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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

ИНТЕРВЈУ: САША ПАВЛОВ, ГРАДОНАЧЕЛНИК ПАНЧЕВА

Пише: Мирјана Марић

Од почетка ситуације изазване
коронавирусом, која није заобишла ни нашу земљу, једино
што се може закључити јесте
да је, поред опасности од оболевања, велики број људи био
изложен и обиљу дезинформација које су долазиле са свих
страна.
У нашој земљи ванредно стање је укинуто 6. маја, али су извесне мере остале на снази. Јасно је дефинисано како треба
да се понашамо у јавном превозу, угоститељским објектима, на јавним местима... А оно
што је изричито наглашено јесте неопходност да се поштује
социјална дистанца. Међутим,
и док је вирус био у јеку, многи
људи се нису придржавали тога, па како је дошло до попуштања мера, све се вратило у
„нормалу”. Мере такође показују да би требало да се опустимо. Надлежни су утврдили да у
затвореном може да се окупи
петсто људи, а за догађаје на
отвореном нема ограничења.
Ове године ће се ипак одржати
„Exit” и „Beer Fest”...
С друге стране, стручњаци
нам шаљу мешовите поруке.
Кажу, опустите се и живите
нормално јер крива опада, и
даље има оболелих, али то иде
неким очекиваним током.
Други пак сматрају, изгледа,
да ће неке мере морати да се
врате... Очекивано или не, корона је ових дана стигла и у
студентске домове, школе... И
као да се враћамо на почетак.
Да ли смо се ми превише опустили јер нам је недостајала
слобода кретања или ипак верујемо у оно што говоре? Да ли
ипак треба мало да се плашимо, или да се опустимо? Хм?
И како заштитити себе и понашати се нормално уједно.
Многи људи немају луксуз да
путују колима сами на посао, а
аутобуси су, због проређених
полазака, препуни. Носили
маске или не, превише је људи
на малом месту. Избора нема.
Велика збрка и даље траје,
опречне поруке долазе са свих
страна, и јасно је да нам је неопходно да се медијски описменимо, и да из свега извучемо
оно што је најкорисније за нас.
А ситуација с коронавирусом
је заправо иста као и у животу.
Не играјте се ватром, да се не
бисте опекли. Ставите маску
на лице кад год је то неопходно, доћи ће дан када ћемо коначно да је одложимо и заиста
наставимо да живимо!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

ПАНЧЕВО – ГРАД ЛЕПЕ БУДУЋНОСТИ
На позив нашег листа да поразговарамо о ономе шта је у последње
време урађено у нашем граду, као и о
даљим правцима развоја Панчева,
одазвао се градоначелник Саша Павлов. Чињеница је да је у протеклих
годину дана Панчево често било помињано у великим медијима у вези
са страним улагањима. Зато смо
одатле и кренули.
ПАНЧЕВАЦ: Колика је вредност
страних инвестиција реализованих у
нашем граду у протеклом периоду?
– Реализовано је или је у процесу
реализације преко милијарду евра
нових директних инвестиција, углавном страних компанија. То су у северној пословно-индустријској зони:
немачке компаније ZF – вредност инвестиције у до сада две окончане фазе 160 милиона евра, и „BROSE” – инвестиција од 200 милиона евра, а ту је
и „NavalBox-CAL”, са улагањем од 70
милиона евра. У јужној индустријској
зони „НИС – Гаспромњефт” уложио
је у изградњу постројења Дубока прерада 330 милиона евра, а компанија
„Гаспром енергохолдинг” 180 милиона евра у термоелектрану–топлану на
гас. Изван дефинисаних индустријских зона имамо изградњу филмског
студија вредног седам милиона евра
продукцијске куће „Firefly Productions”, два малопродајна објекта трговинског ланца „Лидл” и пунионице
хелијума немачке компаније „Messer
Tehnogas AD” – вредност инвестиције
износи пет милиона евра.
Да држава није стекла углед захваљујући председнику Вучићу у
међународним оквирима, тешко да
би те компаније дошле у Србију.
Пратећи визију председника уз доследно вођену економску политику,
у Панчеву инвестирају најјаче светске компаније.
l Колико је Панчево уложило у
опремање северне зоне и с којим
циљем?
– Град је у периоду од 2015. до
2018. године урбанистичко-плански
дефинисао и потпуно инфраструктурно опремио 100 хектара северне
пословно-индустријске зоне, за шта
је издвојено 840 милиона динара. У
рекордном року од 2018. године до
данас свих 100 хектара заузели су поменути страни велики инвеститори и
неколико домаћих. На овај начин
Град је реализовао свој примарни
стратешки циљ – стварање услова за
реиндустријализацију Панчева, која
је била могућа само привлачењем капитално интензивних инвестиција
као што су наведене. Из примарног
циља проистекли су и остали: смањење броја незапослених, повећање јавних прихода, повећање обима пословања и прихода градских јавних комуналних предузећа, развојна шанса
за домаћу привреду из сектора
ММСП, развој сектора услужних делатности, подизање квалитета живота грађана Панчева кроз побољшање
њиховог материјалног положаја подстицањем конкуренције на тржишту

Љубавна игра.
На Тамишу, ових дана
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Градоначелник Саша Павлов испред мапе северне зоне
рада и унапређење процеса образовања кроз реално увођење елемената
дуалног образовања.
l Колико ће нових радних места
бити отворено и какви су подаци о
незапослености данас?
– Планирано је да директне инвестиције у граду Панчеву обезбеде
минимално 4.000 нових радних места. С обзиром на то да ће ова пуна
планирана запосленост бити остварена у наредне две до четири године,
а да је до сада реализовано тек око
20 одсто планираног капацитета запошљавања, могу да констатујем да
су упркос томе већ сада импозантни
резултати и статистички подаци који
се односе на пад незапослености односно раст запослености. Ово је свакако резултат и добро осмишљених
и реализованих мера из локалног акционог плана запошљавања који је
довео до константног раста броја регистрованих привредних друштава и
предузетника у Панчеву, а самим
тим и пласмана домаћег инвестиционог капитала. Конкретно, након лоше спроведене својинске трансформације великих система који су пословали у Панчеву, 2012. године затекли смо 11.577 евидентираних незапослених, да би у марту ове године
тај број био скоро преполовљен –
6.635. Тиме је први пут у последњих
двадесет година проценат незапослености пао испод 10 одсто – у овом
тренутку износи 8,5 одсто. Паралелно с тим вредно је из аспекта генерисања јавних прихода напоменути и
евидентирани раст броја запослених
према месту пребивалишта, који је
2016, од када се води оваква евиденција, износио 34.737, а у овом тренутку 37.990. Посебно вредан податак у овом контексту је и раст просечне зараде, која је 2012. на много
мањи број запослених износила
47.558, а данас је 59.405 динара.
l Шта подразумевате под реиндустријализацијом и ребрендирањем
Панчева?
– Наш град је у оквирима некадашње државе био носилац економског развоја и центар индустријске
производње. Наша процена на почетку мандата била је да Панчево
има ту индустријску традицију и
унутрашње капацитете и резерву да
поново постане добро место за привређивање и средиште и покретачка
снага економске експанзије Србије.
Сада сам сигуран да смо то чему смо
се потајно надали на почетку за врло кратко време и остварили. Панчево је данас град у коме су сконцентрисане капитално најинтензивније инвестиције које су привучене у
нашу земљу, а чему у прилог говори
и чињеница да је наша Влада све инвестиције немачких компанија у северној зони прогласила за инвестиције од државног значаја. Панчево
наставља и надограђује своју индустријску традицију и то је суштина
појма реиндустријализације. Али ми
смо водили бригу и о томе да наш
град буде и добро место за живот. Зато смо при избору инвеститора на

првом месту водили рачуна о еколошким стандардима које будућа производња мора да задовољи, затим о
перспективи и одрживости бизниса
инвеститора, а тиме и одрживости
радних места и везаности производног процеса великих инвеститора
који су дошли у наш град са сектором ММСП, ко ји представљају
кичму локалног економског развоја,
и с мрежом наших образовних установа. Све ово је део ребрендирања
града у смислу његовог одрживог
развоја као средине погодне и за живот, а да је и ту наша процена била

Пратећи визију
председника Вучића
уз доследно вођену
економску политику, у
Панчеву инвестирају
најјаче светске компаније.
прилично реална, говори никад интензивнија стамбена из градња и
озбиљан популациони раст у последње четири године.
l Кажете да је Панчево „озбиљан
град”. Ко ји још по ка за те љи сем
већ на ве де них пот кре пљу ју ва ше
тврдње?
– То су озбиљна средства уложена у
будућу модернизацију обављања комуналних делатности, модернизација и усаглашавање процеса образовања с потребама тржишта рада, позитивна популациона политика, раст
еколошких стандарда живљења кроз
модернизацију јавног саобраћаја,
гасификацију града, изградњу постројења за прераду отпадних вода с
недостајућом канализационом мрежом, чишћење дивљих депонија и велика издвајања у области пружања
здравствених и социјалних услуга,
као и културе и спортске инфраструктуре, која треба да буде доступна у првом реду деци, а онда најширој популацији наших суграђана.
l На шта ће се Град фокусирати у
наредном периоду?
– Улазимо, у периоду од минимално четири године, у нову развојну фазу, која се састоји из озбиљне и темељне реконструкције градске инфраструктуре, модернизације и побољшања пружања комуналних услуга и развоја терцијарног и квартарног
сектора привреде. Највећи пројекти
који су пред нама су реконструкција
тамишког кеја и централног градског
трга кроз фазно извођење радова, те
изградња најсавременијег постројења
за пречишћавање отпадних вода са
близу 175 километара недостајуће
канализационе мреже пре свега у насељеним местима. На овај начин наш
град ће бити један од ретких са овако
модерним и функционалним постројењем чијом изградњом ће бити подигнут и заштићен квалитет подземних вода и отворених токова наших

река и каналске мреже. Исто тако грађани и индустрија добиће инфраструктуру овог типа највишег квалитета. Вредност пројекта је 44 милиона
евра и биће финансиран средствима
Владе Србије и Града Панчева. Важни
су и фазна изградња кишне канализације у граду, замена старе водоводне
мреже, реконструкција, те ревитализација и изградња око 37 километара
мреже локалне путне инфраструктуре, па смо зато ушли у пројекат
десетогодишњег
јавно-приватног
партнерства у овој комуналној делатности. По први пут ће бити у континуитету обезбеђено редовно зимско и
летње одржавање ових путева, не само у граду него и у руралним срединама. Вредност ове инвестиције је
преко шест милијарди динара. Нисмо заборавили ни на модернизацију
система јавног осветљења, увођење
нових аутобуса највиших еколошких
стандарда у систем јавног превоза са
измештањем аутобуске станице и радионице из центра града, тоталну реконструкцију Опште болнице, завршетак зграде Завода за јавно здравље,
изградњу нових вртића уз друштвену
одговорност великих компанија које
инвестирају у Панчево, подизање туристичких капацитета…
l Најавили сте уређење кеја…
– Нова панчевачка променада биће
понос свих Панчевки и Панчеваца и
туристичка атракција свим посетиоцима нашег града, са садржајима намењеним мајкама с децом, спортистима и рекреативцима, уметницима,
љубитељима природе. Тиме ћемо коначно остварити вечиту тежњу за спуштањем града на реке. Међутим, реконструкција кеја прво је у функцији
подизања ефикасности и утврђивања
одбрамбеног механизма града од поплава, а затим омогућавања суграђанима да се преко планиране пешачке
пасареле упознају с лепотама зелене
оазе као што је Градска шума, чиме
ће бити омогућено да и с копна можемо доћи до две куле светионика,
бренда нашег града.
l Шта има ново у вези с побољшањем саобраћајне повезаности с
Београдом?
– С увођењем новог градског превозника – „Пантранспорта”, сигуран
сам да ће саобраћај на релацији Панчево–Београд бити више од задовољавајућег. Следећи степеник је улазак „Беовоза” у Панчево. Око тога су
обављени разговори с надлежним секретаријатом ГУ у Београду и дефинисана је динамика будућих корака.
Прво је неопходна измена појединих
законских решења из ове области,
коју је Град Београд већ иницирао, с
обзиром на то да је „Беовоз” њихова
комунална делатност. Након тога
„Инфраструктура железнице” треба
да набави потребан број композиција, а паралелно с тим градови треба
да утврде модалитет наплате ове
услуге и поделе приходованих средстава. Интерес нас као градских
управа и наших суграђана је да то буде реализовано најбрже могуће.
С. Трајковић
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НА УЛИЦАМА УСКОРО НОВИ АУТОБУСИ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ЗА БРЖИ, БОЉИ И ЕФИКАСНИЈИ ПРЕВОЗ

Завод „Панчевац”
први у свему

„Мерцедесова”
возила намењена за
међуградски превоз,
најпре за линију
ка Београду
Прошлог петка је „Пантранспорт”, фирма с којом је Град
Панчево склопио уговор о јавно-при ват ном парт нер ству,
приказао представницима медија четрнаест нових аутобуса
из Турске, који ће од 15. јуна
саобраћати на градским линијама у Панчеву. Преостало је
да стигне још дванаест оваквих
возила.
Према речима Радомира Видојевића, директора „Пантранспорта”, педесетак „Мерцедесових” аутобуса намењених за
међуградски превоз, најпре за
линију ка Београду, биће набављено у наредном периоду. Он
је додао да се обавезе о набавци возила из концесионог уговора о јавно-приватном партнерству реализују брже него
што је тим актом предвиђено.
Рекао је и да је инвестиција
набавке шездесет нових возила вредна девет милиона евра.
Савремена возила опремљена су моторима с ниском емисијом угљен-диоксида, климауређајима и електронским системом овере карата.
Сувласник „Пантранспорта”
Дејан Петковић објаснио је да

ће систем електронске наплате карата бити потпуно функционалан од септембра, када
ће карте моћи да се купују преко интернета и да се плаћају
телефоном у возилима.
Градоначелник Саша Павлов
казао је за „Панчевац” да је
сигуран да ће грађани бити
изу зет но за до вољ ни но вим
превозником.
– Сматрам да грађани заслу жу ју ре до ван, по у здан и
еколошки безбедан саобраћај,
и то је разлог због ког смо
ушли у јавно-приватно партнер ство. „Пан тран спорт” ће
обављање комуналне делатности јавног превоза започети
15. јуна с делимичним, а од 1.
септембра с пуним капацитетом у погледу нових возила,
чија је набавка једна од почет них оба ве за при ват ног

партнера поред изградње нове
аутобуске станице и машинске

ра ди о ни це. Јав ни пре воз у
Панчеву биће један од најмодернијих у Србији, обављаће
се са шездесет потпуно нових
аутобуса и минибуса највиших еколошких стандарда, с
нај мо дер ни јим
си сте мом
наплате карата – најавио је
Павлов.
Це ло куп на ин ве сти ци ја у
овом парт нер ству из но си
1.200.000.000 динара на терет
приватног партнера, а Град ће
износом од 250 милиона динара годишње наставити субвенционисање појединих категорија наших суграђана.
С. Трајковић

ГРАД ПРО ТИВ ДИВЉИХ ПРЕ ВО ЗНИ КА
Проблем дивљих превозника на линији према Београду треба да реше инспекцијски, полицијски и судски
органи, рекао је градоначелник Павлов. Додао је:
– Међутим, с обзиром на
то да је град Панчево сада
добио новог градског превозника, који је обезбедио потребне капацитете за тачан,
квалитетан и безбедан превоз наших суграђана за Београд, и ангажовање Града по
овом проблему у наредном
периоду биће у складу с новонасталом ситуацијом. Јер,

све супротно у односу на такво поступање било би просипање јавних средстава, а
то нећемо дозволити.
За наш лист је казао и да
је следећи степеник ка побољшању саобраћајне повезаности с престоницом улазак „Беовоза” у Панчево. Обављени
су разговори с надлежнима
из Београда и дефинисана је
динамика будућих корака. Павлов није могао са сигурношћу да дефинише време реализације овог посла, али ће
се сви потрудити да то буде
најбрже што је могуће.

Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
не ки од нај це ње ни јих
стручњака из Клиничког
центра Србије, Опште болнице Панчево и са Института „Дедиње” у Београду.
Сви спе ци ја ли стич ки
прегледи обављају се само суботом, а заказују се
радним данима путем телефона 013/21-90-900 и
013/21-90-903.

Опште болнице Панчево.
Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира Завод „Панчевац”, посебно онда када је неопходно урадити прегледе и
анализе на једном месту и
добити резултате што пре.
С тим у вези, треба подсетити и на то да се у Заводу,
примера ради, све врсте
лекарских уверења издају
за максимално два сата.
И овог месеца су у Заводу за клијенте осмишље-

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

Пакет 2

Пакет 3

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

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

„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ” ОКУПИО НАЈБОЉЕ ОФТАЛМОЛОГЕ
Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ
Дом здравља Палилула

Специјална очна болница почиње да ради 15. јуна
Након што су пандемија коронавируса и проглашење ванредног стања одложили почетак рада Специјалне очне болнице „Свети Василије Острошки”, отво ре не по чет ком
године у оквиру компаније
Ауто-центар „Зоки”, менаџмент те установе потврдио је
да болница почиње да ради у
понедељак, 15. јуна.
Специјална болница се налази у Улици Ђуре Јакшића 3,
у истој згради у којој су смештени и Завод за здравствену
заштиту радника „Панчевац”
и још неколико фирми у власништву истог предузећа.
– Отварање Специјалне болнице „Свети Василије Острошки” одговор је на све израженије потребе наших суграђана не само за операцијама

IN MEMORIAM

Карољ Лајко
Наш град је остао без још
једног спортског великана.
Умро је Карољ Лајко, вишеструки шампион Југославије у боксу, освајач двеју бронзаних медаља на балканским првенствима и један
од најуспешнијих боксера
„Динама” свих времена.
Карољ је рођен 11. октобра 1943. године у Бечеју,
где је завршио основну и
средњу школу, а затим Факултет спорта и физичког
васпитања у Београду. Боксом је почео да се бави
1959. године у клубу „Братство и јединство” у Бечеју,
бранио је и боје „Црвене
звезде”, а 1965. постао је
члан панчевачког „Динама”,
с којим је 1968. године,
као капитен, освојио титулу екип ног шам пи о на
Југославије.
По завршетку каријере радио је као професор физичког у Гимназији „Урош Предић”, а од 1974. до 1978.
године активно се бавио и
суђењем у рингу.
Карољ Лајко је сахрањен
у среду, 10. јуна, на католичком гробљу у Панчеву.

ка та рак те, би ло о тро шку
РФЗО-а, било о сопственом трошку, већ и за другим врстама
офталмолошких прегледа и интервенција. Све прегледе и операције катаракте на најмодернијим и најсавременијим уређајима обављаће искусан тим
стручњака с Војномедицинске
академије и из Клиничког центра Србије. Тим наше болнице
чине, између осталих, др Владимир Драганић, проф. др Петар Алексић и др Биљана Драганић с ВМА, др Драган Станковић, начелник Очног одељења Опште болнице Панчево, др
Зоран Катнић, као и др Нада
Милић Зарић, дечји офталмолог и страболог, чланица Одељења за страбизам и амбиопију Kлинике за очне болести
Kлиничког центра Србије –

истакао је Зоран Пешевски, директор и власник предузећа
Ауто-центар „Зоки”, које је
оснивач Специјалне болнице
„Свети Василије Острошки”.
Отварање ове болнице значи
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. Поред тога, операцију ће о сопственом трошку моћи да обаве и пацијенти који нису на листи чекања,
при чему су и за њих предвиђене посебне погодности у виду одложеног плаћања на шест
месечних рата путем административне забране.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ
ПОВЕРЕНИШТВА

„ГАСПРОМ
ЕНЕРГОХОЛДИНГ”

ОРГАНИЗАТОРИ
ПОТВРДИЛИ

Карневал у Панчеву
19. и 20. јуна

Помоћ избеглицама
Повереништво за избеглице
града Панчева обавештава избегла лица с пријавом боравишта/пребивалишта на територији нашег града да је у понедељак, 8. јуна, расписан јавни
позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених
потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину петнаест
сеоских кућа и доделу пакета
помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја.
Рок за пријаву је 22. јул, а
образац и потребна документација могу се добити у канцеларији Повереништва у Градској
управи, радним данима од 8 до
14.30. Додатне информације заинтересовани могу добити путем телефона 308-818.
Д. К.

– Уз све то, свесни чињенице да поједини грађани живе
у тешким економским услови ма и да не ма ју оба ве зно
здравствено осигурање, предвидели смо и одређени број
гратис операција катаракте како бисмо им помогли да реше
тај, до сада непремостив, здравствени проблем – истакао је
Зоран Пешевски.
Поред операција катаракте, пацијенти ће у Специјалној болници „Свети Василије
Острошки” моћи да обаве и
све вр сте оф тал мо ло шких
прегледа, а на преглед ће моћи да дођу и деца. Детаљније
инфор ма ци је о ра ду ове
болнице, врстама прегледа и
начи ну за ка зи ва ња об ја в ићемо у на ред ном бро ју
„Панчевца”.
Д. К.

Обустава саобраћаја
у Спољностарчевачкој
„Гаспром енергохолдинг Србија ТЕ–ТО Панчево” обавештава грађане Панчева да
ће у периоду од 8. јуна до 1.
јула саобраћај у Спољностарчевачкој бити успорен.
Наиме, постројења ТЕ–ТО
повезују се на далеководну
мрежу, па ће због тога саобраћај до 1. јула на дневном
нивоу бити три пута по 20
минута у току радног времена прекинут. Развлачење,
затезање и демонтажа проводника радиће се: од 8. до
10. јуна; од 11. до 13. јуна;
од 16. до 18. јуна; од 19. до
20. јуна; од 21. до 23. јуна;
од 25. до 28. јуна и од 29. јуна до 1. јула.

Интернационални панчевачки
карневал одржаће се 19. и 20.
јуна – најавили су организатори те манифестације из удружења „Пријатељи Панчева”.
Карневал ове године слави пунолетство, будући да се одржава осамнаести пут. Велика
карневалска поворка заказана
је за 20. јун у 20 сати, а све групе које у њој желе да учествују
могу се пријавити најкасније
до суботе 13. јуна.
Услови за учешће и формулар могу се наћи на сај ту
www.karnevalpancevo.com, а затим попуњену пријаву послати на мејл karnevalpancevo@
gmail.com.

Заказивање радним данима 7–14
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
Завод „Панчевац” издваја се и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих, контролисаних и сумираних резултата могу добити за свега сат времена.
У Заводу ће ускоро почети да се проводи и амбулантна хирургија, а све интервенције, као и додатне
хируршке и консултативне
прегледе обављаће др Горан
Додевски, специјалиста абдоминалне хирургије из

ни и нови пакети услуга по
изузетно повољним ценама, а више о томе, као и о
додатним погодностима које остварују сви који поседују лојалти картице Аутоцентра „Зоки”, погледајте
на рекламним странама нашег листа.
До дат не ин фор ма ци је
можете добити на 013/2190-900 и 013/21-90-903,
а новости пратите и на
сај ту www.zavodpancevac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода. Д. К.

ПРОМО

КОМЕМОРАЦИЈА У ЧАСТ ДР НЕБОЈШЕ ТАСИЋА

Добар, частан, поштен

Дир љи ва ко ме мо ра ци ја,
људска, топла, организована је прошлог петка у част
недавно преминулог др Небојше Тасића. На једном месту, у просторијама Покрета слободних грађана, скупили су се његови најближи: породица и пријатељи.
Обратио им се прво Никола Ћурчин, иза ког су на
видео-биму пролазиле фотографије из Тасиног, доциног живота: рана младост,
венчање, деца...
– Таса је био човек велике
енергије и интелигенције, ширине и духовитости. Умео је
да иде до границе цинизма,

али никада није био малициозан. Имао је способност да
се нашали и пленио је врхунским метафорама. Осим
дивног породичног живота,
имао је и богат професионални, а био је увек и друштвено активан. Оставио нам
је јасан путоказ за интегритет. Таса није био човек који
очајава – рекао је Ћурчин.
Др Душан Стојић је затим
казао да нам је „дужност да
не тугујемо, него да славимо Тасиних 59 година живота”. Додао је да „лепота
слободе не може да има више лица од оних која си нам
ти дао”.
С. Т.
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КОНЦЕПТ
Десанка Максимовић је обележила цео један век својом
уметношћу и друштвеним ангажманом, а у најзначајнијој
збирци „Тражим помиловање” експлицитно исказује левичарске идеје за које се целог живота борила. Недопустиво је да збирка „Тражим помиловање” буде изостављена из лектире зато што је то једна од најбољих поетских
збирки у српској књижевности и у њој песникиња ангажовано говори о насиљу власти и друштвеним стереотипима.
(Професорка српског језика и књижевности Вера Копицл, портал „Нова.рс”, 8. јун)
* * *
Предизборни скупови на којима учествује велики број
људи су непотребан ризик од ширења коронавируса у
Србији. Странке треба да прекину организовање великих
предизборних скупова јер у последњих месец дана број
новооткривених случајева оболелих од ковида 19 не указује да је епидемија у опадању. Први талас епидемије
још није завршен и већ четири-пет недеља епидемиолошка крива није у паду. Број новооткривених осцилира од
25 до 144, што указује да су многе превентивне мере
укинуте пре времена.
(Професор епидемиолог Зоран Радовановић, „Бета”,
9. јун)
* * *

ИЗБОРИ 2020.
ПРОГЛАШЕНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

ТАКМАЦА МНОГО, ВИШЕ ИХ
НЕГО НЕУЧЕСНИКА
За републички
парламент
кандидована 21 листа
Панчевци, засад, у
понуди имају пет
опција
Ближе се избори заказани за
21. јун. Републичка изборна комисија имала је пуне руке посла, баш као и градска. Проглашене су изборне листе. Зна
се ко се такмичи.
Грађани који изађу на биралишта треба да знају шта је
у по ну ди. То је свр ха овог
текста.

На државном нивоу

* * *
Припадам генерацији која је стасала непосредно после
ратова и почела да путује и сусреће се са вршњацима и
колегама са других страна. У тим сусретима сам проналазио људе који су доживели велике несреће и патње између 1991. и 1995. године. Дешавало се да занемим пред
неким сведочанствима. А онда у свом окружењу наиђем
на осуду због емпатије и пијетета који имам према страхотама које су преживели нпр. моје колеге у Сарајеву.
Имам и емпатију и тугу и боли ме душа и срце. Међутим
и даље не знам како да се носим са чињеницом да су моји сународници чинили велико зло другима. То ми буди
осећања кривице, одговорности, али и беса. Како се поставити пред мрљама и злочинима свог народа ако познајеш цели контекст – ако само осуђујеш онда не разумеш, ако само разумеш онда затвараш очи пред злочинима. Да ли је могуће и разумети и осудити? И оно што
смо урадили и што нисмо урадили, све је то део наших
живота који морамо прихватити, суочити се са истином
о себи и прихватити одговорност.
(Редитељ Борис Лијешевић, „Танјуг”, 7. јун)
* * *

* * *
Ја сматрам да новинари и људи који се баве новинарством морају разумети да не треба измишљати топлу воду. Ви имате Кодекс новинара Србије, који само треба чешће читати. Оно што мислим да је огроман проблем и у
нашем друштву, али и један генерални тренд који постоји у медијима, јесте та наглашена комерцијализација.
Када имате наглашену комерцијализацију садржаја, онда
полако истискујете све оне теме и све оне садржаје који
на било који начин могу да вам ограниче могући профит.
Ми смо доживели то да смо од радија направили џубокс.
Радио служи само и искључиво за музику. Од телевизије
смо направили стриминг платформу, где се иде на забаву
која није нужно квалитетна. Можемо да додамо и интернет као платформу где многи немају довољан ниво медијске писмености да разумеју који су ефекти када шерујете неки садржај који није проверен.
(Новинар Норберт Шинковић, портал „Аутономија”,
5. јун)

Ко жели да бира посланике за
Народну скупштину, има двадесет једну опцију. Таксативно
и под редним бројем ћемо их
навести.
1. Александар Вучић – За нашу децу
2. Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС),
Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма
3. Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка
4. Савез војвођанских Мађара – Иштван Пастор
5. Александар Шапић – Победа за Србију
6. За краљевину Србију (Покрет обнове Краљевине Србије, Монархистички фронт) –
Жика Гојковић
7. Уједињена демократска
Србија (Војвођански фронт, Србија 21, Лига социјалдемократа Војводине, Странка модерне Србије, Грађански демократски форум, ДСХВ, Демократски блок, Заједно за Војводину, Унија Румуна Србије, Војвођанска партија, Црногорска
партија)
8. Академик Муамер Зукорлић – Само право – Странка
правде и помирења (СПП) –
Демократска партија Македонаца (ДПМ)
9. МЕТЛА 2020
10. Ми лан Ста ма то вић –
Здраво да победи – Драган Јовановић – Боља Србија – Здрава Србија
11. СДА Санџака – др Сулејман Угљанин
12. Милица Ђурђевић Стаменковски – Српска странка
Заветници
13. Народни блок – Велимир
Илић – генерал Момир Стојановић
14. Сергеј Трифуновић – Покрет слободних грађана
15. Суверенисти
16. Албанска демократска

алтер на ти ва – Ује ди ње на
долина
17. Група грађана: 1 од 5 милиона
18. Нек маске падну – Зелена странка – Нова странка
19. Руска странка – Слободан Николић
20. Чедомир Јовановић – Коалиција за мир (Либерално демократска партија, Толеранција Србије, Бошњачка грађанска
странка, Странка Црногораца,
Влашка народна странка, Ли-

регистроване политичке странке, ко а ли ци је по ли тич ких
странака и групе грађана.
Бојкот, на сва три нивоа, најавиле су странке окупљене у
опозиционом блоку у којем
су, између осталих, Демократска странка, Странка слободе
и правде, Двери и Народна
странка. Неке од странака које су најавиле бојкот избора
на ре пу блич ком ни воу уче ствоваће на локалним изборима, на неким местима.

ПРО МЕ НЕ БИ РАЧ КИХ МЕ СТА
Градска управа обавештава
бираче на територији града
Панчева да је РИК донео
Решење о одређивању бирачких места за гласање на
изборима расписаним за
21. јун.
Тим решењем су измењени називи и адресе бирачких места, пре свега да би
се бирачима омогућило да
гласају на приступачним бирачким местима, као и из
разлога што бирачко место
не може да буде у установама социјалне заштите за
смештај старих лица.
Бирачи који су гласали на
бирачком месту 14 – дрвена
берално демократски покрет Војводине, Удружење Југословена
у Србији, Амаро – акциона мрежа асоцијација и ромских организација, Удружење грађана „Румуни Хомоља”, Скаска)
21. Покрет Левијатан – Живим за Србију
И, то је то. Изборне листе
кандидата за народне послани ке мо гле су да под не су

барака ЗЗ „Беље” Јабука,
ЈНА 49, на предстојећим изборима ће гласати у Дому
„Срце у Јабуци”, ЈНА 45.
Исто важи и за бирачко место 16 – ЗЗ „Беље”, Јабука,
Маршала Тита 10, које се
премешта у ОШ „Гоце Делчев”, Трг Бориса Кидрича 10.
Бирачко место 35 – Геронтолошки центар, Панчево, Војвођански булевар 1,
сели се у Машинску школу
Панчево, Браће Јовановић
103-а. Бирачи који су гласали на бирачком месту број
40 у Геронтолошком центру
сада ће гласати у вртићу
„Бајка” у Кикиндској 7-а.
Уо чи из бо ра, цен зус за
улазак у Народну скупштину
спу штен је са пет на три
одсто.

Локални избори
Председник Градске изборне
комисије (ГИК) Милан Балчин
рекао је за наш лист да је до
среде, 10. јуна, проглашено пет
листа које ће бити „у понуди”

на локалним изборима заказаним за 21. јун.
То су: „Александар Вучић –
За нашу децу”, испред Српске
напредне странке (СНС) с коалиционим партнерима, „Ивица Дачић – Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган
Марковић Палма”, „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка” (СРС), „За свој
град”, коју је поднела Група
грађана „Панчевци 2020” и Савез вој во ђан ских Ма ђа ра –
Иштван Пастор.
Како нам је речено, још три
листе су у процедури, односно
ГИК их је због неправилности
одбио, а они имају права да се
жале. То су: „Доста је било”,
Шапићев СПАС и „Панчевачки фронт”.
На дан избора бирачка места се отварају у 7 сати, а затварају у 20 сати, резултате избора објављује РИК у року од
96 часова од часа завршетка
гласања и објављују се у „Службеном гласнику”. Предизборна тишина, када су забрањене
активности које спадају у изборну кампању, почеће у четвртак
18. јуна, у поноћ, и трајаће до
затварања бирачких места.
РИК је саопштио да ће се у
недељу 21. јуна отворити 8.386
бирачких места, око 130 више
него на председничким изборима 2017. године, на Косову
је предвиђено 90 бирачких места, а 43 у иностранству.
Бирачима се, најкасније пет
дана пре одржавања избора,
доставља обавештење о дану и
времену одржавања избора, с
бројем и адресом бирачког места на коме гласа, а гласа се
заокруживањем редног броја
испред изборне листе.
Све је прилично јасно.

ПОСЛЕДЊА ВЕСТ

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ СРС-а

Вучић због короне отказао
све предизборне скупове

Промовисани будући
посланици

Председник Србије и Српске
напредне странке Александар
Вучић предложио је у среду
увече на седници Изборног штаба СНС да сви предизборни
скупови странке, укључујући и
велики скуп у Новом Саду и
завршни скуп у Нишу, буду отказани.
Како медији преносе, лидер
СНС-а није хтео ни на који начин да угрози стање становништва, поготово јер се на предизборним скуповима највеће
странке у Србији очекује велики број људи.
Први такав скуп требало је да
се одржи у петак у Новом Саду,
где се очекивало присуство

најмање 30.000 присталица напредњака.
Вучић је изнео овај предлог
иако је епидемиолошка ситуација у Србији далеко од драматичне и упркос томе што је став
стручњака, пре свега лекара епидемиолога, да не треба забрањивати масовна окупљања.
Образлажући свој предлог на
седници Изборног штаба, Вучић је навео да организовањем
масовних предизборних скупова не жели да угрози здравље
ни једног јединог човека, јер је
здравље и безбедност грађана
Србије изнад политике.
Вучићев предлог је усвојен
тесном већином.

На конференцији за новинаре одржаној 9. јуна у седишту
Српске радикалне странке у
нашем граду председник те
партије др Војислав Шешељ
казао је да очекује да ће након из бо ра, који ће бити
одржани 21. јуна, Панчево имати и републичког и покрајинског посланика из СРС-а. Рекао је и да је задовољан стањем у својој странци, иако је у
Јужнобанатском округу било
проблема у виду померања,
што је успешно решено.
Персонално, у републичког
и покрајинског посланика из
Панчева „промовисао” је Петра Јојића и Зорицу Герма-

нац. Шешељ је изразио наду
да ће радикали у нашем граду прећи цензус и најавио да
је могуће формирање власти
у локалу и у покрајини, али и
на гла сио да ће СРС у На родној скуп шти ни би ти у
опозицији.
Као могуће коалиционе партнере навео је СНС, СПС и СВМ,
а као „немогуће” ЛСВ.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ПОКРЕНУТА ИНИЦИЈАТИВА ДА СЕ ОБЕЗБЕДЕ ПРЕЛАЗИ ПРЕКО ПРУГЕ

ЖЕЛИМ ДА СПАСЕМ ВАШУ ДЕЦУ
Поставити препреке на
опасним местима
У „Железницама Србије”
тврде да је физички
немогуће оградити читав
простор уз пругу
Недавно се у нашем граду догодила
велика трагедија када је дечак Л. А.
настрадао од струјног удара на железничкој станици Варош. Тим поводом
мајка настрадалог детета покренула
је иницијативу да се у нашем граду
изграде одговарајући безбедни прелази преко пруге и започела поступак
прикупљања потписа – гласова.
„Ову петицију започињем ја, Сања
Анђеловић, мајка Леона, мог дванаестогодишњег анђела, чији је живот
прекинут пре неколико дана, када је
настрадао од струјног удара прелазивши пругу на панчевачкој неограђеној и необезбеђеној железничкој
станици. У свом болу, који никоме и
никада не желим, започињем ову петицију, управо из разлога да више ни
једно дете не страда на овај начин.
Схвативши да је до сада страдало више од педесеторо деце на исти начин
као мој вољени Леон, желим да учинимо заједно нешто да се ово више
никада у нашој земљи не понови, да
ни једно дете више никада не склопи
очи заувек на начин на који је мој анђео скончао овоземаљски живот, да
ни један родитељ не осети ово што ја
сада осећам, никада више! Не смемо
више допустити да и један живот због
колективне небриге стане. Ово чиним
због наше деце и будућих потенцијалних жртава. Хвала Вам што сте
потписали петицију. За мог Леона,
осталу децу и децу која ће се тек родити”, наводи се у тексту петиције.

Прети опасност
Сведоци смо да грађани Панчева свакодневно угрожавају живот прелазећи

преко пруге у зонама где то није дозвољено. Има неколико црних тачака, а једна је у зони Спортског центра, где је недавно настрадао дечак.
Деценијама наши суграђани из насеља Миса на путу до града, као и они
који желе да се рекреирају на популарном панчевачком рекреативном
центру или свакодневно имају тренинге, директно прелазе преко пруга, пре ска чу ва го не, а не ки се и
провлаче, заборављајући на могуће
последице.
Поставља се логично питање: ако
је тако, зашто онда није ограђен простор уз Пескану и Спортски центар!?
Надлежни у железници кажу да је

физички немогуће оградити читав
станични простор и простор уз пругу.

Људи заборављају
Занимљиво је да у Панчеву постоји
само један прави прелаз за пешаке
који обезбеђује праву сигурност пешацима – надвожњак код Спортског
центра. На раскрсници код Народне
баште, где је велика фреквенција грађана, и код Стакларе, куда води уска
небезбедна пешачка стаза до базена
и Спортске хале, Панчевци свакодневно газе преко шина и пролазе испод
високонапонске мреже. У развијеном
свету је незамисливо да пруга која
пролази као код нас не буде ограђена

и да нема неколико прелаза за пешаке који воде изнад или испод опасних далековода и шина.
Сања Анђеловић сматра да треба да
се поставе ограде, као што је то случај
уз Барутану и тржни центар БИГ, па
сада много мање људи са Стрелишта
скраћује пут прескакањем челичне
ограде уз магистрални пут. Сматра да
треба едуковати грађане, да треба организовати кампање у школама о опасностима преласка пруге на небезбедним местима, да зоне уз пругу буду
боље обележене знацима упозорења и
опасности. Како је рекла, људи заборављају да сваки прелазак пруге носи
ризик и различите опасности.

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС „ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО”

НИС даје новац за рачунаре и сигурносне камере
Модерна опрема
омогућава да и
безбедносни услови
у школама буду на
високом нивоу

основних и средњих школа у дванаест градова и општина обухваћених
програмом „Заједници заједно”, у
области дигитализације наставног процеса и безбедносних система. Анкета
је показала да су школама, у складу
са захтевима наставног процеса, потребни већи број пакета дигиталне
опреме и квалитетнији и функционалнији безбедносни системи.

Више од једне деценије
траје ова друштвено
одговорна кампања
Рок за пријаву пројеката на конкурс
програма „Заједници заједно” у локалним самоуправама продужен је до
10. јула. Право на пријављивање имају све државне основне и средње школе са седиштем у дванаест партнерских градова и општина који су обухваћени програмом „Заједници заједно 2020”, а то су: Београд, Нови Сад,
Пожаревац, Ниш, Чачак, Зрењанин,
Панчево, Кикинда, Кањижа, Нови Бечеј, Србобран и Житиште.
Компанија НИС је наменила износ
од 114,5 милиона динара за финансирање пројеката који су усмерени на
унапређење безбедносно-информационих система и дигитализацију наставног процеса у образовним установама у Србији. На овај начин компанија НИС жели да подржи идеју о
једнаким условима за образовање свих
ученика у здравом и безбедном окружењу. Програм „Заједници заједно”
ове године се реализује уз подршку и
активно учешће Министарства унутрашњих послова и Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Резултати конкурса биће објављени до 21. септембра, а све информације о условима и
пропозицијама јавног конкурса „Заједници заједно” могу се пронаћи на

Страну припремиo

Зоран
Станижан

Друштвени значај

интернет адреси www.nis.eu/zajednici-zajedno.

Улагање у знање
У овој компанији истичу да је циљ
програмског циклуса „Заједници заједно 2020” реализација пројеката
образовних установа у дванаест градова и општина у Србији у складу са
захтевима дигитализације као националним приоритетом и савременим
тенденцијама у образовању. Сматрају
да је образовање стуб развоја сваке
земље, који почиње од најмлађег узраста, и да савремени технички и технолошки услови омогућавају да развој образовног процеса буде све више
уједначен и да сваки ученик има једнаке услове за стицање знања и вештина, без обзира на то у којем месту
живи. Заступају став да је, поред унапређења наставног процеса, важно и
то да школа буде место у којем се сви
осећају сигурно.

Настојећи да стекне обухватнији
увид у приоритетне потребе установа
образовања, компанија НИС је крајем 2019. и почетком 2020. године
спровела анкету о стању и потребама

Да подсетимо, НИС као један од водећих социјалних инвеститора у Србији, под слоганом „Будућност на делу” већ годинама улаже значајна средства у подршку младима, унапређење
образовне инфраструктуре и популаризацију науке, културе и уметности,
и доприноси побољшању услова за
рад у здравственим и социјалним установама од ширег друштвеног значаја.
Програм „Заједници заједно” део је
НИС-овог друштвено одговорног пословања који компанија спроводи једанаест година у партнерским општинама и градовима широм Србије.
До сада је кроз програм подршке у
локалне заједнице уложено преко милијарду динара и подржано 950 пројеката чији је циљ унапређење квалитета живота грађана.

ДИ ВИ ДЕН ДА АК ЦИ О НА РИ МА
Одбор директора Нафтне индустрије Србије предложио је, као и
протеклих година, да се четвртина добити подели акционарима
на име дивиденде. НИС ће у ту
свр ху ак ци о на ри ма упла ти ти
4.425.459.256 динара, односно
25 одсто нето добити НИС-а за
2019. годину, која је износила
17.700.065.000 динара. Власницима акција који буду имали тај
статус на дан дивиденде припашће бруто износ од 27,14 динара
по акцији, што је око 32 одсто

слабије од прошлогодишње дивиденде. Тренутно се акције НИС-а
налазе на нивоу од 590 динара,
те акција носи дивидендни принос од 4,6 одсто.
„Гаспром”, који је већински власник НИС-а, од ове године примењује нову дивидендну политику,
којом је предвиђено да се већи део
добити дели путем дивиденде (30,
40 и 50 одсто у наредне три године), па су инвеститори очекивали
да би и НИС могао кренути овим
путем.

ПОДРШКА НАЦИОНАЛНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА

Чувајмо вишејезичност
Путем конкурса Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине –
националне заједнице и ове године су додељена средства за унапређивање вишејезичности на територији АП Војводине. Прошле
недеље у Покрајинској влади уручени су уговори вредности од једанаест милиона динара.
На конкурс је ове године пристигло осамдесет пет пријава из двадесет једне општине/града с територије АП Војводине, од којих је – искључиво из формалних разлога –
одобрена осамдесет једна пријава.
Ресорни секретаријат наменио је,
за 2020. годину, укупно 117,6 милиона динара за финансирање активности организација националних мањина – националних заједница на територији АП Војводине.
Поред поменутих једанаест милиона за унапређивање вишејезичности, издвојено је и 61,6 милиона за
финансијску подршку раду националних савета националних мањина, дванаест милиона за програме
и пројекте очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције, као и 33 милиона
за програме и пројекте усмерене на
унапређивање права националних
мањина – националних заједница.

АРХУСКА КОНВЕНЦИЈА

Јавни позив
Министарство заштите животне средине покренуло је поступак израде
четвртог националног извештаја о
спровођењу Конвенције о доступности информација, учешћу јавности
у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине (Архуска конвенција), у складу са обавезама које Република Србија има као чланица Конвенције.
Министарство позива све заинтересоване субјекте (органе јавне
управе, удружења грађана, ширу
јавност, домаћа и страна правна
лица и предузетнике, научне и
стручне организације и друге јавне службе) да предлоге и информације за које сматрају да је потребно да буду унети у извештај
или да се посебно нагласе, пошаљу до 3. јула на имејл адресу: tina.janjatovic@ekologija.gov.rs.
Након израде радне верзије извештаја он ће бити доступан јавности тридесет дана.

ЕУ ПОМАЖЕ
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Новац за развој
газдинстава
Управа за аграрна плаћања објавила је први јавни позив за подношење захтева за одобравање пројеката за ИПАРД подстицаје за развој пољопривредних газдинстава и
пословања, а предмет овог позива
су инвестиције и прихватљиви трошкови за рурални туризам. Рок за
подношење захтева је од 1. јула до
1. октобра ове године.
ИПАРД подстицаји утврђују се у
процентуалном износу до 65 одсто
вредности прихватљивих трошкова инвестиције, умањеном за износ пореза на додату вредност. Корисник ИПАРД подстицаја може
да оствари право на износ од најмање 5.000 евра, а највише 300.000
евра по захтеву, без обзира на укупну вредност инвестиције.
Да подсетимо, ИПАРД је претприступни програм Европске уније, намењен руралном развоју.
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Х И Т НА ПО МО Ћ

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДР ПРЕДРАГ ВУЈИЋ, УРОЛОГ

Све што треба да
знате о крпељима

РЕДОВНЕ КОНТРОЛЕ ПРОСТАТЕ
МОГУ ВАМ САЧУВАТИ ЖИВОТ

Пише:
др Мирослав Тепшић
Повишена телесна температура, главобоља и малаксалост нису симптоми који се
везују искључиво за актуелну
вирусну болест што заокупља
нашу пажњу месецима. Међу
све већим бројем одраслих и
деце који су ових дана доживели убод крпеља, нема сумње да ће један број њих бити
заражен бактеријом борелија
бургдорфери која проузрокује лајмску болест. На ову болест још увек ретко помислимо, јер се убод крпеља некад
и не запази, а карактеристично прстенасто црвенило није
увек присутно. Ако још наведемо да симптоми и знаци
борелиозе опонашају неке друге болести, лекари и пацијенти биће у приличној недоумици о чему се овде ради.
Ипак, не треба паничити.
Свако од нас има арсенал
оружја за одбрану од крпеља,
али и од бактеријске инфекције коју он преноси. Ако боравимо у природи, требало
би да избегавамо високу траву, грмове и растиње с којег
се крпељи могу закачити за
нашу кожу. Ако нас је пут навео у такав предео, онда је
важно да нам одећа адекватно покрива руке и ноге, да је
светлих боја и да користимо
средства за одбијање наметника. С обзиром на запажање да је крпељу потребно 24–
36 сати како би пренео заразу на човека, веома је важан
преглед коже после боравка
у природи и темељно туширање како би се крпељ одстранио пре самог убода. Уколико је дошло до убода, тада

би требало да се наметник
одстрани што пре. Обавезна
је употреба рукавица и пинцете, којом се крпељ обухвати што ближе кожи и онда се
лаганим повлачењем одстрани, при чему се мора водити
рачуна да то буде у целости.
Постоји интересантан маневар који можете да покушате
код куће, а то је да прстом (у
рукавици!) на који сте ставили мало гела или креме,
кружним покретима око крпеља, уз његово благо додиривање, натерате непожељног госта да изађе. Верујте,
има успеха! Наравно, здравствена установа је локација
за најбезбедније одстрањивање крпеља и за добијање адекватног савета у вези са евентуалном инфекцијом, њеним
симптомима и знаковима, као
и лечењем.
Уколико смо запазили убод
крпеља, а потом га и одстранили, веома је важно да се
прати појава прстенастог црвенила и симптома високе телесне температуре, главобоље, укочености врата, малаксалости и болова у мишићима и зглобовима. Ови симптоми и знаци јављају се у периоду од три до тридесет дана. Наравно, они могу бити
потпуно благи, а црвенило
може да изостане. То отежава препознавање лајмске болести у њеним каснијим и
много озбиљнијим фазама.
После неког времена јављају
се оток и болност једног или
више зглобова, најчешће оних
великих. Постоје и шетајући
болови у тетивама и костима. Срчани симптоми могу
бити веома опасни, јер се манифестују аритмијама, болом
у грудима, несвестицом, замарањем и недостатком даха. Када је у питању централни нервни систем, могућа је
појава проблема с памћењем
и концентрацијом, менингитиса и запаљења појединих
можданих нерава, њихове парализе и губитка осетљивости. Добра је околност да се
и ови најтежи облици болести могу лечити адекватним
дозама антибиотика и довољно дуго. Најважније од свега
је препознати болест!

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Биљке које
јачају кости
Проблем губитка коштане масе и смањене
густине костију погађа из године у годину
све већи број људи. Ова неугодна болест, позната под називом остеопороза, интензивира се у позним годинама, али нису је поштеђене ни млађе
особе. Срећом, природни лекови за
остеопорозу постоје и налазе се
свуда око нас. Превенција је кључ у лечењу овог обољења, те се
велика важност придаје здравој исхрани и вежбама. На обнављање костију позитивно утиче и ниво полних хормона. Јако је битан
и оптималан унос додатних витамина и минерала.
Предлажемо вам следећи чај за остеопорозу. Помешајте коприву, кичицу и хајдучку траву, па шест кашика мешавине прелијте литром кључале воде. Овај народни лек примењујте три пута
дневно, и то укупно две шоље напитка. Зарад јачег дејства додајте кашику пчелињег полена, сачекајте да се добро растопи, па онда испијте. Терапија траје укупно десет дана.
Од хајдучице узмите водени исцедак и утрљавајте у болна места. Такође, користите младице маслачка. Оне обилују бором, а
имају и доста калцијума и силицијума, који су веома значајни за
јачање костију.
Направите и овај лековити уварак за кости. У велики суд сипајте два литра воде и додајте рибље кости (остатак од оброка).
Уколико су кошчице јако ситне, замотајте их у газу. Пустите да
све проври, поклопите и још кувајте (најмање пола сата). Након
тога додајте неколико шака ситно исецканог купуса, листова маслачка, коприве, першуна, лободе и тушта. Кувајте уварак неколико минута, док зелен фино не омекша. По жељи додајте соли,
бибера или других зачина. Пре послуживања процедите добро и
уклоните кости. Служи се као чорба од поврћа.

Прегледи у Заводу
„Панчевац” обављају
се радним данима
и суботом
Закажите путем
телефона 013/21-90900 и 013/21-90-903
Тиму најискуснијих стручњака у српском здравству које је
окупио Завод „Панчевац” придружио се и др Предраг Вујић,
специјалиста уролог и начелник Одељења урологије панчевачке Опште болнице.
Прегледе у Заводу „Панчевац” др Предраг Вујић обавља
радним данима и суботом, а
пацијенти их могу заказати путем телефона 013/21-90-900 и
013/21-90-903. С доктором Вујићем разговарали смо о најчешћим симптомима који пацијенте данас одводе у ординацију уролога, а овај искусни
лекар посебно је мушкарцима
скренуо пажњу на важност превентивних прегледа простате.
ПАНЧЕВАЦ: Који су разлози због којих пацијенти у данашње време најчешће посећују уролога?
– Најчешће долази мушка
старија популација, а у већини
случајева проблеми су везани
за обољења простате. Она могу
бити различита. Углавном су
то доброћудна увећања простате, такозвана бенигна хиперплазија простате, затим запаљенски односно упални процеси на простати, без обзира
на то да ли је реч о акутном
или хроничном простатитису,
а све чешћи проблем је, нажалост, и рак простате. То је болест старих људи, а како смо
ми све старија нација, не чуди
пораст броја оболелих од овог
злоћудног обољења.
l Који симптоми карактеришу уролошке болести?
– Сва та обољења имају сличну симптоматологију. На то да
постоји одређени поремећај на
нивоу простате или мокраћног
канала, указују следећи симптоми: учестало мокрење, истањен и испрекидан млаз, кашњење млаза, осећај да се пацијент
није испразнио до краја и, један од најбитнијих – устајање
ноћу ради мокрења. Ако потреба за мокрењем човека ноћу буди из сна, то нам сугерише на
неки поремећај. Устајање до једанпут се толерише, али све
преко тога треба да вас наведе
да одете на преглед. Поред тога, могу се јавити и печење или

болови при мокрењу, што обично указује на упалну природу
болести.
l На које обољење треба посумњати ако се јави крв у мокраћи?
– Ту је најпре битно разјаснити да ли се крв јавља с пропратном симптоматологијом
или човек мокри крв без других пратећих тегоба. Ако се мокри крв праћена печењем, боловима, то нам опет сугерише
да у основи болести лежи бенигна упала, која ће се санирати антибиотском терапијом.
Уколико људи мокре крв без
пратећих тегоба, ту обично лежи нешто озбиљније, а најчешће је то карцином бешике,
бубрега или простате. Ипак, ако
је реч о карциному простате,
тада се најчешће јављају и остали већ описани симптоми, пре
свега отежано и учестало мокрење и устајање ноћу ради мокрења. Који год симптом да је
у питању, најбоље је јавити се
специјалисти што пре како би
се на време поставила дијагноза и одредила терапија.
l Да ли код уролога долазе
и жене?
– Иако урологе често називају гинеколозима за мушкарце, нису само особе мушког пола наши пацијенти, јер и жене
могу имати уролошке проблеме. Тегобе код њих могу бити
везане за бубреге или се оне
могу јавити на нивоу саме бешике. Жене се најчешће урологу обраћају због различитих
поремећаја мокрења, који се, у
зависности од врсте, санирају
или хируршким путем или помоћу лекова.
l Како изгледа преглед код
уролога?
– Преглед се започиње интервјуом, разговором: пацијент
ће нам рећи шта га је довело
код лекара, које тегобе има.
Након тога радимо објективни
клинички преглед и затим пацијента шаљемо на дијагностику. Она подразумева лабораторијске анализе. Раде се класична крвна слика, преглед урина, уринокултура и ПСА, односно простата специфични антиген. То је маркер типичан за
простату. Треба нагласити да
то није апсолутни тумор-маркер, тако да, када је он повишен, не мора неминовно да
значи да је у питању карцином. Вредност ПСА може да
расте и у другим стањима и
обољењима простате, на пример код акутних и хроничних
упала простате, али и у случају
шуљева или затвора. Лажно

повишене вредности јављају се
и због манипулација на нивоу
простате, укључујући катетеризацију и дигиторектални преглед. Да би се то избегло, мора
да прође најмање 72 сата, или
још боље недељу дана, од дигиторекталног прегледа до контроле ПСА. Добро је решење и
да се најпре уради ПСА тест, а
да се накнадно, у случају да су
вредности повишене, уради дигиторектални преглед простате. Ипак, никада се не ослањамо само на повишен резултат
ПСА, већ у обзир узимамо и
симптоме и клинички преглед.
По потреби се раде и додатна
испитивања и на крају – биопсија простате, где узимањем
узорака ткива простате и слањем на микроскопирање можемо да потврдимо или искључимо дијагнозу карцинома.
l Подаци Завода за јавно
здравље говоре да је рак простате трећи по учесталости међу мушкарцима у јужном Банату. Која врста лечења се спроводи у случају рака и какве су
прогнозе?
– Како ће лечење тећи, зависи од много фактора: од старости пацијента, његовог општег
стања, вредности ПСА, од тога
да ли је рак дао метастазе итд.
Лечење карцинома простате је
врло разнолико и креће се од
тога да се не ради ништа, већ
се само прати стање пацијента, преко радикалне хируршке
интервенције, до радио-терапије или хормонске терапије.
Код млађих мушкараца, испод
седамдесет година, који имају
низак Глисон скор, односно малигни потенцијал карцинома,
лечење подразумева само праћење стања. Ако ПСА с временом крене да расте, онда можемо да реагујемо радикалним
хируршким захватом, односно
да извадимо целу простату напоље. Уместо тога, пацијент
може да иде на зрачење или на
хормонску контролу болести,
којом се блокира везивање тестостерона на малигне ћелије
и самим тим бујање ткива, односно ширење рака. Која ће врста терапије бити примењена,
одлучиће лекар специјалиста
након детаљних прегледа и дијагностике.
l Да ли се здравим мушкарцима препоручују превентивни прегледи?
– И те како! Увек се обрадујем људима који дођу само да
се прегледају, иако немају никакве симптоме. Сугестија је
следећа: требало би да сваки
мушкарац који напуни педесет

година живота бар једанпут годишње одради уролошки преглед, који подразумева интервју, ултразвучни преглед и анализу крви како би се установила вредност ПСА. Ако су ти налази уредни, за ректалним прегледом простате нема потребе.
У канцерским фамилијама, где

Требало би да сваки
мушкарац који напуни
педесет година бар
једном годишње
одради уролошки
преглед, који
подразумева интервју,
ултразвучни преглед и
анализу крви како би
се установила
вредност ПСА.
је већ било рака било које врсте, предлаже се да се с превентивним прегледима почне
од 45. године и да се они обављају на сваке две године, а
потом, кад се наврши педесета, на годину дана.
l Да ли је могуће превенирати канцер простате?
– Не постоји начин да се то
учини. Као и код било ког другог тумора – не зна се тачан
узрок његовог настанка. Постоје одређени фактори ризика, а
први и најзначајнији је старост:
што је мушкарац старији, то су
веће шансе да он добије рак
простате, јер је простата једини орган који стално расте. Све
се у организму скупља, а простата има тенденцију раста и
ништа је не може зауставити.
Како и којом динамиком ће да
расте, зависи од генетике и начина живота. Хроничне инфламације, односно упале простате могу на неки начин да повећају ризик од настанка тумора,
али и не морају. Промискуитет
је најчешћи разлог да простата
буде хронично упаљена, па ти
мушкарци спадају у ризичну
групу. Ипак, у досадашњим анализама ништа се није издвојило као једини и конкретан узрок
рака простате.
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КОМПЛЕТАН ВОДИЧ ЗА ИЗБОР КЛИМА-УРЕЂАЈА

СВЕЖИНА НА СТРУЈУ
Уређаји за
расхлађивање
просторија могу се
купити и за мало
пара. Али треба се
снаћи у шаренилу
понуде.
Из године у годину лета су нам
све топлија, а метеоролози кажу да ће и ово које нам предстоји бити врело. Здрав разум
налаже да се – у складу с материјалним могућностима, наравно – размисли о куповини
клима-уређаја или евентуално
о замени старе и дотрајале климе новом. Свима нам је свакако пријатније да у том периоду године, уместо презнојавања и покушавања да се расхладимо на разне начине, обављамо свакодневне послове или
проводимо време са својом породицом у најпријатнијем могућем амбијенту.
Клима-уређај је топлотна пумпа која премешта топлоту с једног места на друго. За ово премештање користи се хемијско
једињење фреон, а начин рада
објашњен је у посебном одељку
овог текста, у оквиру под насловом „Како ради клима”.
Хлађење је и даље за многе
синоним за климу, међутим
ови уређаји све чешће се користе и за грејање, или макар догревање станова, а апарати нове генерације ово чине чак јефтиније од неких класичних грејних тела. Стога, при разматрању свих опција за куповину, и
ово треба имати на уму.

Стандардне против
инвертера
Стандардне климе увек раде
пуном снагом. Када постигну
жељену температуру, зауставе
се, па се опет укључе када сензор каже да треба, и тада раде
пуном снагом.
Инвертер климе су паметније; кад се приближе задатој температури, оне смањују интензитет рада – односно инвертери раде колико треба. Зато троше осетно мање струје, што је
њихова основна, али не и једи-

стављају и економично решење за грејање. Разлог је у чињеници да уређај преко фреона (види оквир) узима топлоту
од спољашњег ваздуха и додаје је ваздуху унутра.
Наиме, ма колико то деловало чудно на први поглед,
спољни ваздух и на озбиљним
минусима има топлоте за апсорбовање. Ипак, ефикасност
– и исплативост! – овог начина опада са опадањем спољне
температуре, а када се температура спусти испод одређене
границе, клима уопште не може да греје због леђења спољне
јединице.
Наравно, утрошак електричне енергије у процесу рада климе и те како постоји. Али на
нашем поднебљу, с благим зимама и релативно малим бројем дана када температура пада испод нуле, требало би да
клима буде прилично поуздан
извор топлоте. За мразеве ипак
треба обезбедити и додатни извор топлоте.

Шта још може ваш
клима-уређај
на предност. Температура у просторијама у којима се налази
ова врста клима-уређаја уједначенија је, па је атмосфера
пријатнија. Оне су и мање бучне, а још једна веома битна ствар
је да могу раде на доста нижим
спољним темпе рату ра ма од
стандардних. Брже постижу задату температуру и дуговечније су. Али су знатно скупље од
стандардних. Ово не значи да
су стандардне лоше; напротив,
и оне ефикасно расхлађују ваздух, али, како кажу продавци,
инвертер климе су „виша лига”.
Обе врсте припадају сплит
систему, имају унутрашњу и
спољашњу јединицу, што значи да не измењују ваздух са
околином, већ расхлађују или
греју онај који се већ налази
унутар просторије.

Колика вам клима треба
Капацитет клима-уређаја, односно његова снага, или „величина”, одређује се на основу
ви ше па ра ме та ра: ве ли чи не

Како ради клима
Гас фреон непрекидно кружи између унутрашње и спољашње јединице клима-уређаја. Када уђе унутра, он је
течност. Затим долази на
део који се зове испаривач –
ту купи топао ваздух из просторије и претвара се у гас.
Пошто постане гас, иде ка
спољашњој јединици – прво
у компресор, који повећава
притисак, а тиме и даљу температуру. Затим иде у кондензатор, где се, пристижући
гас високог притиска, хлади

и претвара у течност, уз
ослобађање накупљене топлоте кроз спољну јединицу.
Течност поново долази у
унутрашњу јединицу кроз
посебан вентил који смањује притисак и циклус се понавља док је то неопходно.
Када се ради о режиму
грејања, све функционише
исто – само обрнуто. Испаривач постаје кондензатор
и обрнуто. Компресор и даље остаје посредник између
два елемента.

просторије, њеног облика и намене (да ли се у њој борави током дана или се само спава, да
ли је реч о дечјој соби или радној коју користе одрасли, и
слично), директне изложености просторије сунцу, затим величине застакљених површина, броја електричних уређаја
у просторији (они су извори
топлоте), постојеће топлотне
изолације просторије (зграде),
броја особа које бораве у просторији... Ипак, главни фактор
је, наравно, величина простора. Што већа просторија – јача
клима, и обрнуто.
Следи груба рачуница, која
се коригује у складу с напред
набројаним елементима.
За просторију од 20 до 35
квадрата купује се клима капацитета 9.000 BTU.
BTU је иначе ознака за капацитет климе. Скраћеница значи
„британске термалне јединице”,
али би нас објашњавање ове мере одвело далеко. У жаргону се
за апарат од 9.000 BTU каже

„деветка”, „дванаестица” је клима од 12.000 BTU, следе „осамнаестице”, „двадесетчетворке”...
Елем, у просторију од 35 до
60 ква дра та иде кли ма од
12.000 BTU.
За 60 до 80 квадрата купује
се 18.000 BTU.
За салу од 80 до 110 квадрата – 24.000 BTU...

Потрошња струје
На кутији сваког клима-уређаја налазе се ознаке: енергетска
класа, EER и COP, као и SEER
и СЦОП.
Оне садрже информације које су битне стручњаку, док обичном грађанину ништа не значе. Навешћемо само да су EER
и COP коефицијенти ефикасности хлађења односно грејања. Они показују колико расхладне или грејне енергије добијете за један ват електричне.
SEER и SCOP су у принципу
исто то, само обрачунато са узимањем у обзир различитих ситуација током године (односно

Посебни модели
Покретне или преносиве климе имају точкиће, па их можете премештати из просторије у просторију. Личе на
огроман кофер и имају црево
које избацује топао ваздух и
које морате спровести напоље – кроз отвор на прозору
или, још боље, кроз димњак.
Ови уређаји су прилично
гласни, а нису баш ефикасни, зато се користе само у
приликама кад је немогуће
инсталирати
класичан
сплит систем.

Прозорске климе су
сличне покретним, и оне су
компактне, а уграђују се у
прозор и долазе већ напуњене гасом. У принципу,
ако иоле вешто баратате
алатом, можете их и сами
инсталирати за разлику од
сплит система, где се самостални покушаји апсолутно
не препоручују. И оне су
бучне, а од осталих уређаја
разликују се по томе што
убацују свеж ваздух из спољашњег простора у стан.

Колико пара, толико музике
На тржишту се могу наћи модели за
свачији џеп. Али и овде важи оно – колико пара, толико музике...
У јефтине спадају модели разних егзотичних и непознатих имена. Продају
их трговци који су „нањушили” бизнис
с климама и увезли неколико контејнера из Кине. Проблем је, између осталог, што резервне делове за њих нећете нигде наћи. Ови уређаји солидно
хладе, али греју слабо или никако и по
правилу не трају дуго. Бучни су и троше
више струје (мали SEER и SCOP) од
клима-уређаја из више класе. У случају
већег квара (компресор или електроника) не исплати се поправљати их.
У средњу класу спадају клима-уређаји познатијих марки који се код нас

продају већ неколико година и за које
се зна како се понашају и после пар година експлоатације. Обично их увозе
озбиљније фирме, а оне обезбеђују и
резервне делове, који нису претерано
скупи. То су климе за купце средњих
финансијских могућности. Ове климе
добро хладе и прилично добро греју на
температурама изнад нуле. Нису претерано бучне.
У високу класу спадају искључиво јапански клима-уређаји (без обзира на то
у којој су држави произведени). Раде одлично дуги низ година и за то време ће
уштедом струје и одсуством кварова исплатити разлику између пара које сте
уложили у њих и цене уређаја средње и
ниске класе. Веома су тихи, греју и на

температурама испод нуле, поготово
инвертери.

сезоне, одатле и то S у називу).
Начелно, што је већи број уз
ову ознаку, уређај је квалитетнији.
Кад се сви ови параметри
узму у обзир, израчунава се енергетска класа уређаја, и ова бројка већ је разумљива обичном
купцу. Просто: уређај је квалитетнији што је ознака енергетске класе (А, Б, Ц...) ближа почетку абецеде, односно А, А+ и
А++ спадају у најефикасније
уређаје. Додатна ознака + и ++
значи да уређај има већу енергетску ефикасност од оне која
се законским прописима односи на категорију А...
Битно је нагласити да ће вам
свака клима, ма колико била
енергетски ефикасна, дићи рачун за струју до небеса уколико
је будете држали цео дан укључену. Рационална потрошња је
примаран услов за ниже рачуне.

Грејање
Нови клима-уређаји, високе
енергетске ефикасности, пред-

С развојем технологије, клима-уређаји постају све паметнији: преко тајмера је могуће
програмирање времена укључивања, неки уређаји могу да
раде у режиму који сан чини
пријатнијим, ту је и јонизатор,
а новији модели имају могућност да одреде посебну тачку у
соби где ће бити остварена тражена температура.
Интернет није заобишао ни
климе: скупљи модели имају
Wi-Fi или опцију Wi-Fi Ready
(нема Wi-Fi, али га ви можете
уградити). Уз апликацију на
вашем телефону, ове климе
можете укључивати с даљине.
Про из во ђа чи их ова ко ре кламирају: „Замислите само
сцену где се враћате колима с
посла и на семафору близу
ку ће па ли те кли му пре ко
мобилног. Коначно стижете,
а не до че ку је вас троп ска
ат мосфера, већ при јат на
свежина”.
Истину говорећи, примамљиво, веома освежавајуће звучи...
Р. П.

Савети за коришћење
Оптимална температура
Оптимална температура
зависи од спољашње температуре. Препорука је да
лети разлика између спољашње и унутрашње температуре не буде већа од 10
степени, јер организам може доживети шок!
Непријатни мирис
Из клима-уређаја некад
допире непријатан мирис.
Разлог за то су бактерије
које се преко лета накупе
на испаривачу. У том случају потребно је урадити
сер вис и дезинфико вати
испаривач.
Најбоље место у стану
Клима-уређај се најчешће
поставља на зид, али не би
требало да буде окренут тако да директно дува према
људима. Често се греши и
поставља тако да дува баш
према месту одакле се гледа телевизија, према писаћем столу или према неком
другом месту где се људи
стално задржавају, што изазива укоченост мишића,
главобољу...
Рад преко ноћи
Препоручује се укључивање клима-уређаја само
преко дана. Али ако су и
ноћне температуре високе,

онда се може укључити да
ради на минимуму. Тело
се за време сна хлади, па
ако је температура сувише
ниска, постоји могућност
да се ују тро про бу ди мо
болних мишића или прехлађени.
Да ли су клима-уређаји
штетни
Често се пише и говори о
штетном утицају клима-уређаја на здравље људи. У
свету су регистроване болести које се углавном везују
за велике климатизационе
системе, где се у каналима
за довод ваздуха, због повећања влажности ваздуха, развијају бактерије. Код
кућних сплит система битно је правилно подесити
задату температуру простора који се климатизује и не
из лагати се ди ректном
струјању ваздуха приликом
хлађења. Осетљиви делови
тела су: ножни зглобови,
врат, слузокожа но са,
очи…
Чишћење
Ако се клима дуже не користи, у њој се скупљају
прашина, бактерије и прљавштина, па је зато неопходно чишћење уређаја
пред почетак сезоне.
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ГРАДСКА

ДА ЛИ ПАНЧЕВАЧКИ ЂАЦИ ПУТУЈУ И КУДА

МИ ПИ Т АМО З А ВАС

ЕКСКУРЗИЈЕ ОДОБРЕНЕ,
ТРАЈЕ БИТКА ЗА СМЕШТАЈ

По ком распореду се
односи кабасти отпад?
Радне јединице Јавног
ко му нал ног пред у зе ћа
„Хигијена” – „Чистачи”
и „Одношење отпада”, у
периоду од 1. до 26. јуна, од 7 до 15 сати, спроводе акцију сакупљања и
одношења кабастог отпада. То значи да је време да припремите све
оно чега желите да се
отарасите: стари намештај, белу технику, амбалажу, ауто-лимарију,
гуме, баштенско смеће и
сав други отпад изузев
грађевинског шута. Део града чистачи су већ обишли током протеклих десетак дана, а ево које улице
и објекти су у плану за наредни период.
У понедељак и уторак 15. и 16. јуна кабасти отпад односиће се из
Старчева: првог дана су у плану Доњи крај и Шумице, а другог Горњи
крај и Радничко насеље.
У среду и четвртак 17. и 18. јуна
на реду је насеље Војловица. У среду
ће „Хигијена” посетити улице: 7. јула, Јанка Чмелика, Добровољачку,
Гробљанску, Борачку, Пољску и насеље Топола, а у четвртак: Спољностарчевачку, Јаношикову, Светозара
Марковића, Шандора Петефија, Братства –је дин ства и основ не шко ле
„Братство–јединство” и „Браца Пе-

тров”. У петак 19. јуна поново ће се
радити по позиву грађана и обилазити терен пређен од 15. до 18. јуна.
Долово је у плану за понедељак и
уторак 22. и 23. јун: први и други
рејон чистиће се у понедељак, а трећи и четврти у уторак. У среду 24.
ју на чи ста чи ће оби ћи на се ља
Стрелиште и Стари Тамиш и основне школе „Мика Антић” и „Браца
Петров”.
На крају, у четвртак и петак 25. и
26. јуна радници „Хигијене” ће радити по позиву и обилазити све локације које су обухваћене овом акцијом. За сва потребна обавештења
у вези са одношењем кабастог смећа грађани се могу информисати путем телефона 327-000 и 310-203,
радним данима од 7 до 15 сати.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Панчевачка језера

Петак, 12. јун 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

Привредна грана на коју је коронавирус оставио можда и најразорније последице свакако је туризам. Ни туристичке агенције у Србији нису поштеђене. Многа заказана путовања већ су
пропала, а за остала се још не зна хоће ли уопште бити реализована.
Када је реч о школском туризму, он
је од 1. јуна поново оживео, али ситуација је таква да нико не би пожелео да
данас буде у ципелама власника и запослених у агенцијама које организују ту врсту путовања – што због губитака, што због изазова с којима је, без
магије, ових дана тешко изаћи на крај.
Према речима Зорице Зубац, власнице панчевачке франшизе агенције
„Планатурс”, иначе једине агенције
која има програм ђачког туризма у
Панчеву, проглашење ванредног стања поклопило се баш с почетком сезоне у овој области туризма. Сва путовања која су била на корак од реализације су у том тренутку одложена
до даљег.
По завршетку ванредног стања Министарство просвете је директорима
свих основних и средњих школа у Србији, 28. маја, доставило допис којим
их је обавестило да планиране екскурзије и настава у природи могу да
се реализују почев од 1. јуна, а најкасније до 31. августа текуће године. У
допису се наводи да се притом морају поштовати све прописане мере безбедности, као и да екскурзије завршних разреда средњих школа не могу бити организоване у иностранству.

чињенице да су деца била затворена
готово два месеца и да им путовања и
те како требају, у Министарству су
одлучили да ове проценте сада оставе по страни.

Огромни губици
Агенција „Планатурс” сарађује са око
тридесет школа у четири јужнобанатске општине и један је од два највећа
оператера за школски туризам у Србији. Пре проглашења ванредног стања ова агенција је путем јавних набавки добила толико путовања да је
требало да око 200 аутобуса превезе
децу на жељене дестинације у овом
полугодишту. Међутим...

ДО ЗВО ЉЕ НЕ
МА ТУР СКЕ ВЕ ЧЕ РИ
У допису који је Министарство
просвете 28. маја доставило
основним и средњим школама
наводи се и да је матурске вечери дозвољено организовати у
складу са законом.
„Прославу завршетка основношколског образовања школа може сама да приреди у својим
просторијама или у установама
из области културе и спорта, док
је матуре за средњошколце могуће организовати само ако постоји
сагласност њихових родитеља”,
наводи се у допису који је потписао министар Младен Шарчевић.

Деци то треба
Већ 3. јуна Министарство је школама
доставило још један допис, у коме се,
између осталог, наводи следеће:
„Имајући у виду да су ученицима
због ванредног стања у дугом периоду били ускраћени вршњачка комуникација, дружење и игра, али и боравак у природи, Министарство препоручује организовање екскурзија и
наставе у природи и са мањим процентом ученика од прописаног.”
Према правилнику Министарства,
настава у природи се иначе изводи
само уз претходну писмену сагласност
најмање 80% родитеља ученика истог
разреда, а екскурзија уз сагласност
нај ма ње 60% ро ди те ља. Све сни

– Како сада ствари стоје, ми ћемо
реализовати тек око 10 процената од
онога што је тада било уговорено. На
дестинације ће, од планиране две стотине, кренути тек двадесетак аутобуса. Биће организована само она путовања која су родитељи већ почели да
плаћају пре проглашења ванредног
стања, док од осталих нема ништа будући да је школска година такорећи
завршена. Изгубили смо 90% путовања ове године – каже Зорица Зубац.

Ко пре девојци...
То, међутим, није једини проблем с
којим се туристичке агенције суочавају ових дана.

– Када је Министарство просвете
дало зелено светло за реализовање
ђачких екскурзија и наставе у природи, почела је права битка за смештај. Ове године је, наиме, Влада
Србије нашем становништву издала
чак 560.000 ваучера за одмор у Србији и препоручила свима да ове године летују у нашој земљи. С друге
стране, ми смо добили препоруку
да све школске екскурзије реализујемо током лета, најкасније до 31.
августа. Јасно вам је какви су проблеми на видику: сви ће кренути на
иста места у исто време. Ово није
велика држава, број хотела је ограничен, па сада важи она пословица
– ко пре девојци, његова девојка. Захваљујући угледу који наша агенција има, успели смо да обезбедимо
смештај за наше групе. У суботу смо
добили дозволу и за реализацију путовања деце из ПУ „Дечја радост”,
те сада морамо да видимо хоћемо
ли пронаћи термин за смештај на
Букуљи за њих – објашњава Зорица
Зубац.

Примењују се мере
Чим је Министарство то дозволило,
кренула је реализација екскурзија за
које је плаћање започето пре ванредног стања, па су тако деца из ОШ
„Свети Сава” 4. јуна отпутовала на
Тару, а једна група ђака из Банатског Карловца отишла је у Врњачку
Бању. Очекује се да на путовања овог
месеца оду и ђаци из школа „Јован
Јовановић Змај” и „Васа Живковић”.
Поред Таре, Букуље и Врњачке Бање, деца ће ићи и на Златибор и у
Ивањицу.
– Придржавамо се свих прописаних мера безбедности. Ми смо превентивно 4. јуна на Златибор послали дупло већи аутобус, иако колеге
кажу да се екскурзије нормално одвијају, јер су деца мање подложна вирусу. Спаковали смо деци и кутију
маски, возачи су били с маскама и
рукавицама, дезинфекција је била
обавезна на улазу у возило и обезбедили смо и средства за дезинфекцију
у аутобусу. То смо самоиницијативно одрадили, јер нам је безбедност и
иначе на првом месту, а у овој ситуацији поготово – истакла је саговорница „Панчевца”.

НАША АНКЕТА
Пронаћи слободан паркинг у Панчеву права је уметност. Бесплатним
местима могу се надати само они
што су рођени под срећном звездом.
Додуше, на гратис парче драгоценог простора могу рачунати и власници четвороточкаша који су спремни да се опробају у новој верзији
игара без граница са сасвим инова-

тивним и ситуацији прилагођеним
дисциплинама: вози – паркирај –
пливај. За пливачки сегмент уопште
не морате да идете чак до Тамиша:
на лицу места имамо ова природновештачка језера. Настала су, како
им и име каже, мешавином природних фактора у виду кише и људског
утицаја.

КАКО ВРЕМЕ УТИЧЕ НА ВАШЕ ЗДРАВЉЕ?

Сви смо осетљиви на метеоролошке (не)прилике

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

Без струје више делова Панчева
Како најављују у „Електровојводини”,
због планираних радова, за петак, 12.
јун, планирана су искључења струје у
више наврата у неколико делова града.
Најпре ће, од 8.30 до 10 сати, без
струје остати део Моравске улице
од броја 10 до броја 20, као и Дунавска улица 3, Улица Жарка Зрењанина од 54 до 70, ЗЗЗЗ мерна станица
Содара, „Си-маркет” и „Војводинапут” у Улици Краљевића Марка б. б.
Од 10.30 до 12 сати струје неће
имати становници Доситејеве 13 и
15, Зетске 2, Савске 2 и дела Улице
Георгија Димитрова од Жарка Зрењанина до ауто-перионице „Сјај” (непарна страна), као и дела Доситејеве
улице од 1 до 11 и од 2 до 14-а.
Истог дана од 12.30 до 14 сати без
напајања електричном енергијом
остаће Панчевци који живе у Савској улици од броја 4 до броја 16.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

У понедељак, 15. јуна, од 8 до 9.30,
струје неће имати Македонска улица, део Бачванске од Македонске до
Јадранске, део Јадранске и део Војвођанске улице; од 9 до 10.45 Власинска улица, а од 10 до 12 Спортски центар „Младост”.
Истог дана, од 11.30 до 14.30, искључења су планирана за део Улице
Светозара Милетића од Димитрија
Туцовића до Мученичке и за непарну страну Улице Димитрија Туцовића, али само од броја 9 до броја
15. У понедељак од 12.30 до 14 сати
струје неће бити у делу Македонске
улице до улаза у Спортски центар и
у целој Kрајишкој улици.
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.

М. ПАНТОВИЋ

З. ВАСИЛИЋ

Г. БЛАЖЕВИЋ

Љ. РАНЧЕВ

Ред кише, ред сунца, мало ветра, понеки пљусак, нешто грмљавине, налет олује, налет врућине... и често све
то у истом дану: тако нам ове године
изгледа пролеће. Са овим наглим променама у температури мења се и наше стање организма. Од тегоба које
изазива нестабилно време пати готово половина светске популације. Чак
и код здравих људи расположење зависи директно од временске прогнозе. Јављају се умор, смањена концентрација, апатија, главобоља, несвестица, вртоглавица...
Због временских (не)прилика највише трпе хронични болесници са срчаним и реуматским компликацијама, пацијенти с менталним поремећајима, старији људи, особе које имају болести респираторног тракта, те
болесници који имају бубрежне и жучне нападе.

напрасно мења. Помало, наравно, утиче и на расположење. Нисам исцрпљена, него једноставно трпим болове. Када је време стабилније, не боли
ништа и самим тим смо веселији. Видећете кад дођете у ове године.

МАРА ПАНТОВИЋ, пензионерка:
– Мој проблем је костобоља. За нас
старије најгоре је када се ово време

ЉИЉА РАНЧЕВ, пензионерка:
– Мало теже се крећем. Малаксала
сам. Имам доста хроничних тегоба,

ЗДРАВКО ВАСИЛИЋ, пензионер:
– Не смета ми временска ситуација, нити на мене утиче. Температура
је одлична. Ја чак и волим кад је мало
киша, па је хладовина... Не жалим се.
ГОРАН БЛАЖЕВИЋ, тренер:
– Све зависи од човека до човека, и
његове психе. Мени највише одговара
када је кишовито, јер имам алергију.
Пролећне иритације су јако досадне.
Смета ми амброзија, липа, скоро све
што цвета. Како ли је тек људима који
имају дијабетес, притисак... Време јесте лоше, али мени пријају падавине.

Ж. ТЕРЗИЋ

М. ЗАРИЋ

можда је и то додатни разлог због којег ми ове варијације сметају. Када
нема учесталих температурних промена, боље ми је.
ЖЕЉКО ТЕРЗИЋ, референт:
– Временске промене ми не праве
здравствене проблеме, али утичу на
моје ментално стање. Више сам мрзовољан. Ваљда ће се клима довести
у ред.
МИЛКА ЗАРИЋ, политиколог:
– Нагле промене временских прилика утичу првенствено на моје расположење. Неких озбиљнијих здравствених импликација немам. Одређеним категоријама хроничних болесника није лако: ове осцилације узрокују велике тегобе. Како сам слушала, сасвим је извесно да ће ово променљиво стање потрајати до средине
јуна. Надам се ће се онда напокон
стабилизовати и да ће бити више сунчаних дана без падавина.
Јелена Катана

Петак, 12. јун 2020.
pancevac@pancevac-online.rs
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Свако у својој области мора дати допринос како бисмо
што више ублажили последице временских непогода.

СЕЛО

Зорица Репац,
директорка Института „Тамиш”

ТРАДИЦИОНАЛАН СКУП У ОРГАНИЗАЦИЈИ ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

„ДАН ПОЉА” КАО ИСПОМОЋ
ПРОИЗВОЂАЧИМА
Представљено 117
нових сорти пшенице
Корисне идеје и у
области заштите усева
Двапут годишње Пољопривредно-саветодавна служба Институт „Тамиш” организује догађај под називом „Дан поља”.
Један од њих уприличен је у
среду, 10. јуна, на огледном пољу поменуте институције, а обухватио је истраживања у области узгоја стрних жита и уљане
репице, као и заштите биља.

Увек лакше уз помоћ струке
Том приликом окупили су се
бројни стручњаци, представници семенских и хемијских кућа и, наравно, произвођачи,
због којих је манифестација и
осмишљена. Концепт скупа базиран је на обиласку сорти и
хибрида пољопривредних усева, када произвођачи могу, на
лицу места и у истим условима, и визуелно да уоче разлике
између појединих генотипова.
Сврха свега тога је да лакше
одлуче шта би било добро одабрати за наредну сезону.
„Дан поља” отворила је директорка Института „Тамиш”
Зорица Репац, која је поздравила представнике републичке и
покрајинске владе, као и друге

Важни и визуелни утисак и оцена усева у вегетацији
званице, а на почетку је истакла да пољопривреднике ни ове
године није пратило добро време.
– Климатске промене су евидентне и сигурно ће поново
узети неки данак. Суша је дуго
трајала, па је онда дошла киша, па град и друге непогоде.
Али сада свако у својој области мора да да допринос како
бисмо те последице што више
ублажили и захваљујући струци и институцијама које је прате надамо се да спремно чекамо и ову производну годину –
каже директорка.
Руководилац саветодавног сектора те фирме Маја Судимац
нагласила је да је срце института

ПРЕ ЗЕН ТО ВА НИ И НО ВИ ПРЕ ПА РА ТИ
„Дан поља” подразумевао је
и приказ хербицидних огледа када је реч о заштити соје, шећерне репе, сунцокрета и кукуруза, у вези с којим
Маја Судимац, задужена за
ову област, каже да су биле
заступљене готово све доступне активне материје,
као и оне комбинације које
ће тек заживети на тржишту.
– Као веома важан, наглашавам оглед на шећерној репи, чији ће резултати бити од
великог значаја за наше произвођаче, будући да управо

код те културе долази до укидања одређених активних
материја с листе одабраних,
па се морају наћи адекватна
решења за сузбијање корова
на задовољавајућем нивоу.
Рецимо, „одлазећи” препарати на бази десмедифана
могу бити замењени активним материјама на бази метирама. Поред самог избора
препарата, битни су и време
њихове примене, као и количине, што смо утврдили кроз
огледе – наводи запослена у
Институту „Тамиш”.

– огледно поље, на којем су испитивања на заступљеним сортама обављена под истим агротехнолошким условима.
– Све оно што се тамо ради,
што ће бити публиковано кроз
билтене на крају године и презентовано на зимским предавањима, може се видети на лицу места. Јер, само рангирање
по приносу није задовољавајуће уколико се не знају и други
параметри квалитета, а и те како важни су и визуелни утисак
и оцена усева у самој вегетацији. Поред наших стручњака, ту
су били и представници семенских и хемијских кућа, увек расположени да одговоре на разна
питања – наводи Маја Судимац.

Огледно поље јединствено
у земљи
Oкупљени су најпре обишли
огледе стрних жита, на којима
су могли да виде 117 нових сорти и хибрида. Тамо им је домаћин био Богдан Гаралејић, стручни сарадник за ратарство, који
им је скренуо пажњу да су, за
разлику од претходних година,
многи од тих примерака још
увек зелени, па је овог пута било могуће видети и неке друге
карактеристике, као, на пример,
какав је клас или лист заставичар или каква им је боја.
Након тога, заступници семенских кућа представили су
нове ране, средње ране и ка-

сне, па чак и двосезонске сорте пшенице. Међу њима је било оних које су толерантније
на болести и екстремне услове; оних с већим садржајем
протеина, влажношћу глутена,
генетском отпорношћу...
Представљене су и нове сорте других култура, као што су
јечам, раж, овас и тритикале,
ситнозрне житарице настале
укрштањем пшенице и ражи.
Ру ко во ди лац по ме ну тог
огледног поља, Ненад Живковић, истакао је да је ово једини
локалитет у земљи на којем је
заступљеност семенских фирми (и сорти) у толиком броју,
односно ту су све које су тренутно на тржишту
– Кроз огледе праћења сорти
пшенице у погледу многих параметара, као што су класање,
осетљивост на присуство болести, отпорност и, касније, мерење приноса, пружамо услугу компанијама, док истовремено спроводимо и истраживања, а тако и
учимо, али и привређујемо. На
данашњи дан приказујемо шта
смо све урадили од октобра до
јуна и на једном месту наши паори могу да виде толике сорте у
истој агротехници, уз исто ђубрење. Имали смо и 2.500 микроогледа на парцелама величина од пет до десет квадрата,
на којима ми заједно с компанијама истражујемо најновије
сорте – истиче Живковић.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: По налогу Месне заједнице постављена су украсна жичана слова (назив места) пуњена каменим облуцима. При крају
су радови на згради Дома пензионера, као и у холу Дома
културе. У току су грађевински радови на вртићу, а очекује се почетак уређења фасаде на објекту фудбалског
клуба. ЈКП „Зеленило” коси
траву у Парку природе Поњавица, док радници ЈКП-а
„Комбрест” ускоро започињу
садњу цвећа у центру села.
Банатско Ново Село: Сеоска
слава Духови обележена је
бројним програмима који су
одржани од суботе до понедељка, 6–8. јуна. Беспризорни изгредници уништили су
тек постављену саксију с цвећем у центру села.
Долово: Започети су радови
на уређењу трга у Улици Мите Вукосављева, познатог и као
Учитељски парк. Удружење
пензионера, у сарадњи с Месном заједницом, организоваће у среду, 17. јуна, бесплатан
једнодневни излет до Чардака, а обезбеђени су и ручак и
музика. Биће уприличена и
бесплатна вожња бродом на
релацији Панчево–Београд.
Пријаве за ове екскурзије могуће су сваког радног дана у
просторијама удружења, од 10
до 12 сати, а предност имају
чланови. Постоји основана
сумња да је недавно В. С. физички напао директорку ЈКПа „Долови” Миљану Царан, након чега је она задржана у
панчевачкој болници.
Глогоњ: Комунално предузеће у току недеље потписаће
уговор за асфалтирање дела
Школске улице, а биће постављено и једно дечје екоигралиште на излетишту Скела, као и нове справе на постојећем игралишту у парку.
Иваново: Постављени су стубови и расвета тамо где досад нису постојали – у улицама Рибарској, Насипској, Петефи Шандора... Постављено

је дечје игралиште на углу
улица Доже Ђерђа и Гробљанске. Свечано отварање новосаграђеног вртића у Улици
Петефи Шандора биће уприличено у понедељак, 15. јуна,
од 12 сати, када ће бити изведен пригодан програм.
Јабука: По налогу Месне заједнице на излетишту Скела
постављен је терен за одбојку
на песку, офарбано је екоигралиште, посађене су тује,
очишћене стрњике, покошена је траве и бетонирани су
стубови. Урађена је пешачка
стаза од старе амбуланте до
Дома културе.
Качарево: Постављено је десет бандера за расвету у делу
Улице 4. октобра до атарског
пута за СРЦ „Језеро”, као и
дечје игралиште на почетку
Првомајске улице, а биће монтирано још пет. У току су радови на реконструкцији Дома
пензионера и Ловачког дома.
Омољица: Расвету је добила
Бихаћка улица, а у Пролетерској су старе бандере замењене новим. И терен на спортском центру добиће осветљење.
Стар че во: Уре ђе ње деч јих
игралишта настављено је поправком жичане ограде у Лењиновој, Иве Андрића и Новосадској улици. Нови термини за одношење кабастог
отпада су понедељак 15. јун
(Шумице и Доњи крај) и уторак 16. јун (Радничко насеље
и Горњи крај). Комшијско дружење и поправка дечјег игралишта у Ритској улици уприличени су у организацији Месне заједнице. Асфалтиран је
угао улица Летње и Бориса
Кидрича. Ватрогасна бригада је брзо реаговала и угасила пожар у Циглани.

ЗАВРШЕНО КАНДИДОВАЊЕ ЗА БУДУЋЕ САВЕТЕ У ШЕСТ МЕСТА

КРЕНУЛО УРЕЂЕЊЕ ОМОЉИЧКЕ ДЕПОНИЈЕ

Тек један озбиљан такмац у трци

Не бацајте смеће било где!

Напредњаци 21. јуна
малтене сами излазе
на изборе за месне
власти
Овогодишње редовне изборе за
чланове савета месних заједница, који ће бити одржани у
недељу 21. јуна, још 18. маја
расписао је председник Скупштине града Панчева.
А када је реч о насељеним
местима, гласаће се у шест од
укупно девет: у Брестовцу, Глогоњу и Иванову биће бирано
по девет чланова, а грађани Банатског Новог Села, Качарева
и Старчева имаће по петнаесторо представника. У преостала три села (Долово, Јабука и
Омољица) избори су организо-

вани протекле године, па ће
њихови мештани поменутог дана моћи да заокружују само
оне који се буду нашли на листићима за Народну и Покрајинску скупштину.
Пријављивање кандидата је
завршено 5. јуна, а требало је
да листа кандидата буде утврђена у време када се актуелни
број „Панчевца” већ налазио у
штампи.
У међувремену, није згорег
подсетити како су изгледали
одлазећи сазиви тада још увек
месних скупштина (пре око годину дана враћен им је стари
назив – савети).
Карактеристично за изборе
2016. године било је, као никад до тада од настанка вишестраначја, то што је једна

организација толико доминирала. Наиме, напредњаци су
убедљиво тријумфовали, забележивши у пет места победе натполовичном већином,
а у два (Брестовац и Иваново) освојили су чак и максималан број столица – по девет. У Новом Селу и Глогоњу
опозиција је узела по три мандата, а у Качареву – два. Једино је у најмногољуднијем
панчевачком насељеном месту победио неко други – „Покрет Старчево”, али је, ипак,
његовим каснијим интегрисањем у СНС, најмоћнија српска стран ка и ту фак тич ки
преузела власт.
Иначе, у четири места председник је остајао на тој позици ји за све вре ме тра ја ња

сазива. Тако је Ново Село у
пуном мандату водио Недељко Топић, Иваново – Јошка
Дудуј, Качарево – Бранко Бокун, а Старчево – Аца Димитрић. До промене је дошло у
Брестовцу, где је Саву Ђурића
заменио Драган Миричић, док
је у Глогоњу, уместо др Миреле Пе тро вић, пред сед ник
постао њен заменик Славко
Јовановски.
А каква ће ситуација бити
након ових избора, знаће се
најкасније већ 22. јуна.
Сва је прилика да не би требало да дође до озбиљнијих
промена будући да ће, како
ствари стоје, у трку за позиције у овом најнижем органу власти само једна постава – Српска напредна странка.

У СТАРЧЕВУ, СЛЕДЕЋЕГ ЧЕТВРТКА

Отварање музеја уз Алена Исламовића
Дуго чекано покретање музеја
у којем ће се налазити поставка „Старчево кроз векове” заказано је за следећи четвртак,
18. јун, на старчевачком Тргу
неолита.
За ту прилику Месна заједница и друге локалне институције спремиле су богат садржај, а он ће стартовати практично већ од 10 сати, када ће

бројни креативци представити
своје рукотворине на летњем
базару.
Ударни догађај биће отварање поменутог музеја у 14 сати.
Тада ће бројне званице моћи
да виде шта све чини поставку
која обухвата епохе од неолита, по којем је ово место препознатљиво, па до периода Банатске војне границе.

Програм ће, истим поводом
и на истом месту, бити настављен од 18 сати, наступом дечјег фол клор ног ан сам бла
Културно-уметничког друштва
„Неолит”, да би три сата касније почео 12. „Екс-Ју рок
фест”, када ће хитове чувене
групе „Бијело дугме” певати
њен легендарни вокал Ален
Исламовић.

Цео програм на
Тргу неолита

Сметлиште на излазу из Омољице, недалеко од прелепог
водотока Поњавица, то јест
на путу ка Иванову, дуго је
боло очи грађанима тих места.
Ипак, омољичко комунално предузеће недавно је пронашло начин да, уз помоћ
Града Панчева, упристоји ову
сеоску депонију, којом годинама газдује.
Директорка те фирме Маријана Глигорић Илић наводи да су обављени радови на
чишћењу улаза и горњег дела
сметлишта.
– Крајем прошлог месеца
избрисали смо ружну слику
са Иваначког пута. Досадашњи изглед улаза на омољичку депонију последица је лоших навика грађана Омољице,

па и житеља суседних села,
који своје смеће довозе и нехајно изручују до самог пута.
Поред очишћеног улаза и горњег дела, у току је и санација
самог сметлишта, чији се завршетак очекује до краја године. Иако смо већ више пута преко друштвених мрежа
апеловали на све људе који
туда пролазе, и овом приликом их молимо да не бацају
смеће на улазу у омољичко
сметлиште – поручује Маријана Глигорић Илић.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

ИЗЛОЖБА РАДОВА УРОША ОГРИЗОВИЋА

Сентименти
У Галерији Милорада Бате
Михаиловића у четвртак, 11.
јуна, у 19 сати, биће отворена
изложба керамике и цртежа
Уроша Огризовића, под називом „Сентименти”.
„Сентименти су окренути
прошлости. Везују нас за проживљено. Спасавају од магле
заборава. Чине живим оно чега више нема. Ново постојање завршених догађаја и збивања почиње снажно. А онда,
схватамо да је живот, произашао из сентимената, крхак

и варљив. Што више расте,
све више се тањи. Копни од
висине. На крају остане тек
понека сјајна, платинаста тачка, као назнака нечега што је
некада блистало. Остаци старог сјаја који се гасе. Али, без
ње, без макар мајушне копче
са прошлим, не бисмо били
цели. Идеја овог пројекта јесте осврт на већ проживљено. Осврт на прошлост која
се задржава у нашем сећању
бледо, непоуздано, попут сентимента. Сходно томе, радио
сам се ри ју пор це лан ских

МОЈ

скулптура, паноа и цртежа,
који представљају лична осећања и унутрашње сукобе.
Подлоге окер, беж и белих
нијанси се преплићу, док црна и сива, силовитим наносима, повезују цртеже и скулптуре, као вид главног мотива.
Недостатак и празнина појединих радова, које се огледају у белини, и недостатку глазуре или цртежа, за мене означавају сцене из прошлости,
давно заборављене и непосећиване. Сентименти сабирају и повезују делиће нашег бића”, каже аутор.
Урош Огризовић је рођен 1995. године у Београду. Завршио је Гимнази ју „Урош Пре дић” у
Панчеву, а 2019. године
и Факултет примењених
уметности, одсек за керамику, у класи професора
Мирољуба Драмићанина,
Игора Милићевића и доцента Лане Тиквеше. Добитник је другог места на
конкурсу за младе уметнике Војводине Центра за
таленте „Михајло Пупин”
(2015). Учесник је групних изложби „Панчево,
град о коме сањам” (2016),
„Уметност за џудо” у Културном центру Раковица
(2017), „ФормАрт” у галерији
„Петак” (2017). Вишегодишњи
је уче сник мани феста ције
„Ноћ музеја” (2017, 2018). Добитник је награде „Иван Табаковић” за остварење у области керамике.
Прву самосталну изложбу,
под називом „Сентименти”,
имао је у мају 2020. године у
галерији „Стара капетанија”.
Тренутно је на мастер-студијама на Факултету примењених уметности, одсек за
керамику.
Изложба траје до 28. јуна.

избор

МОЈ

Одравњивање
Емилија Шимшић,
апсолвенткиња журналистике
ФИЛМ: Под „свежим” утиском издвојила бих овогодишњи филм „Плат фор ма”,
шпански научнофантастични
трилер, редитеља Гардела Г.
Урутије. Кроз мрачан и немилосрдан амбијент, актери
и њихова конверзација вас наводе да, као гледаоци, постанете и саучесници у разоткривању суштине и решења
овог „вертикалног лавиринта”. Иако тежак за гледање,
филм експлицитним и агресивним сценама отвара преиспитивање егзистенције, проблем савременог капитализма, апсурд демократије и моралних дилема. Прегршт заблуда и емоција, очај, похлепа и патња, наводе вас на
размишљање и спознају на
шта је човек спреман, вођен
страшћу и жудњом за животом. Гледаоцу је препуштен
индивидуални доживљај симболике саме платформе.
КЊИГА: „Одравњивање” Ника
Сузениса је неконвенционална креација у форми стрипа,
која на занимљив и другачији начин графичком уметношћу при ка зу је по ло жај
друштва, као и последице технолошког цивилизацијског

Страну припремила

Мирјана
Марић

развоја. Водећи се науком, па
и филозофијом, књижевношћу и уметношћу, Ник је успео да без много речи – све
каже. Не јурећи у фикцију зарад заобилажења стварности,
топло препоручујем ово, за
мене, ремек-дело, које вам,
као и предложени филм, омогућава да перцепцијом сами
изађете из оквира које заправо (не) видите.
МУ ЗИ КА: Ал бум „Tuur
mang Welten”, као и истоимена омиљена нумера је оно што
у последње време „вртим” на
својој плејлисти. Реч је о савременом немачком композитору и пијанисти Никласу
Пашбургу, који ствара музику спајајући више жанрова.
Његова музика је искључиво
инструментална, без речи. И
ову категорију бирам и препоручујем, као слободу препуштања емоцијама, које „бар
изнутра” често више говоре.

Петак, 12. јун 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

О ЗАВОДУ ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У ПАНЧЕВУ

ОЧУВАЊЕ НЕПОКРЕТНОГ
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
Завод за заштиту споменика
културе основан је 1995. године, али од 1978. године ради
као јединица заштите при Народном музеју Панчево, што је
безмало пола века заштите непокретног културног наслеђа.
Надлежност Завода је заштита
сто двадесет четири утврђена
непокретна културна добра и
преко четрдесет добара под
претходном заштитом на територији јужног Баната. О овој
установи културе разговарали
смо са в. д. директором Грозданом Миленков.
ПАНЧЕВАЦ: Шта све спада у
споменике културе?
ГРОЗДАНА МИЛЕНКОВ: Непокретна културна добра се разликују по врсти и по категорији. Тако имамо поделу на просторне културно-историјске целине у оквиру којих се налазе
стара језгра града Панчева, Беле Цркве и Банатског Новог
Села или делови насеља с посебним вредностима, затим споменике културе као појединачне објекте, археолошке локалитете и знаменита места попут Спомен-комплекса Страти ште. Про шле го ди не смо
средствима Министарства културе, у оквиру пројекта дигитализације нашег наслеђа, редизајнирали сајт и омогућили
доступност базе података, па
препоручујем заинтересованим
читаоцима да погледају и боље упознају наш регион.
l Који су најстарији споменици културе на територији
јужног Баната? Који су најоригиналнији, а који најређи?
– Издвојити поједина непокретна културна добра није
нимало лак задатак и у том
смислу највише помаже управо њихова категоризација на
велики и изузетан значај, што
несумњиво говори о томе да се
издвајају од других по аутентичности и оригиналности. Манастир Месић, Владичански
двор у Вршцу, румунска православна црква у Уздину, знаме ни то ме сто Ме мо ри јал ни
комплекс „Михајло Пупин” у
Идвору, Преображенска црква, манастир Војловица, Жидовар и чувено археолошко налазиште из периода неолита
Старчево–град имају изузетан
значај. Старо градско језгро
Панчева са двадесет пет посебно наведених објеката и рецимо зграда Народног музеја –
Ма ги стра та, све ти о ни ци на
ушћу Тамиша у Дунав, Народна (Вајфертова) пивара и Успенска црква истичу се по великом значају.
l Шта све под ра зу ме ва
процес за шти те спо ме ни ка
културе?
– Процес заштите споменика културе на првом месту подразумева правну заштиту, која
се односи на издавање правних аката о условима и мерама
техничке заштите, сагласности

на техничку документацију, мишљења и осталих аката за извођење радова. Наш посао је
израда техничке документације о непокретним културним
добрима и рад на превентивној заштити, конзервацији, рестаурацији и осталим комбинованим методама. Процес заштите има за циљ очување свих
споменичких својстава, што
подразумева аутентичност и
документарност.
l Под вашом надлежношћу
су и археолошка налазишта.
Где их има на овој територији
и на којима се тренутно раде
ископине? Да ли сарађујете и с
Музејом на овим пројектима?
– Наша територија је веома
бо га та ар хе о ло шким на сле ђем, али се због комплексности поступка под заштитом
државе налази мали број археолошких локалитета. У светској ли те ра ту ри по зна ти су
ар хе о ло шки ло ка ли те ти ју жног Баната по епонимним
локалитетима праисторијских
култура (старчевачка култура,
ватинска култура) и јединственим покретним налазима (Дупљајска колица, жидоварска
остава сребрног накита, керамичке посуде ватинске културе из Омољице). Бројне инвестиције из различитих сектора које се реализују на нашој
територији отварају нам ту могућност будући да археолошко праћење радова и заштитна ар хе о ло шка ис ко па ва ња

ТРАДИЦИОНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА

Дани проте Васе
У суботу и недељу, 13. и 14.
јуна, у Светоуспенском храму
у Пан че ву би ће одр жа ни
традиционални „Дани проте
Васе”.
У суботу у 20 сати у порти
храма биће уприличено литерарно-музичко вече. О проти
Васи ће говорити Дејан Боснић,
а о публикацији и о три одабране личности из књиге „Куће и људи” Гроздана Миленков и Никола Влајић. У музичком програму учествују Сања
Чукановић (сопран), Миљана
Самарџић (сопран), Маријана

Гаврановић (клавир) и Андреј
Митевски (виолина), уз клавирске сараднике Ану Милатовић и Миону Барбул, као и
Панчевачко српско црквено певачко друштво.
У недељу од 9.30 у Светоуспенском храму биће одржана
света литургија с поменом проти Васи Живковићу.
Покровитељи манифестације су Град Панчево и Српска
православна црквена општина Панчево Центар, а организатор је Панчевачко музичко
друштво.

представљају њихове законске
обавезе. Налазимо се на самом почетку послова који подразумевају теренску проспекцију Ветропарка Банат, а на
јесен и археолошка ископавања оста та ка твр ђа ве гра да
Ковин.
l Колико генерално имате
сарадњу с другим установама
културе и у ком облику?
– Завод као установа културе остварује сарадњу пре свега
с музејима, архивима, другим
заводима, Археолошким институтом и Филозофским факултетом у Београду кроз комплементарне пројекте који за
циљ имају заштиту културног
наслеђа, истраживања и презентацију путем изложби, мултимедијалних пројеката и издаваштва. Завод негује дугогодишњу сарадњу са онима који
нам пружају стручну помоћ
приликом значајних истраживачких радова на пољу археологије. С друге стране Завод
сарађује с веома широким кругом корисника и заинтересованих страна јер је директно
укључен у процесе који се тичу просторног планирања и грађевинског сектора.
l Колико су наши суграђани упућени у ваш рад и да ли
се распитују о споменицима
културе?
– Комуникација са суграђанима је директна и отворена,
моје колеге имају много посла на овом пољу и трудимо

се да сву своју стручност и знање ста ви мо на рас по ла га ње
свима који за тим имају потребу или интересовање. Свакако да је потребно непрестано побољшавати комуникацију, едуковати децу и младе и
радити на представљању Завода у оквиру наших могућности и капацитета. Користимо сваку прилику за сарадњу
и учешће у манифестацијама,
пројектима и програмима попут студентске летње праксе
где младе стручњаке упознајемо с нашом делатношћу.
l Прошле недеље сте започели извесне активности. О чему се ради?
– Прошле недеље нас је обрадовала вест да су одобрена
средства Министарства културе за пројекат „Израда предлога одлука са пратећом документацијом за утврђивање
непокретних културних добара на територији jужног Баната” у износу од 1.200.000 динара. Пројектни тим укључује
велики број запослених и циљ
нам је да објекте који сада
ужи ва ју прет ход ну за шти ту
утврдимо за непокретна културна добра и за једну трећину повећамо број заштићених
објеката. Управо су објављени
резултати конкурса из области непокретног културног наслеђа Покрајинског секретаријата за културу и наш истраживачки пројекат „Живот
у Банатској војној граници: 3.
фаза – истраживање војних,
привредних и пољопривредних објеката” подржан је износом од 150.000 динара.
l На којим пројектима тренутно радите и шта све имате
у плану?
– Из буџета Града Панчева
одвојена су значајна средства
за делатност Завода. Што се
тиче издавачке делатности Завода, објавићемо књигу о Евангелистичкој цркви у Панчеву,
а Банатско Ново Село добиће
публикацију која се бави културним идентитетом у контексту културног наслеђа, што је
четврта књига о насељеним местима града Панчева. У плану
су ис тра жи ва ње, за шти та и
утврђивање старог језгра Долова за просторну културно-историјску целину која се издваја аутентичним и вредним
градитељским наслеђем. Ушли
смо у завршну фазу конзерваторско-рестаураторских радова на санацији и рестаурацији
фасаде и декоративне пластике на звонику Преображенске
цркве, након чега предстоји
израда пројекта за фасаду цркве с пасарелом. Град је ове
го ди не из бу џе та из дво јио
1.000.000 динара за израду пројекта, што ће нам омогућити
да спремно дочекамо конкурсе у 2021. години и обезбедимо средства за наставак радова на самој цркви.
Мирјана Марић
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ПАНЧЕВЦИ КОЈИ ВОЛЕ АНТИКВИТЕТЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ЛЕПОТА СТАРИХ МАЈСТОРИЈА
Не постоје речи које би објасниле
људску задивљеност пред стварима
направљеним у временима пре овог
нашег, када машине могу да произведу све што ум замисли. Само руке
стварале су комаде намештаја – уметничка дела која трају и више стотина
година.

Историја уметности
Петар Путић (71) професионални је
сликар који се усавршавао на Ликовној академији у Београду, и у Љубљани и Франкфурту. Преко тридесет година се бави сакупљањем и продајом
антиквитета, али и рестаурацијом.
– Први предмет који сам купио била је пепељара, а нашао сам је у некој
антикварници у Немачкој, где сам
живео тринаест година. Коштала је
око сто марака, али сам осетио да је
њена вредност много већа. И тако је
све кренуло – прича он.
Његова љубав према антиквитетима уско је повезана са уметничким
склоностима. Воли историју уметности и упућен је у њу, и никад није било потребе да некога пита за савет у
овој области, јер зна више од многих
познавалаца антиквитета.
– Када сам се вратио из Немачке,
отворио сам прву старинарницу у Панчеву. Откупљивао сам и продавао старе предмете. Људи су доносили доста
занимљивих ствари. Једном је човек
ушао са шољама и тражио за њих петсто марака, а ја сам му у замену понудио нови видео-рикордер, који је
коштао дупло више, али сам знао да
је њихова вредност далеко већа – то
су биле шоље од порцелана „мајсен”.
Касније је почео и да рестаурира
антиквитете. Добро је познавао материјале који се у томе користе, и како
би требало да аутентични комади изгледају. У рестаурацији му је доста
помагала и супруга.
– Био сам саветник многима када
су желели да купе антиквитет. Неки
су били свесни колико вреди оно што
продају, али понекада нису имали ни
представу шта имају у својим кућама
– прича Петар.
Највише је куповао по Банату, у
војвођанским градовима и у Темишвару, а понекад се због једног комада ишло у Румунију. Пре интернета
није било лако видети како предмет
изгледа, али су на основу детаљних
описа процењивали вреди ли се упуштати у ту авантуру или не.
– Битно је да знаш и шта да питаш,
а многи то не знају. На пример, намештај стила бидермајер имао је свој
начин састављања, није било ексера.
И такав траје и преко двеста година.
Порцелан је био толико вешто осликаван руком да неко не може ни слику на платну такву да направи. Стакло које је правила румунска фабрика „Гале” било је веома цењено, центиметар је коштао 1.000 марака. Оно
је ретко јер тешко може да се очува
дуго, али сада постоји доста јефтиних копија – објашњава.
Петар је одувек волео стари намештај и доста комада краси његов дом.
Уз ове предмете, од којих сваки за себе има дугу историју, на зидовима стоје слике, његовом руком осликане.
– Највећи изазов је одувек био да
ћете наћи нешто што нико до сада
није успео и да то откупите из прве
руке – закључује он.

Колекција за поштовање
Драган Миленковић (59) један је од
најозбиљнијих колекционара антиквитета у нашој земљи. Завршио је

Петар Путић
Економски факултет и грађевински
је предузимач, али је увек гајио велику љубав према уметности и старим
предметима. У својој колекцији има
око двеста антиквитета, а кроз његове руке је прошло преко петсто.
– Већ двадесет година се бавим колекционарством и имам озбиљну збирку намештаја, која је једном приликом била и представљена на великој
изложби у Народном музеју у Панчеву. У питању је углавном намештај
прављен ручно од 1800. до 1850. године, а ја сам се одлучио за тај период јер сам схватио да је немогуће обухватити све епохе. Тај намештај је
потекао с територије где је била Аустроугарска, а стил се назива бидермајер. У питању је европски стил који
се у свакој држави радио другачији
начин – прича Драган.
Познати мајстори бидермајера изгубили су се средином 19. века, а после њих је почело мешање стилова,
због чега је вредност овог намештаја
опала. Миленковић, поред намештаја, у својој колекцији има и доста сатова, рамова, свећњака…
– О антиквитетима сам доста научио од Петра Путића, а посећивао
сам и сајмове и тамо скупљао знање.
Мене то продуховљује. Овакав намештај при па да обла сти при ме ње не
уметности и веома је леп осећај када
простор опремите правим комадима.
Сматрам да на овај начин ја негујем
традицију једног времена – прича
Драган.
Предмети из његове колекције могу се наћи и на интернет сајту. Неки
су на продају, али Драган каже да се
тешко одриче онога што му је драго.
То чини једино када нађе предмет бољи од оног који има.
– Један од најдражих предмета који имам је роло-секретер са оригиналним потписом из 1835. године.
Такав примерак је веома редак – каже он.

Дух и култура
Златан Сивчев (41) по занимању је
правник, али се сакупљањем антиквитета и рестаурацијом бави већ скоро двадесет година.
– Мене је одувек занимала историја, а стари предмети су део ње. Волим
када дођем до неког вредног комада,
посебно ако је настао на овим просторима, и када иза тог антиквитета стоји нека прича. Занимљив је историјски период Српског војводства, када
се наш народ уклопио у модерне културне токове Европе, али се, у складу
са светосављем, борио за своју слободу. Наводи ме да размишљам
о свим оним људима који су
се борили за нас као народ,
да и да нас по сто јимо и

опстанемо... Нисам везан за један одређен стил. Једино што преферирам
је намештај који је рађен овде по узору на немачке мајсторе. То су врхунски комади, од којих су неки урађени
заиста маестрално – прича он.

Жељко Траилов
Каже да је проф. др Дејан Медаковић, који се бавио историјом уметности, након посета угледних породица
у нашем граду за време рата, описивао намештај који се налазио у њиховим кућама: витрине, слике, лустере,
по којима је могао да се стекне утисак
каква је била култура живљења и становања у то време.
– Данас је то деградирано.
Многи који и имају антиквитете, не знају шта поседују, ко
је био мајстор и како је то
прављено, колико је сушено
дрво, како је слаган фурнир...
Златан каже да овакви комади намештаја, кад се зналачки обнове, могу да трају
још двеста година. Он је прво
почео да рестаурира предмете које је хтео да задржи.
– Као посао то је неисплативо. Дуго се ради, посао је
тежак и, да би га радио како
треба, мораш истински то да
волиш. Раније сам рестаурације радио чешће, а сада само по потреби. Највише времена оде на политуру. Потребна је велика концентрација да се не би направиле
грешке – објашњава.
Он познаје сваки сегмент
обнове старих предмета, осим
јувелирског, који ради његов
сарадник Иван Несторовић.
– Рад са антиквитетима ме
опушта. Враћам се у прошлост.
Волим да вратим нешто у
првобитно стање. Што
си ближе оригиналу, рестаурација је успешнија. Кад нешто
завршим, не знам да ли ми се
више свиђа тај комад или рад
који сам уложио. Једино не вреди сређивати оно што је труло.
То може да се поправи, али не може да траје дуго – прича он.
На радост чланова породице, који
га потпуно подржавају у овом хобију,
његов дом је опремљен стилским намештајем.

Мајстор свог заната

Драган Миленковић

– У почетку је било тешко, јер се
већина материјала који се користи за
рестаурацију набавља у иностранству.
Међутим, с временом сам се снашао
и брзо сам само путем препорука стекао доста муштерија – прича Жељко.
Испрва је радио класичне комаде
старе око сто година из периода алт
дојч, необарок, а касније су му у руке
стизали и много старији предмети.
Најстарије су биле две столице на којима је писало да су из 1357. године.
– За рестаурацију треба доста времена. Припрема траје дуго, затим политирање, а када се све заврши, намештај мора да стоји још месец дана
код мене, да бих видео да ли ће се десити нека промена јер је некад дрво
старо и по сто-двеста година, па од
тога у каквом је стању било, где је чувано, да ли је било влаге, зависи како
ће се понашати... – објашњава.
Често су му клијенти и људи из иностранства којима се због цене исплати да овде рестаурирају своје антиквитете. На основу досадашњег иску-

Жељко Траилов (35) бави се двадесет
година рестаурацијом намештаја. Са
шеснаест година случајно је упознао
људе који су били у том послу и почео да сарађује с њима. Учио је полако и стрпљиво и после четири и по
године осмелио се да се сам упусти у
овај посао.

ства брзо може да процени из ког периода је неки комад намештаја, да ли
је оригинал или само веома добра копија. Каже и да су неке копије толико
добре да, тек кад почне да ради, може
да се установи да нису оригинал...
– Прво детаљно прегледам комад,

Тајни живот
планета
Књига открива
све што сте желели да знате о
планетама, њиховим сателитима, осталим
не бе ским те лима у близини и нашем месту у Сунчевом
систему.
По де ље на у
шеснаест поглавља, књига студиозно образлаже све оно до чега је
астрономија стигла у свом истраживању, па тако упознајемо Меркур који је тучен, стидљив и ексцентричан. Венера је ружно лице
испод лепог вела. Јупитер је тврдог срца, а Сатурн – господар прстенова. Када планете и њихове сателите сагледамо из дуже временске перспективе, они имају узбудљив живот, пун збивања. Јесте ли
знали да Сатурнов месец Титан може да се подичи језерима течног
метана, окруженим високим брдима и долинама, истим онаквим као
на нашој планети пре него што ће
се крхки живот развити на њој?
Или да је највећи вулкан на Марсу
стотину пута већи од највећег вулкана на Земљи, а да је највећи кањон на Марсу десет пута дубљи од
Великог кањона, и да Марс није
одувек био црвен?
На крају књиге налази се и хронолошка таблица са свим битним
догађајима и заслужним научницима који су истраживали Сунчев
систем, што све заинтересоване може да подстакне да додатно прошире своје знање.
Два читаоца који до 17. јуна, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „На шта вас асоцира израз тајни живот?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали с
ким бисте волели да завршите.
Књиге из „Лагуне” добиће аутори
следећих порука:
„Са женом бих волео да завршим у кревету, а с таштом – да завршим једном засвагда.” 063/3232...
„Волела бих да завршим с дијетама, ионако немају сврхе.” 064/1212...
Д. К.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ ОЛОВКЕ
И ПАПИРА

Школа цртања
на отвореном

Златан Сивчев
па установим оквирну цену. Уколико
се договоримо, прво се ради заштита
на црвоточину, а након тога почиње
рестаурација. Гледа се да ли се подигао фурнир, да ли фали неки дуборез,
а онда се гитује, лепи, уклапа... Волим
да што више делова, уколико је могуће, сачувам у аутентичном стању. После следи шмирглање, лакирање шелаком, ако је потребно бајцовање (фарбање) и на крају политура. То је најзахтевнији део посла и за то је потребно доста искуства да не би дошло до
оштећења – објашњава.
Најчешће је рестаурираo креденце
и комоде, а највећи изазов му је да
среди комад намештаја од којег су
сви пре њега дигли руке.
– Дешава се да антиквитете које
нико не жели да рестаурира, ја са
успехом обновим – каже скромно.
Мирјана Марић

После три
месеца паузе Школа
цртања Дома омла ди не на ставља рад
9. јуна.
П р в и
пут у оквиру школе
по чиње и
основни
курс цртања за децу од дванаест до петнаест
година. Часови ће се реализовати у
дворишту Дома омладине Панчево, уторком, средом и четвртком од
14 до 16 сати. Школа је бесплатна,
а Дом омладине је обезбедио и сав
материјал неопходан за рад. Програм води академски сликар Зоран
Деранић.
Пријаве треба слати на имејл dopancevo@gmail.com или инбокс
„Фејсбук” странице. Број места је
ограничен.
Старији полазници ће радити у
стандардним терминима од 17 до
20 сати.
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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, 12. јун 2020.

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ рено клио 2,
2008. 1.5 дизел, 24.4000
км, 3 врата, повољно.
063/737-44-41. (СМС)

ПРАСАД за приплод, чисти дански ландрас.
060/311-29-64. (292112)

ПРОДАЈЕМ ТАМ 75 Т 3 Б,
1983. годиште, прешао
69.000 км, исправан, очуван, нерегистрован. Тел.
061/283-77-79. (291885)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера 3.000 динара,
нова. 371-568, 063/77345-97. (292045)

ФОРД ескорт продајем
дизел, 1.8, регистрован,
повољно. 060/051-45-32,
Раде. (291932)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

• 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 ситроен ксара
picasso 2.0. 063/224-528.
(291948)

ПРОДАЈЕМ јариће може
и заклани, доносим кући.
Тел. 617-336. (291742)

РЕНО меган 1.9 ДЦИ,
2001, караван, серво, клима, одличан, власник.
064/142-55-93. (292072)

ВИШЊЕ, уберите сами
или наручите на 064/07374-24. (291793)

АСТРА Г, 1.7, 2001, петора врата, фул опрема.
064/587-50-24. (292064)

ПОВОЉНО продајем машину за производњу папирних џакова. Тел.
064/424-95-10. (291830)
ПРОДАЈЕМ половни фрижидер 170 л, цена 2.000.
Тел. 318-214.

ПРОДАЈЕМ стони струг
КЛИО 1.2, 2002, троје вра- proccon 300 мм. Повољно.
та, регистрован. 064/587062/471-565. (291906)
50-24. (292064)
ПРОДАЈЕМ једнобраздни
JAVOR DRVO плуг ИМТ, двобраздни плуг
0лт, дворедни шпартач са
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA
бацачима ђубрива ИМТ,
BUKVA, CER,
растуривач ђубрива ИМТ,
HRAST, BAGREM
прекрупач победа ХС.
PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS
Novo u ponudi – PELET
061/283-77-79. (291885)
061/292-07-75, 063/811-18-43
ПРОДАЈЕМ половни фриKozaračka 112, Pančevo
жидер игнис исправан,
ПУНТО 2, 1.2, 2002, петора 5.000. Тел. 064/873-88-11.
врата, клима, регистрован. (291961)
064/130-36-02. (292064)
ОПЕЛ агила 1.0, 2002. регистрован годину; рено
меган 1.5 ДЦИ, 2005, регистрован годину.
063/712-34-11. (292112)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (291663)
КУПУЈЕМ аутомобиле од
70 до 2.000 евра. Стање
небитно. 063/165-83-75.
(292106)
КУПУЈЕМ возила од 70 до
1.500 евра, стање небитно.
062/193-36-05. (292106)

МАШИНЕ
ПРОДАЈЕМ мотокултиватор ИМТ 507, дизел, са
свим прикључцима.
064/341-76-80. (292121)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ фрижидер
комбиновани већи, замрзивач, вертикални, вешмашину, може неисправно
уз доплату. 064/129-73-60.
(292033)

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

ГРАНДЕ пунто 1.9, 2007,
фул опрема, петора врата,
шест брзина. 064/130-3602. (292064)
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ПРОДАЈА новог намештаја: столице од 1.600, столови од 4.500, лежајеви од
15.300. 060/600-14-52.
(292053)

ВОЗИЛА

ГОЛФ 2, турбодизел, изузетан, задња серија, регистрован до краја 2020.
Тел. 064/123-63-65.
(291936)

ОГЛАСИ

ВЕШ-МАШИНА, комбиновани шпорет, комбиновани фрижидер, инвалидска
колица, телевизор.
063/861-82-66. (292005)

КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце, перје,
гвожђе, бакар, месинг.
066/900-79-04. (291910)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
замрзиваче, фрижидере,
веш-машине, телевизоре,
долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/10111-47 (292020)
КУПУЈЕМО значке, ордење, медаље, сатове, новац,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (291983)
КУПУЈЕМО старе веш-машине, фрижидере, замрзиваче, поправљам исте.
060/521-93-40. (292049)
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, олово, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазим. 061/321-7793. (292141)
КУПУЈЕМО обојене метале, гвожђе, акумулаторе,
веш-машине, замрзиваче,
фрижидере, телевизоре.
061/206-26-24. (292141)
КУПУЈЕМО секундарну сировину, веш-машине, замрзиваче, шпорете, гвожђе, све остало долазим.
061/322-04-94. (292141)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ четири и по
ланца грађевинског земљишта, северна зона, преко
пута „Секиног салаша”.
062/102-89-16. (291823)

ПЛАЦ, нова Миса, 8 ари,
22.000, Јабучки пут 30
ари, 25.000. (188), UnaDalli, 064/255-87-50.
(292008)
ПРОДАЈЕМ два плаца на
Стрелишту. Тел. 064/49301-76. (291996)
ПРОДАЈЕМ плац Долово,
16 ари, Леле Рибара.
061/654-50-08. (292113)

КУТИЈЕ од банана на продају. Тел. 063/490-537.
(291965)
КАЗАН за ракију, лошишта, табарке, луле, дна,
мешачи. 331-586,
063/805-74-60. (291972)
ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 062/404-144.
(292034)
ПОТРЕБНЕ раднице у пекари. 062/821-47-70.
(292034)

ПРОДАЈЕ се грађевинско
земљиште, струја, вода,
канализација, делимично
под воћем, објекти, 1.000
евра ар. Земљиште се налази на Новосељанском
путу или Минела 2. Моб.
062/120-50-19. (292111)

НА ПРОДАЈУ 10 ари плаца. 065/83-73-65 и
ПОЛИЦЕ за књиге, фотеља 064/364-83-18 (СМС)
мојца, кауч, судопера с
НА ПРОДАЈУ плац на Кувисећим, столице.
дељарцу 28 ари градско
063/861-82-66. (292005)
грађевинско земљиште,
ПРОДАЈЕМ електричну
750 евра за 1 ар. 064/256машину за млевење меса.
61-64. (СМС)
063/154-93-91. (291992)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру
ПРВОКЛАСНИ прасићи и
Иланџе. Тел. 064/473-10јагањци, свиње, могућност 72. (291335
клања. 060/037-11-96,
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
064/290-50-29. (292041)
са пратећим објектима у
Иванову. 062/415-359,
064/828-36-26. (291342)
ПРОДАЈЕМ нову кућу 9 х
12, завршни радови, нова
Миса, власништво.
064/221-36-12. (291909)
ПРОДАЈЕМ земљу у омољачком првом пољу.
061/305-05-09. (292026)
ПРОДАЈЕМ два ланца земље у Качареву. 064/17885-36. (292006

СТАРЧЕВО, 14 ари, кућа
са локалом, 44.000; Војловица, 19 ари, две куће,
90.000. „Јанковић”, 348025. (292078)

ПРОДАЈЕМ кућу у Панчеву, ЈАБУЧКИ пут, нова кућа,
130 квм, цена по договору. 111 квм, укњижена, власник. 065/258-87-77.
064/510-67-81. (291990)
(292087)
БАВАНИШТАНАЦ, викенОБЈЕКАТ у изградњи, 200
дица, 30 ари, до асвалта,
квм, гаража, струја, вода,
трофазна, бунар, воће.
Омољица. 064/260-05-34.
064/493-00-47. (292040)
(291944)
ГОРЊИ град, КарађорђеПЛАЦЕВИ, градско грађева, кућа за рушење, плац
винско, власник, дозвоље5.3 ара, 53.000. „Олимп”,
на градња. 064/212-52-52.
351-061, 063/274-951.
(292101)
(292070)
ПЛАЦ, песак, 57 ари, вода,
КУЋА на продају у Омољи- одличан. „Милка М”, (67),
ци. 013/618-625. (292080) 063/744-28-66. (292136)
ПРОДАЈЕМ викендицу на
НА ПРОДАЈУ кућа 100
јабучком путу близу Alme- квм, етажно грејање, Соxa, на плацу од 8 ари.
дара. 065/341-64-90.
064/499-13-04. (292090)
(292132)
КУЋА, Омољица, 80 квм, 7
ари, легализована, 1/1,
помоћни објекти. 064/96100-70. (292084)

НОВА кућа на продају,
јефтино, са објектима, општина Алибунар, 13 ари.
063/180-22-26. >(292139)

ЦЕНТАР, кућа за бизнис
или инвеститоре, 619 квм,
9.6 ара, 170.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(292129)

КУЋА, Миса, ПР + ПК +
гаражирана, 222 квм, озакоњено, 40.000. „Милка
М”, (67), 063/744-28-66.
(292136)
плац, Новосељански , 13
ари, ограђен, 20.000; Миса, 6 ари, 11.000. „Милка
М”, (67), 063/744-28-66.
(292136)
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

др Жељка Ковачевић
Клинички центар
Србије

dr sc. med.
Слободан Томић

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

АКЦИЈE ОД 11. ДО 24. ЈУНА

др Ненад Маргитин
Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

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

•
•

др Гордана Вељовић
Општа болница
Панчево

•

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

• ТУМОР МАРКЕР ПРОСТАТЕ PSA + fPSA

др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

УРОЛОГИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 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
Цена: 750 динара
+ GGT

•

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

Прегледе обавља

др Предраг Вујић
Општа болница Панчево

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

•
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПЛАЦ, Миса, 4.5 ара, темељ, вода, 19.500. „Милка М”, (67), 063/744-2866. (292136)
ЦРЕПАЈА, прелепа кућа,
11,68 ари, 135 квм,
36.000. „Милка М”, (67),
063/744-28-66. (292136)
ПЛАЦ, стари Тамиш, приватна својина, 525 ари,
угао, 8.000 евра. „Милка
М”, (67), 063/744-28-66.
(292136)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ викендицу, кућу,
ближе центру, у Девојачком бунару, Векерле.
063/690-269. (292117)

СТАНОВИ

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

ИЗДАВАЊЕ

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

ИЗДАЈЕМ на дуже једноипособан нов стан у Глогоњу са терасом, фунционалан, посебан објекат у
прелепом окружењу, све
одвојено паркинг приступ,
асфалтни пут. 063/106-0547. (СМС)

064/64-39-721
ЦЕНТАР, једнособан стан,
поткровље, 32 квм, 23.000.
Агенција „Тесла некретнине”. (238), 064/668-89-15.
(291928)
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Содари, 36 + 3 квм,
два лифта, ЦГ, 4/10 спратова или мењам за већи.
Власник. Контакт 064/83796-75, 064/893-98-32, звати после 17 сати. (291943)
ПРОДАЈЕМ једносоабн
стан, Содара. Тел.
060/313-87-86. л(291949)

СТАНОВИ
ПОНУДА

СТАН на продају опремљен 65 квм, Лава Толстоја 20, Куткова зграда.
063/362-973 (СМС)
КАЧАРЕВО продајем двособан стан 52 квм, тераса,
грејање 21.000 евра. Тел.
063/763-60-64 (СМС)
ТЕСЛА, трособан стан са
ЦГ, IV спрат, са нус просторијама. 013/331-079,
063/770-45-55. (290895)

ЈЕДНОИПОСОБАН, ЦГ, Котеж, полусутерен, 36 квм,
23.000 евра. (470), „Дива”.
064/246-05-71. (292029)
ЦЕНТАР, једноипособан,
21.000. (188), „UnaDalli”,
064/25587-50. (292008)
КОТЕЖ 2, двоипособан, II,
ЦГ, леп распоред, 49.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (292007)
СТРЕЛИШТЕ, 39 квм, ЦГ,
ВПР, сређен, 27.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (292007)

ОМОЉИЦА, строги центар, продајем једноипособан стан, укњижен, 1/1,
064/021-19-31. (и)
ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка Зрењанина, власник. 061/38288-88. (291664)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан у центру. Тел.
064/303-35-46. (292000)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 35 квм, II, ТА, 20.000,
договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(292070

СТАН на продају, на Стрелишту, 33 квм. 060/03623-29. (291604)

СОДАРА, двоипособан, 74
квм, XI, ЦГ, усељив,
47.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (292070)

ТРОСОБАН стан, строги
центар, трећи спрат, две
терасе, лифт, ТА, могућност ЦГ, 70.000, договор.
Звати после 17 сати. Тел.
064/119-60-06. (291904)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 117
квм, новија зграда у близини Авив парка. 063/15999-62. (292052)

КОТЕЖ 2, двособан стан
са косинама, V спрат, 52
квм, 35.000. Агенција „Тесла некретнине”. (238),
064/668-89-15. (291928)

МИСА, 15, 46 + 15,
26.500; Тесла, дворишно,
34, 12.000. „Јанковић”,
348-025. (292078)
ПРОДАЈЕМ стан у Ковачици. 062/172-53-25. (292083)
ТЕСЛА, двособан, ЦГ, VI,
није задњи, одлична зграда, 38.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (292097)

НОВА МИСА, једнособан,
ВПР, 37 квм, ТА, 20.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (2921149
ПРОДАЈЕМ станове 36
квм, у центру Панчева, легализовано, власник.
063/184-10-57. (292093)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Тесли, делимично намштен.Тел. 063/823-48-29
(СМС)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан у центру.
063/313- 005, 062/978-3426 (СМС)

ИЗДАЈЕМ на дуже једноипособан нов стан у Глогоњу полунамештен са тераПРОДАЈЕМ сређен једноисом, посебан објекат, све
пособан стан. Тел.
одвојено 063/106-05-47
064/088-48-90. (292131)
(СМС)
ПРОДАЈЕМ двособан ком- НАМЕШТЕН стан, 40 квм,
форан стан. 066/352-710. код Црне мачке, 7. јули,
(292131)
предност студенти.
ПРОДАЈЕМ стан у центру
града, код Нове поште,
Карађорђева 2-а, комплетно реновиран, 70 квм,
седми спрат, цена по договору. (292133)
НА ПРОДАЈУ стан 68 квм,
ТА, I спрат, Содара.
065/341-64-90. (292132)
КОТЕЖ, једнособан, полусутерен, 35 квм, ЦГ,
20.000. „Милка М”, (67),
063/744-28-66. (292136)
КОТЕЖ, прелеп, једноипособан, ЦГ, 34 квм, сређен,
23.500. „Милка М”, (67),
063/744-28-66. (292136)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама.
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (292070)
КУПУЈЕМО станове, куће
на свим локацијама, исплата одмах. „Трем 01”,
063/836-23-83. (292008)
КУПУЈЕМ станове за реновирање, агенција (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (291928)
КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза исплата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (292111)
АГЕНЦИЈИ „Милка М”,
потребни станови, куће,
све локације, брза реализација. (67), 063/744-2866. (292136)

Taksam invest

d.o.o.

DIREKTNA PRODAJA STANOVA

ЈЕДНОСОБАН, центар, салонски, 20.000 евра. Може
канцеларија, 24 квм. „Дива”, 064/246-05-71. (292029)

marketing@pancevac-online.rs
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061/149-27-22. (291547)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли од
48 квм, телефон 064/36659-63. (291652)
ИЗДАЈЕМ стан на старој
Миси, са двориштем, ненамештен, Војвођанска 97.
061/321-70-83. (291697)

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844
ИЗДАЈЕ се једнособан стан,
45 квм, апартман. Налази
се близу центра града, Содара, Стан је комплетно
реновиран и опремљен новим намештајем, са кухињом, две собе. Контакт телефон. 060/516-15-10. (ф)
ЧЕТВОРОЧЛАНОЈ породици потребна засебна кућа
за дужи временски период.
063/742-35-35. (291868)
ИЗДАЈЕМ комфоран стан
од 50 квм, реновиран, полунамештен, у центру.
060/724-17-25. (292135)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан, Котеж 1
код „Лидла”. 065/610-4523. (291905)

ИЗДАЈЕМ трособан стан,
строги центар, ЦГ, празан,
лифт. 063/690-269. (291973)
ИЗДАЈЕМ смештај за раднике, самце, студенте,
раднички смештај, центар.
063/502-211. (291967)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан стан на Тесли,
код Биг парка. 061/60519-07. (291919)

ИЗДАЈЕМ потпуно намештен стан, 60 квм, Котеж
2, 250 евра. 063/101-1013. (291921)
ИЗДАЈЕМ стан, 62 к вм,
Стрелиште, код школе,
празан. 064/260-05-34.
(291944)
ИЗДАЈЕМ једносоабн стан
у Војловици. Тел. 061/15974-19. (291990)
ИЗДАЈЕМ леп функционалан једнособан стан, ЦГ,
супер локација, Котеж 1.
064/467-63-01. (291946)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан на Тесли. Тел.
064/142-68-65. (291958)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм, Ж.
Зрењанина 14-а, делимично намештен, 150 евра.
063/862-22-77. (292130)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан за једну или две особе. Маргита. 064/665-9001. (292081)

ИЗДАЈЕМ две пословне
просторије у Његошевој
улици, повољно. 064/14065-99. (291672/р-4868)

ИЗДАЈЕМ намештен једно- ЛОКАЛ, продаја 18 квм,
ипсобан стан на Маргити. центар, сређен. 063/489958. (291764/р/4868)
064/171-26-69. (292082)
ИЗДАЈЕМ двособан стан у
центру. 066/354-412.
(292089)
ИЗДАЈЕМ собе за раднике
и самце. 064/305-73-01.
(292096)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, Тесла. 064/16356-08. (292022)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
двоипособан стан, Карађорђева 2, зграда поред
Intesa банке, депозит.
061/145-56-77. (292102)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен, у згради + дворишни намештен, једнособан, Стрелиште. 064/21883-45. (292003)

ИЗДАЈЕМ једносоабн стан
у Војловици. Тел. 061/15974-19. (291990)

ИЗДАЈЕМ намештену дворишну кућу од 1. јула,
Панчево, Банијска 6. Тел.
063/101-69-46. (292038)

ИЗДАЈЕМ стан за две особе, повољно. 062/856-9134. (292023)

ИЗДАЈЕМ стан, намештен,
интернет, телефон, ценИЗДАЈЕМ кућу, Скадарска. трално грејање, клима,
центар. 061/401-19-46.
063/708-13-01. (291907)
(291999)
ИЗДАЈЕМ двособан полуПРАЗАН двособан стан на
намештен стан, центар,
Тесли, ЦГ, на дуже време.
063/882-90-77, увече.
066/494-900, 064/137-63(291933)
19. (292042)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, 170 евра.
063/246-509. (291931)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на новој Миси. Тел.
063/839-56-81, 013/370398. (291911)

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

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

ИЗДАЈЕМ једнособан комплетно опремљен стан у
Панчеву. 060/142-22-11.
(292115)
ПОТРЕБАН двособан ненамештен стан на Стрелишту. 063/856-66-03,
063/896-50-39. (292126)
НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, ТА, код Хотела
„Тамиш”, 90 евра.
064/122-48-07. (292127)

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи
и за роштиљем.
Почетна плата за
раднике са искуством
50.000 + пријава
+ топли оброк,
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.
Ћевабџиница„Хало
„ХалоЛесковац”,
ЛековЋевабџиница

063/897-55-04
(2/292019)

ИЗДАЈЕМ локал 18 квм,
угао Браће Јовановић и
Светог Саве. 064/231-0733. (291900)
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (291935)
ПРОДАЈЕМ локал, центар,
28 + 12 квм, галерија, сређен. 063/489-958. (291964)

ЛОКАЛИ
ИЗНАЈМЉУЈЕМ пословни
простор у Његошевој. Тел.
063/313-848. (29196’0)
ИЗДАЈЕМ локал 30 квм, Цара Душана 36-а, позвати.
013/252-06-29. (292015)
ИЗДАЈЕМ локал, центар
строги. Тел. 064/866-23-50,
065/346-34-56. (292013)

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

ИЗДАЈЕМ локал, Стрелиште, центар, код смартблока, Gomexa, 35 квм.
064/006-43-33. (292039)
ЛОКАЛ издајем или продајем, 18 квм, центар, новоградња, излог, клима,
изолован. 063/752-04-00.
(291079)

ИЗДАЈЕМ локал код Зелене пијаце, Кочина 4, велики излог. 063/217-130.
(291354)

ОГЛАСИ

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98
ПОТРЕБАН помоћни радник у пекари. Тел.
065/555-94-44. (292122)

ПОТРЕБНЕ девојке за рад
у Маркету „Идеал”.
063/855-65-56, 063/13314-63. (292138)

ГОЛУБ такси тражи возача
таксија. Неопходни услови: завршена средња саобраћајна школа, пет година исккуства на пословима
возача или поседовање Ц
категорије са било којом
средњом школом. Контакт: Марија Симоновић,
060/663-64-63, радним данима од 8 до 16 сати.
(292118)

за производњу
бетонске
галантерије.

(2/291985)

Потребни
радници

064/949-92-72
ПОТРЕБНИ радници са
искуством за селидбе, године нису пресудне, позвати на број 063/253-028,
сваког дана од 18 до 20
сати. (291729)
РЕСТОРАНУ ROYAL у
„Авив парку” потребан кувар, конобар, помоћни
радник, чистачица.
063/216-788.- (291915)
ПОТРЕБНА девојка за рад
у кафићу. Звати на
013/331-241. (ф)
ПОТРЕБАН помоћни радник у пекари, без искуства.
063/606-330. (291888)

ПОТРЕБНА радница у пекари, у малопродаји.
063/606-330. (291888)
ПОТРЕБНИ радници за
брање малине у Ариљу,
стан и храна обезбеђени.
060/501-27-75, 061/20015-32. (291980)

ПОТРЕБНА радница за
рад у трафици код Спортског центра. 064/853-8350. (292094)

TRAŽI:
1. Bagerista – rukovaoc građ. mašinama
2. Vozač C kategorije
3. Fizički – pomoćni radnik
Prijave od 8 do 14 sati, radnim danima, doći lično.

КОМБИ превоз робе, селидбе. 064/243-82-85.
(291225)
КОШЕЊЕ траве тримером, дворишта, воћњаци,
плацеви. 064/932-52-86,
Зоран.

ПОТРЕБАН радник на градилишту, за добро плаћен
посао. За више информације позвати 064/642-2466. (292124)
ПОТРЕБНО особље за припрему хране и рад на роштиљу. „Идеал”. 063/85565-56, 063/133-14-63. (292138)

НЕГА старих и болесних и
инвалидних лица.
063/868-04-51. (291079)

(ф)

ТВ и сателитске антене –
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а. 064/866-2070. (291898)
ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”,
дубинско прање тепиха и
намештаја. 302-820,
064/129-63-79. (292125)
ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ и крпљење купаћих када, 33
године искуствa. Www.baltokad.co.rs 011/288-30-18,
065/347-55-02. (291895)
РАДИМО зидање, бетонирање, кровови, фасаде.
063/246-509. (291931)
РУШЕЊЕ кућа, шупа, бетонирања, одношење ствари, кошење тример9ом,
обарање стабла. 060/03547-40. (291930)
БЕТОНИРАЊА дворишта,
рушења кућа, шупа, ископи, обарање стабала, итд.
064/122-69-78. (291930)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење канализације, адапГРАЂЕВИНСКОМ предузе- тације купатила, сервис,
повољно. 063/115-71-67.
ћу потребни мајстори за
(292074)
стални радни однос. Тел.
013/333-311. л(2921409
ПРЕВОЗ кипером до два
ПОТРЕБНА радница за
ибердек и штеперицу.
060/131-81-70. (292061)

ДРВОСЕЧА исећи ће моторном тестером свако дрво које смета. 063/369846. (291955)

кубика, шљунак , песак,
ризла, шут... 064/505-6244. (291950)

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву
РАСПИСУЈЕ

КОНК УРС

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ
оштећених када. 064/35408-09. (291997)

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ
ОДНОСА

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена
поломљеног репа, висински радови. 065/535-2456. (292024)

Једног ДОЦЕНТА за ужу научну област
КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА

ВОДОИНСТАЛАТЕР: адаптације, купатила, преправке, славине, вентили, поправке, одгушење канализације. 061/193-00-09.
(292001)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење слудопере, купатила,
адаптације, попавке, замена одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (291969)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (291982)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15.
(291982)
ВРШИМ услужно шивење.
064/387-85-15. (291984)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери,т ракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
АЛУ ПВЦ столарија, ко063/882-25-09. (291533)
марници, ролетне, венециЗИДАЊЕ, малтерисање,
јанери, уграђумем, попареновирање кровова, сти- вљам, гуртне. 064/181-25ропор, бавалит фасаде,
00. (291993)
бетонирање. 063/865-8049. (291759)
ШЉУНАК, песак, сејанац...
ПОТРЕБНИ мајстори за
одвоз шута малим кипеизраду и уградњу ПВЦ и
ром до два кубика. Лаза.
АЛУ столарије. 063/249065/334-23-38. (292128)
432. ( 291694)

Контакт телефон: 062/365-414, Јагода

(7/292086)

D.O.O. „HIDROVOD”, Pančevo
Ul. Bore Šipoša 25 (Topola, kod Crne mačke)
013/341-292

КАМИОНСКИ превоз до
два кубика: шљунак, песак,
сејанац, шут, 1.500 динара. 062/355-154. (291769)

3 мушкарца и 2 жене

BEDEM ENERGY SOLUTIONS тражи бравара са
ПОТРЕБНЕ помоћне радни- или без искуства за одрце за рад у кухињи. Роштиљ жавање гасне опреме и
код Тому Лесковачанина.
инсталација. Контакт: Ма065/900-50-08. (292047)
рија Симоновић, 060/66364-63, радним данима од
ПОТРЕБАН администра8 до 16 сати. (292118)
тивни радник за пола
рaдног времена. CV peka- ПОТРЕБАН помоћни радrasmiljanic@mts.rs
ник у штампарији, са или
064/217-48-56. (292044)
без искукства, обавезна Б
категорија. 061/175-49-14.
Месара „Ђера”
(292119)
Потребне раднице
ПОТРЕБНА два помоћна
за рад у месари.
радника. „Самиго инвест”,
063/470-009
063/389-972. (292103)
ПОТРЕБНА продавачица у
Фирми „Midex 013” потребни
пекари. CV pekarasmiljaмонтери алу столарије, фасада,
nic@mts.rs 064/217-48-56. вентилирајућих фасада. Услови
добри, стални радни однос.
(292044)
061/655-68-02.
ПАНЧЕВАЧКОМ таксију
потребан диспечер. Телефон за информације
063/819-17-05. (292075)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови. Брзо, педантно,
повољно. 065/523-02-73.
(292057)

Потребни радници за рад у производњи:

(2/291923)

ПОТРЕБАН радник за послове уређења и одржавања зелених површина.
064/196-17-32. (271679)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером до два кубика.
064/664-85-31, 013/342338 (СМС)

МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови. Мајстори из Ковачице. Неша, 069/444-2376. (291584)

ПОТРЕБНИ мајстори за
израду и уградњу ПВЦ и
АЛУ столарије. 063/249432. ( 291694)

ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер, може и са мање
искуства. 064/134-62-62.
(291757)

ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБНА два млађа радника за чишћење и слагање магацина, Панчево.
060/600-14-52. (292053)

ПОНУДА

ПОТРЕБАН возач Ц категорије са квалификационом картицом и сертификатом. Тел. 060/151-42-94.
(291976)

ПОСАО

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

ПОСАО

ФИРМИ ОРМАРИЋ ДМ
потребан бравар и помоћни радник. 063/315268, (291783)

ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ
„Голуб” потребна девојка
за рад у продаји. Контакт
телефон 060/758-03-24.
(292134)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребни возач, пица-мајстор, раднице за палачинке и сендвиче. 062/339279. (292067)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм,
Војводе Петра Бојовића
12. 066/314-803. (292056)
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Услови:
– докторат из области медицинских наука – стоматологија, специјализација из области оралне хирургије,
као и остали услови предвиђени Законом о високом
образовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр.
88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020
– др. закони) и Статутом Стоматолошког Факултета.
Са изабраним кандидатом закључује се уговор о раду на одређено време од 5 (пет) година.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености
услова из конкурса достављају се у року од 8 (осам)
дана од дана објављивања конкурса на адресу:
Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр. 179.
Све додатне информације могу се добити на телефон: 013/235-12-92.
ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (292095)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, мешалицел за бетон.
064/351-11-73. (291922)
ЧИСТИМО шут, таване, подруме, радимо све послове.
061/321-77-93. (292141)

УСЛУГЕ
СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (290451)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инсталације, бојлере, табле, белу технику, ТА пећи.
060/521-93-40. (292049)

РАДИМО: зидање, бетонирање, поправка старих, нових кровова. 013/664-491,
063/162-53-89. (290923)

СПУШТЕНИ плафони, зидови, глетовање, кречење,
уградња ламината, израда
кошуљице. 062/816-33-84.
(292062)

СЕЛИДБА, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (291205)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/172-20-03. (292051)

ПРЕВОЗ
шљунка, песка,
одвоз шута
и намештаја.

ДУБИНСКО прање намештаја, повољно „ghoubusters”. 063/875-42-24.
(292110)
КОШЕЊЕ траве, корова,
чишћења подрума, дворишта, рушења шупа, бетона. (291930)
НЕМАЧКИ, часови свим узрастима. Преводи, припрема полагања испита свих
нивоа знања. 061/656-0404, 352-892. (291913)

063/158-4410
063/101-1147

ПЕРФЕКТ – фасаде, зидање, малтерисање, кречење, кровови, ламинати, керамика. 063/122-14-39.
(291290)

Тепих сервис „Дајла”

КЛИМЕ, монтажа, демонтажа, сервис, допуна и
остали расхладни уређаји.
060/521-93-40. (292049)

ПАРКЕТ и ламинат поставка, хобловање и лакирање. 065/314-90-18, 601892. (292077)

СЕЧЕЊЕ и орезивање дрвећа камионом за рад на
висини. 060/366-65-57.
(292060)

ШЉУНАК, песак, сејаснац,
ризла, превоз већим камионима, ископ мањим и већим багерима, рушење кућа. 063/218-894. (292060)

(6/292020)

Петак, 12. јун 2020.

РАЗБИЈАЊЕ и сечење бетона, зидова са одвозом
шута, набијање терена вибро плочом. 064/648-2447. (292060)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање, столарија. 065/288-20-19.
(291957)
ШЉУНАК, песак, сејаснац,
ризла, превоз већим камионима, ископ мањим и већим багерима, рушење кућа. 063/218-894. (291839)

Бесплатан превоз
064/422-52-40
РАД виљушкаром и телехендером по свим теренима на утовару и истовару
робе. 064/648-24-50.
(29839)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-7489, Јовичин. (291963)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498. (292050)
СЕЛИДБЕ, екипа рдника,
превоз. Одвозимо непотребне ствари. 064/28030-16, 063/731-77-67.
Владимир. 291938)
ПОВОЉНО превозим кипером: песак 590 динара,
шљунак 1.300 динара, сејанац 1.700 динара. Утовар и одв9оз шута.
064/354-64-94, 063/75402-72. (291952)
ТВ СЕРВИС „Тесла електроник”, све на једном
есту. 063/778-47-89,
060/078-47-89. (292046)
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УСЛУГЕ

ПРЕВОЗ малим камионом:
шљунка, песка, сејанца,
рушење објеката, рашчишчавање терена са утоваром и одвозом. Најповољније у граду. 060/425-5443. (291839)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444—66-74

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

(8/292091)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, псотавка ламината. 061/283-66-41,
064/390-00-87. (292099)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, ТА пећи, поправљамо квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (292120)
Селидбе са радницима и
без. Транспорт „Петров”.
061/324-37-50, Стева.

ТВ СЕРВИС „Тесла електроник”, све на једном
есту. 063/778-47-89,
060/078-47-89. (292046)

РАЗНО

УПОЗНАО бих Панчевку,
запослену, до 55 година,
живим сам у кући. запослен, БГ, Дорћолац, младолик. 063/809-88-48
(СМС)
УПОЗНАО бих Панчевку,
запослену, до 55 година,
живим сам у кући. запослен, БГ, Дорћол, 60 г,
младолик, за озбиљну везу
063/884-849 (СМС)
ОГЛАШАВАМ неважећим
уверење бр. 017594-15 бр.
образца 0062479, потврда
бр. 01759415, бр. образца
0257911. (291892)

ТУРИЗАМ

СОКОБАЊА, апартмани и
собе. Близу центра.
061/636-08-57, 063/76832-68. www.soko-banja.org.zorica (291227)
ИЗДАЈЕМ апартман у бањи Врујци. ел. 064/368-8019. (292105)

(3/291937)

КЛИМЕ свих типова и
произвођача, сервисирамо, поправљамо и уграђујемо са гаранцијом. Овлашћени сервис. „Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05.(292120)

300-820, 300-830

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

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)

Умрла је наша драга

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
катастарских парцела топ. бр. 4062, 4063 и 4064
КО Панчево, за планирану изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта са 35 станова,
два пословна простора, спратности По+Пр+4+Пс,
који се налази у Панчеву, на углу Улица Браће
Јовановић и Карађорђеве, кат.парцеле 4062, 4063
и 4064 КО Панчево, са обухватом УП-а и дела
улица Карађорђеве и Браће Јовановић, дела кат.
парцела 8044 и 8047 КО Панчево, израђен од
стране „Adecom Group”, Панчево, за инвеститорa
„Food and Buildings” ДОО, Панчево, Моше Пијаде
бр. 78.
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 12. 06.
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.

МАРИОРА ЋИРИЋ
2. IV 1936 – 3. VI 2020.
Волимо те.
Ћерка ВИОЛЕТА, зет НЕНАД и унуке ИСИДОРА и КАТАРИНА
(22/291947)

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

МАРИОРА ЋИРИЋ
2. IV 1936 – 3. VI 2020.
Хвала ти. Волимо те.
Твоје унуке ИСИДОРА и КАТАРИНА
(23/291947)

Последњи поздрав драгом брату и ујаку

Poziv za dostavljanje ponuda za međuskladišni prevoz
unutar Republike Srbije
БРАНКУ КРСМАНОВИЋУ
Pozivaju se ponuđači da podnesu ponudu za međuskladišni prevoz unutar RS
Брат ЈАНКО и сестрић ГОРАН КРАСАВЧЕВИЋ са породицом
Naziv naručioca: Vindija doo
Adresa naručioca: 14224 Lajkovac, Beogradski put 37
E-mail adresa naručioca: dejan.pavic@vindija.rs

Međuskladišne relacije za koje se raspisuje poziv možete videti niže u nastavku teksta
– IM Plandište–Nova Pazova – 1-2 puta nedeljno, kamion solo i šleper, tem.režim 0˚C do +4˚C
– IM Plandište–KC Beograd-Nova Pazova - 6 puta nedeljno, kamion solo i šleper, tem. režim 0˚C do +4˚C
– KC Beograd–Nova Pazova – 3 puta nedeljno, kamion solo i šleper, tem. režim 0˚C do +4˚C/ -18˚C
– KC Beograd–Nova Pazova – 1 put nedeljno, kamion solo i šleper, tem. režim 0˚C do +4˚C
– IM Plandište–KC Novi Sad – 2-3 put nedeljno, kamion solo i šleper, tem. režim -18˚C
– IM Plandište–KC Beograd–KC Novi Sad - 6 puta nedeljno, kamion solo i šleper, tem. režim 0˚C do +4˚C/ -18˚C
– IM Plandište–KC Beograd–KC Niš - 3 puta nedeljno, kamion solo i šleper, tem. režim 0˚C do +4˚C/ -18˚C
– IM Plandište–KC Beograd–KC Lajkovac – 6 puta nedeljno, kamion solo i šleper, tem. režim 0˚C do +4˚C/ -18˚C
– KC Beograd-Gomex – 1-2 puta nedeljno, kamion solo i šleper, tem. režim sobna temperatura / 0˚C do +4˚C

Ponuđači su dužni da ponudu sačine prema upustvu
naručioca i da je u pisanom obliku dostave u
zapečaćenoj koverti na adresu naručioca u Lajkovac,
Ul. Beogradski put br. 37 sa naznakom „Ponuda za
međuskladišni prevoz” najkasnije do 25. juna do 12 sati.
Obavezno ponuda treba da se sastoji od :
– da su pravna lica, kopiju rešenja za transport od ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ili
drugog nadležnog oragana registracije i da su u aktivnom statusu

(96/292104)

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

БРАНКО КРСМАНОВИЋ
КУРЕ
Последњи поздрав добром другу и пријатељу
КОКИ, НЕША и МАНЦЕ
(32/291970)

Javno otvaranje ponuda će se obaviti odmah nakon isteka roka za dostavljanje ponuda tj dana 30. 06. 2020.
god. u 13 sati u prostorijama naručioca u Lajkovcu, Ul.
Beogradski put br. 37. Otvaranju ponuda može prisustvovati svako zainteresovano lice a u postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo
ovlašćeni predstavnici ponuđača koji su dužni da pre
početka otvaranja ponuda komisiji za javnu nabavku
dostave ovlašćenje za aktivno učešće u postupku otvaranja ponuda.

– upisan u registrator Registra privrednih subjekata
– cene bez PDV-a prevoza za određene relacije sa
traženim temperaturnim režimom,
– da poseduje adekvatno vozilo sa termoispisom,
– obavezno osiguranje robe
– na uvid poslednji redovni servis rashladnog uređaja
Ponude koje budu stigle do navedenog roka smatraće
se „Blagovremenom ponudom” i uzimaće se u razmatranje. Neblagovremene ponude se neće otvarati i
po okončanju postupka otvaranja će biti vraćene
ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

Kriterijum za ocenu ponuda je: ekonomski najpovoljnija ponuda sa najboljim kvalitetom pružene usluge.
Odluka o dodeli ugovora će biti doneta u roku od najviše
15 (petnaest) dana, računajući od dana javnog otvaranja ponuda
Dodatne informacije o relacijama se mogu dobiti do isteka roka za podnošenje ponuda, svakog radnog dana
na tel: 060/ 839-91-24 od 10 do 14 sati.
Osoba za kontakt je Dejan Pavić,
E-mail adresa dejan.pavic@vindija.rs

ТРАЖИ

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

Петак, 12. јун 2020.
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6. јуна 2020. напустила нас је
Након дуже болести напустио нас је наш драги супруг, отац
и дека

СМЕРЕНДИЦА БРАЂАН
Последњи поздрав нашој драгој мами

рођ. Буздика
1939–2020.

ЛАЈКО КАРОЉ
Вечно ће је памтити ћерка СИЛВИЈА,
унука АЛЕКСАНДРА, зет АЛИМПИЈЕ
и праунук ИЛИЈА
(85/292069)

1943–2020.
Шампионе наш, овај меч си ипак изгубио.
Остаћеш вечно у нашим срцима.
Твоја супруга МАРИЈА, синови КАРОЉ и ATTILA,
унуци КРИСТИНА и ПЕТАР и снаја ДРАГАНА

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље
да је 5. јуна 2020, у 71. години, преминуо наш
драги

(76/292048)

АНИ МИЈАЈЛОВИЋ
Нека Те анђели чувају док мирно спаваш.

Последњи поздрав

Заувек твоји: ДАНИЈЕЛА и МИЛОШ
(91/292088)

ДУШАН МИЛИН
1950–2020.
Ожалошћени: супруга МИЛИЦА, син ЖИВОЈИН
и ћерка СМИЉАНА са породицама

Последњи поздрав
куму

Последњи поздрав драгом комшији од породица
МАДИЋ, РАТКОВИЋ и ДИНИЋ

од ујака ЈЕФТЕ
са породицом

(17/291939)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је престало да куца срце наше драге супруге и мајке

ЛАЈКО КАРОЉ

ДУШАНУ

(53/292010)

(29/291962)

Последњи поздрав куму

Последњи поздрав драгом куму

АНЕ МИЈАЈЛОВИЋ
1958–2020.

ДУШАН
МИЛИН
Последњи поздрав
брату и ујаку.
Сестра БОГДАНА
са децом

ПРЕДРАГУ
СТЕВАНОВИЋУ

ЛАЈКУ
од породице КРАВАР
(38/291981)

ЛАЈКО
КАРОЉУ
од породице КОЛАР

Породица ВИДА

Ожалошћени: супруг МИЛОВАН, син ДРАГАН,
ћерка ДАНИЈЕЛА и зет МИЛОШ

(102/292123)

(57/292016)

Са тугом и болом обавештавамо родбину и пријатеље да је наша
драга и вољена

Последњи поздрав драгој прији Ани

(86/292071)

(18/291940)

Последњи поздрав

АНИ МИЈАЈЛОВИЋ
1958–2020.
Од породице МРКОЊИЋ
(58/292017)

QI YUNMAN MARIJA

Последњи поздрав драгом

преминула у 53. години

QI YUNMAN MARIJA
Породица ВУКОВИЋ
(72/292036)

(80/292058)

Ожалошћени: супруг MENG YUN МАРКО,
пријатељи из Панчева, Инђије, Београда и Јабуке

Последњи поздрав драгој кинескињи

Последњи поздрав
драгом

ПРЕДРАГУ СТЕВАНОВИЋУ
(103/292123)

Породица Шешум се захваљује Општој болници Панчево, одељењу Хирургије, свим лекарима и медицинском особљу на бризи и нези о здравственом стању Анђелка

Последњи поздрав драгом куму

ПРЕДРАГУ
СТЕВАНОВИЋУ

МARIJI YUNMAN
од пријатеља из „Маrex”-a, АЦ „Спасић”
и њених јабучана
(73/292035)

од супруге ВЕРЕ, ћерке ЈЕЛЕНЕ
и унука МАРИЈЕ и ТАМАРЕ

(81/292059)

од тетке ЈЕЛИЦЕ
са породицом
(104/292123)

ПРЕЛИ
од КАЋЕ, ЗОРАНА и ДЕЈАНА
(99/292109)
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Наш драги тата и деда преминуо је
4. јуна 2020, у 84. години

6. јуна 2020. преминуо је мој драги брат

ДУДИ

БОРИВОЈ ПАНТИЋ

ЈОВАН ЦИЦУЉ

25. VIII 1952 – 6. VI 2020.

1936–2020.

ТЕКИЈА, ТИНЧЕ, ВАСА
и ЈАНИ са породицама

С тугом у срцу опраштају се од њега
брат ДОБРИВОЈЕ и снаха АНКА

Твоји: ДРАГАНА и ГОРАНА, МАША,
ТАРА, АЛЕКСА, САЊА и ЗОРАН

(16/291934)

(65/292027)

(59/292018)

Последњи поздрав вољеном сину

Последњи поздрав
супрузи, мајци и баки

3. јуна 2020, после дуже болести, преминула је

БОРИВОЈ ПАНТИЋ
ДУШАНУ КРСТИНУ

25. VIII 1952 – 6. VI 2020.

Вољени никад не умиру, живе у срцу и души мајке.
Неутешна мајка НАДА

Последњи поздрав вољеном стрицу од синовице
БРАНКЕ са породицом

(61/292027)

(78/292054)

ВЕРИЦИ
ЈОКИЋ

МИЛОМИРКА СИМОНОВИЋ

15. I 1952 – 5. VI 2020.
Чуваћемо те од заборава, вечно ћеш бити у нашим срцима.
Породице ЈОКИЋ
и ВУЧИНОВИЋ

Ожалошћени: син НЕБОЈША са породицом,
сестра МИРСА са породицом, ИВАНА
и МИЛОШ са породицом
(35/291975)

(41/291988)

БОРИВОЈ ПАНТИЋ

Последњи поздрав
драгој пријатељици

25. VIII 1952 – 6. VI 2020.

Последњи поздрав

Последњи поздрав вољеном стрицу од синовице
ЈАСМИНЕ са породицом

ВЛАДА САВКОВ
1952–2020.

(63/292027)

Жао нам је, опрости нам молим те.
Хвала и волимо те.

МИЛОМИРКИ

Твоје најмилије: супруга РОСА,
ћерке СЛАВИЦА и ЗОРИЦА

ВЕРИЦИ
ЈОКИЋ

(97/292107)

БОРИВОЈ ПАНТИЋ

1952–2020.

од колегиница из лабораторије ХИП „Азотаре”
(2/291894)

Поводом смрти наше драге

25. VIII 1952 – 6. VI 2020.
Последњи поздрав вољеном стрицу од синовице
ГОРДАНЕ са породицом

(62/292027)

од породице
ДИМИТРИЈЕВИЋ
(90/292085)

Последњи поздрав

ВЛАДА САВКОВ

МИЛКЕ КУКИЋ
изражавамо искрено саучешће породици Кукић.

Последњи поздрав од ЈАЦЕ и СМИЉЕ

КАТИЈА, ИВО и МАРИНА МЕДИ
(5/291908)

(98/292108)

5. јуна напустила ме је моја вољена мајка

БОРИВОЈ ПАНТИЋ

Последњи поздрав нашој вољеној

25. VIII 1952 – 6. VI 2020.
Последњи поздрав вољеном деда БОРИ од унука
НЕНАДА и унуке НЕВЕНЕ са породицама
(64/292027)

Поштованој

БРАНКА ЛАЛИЋ

ВЕРИЦИ
ЈОКИЋ
од МАРКА
са породицом

25. X 1950 – 5. VI 2020.
Ожалошћени син АЛЕКСАНДАР
(24/291951)

МИЛКИ КУКИЋ
Са великим поштовањем и у дугом сећању на лепо дружење.
Породица РАДИЋ

(79/292055)

(6/291908)

Тужна срца јављамо да је у 72. години, преминуо наш
вољени супруг, отац и деда

БРАНКИ
ЛАЛИЋ
БРАНКА ЛАЛИЋ
Последњи поздрав од породице КРАЈИНОВИЋ
(26/291954)

Пријатељи, станари
у Милутина Бојића 5,
Панчево
(13/291926)

ВЕСНА
СИРИШКИ
СЕЛЕНА САВИЋ
Никада те неће
заборавити
породица МРКИЋ
(70/292031)

Последњи поздрав снаји
Нени од ујака МИЛАДИНА са породицом
(6/291812)

ТОМИСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ
4. VIII 1948 – 4. VI 2020.
Oжалошћени: супруга ВИДОСАВА, ћерка ИВАНА и
унук СТЕФАН
(11/291920)

Петак, 12. јун 2020.
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Прошло је пет дугих и тужних година откада нас је перарно напустио

17. јуна 2020. навршава се седам дугих и
претешких година откада нас је напустила наша драга

ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ
мр БОГДАН ЈОВАНОВИЋ

Не постоји време које ће умањити боли тугу за тобом.

АЛЕКСАНДРА ВАРГА

Волимо те и у срцу носимо!
Твоја ћерка ГОЦА и супруга БУДИМКА

Драги Боћа, време неумитно пролази али
ми који смо остали сећаћемо се свих
оних лепих дана које смо провели заједно.

(84/8902066)

Нема речи којима може да се искаже туга.
Она је непролазна.
Док смо живи живећеш у нашим срцима и
мислима.

СЕЋАЊЕ

Твој друг СЛАВКО ДАНГУБИЋ
са породицом

Твоји најмилији: сестра МАРИЈА,
мама ЉИЉА и баба РАДА
(92/292092)

(52/292009)

ЈЕЛЕНА ТОРЊАНСКИ

ПАНИЋ

1949–2019.

МАРИЈА
ЖИВАНОВ

Наша вољена Јела нас је напустила пре годину дана.

12. јуна 2020. године навршава се четрдесет тужних дана откако нас је напустила наша драга
мама

Неутешна породица
(82/292063)

1932–2013–2020.
Шестомесечни помен

Породица
МИЛКОВСКИ
(88/292076)

ГОРДАНА

МИЛИЦА ВИДОВИЋ

ЂОРЂЕ

рођ. Марковић
1979–2020.

1950–2020.

СПАСОЈЕ ДИКЛИЋ
1952–2020.

1952–2019.
Хвала ти за све. Увек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга ЉИЉАНА, син БОЈАН и ћерка АДРИЈАНА са
породицама
(34/291974)

Наши родитељи. Волели су нас безгранично.
Часни, достојанствени, мудри и племенити.
Наше сећање је вечно.
Захвална деца: кћери РАДМИЛА и БРАНИСЛАВА, снаја СВЕТЛАНА, унуци ЗОРИЦА, БОБАН,
ДУШАН, ЉИЉАНА, МАРИНА, МАРИЈА, САНДРА, ЂОРЂЕ и бројни праунуци
(95/292100)

МИЛИВОЈ
ПАНИЋ

(94/292100)

РАДОМАНУ АВРАМОВИЋУ
Супруга са децом

(83/292065)

17. јуна 2020. навршава се двадесет пет година од смрти наше мајке

ГОДИШЊИ ПОМЕН

БОРИКЕ СТОИЛКОВСКИ

ГОРДАНИ

2014–2020.
Време пролази, сећање на нашег брата и
туга остају заувек.
Сестра РАДА
и БРАНА

У суботу, у 11 сати, даваћемо помен

Помен ће се одржати на Новом гробљу са почетком у 11 сати.
Ћерке КАТАРИНА и МИРЈАНА

У суботу, 13. јуна, у 11
сати, на Старом православном гробљу, дваћемо четрдесетодневни
помен нашем

Недостајеш нам.
Ћерке ПЕТРА, ЗОРИЦА, ЉИЉАНА и АНИЦА и син
СТАМЕН са породицама
(66/292028)

Твоји најмилији
(54/292011)

14. јуна навршавају се четири година откада није са
нама наш драги

13. јуна 2020. навршава се четрдесет дана откако није
са нама

ЈОВО ЏЕНОПОЉАЦ

МИЛИЦА СПАСОВСКИ

(93/292098)

СЕЋАЊЕ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(40/291986)

СЛОБОДАН ЕРДЕЉАН

ЈОВАНУ
ХАЏИЋУ

28. VI 2019 – 28. VI 2020.
Заувек ћеш остати у нашем сећању.
Твоје братанице ЗОРАНА и ДАНИЈЕЛА са породицом

Ожалошћена породица
ХАЏИЋ

(100/292116)

13. јуна 2020. дајемо годишњи помен

19. јуна навршава се седам година откада није са нама
наш драги

(87/292073)

14. јуна 2020. навршиће
се три тужне године откако није са нама наш
вољени

ВЕРА ТУРНИЋ
15. VI 2016 – 15. VI 2020.

НИКОЛА КОВАЧИЋ

Туга остаје али успомене пуне љубави не нестају.
Ћерке НАДА и ОЉА са породицама
(71/292032)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН ЕРДЕЉАН
Сестра ЈЕЛЕНА, зет СЛОБОДАН, сестрићи БРАНИСЛАВ
и ВЛАДИМИР са породицом
(101/292116)

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

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

(39/291986)

ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

МИРКОВ

28. VI 2019 – 28. VI 2020.

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

1940–2020.
Ожалошћени: ћерка СЛАВИЦА, син ДРАГАН, снаја ВЕРА са унуцима и праунуцима
(77/292050)

ЂОКА
ДИМИТРИЋ
1947–2017.
Вечито у нашим срцима.
Његови најмилији
(21/291945)

СТЕВО
ЧАВИЋ
12. VI 2008 – 12. VI 2020.

СТЕВО ЧАВИЋ

Његови: ДРАГАН,
ЗОРА, СТЕВА
и ЉУБИЦА

12. VI 2008 – 12. VI 2020.

(48/292000)

(49/292000)

Његова сестра АНКА и
сестрић ДРАГАН

ЉУБОМИР

СЛОБОДАНКА

30 година

12 година

(55/292012)

Ваша деца
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25. јуна 2020. навршавају се две године откако није са нама наш
вољени

У суботу, 13. јуна 2020, у 12 сати, на брестовачком гробљу, даваћемо годишњи помен нашој драгој

МИРО АДАМОВИЋ

СЛАВКИ СИМОВИЋ

Панчево, Милоша Требињца 34
ДОСТУПНИ 24 сата

063/782-89-59

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


www.pogrebnoandjelovic.com

Мојој јединици

25. VI 2018 – 25. VI 2020.
Туга и бол за тобом су неизмерни, али љубав и успомене су јаче од
времена и заборава.
Велико ти хвала за сву твоју љубав и доброту.
Заувек ћеш имати посебно место у нашим срцима.

А кад звезда заискри,
неко са неба маше ти,
неко те чува најдражи,
кад су ти дани најтежи..
Знамо да си то ти...
Твоја породица

Твоји најмилији
(4/291903)

ДАНИЈЕЛИ
МИЛИВОЈЕВИЋ

(42/291989)

Годишњи помен мојој сестри

13. јуна навршава се шест месеци откако нас је напустила наша

2011–2020.
Нела моја, пролази претужних девет година. Недостајања, патње, бола. Тишина
никад гласније цепа и пара душу на најситније делиће туге и немоћи.

СЛАВКИ СИМОВИЋ
Знам да си на небеском своду пронашла свој мир и
спокој... Много ми недостајеш...
Воле те твоји УРОШЕВИЋИ и УРОШЕВИ

Твоја мама
(45/291994)

(43/291989)

ДРАГА ЛАЛОВИЋ НАНА
12. јуна 2020. одржаће се петогодишњи помен на омољачком гробљу, у 17.20, за нашег сина

15. јуна навршава се година од смрти нашег тате, свекра и деде

1930–2020.
Теби мајко мисли лете...
Твоја деца
(28/291959)

Прошло је пола године
од смрти моје мајке

МИЛОРАД МИЋА НИКИЋ

14. јуна 2020. године навршава се година од изненадне смрти моје ћерке и тридесет година од
смрти мога сина

САВО МИЋИЋ

1991–2020.
Туга и бол се не мере временом већ празнином која је
остала у нашим срцима. Не постоји време које носи заборав. Сваког дана си са нама, у нашим мислима, сећањима, у нашим срцима... Постојиш у свакој сузи која
падне, у сваком трену који боли без тебе. Нећемо те заборавити, а како би могли? Чувамо те као највеће благо скривено у срцу. Тамо заборав не залази.
Бескрано недостајеш, анђеле наш
(12/291925)

17. јуна 2020. је четири године откако нас је напустио наш драги Лола

Твој ведри лик и племенито срце остаће заувек у
нашем сећању.

ДРАГЕ ЛАЛОВИЋ

Син ДРАГАН, снаја ЕСМА и унуци
МАРКО и МАРИНА

16. XII 2019 – 16. VI 2020.
(74/1292037)

Ћерка БУБА

14. јуна 2020. навршава се година од
смрти моје супруге

МИРЈАНА
МИЛЕУСНИЋ

НЕБОЈША
ЗАВРШЕК

(60/292025)

Вољеном

рођ. Завршек
Ваша ожалошћена и доживотно неутешна
мајка ПЕТРА
(68/292028)

14. јуна 2020. навршава се година од смрти наше сестричине и тридесет година од смрти нашег сестрића

СЛАВКО ДИМИТРОВ

МИРЈАНЕ
МИЛЕУСНИЋ

1934–2016.
Увек ће Те волети: ЛЕПА, САНЕЛА,
ТАМАРА и ДЕЈАН

Твој супруг
МИРОСЛАВ
са породицом

(47/291998)

(67/292028)

15. јуна 2020 се навршава тужних годину дана
од смрти

МИРЈАНА
МИЛЕУСНИЋ

НЕБОЈША
ЗАВРШЕК
ГОЈКА МИЈОВИЋ

Заувек ћете остати у нашим срцима.

ЂЕРФИ

Тетке ЗОРИЦА, ЉИЉАНА и АНИЦА
и ујак СТАМЕН са породицама
(69/292028)

ХИЛДЕ
ФУТИЋ

СМИЉА

АНДРИШ

1952–2017.

1952–2005.

Нека те у тишини вечног мира прати моја љубав јача од заборава.
Твоја СНЕЖА

Заувек сте у нашим срцима.
Нећемо вас никада заборавити.
Ћерке ЈАСА и МАЈА са породицама

(75/292073)

(56/292014)

2019–2020.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга ЉУБИНКА, ћерке СНЕЖАНА
и АНА са породицама
(30/291966)

Прошло је девет дугих година откада није са нама наша

рођ. Завршек

Сећање на наше родитеље

СТОЈАНУ ЛАЛОВУ

11. VI 2011 – 11. VI 2020.
Сећање на њу чувају: супруг МИЛИНКО и син ГОРАН
са породицом
(37/291978)

Сећање на драге родитеље

СЕЋАЊЕ на родитеље и брата

ЈАЊИЋ

БОГАТИНОВИЋ

БЛАГОЈЕ

МИЛЕНА

10. VI 1998 – 2020.
17. VI 2014 – 2020.
С љубављу и поштовањем ћерка СНЕЖАНА с породицом
(46/291995)

ЧЕДОМИР

КРСТАНА

ЗАРИЈЕ

45 година
15 година
3 године
Ваша ћерка и сестра ОЛИВЕРА ВУКЛИШЕВИЋ

(36/291977)

Петак, 12. јун 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

СЕЋАЊЕ
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IN MEMORIAM

17. јуна 2020. навршава се осамнаест година откако није са нама наш драги

ВИТОМИР ВИТА СУДАРСКИ
ПЕТАР КРЧАДИНАЦ
1950–2002.
По добру ћемо га памтити, с поносом помињати и од заборава чувати.
Супруга ЉИЉАНА, син МИЛОРАД,
ћерка НАТАША, зет ЖЕЉКО и унуци
НЕМАЊА, ИВОНА, ЛАЗАР и ЈАНА

дипл. правник, новинар, публициста, хуманиста,
заслужни грађанин Панчева...
2015–2020.

15. јуна навршава се шест месеци откако
нас је напустила наша драга

Хвала добрим људима и граду Панчеву што нису заборавили његов изванредан допринос развоју града доделивши му нову, младу Улицу назвавши је његовим именом.
Породица: Супруга ЈЕЛЕНА
кћи ВЕСНА
син САША
унуци МИША, ЈЕЛЕНА, ДАША и МАТИЈА
снаје НЕНА и ВЕРА
зет СТЕВАН

(31/291968)

14. јуна навршава се десет година откако није
више са нама наш вољени

(1/291341)

СЛОБОДАНКА
ТОДОРОВИЋ ДАНКА
Никада те нећемо заборавити.
Чувамо те у срцима.

У суботу, 13. јуна
2020, у 11 сати

11. јуна 2020. године навршава се осам тужних
година откада није са нама наша вољена

МАРИНКО МИЛИДРАГ

(50/292001)

Бол не престаје а празнина је све већа.
Почивај са анђелима.
Твоја супруга ЈЕЛЕНА, ћерке БИЉАНА и ЗВЕЗДАНА, зетови и унучад

ПОМЕН
9. јуна 2020. године навршава се тужних деветнаест година откако није са нама наш вољени

(9/291917)

СЕЋАЊЕ

Брат БОБАН, снаја НЕНА, братанац
МИЛАН и братаница КРИСТИНА

МАРИ
РАМЈАНАЦ

ТАТЈАНА КУКОЛЕЧА ТАЊА

дајемо годишњи помен, на старом православном гробљу
Њени најмилији

Много је лепих успомена да те вечно с љубављу
и поносом памтимо.

2012–2020.

Твоји најмилији: ПЕЦА и УКИ

(14/291927)

(8/291916)

МИТА ЈАНКОВИЋ
2001–2020.
Само је време прошло. Остали су бол и велика празнина у кући. Био си нам наша велика подршка, зато ћеш
увек бити вољен и никада заборављен.
Живиш у нашим срцима кроз најлепше успомене.
Заувек твоји: супруга НЕДЕЉКА, син БРАНИСЛАВ
и ћерка МИРЈАНА са породицама

Година дана је прошла откако није са нама наша драга

ИЛИЈА ВУКМИРОВИЋ ИКА

(3/291902)

2007–2020.
СЕЋАЊЕ
на супруга и оца

Увек у нашим мислима с љубављу.
Твоји најмилији

МИРОСЛАВКА ВУЛИН

МИЛАН
НЕЋАКОВ

9. VI 2019.

(10/291918)

Живиш у нашим срцима, причама и сећању. Пуно нам
недостајеш.

СЕЋАЊЕ

Супруг РАНКО, син МАРИНКО, ћерке ВИДА
и МИЛЕНА са породицама.
Нека ти је вечна слава и хвала.
Почивај у миру

2019–2020.
Никада те неће заборавити ћерка и унуци
(19/291941)

(20/291942)

Прошло је четрдесет дана откако нема нашег колеге

Вољеном оцу

ЉУБИША ВИЦКОВ
12. VI 2015 – 12. VI 2020.
Недостајеш све више.
Твоји: МИЛКА, САША, ВУК и ДРАГАНА

ЈОВАНА НИКОЛОВСКОГ
Тамо негде далеко на крају овог живота, станују
наши најмилији и сећање на њих.
Верујем да си заједно са Игором. Нека вас анђели чувају.
Супруга НАДА и син ИСИДОР

(7/291914)

Обавештавамо
кориснике
наших
услуга
да на цене
огласа
и читуља
одобравамо

ПО ПУСТ
свим радним
данима
осим средом.

(33/291971)

СЕЋАЊЕ

МИЛОРАДА ШЕШЛИЈЕ
МИТИ
ДАВИДОВУ

Почивај у миру, нека те чувају анђели.
ХЕРМИНА, ГОЦА, МИРА и ЗОРИЦА

Прошла је цела година
како ниси са нама. Недостајеш....

СЕЋАЊЕ
12. VI 2019 – 12. VI 2020.

СЛОБОДАН
БУРЧУЛ

МИЛА
БУКУР

(25/291953)

12. VI 2015 – 12. VI 2020.
СЕЋАЊЕ

ХАСАН
КУЧЕВИЋ
11. VI 2016 – 11. VI 2020.
Превише недостајеш

Када те нема
јер тако хоћу
заледим осмех.
У себи кажем име
удахнем дубко
и помислим
Тако ми недостајеш.

Ћерка САДЕТА и
унуци ИРФАН и АИД

Твоја јединица
ЈЕЛИЦА

(15/291929)

(89/292079)

МИЛКОВСКИ

1952–2019.

САВКА

ЈОВАН

2004–2020.
2012–2020.
Недостајете нам.
Ваши: ЈАГОДА и ЉУБАН са породицом
(27/291956)

Твоји најмилији: ЖЕЉКО, ТАМАРА, НАТАША,
ВЕСНА, МАША и ВАЊА
(51/292004)

С љубављу
и поштовањем
породице БУКУР
и УГЉЕШИН
(44/291991)
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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, 12. јун 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Осећате прилив енергије, која ће
вас носити током целе седмице.
Новац стиже путем сарадње са
женама. Најбољи однос ове недеље имаћете с Рибама и Близанцима. Приуштите партнеру романтичан излазак. Одавно се нисте овако добро осећали.

Погасите картице које вам нису потребне и оставите само једну, јер када трошите, не умете да станете. Ако
радите у издаваштву или у спорту,
очекујте успех. Ваге које су имале
несугласице са сталним партнером
морају да размисле вреди ли опростити. Преконтролишите бешику.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Небо вас снажно подржава, па искористите понуде које вам пристижу. Претпостављени виде велики
потенцијал у вама. Обуздајте жељу за трошењем новца. Многи
Бикови ће срести особу која може
бити њихова судбина. Психички
сте ојачали.

Прилив новца ни ове недеље неће
бити велики, али ће га бити. Ако
радите у медијима или банци, биће турбуленција. Ове недеље бићете заокупљени бригом о некој драгој особи. Лептирићи у стомаку од
прошле недеље могу вам донети
емотивну стабилност. Опустите се.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Следите своју интуицију, али у
битним одлукама се посаветујте с
неким. Брзоплети сте и превише
бурни у својим реакцијама. Заинтересованост за вас показаће Лавови, Шкорпије и Стрелци. Прекидате везу која већ дуго не функционише. Нервоза.

Ништа не препуштате случају и
потпуно сте организовани. Ако
вас мучи неки заостали дуг, покушајте да се договорите да га враћате у мањим ратама. Позиви за
изласке стижу са свих страна. Добро се организујте да се не бисте
префорсирали.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Дуго нисте били у повољнијем периоду када је реч о новцу. Ове
седмице сијате. Немојте одбити
понуду да промените канцеларију,
па чак и место становања. Ракови
имају сву подршку планета да напокон среде свој љубавни живот.
Физички сте добро.

Неправда која вам је давно учињена коначно би могла бити исправљена уз помоћ особе на положају. Можете очекивати зараду
у области везаној за етнокултуру
вашег краја. Ваш поглед понекад
плаши потенцијалне удвараче.
Више спавајте.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Највише успеха имају Лавови који
се баве уметношћу, хотелијерством, туризмом, издаваштвом,
модом. Искористите помоћ пријатеља да будете у друштву особе до
које вам је стало. Убедићете је да
сте управо ви оно што је одувек
чекала. Уморни сте.

Ако имате неке тужбе везане за
посао које сте покренули пре неколико година, можете очекивати
повољне вести до краја ове недеље. Постоји могућност да вас врате на посао. Чувајте се Овнова, веза с њима може бити слатка, али
веома кратка. Раздражљиви сте.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Пут који сте изабрали показао се
као делотворан и сада следи награда. Сарадња са странцима доноси
вам повећану зараду. Ако вам се
удвара нека Водолија, тешко да ће
одустати док вас не освоји. Размишљате о преуређењу дома. Користите прописану терапију.

(19. 2 – 20. 3)
Очекујте финансијску подршку
мушког члана породице. Сарадњу
са женама ове седмице сведите
на минимум. Осећате да партнер
нешто крије. Не инсистирајте на
томе да вам каже шта га мучи јер,
када за то дође време, ви ћете први сазнати. Песимиста сте.
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БОЈАНА МАТОРКИЋ ИВАНОВИЋ, РЕДОВАН ПРОФЕСОР НА ФМУ, ДИРИГЕНТ И МУЗИЧКИ ПЕДАГОГ

ЗАБОРАВЉЕНИ ДР ВЛАДИМИР АЛЕКСИЋ

ПАНЧЕВЦИ ЗАСЛУЖУЈУ ГРАДСКИ ХОР

Човек испред
свог времена

Мр Бојана Маторкић Ивановић
дипломирала је на ФМУ у Београду, на Одсеку за општу музичку педагогију и Одсеку за
дириговање. Двоструки је магистар наука – из области музичке педагогије и области дириговања. Дириговањем се бави преко тридесет година, почев од хорова „Колегијум музикум”, „Браћа Барух” и „Бранко Kрсмановић”, а најдуже као
диригент Академског хора „Јован Бандур” из Панчева и истоименог оркестра. Радила је и с
хоровима „Европа кантат” (интернационални) и АЛУ (Београд) и оркестром „Музика вива” (Београд). Добитницa је великог броја домаћих и међународних признања, а међу њима
су: „Златна значка” КПЗ Србије
(1990), „Златни жижак” града
Панчева (1990), Октобарска награда града Панчева (1992) и
Златна плакета Савеза аматера
Србије (2011). Са академским
хором „Јован Бандур” освојила
је награду Сребрна статуета „Коста Абрашевић” (Ваљево, 1988),
прво место на међународном
фестивалу хорске музике у Кардици за савремену музику и
друго место у области романтизма (1990), на ЈХС Ниш (1992)
за најбољи ансамбл и (1994) за
најбоље изведено дело страног
аутора, „Искру културе” КПЗ
Војводине (1995), и десетоструки је узастопни победник на
ФМД Војводине. Имала је низ
целовечерњих концерата у земљи и иностранству (Италија,
Холандија, Грчка, Румунија, Мађарска...), а посебно треба нагласити целовечерње концерте
у црквама и катедралама у Србији, Грчкој, Румунији, Мађарској, Холандији, као и снимање
музике и учешће у филму Г.
Паскаљевића „Кад сване дан”
(2011). Заједно с хором извела
је многа дела домаћих и страних аутора (Големовић, Вујић,
Рамирез). Снимили су трајне
снимке за Радио Нови Сад и
Београд, емисије на РТС-у, неколико компакт-дискова хорске и вокално-инструменталне
музике. Мр Бојана Маторкић
Ивановић одржала је више семинара из области дириговања
и била члан жирија бројних такмичења у земљи. Објавила je
више стручних радова из области музичке педагогије и аутор
је бројних рецензија. Председник је комисије за лиценце у
Министарству просвете РС.
ПАНЧЕВАЦ: Да ли сте љубав
према музици наследили од
некога из породице?
БОЈАНА МАТОРКИЋ ИВАНОВИЋ: У мојој породици се
нико није професионално бавио музиком. Мама је похађала
музичку школу, а отац, који је
био машински инжењер, у студентским данима певао је у културно-уметничком друштву и у
Народном позоришту. Таленат
сигурно вучем од родитеља, али
сам једина у породици која се
професионално бави музиком.
l Ко је препознао да сте музички надарени?
– Једном сам с породицом
проводила време на Сави и,
као свако живахно дете, стално сам играла и певала. У нашем друштву се нашла жена
која је била секретар у Музичкој школи „Славенски”. Када
ме је чула како певам, питала
је да ли идем у музичку школу. Након што је сазнала да то
није случај, препоручила је да
ме упишу. Моји родитељи су
то послушали и уписали ме у
Музичку школу „Славенски”,
где сам завршила нижу и средњу, и након тога уписала Факултет музичке уметности.
l Који инструмент је био ваш
избор?
– Од своје десет године свирам кла вир. По че ла сам у
основној, а онда сам се у средњој определила за теоретски

одсек, где се посебно продубљују и стичу знања из дириговања, солфеђа, хармоније,
контрапункта, музичких облика. На факултету сам уписала
и завршила два одсека: музичку педагогију и дириговање.
l Ба ви те се ди ри го ва њем
дуги низ година?
– Највећи део моје професионалне каријере је везан за град
Панчево. Водила сам Академски хор „Јован Бандур”, а касније сам основала и камерни
оркестар. Све време мог дириговања у Панчеву пропратиле
су многе тешкоће егзистенцијалне природе. Од једне просторије у Дому омладине до подељених просторија са удружењем омла ди не Пан че ва, у

након удаје дошла сам овамо.
У том тренутку није било много певача. Мој супруг, дугогодишњи певач хора „Бранко Крсмановић”, ангажовао се да анимира и прикупи људе који ће
певати. Било је тешко наћи све
групе гласова, али смо успели.
Радила сам тај посао са уживањем, ентузијазмом и с великом
љубављу. Већ након неколико
месеци постигли смо прве успехе. Иако је то било аматерско
певање, радили смо професионално. Стремила сам ка високим уметничким дометима и
увек имала захтеван програм.
Хтела сам да докажем да је све
изводљиво и да уз упоран рад
може да се успе. Направили
смо и камерни оркестар, јер

Бојана Маторкић Ивановић
Светосавском дому, уз скоро
никакве месечне новчане накнаде за рад. Па, и те заједничке просторије смо морали да
напустимо 2012. године, када
је, по одлуци СО Панчево, цео
простор враћен Цркви, а хор се
са свим својим освојеним трофејима, инвентаром, богатом
музичком библиотеком, гардеробама, двоструким практикаблима и клавирима нашао на
улици. До данашњег дана та
ситуација се није променила!
l Колико је певача прошло
кроз Ака дем ски хор „Јо ван
Бандур”?
– Кроз рад хора током тих
скоро тридесет година прошло
је више стотина талентованих
младих људи из Панчева и околине, данас раширених по читавом свету, којима припада
слава за успехе хора од почетка хорског певања у Панчеву
па све до данас.
l Да ли данас знате разлог
зашто се тако завршило?
– Није моје да се бавим проблемима који излазе из делокруга мога уметничког деловања, али смо са своје стране учинили све да Панчево не изгуби,
по мишље њу многих, као и
стручне јавности и музичке критике, најистакнутији уметнички ансамбл у историји. У том
смислу смо тражили помоћ од
града на свим нивоима и, осим
вербалне подршке, нисмо успели ништа конкретно да добијемо, па упркос многим нашим
предлозима, првенствено за проналажење одговарајућег простора за рад нашег ансамбла, као
и могућег решења нашег финансијског пословања, остала је
и завладала злослутна ћутња
надлежних у граду!
l Колико је било изазовно
преузети градски хор с обзиром на то да сте дошли из друге средине?
– Пре него што сам дошла у
Панчево, радила сам с хором
„Браћа Барух” у Београду, заједно с професором Александром Вујићем. Концертирали
смо по свету, путовали на такмичења. Стицајем околности

смо желели и хтели да на својим концертима понудимо граду и извођења вокално-инструменталних дела. Наступали смо
на свим манифестацијама, у
црквама, манастиру, катедрали и небројено пута у Културном центру, чак и на летњим
позорницама града.
l Шта је то у дириговању
што вас је привукло?
– Често сам размишљала о
томе и схватила да морате да
знате каква је неко личност. Била сам врло немирно дете и
имала сам неку енергију која је
морала да се испољи. Поред музике, дуго сам се бавила и спортом, као рукометашица у ОРКу Београд и атлетичарка у „Црвеној звезди”, где сам успела да
освојим две медаље: златну и
бронзану у скоку увис. Похађала сам и музичку школу и Гимназију. Негде на трећој години
морала сам да се определим и
напустила сам спорт. Ту љубав
према спорту пренела сам на
музику. Дириговање, поред знања, тражи и велику снагу. То је
физички веома напорно. Себе
сам ту негде препознала. После средње школе сам почела
да певам у хору „Колегијум музикум” код Даринке Матић Маровић. Ту се моја љубав према
дириговању и продубила. Пожелела сам да своју каријеру
наставим и у том смеру.
l Шта то треба да поседује
један диригент да би успешно
водио хор?
– Диригент је као и тренер.
Мора да буде харизматичан, доминантан и да има неку унутарњу енергију и снагу и да зна
како да наметне своје мишљење, да би га људи уважавали. То
је нешто са чиме се човек роди.
Техника дириговања може да се
научи, али то не. Оног момента
кад станете испред великог броја људи, морате се представити
и наметнути као вођа, коме они
верују и кога слушају.
l Да ли је било лако ускладити породицу и посао?
– Било је тешко то испратити, посебно када се професионално бавите сваким сегментом.

Без обзира на моју љубав и знање, да није било моје свекрве,
бака Ање, која је чувала децу
док ја нисам била с њима, не
бих успела све то. Она је помогла да се осећам сигурно. Нико их није волео као бака. Заиста је заслужила медаљу с највећим сјајем.
l Ко ли ко вас ис пу ња ва
професорски рад?
– На уметничким факултетима нема много студената.
Сви имају своје специфичне
животне приче и знају чиме
желе да се баве. Предајем солфеђо онима који студирају соло певање, удараљке, гитару,
харфу, чембало и оргуље. Пратимо шта се дешава у свету и
користимо сву могућу и доступну литературу. Наши студенти, куд год да су отишли у
иностранство, нису имали проблем с предметом који сам им
предавала. С поносом се могу
похвалити да су многи соло певачи, данас истакнути солисти
домаћих и светских сцена, своје прве солистичке партије имали на концертима са Академским хором „Јован Бандур”.
l Колико су вам значајне награде које сте током каријере
добијали?
– Свака награда је носила
посебну радост. Увек би обележила неке премијере које сам
радила и не знам коју бих посебно издвојила. Сећам се да
смо се у Руми такмичили са
зрењанинским хором који је
тада дошао из Ланголена и окитио се наградом као најбољи
хор на свету. Ми смо на такмичење отишли изузетно припремљени. Имали смо сјајан
наступ и поделили прво место
с њима. Добили смо и награду
новинара и публике. Посебно
је било интересантно што је у
жирију, поред Даринке Матић
Маровић и Душана Михалека,
био и маестро Младен Јагуш,
као председник, који је упутио
изузетне комплименте мени и
хору. У том тренутку ми је то
много значило. Такве похвале
и критике отварају нове видике и путеве. Међутим, дешавало се да доживимо и многе неправде, да су нам неке награде
измакле из различитих разлога. Некако се и те доста памте.
l Добитница сте и Октобарске, садашње Новембарске награде Града Панчева?
– Октобарску награду сам добила 1992. године. Веома ми је
драго, али би ми било драже да
сам је добила годину или две
раније. Веома је важно да награде стигну у право време, а не
касније. У том тренутку ја сам
већ добила две велике награде:
Златну значку Културно-просветне заједнице Србије и „Златни жижак”, која је била награда
у култури града Панчева.
l На шта сте највише поносни до сада?
– На своје синове Вука и Стефана и њихове успехе. Без обзира на посао који радим, срећна сам што су они израсли у
два предивна млада човека који у овим тешким временима
успевају да остану своји и да
граде своје каријере. Оно што
сам ја постигла било је за мене, али успети и као родитељ
је заиста посебно.
l Колико је долазак у Панчево утицао на вашу каријеру?
– Мој пут је био другачији.
Многи стреме да иду из мањег
града у већи, а ја сам сплетом
животних околности дошла овамо. Тамо бих сигурно имала
другачије и много веће могућности за свој уметнички развој.
Међутим, овде сам нешто зидала од почетка, борила се и нисам одустајала од својих амбиција. Било је лепо и волела бих
да се, упркос свему, настави
успешна традиција Академског
хора „Јован Бандур”, јер то Панчевци очекују и заслужују!
Мирјана Марић

Владимир Алексић је први
Србин који је полетео једрилицом сопствене конструкције, у октобру 1909. године, само неколико година након
браће Рајт (1903). Осим тога
што се сматра једним од пионира ваздухопловства, био
је и лекар, писао је песме и
новеле, бавио се политиком,
свирао клавир, говорио више
страних језика и преводио Гетеа. Без обзира на све што је
учинио, данас је неправедно
заборављен.
Др Владимир Алексић је рођен 1873. године у Банатском
Новом Селу. Након неколико
година породица Алексић се
сели у Панчево, где Владимир
завршава основну школу, а
студије медицине у Грацу. Иако је умро веома млад, у 38.
години, успео је да током живота много чиме одушеви Панчевце. Отворио је прву ординацију у Панчеву и, као да то
није било довољно, обезбедио
и први рендген свом граду.

му је омогућило да се упусти
у израду летелице у природној величини. Како би употпунио знање и имао што више података, августа 1908. године отпутовао је у Париз, где
је присуствовао летовима браће Рајт. Постоји вероватноћа
да се са славном браћом том
приликом и упознао, а потом
и дописивао. У Паризу је купио материјал потребан за грађу летелице и прикупио податке о моторима који су тада
прављени и уграђивани.
По повратку у Панчево почео је да прави већу једрилицу, типа двокрилца, која је
била завршена у дворишту његовог санаторијума почетком
јесени 1909. године. У послу
му је помагао столар Јордан,
који је по његовим нацртима
израђивао дрвене делове. Помагали су и лекари и друго
особље санаторијума.
Цела справа била је тешка
свега 70 килограма. Аероплан,
како је своју једрилицу називао Алексић, био је изграђен
од дрвених штапова. Алексић
је планирао да касније у своју једрилицу угради мотор и
претвори је у авион!
Почетком октобра 1909. године летелица је завршена и
састављена у дворишту санаторијума. За пробне летове
Алексић је одабрао пропланак
на породичном имању на источном рубу Панчева, два километра од манастира Војловица. У присуству суграђана,
17. октобра 1909. године покушао је да полети једрилицом

Једрилица Владимира Алексића пред полетање 1909.
Био је власник санаторијума
који је превазилазио европске
критеријуме по својој опремљености (1908). Поседовао
је операциону салу, медицинске апарате, купатила, водовод и струју. Био је први Панчевац са аутомобилом.
Због свести о непрестаним
по ку ша ји ма ма ђа ри за ци је,
основао је патриотско друштво „Узданица”. Пошто је један од начина очувања националног идентитета управо
снага интелекта, на дружењима која је „Узданица” организовала слушала су се предавања из технике и уметности,
читале су се песме. Дружио
се са Исидором Секулић… Наиме, доктор Алексић је велики значај придавао српској
књижевности. Наравно, одржавана су предавања из ваздухопловства на којима је говорио доктор Алексић. Због
једне набујале родољубиве изјаве био је притворен два месеца. Одузимање слободе му
је тешко пало, па је своју тугу
изразио стиховима – написао
је песму „Роб”.
Према сачуваним документима, новинским исечцима,
белешкама и фотографијама,
од којих се највећи део налази у Музеју ваздухопловства
у Београду, др Владимир Алексић је међу првима почео сам
да прави летелице. За ваздухопловство се заинтересовао
1907. године и, ослушкујући
вести о напретку авијације које су до њега стизале, започео
је израду летећих модела авиона, које је бацао с крова свог
санаторијума.
Кроз практичан рад на моделима, уз податке из књига и
новина, стекао је искуство које

помоћу гумене ужади (нешто
попут праћке). Једрилица се
попела на висину од неколико
метара, али је због неусавршености и могуће невештине летача нагло полетела ка земљи
и делимично је оштећена.
Надалеко се причало и писало о др Владимиру Алексићу и његовом „крилатом
змају”. Штампа у Мађарској
прва је писала о епохалном
открићу младог Панчевца, а
потом се вест пренела кроз
Европу до Америке.
Први покушај није обесхра брио ни ти по ко ле бао
Алексића. Био је чврст у намери да на једрилицу угради
мотор. На овом послу радио
је током 1910. године, али су
новчане и породичне тешкоће успориле његове намере.
Почетком 1911. године спрема се на пут за Америку, где
је намеравао да купи мотор
за своју летелицу. Осим тога, желео је да након уградње мотора обави и неке исправке. Намеравао је да саонице замени точковима како би авион лакше и брже
полетео.
Нажалост, болест га је омела. У јесен 1911. године у Београду је оперисан од упале
слепог црева. После хируршког захвата добио је тровање и 24. децембра 1911. године и умро. У Панчеву му се
данас ни гроба не зна. У близини пољане с које је др Владимир Алексић узлетео касније ће нићи фабрика авиона „Утва”. У Панчеву једна
улица на Котежу носи његово
име, а сећање на овог пионира авијације чува и макетарски клуб који носи име „Др
Владимир Алексић”.
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ОДРЖАНА НОВОСЕЉАНСКА „ФИЈАКЕРИЈАДА”, ПРВА ОВЕ ГОДИНЕ У ЗЕМЉИ

ГРИВАСТИ ЛЕПОТАНИ ЧУВАЈУ ТРАДИЦИЈУ
Оно што је, поред осталог, обележило овогодишњу новосељанску „Фијакеријаду” јесте чињеница да је реч о првој манифестацији тог типа ове године
у држави.
То је, уз традиционално беспрекорну организацију и гостопримство домаћина – Коњичког клуба „Будућност”, допринело да овај догађај буде
један од квалитетнијих и атрактивнијих.
Тако је другог дана сеоске
славе Духови, у понедељак, 8.
јуна, хиподром Вашариште посетило много љубитеља коња,
а они, онако наочити, поносити, па још упрегнути у нагиздане фијакере, несумњиво су
били главни јунаци овог успелог покушаја очувања банатске традиције.
Осамнаеста новосељанска „Фијакеријада” заправо није била
само прва овогодишња манифестација дефилеа прелепих
коња и фијакера, већ је на неки начин отворила и сезону
јавних окупљања на отвореном,
будући да их, због добро познатих, пандемијских разлога,
већ дуго није било.
Домаћини су се и овог пута
потрудили да све протекне у
најбољем реду, а због доброг
гласа и неочекиване части да
организују премијерно такмичење расних липицанера, број
учесника у надметањима од
једнопрега до вишепрега био
је рекордан.

се добро сећам када ме је један
од њих вукао по прашини зато
што сам омотао конопац око
руке. Но сада нам је преостало
само да се сећамо и чувамо ту
прелепу традицију, што успевамо, поред осталог, и захваљујући разумевању Града и Месне заједнице, као и локалних
привредника – каже Маринел.

ПАН ЧЕВ ЦИ ИМ И КИ КЕ ПЛЕ ТУ

Чак шездесет запрега на овогодишњој манифестацији
прекрате у шаторима разапетим само за ову прилику.
С друге стране, главни протагонисти овог хепенинга пролазили су последње припреме.
А када су липицанери били
упрегнути у фијакере и обавили неопходно загревање, дат је
знак за почетак.
Први су се публици и стручном жирију, којем је председавао Новосељанин Бојан Цикуша, представили двопрези.
И одмах се видело да ли неки
пар коња, поред изгледа, има

већ свеукупна слика, којом је
доминирао романтичан призор банатске традиције. Ипак,
није згорег истаћи да су и поједини суграђани постигли знамените успехе. Тако је Борис
Мијалковски из јабучке Ергеле „Величковић” са својим липицанерима победио у категорији тропрега и вишепрега, у
којем се нашло седам расних
грла, док је у двопрегу заузео
четврту позицију. У тој категорији, два степеника изнад, нашао се Бојан Ковачевић из клу-

ЈА БУ ЧА НИ МА ДУ ПЛА КРУ НА

Победник у две категорије,
Борис Мијалковски, тренер
и возач јабучке Ергеле „Величковић”, у којој се узгајају
само липицанери, то јест парадни коњи, каже да је у Новом Селу и почео 2009. године.
– Дошли смо са десет коња у свим дисциплинама –
од једнопрега до вишепрега.

Наши коњи спадају у квалитетније на овој манифестацији, што смо још једанпут
доказали. А да бисмо дошли
до тог нивоа, уз добру генетику, неопходан је и велики
рад. При набавци кобила и
приплодних пастува гледамо
све – од става, преко хода,
до генетике. Морам да нагласим да ово није бизнис,

већ чиста љубав, и то скупа,
јер пар коња може да кошта
и до десет хиљада евра. Поред тога, просечан банатски
парадни фијакер стаје од хиљаду петсто евра до три хиљаде, а такмичарски од четири до седам-осам хиљада,
које морамо да увозимо из
Румуније и Мађарске – каже
Борис.

Ипак, тог другог дана новосељанске славе Духови, у понедељак, 8. јуна, на тамошњем
хиподрому Вашариште, резултати, победе и пехари нису били толико у фокусу, колико лепота за многе најплеменитијих четвороножних бића на свету и уживање у њиховом беспрекорном изгледу, поносном
држању или грациозном ходу.

хармонично уједначен ход или
колико се сам власник потрудио да улепша свог љубимца и
запрегу. Учесници су се низали један за другим; сви би дошли пред комисију како би направили такозвану осмицу и
потом наставили до својих почетних позиција, праћени аплаузима задивљене публике. Након тога наступили су једнопрези, тропрези, четворопрези
и на крају вишепрези...
Резултати, као што је речено, нису били у првом плану,

ба „Панчевац 1926”. Вреди истаћи и да је међу преко шездесет учесника досад било највише дама возача (пет), да је
најстарији возач био седамдесетогодишњи Миле Магличић
из Баваништа, а најмлађа –
осмогодишња Јања Кљајић из
Обреновца...

И наши остварили успехе
Све је почело обраћањем председника Коњичког клуба „Будућност” и главног организатора манифестације Лазара Маринела. Он је свима захвалио
на подршци, а пре свега генералном спонзору Граду Панчеву, чији је представник, Зоран Грба, већник за пољопривреду, село и рурални развој, и
званично отворио догађај.
Пре самог дефилеа атмосферу су увеличала два домаћа оркестра, то јест надалеко чувене
фанфаре „Тинерету” и „Култура”. За то време, у таквој, веселој атмосфери, бројни посетиоци ишчекивање су могли да

ни Аурел Малајмаре и Јовица
Јованов, који су постизали и
завидне резултате, али нажалост и они су сада одустали.
Нама остаје да се трудимо да
сачувамо „Фијакеријаду” у овим
тешким временима. Само двапут нам то није пошло за руком, једном због слинавке и
шапа, а други пут због бомбар-

Липицанери све чешће
вуку сватове
Редован гост новосељанског догађаја је и Вјекослав Пападопу ло, пред сед ник Управ ног

одбора Удружења узгајивача
коња липицанске расе коња Србије, који није крио радост због
оволиког броја учесника, што
значи да људи цене ово што
Новосељани раде.
– Када је реч о самом узгоја
коња, морам да изразим задовољство што је све више младих људи који желе да гаје липицанере, а ничу и нове манифестације. С друге стране, сада многе велике свадбе траже
фијакере, које вуку ове царске
животиње. И тако, док су нас
до пре педесетак година коњи
хранили и вукли, када су их у
том погледу истиснули трактори и камиони, сада су нам
остали у срцу и души, коју манифестујемо на овакве начине
– каже Пападопуло.
Он додаје да на судијама није био лак задатак; најбитније
им је како коњи изгледају, каква им је опрема, затим да фијакер буде чист, а гледа се и
како је возач обучен.
– Кад коњи крену, судија оцењује и какви су им ходови, као
и како држе главу, а треба и да
буду у што већој хармонији. Да
би се до свега тога стигло, основно је да грло има адекватну генетику, јер не може вежба све
да реши. Ипак, мора да се с
њима ради, па већ од друге године ждребе почиње да лонжира, то јест да на једном повоцу трчи укруг, када се проба,
рецимо, да ли је голицљиво на
стомаку или ногама. Тек онда
му се стављају оглавина и амови. Тек онда се упреже, али у
пару са старијим коњем, и полако учи од њега. На возачима
је да их приликом наступа, у
случају потребе, још мало коригују. Судије то пажљиво посматрају и оцењују, али гледају
и много тога другог – од изгледа возача до фијакера – истиче
председник удружења узгајивача липицанера.

Ипак, све је мање коња...
Ипак, домаћинима, уз све задовољство због још једне успеле манифестације, остаје једна
жал – овог пута није било представника Новог Села. Међу учесницима је било и Панчеваца,
Јабучана, Доловаца, па Црепајаца, који такође имају одличну фијакеријаду, затим гостију
из Овче, Борче, Алибунара, па
Вршца и Новог Сада, Ковина...
Али не и Новосељана...
Председник Лазар Маринел
при знао је да је то бол на
чињеница...
– Сви ми памтимо времена
када је свака кућа имала коње.
Моји родитељи су их такође
имали, па чак и магарце, и ја

Страну припремио

На „Фијакеријади” ни женска лепота није изостала

Јордан
Филиповић

Другопласирани у категорији двопрега, Бојан Ковачевић, представља Коњички
клуб „Панчевац 1926” и
стални је учесник новосељанске „Фијакеријаде”.
– Коње за такмичење
припремамо озбиљно – од
свакодневних тренинга до
специјалне исхране, када
им углавном дајемо овас.
Овог пута представили смо
се са два грла од пет и шест
година, која морају да буду
лепа као снег, а снаја им је
чак исплела кике на репу и

Један од дугогодишњих чланова организационог одбора,
Синиша Којић, слаже се да је
ово омаж старим добрим временима и сећању на детињство,
када је свако у свом дворишту
имао бар по једног коња
– Сада их има тек десетак,
али они нису расни, а самим
тим ни конкурентни на оваквим представама. Последњи
су имали добре коње суграђа-

гриви. С друге стране, и возач треба да буде дотеран
како доликује и да има рукавице, шешир, кравату...
Иначе, у нашем клубу има
око сто коња, од којих седамдесетак
липицанера.
Срећом, све је више оних
који улазе у овај спорт, а
углавном остају деца која
имају генетски код. Није лако опстати ни због материјалног аспекта, јер морамо
да се бавимо другим пословима како бисмо све ово
одржавали – истиче Бојан.

довања. И поред тога што немамо запреге, људи имају разумевања, па долазе овамо првенствено захваљујући организацији и гостопримству – наводи Којић.
А припреме за следећу, деветнаесту „Фијакеријаду” почеле су на време – истог дана,
јер само тако се може очекивати овакав успех...
Ј. Филиповић

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.

Ковинац
Пресладак малени мужјак пронађен је недавно на Котежу 2. Појавио се ниоткуда, а после провере
дошло се до сазнања да је чипован
на општину Ковин.
Прилично добро је негован, као
да је имао власника, па је могуће да
га је неко довезао. Веома је драг и
слаже се с другим псима.
Нажалост, није безбедан на улици
због тровача и људи који не воле животиње, па свако ко би желео да га избави, треба да се јави на телефон 065/22-11-354.

Мазуљче
Ова женкица представља аутентичну
уличну мешанку какву је могуће пронаћи само на јавним површинама. Млада
је и са својих око годину и по дана тражи неку озбиљну породицу или двориштанце у којем може да буде сигурна.
Стерилисана је, здрава, весела и слаже се и с другим псима, а због наведене ситуације на Котежу
у вези с тровањем паса и мачака тражи што хитније удомитеље, како би извукла живу главу.
Све информације се могу добити на телефон 065/22-11-354.

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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Петак, 12. јун 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА У АТЛЕТИЦИ ЗА МЛАЂЕ ЈУНИОРЕ

ОДЛИЧАН ПОЧЕТАК НОВЕ СЕЗОНЕ
Динаму шест вредних
трофеја

је припало чак шест вредних
трофеја.
Алекса Живанов је освојио
златну медаљу у бацању копља,
с хицем од 53,50 метара, што
је и његов лични рекорд. Његов основни циљ ове сезоне јесте Првенство Балкана за млађе јуниоре, које ће бити одржано у септембру. Алекса је освојио и бронзану медаљу у бацању кугле и показао да је његова
форма у узлазној путањи.
У трци девојчица на 400 метара Марија Мркела је остварила победу с резултатом 59,20
секунди. Да у завршници није
направила једну малу техничку грешку, њен резултат би био
много бољи. Анастасија Мркела је у истој трци освојила сребрно одличје, па су тако сестре
Мркела, Марија и Анастасија,
показале апсолутну доминацију у овој атлетској дисциплини.
Страхиња Стевшић је личним рекордом од 2:02 минута
у трци на 800 метара други
стигао на циљ, али од њега се
одлични резултати тек очекују. Све бо љи је и Ан дре ја

Божанић, који је заузео треће
место у својој групи, такође у
надметању на 800 метара.
Лана Цветкоски је заслужила бронзану медаљу у бацању
копља, с хицем од 29,10 метара. Она је први пут бацала копље веће тежине, па због тога
њен успех још више добија на
значају. У финалу надметања
у бацању копља нашла се и Анђела Кићовић, која се на крају
пласирала на шесто место.
Ако је судити по првом такмичењу и освојених шест медаља, чланови АК-а Динамо
показали су да је припремни
период урађен врхунски, без
обзира на околности, па не треба сумњати да им предстоји
одлична летња сезона.
Врло добар резултат на овом
такмичењу остварила је и Сања Марић, атлетичарка панчевачког Тамиша.
Она је наступила у својој резервној дисциплини, у трци на
800 метара, у надметању девојака до осамнаест година. Сања
је с резултатом од 2:18,22 минута освојила најсјајније одличје, а треба нагласити да је била
убедљиво најмлађа такмичарка.
Атлетичарка Тамиша је водила од почетка до краја трке
и, с великом предношћу у односу на ривалке, прва прошла
кроз циљ.
– С обзиром на то да Сања
није тренирала 42 дана, због
ванредног стања, и чињенице
да је имала само месец дана за
при пре му, ре зул тат ко ји је
остварила у Београду је изнад
очекивања – рекао је тренер
АК-а Тамиш Зоран Коцић.
Атлетска сезона на отвореном наставља се следећег викенда. На програму су шампионат Војводине за пионире и
Отворено првенство Београда
за старије јуниоре.

клубова, пошто ће и учесници СЕ ХА ли ге насту па ти у

дома ћем шам пи о на ту. Оно
што је већ сада познато, јесте
то да смо с првим тренером
Акимом Комненићем продужили сарадњу на још две године. Задовољни смо његовим
радом, уосталом резултати и
поглед на табелу довољно говоре. Наш циљ је да доведемо млађе играче, а шансу ће
добити и поједини дечаци из
Ру ко мет не ака де ми је Ди на ма, који ће тренирати с првим тимом – рекао је спортски ди рек тор РК-а Ди на мо
Стојан Радановић.
Ове сезоне рукометна сезона у нашој земљи почиње раније него иначе. Финални турнир Купа „Бранислав Покрајац”, на коме ће се Војводина,
Металопластика, Партизан и
Динамо борити за велики пехар, заказан је за 22. и 23. август, а трка за бодове у рукометној елити наше земље стартује 29. августа.
Панчевачки „жуто-црни” и у
нову сезону улазе с великим
амбицијама...

Нови тријумф
Сање Марић
На стадиону Војне академије у
Београду у суботу, 6. јуна, отворена је нова атлетска сезона.
Одржано је прво званично такмичење после пандемије коронавируса. Отворено првенство
главног града у конкуренцији
млађих јуниора окупило је такмичаре из готово свих клубова
из београдских општина, као и
многих колектива из околине
Београда и Војводине.
Конкуренција је посебно била ја ка у сприн тер ским и
бацачким
ди сци пли на ма.
Атлетски клуб Динамо се на

овом такмичењу представио са
девет такмичара, а укупно му

СТРУЧНО-СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА
ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА ПАНЧЕВА

ПРИЗНАЊА ЗА НАЈБОЉЕ
У великој сали Спортског савеза у понедељак, 8. јуна, одржана је седница Управног одбора
Стручно-струковне организације фудбалских тренера града
Панчева, на којој су уручена
признања најуспешнијим тренерима у 2018. и 2019. години.
Састанак је почео минутом
ћутања у част Родољуба Остојића и Милана Адамова, недавно преминулих, дугогодишњих
чланова те организације.
Најуспешнији тренер за млађе категорије у 2018. години
био је Иван Златановић из Качарева, за рад у школи фудбала признање је заслужио Миодраг Гачић, док је најбољи
тренер у раду са сениорима
био Горан Мрђа.
Када је 2019. година у питању, признање за рад с млађим

категоријама заслужио је Звонко Лазаров, тренер у Школи
фудбала Мундијал, али и „учитељ” кадета ФК-а Железничар,
док је награду за најбољег тренера у раду са сениорима добио Небојша Петровић, у то
вре ме шеф струч ног шта ба
Железничара.
При зна ња је на гра ђе ни ма
уручио Милољуб Остојић, а
потом је договорена и једна лепа акција. Наиме, у понедељак,
15. јуна, од 10 сати, на СЦ-у
„Младост” биће одржан показни тренинг којим ће руководити Александар Стевановић,
Звон ко Ла за ров и Ми ло љуб
Остојић, па ће то бити добра
прилика за све фудбалске тренере у нашем граду да дођу у
великом броју и наставе своју
едукацију.

РУКОМЕТАШИ ДИНАМА ОПЕТ НА ТЕРЕНУ

УВОД У ПРАВЕ ПРИПРЕМЕ
Тренер Комненић на
кормилу још две
године
Почетак Суперлиге
заказан за
29. август
Рукометаши Динама су прекид шампионата у Суперлиги
услед пандемије коронавируса дочекали на првом месту,
као суверени лидери елитног
ранга такмичења. С нестрпљењем су поклоници игре с лепљивом лоптом у нашем граду ишчекивали утакмице својих миљеника у завршници Купа Србије и плеј-офу, највећи
оптимисти сањали су и о трофејима, али коронавирус је зауставио планету... Стала је и
лепљива лопта.
После ублажавања ванредних мера рукометаши Динама поново су на окупу, у својој „бази”, у Хали спортова на
Стрелишту.

– Окупили смо тим који је
играо у са да већ про шлом

првенству, обавићемо тестирања играча, али сигурно је
да ће за нову сезону наша екипа пре тр пе ти не ке из ме не.
Момци ће у овој фази тренирати три пута недељно, да мало поврате форму, а потом ће
поново отићи на кратку паузу. Добиће план и програм рада, а почетак правих припрема за но ву се зо ну за ка за ли
смо за 13. јул. Епидемија коронавируса је све пореметила, па сада морамо да се прила го ђа ва мо но во на ста лим
окол но сти ма. Супер ли га ће

би ти си гур но квали тет ни ја,
јер ће се за бодове борити 14

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: 1.е5
Избор Р. Радојевић
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ЧЛАНОВИ СТРЕЛИЧАРСКОГ КЛУБА ПАНЧЕВО ОПЕТ НА ОКУПУ

НОВИ ЈУРИШ НА ВРХ СРБИЈЕ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Почели тренинзи на
отвореном
Рад са светским
стручњацима
Стреличарски клуб Панчево је основан
сада већ давне 1981. године, а да су наши суграђани врло талентовани за овај
спорт, показало се само пет лета касније. Већ 1986. године клуб је освојио своју прву златну медаљу у екипном наступу на Првенству Југославије.
Последње најсјајније одличје на такмичењима у бившој СФРЈ Стреличарски клуб Панчево заслужио је 1991. године, и то у надметању сениора у гађању олимпијским луком.
Клуб је наставио да осваја трофеје и
у наредним годинама, како у екипној
конкуренцији, тако и у индивидуалним
категоријама и стиловима.
Оно што је посебно занимљиво јесте
податак да до данашњег дана активно
тренирају и учествују на такмичењима
и неки од оснивача клуба, као што су
Ивица Шпехар и Милован Вујић.
Епидемија коронавируса, која је захватила читаву планету, пореметила је
и такмичарску сезону у стреличарству,
као и тренажни процес у клубу.

Збуњен

У времену изолације и сам тренажни
процес стреличара претрпео је измене,
па су такмичари више били концентрисани на тренинг снаге, јер су тако могли да вежбају у мањим просторијама.
Како су мере у вези с пандемијом коронавируса попуштале, чланови СК-а
Панчево уредили су спољни терен код
Хале спортова на Стрелишту, а тренинзи су обновљени уз поштовање препо-

ТРИЈУМФ СТЕФАНА ЖИКИЋА
После дуже паузе проузроковане
пандемијом коронавируса, отворена је нова сезона у стреличарству.
Ниш је 7. јуна угостио 46 такмичара из целе Србије који су се надметали на првом овогодишњем
турниру на отвореном простору.
Због проблема са обављањем
здравственог прегледа за спортисте, СК Панчево је био у могућности
да пошаље само једног такмичара,
па је наш град представљао Стефан
Жикић. Он се надметао у конкуренцији сениора који су гађали сложеним луком и освојио прво место.

Волео бих да напишем нешто што нико не може да провали.
До самог краја.
Мислим, сценарио.
За серију, филм... Живот.
Ово последње звучи реално.
Написати животни сценарио по коме се све одиграва...
Све је у реду, слажу се и линије и боје.
Хах, први не проваљујем.

Перспектива
Нека од важнијих такмичења на којима је требало да учествују и чланови
Стреличарског клуба Панчево, Светски
Куп у Анталији и Европско Првенство у
Немачкој, померена су за касније датуме или одложена за наредну годину. С
најбољим стреличарима на Старом континенту, па и на целом свету, требало је
да се надмеће сениор Стефан Жикић у
категорији сложеног лука.

Гледати на околину с висине је најлакше.
Али то је ружна слика.
Људи су мали, а онда су и све остале појаве мале, сем тебе.
Ипак, стварно има оних што су...
... ко бајаги велики.
Попут људи-жаба.
Свет, заправо, виде из те, своје перспективе.
А мисле да су птице на врху димњака.

рука Владе и Министарства омладине
и спорта Републике Србије.
Ускоро се очекује и почетак нове такмичарске сезоне у стреличарству, а сви
поклоници спорта у нашем граду надају

се да ће се СК Панчево поново борити
за прво место у Србији. У плану су припреме с неким од међународних врхунских тренера, који већ редовно долазе
и одржавају тренинге с нашим такмичарима и тренерима. Пример је Донг
Еун Сук из Кореје, врхунски стручњак у
стреличарству, који је већ радио с такмичарима СК-а Панчево.
Као озбиљан спортски колектив, који
је годинама у самом врху у нашој земљи, Стреличарски клуб Панчево планира и организовање летњег кампа за
младе стреличаре.
Свака част!
А. Живковић

Поново рођен
Мучиш се трошећи своје време.
А оно је све што имаш.
Вреднији од њега нису ни успутни уздаси.
Чак и кад уживаш у њима.
Док те не очарају невиност и искреност, немаш куд.
Аутобарикада.
Док се не посветиш себи, ниси нико.
Не мучи се, уживај, једноставно је.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Зорица Чикара,
технички секретар:
– Остаћу код куће,
уживаћу у узгајању
цветног врта. Помоћи ће
ми моје кћеркице.
Викенде проводим у
кругу породице. Због
природе посла који
радим, настојим да
сваки слободан тренутак
посветим деци.

Душан
Којадиновић,
ученик:
– Свираћу свој
инструмент, вежбаћу.
Надам се да ће бити
лепо време како
бисмо могли да се
прошетамо. Све
по могућности.

Филип Љиљак,
ученик:
– У понедељак
имам пријемни и
за то ћу се припремати.
Поред тога,
прошетаћемо се,
отићи ћемо у неки
кафић.
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