)

ЛЕТОВАЊЕ, Шушањ, пун
пансион 140 евра, серолошки тест 1.200. 064/19315-92. (295809)

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

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ катастарских парцела топ.бр.3114 и 3115 КО Панчево,
за планирану изградњу вишепородичног стамбеног објекта, са 18 станова, спратности Пр+3+Ман.,
који се налази у Ул. Ослобођења бр. 32, са обухватом УП-а и дела улице Ослобођења, део кат. парцеле 8028/1 КО Панчево, израђен од стране „АГП
Студио”, Панчево, за инвеститорa „Empora Construction” ДОО, Београд, Љубе Дидића бр. 14.
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 18. 09.
2020. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,
за време трајања јавне презентације, у писаном
облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4,
Панчево.

У складу са чланом 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

ОГЛАШАВА

ШЉУНАК, песак, сејанац,
АЛУ ПВЦ столарија, ролет- ВОДОИНСТАЛАТЕР: рено- ризла, превоз већим камине, венецијанери, комарвирање купатила, поправ- онима, ископ мањим и веници, гуртне, уграђујем,
ке, славине, вентили, одгу- ћим багерима, рушење кућа. 063/218-894. (294365)
поправљам. 064/181-25шење канализације.
00. (295372)
061/193-00-09. (295692)
РАЗБИЈАЊЕ и сечење бетона, зидова са одвозом
шута, набијање терена вибро плочом. 064/648-2447. (294365)

TРАЖИМО УЛИЧНЕ
ПРОДАВЦЕ НОВИНА

Основна школа „Мирослав Антић – Мика” Панчево

ТРАНСПОРТ

РАД виљушкаром и телехендером по свим теренима на утовару и истовару
ДРВОСЕЧА, исећи ће моробе. 064/648-24-50.
торном тестером свако др(294365)
во које смета. 063/369846. (295724)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуМАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
шење купатила, канализареновирање кровова, сти- ције, водоводне адаптацирпор, бавалит фасаде, по- је, замена вирбли, вентивољно. 063/865-80-49.
ла, батерија, санитарије,
(295608)
све за воду, 0-24 сата.
ОЗБИЉНА поуздана жена Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
чувала би старију особу.
013/348-139, 063/811-74063/707-19-88. (295631)
89, Јовичин. (295584)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалетни. 065/842-84-29. (295625) ПРЕВОЗ малим камионом:
шљунка, песка, сејанца,
ЗИДАРСКЕ радове обарушење објеката, рашчивљам, поправка крова,
шчавање терена са утовадимњака, итд. 064/337-18ром и одвозом. Најповољ97. (295623)
није у граду. 060/425-54ОБАРАЊЕ стабала, коше- 43. (294365)
ње плацева, рушења кућа,
бетона, чишћења гаража,
СЕЛИДБЕ
подрума. 064/122-69-78.
(295616)

НЕМАЧКИ пензионер тражи жену, домаћицу, ромкиња или српкиња, одлазак у Немачку. 061/22835-79. (295556)

БАЊА ВРУЈЦИ, опет собе
код Слобе. Тел. 064/438ч12-35. (295578)

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради
дружења, излазака. Звати
око 21 сат. 013/352-203.
8295699)

СЕЛИДБЕ
РАДИМО молерско-фарбарске радове, технике,
гипс, керамика, вода,
струја, канализација. Ваш
хаус мајстор. 066/514-5798, 061/653-63-38.
(295751)

АКО си усамњена и желиш брак јави се. 064/37294-71. (295664)

ИЗДАЈЕМ апартмане у
Тивту, 5 минута од плаже,
+38163/833-54-15,
+38165/341-60-78 (СМС)

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
за изградњу објекта образовања број 1 и број 2,
спратности П+1+Пк, на кат. парцели топ.бр.4108/1
и 4108/2 КО Панчево, у Ул. Игњата Барајевца бр.
5, за инвеститора Аутономна Покрајина Војводина, израђен од стране ЈП „Урбанизам”, Панчево.
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 18. 09.
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.

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
катастарских парцела топ. бр. 3194 и 3195 КО
Панчево, за планирану изградњу вишепородичног
стамбеног објекта, спратности По+П+5+Пс, са 41
стамбеном јединицом, са обухватом УП-а: дела
улице С.Милетића (к.п. 8043 КО Панчево) и дела
улице Карађорђева (к.п.8044 КО Панчево), израђен од стране „АГП Студио“, Панчево, за инвеститорa „Нептун арт градња” ДОО, Панчево, Војводе
Радомира Путника бр. 21.
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 18. 09.
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.

Петак, 11. септембар 2020.

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

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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3. септембра 2020. године престало је да куца срце нашег вољеног

ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за оцену потребе
за ажурирањем студије о процени утицаја
на животну средину
Носилац пројекта Газпром енергохолдинг Serbia
ТЕ-ТО Панчево д.о.о, Улица Спољностарчевачка
бр. 199 из Панчева, поднео је захтев за оцену потребе за ажурирањем студије о процени утицаја
на животну средину пројекта Изградња комплекса
термоелектране топлане Панчево, на кп. бр.
3523/12 К.О. Војловица.
Подаци и документација из захтева носиоца
пројекта могу се добити на увид у просторијама
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,
Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39), на телефон 021/487-46-90 или на упит на адресу olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs и natasa.knezevic@vojvodina.gov.rs.

ЗОРАН ВЕЈИЋ

МИЛОРАДА МИНИЋА МИЋКА

1964–2020.

1948–2020.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Мајчин понос и узданица.

Супруга ПЕРСИДА, син НЕНАД и ћерка ДАНИЈЕЛА са породицама
(58/295648)

Зоки, боли нас твој последњи загрљај, последњи поглед који ћемо памтити заувек...
Боли крај.

Опраштамо се од нашег вољеног брата и ујака

Последњи поздрав

Неутешна мајка ЉУБИЦА, сестра ЗОРИЦА
и сестрићи МИЛОШ и НИКОЛА
(95/295736)

Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана
објављивања овог обавештења, могу доставити
своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

Последњи поздрав нашем другу

МИЛОРАДА МИНИЋА МИЋКА
Последњи поздрав

МИЛОРАДУ
МИНИЋУ
МИЋКУ

Заувек у нашим срцима.
Твоја сестра НАДА са породицом

од ЉИЉЕ, ЦЕЦЕ,
САРЕ и ЖЕЉЕ

(60/295650)

(59/295648)

ЗОРАНУ ВЕЈИЋУ ВЕЈИ
Последњи поздрав
куму

Неизмерно тужни због нашег
Удружење спортиста и љубитеља спорта
Српска Спарта

ЗОРАНУ ПЕТРОВИЋУ
15. VI 1961 – 5. IX 2020.

(36/ф)

Нашем вољеном оцу – борцу!
Најбољем ослонцу, пријатељу, саветнику Тата, хвала
ти за све. Увек си говорио „Тата ће све да реши”. Како
ћеш да решиш ово?
Заувек ћеш остати у нашим срцима. Волимо те.

Последњи поздрав вољеном

Ћерке ТИЈАНА и НЕВЕНА са породицама
(125/295777)

Последњи поздрав драгом супругу

Последњи поздрав
вољеном брату

МИЛОРАДУ
МИНИЋУ

ЗОРАНА ВЕЈИЋА
С љубављу га чувамо у нашим срцима.
Тетка МАРИЈА и сестра СТАНИСЛАВА
са породицом

Нашао си свој небески мир.

ЗОРАНУ
ПЕТРОВИЋУ

ЗОРАНУ
ПЕТРОВИЋУ

15. VI 1961 – 5. IX 2020.

15. VI 1961 – 5. IX 2020.

Празнина у срцу остаће
заувек.
Сада си на бољем месту.
Супруга ТАТЈАНА

Остајеш у мојим мислима и срцу заувек. Нека
те анђели чувају.
РУЖИЦА

(124/295775)

(123/295774)

(128/295782)

Кум МИЛОШ
СИМИЈОНОВИЋ
са породицом

Није растанак тај који боли...
Боли загрљај који је последњи...
Боле речи које се трудиш да запамтиш заувек...
Боле успомене које нас тапшу по леђима и терају да гледамо уназад.
Не, није растанак тај који боли – боли крај...
Твоја БОБИ

(74/295680)

(46/295629)

Последњи поздрав

Напустила нас је наша вољена

ЗОРАН
ПЕТРОВИЋ

Почивај у миру драги мој

ЗОРАН
ВЕЈИЋ

ЗОРАН
ВЕЈИЋ

Изгубили смо великог
човека и пријатеља. Не
постоје речи да искажу
нашу тугу.

Последњи поздрав нашем пријатељу и тренеру од ЗВОНКА,

Последњи поздрав од
МИЋЕ и ГАРИЈА
(132/295790)

СТЕФАНА, АЛЕКСЕ
и ДРАГАНЕ
из Аустралије
(133/295790)

15. VI 1961 – 5. IX 2020.
Хвала на успоменама.
Почивај у миру.

ЗАГОРКА
АНТОНИЈЕВ

ЗАГОРКА
АНТОНИЈЕВ

(77/295684)

Последњи поздрав

С поштовањем и тугом
опраштамо се од драге
ујне

ДРАГИЦА ПЕТРОВИЋ

ЗОРАНЕ
Био си онакав какви требају сви да буду, био си
узор свима. Пре или касније живот се завршава,
али битан је траг који остављаш током живота, а
тај твој траг ће се вечно памтити.
Почивај у миру анђеле мој.
Срешћемо се ми опет, а док сам ја овде чуваћу те
од заборава.
Твоја БОБИ

(126/295777)

(47/295629)

ПОПУСТ

1937–2020.

Ожалошећни:
син МИЛАН,
снаја ИВАНА, унук
МИЛОШ и РЕЉА

ЗОКИЈУ

Последњи поздрав
нашој мами, баки и
ташти. Остаћеш у нашим срцима.
Ожалошћена ћерка
са породицом
(76/295683)

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

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ЗАГИ
Хвала ти што си била
најбоља тетка.
Твоја ЉУБА
са породицом
(75/295682)

ЗАГОРКЕ
АНТОНИЈЕВ
ЗОРАН ВЕЈИЋ
Хвала ти за доброту
према нама.

Збогом Зоране.

ЖИЖА и МИОДРАГ

МАРИНЕЛА

(106/295754)

(35/295592)

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком и петком
од 8 до 13 сати
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4. септембра преминуо је наш драги супруг и
тата

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав нашем драгом супругу, оцу, свекру и деди

ЉИЉАНИ CASEY

ИЛИЈА КАЛЕНДЕРАЦ

Рођ. Петровић
1945–2020.

ВАСИ ГАВРИЛОВУ

1930–2020.
Сахрана је обављена 5. септембра на Православном гробљу.
Све што је поштено, људски и племенито било
је у твом срцу. Остајеш вечно вољен и никад
незаборављен. Волимо те.

7. X 1947 – 7. IX 2020.

Преминула је 3. септембра у Канади где је и
живела.
Поносни смо што си била део нашег живота.
Почивај у миру, нека те анђели чувају.

Увек ћеш остати у нашим срцима и сећању.
Супруга ОЛГИЦА, синови ГОРАН и САША,
снаја АЛЕКСАНДРА и унуци МИЛИЦА и МИЛОШ

Заувек твоје: супруга СТАНИЈА
и ћерка ЉИЉАНА

Последњи поздрав
драгом куму

ИЛИЈИ
КАЛЕНДЕРЦУ

ИЛИЈИ
КАЛЕНДЕРЦУ

од породица
ПАВЛОВ, БАСТА
и МИХИЋ

од ТОШЕ, ЈЕЛЕНЕ,
ТАТЈАНЕ и ОЛИВЕРЕ

(68/295663)

(107/295755)

Твој вољени супруг БРАЈАН, заова ЈОВАНКА
и многобројна родбина и пријатељи

(41/295611)

(67/295662)

Последњи поздрав
драгом зету и течи

Последњи поздрав нашој драгој

(14/295561)

Последњи поздрав нашој драгој куми

Последњи поздрав нашем драгом деди

ЉИЉАНИ CASEY
рођ. Петровић

ВАСИ ГАВРИЛОВУ ВАСИЛИЈУ

МИРА, ДЕЈАН и ЗОРАН ЂУРЂЕВ
(69/295668)

Последњи поздрав

Драгом зету и течи

од унуке МИЛИЦЕ и унука МИЛОША
(40/295611)

ИЛИЈА
КАЛЕНДЕРАЦ
Велико хвала за дружење и поштовање моје
породице за свих ових
педесет шест година нашег пријатељства.
Хвала Вам!

КАТИЦИ

Последњи поздрав мом брату

НЕДЕЉКУ
ЈОВАНОВИЋУ

од сестре ЉИЉЕ и зета МИЛАНА
(79/295698)

1950–2020.
Последњи поздрав тетки

АНЂЕЛКА ЛАЗИН
са породицом

последњи поздрав од
свастике ЂИНЕ
са породицом

(104/295746)

(108/295757)

Нашем драгом

КАТИЦИ

ВАСИ ГАВРИЛОВУ

од МАРИЈАНЕ и ИВАНЕ са породицом

из Долова

(80/295698)

Последњи поздрав

Брат ПЕРА из Швајцарске

НЕДЕЉКО
ЈОВАНОВИЋ

НЕДЕЉКУ
ЈОВАНОВИЋУ
НЕЂИ
1950–2020.

Последњи поздрав
од сестре БОЈАНЕ,
зета ЛУКЕ
и сестрића
ВЛАДИМИРА
и БОЈАНА

Последњи поздрав

Последњи поздрав

КАТИЦИ
од сестре КРИСТИНЕ са синовима
ГОРАНОМ и ЈОВАНОМ

(109/295757)

(81/295698)

Последњи поздрав драгом пријатељу

Последњи поздрав

ВАСИ
ГАВРИЛОВУ
ВАСИ

300-830

Последњи поздрав

последњи поздрав од
супруге НАДЕ, ћерке
ТАТЈАНЕ и ТИЈАНЕ
са породицама

(64/295657)

БЛАГАЈНА

(39/295611)

С љубављу, тугом и поштовањем чувамо успомену на тебе.

од кумова МИЋЕ
и ЦИЦЕ

Твоја унука МИЛИЦА
и снаја ДАНИЈЕЛА

(49/295627)

(56/295645)

ВАСИ
ГАВРИЛОВУ

ВАСИ

Породице РАЈШИЋ
и КРЧАДИНАЦ

од пријатеља ЂУРЕ,
ЧИЛЕТА, раднице
кладионице
„Pinn Bet”

(61/295651)

(105/295750)

Почивај у миру.

ВАСИ ГАВРИЛОВУ
од ГРАДЕ, ЈУЛКИЦЕ и МИЛИЦЕ
(50/295630)

Петак, 11. септембар 2020.

У суботу, 5. септембра 2020. преминула је
моја супруга

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Наш вољени

1940–2020.

ПАЛО КУРАИ
1955–2020.

Сахрана је обављена 7. септембра 2020, на
гробљу Котеж.

Ни бол ни тугу време не брише, што иде даље боли све више, остаје понос што не желимо крити, био си најбољи и заувек ћеш бити.

Хвала ти за тренутке које си ми пружила,
добра која си ми чинила. Нека те анђели
чувају, живећеш у мом срцу заувек.

Твоји: супруга ВЕСНА, ћерка ЈАСМИНА, син ДЕЈАН, зет ДРАГАН,
снаја САЊА, унуци ПРЕДРАГ, ДРАГАНА, БОЈАН, АЊА и ИВА

АНЂА ГОЈАК

4. септембра 2020. напустио нас је наш
драги

(114/295769)

Супруг АСИМ
(5/295543)

Мој вољени

У суботу, 5. септембра 2020. напустила нас је
мајка

ЈОВАН КОВАЧ
1959–2020.

Увек ће те се сећати: отац МИЛАН
и брат ГОРАН са породицом

КУРАИ ПАЛО

КУРАИ ПАЛО

Из срца теку наше сузе, тече бол и плаче душа, нека ти је лака црна земља и вечни покој
у царству небеском.

И кад те нема, кад си
далеко од очију, наћи ћу те у својој души, у свом срцу.

(103/295745)

АНЂА ГОЈАК
Нека ти је лака земља. Почивај у миру. Хвала
ти на свему.
Син САФЕТ и снаја ГОРДАНА

Син ДЕЈАН, снаја САЊА
и унуци БОЈАН, АЊА и ИВА

(6/295543)

(120/295769)

Вољеном шураку и ујаку

Последњи поздрав

4. септембра 2020. изненада нас је напустио наш
вољени

Твоја супруга ВЕСНА
(122/95769)

Вољеном тати, тасту и деди

ВЕЛИМИР АЛЕКСОВСКИ
1953–2020.
Никада нећемо заборавити твоју доброту.

МОМИРУ ЧАБАРКАПИ
од Верине фамилије

Ожалошћени: супруга СЛАВИЦА, син БРАНКО,
снајка МАЈА и унуци ДАМЈАН и ВАСИЛИЈЕ

КУРАИ ПАЛО

КУРАИ ПАЛО

последњи поздрав шураку и ујаку.
Заувек ћеш остати у нашим срцима

Зашто??? буди звезда на небу и сијај за нас, а небо нек ти буде други дом и да нам никад више не
осетиш никакву бол.

(20/295569)

(89/295717)

Последњи поздрав драгом оцу, свекру, деди и
прадеди

Вољеном зету и течи

Оцу

Поштованом зету

Твоја ћерка ЈАСМИНА, зет ДРАГАН
и унуци ПЕДРАГ и ДРАГАНА

Породица
КРИШТОФИК

(119/295769)

(115/295769)

Вољеном деди

АЛЕКСОВСКИ
ВЕЛИМИРУ

КУРАИ ПАЛО
ВЛАДИМИРУ
СТОЈИЛКОВИЋУ
1937–2020.

Поносни смо што
смо те имали таквог
за зета и течу.

Синови ВОЈА, СРБА
и МИЛОРАД
са породицама

Шураци ЗОРАН и
ЂУРА са породицама

(85/295712)

(131/

Вољеном ујаку

Вољеном стрицу

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

ПАЛО КУРАИ
КУРАИ ПАЛО
Само да ти кажемо да си био најбољи деда на
свету. Волимо те деда!!! Недостајеш нам и биће
много тешко без тебе. Остаћеш наш анђео чувар.
Воле те твоји унуци ПРЕДРАГ,
ДРАГАНА, БОЈАН, АЊА и ИВА

Остављаш празнину
у нама...
теши то – да одлазиш
међу најбоље...

КУРАИ ПАЛО

КУРАИ ПАЛО

Последњи поздрав
драгом и вољеном
ујаку. Никада те нећемо заборавити.

Миран пут на вечни
починак и нека те анђели чувају!!!

Породица БЕРАЦКА

Стрицу од МАРИНЕ
и МИМИЈА са децом

(118/295769)

(117/295769)

(19/295568)

(18/295568)

Последњи поздрав драгом пријатељу

Преминула је моја драга кума

ВЕЛИМИРУ
АЛЕКСОВСКОМ

др ЈЕЛЕНА
ИВКОВИЋ
БЕБА

(116/295769)

Последњи поздрав поштованом колеги

1953–2020.

ПАЈИ
од породице БУЗАЏИЈА
(82/295703)

Последњи поздрав
од шурака УРОШЕВ
СТЕВАНА

Последњи поздрав
Пајку од снаје ЕЛМЕ

(121/295769)

Последњи поздрав пријатељу

Ћерка БИЉАНА
с породицом

ВЕЉИ

др ЂОРЂУ СИМИЋУ
стоматолог
ДЛВ СЛД Подружница Панчево
(137/ф)

Ожалошћени: прија
МИЛИЦА и ЗОРАН
ПЕШИЋ и породица
КОСТОВСКИ

Почивај у миру, твоја
благородна душа је то
заслужила.
Кума ВЕРА ЂОРЂЕВИЋ
ЗГЕРЂА са породицом

(21/295569)

(112/295763)
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Последњи поздрав вољеној мајци
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После кратке и тешке болести, 5. септембра 2020, преминуо је
наш драги

ЂОРЂЕ СИМИЋ
Ђоле, не могу да нађем праве речи, а немам ни снаге како бих покушао сада самом себи да опишем, а камоли неком другом, да си заиста био један од најбољих
људи које сам икада познавао, колико си
ми био драг, колико сам те волео. Није
фер што си морао да се тако јако дуго бориш и на крају битку са животом изгубиш.

МИЛИЦИ ДАКИЋ

НИКОЛА КОВАЧКИ
1956–2020.
преминулој 7. септембра
Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Заувек те воле твоја деца:
ДАНИЛО и МАРИЈА

Почивај у миру.

Почивај у миру брате мој.
Твоји најмилији

(88/295721)

МИЛОШ
(15/295564)

(65/295658)

Последњи поздрав драгој ћерки
Тужна срца се опраштамо од вољеног тате и
дивног родитеља

МИЛИЦИ ДАКИЋ
од њене маме и ДРАГАНЧЕТА

ЂОРЂЕ СИМИЋ

(90/295721)

ЂОРЂА СИМИЋА
Остаћеш заувек запамћен у нашим срцима као диван друг, пожртвован
отац и племенит човек.
Последњи поздрав нашем драгом Ђорђу.
Твоје VIII-2, генерација 2000/2001 ОШ „Јован Јовановић Змај”

Лукини другари са родитељима,
васпитачицама и колективом вртића „Бајка”

(54/295640)

МИЛИЦА ДАКИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Увек ће те волети твоја сека МИРА, ЗВОНКО и
СТРАХИЊА

С дубоком тугом опраштамо се од вољене

(66/295660)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

(91/295721)

ЂОРЂУ СИМИЋУ
од комшија из зграде
(55/295644)

МИЛИЦА
ДАКИЋ
Дебељко,
увек ћеш остати у
мом срцу.
Твој МИЛЕНКО

ОЛГЕ
ШЕСТО
ЦИЦЕ

МИЛИЦА
ДАКИЋ

Нека ти је миран вечни сан.

Мицо,
заувек ће те волети
твој СТАНКО
Почивај у миру.

(92/295721)

(93/295721)

У петак, 4. септембра 2020. године напустила нас
је наша драга

У суботу, 12. септембра 2020, у 11.30, даваћемо
годишњи помен нашем драгом

ЂОРЂУ СИМИЋУ

нашем пријатељу и комшији од другара.

ПЕЂА с породицом,
САЊА и ИРЕНА

ВЛАДИЦА, ЂУРА и БАСАРА

(135/295795)

33/295590)

Последњи поздрав
сетричини

ВИДОЈКУ ЈОВАНОВУ
Време које је прошло и време које долази, неће
умањити тугу и бол за тобом.
Остаћеш заувек у нашим срцима.

Последњи поздрав

Твоја унука АНИТА са породицом
(110/295760)

СЕЋАЊЕ

МАРИЦА ЈОВАНОВ

ЦИЦИ

Бол и туга не мере се речима, већ празнином која је остала твојим изненадним одласком. Сада
си са твојим дедом. Нашла си свој мир.
Живећеш вечно у нашим срцима.

Тетка ЕВА,
теча ЈАНИ
и брат ЈАНИКА

ЂОРЂУ СИМИЋУ
доктору стоматологије

Дом здравља Панчево

Син МИЋА и унука АНИТА са породицом
(111/295760)

(2/295539)

(138/Ф)

НИКОЛА
КОВАЧКИ

СЛОБОДАН
ГОЛУБОВИЋ
12. IX 2000 – 12. IX 2020.

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
Николи од породице
МРКАЉ
(129/295783)

И после двадесет година ти нам недостајеш.
Твоји најмилији
(1/295447)

Петак, 11. септембар 2020.

10. септембра навршава се четрдесет дана од
смрти

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

25
СЕЋАЊЕ

Поштована родбино и пријатељи. Пролази шест месеци откако се Господу преставила наша вољена мајка, бака, сестра,
тетка, пријатељ.

ГЕРТРУДЕ ТАНГЕЛ

ВЕСНА ШЕГОВИЋ
СТАНОЈКОВИЋ

1923–2020.
С љубављу и поштовањем остаје у срцима
њених: ћерко ЗЛАТИЦЕ, БОСЕ, БЕБЕ, унучади
КРИСТЈАНА, МИЊЕ, МИЛИЈАНЕ, праунучади
ЛУНЕ, МАШЕ и ЈАНА као и зетови и снаје
(48/295626)

2010–2020.

СВЕТЛАНА ДОМАЗЕТ БАЈИЋ
Шестомесечни помен одржаће се у суботу, 12. септембра на
Старом православном гробљу у Панчеву, у 12 сати.
Заувек ће бити у нашим мислима и срцима: МИЛОШ, синови
РАДОМИР и ЈОВАН, унуци ЛАЗАР, РЕЉА, СТЕФАН, сестричина
НАТАЛИЈА, браћа АЛЕКСАНДАР и ВУЈИЦА, сестре ТАТЈАНА,
МАРИЈА, ДУШИЦА и МИРА и остала родбина и пријатељи

Тешко је изгубљено правдати судбином, још
теже лечити временом.
Већ десет дугих година нас боли празнина која никад неће бити попуњена.
Неутешни родитељи: МИХАЈЛО, БРАНКА,
ћерка БИЉА и брат ДРАГАН са породицама
(63/295656)

У суботу, 12. септембра дајемо четрдесетодневни помен

СЛАВИЦА ТАСИЋ
(136/295807)

1963–2013.
Седам година је прошло како си нас напустила,
али заувек ћеш бити са нама.

ГОДИШЊИ ПОМЕН

Твоји синови: ЖАРКО, МИЛОРАД и МИЛОШ
и супруг РАТКО

СЛАЂАНУ ЈАЋИМОВИЋУ

(17/295567)

Драги наш, поносни смо што смо те имали. Увек
ћеш бити у нашим срцима јер те никада не можемо заборавити.

14. септембра 2020. навршава се двадесет пет година откада нас је напустио

Отац ДРАГАН, мајка ЕМЕРЕНЦИЈА, брат НЕНАД
и супруга МАРИНЕЛА
(96/295737)

ГОРДАНИ ДАБИЋ
Обавићемо са породицом и пријатељима на Новом гробљу, 13. септембра 2020, у 12 сати. У случају невремена, ветра, парастос ће се
обавити у Храму Преображења Господњег у Ул. Димитрија Туцовића 73, у 11 сати.

ДАНЕ СТОИЛКОВСКИ

(73/295679)

Време пролази, али љубав и сећање на тебе је
вечно.
Твоје сестре ПЕТРА, ЗОРИЦА, ЉИЉА и АНИЦА
и браћа СТАМЕН и БЛАГОЈА

12. септембра 2020.
навршава се годину
дана од смрти наше
драге комшинице

Пролазе године

СЛАЂАН
ЈАЋИМОВИЋ

СЛАЂАН
ЈАЋИМОВИЋ

Не постоји време које
доноси заборав нити сећање у којем тебе нема.
Бићеш у мом срцу, а ја
ћу те чувати од заборава.
Супруга МАРИНЕЛА

Бићеш у нашим срцима, нека те анђели
чувају, а ми ћемо тебе од заборава.
Сестра САЊА
с породицом

(97/295737)

(98/295738)

(127/295779)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо
11. септембра, у 11.30, на гробљу у Јабуци, давати четрдесетодневни помен нашој вољеној

БОЈАН РАДОВАНОВ
2004–2020.

ГОРДАНЕ
ДАБИЋ

А у мом срцу и души вечита туга и бол, до краја
живота.
Вечно у нашим срцима: мајка БРАНКА
и сестра САНДРА са породицом

Комшије ЈОВАНОВИЋ
и СТАРКОВСКИ

(71/295671)

(8/295551)

СНЕЖАНИ БУКВИЋ ДИМИЋ

9. септембра 2020. навршило се четрдесет дана
од смрти нашег драгог брата

СЛАЂАН
ЈАЋИМОВИЋ

Твоји најмилији
(53/295636)

Четрдесет дана је већ
прошло како нас је напустила моја добра сестра

СЕЋАЊЕ

СЛАЂАН
ЈАЋИМОВИЋ
ЧАРУГА

КЕЧА МИРКА

Сестре СЛАВИЦА и АНЂЕЛКА са породицама

Прошло је четрдесет
дана откако ниси са нама, али те чувамо у нашим срцима и мислима.
Брат САША
са породицом

(78/295688)

(38/295609)

Мир и спокој у царству небеском његовој напаћеној души.

СНЕЖАНА
БУКВИЋ
ДИМИЋ

НЕНАД
КУЖИЋ
2008–2020.
Вечно у мислима.

Ожалошћени брат
ДРАГАН с породицом

Твоји најмилији

(134/295791)

(57/295647)

СЛАЂАН
ЈАЋИМОВИЋ
Последњи поздрав од
ДИКИЈА, РУЖИЦЕ и
ИГОРА
(99/295739)

Био си посебан, нека
твоја племенита душа почива у миру!
Таст ВОЈА
(101/295740)

СЛАЂАН
ЈАЋИМОВИЋ
Отишао си, као да ниси,
јер си и даље у нашим
мислима, причама...
Нека те чувају анђели!

ПОПУСТ

СЛАЂАН
ЈАЋИМОВИЋ

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

Увек ћеш остати у нашим срцима.
Брат ИВАН са породицом

Снаја ЈЕЛЕНА
са породицом

(100/295740)

(102/295740)
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Четрдесетодневни помен драгој и поштованој колегиници

12. септембра 2020. је година како нас је
напустила и отишла у вечност наша драга

ЈЕЛЕНА КОСТЕВСКИ
СПАСЕНИЈИ
НЕСТОРОВИЋ

Живот доноси сузе и смех, време односи најбоље дане а најбољи
су нестали са тобом...

ЈЕЛЕНА КОСТЕВСКИ
1976–2019.

Твоји: мајка ВЛАТКА, сестра ДРАГАНА и БОГДАН
(43/295615)

С тугом и захвалношћу чувамо успомене
на заједнички проведене тренутке.

Волимо те... заувек...
31. јула 2020, у 88. години, преминула је моја најдража мајка

Твоји: ЗОРАН, ВЛАДА, МИЛАН, БРАНА,
СТРАХИЊА и КОСТА

Колектив Геронтолошког центра
Панчево
(28/ф-966)

(52/295634)

13. септембра навршава се четрдесет дана откада
нас је напустила наша вољена колегиница

12. септембра 2020. је годину дана откако
је прешла у вечност наша драга

СМИЉА ВЕСИН
1932–2020.
5. септембра 2020. даваћемо четрдесетодневни помен на гробљу у Црепаји.
Ожалошћена ћерка СУНЧИЦА и остала родбина и пријатељи

СПАСЕНИЈА НЕСТОРОВИЋ

(130/295785)

1961–2020.
Остаћеш заувек у нашим срцим, време те не може
избрисати.
Твоје ведро и насмејано лице памтићемо заувек.

Драги наш

ЈЕЛЕНА КОСТЕВСКИ
1976–2019.

Колектив Клуба за одрасла и стара лица Панчево
(11/295559)

Незаборав...

Навршава се четрдесет дана од смрти нашег
драгог оца, супруга, деде и пријатеља

Заувек си у нашим
срцима и мислима.

ДЕЈАН и МАЈА

Твоји најмилији

15. септембра 2020. године навршава се шест месеци откада нас је напустила наша драга и поштована госпођа

(34/295591)

(42/295612)

Помен ће се одржати 10. септембра 2020, на Новом гробљу, у 10 сати.

(51/295633)

педијатар нефролог
2008–2020.

2007–2020.

НИКОЛЕ МАЦУРЕ

БРАНКА и БРАНКО

прим. др. РАДЕНКО
ТОПАЛОВИЋ

ЂУРИЦА
МОДОШАНОВ

СЕЋАЊЕ

10. септембра навршавају се две године
како нас је напустио
наш супруг, отац, деда и прадеда

Ожалошћени: супруга МАРА, син САША, ћерка
ВАЛЕНТИНА и многобројна родбина и пријатељи
(37/295596)

ИЛОНА ДАУТОВИЋ ЛИЛИ
1930–2020.

СЕЋАЊЕ

Увек ћу вас памтити, почивајте у миру.

ЖИВОЈИН МАРИНКОВИЋ
ЖИКА

Ваша ДАНИЈЕЛА
(113/295768)

1937–2006–2020.
Сећања за тобом су сваког дана а туга и бол све
јача. Чуваћемо те у нашим срцима од заборава.

ВЕРИЦА ОСТОЈИЋ
Прошло је пет година.
Помен дају њени најмилији
(62/295655)

Прошло је тужних шест
месеци како се упокојила наша вољена

ТАТИЈАНА
ОГРИЗОВИЋ
1933–2020.
Помен је у четвртак, 17.
септембра, у 11 сати, на
Старом гробљу.
Породица
(72/2195678)

У суботу, 12. септембра,
од 11 сати, на Католичком
гробљу одржаћемо шестомесечни помен нашем тати и деди

ЗОРАНУ
ШИНИКУ

Супруга ВЕРА, ћерке НАТАША и ДУШИЦА
са породицом и сестра ЈЕЛЕНА

Десет година није са
нама наш драги

НИКОЛА
РАСТОВИЋ

ИВАНА и ЈОВАНА
са породицама
(84/295711)

(29/295577)

3

ПОМЕН

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Твоји најмилији
(22/295570)

(23/295571)

За њим тугују:
супруга МАРА
и сестра САВИЦА
са породицом

8. VIII 1949 – 11. III 2020.

БОРА
ЂОРЂЕВИЋ

СЕЋАЊЕ

ДОБРЕСКОВ
НЕМАЊА
ТУДИЋ

ЧЕДОМИР
РАДОЈИЧИЋ

9. IX 1999 – 9. IX 2020.

2006–2020.

Од заборава те чувају:
ћерка КАЈА, зет СТАНИМИР и једини унук ДУШАН ПАНАЈОТОВИЋ

МАРИЦА

СТЕВАН

10. IX 2016 – 2020.

18. XII 2000 – 2020.

(10/295554)

Поносни и срећни што смо имали такве родитеље.
Син ДРАГАН, снаја МИЛАНКА
и унук ДАРКО са породицом
(45/295622)

Живе су слике наших
живота у којима си
ти.
Породица

БЛАГАЈНА

300-830

(70/295670)

Петак, 11. септембар 2020.
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СЕЋАЊЕ

12. септембра навршавају се три године
откад нас је напустила наша вољена мајка и супруга

ГЛИШО ОЦОКОЉИЋ
12. IX 1993 – 12. IX 2020.

СЕЋАЊЕ

Гиле наш вољени, увек си са нама у мислима, сећањима и лепим
успоменама.
Породица

НАДА ТАДИЋ

(7/295547)

Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Твоја ћерка АНДРИЈАНА
и супруг МИКАЈЛО

ЉУБИЦА ПЛАНИЋ ЦИЦА
2006–2020.

(4/295542)

Мајко, пуно те волимо и јако нам недостајеш. Недостаје нам твој осмех, твоје плаве очи, меке руке и нежни
пољупци.

12. септембра, у 11 сати, дајемо годишњи
помен нашем никад прежаљеном

Мајка, воле те твоје: ћерке СМИЉАНА и ЈАСМИНА,
унук МИХАЈЛО и унука СОФИЈА, зет САША и НИКОЛА

ЈАЊА АРАМБАШИЋ

(3/295541)

1933–2019.
15. септембра 2020. навршава се годину дана откада није са нама наш анђео, али јесте у нама заувек. У суботу, 12. септембра 2020, у 10 сати, посетићемо њен гроб на Новом гробљу у Панчеву.

СЕЋАЊЕ

3

С љубављу ћерка МИКА и унука АЛЕКСАНДРА
(83/295707)

МИЛОРАДУ РОДИЋУ РОЂИ
11. септембра навршава се девет година откада
није самном мој једини син

Дани нам пролазе а ноћи никако.
Неутешна породица РОДИЋ

ДИНКА БАСТАЈА

(32/295587)

рођ. Етински
12. септембра, у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву, обележићемо шесетомесечни помен

ДЕЈАН
КУМРИЋ

ДЕЈАН КУМРИЋ
1966–2020.

(31/295586)

1966–2020.

Сине мој, живим са великим болом и чувам успомену на тебе.
Неутешна мајка ЗОРИЦА и син ЛУКА

САБО ЈОСИФУ

Година за годином пролази, сећања живе.
Воле те твоји најмилији
Синови БОРИС и БРАТИСЛАВ, снаја
АЛЕКСАНДРА, унучад БОЈАНА и НИКОЛА

Успомену на тебе
чува твој РАДЕ

ПОМЕН
У суботу, 12. септембра навршава се десет година откако нас је напустила наша драга мајка

(13/295560)

(12/295500)

1954–2020.
Бол и туга не престају.
Недостајеш ми.
Почивај у миру.
Твоја сестра

17. септембра 2020. навршава се четрнаест година откада нас је напустио наш

12. септембра, у 11 сати, на Новом гробљу у
Панчеву, даваћемо једногодишњи помен нашој
вољеној

(24/295573)

СЛАЂАНА ЛИМОНИ
Поносне смо што смо те имале.
Недостајеш сваким даном све више. Најлепши
део тебе живи кроз твоје унуке. Волимо те.

Успомене и сећања остају заувек

МАРИЈА и ГОРДАНА
(86/295773)

ДЕЈАН
САБО ЈОСИФ
Сестрић ДРАГАН са породицом

Године пролазе, а остаје питање зашто си нас
напустио.
Твоја мама и твој БАТА

(27/295574)

(16/295566)

1954–2020.
Имао, имао сам...

Шест месеци прође
ујкице

Прошло је шест тужних
месеци

АНИ ЧУКИЋ
ПОМЕН
Много нам недостајеш.
Твоји најмилији
(9/295553)

Прошло је тужних двадесет осам година од растанка са нашом мајком, баком и нашим ујаком и дедом

Прошло је шест месеци
откако нас је напустила
наша вољена

СЛАЂАНА ЛИМОНИ
Време пролази, али љубав и поштовање остају
вечни.
Твој супруг са ћеркама
(87/295713)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

САБО
ЈОСИФ

САБО
ЈОСИФ

1954–2020.

ЉУБИЦА
ВУКОБРАТ

ЂУРИЦА
ИЛИЋ

1954–2020.

Хвала што си део наших
живота. Велика част је
била имати те за ујкицу.
Породица ЗУВИЋ

Увек ћеш бити у нашем
сећању.
ОЛГИЦА АНДРИЈА

рођ. Илић
1939–1992.

1943–1993.

Никада их нећу заборавити.
Син и сестрић НИКОЛА са децом

(25/295573)

(26/295573)

(30/295583)

СПОМЕНКА
КОСТИЋ
Сестра ВЕКИЈА
УСКОКОВИЋ
са породицом
(94/295726)

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

СЕЋАЊЕ

БЛАГОЈА
БОЈКОВИЋ
1947–2015–2020.
С поштовањем
(44/295619) твоји најмилији
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ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ
Полицијска управа – централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ИНФО/ЗАБАВА

Петак, 11. септембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Најбитније је да ове седмице
одржите позитивност и ствари ће се одвијати боље од
планираног. Имате јасан циљ
ка коме идете и ништа вас неће поколебати. Препреке
схватите као изазов.

На многе догађаје нећете
моћи да утичете, али од понуђеног искористите оно што
мислите да је најбоље за
вас. Лењост је ваша велика
мана.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Претрпите критике које вам
упућују сарадници или надређени на послу. Није све
тако црно, додајте мало боје
и позитивности свему и лакше ћете пребродити наредни
период.

Потребна вам је емотивна
подршка партнера или пријатеља. На великој сте прекретници. Новчана ситуација
није сјајна. Не мешајте осећања у послове да не бисте
запали у невоље.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

На путу сте да остварите дуго
жељени циљ и да се попнете
на лествици у пословној хијерархији. Пажљиво и обазриво бирајте коме износите
своје ставове да вам се све
не обије о главу.

Понекад се уплашите од могућег остварења сопствених
жеља. Усредсредите се на
оно што стварно желите и
крените. Немогуће је оно чега се сами одрекнемо.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Растрзани сте између одговорности и личних амбиција.
Поставите јасну границу и не
дозволите људима да вас
емотивно искоришћавају, поготово ако имате неко шефовско место.

Будите мудри и искористите
све понуђене шансе да извучете максималну финансијску добит. Љубав је у ваздуху, али у њој можете да уживате само ако сте и пословно
испуњени.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

На послу вам живот иде узлазном путањом, али догађања
у породици вас успоравају.
Не одбијајте изненадни пут,
јер вам то може променити
живот набоље.

Ако имате судске спорове,
они ће се завршити повољно
по вас. Оптерећени сте пословима, али сте и незадовољни. Емотивни партнер и
пријатељ у једном јесте оно
што вам треба.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Емотивно сте растрзани.
Прошлост се враћа у ваш живот, било да сте сами, било
да сте у браку, али оно што
једном није ваљало, вероватно неће поново. Ставите тачку на то.

(19. 2 – 20. 3)
Нисте баш у могућности да
бирате шта бисте радили, а
овог тренутка као да нисте
способни да се покренете.
Дајте себи мало одушка.
Проводите време с партнером или пријатељима.
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ДАН МЕЂУ ПРАВИМ РИБАРИМА С ДУНАВА

МИЉЕ – ЈЕДНО ОД ПОСЛЕДЊИХ УТОЧИШТА АЛАСА
Тешко је у нечему наћи истовремено толико романтичног,
мистичног, рискантног и, уопште, тако животног, као што је
додир реке, те жиле куцавице
која у сва бића на планети, па
и у људе, удахњује ту преко потребну окрепљујућу свежину.
Нема сумње, поглавица свих
тих суштаствених текућих вода у нашем окружењу је Дунав. А једно од најаутентичнијих уточишта рибара и других
здравих и здравомислећих људи је насеље Миље, смештено
надомак старчевачко-војловачких атара, на којем је не тако
давно постојала надалеко позната велика плажа.
Данас је ово мање-више викендашко насеље, док је некад
припадало искључиво аласима,
који се, упркос тескобним временима, и даље држе фајтерски.
Насеобина на Дунаву позната
као Миље, која се налази испод аде Чакљанац, с једне, и
источно од Старчева и Војловице, с друге стране, познато
је стециште бројних аласа, о
којима се и данас испредају
легенде.
Један од препознатљивијих,
иако по стажу и годинама млађи од преостале петорице-шесторице тамошњих рибара, јесте Сава Бабић, који се овом
згодом „наместио” као водич
за причу о поменутом насељу.

ПРА ВИ ЛА ЗА РИ БА РЕ ЊЕ

Место из снова за заљубљенике у реку
спрет но сти, као и огром не
људске снаге, нарочито приликом извлачења алата. Па,
ако је унутра и нека водена
грдосија, све то мора на мишиће. И зато – нема слабашног аласа...
– Рибарски дан почиње пред
свитање; попијемо по кафу, па
две-три ракије и потом стартујемо, то јест постављамо алате.
Углавном радимо у тандему,
јер је неупоредиво теже ако си

олује. Лично, нисам имао великих проблема с невременом,
али било је шкакљивих ситуација с великим пловилима. Ма,
највећи страх је да те не згази
брод. Видиш га и рачунаш да
он тебе види, али има разноразних који иду право „у месо”. Једанпут ми се тако десило да сам умакао на десет метара испред барже. С друге
стране, испадао сам из чамца,
и то усред јануара. Зато, кад је

Нема мршења: Сава очигледно уме с мрежом
А он то по многима завређује, поред осталог и својим поштењем, иако се тим послом
бави већ (или тек) пет година.
Већ – зато што је, као натприродно окретан и виспрен, веома брзо савладао овај тежак занат, за који многи кажу да је
један од најризичнијих (уз рударство); тек – због тога што се
овај посао учи целог живота...
– Одмалена сам волео воду,
а рибарењем сам се заразио
кроз дружење с дугогодишњим
пријатељем Срђаном Пејчићем
Белим, који је недавно изненада прерано преминуо, што је за
мене ненадокнадив губитак.
Иначе, на Миље сам долазио
још као мали, пре свега на купање, касније на пецање, да бих
у последње време навраћао на
дружења са овдашњим рибарима. Извесно време сам помно
пратио шта они раде – и учио.
И у једном моменту одлучио
сам да се озбиљно бацим у те
„немирне воде” – прибавио сам
дозволу, коју плаћам годишње
300.000 динара, као и чамац,
мотор, мреже и друге алате –
почиње причу Сава.

Нема места за слабашне
За професионални риболов је
по треб но мно го ве шти не и

Страну припремио

Јордан
Филиповић

соло. Рецимо, увек по двојица
дижу струк; за неупућене – то
је један канап од километра са
удицом на сваких пет метара.
Тај самоловни алат најбољи је
за сома, слично као и сенкер, у
који риба, кад уђе, више не изађе. С друге стране, у дугачку
мрежу улеће све живо – од беле рибе до кечиге, која је сада
у тоталној забрани. Мој највећи улов је сом од 47 килограма, а имао сам чак и једну јегуљу, што је прави раритет. Када је реч о капиталним трофејима, приче сежу даље у прошлост, у та лепа времена, и до
ста рих ри ба ра по пут де да
Фрање, Пере Мајтића, Стеве
Томашића или Николе Глувог,
који је пре тридесет-четрдесет
година ухватио сома од сто двадесет килограма. И то баш на
месту садашњих викендица –
присећа се овај алас.
Као што је речено, рибарење
је веома ризичан посао, а списак опасности је готово бесконачан...
– Озбиљан проблем су пањеви, за које се мреже често закаче. Али најгоре је када дува
ветар. Тада боље не излази! Догађа се и да кренеш по лепом
времену, а убрзо те сустигне
кијамет. У том случају правило је: држ се обале... Рецимо,
стари Дунав је прилично „таличан”, јер тамо хоће да дуну
и кошава и северац, што свеједно не ваља... Ето, нажалост,
комшија Тони је прошле године погинуо баш услед једне

зима, излазим на воду кудикамо ређе, и то само када је лепо
време. Ма, муке су то... Не каже се џабе да рибарева жена
зими нема пара, а лети нема
мушкарца – поентира Сава.

Струја – зла коб над
Дунавом
Убрзо смо се придружили једној од живих легенди Миља –
Зорану Симанићу, који такође
напомиње да је ово некада било рибарско место, а да је сада
постало викендашко...
– Такво насеље најпре се налазило код данашње Рафинерије и звало се Чанголида, а шездесетих година прошлог века
аласи су се пребацили овамо.
Најпре је дошао Стева Ајсан, за
њим Мавра Блажевић, Блаж
Тонковић и Паја Пољак, па Пера
Мајтић. Ја сам почео да пецам
на Миљу још седамдесетих, да

бих прву рибарску дозволу извадио почетком деведесетих.
Била су то берићетна времена,
па је и по десет и више рибара
успешно егзистирало – могло
је да се нахвата и по стотинак
килограма сомовине, и то месец и по дана заредом. Чак нисмо имали коме да ту силну
рибу пласирамо и морали смо
да је замрзавамо. Било је и година кад има сома, смуђа, па и
шарана... Данас, ако буде десет килограма дневно, и то је
премија. А по злу је кренуло
крајем деведесетих, када је стао
шверц нафте, па су „појединци” прешли на излов рибе помоћу струје. Примамљиво им
је јер немају никаква улагања,
изузев за ту „направу”, а чињеница је да се нико није ангажовао да се томе стане на пут.
Поред тога, раније је и у самом насељу била здравија атмосфера – није било зависти,
чували смо један другог, а сада све више постаје обрнуто.
Због свега тога долазим периодично; све ређе рибарим и
дружим се само с проверено
добрим људима – каже Зоран.
А таквих, на срећу, још увек
има... Ту свакако спадају Лајош Варга и његова супруга Ержика, малтене једина која и
даље не пропушта прилику да
се окупа на Миљу. Ови доброћуд ни Вој лов ча ни увек су
спремни да се друже и да гостољубиво дочекају малтене и
потпуне незнанце.
Лајош је у једном периоду
био рибар, док се сада истиче
као врстан кулинар, па је за
ову прилику спремио оригинални мађарски говеђи гулаш.
Пикантан и врло укусан, подразумева се...
Зачас су им се придружили
и Зоран и његова фамилија,
који су гурманску гозбу, незаобилазан дунавски фолклор,
допунили одличним роштиљем. Наишао је и Дуле Черчил, још једна од легенди Миља, који након тридесет година рибарења сада успешно
тргује управо и уловом овдашњих аласа. Један од главних коопераната управо му је
Са ва, ко ји је на ру чак код
пријатеља дошао директно са
чамца након једног не баш

ОПРЕЗ – ВИ РО ВИ!
Пешчана плажа на Миљу,
дугачка готово педесет метара, била је веома популарна све до 2006. године, када је нестала под воденом
стихијом у чувеном предапокалиптичном таласу који
је умало удавио Иваново.
Према речима људи који
походе Дунав, то је само
део једног природног циклуса, па река већ постепено наноси песак и за неких

десетак година требало би
да купалиште поново буде
функционално.
С друге стране, у води око
Миља има много вирова, који су прогутали бројне купаче.
Било је и безумних скакања с
високе врбе, након чега су
многи доживљавали озбиљне повреде, па и страдали.
Све у све му, опрез –
с овим ме стом ни је се
шалити...

На Дунаву важи квота од 65
рибара на 30 километара,
што је на овом потезу увелико испуњено. Има и других
правила, а једно од најважнијих је да такозвано око
на мрежи не може да буде
мање од 55 милиметара.
Захваљујући томе, рецимо,
унутра може да остане деверика од 100-200 грама, а да
прођу штука и смуђ од 700
грама.
Сваки алас има право на
тридесет видљиво маркирабуду постављени на мање од тридесет метара од
обале.
Важно је знати и када су
ловостаји, па тако од 1.
импозантног „мета” (тако аласи зову један „цуг” бацања мреже – прим. нов.), јер се у мрежу упле ло све га не ко ли ко
озбиљнијих деверика. Шта да
се ради, такав дан...

фебруара креће забрана за
штуку, од 1. марта за смуђа, од 1. априла за сома,
који не сме да се хвата до
15. јуна, док за све друге
сезона лова почиње 1. јуна. Иначе, минимални примерак сома не сме да има
мање од 60 центиметара, а
40 центиметара је лимит за
смуђа, шарана и кечигу,
која је већ дуже време у тоталној забрани.
Сва је прилика да се легални рибари с Миља тих
правила придржавају у највећој мери, али шта ћемо са
штеточинама које лове на
струју и уништавају све живо и до најситније млађи?!
То наравно није утицало на
добро расположење, јер ништа
не може да поремети благодет
свежине реке и њен позитиван
утицај на људе који су за њу
исконски везани...

Конац дело краси: неизбежно дружење уз гурманлуке
АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Биса
Малена лепојка, стара четири
месеца, склоњена је са улице,
a потом вакцинисана, ревакцинисана и очишћена од цревних паразита, бува, крпеља...
Биса је предиван пас. Пуна
је љубави и енергије, обожава
игру и дуге шетње, воли људе,
децу, друге псе, мачке... Речју, не кошта ништа, а даје баш много.
Сада јој је хитно потребан дом, па сви заинтересовани могу да се јаве на телефон 061/322-99-01.

Kинтаманка
Женка која неодољиво подсећа на ретку
расу кинтаман тражи нови дом, јер је недавно избачена испред градског прихватилишта ЈKП-а „Хигијена”, где се и сада налази.
Она је стерилисана, обележена микрочипом и вакцинисана, тако да нови власник неће имати никаквих обавеза око
ових важних процедура. Важно је само да
удомитељ буде одговоран, као и да има
услове за удомљавање кућног љубимца и
сагласност других укућана.
Све информације се могу добити позивом на телефон
013/352-148.

Све информације о овој акцији могу се добити на телефоне
352-148 и 064/21-74-880 или на имејл адреси
ljubimci@gmail.com.
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СЕНИОРСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У АТЛЕТИЦИ

TCR ШАМПИОНАТ ИСТОЧНА ЕВРОПА

СТЕФАН МИХАЈЛОВ – РАМЕ
УЗ РАМЕ С НАЈБОЉИМА

БОРКОВИЋ ОСВОЈИО ТИТУЛУ

Максималан учинак
и у Чешкој

Крај сезоне 18.
октобра у Мађарској

Нема више никакве дилеме.
Стефан Михајлов је најбржи
Панчевац, иако има само деветнаест година. Овај скромни момак са Стрелишта показао је то небројено пута да
сада... Али Стефан је најбржи
и у свом клубу, у великој Црве ној зве зди, не ка да шњем
шампиону Европе у атлетици.
Прошлог викенда у Новом
Пазару је одржано сениорско
Првенство Србије, на коме је
наш млади суграђанин, још
увек јуниор, поново задивио
спортску јавност. У конкуренцији осам најбржих атлетичара у држави, у великом финалу, као једини јуниор, Стефан је освојио бронзану медаљу, с новим личним рекордом у трци на 100 метара, који сада износи 10,85 секунди!
Уз све то Михајлов је био и
члан Звездине штафете која
је у надметању на 4 x 100 метара освојила вицешампионску титулу.
Другог дана сениорског државног шампионата најбржи
јуниор Србије Стефан Михајлов наставио је да остварује
сјајне резултате. Чак два пута

оборио је свој лични рекорд
у трци на 200 метара.
У квалификацијама је био
први у својој групи, с временом 22,15 секунди, а у финалу, с најбржим сениорима у
Србији, браћом Кијановић и
осталим сјајним тркачима,
успео је да освоји бронзано
одличје, уз нови лични рекорд, који сада износи 21,80
секунди.
За само седам дана Стефан
је освојио шест медаља: три
златне на јуниорском Првенству Србије у Крушевцу и сребро и две бронзе на сениорском шампионату у Новом
Пазару.
Ово је успех који једноставно не сме да прође неопажено. Људи који воде бригу о
спорту у нашем граду, сам
клуб Црвена звезда, привредници који имају друштвену
одговорност, не смеју да дозволе да се овакав таленат
сам пробија (уз подршку породице, наравно) кроз искушења која су пред њим. Људи, ту у нашем комшилуку
станује шампион...
Момчино, свака ти част!

УСПЕШАН ВИКЕНД НАШИХ СУГРАЂАНА

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ПАНЧЕВАЦА
Отворено појединачно првенство Војводине
у атлетици за јуниоре одржано
је 6. септембра
у Новом Саду.
Атлетски
клуб Тамиш је
представљала
Сања Марић,
која се и овог
пута надметала
с три године
старијим ривалкама. Она је у
јакој конкуренцији освојила
друго место у
дисциплини
800 метара, с
резултатом
2:17,92.
У суботу, 5.
септембра, у
Сремској Митровици је одржан јак атлетски митинг за
млађе узрасне категорије. АК

Динамо је имао три представника, а освојио је две златне
медаље.
Марија Мркела је победила у трци на 200
м, с новим личним рекордом
од 25,76, а
Алекса Живанов је тријумфовао у бацању
копља, с резултатом од 52 метра. Успешан
наступ је имала
Лана Цветкоски
у бацању диска.
Она је диск бацила готово 24
метра и заузела
шесто место. То
је њен лични рекорд и она се
полако приближава најбољима
у Србији.

Наш суграђанин, српски аутомобилиста Душан Борковић завршио је и шесту узастопну трку победом, па је с максималним бројем бодова, један викенд пре краја такмичења, већ
обезбедио победничку титулу
у шампионату TCR Источна
Европа.
Српски ас у генералном поретку сада има 150 бодова, 84
више од другопласираног, што
му је омогућило чврсту позицију на челу табеле пре самог
финиша шампионата на „Хунгарорингу”.
Првог дана такмичења, прошлог викенда, Душан Борковић је остварио блиставу победу на стази Брно у Чешкој.
Након одличних квалификација и освајања пол-позиције у
обе трке Борковић је сјајним
стартом и одличном вожњом
током целе трке чврсто држао
прву позицију и кроз циљ прошао с готово осам секунди предности у односу на другопласираног Сандра Соубека, који је
иза себе оставио Пољака Јаблонског. Наш возач М1РА тима, у сарадњи с НИС Петрол
рејсинг тимом, био је, једноставно, незаустављив.

– Задовољан сам вожњом и
могу рећи да је све било како
треба, осим што сам унутар
аутомобила осетио проблем с
до да тим ки ло гра ми ма ко је
имам и овог викенда. Баласт
се највише одразио на гуме,
које су се немилосрдно трошиле јер стаза у Брну, за разлику од оне у Словачкој, има
доста промена праваца и нема времена да се гуме мало
охладе. Најважније је да се
овај проблем није одразио на
моју вожњу – рекао је Душан
после првог тркачког дана у
Чешкој.

Све је било како треба и у
другој трци. На основу квалификација Борковић је имао
обезбеђену пол-позицију, а након лошег старта већ у првом
кругу је повратио лидерску позицију и још једном беспрекорном вожњом и у другој трци у Брну конкуренте је оставио далеко иза себе.
– Пресрећан сам исходом
овог тркачког викенда, али и
целим шампионатом. Ове године ми је било најважније да
спасем сезону и да се такмичим. Показало се да је TCR Источна Европа био прави избор.

Без обзира на то што наредни
тркачки викенд за мене практично нема такмичарски карактер, ја ћу и преостале две
трке извести за своју душу и
фанове најбоље што знам. Уједно ћу се припремати за наредну годину, јер је свака вожња
на стази драгоцена. Свакако
обећавам својим навијачима да
ће се и на „Хунгарорингу” чути само српска химна – рекао
је Борковић након такмичења.
Так ми че ње TCR Ис точ на
Европа завршава се 17. и 18.
октобра на „Хунгарорингу” у
Мађарској.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„БРЗИ ВОЗ” НА ЧЕЛУ КАРАВАНА
Фудбалери Динама 1945 настављају да нижу успехе у Српској лиги група „Војводина”.
После пет одиграних утакмица момци које предводи тренер Жарко Тодоровић налазе
се на челу табеле, са 12 бодова. Прошлог викенда на Градском стадиону у Панчеву пао
је и ривал из Перлеза: Динамо
1945 – Војводина 1928 2:0 (0:0).
Домаћи тим је од првог минута стварао шансе пред голом
противника, али је тек у другом полувремену стигао до победе и освојио нова три бода.
У другом полувремену домаћи тим је имао потпуну иницијативу и прилике које Аничић,
Џугурдић и Златковић нису искористили. Гости су два пута опасно запретили из контранапада,
али је одлични голман Миљан
Анџић сјајно интервенисао и сачувао свој тим. Бункер гостију
коначно је пробијен у 73. минуту. Аничић је идеално центрирао, а Немања Златковић је с
десетак метара шутирао и лопту послао на право место – у
мрежу гостију из Перлеза. Коначан резултат је поставио Игор
Аничић голом из једанаестерца
у последњем минуту утакмице.
– Још увек смо на почетку, а
најважније је да су сви играчи

здрави и да смо у првих пет
кола оправдали очекивања која смо имали пред сезону. Тренер Тодоровић са својим сарадницима добро ради и то даје резултате које смо желели
да направимо у новом првенству. Сада смо на челу табеле
и сигурно је да желимо да се
задржимо што дуже на том месту. Имамо квалитет за то, чак
и за већа дела. Идемо утакмицу по утакмицу и за нас је свака наредна важна. Нема опуштања и морам да истакнем
да је тим састављен од играча

који су прави професионалци
и који могу да изнесу терет који се од њих очекује – рекао је
председник Динама 1945 Милош Ђукановић.
Динамо 1945 играо је у саставу: Анџић, Аничић, Радовановић (Брајовић), Каранфиловски, Крмар, Џугурдић (Јаковашић), Радисављевић, Бодловић, Крстић, Осман (Ахчин) и
Златковић (Дринић).
– Били смо бољи од ривала
током целог сусрета и успели
смо да на крају освојимо нова
три бода. Задовољан сам тре-

нутно својим играма и головима, јер имамо добру и квалитетну екипу и очекујем да ћемо наставити у истом ритму.
Атмосфера у клубу је позитивна, тим је састављен од играча
који су играли у Суперлиги и
иностранству, тако да су наши
резултати у овом тренутку реални – истакао је фудбалер панчевачког тима Игор Аничић,
који је у досадашњем току првенства постигао четири гола.
Наредно искушење Динамо
1945 има у Бачкој Паланци, где
ће се састати са Старим градом.

С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

„ДРУЖИНА” САКУПЉА ПЕХАРЕ
Прошлог викенда у Врбасу је
одржано Првенство Војводине
за јуниоре и сениоре у гађању
из серијске ваздушне пушке, на
којем су чланови СД-а „Панчево 1813” били веома успешни.
Ива Ракоњац је тријумфовала у категорији јуниорки, с 365
кругова, Теодора Кондић је била трећа, а Ана Токић шеста.
Екипа јуниорки је била убедљиво прва, с 1.062 круга, док је
тим сениорки заузео треће место захваљујући Ани Токић, Бисерки Гагић и Снежани Фодор.
За сениоре су наступили Далибор Павловић, Јован Павлица
и Борис Драгојевић, а освојили
су пето место екипно.

Пр вен ство Вој во ди не за
пионире одржано је у нашем
граду.

У гађању из серијске ваздушне пушке и мушка екипа (Огњен Лу кић, Ог њен Бун чић,

Немања Ђорђевић) и женска
(Ива Ракоњац, Теодора Кондић, Катја Богдановић) из Панчева пласирале су се на четврто место. Појединачно је Ива
Ракоњац била прва, а Теодора
Кондић друга.
Екипно надметање пиштољаша донело је сребрна одличја и мушком и женском тиму
СД-а „Панчево 1813”. За екипу дечака су пуцали Марко
Нинковић, Немања Ђорђевић
и Огњен Бунчић, а за девојчице Асја и Катја Богдановић и
Марија Петровић.
Мар ко Нин ко вић је три јумфо вао у по је ди нач ном
надметању.

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ПЛИВАЈУ ЗА
МЕДАЉЕ...
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ИСТОРИЈСКИ ТРИЈУМФ ЖЕЛЕЗНИЧАРА

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Фудбал

На летњем Првенству Србије
у пливању за ветеране одличне резултате остварили су и
чланови ПК-а Спарта из нашег
града.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Лозница: ЛОЗНИЦА–ЖЕЛЕЗНИЧАР
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Б. Паланка: СТАРИ ГРАД – ДИНАМО 1945
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
С. Црња: БУДУЋНОСТ–БОРАЦ
Омољица: МЛАДОСТ – Ц. ЗВЕЗДА
недеља, 16 сати
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Баранда: РАДНИЧКИ–ЈУГОСЛАВИЈА
Иваново: СТРЕЛА – Ц. ЗВЕЗДА
С. Тамиш: СТАРИ ТАМИШ – СПАРТАК 1911
Б. Н. Село: СЛОГА – ПАРТИЗАН (Г)
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ТЕМПО
Панчево: МУНДИЈАЛ–ПОБЕДА
Опово: ОМЛАДИНАЦ 1927 – ЈЕДИНСТВО

Магда Ђерфи се надметала
у групи пливачица од 50 до
54 године, а победила је у тркама на 50 м прсно, 50 м краул и 50 м леђно. Гордана Крстић се такмичила с ривалкама од 55 до 59 година. Била је
најбржа на 50 м краул и 50 м
леђно, док је на 50 м прсно
освојила сребро. У истој старосној конкуренцији Здравко
Радић је заслужио златна одличја на 50 и 100 м краул,
док је Стојан Башарагин тријумфовао на 50 м леђно, а на
50 м краул трећи стигао на
циљ. Мешовита штафета коју
су чинили поменути пливачи
победила је у трци на 4 x 50 м
краул.
Такмичаре је предводио тренер Ненад Јовић.

СА ТАРЕ У
НОВЕ ПОБЕДЕ
Млади тамичари Карате клуба
Динамо јуниор Александар Здешић и млађи сениори Урош
Петровачки, Никола Ивановић
и Дарко Спасковски боравили
су на припремама репрезентације Србије на Тари.

Сви учесници кампа радили су под стручним надзором
савезних селектора за кате и
борбе.
Такмичари сада настављају
рад у клубу и чекају се информације од људи из Карате федерације Србије и Карате савеза Војводине о предстојећим
активностима по новом календару такмичења.
Све такмичарске групе Карате клуба Динамо и групе најмлађих такмичара у обуци почеле су да раде у сали „Партизана” 1. септембра.

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Војловица: МЛАДОСТ–БОРАЦ
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–ДОЛОВО
Ковин: КОЛОНИЈА–БУДУЋНОСТ

Прошлонедељни
резултати
Фудбал
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ЗЕМУН 2:0

Ковачевић и Станић
за спортске анале
Следи искушење
у Лозници
Петак, 4. септембар, остаће заувек упамћен у спортској историји нашег града. Тог дана је
ФК Железничар ушао у друштво бесмртних, највећих клубова у нашој земљи. Популарна „стара дама” с Тамиша остварила је свој први, историјски
успех у Првој лиги Србије.
У Панчеву је гостовао бивши суперлигаш, али и поред
тога био је то дан за „Жељину”
победу: Железничар–Земун 2:0
(1:0).
У битку за бодове, у једном
од најважнијих мечева у историји дугој више од седам деценија, другове је повео капитен
Данило Ковачевић, а поред њега, срце на терену оставили су
и: Бо јан Кне же вић, Ду шан
Плавшић, Филип Јовић, Немања Марковић, Милан Зорица,
Ни ко ла Ми тро вић, Јор дан

Јовановић, Митар Радивојевић,
Предраг Станимировић и Милош Савановић. Део Железничара, јер Железничар је тим,
били су и: Иван Лучић, Георгије Јанкулов, Драган Дашић,
Лука Петровић, Вукашин Јовковић, Лука Стојановић, Марко Стојанов, Лазар Марковић,
Александар Милин, Бојан Трипковић и Петар Станић.
Тим тренера Марка Перовића имао је теренску иницијативу од самог почетка, ушао је
у меч са жељом да тријумфује
и – успео је!
Браву гостију откључао је
Данило Ковачевић. Тај искусни фудбалски лисац нашао
се на правом месту у 40. минуту, када је трзајем главе крунисао сјајну акцију свог тима,
коју је из корнера започео Митровић, а наставио Радивојевић. „Жеља” је могао сав посао да заврши почетком другог полувремена, после одличне мајсторије Ковачевића и
Са ва но ви ћа, али фуд бал ска
правда је задовољена у последњим ми ну ти ма утак ми це.

Сјајни Петар Станић је са шеснаест метара послао прави
пројектил у мрежу гостујућег
тима, за коначан резултат: Железничар–Земун 2:0!

можемо пружити још једну квалитетну партију – рекао је после меча капитен Железничара
и најбољи појединац сусрета са
Земуном Данило Ковачевић.

ПРО МЕ НА НА МЕ СТУ ТРЕ НЕ РА
После меча са Земуном тренер Марко Перовић одлучио
је да се повуче с клупе.
– Дошло је до споразумног
раскида уговора са шефом
стручног штаба Перовићем,
коме захваљујемо на досадашњој сарадњи и желимо му
све најбоље у наставку каријере. За кратко време оставио је сјајан утисак и надам
се да ће нам се путеви опет
укрстити. Екипу ће предводити досадашњи помоћник
Марко Андрејић, који одлично познаје екипу и лигу и
имаће подршку свих нас – рекао је спортски директор Железничара Саша Радуловић.
– Јако важна победа. Добром
и сигурном игром успели смо
да стекнемо предност и да на
крају славимо. Драго ми је да
сам својом игром допринео што
смо против јаког ривала остварили прву победу ове сезоне.
Имали смо још неколико прилика, али најбитније је да су
бодови остали на нашем стадиону. Има још много утакмица
и бодова у оптицају, желимо
што бољи пласман, хоћемо да
будемо међу првих десет екипа. Очекујемо тешко гостовање
у Лозници. Идемо да се надигравамо против домаћина који
такође жели бодове. Знамо да
ће бити тешко, али нема предаје и сви заједно верујемо да

Тренер Марко Перовић,
који је пре два месеца дошао на клупу Панчеваца,
после одлуке о повлачењу
рекао је:
– Ово је само моја одлука.
Имао сам одличну сарадњу
с председником Зораном
Наунковићем и његовим сарадницима, као и са свима
у клубу. После два пораза и
ремија нисам желео да
одем, али после победе над
Земуном одлучио сам се на
тај корак. Можда смо могли
још који бод да освојимо,
али шта је – ту је. Клубу желим све најбоље у наставку
сезоне.
Похвале на рачун домаћег
тима имао је и стратег Земунаца Милан Ристић:
– Честитам домаћину на победи, али и мојим момцима на
игри у првом полувремену. Гостовање у Панчеву памтићемо
по лепом и поред пораза. Прелеп спортски центар, одличан
терен, људи љубазни... Величина клуба се види по ситницама
и сигуран сам да „Жеља” неће
имати проблема око опстанка
у лиги – имао је само речи хвале Милан Ристић.
Железничар сада има четири бода. Велики камен пао је
са срца свим симпатизерима
клуба и сви очекују наставак
„жетве”...

ТРЕНЕР МАРКО КРСТИЋ ОКУПИО РУКОМЕТАШИЦЕ

ЖРК ПАНЧЕВО ОПЕТ У ПОГОНУ
После дуже паузе првог дана
сеп тем бра
ру ко ме та ши це
ЖРК-а Панчево започеле су
припреме за нову сезону у Супер Б лиги. На првом окупљању је било петнаестак девојака, али најважније је то што је
готово комплетна екипа из прошле сезоне остала на окупу.
– Засад све иде по плану.
Припреме спроводимо у Панчеву, а од наредног викенда
почињемо да играмо контролне утак ми це. За хва лио бих
управи клуба, која је учинила
максималне напоре да задржи костур тима, па тако имамо јако мало промена у екипи. Отишле су Тамара Петковић и Тијана Ристић, а неће
играти ни Невена Џелајлија,
која је у другом стању. Наше
ве ли ко по ја ча ње је Ти ја на

Симатовић, која је дошла из
Јуниора, а довели смо и младе рукометашице Црвене звезде, сестре Дијану и Бојану
Ба ла бан. Пр вом ти му ће мо
прикључити и неколико девојака из омладинског погона.
С много оптимизма очекујемо почетак нове сезоне. Екипа је млада и перспективна,
све девојке ће добити шансу
да играју и надам се најбољем
– рекао је тренер ЖРК Панчева Марко Крстић.
Почетак Супер Б лиге планиран је за 10. октобар.

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ВОЈВОДИНА 1928 2:0
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Старчево: БОРАЦ – ЈЕДИНСТВО (БК)
Чента: БАНАТ–МЛАДОСТ

0:1
0:4

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ПОТПОРАЊ
Идвор: ПОЛЕТ–СЛОГА
Гај: ПАРТИЗАН – СТАРИ ТАМИШ
Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА–СТРЕЛА

0:2
1:3
4:1
2:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – МУНДИЈАЛ 1:0
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ЈЕДИНСТВО
Долово: ДОЛОВО–ПРОЛЕТЕР

4:0
5:3

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ВЛАДИМИРУ
ДВА ЗЛАТА
У Спортско-рекреативном центру „Кошутњак” у суботу, 5.
септембра, одржано је појединачно и екипно Првенство Србије у пливању за ветеране.
Надметало се преко 60 такмичара у обе конкуренције, из
14 клубова, а боје Динама представљао је Владимир Благић,
који се такмичио у групи пливача од 55 до 59 година.

Он је освојио најсјајнија одличја у дисциплинама 50 и 100
метара прсним стилом.
У ПК-у Динамо верују да ће
у наредном периоду још неко
од његових чланова запливати
у категорији мастерс.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Стране припремио

Александар
Живковић
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Ле6
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

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

Кад се насучеш
У тренуцима у којима се осећаш беспомоћно...
Па – мислиш да ти нема помоћи.
Нема великих идеја које насуканог могу да извуку.
Преостаје само једноставност...
Уосталом, као и увек.
Сетиш се да вредиш.
Себи и другима.
Тим редом.

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

Елена, Јаћимовићи,
Браниславе, честитамо!
Од првог октобарског броја „Панчевац”
ће стизати на вашу адресу.
Редакција

Успели смо да се бар мало оку
пам
показује колико је само купача о пред крај лета у Будви... Слика
... Верујемо да је ружан пер
иод за нама.
Поздрав од Елене

Режиш и лајеш

Велики поздрав редакцији „Панчевца” с прелепог Златибора.
Слика је направљена на водопаду Гостиље.
Породица Јаћимовић, деда и баба са унуцима Рељом и Емилијом. Стојмен

Није добро да се љутиш у моментима уплашености.
То ничему и никоме не служи.
Посебно не теби.
Кад режиш и лајеш на околину, она ти истом мером враћа.
Зато се зове околина.
Мораш да кренеш од есенције свог страха.
Да је откријеш.
Па да се страху супротставиш оном ствари.

Поглед ка огледалу

Поздрав редакцији најстаријег недељника на
Балкану из нашег прелепог манастира Манасија.
Бранислав

Не постоји лоше време за интроспекцију.
Озбиљно гледање себе изнутра је нужно.
Ако хоћеш да се осећаш лепо.
Друга је прича ако желиш да имаш искривљену слику.
Лепа и добра сам особа.
Само мало крива.
Необично, не личим на себе.
Јок, би кул, би јорселф.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Невена
Гаврановић,
ученица:
– У суботу сам у
школи. Потрудићу се да
ове дане искористим
да се посветим и
актуелним задацима и
стварима које нисам
поновила од прошле
године.

Мина Кораћ,
ученица:

Максим Крумес,
ученик:

– Први дан ћу
провести у школи.
Остатак викенда
ћу се одмарати,
вежбаћу клавир.
Волела бих да успем
и нешто да прочитам.

– Вежбаћу, углавном.
Виолина и контрабас
су ми два главна
инструмента. Почела је
школска година, па ћу
се трудити да не
изостајем. Гледаћу
филмове с другарима,
ништа специјално.
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