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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

О ПОЈМУ „ГРАД”: ДА ЛИ ЋЕ ПАНЧЕВО ИМАТИ ОПШТИНЕ?

Пише: Мирјана Марић

ПРАВИЛА ПОСТОЈЕ, ИГРА ЈЕ,
ЗАСАД, НЕУТРАЛНА

(Не)могућност
избора
Стајала сам испред киоска и
чекала у реду да купим флашицу воде. Испред мене је била жена која је држала папире
у рукама и, када је дошла на
ред, замолила је продавачицу
да јој попуни формулар зато
што она не уме. Госпођа у киоску је љубазно одбила јер није могла да стигне због посла.
Она се окренула и беспомоћно
погледала око себе. Ради се о
жени од тридесетак година,
припадници једне од маргинализованих група. С њом су
били супруг и двоје деце. Вођена чистом логиком, могу да
закључим да ни он није знао
да попуни формулар, а верујем да је разлог то што не знају да читају и пишу. Да нисам
била у журби, попунила бих
уместо њих, али сам, корачајући у другом правцу, могла само да размишљам. Замисли да
си одрасла особа и да не умеш
да читаш и пишеш. Не можеш
а да се не запиташ како онда
ти људи разумеју свет око себе. Како читају између редова
ако редове не виде? Како доносе одлуке? Ко је за то одговоран?
Знам да бити школован није
све, нити да си начитан или
светски путник, ако немаш неке основне људске квалитете.
Али помаже у оном у шта сам
сто посто сигурна, а то је – могућност избора. Претпоставка
је да особа која не уме да чита
тешко долази до нових сазнања, осим у комуникацији с људима, или ако гледа телевизију или слуша радио. Већина
радио-станица данас углавном
пушта музику и објављује сервисне информације, док телевизија наизглед има велику
понуду, али се у највећем броју домаћинстава прст на даљинском зауставља на ријалити програмима. Лакше је гледати туђе проблеме, трошити
време на безначајне ствари,
јер у супротном треба стати
испред огледала и схватити зашто смо баш ту где јесмо.
Ипак, ми се често водимо
тиме да некоме нешто треба
да буде јасно, да би требало да
сви знају, да схватају, виде, а
заборављамо да немамо исте
полазне позиције. А онда ни
могућност избора. Оно што ме
је забринуло јесте тај беспомоћан поглед… Јер на која врата
да покуцаш кад не знаш шта
на њима пише?
Мислите о томе…

Петак, 14. август 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

Градови у нашој земљи су територијалне јединице утврђене Законом о
територијалној организацији Републике Србије. Град, према том акту,
треба да представља економски, административни, географски и културни центар ширег подручја и да
има више од 100.000 становника. Територија која се назива градом чини
природну географску целину и економски је повезан простор, који има
изграђену комуникацију с насељеним местима у околини, а сам град је
гравитациони центар.
Постојала је раније идеја да Панчево, које има статус града, образује
градске општине, какве постоје, рецимо, у Нишу или Новом Саду, али
она никада није реализована…
Према изменама и допунама Закона
о територијалној организацији Републике Србије из јуна 2018, у нашој
држави постоји 28 градова, а престоница Београд има посебан статус.
Према овом документу појам „град”
односи се, искључиво, на јединице
локалне самоуправе. При одређивању статуса градских и осталих насеља користи се, од пописа становништва 1981, административно-правни
критеријум, по коме се насеља проглашавају за градска. Тако, постоје
градска и остала насеља.

Попис становништва из
2011. године казује нам да
је Панчево седми град по
величини у Србији. Више
житеља имају Београд,
Нови Сад, Ниш,
Крагујевац, Суботица и
Зрењанин.
Раније, према пописима становништва из 1953, 1961. и 1971, постојала
је трихотомна подела насеља, а као
критеријум је узиман однос броја
становника насеља, тј. процентуално
учешће непољопривредног становништва – тада смо имали сеоска, мешовита и градска насеља. Да би насеље добило епитет „градско”, морало
је имати најмање 2.000 становника,
али и да се преко 90 одсто њих не бави пољопривредом.
Зрењанинаца за триста више
Попис становништва из 2011. године
казује нам да је Панчево седми град
по величини у Србији. Више житеља
имају Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац, Суботица и Зрењанин. Наше
северне комшије Зрењанинци могу
се похвалити да имају „чак” 308 становника више од нас. Али ни они немају општине на територији града.

Према локалним, панчевачким
прописима, могуће је образовање
градских општина на територији града: позната је и процедура. Пре дванаест година основано је Радно тело
за израду анализе о испуњености
услова; требало је да тај орган, ако
постоје стварне потребе, приступи
покретању поступка за измену Статута Града Панчева како би се евентуално формирале градске општине.
Никада тај посао није завршен…
А у чему је квака око стварања општина? Па, пре свега у децентрализацији, односно у томе да постоје општинске касе, извори новца који би
били независни од градског буџета –
то би свакако донело комунални и
свакојаки другачији бољи живот локалном становништву. На територији Панчева ту идеју су гурали најдуже
и најјаче Старчевци, који се „уклапају” у дефиницију градског насеља. А
онда су, изгледа, одустали. Иако табла „Добро дошли у Општину Старчево”, на енглеском и на српском, и
даље стоји на улазу у то место.
„Општина Старчево”
„Панчевац” је у више наврата писао о
„Општини Старчево”. Људи који су
водили то насељено место објашњавали су зашто сматрају да Старчево
треба да добије статус општине.
Одавно нису село. Пре четрдесет година смањио се удео пољопривредног становништва на мање од трећине, па је самим тим Старчево променило свој карактер.
Поред поменуте табле, Старчево
има и грб и заставу. Према доступ-

ним подацима, у њему живе 7.473
становника. Поређења ради, статус
града има и Лозница, с 19.212 грађана. На нету се може видети и (погрешна) информација да се Старчево
налази на девет километара југоисточно од Панчева. Јок, „залепљено”
је за град, односно табла коју помињасмо налази се на сто метара од
улаза у Рафинерију. Океј, тачно је да
су насеље градиле граничарске војне
власти и да се поред места налази археолошки локалитет из старијег неолита, по коме је читава култура добила назив „старчевачка”.

Поред табле на улазу у
место, Старчево има
и грб и заставу. Према
доступним подацима,
у њему живe 7.473
становника.
Од двехиљадите наовамо од тек
понегде калдрмисаних улица, с дивљим депонијама, без јавне расвете,
стигло се до асфалта у свакој уличици. Човек који је „вукао” зове се Петар Андрејић. Звали су га старчевачки „председник-општинар” Поштујемо његову жељу да се не експонира
јавно, па ћемо „украсти” део његове
приче из 2016, када је разговарао с
новинарком „Политике”. Тада је казао да „нам недостаје једино достојна

спортска хала, с обзиром на то да
имамо прволигаша у одбојци, који
своје утакмице мора да игра у Панчеву”. Андрејић је тада био председник
Покрета за Старчево, у ком су били
уједињени демократе, напредњаци,
социјалисти, социјалдемократе, зелени… Причало се тада и о „демонтажи централизације власти концентрисане у комшијском Панчеву”.
Било некад. Децентрализација никад није заживела. У Европи места
попут Старчева с преко 7.000 становника добијају чак и статус града, а
камоли општине. Зато овакве средине и одумиру. Зато мештани морају
да урађено одрже, па и унапреде. Некада постојећи сеоски лоби борио се
у панчевачкој скупштини за оснивање општина пре двадесет пет година.
Сада, практично, не постоји.
Шта је још Андрејић рекао за „Политику” пре четири године:
– Наше развојне шансе су изградња обилазнице око Београда – коридори 10 и 11, мост Винча–Старчево,
историјска ствар, која ће после 7.500
година спојити Винчанце и Старчевце. Обилазница пролази кроз наш
атар и то је прилика уколико Старчево буде господар своје судбине и постане општина с пуним капацитетом;
да искористимо локације дуж саобраћајница, покренемо већ дефинисане пословне зоне и отворимо велики број радних места.
Ако чак и у Пожаревцу, који има
скоро дупло мање становника од Панчева, постоје градске општине – што
би то био проблем у нашем граду?
С. Трајковић

ПСИХОСОЦИЈАЛНА ПОДРШКА ОСУЂЕНИЦИМА

Омогућени видео-позиви

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Сасвим обично вече.
Центар града, ових дана
Снимила: Драгана Кожан

Како је саопштила Управа за извршење кривичних санкција Министарства правде, осуђеницима у десет казнено-поправних установа омогућено је да користе „Скајп” и „Вајбер” за
контакт са члановима својих породица. Циљ је додатна психосоцијална
подршка током пандемије, која је од
великог значаја за сваку стресну ситуацију, а овај вид контакта ће затвореницима помоћи да умање бригу за
чланове својих породица.
И затвор у Панчеву је један од оних
у којима осуђеници могу да користе
видео-комуникацију. У нашем граду
затвореници користе постојеће рачунаре, а у другим заводима за ову врсту
контакта користе се таблети које је
донирала немачка невладина организација „Хелп”. Од избијања епидемије
коронавируса осуђеницима у свим заводима су омогућени дужи боравци
на свежем ваздуху и чешћи теле-

фонски контакти
са члановима породице. Број посета је смањен од 11.
марта, а Управа
спроводи појачане
мере превенције
како би се спречило ширење вируса.
Од 12. маја посете
су поново дозвољене, уз стриктну
примену заштитних мера; најпре се
мери температура лицима која долазе
у посету, онда пролазе кроз дезобаријере, дезинфикују им се руке, а обавезно је коришћење заштитних маски и
рукавица. За лица лишена слободе
обезбеђени су заштитни визири.
Као додатну меру превенције,
Управа за извршење кривичних санкција је у јуну свим заводима у Србији

обезбедила 10.000 брзих тестова за
детекцију антитела коронавируса.
Такође, од 11. марта сва новопримљена притворена или затворена лица издвајају се у мање собе у периоду
од две недеље током ког су под појачаним здравственим надзором и
немају контакте с другим лицима у
заводу.
С. Т.
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ДРЖАВА РЕШАВА ПРОБЛЕМ ЗАПАРЛОЖЕНИХ ЊИВА

КО МОЖЕ БЕСПЛАТНО ДА КОРИСТИ
ДРЖАВНО ЗЕМЉИШТЕ
Управа за пољопривредно земљиште објавила је недавно
прецизан поступак на који начин пољопривредници мoгу да
конкуришу за закуп земљишта
у државној својини. Такво земљиште, иначе, даје се у закуп
и на коришћење по основу права пречег закупа и путем јавног надметања.
Према последњим подацима који су јој достављени, пише „Политика”, у Србији је ове
године у оптицају за закуп било 450.079 хектара државне земље. Постоји и око 80.000 хектара пашњака којима управљају села и користе се за потребе
локалних сточара. Укупно је
издато 275.000 хектара, а циљ
је да се и у наредном периоду
повећавају површине државних ораница издатих у закуп.
Велике неиздате површине
углавном су пашњаци, ливаде,
мочваре, запуштени воћњаци
који су се раније нудили у закуп и два-три круга, али интересовања није било. План државе већ неко време јесте да
се такво земљиште (које није
коришћено најмање три агрое ко ном ске го ди не) ста ви у
функ ци ју
по љо при вред не
производње.

Да би анимиралa пољопривреднике, такве парцеле потенцијалним корисницима држава нуди за – нула динара. Како
су потврдили у овој управи, у
последње три године 5.255 хектара запарложеног земљишта
дато је пољопривредницима на
бесплатно коришћење по том
основу.
– Интересовања има и очекујемо да ће га бити још више.
То је запуштена или напуштена земља која се тако ставља у
функцију. На тај начин добијамо потпуно нове површине и
нову вредност у области пољопривредне производње, што директно утиче на повећање БДПа, из дела који се односи на
аграр – рекао је за „Политику”
Бранко Лакић, директор Управе за пољопривредно земљиште.
Оваквих парцела има у готово свим крајевима Србије, а
најмање у Војводини, што је
очекивано. Закон прописује могућност да се запарложено земљиште да газдинствима на
коришћење без накнаде на период до пет година, уз обавезу
пољопривредника да га стави
у функцију производње.
После истека тог периода могуће је продужити коришћење

на 25 година, под условом да
се на њему обавља пољопривредна производња на мање од
10 хектара, док је за веће површине услов да корисник добије одобрење министарства за
инвестиционе радове на том
земљишту.
– То не значи да неко може
да добије бесплатно на коришћење државну земљу на 25
година – истиче Лакић.
Како објашњава, пољопривредник је добија да би инвестирао у раскрчивање, рашчишћавање и привођење намени,
за пољопривредну производњу.
Док не изврши ту обавезу, а
највише пет година, пољопривредник не плаћа ништа.
После тога, кад земљиште
стави у функцију, подноси захтев за инвестициона улагања
да би је добио на 25 година. У
случају када му је то одобрено,
плаћа цену закупа од 40 до 60
одсто од просечне цене у тој
локалној самоуправи.
Лакић каже да рашчишћавање уопште није јефтино, кошта од 1.000 до 2.500 евра по
хектару, јер се користи најтежа механизацији, „због чега се
само озбиљни пољопривредници одлучују за то”.

Према упутству Управе за пољопривредно земљиште, наводи се да право на закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини могу да
остваре физичка и правна лица
која су носиоци или чланови регистрованих пољопривредних
газдинстава, уз испуњавање додатних законских услова у зависности од основа закупа и коришћења за који су заинтересовани. Да би физичко или правно лице остварило право пречег закупа државног пољопривредног земљишта, потребно је
да се пријави на јавни позив који расписује јединица локалне
самоуправе (ЈЛС). Градови и општине сваке године до 30. јуна
текуће године расписују јавни
позив за доказивање права пречег закупа за наредну агроекономску годину, а пријаве на јавни позив с потребном документацијом достављају се најкасније до 31. октобра текуће године.
Када се оконча поступак давања
у закуп земљишта по основу права пречег закупа, локална самоуправа, уз претходну сагласност
Управе за пољопривредно земљиште, расписује оглас за давање у закуп државног пољопривредног земљишта.
Р. П.

ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У ГРАДУ

Наставља се пад броја оболелих
Према пресеку направљеном
у среду, 12. августа, у ковид
болници у нашем граду билo
је смештено 60 пацијента, од
чега је 10 било на интензивној нези, а двоје на респиратору. На кисеонику су била 24
пацијента.
Ситуација је далеко боља него седам дана раније, када су
у тој установи лежала 92 пацијента, од којих је њих 38 било на кисеонику. На интензивној нези је тада било 13 особа,
а на респиратору су била три
пацијента.
У недељном извештају који
Институт за јавно здравље Војводине сваког понедељка објављује на свом сајту оцењено
је да је епидемиолошка ситуација у Војводини протекле
седмице и даље била неповољна, али с тенденцијом побољшања. У понедељак су на територији северне српске покрајине била 3.584 активна
случаја, а предњачио је, као и
увек до сада, Нови Сад, с 1.461
случајем.

АПЕЛ ЦРВЕНОГ КРСТА

Резерве крви
на минимуму
Црвени крст Панчево апелује на грађане да се одазову
акцијама добровољног давалаштва крви, будући да су залихе ове драгоцене течности
смањене како због летњих одмора, тако и због актуелне
епидемиолошке ситуације.
У Црвеном крсту истичу да
се приликом акција добровољног давалаштва појачано
примењују све мере заштите
од коронавирусa. Ако сте здрави и имате између 18 и 65 година, крв можете дати сваке
среде, од 9 до 12 сати, у просторијама Црвеног крста, у
Улици Жарка Зрењанина 15.
За прикупљање крви задужен
је војвођански Завод за трансфузију.
Д. К.

У саопштењу Института наведено је да је током претходне недеље и викенда регистрован пад броја регистрованих случајева у односу на
ранији период. Такав тренд
се наставља већ другу недељу
за ре дом. Ме ђу обо ле ли ма,
током прошле седмице, доминирало је радно активно
становништво.

Неповољна ситуација забележена је поново на територији Панчева, али и Врбаса, Сремске Митровице, Kикинде, Руме, Бачке Паланке, Суботице,
Вршца, Зрењанина, Алибунара, Темерина, Беочина, Бача,
Kуле, Бачке Тополе, Бечеја,
Сомбора, Инђије и Титела.
Институт је позвао грађане
да се и у наредном периоду

одговорно придржавају свих
мера контроле преношења болести, како би се наставило
опа да ње бро ја обо ле лих. У
Институту посебно скрећу пажњу на важност поштовања
физичке дистанце од најмање једног метра и избегавања
задржавања у затвореном простору у којем борави велик
број људи. То се, кажу у овој
установи, нарочито односи на
посете угоститељским објектима у касним сатима и одласке на различите прославе
и забаве где се пева и гласно
говори, будући да ту долази
до блиског контакта, чиме се
омогућава пренос веће количине клица и појава теже клиничке слике. Ношење заштитних маски и редовно прање
руку се подразумевају, а особама које су се сусретале с
потврђеним случајевима заразе коронавирусом препоручује се да остану у самоизолацији 14 дана од последњег
контакта.
Д. К.

ВАТРЕНА СТИХИЈА У ЦЕНТРУ ГРАДА

Горела Штампарија „6. oктобар”, пожар изазвао малолетник?
Велики пожар избио је у центру града у уторак, 11. августа,
око пола сата пре поноћи. Гореле су просторије
некадашње Штампарије „6. oктобар”
у Улици др Светислава Касапиновића 11, одмах поред
Елек тро тех нич ке
школе.
Густ дим, варнице и мирис паљевине који су се могли видети и осетити у ширем центру узнемирили су
грађане, а гашење
пожара je трајало
до дубоко у ноћ. На
лицу места виђено
је де вет ва тро га сних возила из Панчева и Београда и између 15 и 20 ватрогасаца. Они су се сатима смењивали у жестоким напорима
да обуздају ватрену стихију која је гутала греде старе више
од сто година. Између 2 и 3

сата ујутру пламен је коначно
нестао с видика, а над зградом
је и даље било дима.

Ватрогасци су на лицу места
остали и у среду током читавог дана чистећи и осигуравајући простор, како би били сигурни да је опасност у потпуности отклоњена. А одговор на
питање шта је проузроковало

пожар садржан је у саопштењу
МУП-а Србије од среде, 12. августа, у коме се наводи да ће
припадници Министарства унутрашњих по сло ва у
Панчеву, по налогу Вишег јавног тужилаштва у овом
гра ду, под не ти
кривичну пријаву
против седамнаесто го ди шња ка с
подручја Панчева,
због по сто ја ња
основа сумње да је
извршио кривично дело изазивање
опште опасности.
Сумња се да је он
11. августа, оставив ши за со бом
неугашени опушак цигарете,
изазвао пожар у згради напуштене штампарије у Панчеву.
У пожару нико није повређен, а изгорели су спрат и део
кровне конструкције.
Д. К.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

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

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

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

Пакет 2

Пакет 3

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

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

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ
Дом здравља Палилула

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

У некадашњој Југославији, а затим и у Србији, Брус Ли је
доживљаван као неко овдашњи. Никада још нисам упознала особу која говори наш језик а да не зна за Бруса
Лија и да га искрено не воли. Он је заштитник свих нас.
Он је херој радничке класе. Зашто је то тако – писаће људи студије у будућности, или можда неће. Али ја сам задовољна, добро смо одабрали. Моје лице се и даље озари
кад видим Бруса Лија. Време ту баш ништа не чини.
(Сликарка Симонида Рајчевић, „Данас”, 6. август)
* * *
У свакој епидемији тимски рад мора да буде свеобухватан и мултидисциплинаран, поготово када се ради о деци и школама. Треба бити много обазрив да ли школска
година мора да почне 1. септембра. Морају се консултовати психолози, психијатри, педагози, педијатри. Не могу да замислим дете с маском у школи. Хоће ли то оставити трајне последице по њега? Лако ћемо ми да носимо маску, али како ће дете, да ли ће то деловати на његову психу. Ја бих одложио почетак школске године док
се не направи целовит и прихватљив план. Лако је написати план који не може да се оствари. Могу да тражим
дезинфекцију између часова, али ко ће то да спроведе.
(Пензионисани епидемиолог др Зоран Вучинић, „Блиц”,
9. август)
* * *
Људи се не рађају корумпирани. На светлост могу да
нас изведу само млади људи, јер су они једини који сада нешто заиста снажно воле и из те њихове страсти и
жара могу да се роде нове идеје и нови поредак.
(Композиторка Исидора Жебељан, „Недељник”, 5.
август)
* * *

* * *
Павле Вуисић је био прави, велики интелектуалац. Дакле, изузетно образован човек који мисли својом главом. Врло студиозно је прилазио свакој улози. А намћораст је био на глупост и недаровитост. Када смо радили
„Шешир професора Косте Вујића”, где је он играо насловну ролу, имао сам 21 годину. Ту је било доста нас
тада младих глумаца. Никада нећу заборавити како нас
је децентно, на свој начин чувао, како нам је заправо
показивао поштовање, бодрио нас тим поштовањем, а
он је био тај који јесте глумачка громада, и људска.
Својом харизмом је учинио да ми имамо утисак као да
живимо у том добу, уз легендарног професора који је у
клупама неговао касније великане попут Јована Цвијића, Мике Аласа... Био је веома инспиративан, а мислим
да је то и данас. Сугестиван и виртуоз, такође.
(Глумац Воја Брајовић, „Блиц”, 5. август)
* * *
У мушком павиљону деца немају ве-це, ти услови стварно нису ни за кога, ни сат времена нико ту не би требао
да борави. На 120 корисника имате два-три полуисправна туша, отпада плафон на главу, а мирис... нема
спремачица, неговатеља. Велика је небрига и то се не
може дозволити. Давали су покварен кекс, буђав стари
хлеб, сваки пут трпите одмазду, притиске, подељени су
откази или се људи држе на упозорењима пред отказ, од
куварица до дефектолога, држе се у страху. Ја сам уплашен, али ово је једини начин да се тој деци помогне.
(Дефектолог у дому за децу са сметњама у развоју у
Сремчици Петар Владетић, Н1, 10. август)
* * *
Ја иза своје књиге стојим. Писао сам је годинама, настала је у оквиру научног пројекта. Рецензирало ју је
троје врхунских стручњака, а објавио угледни издавач.
Не очекујем да се свако сагласи с мојим налазима. Баш
је и писана с намером да се о појму етничког чишћења
и пракси политичког насиља расправља у научној и широј јавности. Нисам је писао да се допадне онима који
кроје историју; историчару је посао да је критички анализира. Виђења нам се просто разликују, као и друштвене улоге. Најбоље је када се једни другима не мешамо у посао. Нисам намеравао да се оглашавам поводом ове цензурице и да изигравам некакву жртву, када
се зна колико се аутора истински напатило због свог
писања. Међутим, на сваки покушај да се стваралачка
слобода ограничи потребно је јасно одговорити, посебно у нашем друштву које је (ауто)цензура тако скупо
коштала. Колико ли је романа, драма, филмова или
слика увенуло у тој сенци неслободе? Нисмо у прилици
да тако расипамо.
(Историчар Владимир Петровић, портал „Нова.рс”,
11. август)
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СТРУКТУРА НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ СРБИЈЕ

ПОЛОВИ, ГОДИНЕ,
ШКОЛА И ГЕОГРАФИЈА
„Фото-робот”
просечног кандидата
за посланика:
високообразовани
мушкарац
из Београда,
стар 44 године
Дама било на свим
листама, али нису
биле већина ни
на једној
Откад је конституисана Народна скупштина Републике Србије, у неколико наврата смо
писали о њеном саставу из више углова. Сада, док чекамо да
се заврше преговори на свим
нивоима власти о томе ко ће
предводити Србију, Војводину
и Панчево, вратићемо се корак уназад. Јер постоји веома
интересантна анализа Института за европске послове.
Ради се о анализи кандидата који су се налазили на изборним листама за парламентарне изборе. Она је извршена
на основу четири категорије –
равноправност полова, старосна и образовна структура, те
географска расподељеност. Тако, добијен је „фото-робот” просечног кандидата за посланика у Народној скупштини: то
је високообразовани мушкарац
из Београда, стар 44 године.
Институт за европске послове је навео да је „у политичкој
култури грађана Србије приметна појава гласања за одређену листу на основу њеног носиоца и персонификације идеологије и програма кроз најпрепознатљивију особу неке политичке опције. Због тога грађани врло често уопште не знају и не труде се да сазнају каква је структура остатка листе
којој поклањају своје поверење”.

Пођимо од равноправности
полова: иако је дама било на
свим листама, оне нису биле већина ни на једној; само је на
листи „Александар Шапић – Победа за Србију” био једнак број
кандидаткиња и кандидата. Највећи укупан број кандидаткиња
за народне посланике појавио
се на листи СРС-а – 111 (44,4
одсто), а онда на СНС-овој – 109
(43,6 одсто) и коалиције СПС–
ЈС – 108 (43,2 одсто). Институт
наводи и да су се на изборима
априла 2016. године имена кандидаткиња појавила у називу
трију листа, док је у јуну ове године то био случај само с листом „Милица Ђурђевић Стаменковски – Српска странка Заветници”. Даме су биле на првој позицији на листама ГГ „1
од 5 милиона” и „Покрета Левијатан – Живим за Србију”.
Упоређујући претходне и овогодишње листе такмаца на парламентарним изборима, Институт за европ ске по сло ве је

закључио да је просечна старост свих кандидата на листама 44 године, за годину више
од претходног пута. Просечно,
у јуну 2020. године најстарији
су били радикали – 49 година,
а СПС–ЈС, „Метла 2020”, Народни блок и „Суверенисти”
предлагали су, просечно, годину дана млађе кандидате. Због
свог студентског састава, логично, просечно најмлађе на
листи имала је ГГ „1 од 5 милиона” – 23 године. Када је као
репер узета граница од 30 година живота, дошло се до закључка да је на листи СНС-а било
16 одсто младих, СПС-ЈС-а 9,6
одсто, а СРС-а 11,2 одсто.
Тешко је доћи до потпуно прецизних података о образовној
структури јер су се на листама
често мешали ниво образовања
с радним местом, или звање са
занимањем. Ипак, може се закључити да је већина укупног
броја кандидата на јунским изборима имала више или високо

образовање. По чак 79,2 одсто
високообразованих кандидаткиња и кандидата имали су СНС и
СПС–ЈС; 61,2 одсто особа са завршеним факултетом било је на
листи Уједињене демократске
Србије, 60,4 код „Метле 2020”,
а 54 одсто на Шапићевој листи.
Када се за параметар узме
географска расподељеност, упадљиво највише људи с листа је
из Београда: код СПАС-а је било чак 72,4 одсто Београђана.
Изузеци су листе мањинских
политичких опција.
Закључак Института за европске послове је да смо „у поређењу са анализом из 2016, добили старије и образованије
кандидате, с тим што се образовање може узети с резервом
због великог броја афера с дипломама одређених универзитета”. Такође, „присуство жена
на важним позицијама и даље
изостаје”, а приметан је и „врло мали број млађих од 30 година на листама”.

КОЛИКО МЛАДИ УЧЕСТВУЈУ У КРЕИРАЊУ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА

Важна подршка институција и НВО сектора
Како младе
мотивисати да
реализују своје
потенцијале, идеје,
енергију и
креативност
Међународни дан младих – 12.
август – установљен је 2000.
године с циљем да укаже на
проблеме, културна и правна
питања омладине, ученика и
студената. Млади људи су носиоци идеја, али питање је колико учествују у креирању јавних политика.
У Србији се Дан младих обележава од 2007, када је настало Министарство омладине и
спорта, које ради на томе да се
за омладину издвоји више новца кроз државно финансирање, али и преко буџета општина и градова. Ангажовање младих за глобално деловање тема је обележавања овогодишњег Међународног дана младих. Тиме би требало да се укаже на начине помоћу којих би
ангажовање младих на локалном, националном и глобалном нивоу утицало на националне и светске процесе креирања јавних политика.
Покрајински заштитник грађана – омбудсман на основу
различитих активности и сарадње с младима у протеклом
периоду стиче утисак да млади
немају много поверења у јавне
институције, иако истраживања бележе тенденцију све бржег развоја осећања хуманости,

солидарности, емпатије и толеранције код данашњих младих
генерација. Све су то вредности
које су уткане у суштину људских права. Истовремено, више него раније млади су повучени, рањиви, а често и равнодушни, што би морало да се
промени.

вредне организације и организације цивилног друштва,
како би их мотивисале да своје потенцијале, идеје, енергију и креативност реализују у
пракси.
Неки од основних покретача одрживог развоја и мира
широм света јесу партиципа-

Канцеларија Покрајинског
омбудсмана је 2019. године
током ЕXИТ-а реализовала истраживање у ком су учествовали млади од 15 до 35 година из Србије, региона, али и
из других земаља Европе и света. У саопштењу Покрајинског
омбудсмана стоји да, иако млади препознају своју улогу и изражавају спремност и жељу да
активно учествују у друштвеним процесима, неопходно је
пружити им додатну подршку;
у то треба да се укључе државне и јавне институције, при-

ција и оснаживање младих за
партнерство и активно учешће
у креирању политика и будућности заједнице. Уједињене нације указују на то да су незапосленост, политичка искљученост, маргинализација и неодговарајући приступ образовању и здравству само неки од
проблема и изазова с којима
се млади суочавају данас. Ови
проблеми не могу успешно и
ефикасно бити превазиђени без
дијалога и партнерства с младима. Околности утичу на развој
нових приступа у коришћењу

и развоју техничко-технолошких достигнућа за добробит
човечанства и планете, а млади су ту кључни носиоци иницијатива и подршке друштвено одговорног деловања, одрживог развоја и боље будућности за све.
Дубоко уверен у то да је ангажовање младих за глобално
деловање неопходно на путу
развоја и напретка глобалне
за јед ни це, По кра јин ски за штитник грађана – омбудсман
континуирано настоји да свој
допринос и подстицај активизму младих оствари кроз сарадњу с омладинским организацијама. Ове године ће трећи пут бити организована школа људских права Покрајинског омбудсмана за студенткиње и студенте факултета у
Војводини, а млади су обухваћени и другим активностима
ове институције, као што су
семинари и стручни скупови
о људским правима, Фестивал
права детета…
Да би ангажовање младих
има ло про дук тив ну сна гу и
било смислено, да би се њихов
глас чуо и уважио, неопходно
је да им доносиоци одлука и
кре а то ри јав них по ли ти ка
обезбеде услове и подршку за
то, за кљу чу је По кра јин ски
омбудсман.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ПРЕД РОДИТЕЉИМА ЈЕ ВЕЛИКИ ИЗАЗОВ

РЕМОНТ НА ЕТИЛЕНУ

ТАБЛЕТ ИЛИ УЏБЕНИК!?

Појачана бука и
пламен на бакљи

Велики атак на породични
буџет
Слуђеност мама и тата
користе издавачке куће
Остале су још свега две недеље до
почетка нове школске године и родитељи су, свесни да ће малишани
поново у ђачке клупе, масовно почели да купују школске уџбенике. Неки се опредељују за електронске уџбенике математике, географије, физике, док други купују класичне папирнате ризнице знања. Мада, многи издавачи поред класичног уџбеника, а то се нарочито односи на
учила основаца, дају и једногодишњи
код за употребу исте књиге на постојећим е-платформама.
Родитељи су слуђени јер не знају
шта да раде, а наше издавачке куће
то користе и, попут светских, покренуле су агресивну кампању нуђења
дигиталних издања, како би ухватиле
на препад маме и тате. У Србији је
посебно актуелна платформа „Е-учионица” помоћу које, уз новчану надокнаду, може да се приступи великом броју одобрених уџбеника. Проблем је то што корисник мора бити
онлајн (односно да има приступ интернету) како би могао да користи
ова виртуелна учила.

Лаж и мимикрија?
Да подсетимо, током ванредног стања
у Србији се због пандемије коронавируса наставни процесе одвијао преко
друштвених мрежа и специјализованих платформи и тада је почела масовна употреба дигиталних образовних алата, а самим тим и дигиталних
уџбеника (који су тада углавном били
бесплатни). Неоспорно је да дигитализација пружа много; нпр. педијатри
препоручују да тежина школске торбе
не треба да прелази 15 одсто тежине
детета, а идеално би било да буде и
мања. Међутим, у реалности торбе су
претешке и због тога све више ученика има проблем с кривом кичмом и
држањем. А један од главних разлога
су штампани уџбеници. За разлику од
њих, дигитални могу да стану у један
таблет, који је далеко лакши од просечне штампане књиге. Самим тим
ђачка торба постаје лакша за ношење.

НУ ЖНОСТ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ
Данашња деца одрастају у свету у коме технологија игра велику
улогу и многи малишани долазе у
додир с паметним телефонима,
таблетима, лаптопима. Касније у
животу ови уређаји су главна
средства за усвајање нових садржаја. У технолошкој ери дигитални уџбеник има своју велику улогу – једноставно, његов циљ је
искористити све погодности које
Поред тога, онлајн уџбеници коштају 50–60 одсто мање него штампане верзије. Такође, за разлику од
класичних уџбеника, који се мењају
сваке године, дигитални уџбеник се
једноставно апдејтује и тако спорије
застарева. Захваљујући овоме, уместо
сталног куповања нових књига, онлајн уџбеници за основну школу погодни су за више генерација.

Спремите новце
Али није све бајно, како се чини
на пр ви по глед. На плат фор ми

технологија нуди како би се креирали најбољи материјали за учење. На тај начин деца примају
едукативне садржаје у форми која
им је блиска и коју повезују са забавом. Употреба дигиталних уџбеника омогућава да се потенцијал
технологије искористи у едукативне сврхе како би деца научила да
је одговорно користе ради сопственог усавршавања.
„Е-учионица” ви закупљујете уџбеник на 360 дана и након истека тог
рока немате право више да га користите. Наравно, све зависи од издавача – код неких добијате дигитални буквар у трајном власништву и
доплаћујете само за ажурирање. Поред тога, требају вам таблет, паметни телефон или рачунар и, наравно,
интернет. А то све кошта.
Било како било, и у доба короне
куповина уџбеника за основце (у било ком формату) велики је удар на
кућни буџет, с тим што је ове године,

за разлику од других, у кућном новчанику ипак остало мало више пара
јер је већина грађана остала да летује код куће. Па ипак, најтеже је
родитељима седмака јер један комплет уџбеника кошта 17.000 динара, и то без блокова, лењира, свезака, перница итд. На ову суму треба
до да ти још око 5.000 ди на ра за
набавку го ре на ве де ног школ ског
репроматеријала.
Ова генерација иде по новом плану
и програму, па њихови родитељи неће бити у прилици да уштеде и до 50
одсто набавком старих књига. Исти
је случај и с новом генерацијом трећака. Узгред, њихов комплет књига
кошта око 10.000 динара. Мањи трошак имаће маме и тате ђака првака,
јер је трошак за уџбенике око 6.000
динара, што је уједно и најнижа цена
комплета, док ће највећи издатак имати родитељи осмака јер пакет нових
уџбеника за њих стаје такође око
18.000 динара.
И, наравно, увек остаје простор за
половњаке. На почетку школске године већина школа организује берзе
где ђаци могу да купе уџбенике и по
цени која износи од 30 до 40 одсто
вредности новог и овај принцип набавке нарочито је популаран међу
средњошколцима. Мада, ко још у средњој школи купује и користи књиге…

Предострожности ради
Е сада, неки родитељи су за сваки
случај купили или позајмили таблете за малишане, или су им обезбедили паметне телефоне јер, према најавама надлежног министарства, реално је очекивати да ће у једном тренутку, када пандемија коронавируса
узме маха, настава поново прећи у
виртуелну стварност. Стога су многе
маме и тате, за сваки случај, појачале интернет везу (уз, наравно, већи
трошак) како би деца могла брже и
комфорније да раде уређајима. Уједно, многи родитељи размишљају да
појачају пакет мобилног интернета
јер треба скинути и послати гигабајте података за потребе образовања
малишана.
Наравно, у многим кућама још увек
нема везе с виртуелним светом и
остаје отворено питање како ће школе решити овај проблем. А време брзо истиче…

НАСТАВА ПОЧИЊЕ 1. СЕПТЕМБРА ПО НОВИМ ПРАВИЛИМА

Ђачке клупе поновo у функцији
Струка препоручује да се
маске носе у учионицама
Нема кошарке, фудбала,
одбојке ни хорског певања
Кризни штаб је донео одлуку да је
безбедно да подмладак 1. септембра
крене у школу. Наравно, школе ће
морати добрано да се потруде у наредне две недеље како би припремиле учионице за пријем ђака. Ризик
поласка у школу је нешто што треба
максимално смањити, а то је непрекидно ношење маске, став је епидемиолога. Пре одласка у школу родитељ мора детету да измери температуру и, уколико је има, или кашље
или кија, не треба да га пусти међу
другаре, каже струка, а у школи дете
мора да носи маску и, пре него што
уђе у учионицу, треба да опере руке.
Епидемиолози сматрају да маска, коју ће морати да обезбеде родитељи,
треба да се носи непрекидно, јер је то
најбезбедније, али за време слушања
часа ђак може да је скине.
Када је реч о наставном процесу,
Министарство просвете је предложило модел који, према речима министра Младена Шарчевића, „није савршен, али је најмање лош у овом тренутку”, шта год то значило, а у зависности од ситуације предложени модел ће се прилагођавати потребама. У
случају погоршања епидемиолошке
ситуације настава ће се пребацити на
стари мод, а то је онлајн настава.
Према плану Министарства просвете, ученици од првог до четвртог
разреда од 1. септембра наставу ће
похађати у учионицама, у групама од

највише 16 ђака, док ће ученици од
петог до осмог разреда долазити после њих на обавезне предмете, а лекције из изборних предмета слушаће
на даљину, односно онлајн.

Квадратура круга
Једна од мера је да се сва одељења
где има више од 16 ученика поделе у
две групе. Оно што боде очи, јесте теза да школе морају да у учионици
обезбеде простор од четири квадратна метра по ученику, што преведено
значи да она мора да има више 60
квадрата. Тешко да ће образовно-васпитне установе моћи да испуне
овај услов јер, на пример, у једној већој панчевачкој школи у просеку учионице имају 56 квадрата. Мали је број
школа у нашем граду које имају „учионицу преко 80 квадрата” и где су
одељења мања од 20 ученика, тако да
ће у панчевачким школама по свему
судећи бити подела разреда на групе.
По овом моделу настава ће се за
прву групу организовати од 8 сати,
часови ће трајати по 30 минута, биће
два одмора (мали од пет и велики од
15 минута), а између часова двеју
група биће пауза од 20 минута за чишћење и дезинфекцију. У другом делу
дана, од 14 сати, организује се настава за старије основце – ученици петог, шестог и седмог разреда имаће
по пет, а ученици осмог разреда по
шест часова.
Према речима министра Шарчевића, тамо где су одељења подељена
у две групе, неће радити два наставника, јер „нити имамо толико наставника, нити имамо буџет за то”,
него ће у једну од група истог одељења „улазити професори других

У панчевачкој „Петрохемији” у току је краћи застој у производњи
због радова на измењивачу у фабрици Етилен. Наиме, од 10. августа трају радови на замени цевног
снопа на измењивачу топлоте у тој
фабрици. Услед заустављања фабрике дошло је до појачаног пламена на етиленској бакљи и појаве
буке, што је последица поштовања
безбедносних процедура због планског заустављања процеса рада.
Према речима менаџмента „Петрохемије”, завршетак радова у фабрици Етилен планиран је за четвртак, 13. август, након чега ће у
панчевачким петрохемијским погонима поново бити успостављен
уобичајен режим рада.
Како тврде, све радне активности током застоја производње у
потпуности су усклађене с важећим безбедносним процедурама
компаније, а све с циљем безбедности и заштите здравља запослених, као и заштите радне и животне средине. О планском заустављању производње обавештене су све
надлежне институције.

ЈАВНА РАСПРАВА
О НОВОЈ ДЕПОНИЈИ

Одбијене примедбе
грађана
У великој сали Градске управе Панчева прошлог петка, 7. августа, одржана је јавна расправа о Нацрту
плана детаљне регулације за изградњу складишта за привремено
одлагање опасног отпада у оквиру
комплекса НИС – Рафинерија нафте Панчево. Велики број наших суграђана присуствовао је расправи,
а многи нису могли да уђу због ситуације с ковидом, јер је у сали
могло да буде присутно свега педесетак људи. Након вишечасовне
расправе заседала је комисија која
ће сачинити извештај из кога ће се
видети да ли су усвојене замерке
грађана које су поднели активисти
удружења „Зелени мост” и „Панчево није рупа”.
Евидентно је да су током расправе чланови комисије готово све
замерке одбили, нарочито ону која
се односи на то да у датом документу нису дате прецизне информације о количини и типовима
опасног отпада који ће бити склади штен на но вој при вре ме ној
депони ји опа сног от па да. Ка ко
тврде у овим удружењима, листа
опасних врста хемикалија које ће
се привремено складиштити није
уврштена у Нацрт плана детаљне
регулације за изградњу складишта
за привремено одлагање опасног
отпада.

ДВОЈЕЗИЧНА НАСТАВА
У ПАНЧЕВУ

Подршка АП Војводине

предмета, страних језика, ’спуштају
се’ професори вештина – музичког,
физичког, ликовног, професори вероучитељи”. Остаје нејасно шта ће
они предавати. Ако једна група има
час математике, да ли ће друга имати веронауку или енглески или ће
решавати квадратну једначину под
будним оком свештеника или професора енглеског језика?

Родитељи одлучују
Одлазак у школу је индивидуална
ствар и није обавезујући. Држава је
свесна да има родитеља који имају
објективне страхове и стога им је омогућила да се определе да њихова деца
похађају наставу искључиво из свог
дома, али ће морати да дођу школу
како би били оцењени. Они ће одлуку
донети у септембру. Уколико се током

школске године предомисле и не желе више да њихово дете похађа класичну наставу, нису у обавези да донесу оправдање лекара. Једино су родитељи дужни да то најаве неколико
дана раније.
Старешине и родитељи односно
старатељи имаће међусобни контакт
искључиво преко друштвених мрежа или телефоном, с тим што ће 31.
августа бити организован кратак сусрет родитеља ученика првог и петог
раз ре да основ не и пр вог раз ре да
средње школе са учитељима и разредним старешинама како би разменили контакте.
За средње школе је такође израђено неколико модела наставе, а основни је да једна група иде у школу једне
недеље, друга има онлајн наставу, а
следеће недеље обратно.

Основна школа „Свети Сава” богатија је за пет нових рачунара и таблета, који ће служити за спровођење двојезичне наставе. Новац за
набавку нове опреме обезбедио је
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и национал не за јед ни це. Из дво је но је
402.000 динара за куповину неопходних дидактичких средстава за
реализацију двојезичне наставе (на
српском и енглеском језику).
Како кажу у тој школи, овим
средствима је омогућено да се опреме кабинети за двојезичну наставу, што укључује и употребу дигиталних уџбеника. Истичу да употреба савремених технологија утиче на активност, мотивисање и заинтересованост ученика за рад и
учење на часу и да интернет омогућава коришћење различитих додатних материјала који употпуњују садржаје наставе.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ
Х РА НА ЗА ДУШ У

Замка
Постоје форме које, када
их испунимо, чине да се осетимо задовољно и успешно.
Свако је задовољан када је
урађено усаглашено са задатим, када колач има савршен
облик, када су корице књиге
боље од очекиваног, када је
разговор задржао жељени ниво…, и тако током целог дана
попуњавамо жељене облике
и форме наученим и тешко
променљивим садржајем.
А шта се дешава ако постанемо незадовољни формом?
Пише: Марија Достић,
Kада нам до сада стечено знапсихолог
ње и вештине нису довољне,
Драги моји, сви смо (на)уче- као и начин на који се понани да је друштвено пожељно шамо према себи и свом теи по нас корисно да се пона- лу, према слици о себи коју
шамо у складу с формама ко- смо изградили? Све почиње
је су важеће и важне за ква- да се дешава у тренутку када
нам садржај постане значајлитет нашег живота.
Сасвим је у реду да нам нији. Почињемо да се питакућно васпитање и обавезно мо да ли је знање корисно
образовање поставе границе ако стоји накупљено а неупои оквире које можемо поме- требљено, каквим животним
ра ти и ме ња ти у скла ду с садржајем вајамо форму сопственог тела или
личним интекојим емоцијаре со ва њи ма.
ма бојимо слику
Неке форме су
о себи и како се
нам дате рођепред ста вља мо
њем: нисмо у
другима. Свако
могућности да Kада нам постане
питање помера
утичемо на то битнији садржај
границе за које
ко ли ко ће мо онога што
смо били убеђеизрасти, каква
ни да су уткане
ће нам би ти говоримо и
у наше постојакожа, коса, бо- уносимо у себе
ње. На деловима
ја очију, скло- путем бираних
бића где су нености или такада биле гранилен ти... На информација,
це, прихваћене
срећу, таквих лепих емоција,
форме и лична
је форми маадекватне
ограничења, грало у односу на
ди мо мо сто ве
оне које усва- исхране…,
који нас повезујамо трошећи почињемо да
ју са спољ ним
своју временрастемо и
светом на другаску нит.
чији начин, али
С временом емотивно и
иду и у супротдопуштамо се- интелектуално.
ном смеру – поби да се развезују нас са сврвијамо, али то
је увек у границама које смо хом и новом сликом сопствепоставили поштујући форме ног ЈА.
Kада нам постане битнији
на основу којих градимо уверења – водиље кроз живот. садржај онога што говоримо
На тај начин настаје ком- и уносимо у себе путем бирафорна зона, лична „терито- них информација, лепих еморија” где само ми одређује- ција, адекватне исхране…, помо форме и оквире и на осно- стајемо другачија особа у сваву њих градимо своје рути- ком смислу. Растемо емотивне. Сва наша размишљања, но и интелектуално преко свих
жеље, хтења и акције које застарелих форми које су нас
(не) предузимамо уткани су ограничавале и спречавале
у сва ко дне ви цу и по ста ју нашој јединствености да исогле да ло (не)за до вољ ства тиче лепоту и посебност коју
носимо у себи.
постигнутим.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Целером против
амброзије
Сваке године у
августу и септембру велики
број особа суочава се с непријатним симптомима алергије на
амброзију, као
што су кијање,
свраб носа и
очију, цурење из носа, кашаљ... У тежим случајевима удисање полена амброзије може изазвати и астматични напад.
Ова једногодишња коровска биљка може да произведе чак до
милијарду честица полена, а средином августа је у свом пуном
цвату. Врућина, влага и ветар доприносе ширењу полена, који
може путовати и преко 50 километара. Највећа концентрација
полена амброзије у ваздуху је у периоду од 10 до 16 сати.
Ако сте алергични на амброзију, пре почетка њеног цветања
започните превентивну терапију коју ће вам преписати лекар.
Овај природни напитак биће вам такође одличан савезник у борби против нежељених симптома.
Исцедите бистар сок од свежег лишћа и корена целера. Сипајте сок у теглу и додајте исто толико меда. Смесу добро промешајте дрвеном или пластичном кашиком. Теглу држите добро
затворену у фрижидеру, најдуже недељу дана. Овај сок с медом
пије се три пута дневно: узима се по једна кашика пола сата пре
јела. Пијте га свакодневно, током целе сезоне цветања амброзије (у периоду од јула до краја септембра). Овај народни руски
лек одлично чисти организам и делотворан је и за друге врсте
алергија.

Петак, 14. август 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

КРАЈЊЕ ЈЕ ВРЕМЕ ДА СЕ РЕШИТЕ ВИШКА КИЛОГРАМА

ЗАШТО КОРОНАВИРУС ОБОЖАВА ЛАЖ
„ОД ПОНЕДЕЉКА КРЕЋЕМ НА ДИЈЕТУ”
Велики број студија објављених широм света, међу којима
је и она са Универзитета у Глазгову, потврдио је да гојазност
удвостручује ризик да ће оболели од новог коронавируса
морати да се лече у болници.
Резултати истраживања спроведеног на 400.000 људи показују да с повећањем индекса
телесне масе расте и ризик од
озбиљног оболевања од ковида
19. И наши епидемиолози и
лекари више пута су потврдили да особе с вишком килограма у болницама у Србији чешће страдају од короне.
Питали смо стручњака зашто овај вирус теже погађа гојазне особе и да ли се то може
спречити.
Нутриционисткиња Анита Алтеров, која је, током своје каријере, многим Панчевцима и
Панчевкама помогла да коригују своје прехрамбене навике
и да тако поправе своје здравствено стање, открила нам је
зашто коронавирус прави хаос
у телу људи који кубуре с вишком килограма.

Анита Алтеров
Она је упозорила и на то да
гојазност доноси и друге ризике који, удружени с короном,
могу утицати на то да процес
лечења буде дужи и тежи, али
и да пацијенту понекад, уз све
напоре лекара, не буде спаса.
– Новија истраживања су недвосмислено показала да гојазни људи имају већи ризик од
умирања услед оболевања од
ковида 19. За то постоји више
разлога. Ово су три најважнија: гојазни људи имају више масти у организму, мање су физички спремни и имају смањен
капацитет плућа, што би значило да је теже допремити кисеоник у крв и остале виталне
органе. Пошто људи с повећаном килажом имају већу потребу за кисеоником, много чешће се дешава да је њима, у
случају инфекције коронавирусом, потребна вештачка вентилација. Уз то, научници су открили још једну врло занимљиву ствар. Ево о чему се ради.
Ензим АЦЕ2, који је присутан
у ћелијама, главни је начин да
коронавирус уђе у организам.
Сматра се да већа количина
овог ензима постоји у масном
ткиву, а људи који су гојазни
имају га више испод коже и
око својих органа, па би то могао бити један од разлога зашто су баш они склонији оболевању. Такође, код гојазних
особа имунитет је много слабији због лоше исхране и смањеног уноса витамина и минерала, па су они самим тим подложнији и другим инфекцијама, а не само оболевању од ковида 19. У случају да уз то имају
и дијабетес типа 2 или неку болест кардиоваскуларног система, ризик се додатно повећава
– опомиње Анита Алтеров.

Ко се сматра гојазним
Чињеница је да ће многе особе, по го то во жен ског по ла,
олако себи налепити етикету
„гојазан” или „гојазна” ако имају

само неколико килограма више од онога што, на основу
сопствених критеријума, сматрају својом савршеном килажом. С друге стране, ту су људи који ће, упркос томе што су
очигледно гојазни, лагати сами себе како је с њима све у
реду. На срећу, стручњаци су
јасно дефинисали шта спада у
гојазност.
– Свако повећање телесне тежине за 10% и више од идеалне телесне масе сматра се гојазношћу. Показатељ ухрањености појединца је БМИ – боди мас индекс или индекс телесне масе. Нормалан је онда
када износи од 18,5 до 25. Све
преко тога су разни степени гојазности. Међутим, пошто БМИ
не узима у обзир расподелу масних наслага у телу, боље је
мерити обим струка мало изнад пупка: код мушкараца је
нормално да он буде до 94, а
код жена до 80 центиметара –
објашњава нутриционисткиња.

Ако вам фали мотивација...
А шта ако кројачки метар покаже број од кога ће вам застати кнедла у грлу? Не паничите, решење постоји. Само вам
треба добра воља и одговарајући режим исхране. А да вам не
би понестало мотивације, довољно је да се подсетите каквим се ризицима излажете ако
овај проблем гурнете под тепих.
– Гојазност настаје као после ди ца пре ко мер ног уно са
хране и смањене физичке активности и тако се мора и лечити – контролисаном исхраном и повећаном физичком
активношћу. Код гојазних особа најугроженији је кардиоваскуларни систем, због повећаног крвног притиска, хиперлипидемија и атеросклерозе,
нарочито ако су те особе уједно и пушачи. Затим, ту су и
дијабетес, као и различити облици малигнитета који су чешћи код гојазних особа: карцином дојки након менопаузе, као и карцином јајника и
грлића материце код жена, а
код му шка ра ца кар ци но ми
простате и дебелог црева. Код
особа с вишком килограма врло су честе и психосоцијалне
компликације – стрес, депресија, анксиозност.

Зашто се гојимо
Сваки пети становник Србије
је гојазан, а још 35 одсто грађана има проблема с вишком
килограма, показала су истражи ва ња Ин сти ту та за јав но
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”. Посебно забрињава чињеница да је међу
го ја зни ма све ви ше де це.
Питали смо Аниту Алтеров шта
је узрок гомилања сувишних
килограма.

– До гојазности доводе пре
свега смањено кретање и слаба
или непостојећа физичка активност. Због савременог начина живота, променило се и радно време. Данашњи послови
углавном захтевају седење за
рачунаром по 8, 10, па и више
сати. Такође, прекомеран унос
хране, велики унос индустријске хране, готових јела, пекарских производа, као и нередовни
оброци свакако доводе до проблема с прекомерном тежином.

Почните од лабораторије
Саговорница „Панчевца” објаснила је и одакле треба започети
решавање проблема с гојазно-

хране и разноврсности намирница које би ваљало да се нађу
на трпези. Треба избегавати пржену и поховану храну. Уместо
тога предност треба дати гриловању, динстању, кувању или
печењу у рерни, или намирнице треба уносити у сировом стању. Ваљало би да храна буде
разноврсна, што природнија, по
могућности домаћа. Што више
боја у тањиру, то боље. Такође,
битно је да се људи с вишком
килограма уоброче, односно да
доручкују, ручају, вечерају и
ужинају у отприлике исто време.
То значи да треба да имају више мањих оброка током дана, а
не само један или два, као што

ОВО ЈЕ ДИ ТЕ ДА БИ СТЕ ДРУ ГИ ТА ЛАС
ДОЧЕ КА ЛИ СПРЕМ НИ
Гојазност се не може решити
преко ноћи, а Анита Алтеров
упозорава да ригорозне дијете, штавише, могу да донесу више штете него користи.
Ево њених савета како да,
имали вишак килограма или
не, у овом периоду адекватном исхраном ојачамо имунитет и припремимо се за најављени други талас коронавируса.
– Није препоручљиво
да се гојазне
особе придржавају строгих, исцрпљујућих дијета, при којима ће
гладовати и неће уносити
довољно нутријената, нарочито витамина и минерала.
Потребно је да и они, као и
људи који немају проблем с
килажом, сада пораде на
свом имунитету тако што ће
бирати природну храну, са
што више витамина и минерала, као што је сезонско воће и поврће, кога сада има
баш доста. Предност треба
дати црвеном воћу, попут
малина, купина, боровница
и рибизли, које је богато антиоксидансима и витамином
Ц и које повећава отпорност
шћу, а открила је и које универзалне савете нутриционисти
најчешће дају у овом случају.
– Потребно је да гојазне особе прво провере своје здравствено стање: да ураде основне лабораторијске налазе, како би на
основу тога могле да одговарајућом исхраном реше сво је
здравствене проблеме. Универзални савети које могу да примењују сви тичу се припреме

организма према инфекцијама. Ако током дана пијете
благу лимунаду с додатком
ђумбира, то је одличан начин да ојачате имунитет и да
себи обезбедите адекватну
хидратацију. Добро је што
чешће, рецимо два-три пута
недељно, узимати рибу, јер
она садржи
значајне
ко ли чи не
омега
3
масних
ки се ли на
и витамина
Д, који су организму преко
потребни. На јеловнику
треба да буде што више свежег поврћа, житарица, језграстог воћа и семенки, а
од меса се препоручују пилетина и ћуретина. Свакако
треба избегавати прерађену
индустријску храну, с пуно
шећера и трансмасти, алкохол, газиране сокове и слаткише. Пожељно је користити и суплементе – витамин
Ц и цинк, магнезијум, витамин Д, нарочито када прођу
ови сунчани дани, као и
омега 3 масне киселине, наравно уз консултацију с лекаром, фармацеутом или
нутриционистом.
се често дешава. Углавном се
препоручује три до пет оброка,
али то зависи од здравственог
стања, начина живота, физичких
активности сваког појединца.

Страну
припремила
Драгана

Кожан
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КАКО ИЗАБРАТИ, КОРИСТИТИ И САЧУВАТИ ДВОТОЧКАШ НА НОЖНИ ПОГОН

И ЗА БИЦИКЛ НЕОПХОДНА МНОГА (ПРЕД)ЗНАЊА
Сведоци смо бројних прича на
тему здравог живота и готово
све подразумевају кретање, а
веома често у њима једну од
главних улога има и бицикл.
Многи мисле да га је довољно само набавити, сести на њега – и чудо ће се само од себе
догодити.
Међутим, поред некакве физичке кондиције, и у овом случа ју тре ба има ти од ре ђе на
(пред)знања, као на пример какав бицикл ваља купити, како
га (и где) користити и оно што
је све ак ту ел ни је – ка ко га
сачувати.
Лето још увек не јењава и може се констатовати да се ових
топлих дана, под снажним пандемијским утицајима, многи
људи враћају себи.
У тај „повратак себи” спада
и појачана свест о здравом животу, уз шта иде и упадљивија
жеља за рекреацијом. Саставни део тих активности сасвим
сигурно је и редовнија употреба бицикла.
Међутим, иако многи мисле
да бар ту нема неке велике филозофије, већ да је све просто
ко пасуљ, по систему „седи и
терај”, није баш тако. Наиме,
има ту више (пред)услова које
треба задовољити – од набавке
и избора адекватног двоточкаша, преко његовог одржавања,
па до чувања у време када лопови вребају иза сваког ћошка.

Широка понуда, како пронаћи прави?!
буџета. Ко жели половне, може не де љом на бу вљак, на
којем се продају и ганц нове
„макине”.

ОПРЕЗ – „БА БИН ЗУБ”
ВРЕ БА КОД „АЗО ТА РЕ”!
У радњу „Котик” свраћају и
странци који овуда возе на
рути „Евровело 6”, и то најчешће када пробуше гуму
на трновитим бобицама код
„Азотаре”, па се врате да
купе нову.
– Многи вулканизери неће да крпе гуме, поготово
кад виде необичне моделе,
с којих неретко не умеју чак
ни да скину гуму. Виђао
сам свакакве, па и оне од
неколико хиљада евра, али
махом су то двоточкаши од
Наравно, иако има све више
оних којима бицикл служи и у
практичне сврхе (одлазак на
посао), он је одличан, као што
је речено, и за рекреацију, па и
у туристичке сврхе, а у том случају било би згодно направити
и што квалитетнији избор прикладних дестинација.
Но кренимо редом. Од саме
набавке...

„Макине” за све укусе и
афинитете
За куповину бицикла постоји
више варијанти, пре свега у
зави сно сти од афи ни те та и

око пет сто евра – ка же
Урош.
Но какви год модели били, одбране од поменуте
жбунасте биљке „бабин зуб”
готово да нема. Њено семе
има иглице које кроз гуму
продиру као у сир. А како
их ветар лако носи и до стазе којом пролазе бициклисти, ретко ко умакне тој пошасти. Треба бити опрезан
нарочито у ово време, па је
најбоље прећи на другу,
„рафинеријску” страну.
Међутим, без обзира на то
што су двоточкаши тамо чак и
драстично јефтинији, ипак је
најпоузданије отићи у неку од
специјализованих радњи од поверења, где се може добити и
гаранција.
У нашем граду таквих продавница бицикала и опреме
има неколико, а једна од њих,
под називом „Котик”, налази
се у Улици Жарка Зрењанина,
која у том програму ради још
од 1969. године.
Последњих девет година у
њој је запослен и Урош Ђорђевић, ли цен ци ра ни сер ви сер

бицикала, каквих је свега неколико у нашој држави.
– Већ годинама обављамо
услуге продаје и сервиса, па
имамо довољно искустава у
погледу потреба муштерија.
Када је реч о самој куповини
бицикала, губи се она стара
подела на мушке и женске,
већ све више доминирају унисекс рамови. Сада приликом
продаје махом познајемо две
категорије: „маунтин-бајкове”
и класичне „сити” бицикле.
Код ових првих, спортских типо ва, основ не раз ли ке су у
нивоу квалитета опреме, па у

брзинама, дисковима, амортизерима... Гледа се и величина
рама и точкова, који се бирају
према особи, како би се на њима осећали комотно. Једно од
честих питања је на којој висини треба да буде седло, што
се мери на два начина – када
човек стане поред бицикла, такозвани сиц треба да буде у
висини кука, док, када се седне на њега, нога се испружи у
потпуности, а педала мора да
буде негде испод прстију. Све
то мо же и да се по де ша ва
према афинитетима купаца –
каже Ђорђевић.

већег напред и мањег назад
представља тежу брзину, која
је погодна за равне путеве, док
за савлађивање успона треба
ко ри сти ти лак ше бр зи не.

ко не прави рамове, који су
углавном челични и, веома ретко, карбонски. Седишта су код
класичних бицикала шира, пуњена гелом и имају опруге; на
„маунтин-бајковима” су ужа,
док су код друмских двоточкаша још ужа и лакша. Избор
светала је широк, али најбитније је да предње буде бело, а
задње црвено; на точковима и
на педалама требало би да постоје катадиоптери; обавезан је
и рефлектујући прслук, као и
кацига, ако сте на друму. Поента је да будете видљиви, а
постоје и светла која бацају
снопове, али то је већ скупље,
малтене у нивоу цене новог
бицикла. Што се тиче блатобрана, ако се вози целе сезоне, боље је да их има на бициклу, мада постоје и модели с
монтажним блатобранима. Када је реч о гуми, најбитније је
да у њој има што више гуме,
јер с већим процентом пластике она постаје крућа и то
доводи до бржег пуцања, па
може да буде ван употребе већ
након шест месеци. Такве гуме се махом уграђују у јефтиније бицикле, од око сто евра
– каже Ђорђевић.
У његовој радњи углавном су
заступљени домаћи произвођачи, а прода се и до шест-седам
комада дневно, по просечној
цени између 15.000 и 25.000.
– На продају много утиче
црна берза, на којој су бицикли јеф ти ни ји, ве ро ват но и

ЧУ ВАЈ ТЕ СЕ ЛО ПО ВА!
Крађе бицикала данас су
свакодневица, а лопови су,
чини се, све вештији. Понекад им је довољно неколико
десетина секунди и ваш љубимац нестаће нетрагом.
То потврђује и Урош Ђорђевић, који је био и сведок
многих крађа, чак и у самом
центру града.
– Комшији из суседног
локала су украли бицикл,
само што га је наслонио на
зид и ушао буквално на минут да узме нешто. Догодило се више пута да људи
код нас купе бицикл и да се
после недељу дана врате да
нам се пожале да им је већ
украден. Лопови су све ве-

Важан је и материјал од којег су израђени

штији
и
опремљенији;
углавном носе велика клешта за арматуру, која могу
да пресеку све. И то одраде
муњевито. По мени, најсигурнија заштита су ланци за
везивање скутера, али мана им је то што су тешки по
неколико килограма, па не
може баш свако ни да их
носи са собом. Чак и то може да се пресече бансеком
или брусилицом, ако лопови имају толико времена.
Има и неких квалитетнијих
U-брава из увоза, направљених од квалитетнијег
челика, само такав један
комад кошта преко 4.000
динара – каже Урош.
Када је реч о „маунтин-бајковима”, у тој радњи највише
се тражи верзија „крос кантри”;
постоје интересовања и за друмске бицикле с тањим гумама и
алуминијумским и карбонским
компонентама, а неко воли и
„хибриде” подесне и за асфалт
и за теренску вожњу.
– „Сити” бицикли могу се
поделити на оне „с контром”,
које углавном купују старији,
затим на модел са само шест
брзина или на комбинацију с
мењачем у глави, три до седам
брзина и „контром”. Ако је преовлађујући терен раван, препорука је да треба возити бицикл с тањом гумом и, због великог трења, без много крампона, што је, с друге стране,
добро за вожњу по неравном
земљаном путу. Када је реч о
распореду брзина, обично су
на предњем ланчанику по три
зупчаника, а позади шест до
десет, па рецимо комбинација

Сигурно је здравији од тротинета
Приликом мењања неко правило је да ланац увек стоји
праволинијски, то јест да се
претерано не криви током преноса, што може да изазове разне кварове – наглашава овај
сервисер.

Црна берза носи велики
ризик
А сервис је, како је наведено,
други вид услуге те радње. Према Ђорђевићевим речима, најчешће страдају гуме, па кочнице и мењачи. Код новијих
бицикала обично најпре треба
поправљати истегнуте сајле или
наштеловати брзине.
– Од материјала се највише
практикује алуминијум, који је
и најзахвалнији, а и ту има више легура. У Србији готово ни-

квалитетнији, али не знате шта
купујете, јер су често толико
извозани да се на цену од стотинак евра мора уложити бар
још толико. Ми ипак дајемо
гаранцију на две године, али
напомињем да у то не спадају
педале и гуме. У погледу чувања бицикла важан је и редован
сервис, макар у погледу штеловања кочница и брзина. Наравно, и ланац треба правовремено подмазивати, и то, најбоље, машинским уљем. Може то
и код куће, али претходно га
треба очистити, чак и водом
или помоћу WD-a, који има
мало нафте у себи. И, на крају,
важно је и да бицикл стоји у
затвореном, јер напољу брже
кородира – напомиње Урош.
Јордан Филиповић

„ЕВРО ВЕ ЛО 6”
Када је реч о згодним местима за вожњу, у Панчеву
их има напретек, али нажалост нема бициклистичких
стаза, о чему се много пута
писало и у „Панчевцу”.
Сви се слажу да је изузетно важно да се што пре
тај проблем помери с мртве тачке (иако се готово
ништа не чини с надлежних места), нарочито зато
што кроз наш град пролази
бициклистичка рута „Евровело 6”, која спаја северну

Европу и румунску обалу
Црног мора.
То је и разлог због којег
многи странци промичу градом ка Старчеву и Омољици.
Одатле најчешће скрену ка
Иванову, па се насипом кроз
атаре одвезу до камп насеља „Јабуков цвет”, бетонским путем стигну до Брестовца и главним коловозом
наставе ка Ковину и Дунаву.
У Старој Паланци се укрцају
на скелу, а од Рама даље
низ Дунав ка Румунији...
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Шта када трговац
одбије рекламацију?
Нашој редакцији обратила се читатељка која тврди да је пре два месеца
купила лаптоп који од првог дана
није радио како треба: процесор је
константно био на максималном оптерећењу, рачунар је радио споро, гасио се сам од себе, а потом више није могао да се укључи ако није прикључен на струју, што је указивало
на то да ни батерија не ради. Читатељка је уложила рекламацију, али
ју је продавац одбио уз објашњење да
је лаптоп физички оштећен, што по
тврдњама наше суграђанке није тачно. Она пита какве опције сада има
како би ствари истерала на чистац.
У Цен тру по тро ша ча Ср би је
(ЦЕПС) наводе да је ово једно од
најчешћих питања којима им се незадовољни потрошачи обраћају, а
одговор је следећи:
„Пракса је трговаца да рекламације уважавају само када није у питању физички квар / оштећење како
би се оградили од злоупотребе потрошача. Дакле, ако је у питању физичко оштећење робе или неки други вид потрошачевог утицаја на неисправност, трговац није у обавези

да прихвати рекламацију. Ситуација је доста компликована јер је ваша
реч против њихове и неопходно је
вештачењем доказати спорне чињенице и, у зависности од налаза, остваривати право из гаранције. Можете
изабрати судског вештака са списка
на сајту Министарства правде, однети уређај у други овлашћени сервис
или га однети код неког од професора стручних за ту област на Машинском факултету како бисте добили
независно стручно мишљење о узроку неисправности. Уколико се утврди да се ради о неквалитету уређаја,
а не о неправилном руковању и одржавању, постоји законска обавеза трговца да прихвати рекламацију.”

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Само да не буде –
џаба сте кречили

Петак, 14. август 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

КАКО РЕАГОВАТИ КАД ВАТРА ПОСТАНЕ ГОСПОДАР

СВЕ ШТО ТРЕБА ДА ЗНАТЕ О ПОЖАРУ
Као што је „Панчевац” писао у прошлом броју, у пожару у Шарпланинској улици на Миси, у ноћи између 4.
и 5. августа, изгорела су два путничка
аутомобила, а ватра ношена ветром
захватила је и део оближње стамбене
зграде. Тачно недељу дана касније,
овог уторка, 11. августа, горела је
стара штампарија „6. октобар”
У оба случаја катастрофа је избегнута захваљујући брзој акцији ватрогасаца, а ови немили догађаји поново
су покренули важна питања и теме
којих се вреди с времена на време
подсетити: како спречити пожар у кући или стану, шта учинити ако се он
ипак деси и како у том случају заштитити своје здравље и здравље укућана.
Управо тим темама је Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова посве тио чи та во по гла вље у
Приручнику за понашање у
ванредним ситуацијама намењеном грађанству.
Да се пожар не би десио,
МУП саветује да из подрума,
гаража, с тавана и слично
уклоните све ускладиштене
запаљиве ствари, попут старих часописа, кутија од фарби, разређивача, старог намештаја, гардеробе итд.

Боље спречити...
Такође, противпожарна степеништа
и пролазе редовно чистите и обавезно одржавајте проходним, јер то вам
је најчешће једини безбедни пут и начин да сачувате животе.
Ватрогасну опрему одржавајте у исправном стању. Научите да правилно
користите противпожарни апарат и
подучите томе своје укућане, јер у
случају пожара нећете имати времена да читате упутство за употребу.
Научите децу да у случају пожара позову ватрогасце на број 193.
Неугашени опушак цигарете никада немојте бацати кроз прозор или с
терасе, јер ће у већини случајева завршити у соби или тераси у неком од
станова испод вашег и изазвати пожар. Не остављајте шпорет укључен
без надзора; немојте пушити цигарете у кревету; редовно проверавајте
електроинсталације, грејна тела и

системе; држите упаљаче и шибице
даље од деце и немојте користити
грејна тела на гас или са отвореним
пламеном у просторијама које имају
слабу вентилацију.

Ако почне да гори...
Уколико у току ноћи приметите пожар, а немате аларм за случај опасности, изађите на прозор или у ходник и вичите: „Пожар!”, како бисте
пробудили укућане и комшије. Позовите број 193, дајући конкретне податке о локацији пожара.
Уколико је ватра захватила само једну просторију, затворите врата те просторије и искључите струју. Позовите
ватрогасце и евакуишите укућане, а
ако је пожар мањи, покушајте гашење. Ако је пожар већег обима, напу-

стите стан затварајући сва врата за собом. У супротном ће се, због дотока
свежег ваздуха, пожар брзо проширити на цео стан. Приликом евакуације
важно је да се сви укућани окупе у истој просторији, јер постоји могућност
да се деца из страха сакрију. Тек када
су сви на броју, крените ка излазу.
Спремите се за сусрет с густим димом
и врелином. Ако има времена, обујте
ципеле с дебљим ђоном, обуците капут и вежите крпе и пешкире натопљене водом преко носа и уста.
Никада не користите лифт зато што
се у току пожара ослобађа густ дим који садржи многа отровна испарења која
брзо испуне окно и кабину лифта, што
проузрокује сигурну смрт од гушења.

Прва помоћ код опекотина
Према речима др Мирослава Тепшића, лекара у панчевачкој Хитној помоћи, пре пружања прве помоћи код

опекотина треба отклонити узрок и
спречити даље дејство топлоте, ватре
или дима. Уколико је особа захваћена пламеном, легање на под и ротација тела помажу да се ватра угаси.
– Опекотина се најбоље хлади поливањем хладном водом најмање двадесет минута, никако леденом, потапањем опеченог дела тела у воду или стављањем чистих, хладних облога, рецимо влажног пешкира. Треба скинути
све што може да стеже ткиво које брзо
отиче услед дејства опекотине: појасеве, огрлице, делове одеће... При скидању одеће водити рачуна да се не потежу они делови тканине који су прионули за опекотину, јер тако још више
повређујемо ткиво – каже Тепшић.
Наш саговорник посебно наглашава
да опекотине не смеју ничим да се премазују или покривају осим
стерилном газом или чистом
тканином, који служе да се
спречи накнадна инфекција.
– Уколико опекотину премазујемо мастима или уљима,
отежавамо њено хлађење, а
остала средства из арсенала
„народних лекова”, лук, брашно, паста за зубе... само повећавају могућност инфекције. Код тежих опекотина
било би добро да опечени део
тела буде подигнут како би
се умањило отицање. Уколико опекотине захватају велику површину, после хлађења треба покрити
повређеног – истиче Тепшић.
Опекотине трећег степена, и оне
које захватају велике површине, могу
проузроковати шок, те је, према речима овог лекара, потребно унесрећено лице поставити у лежећи положај с благо подигнутим ногама.
– Треба водити рачуна да удисање
врелог ваздуха и дима често проузрокује отицање дисајних путева, па у
таквим ситуацијама ваља избегавати
јастуке и друге предмете под главом,
јер би то још више отежало дисање.
Медицинску помоћ је важно затражити одмах ако се ради о опекотинама тежег степена, великих површина, опекотинама лица, поглавине, шака, стопала, зглобова и гениталија.
Исто ва жи за опе ко ти не на ста ле
пламеном, струјом и хемикалијама –
саветује Тепшић.

НАША АНКЕТА
Судећи по најавама, али и дешавањима ових дана у центру града, Његошева улица могла би ускоро да
врати стари сјај и титулу једног од
омиљених панчевачких шеталишта.
Чим су се уверили да је најављена
реконструкција ове улице почела,
ни угоститељи нису часили часа, па
једни сада проширују и дотерују свој
простор, други реновирају, трећи се
досељавају и отварају локале... Реконструкцију Његошеве финансира
Град, а износ уопште није мали:
59,47 милиона динара. Радови ће се
изводити на око 5.500 квадрата и
подразумевају скидање постојеће и

набавку и монтажу нове бетонске
галантерије. Предвиђено је и појачање коловозне конструкције, као и
проширење јавне поплочане површине поред зграде Градске управе.
Нема сумње да ће и ова улица ускоро поново заблистати и да ће у њој
бити живо као некад. Ипак, ако ни
после тога поједини наши суграђани
не схвате значење израза „пешачка
зона”, па се до кафића и ресторана
сваки час провозају аутомобилима,
ове слике поломљених коцки и тротоара улеглог под теретом за који
није предвиђен вратиће се из прошлости брже но што ће у њу отпутовати.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

Без струје више
делова Панчева
Ако сте овај примерак „Панчевца”
купили од колпортера у четвртак,
13. августа, ујутру, онда ће вам
можда бити од користи информација да је „Електровојводина” за тај дан најавила искључења струје због радова на
електродистрибутивној мрежи,
и то у два наврата.
Најпре ће, од 8.30 до 11.30, без
струје остати Kајмакчаланска улица од броја 18 до краја, а потом,
од 9.30 до 14.30, Улица Милорада
Бате Михаиловића 2-а, 2-б, 2-ц и 2д, и део Улице Доситеја Обрадовића
од Улице Милорада Бате Михаиловића до Улице др Жарка Фогараша.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

У петак, 14. августа, oд 8.30 до
11.30, искључења су планирана за
викенд-насеље Југокожа, бензинску пумпу „Kутко” и фирму „Минесал”.
У уторак, 18. августа, од 8.30
до 10.30, без струје ће остати
Баваништански пут од броја
151 до 225, део Kозарачке
улице од Баваништанског пута
до Србијанске и део Банијске од
броја 106 до Kозарачке.
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.

ДА ЛИ ИМАТЕ КУЋНОГ ЉУБИМЦА?

Створења која вам улепшавају живот

Н. МАРКОВИЋ

З. СТЕФАНОВСКИ

Након тешког и стресног дана свима
нам треба опуштање и разонода. Ту
срећу нам често може пружити и мали
љубимац. Верне животиње су наши
пријатељи, водичи, другари, сапутници...
НЕНАД МАРКОВИЋ, кључар:
– Имам две маце и једног бигла.
Пас је сестрин. Никад није досадно с
њима. Слободне су, и унутра су и напољу, како им је по вољи. Редовно се
брише, чисти, усисава, па није тешко
одржавати хигијену дома с њима. Није напорно. Најлепше је кад вам поправе дан. Сваком бих препоручио да
набави љубимца. Заборавите сву негативну енергију која вам се скупила
током дана, када дођете кући и кад
вам се обрадују.
ЗАГА СТЕФАНОВСКИ,
економски техничар:
– Имам два пса, Дону и Рекса. Они
живе у дворишту, али улазе и унутра.
Тешко ми је да бринем о њима. Дона
је добила шест кучића. Хранила сам
их, сад су већ велики. Поклонила сам
четири, морала сам. Сваког дана бих
давала 500 динара за грануле, скупо
је. Када путујем, моји родитељи им
дају храну и воду, али не воле да их

А. ЖИГИЋ

Ј. ПЕЈЧЕВ

пазе. Сада је баш вруће, потребна им
је нега.
АЛЕКСАНДРА ЖИГИЋ, учитељица:
– Живим приватно и тренутно немам времена за љубимце. Не волим
змије и игуане, то и не сматрам кућним љубимцима. А није ми хумано да
се пси и мачке дуго остављају сами по
цео дан, када нисте код куће. Постоји
хотел за псе између Панчева и Београда у којем можете оставити своје љубимце када отпутујете или их једноставно можете оставити некоме на чување. Ја сам целог живота живела са
псом код мојих родитеља, али он има
и своје двориште. Пустимо га у кућу
када грми и кад се мазимо, али њему
је и боље и лепше у дворишту него
унутра. Мачку никада нисам имала.
ЈОВАН ПЕЈЧЕВ, млекар:
– Мој пас је кавкавски овчар с педигреом. Мора строго да се води рачуна о њему. Вакцинише се против свега. Не сме да му се даје кувана храна,
него његове гранулице. То је најосновније за њега. Није напорно, он расте,
јако је пријатељски расположен, али
не воли мачке, као ни сваки други пас.
Учим га да заволи наше мачке у двори-

Н. СТОЈАНОВИЋ

Д. ФРАНЦУСКИ

шту, да могу да функционишу заједно. Ретко када је сам, увек има неког
код куће: или ћерка или син, или жена и ја. У последњих пет година не
идемо никуд, а сада у овој ситуацији
свакако не бисмо путовали.
НЕБОЈША СТОЈАНОВИЋ, пензионер:
– Имам мачке. Није ми напорно,
оне су у дворишту. Имамо их чак шест.
Долазе и из комшилука. Траже да једу. Није тешко бринути о њима, поготово што не путујемо. Ту смо. Али ако
нисмо код куће, комшије помажу око
њих. Имао сам и пса, али се жена плашила од њега када је израстао, био је
мало крупнији (смех). Ћерка је успут
нашла две мачке. Док сам се ја сетио
да стерилишем женку, она се два пута
омацила и тако их сада има шест.
ДРАГАНА ФРАНЦУСКИ,
дипломирани еколог:
– Имам два пса. Није ми напорно
нити да их храним, нити да их одржавам. Ретко када су сами, готово никада. Али навикнути су на све. У дворишту су. Не бих их држала унутра,
због длака. Некако су ми више за простор ван куће. Ипак је другачије у
животу са псима и мачкама.
Јелена Катана
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КАКО ТЕЧЕ МОДЕРНИЗАЦИЈА НАШЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ

ХОЋЕ ЛИ БИТИ ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈЕ ПОЉА?
Струја најјефтиније
гориво за заливне
системе
Правилник усвојен,
али још увек нема
јавног позива
Сведоци смо учесталих прича
о томе како се усеви на нашим
њивама мало или готово никако не наводњавају, нарочито у
поређењу с пољопривредама у
напредним земљама.
С друге стране, произвођачи
се жале како им је гориво за
заливне системе веома скупo,
као и да би за ту намену најјеф ти ни ја би ла елек трич на
енергија, па апелују на државу
да електрификује поља.
Дуго није било никакве реакције с тог надлежног места,
тачније све до марта, када је
Министарство пољопривреде
донело правилник о подстицајима за инвестирање у системе
за наводњавање.
Међутим, отад па до сада
јавни позив за подношење захтева заинтересованих произвођача још увек није објављен...

Могуће финансирање
готово целе инвестиције
Поменути подстицаји би и те
како имали смисла, ако се зна
да такво улагање за већину пољопривредника никад није било јефтино, што је, према Републичком заводу за статистику, вероватно и највећи разлог
због чега од 3,4 милиона хектара укупне наше обрадиве површине има свега 46.863 хектара

Систем за наводњавање ренџер
може да ради и на струју
(или 1,4 одсто) оних који се
функционално наводњавају. А
и тај скромни проценат махом
се односи на велике пољопривредне системе, док средња и
мала газдинства у њему незнатно учествују. Не треба ни напомињати колико би наводњавање, пре свега у сушним годинама, значило за ратарске културе, а можда још више и за повртњаке, воћњаке и винограде.
Ваљда је и зато Министарство пољопривреде почетком
године покренуло нову меру
подршке за електрификацију
поља, чиме би пољопривредници добили услове за најјефтиније заливање усева.
О томе је недавно говорио и
ресорни министар Недимовић,
који је истакао да „пољопри-

Повртари живо
заинтересовани

РА ТА РИ ПО МА ЛО СУ ЗДР ЖА НИ
Када је реч о ратарима, они
не делују као да су баш толико заинтересовани за поменуте подстицаје. Старчевачки ратар Немања Петровић
каже да то наизглед има
смисла, јер је електрична
енергија много јефтинија од
дизела, али се пита колико
има смисла заливати ратарске производе.
– Друго питање је: да би се
уопште нешто заливало, треба
укрупнити парцеле и поправити постојеће канале, како
би одатле могла да се користи

вредници, услед неразвијене
инфраструктуре у атарима, за
шта су највише одговорне локалне самоуправе, и скупог улагања, добар и одржив електроенергетски систем Србије не
користе сврсисходно и у довољној мери”.
У међувремену је Министарство пољопривреде донело поменути правилник о подстицајима за инвестиције у електрификацију поља, који подразумева учешће у финансирању
набавке каблова и друге пратеће опреме, неопходне за припрему терена и прикључака за
електромрежу. Предвиђено је
да буде исплаћено и до 90 одсто од прихватљиве инвестиције, највише 800.000 динара
у једној календарској години.

вода. А треће је то што интензивно заливање без адекватног ђубрења може само да
уруши квалитет земљишта.
Његов доловачки колега
Марко Бојтар слаже се да би
неки јефтинији енергент веома допринео увећању приноса ратарских култура, под
условом да се уради комасација. Он додаје да у његовом атару постоје две до три
магистралне високонапонске линије, које би можда
биле употребљиве у процесу
електрификације.

Што се тиче самих произвођача из нашег краја, како ствари стоје, овим подстицајима
највише би се обрадовали повртари, а један од њих, Данаил Вучковски, који је и председ ник Удру же ња по вр та ра
„Глогоњ”, не спори да електрификација има више значајних погодности.
– Пре свега, електричну енергију бисмо могли да користимо као по гон ско го ри во за
покретање пумпи за наводњавање, уместо бензина и дизел-горива, превасходно зато што
је јефтинији и еколошки много прихватљивији извор енергије. Још једна од предности је

даљинско укључивање и искључивање система за наводњавање, што у комбинацији с коришћењем сонди за мерење влажности земљишта омогућива
правовремену количину влаге
потребну биљци и све то заједно довешће до оптималне количине утрошене енергије за
наводњавање. Будући да ми најчешће заливамо ноћу или рано ујутро, а дизел и бензински
агрегати стварају буку, ње код
електричних пумпи нема, па
ће самим тим тај проблем бити превазиђен. Такође, при заливању у тим интервалима не
би дошло до оптерећења система снабдевања, јер је потрошња електричне енергије тада
веома мала – каже Вучковски.
Он додаје да би електрификација била још ефикаснија када би била коришћена заједно
са соларним панелима који би
служили као допунски извор
енергије.
– Када они не би могли да
акумулирају довољну количину енергије, повлачили бисмо
је из система, а у супротом бисмо акумулирани вишак енергије враћали у систем. Могли
бисмо, рецимо, и да повежемо
дигиталну метеоролошку станицу са системом за аутоматско отварање и затварање пластеника, што би нам изузетно
значило код проветравања или
јаког ветра и других непогода.
Аутоматизовали бисмо више
процеса у производњи, а то би
довело до уштеда, с једне стране, и бољег рода, с друге стране. Тиме нам се пружа и могућност постављања дигиталних феромонских клопки за
инсекте, што би нам указивало на њихову бројност и неопходност правовременог третмана. Све у свему, електрификација би била велики корак
напред ка концепту прецизне
пољопривреде – истиче овај
повртар.
Дакле, иако је правилник за
меру електрификације поља
поодавно усвојен, јавни позив
за подношење захтева још увек
није расписан, без обзира на
то што међу пољопривредницима влада прилично велико
интересовање. Према неким
образложењима Министарства
пољопривреде, разлози за ово
пролонгирање крију се у пандемији, а конкретнији потези
се у том смислу могу очекивати по формирању нове владе.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Радови на ас фал ти ра њу Ули це
Жикице Јовановића и званично су кренули у уторак,
11. августа. У плану је уређење зграде Фудбалског клуба
„Бу дућ ност”, на ко јој би
требало да буде замењен део
старе столарије.
Банатско Ново Село: Радници комуналног предузећа носе сме ће, ко се по вр ши не
испред напуштених плацева
по селу, ремонтују машине и
контејнере, а почели су и да
де ле ра чу не за ко му нал не
услуге. Уколико ситуација дозволи, Народни оркестар Дома
културе ускоро почиње да снима нови це-де с вокалним
солистима из Новог Села.
Долово: У току су јавни радови Националне службе за
за по шља ва ње под на зи вом
„Одржавање и улепшавање
простора око Дома културе у

Долову”. У поменутој културној установи у четвртак, 13.
августа, од 17 сати, у просторијама Удружења пензионера, биће одржана промоција
књиге „Via Dolorosa” аутора
Дарка Јешића.
Глогоњ: Радници комунaлног
предузећа поправили су земљани пут ка Тамишу. Чланови локалне ловачке секције приводе крају радове на
уређењу полигона за пробна
гађања, а у претходним данима реновирали су летњиковац код стрељане на „кривини”. Недавно је изненада
преминуо Зоран Маџевски,

ве ли ко фуд бал ско име на
овим просторима.
Иваново: У последње време
упадљиво је порасло интересовање за куповину кућа у
Ива но ву. Фуд бал ски клуб
„Стрела” одиграо је у недељу
пријатељску утакмицу с новосељанском „Слогом”.
Јабука: Радници ЈКП-а „Вод-ком”, поред редовног одржавања села, раде и на интензивном сузбијању амброзије.
Качарево: Извршни одбор се
састао с педесетак грађана
ко ји су под не ли зах тев за
прикључак за гасну мрежу,
али дуже време то нису у могућности да добију, као и с
руководством Земљорадничке задруге у вези с решавањем проблема земљишта за
које плаћају порез, а не користе га. Удружење жена „Етно-кутак” уприличило је радио ни цу ве за 6. ав гу ста на
СРЦ-у „Језеро”.
Омо љи ца: Ју би ла ран, 50.
„Жисел” одржан је од 7. до
9. августа, а посетиоци су ове
године, уз поштовање свих
ме ра ко је је про пи са ла
држава, је ди но мо гли да
погле да ју се дам из ло жби
фотографија.
Старчево: Српска православна Црква Светог Пантелејмона обележила је своју славу у
недељу, 9. августа, а литургију је служио банатски епископ Никанор. Рагби турнир
ветерана „Старчево 2020” одржан је дан раније на локалном стадиону. Радно време
музеја је уторком, четвртом
и суботом од 19 до 21 сат, а
средом од 13 до 15 сати, док
је за посете у радно време (8–
15) потребно позвати на број
телефона 631-144.

РАДИОНИЦА КАЧАРЕВАЧКОГ
„ЕТНО-КУТКА”

Вез на језеру

УПРКОС СВЕМУ, УПРИЛИЧЕН ПЕДЕСЕТИ ОМОЉИЧКИ ФЕСТИВАЛ ФИЛМА И ФОТОГРАФИЈЕ

„Жисел” преживео и корону
Не постоји више ниједно село
у Србији, а веома могуће ни у
целом свету, у којем се већ пола века без прекида одржава
фестивал аматерског филма и
фотографије. Ове године то је
доживела Омољица, где се догодио злата вредан јубилеј –
уприличен је педесети „Жисел”. Међутим, пандемија која
тресе целу планету осујетила
је планове организатора да направе спектакл за памћење, али
је, у складу са актуелним тренутком, урађено оно што је био
оствариви максимум.
Тако, нажалост, за разлику од
свих претходних година, није
било могуће извести бројне музичко-забавне програме, па чак
ни јавне пројекције одабраних
аматерских филмских остварења, а јавности су биле доступне
једино изложбе уметничких фотографија, и то у периоду када
се обично догађа „Жисел”. Уз
поштовање свих прописаних мера, подразумева се...
Ипак, и ове године уприличени су избори за најбоља аматерска остварења на пољу такозване седме и осме уметности.
Тако је еминентни жири задужен за одабир најквалитетнијих

филмова на тему живота села,
у саставу Владимир Анђелковић, председник Центра аматерског филма Србије, др Марко Стојановић, музејски саветник у Етнографском музеју у
Београду, и Ђурица Јованов,
дугогодишњи директор омољичког Дома културе и орга-

„Златни сунцокрет” добиле су
Наталија Стојоска и Бојана Џантовски, такође из Регионалног
центра „Михајло Пупин”, за
остварење „Легенда о Девојачком бунару”. „Сребрни сунцокрет” освојио је Милан Брајовић из Горњег Милановца за
филм „Клотилда”, док је „брон-

Једна од седам изложби са
овогодишњег Салона фотографије
низатор „Жисела”, погледао 29
филмова и одлучио да гранпри овогодишњег фестивала
припадне Милани Миљковић
из Регионалног центра „Михајло Пупин” за филм „Јованово
наслеђе”. По одлуци поменутих стручњака, прву награду –

зани” отишао у руке Светлане
Дингарац из Београда за „Поткивање волова”.
Додељене су и многе друге
награде, а рецимо „посебну” је
добио Милан Живковић, редован гост ове смотре, за филм
„Жисел – 50 година”. Он је

завредео и „Златни сунцокрет”
за нај бо љу фо то гра фи ју за
остварење под називом „Јутро”.
Овај уметнички прегалац и
мајстор фотографије био је један од оних који су одлучивали о најбољој фотографији, заједно са еминентним колегама – Мајом Стошић, Рајком
Каришићем и Золтаном Бисаком из Иванова. Након што су
прегледали 571 фотографију
147 аутора, одлучили су да на
излагање на 48. Салону уметничке фотогафије буду 122 рада 103 аутора. Међу њима је
поменута стручна комисија као
прве три колекције одабрала
оне које су послале Весна Мијајловић, Божана Маринчек и
Светлана Дингарац, док су најуспешнији у категорији поједи нач не фо то гра фи је би ли
Драган Лапчевић („Љубав на
сеоски начин”), Југослав Кралик („Икарус”) и Глигор Максимовски („Lokusnik teacher”).
Поред поменутих фотографија на Салону, постављено је
још шест изложби, на којима
су, поред осталих, представљени радови Милана Живковића, Рајка Каришића, Митра
Трнинића...

Веома агилно качаревачко
удружење „Етно-кутак” поново је својим суграђанима
представило неке од својих
бројних активности, када је
6. ав гу ста ор га ни зо ва ло
радионицу веза на Спортскоре кре а тив ном цен тру „Је зеро”, на до мак по ме ну тог
места.
Пред сед ни ца тог ак ти ва
жена Зора Чубрић навела је
да су она и друге чланице
одлучиле да овог пута прикажу везене производе, као
и да свим заинтересованима
омо гу ће да о то ме не што
науче.
– Због актуелне епидемиолошке ситуације нисмо се окупили у великом броју, али
смо успели да једно лепо поподне проведемо на језеру и
да се креативно дружимо, наравно уз придржавање свих

ме ра. По зив за ра ди о ни цу
објавили смо на нашој „Фејсбук” страници, на шта су
многи позитивно одговорили
и придружили нам се. Веома
ме радује што је међу њима
било и младих, попут рецимо
најмлађе Саре Kрстић, којој
је ово био први пут да се опробала у везу. Укључивање омладине нам је и један од основних приоритета – истакла је
Зора Чубрић.
Сви они су потом, заједно
с другим званицама, могли
да се окрепе уз гулаш који су
припремили чланови удружења „Сланинијада”.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КОНЦЕРТ МАРТЕ МЕДАН У МУЗЕЈУ

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: МИРОСЛАВ БИРЦЛИН, АРХЕОЛОГ И ДИРЕКТОР НАРОДНОГ МУЗЕЈА ПАНЧЕВО

Класика од куће

ШТА НАМ ГОВОРЕ НОВА
АРХЕОЛОШКА НАЛАЗИШТА

У Народном музеју Панчево
8. августа одржан је виолински концерт наше суграђанке Марте Медан. Због тренутне ситуације и мера које
су на снази због пандемије
коронавируса, концерт је био
затворен за публику, али је
уживо ишао пренос на „Фејсбук” страници ове културне
установе. Концерт је и даље
доступан и сви заинтересовани могу га погледати. Гост
на концерту била је виолинисткиња Ања Оваскаинен,
док је за клавиром био Уки
Оваскаинен.
Марта Медан (25) рођена
је у Панчеву. Већ са шест годи на раз ви ја љу бав пре ма
му зи ци и ин стру мен ту у
ОМШ „Јован Бандур”, у класи професорке Санеле Благојевић. На летњој музичкој
манифестацији АРЛЕММ у
Ариљу 2014. године упознаје се с професорком Милицом Младеновић и наредне
године прелази у „Школу за
музичке таленте” у Ћуприји, где на ста вља му зич ко
усавршавање.
Наступала је у многим значајним салама, као што су Велика дворана Коларчеве задужбине, Галерија САНУ, Кућа краља Петра I Карађорђе-

МОЈ

вића, Народна библиотека Србије и ДКЦ. Учествовала је
на републичким и међународним такмичењима, на којима је остварила значајне резултате, од којих се истичу:
две прве награде у соло категорији и једна прва награда у
категорији нестандардни камерни ансамбл на Републичком такмичењу музичких и
балетских школа Србије (Београд), две друге награде на
Међународном такмичењу гудача (Ниш), прва награда на
интернационалном фестивалу гудача „Примавера” (Бијељина, Република Српска) и
две прве у соло категорији и
једна прва награда у категорији камерни ансамбли на
међународном фестивалу гудача „Стрингфест” (Сремска
Митровица).
Активно је учествовала на
многобројним музичким семинарима, радећи с реномираним педагозима из земље
и иностранства, попут: Игора Ткачука (Намур, Белгија), Татјане Балашове (Москва, Русија), Роберта Лакатоша (Нови Сад, Србија), Лазара Милетића и Евгеније
Епштајн (Сплит, Хрватска).
Сарадник је Музичког центра Панчева.

избор

МОЈ

Размишљај као дизајнер
Петар Влаисављевић,
маркетар
КЊИГА: Мој избор књиге пао
је на „Design Thinking”, коју
потписује маркетиншки двојац из „Нордеуса”: Марко Јефтић и Милован Декић. На први по глед ова „струч на
литературa” говори о процесу креирања производа популарном методом design thinking. Оно што се мени највише свидело јесу примери из
домаћих и страних компанија којима је књига прошарана. Нажалост, има и доста негативних примера који нам
показују како свет не заостаје
у њима у односу на нас. Суштина је да схватимо где грешимо, да се ослободимо ега,
сујете, висине плате и тежине титуле која нам стоји у
потпису имејла и дамо свима
подједнаку шансу да изнесу
и реализују своје идеје и на
тај начин унапредимо производ, пословање компаније.
СЕРИЈА „The Last Dance”, која говори о Мајклу Џордану и
једној фантастичној ери „Чикаго булса”, враћа ме у детињство и подсећа на разлоге
због којих сам се будио касно

Страну припремила

Мирјана
Марић

У близини места Сакуле у Банату ове године почела су да се
спроводе теренска истраживања археолошког локалитета у
сарадњи са Универзитетом у Даблину и стручњацима из музеја
у Вршцу, Сомбору и Института
„Биосенс” из Новог Сада, а све
у склопу пројекта „The Fall of
1200”. Пројекат се базира на теренским истраживањима нових,
до сада неистражених археолошких локалитета, као и на примени најсавременијих геофизичких и хемијско-физичких
анализа свих сакупљених узорака. Руководилац пројекта је
проф. др Бари Молој, а теренских истраживања Мирослав
Бирцлин, који нам је објаснио
зашто је ово налазиште значајно и шта се на њему налази.
ПАНЧЕВАЦ: Који је био први
траг у истраживању и како тече сам процес рада на терену?
МИРОСЛАВ БИРЦЛИН: Неке ствари у вези са овим локалитетом сам ја лично открио
пре десетак година у склопу
другог пројекта, али се нисмо
ба ви ли овим ис тра жи ва њем
због недостатка финансијских
средстава. Сада смо од Министарства добили дозволу, а средства су обезбеђена преко пројекта Универзитета у Даблину.
Када знамо локацију налазишта, користе се геофизичке методе којима се могу детектовати структуре испод површине
земље. Ми смо ово открили користећи сателитске снимке. Професорка с љубљанског факултета Дарија Гросман прва га је
уочила. Иначе, ја сам с њом сарађивао пре десетак година када сам правио списак познатих
археолошких локалитета у јужном Банату. Тада сам их из
познате литературе пронашао
око петсто. Наиме, она је препознала да се на овом локалитету код Сакула налази насеље,
а касније је нас неколико колега детаљнијим истраживањем
открило да их од Панчева до
Кикинде има око шездесет. Та
насеља датирају оквирно од 1400.
до 1200. године п. н. е. Прошле
године смо прво вршили археолошко рекогносцирање терена
и сакупљали површинске налазе, а онда смо направили уговор о сарадњи ових неколико
установа како бисмо наставили
теренска истраживања заједно.
l Шта се тачно налази на
овим локалитетима?

– Схватили смо да се ради о
бе ле ги шкој кул ту ри ка сног
бронзаног доба. До тог периода постојао је сасвим другачији тип насеља, начина живота
и сахрањивања, а онда су највероватније наступиле миграције, па се све то променило.
Типично је да су људи кремирани и сахрањивани у урнама.
Свих тих шездесет насеља у Банату везано је за некрополе са
урнама, које су раније биле познате и истраживане. Насеља
овог периода до сада готово
нису била позната и истраживана.
l Шта сте нашли на локалитету на ком тренутно радите?
– Насеље које истражујемо
је једно од највећих. У њему
има тридесетак објеката за становање који се виде јасно, као
и три одбрамбена рова. Ми смо
откопали релативно мали простор, око тридесет квадрата. Открили смо један део куће, која
је веома осетљива. Мало је укопана, зидови су рађени од земље, а кров од прућа. То је мукотрпно ископавати, али добили смо сјајне податке. Сад знамо како ћемо приступити даљем истраживању. Међутим,
све се успорило и померило
због ситуације с коронавирусом.
l Шта тренутно можете да
радите?
– Узели смо бројне узорке
земље да би се видело која ја
разлика и који је хемијски и
физички састав објеката, испод,

изнад. Ти узорци (кости, угљенисано дрво) иду на датовање
C-14 анализом, којом се одређује апсолутна старост органских материјала. Ове анализе
ће нам дати хронолошке секвенце на основу којих ћемо
добити нова сазнања.
l Откуд интересовање професора са Универзитета у Даблину за ово поднебље?
– Професор је већ радио једно ископавање у сарадњи с Музејом у Кикинди, код Иђоша.
То је један стари познати лока-

и великим миграцијама и сукобима постоје трагови чак и у
старом Египту, где је Рамзес
III зауставио нападе „народа
са мора” 1176. године пре нове ере. Он истражује археолошке податке који су нам остали из тог периода миграције и
сукобе све од Аустрије и Мађарске до Грчке. Овај простор
му је посебно занимљив, јер
постоје бројне аналогије и везе
централног Балкана и југа Паноније с централном Европом,
Грчком и Егејом, а о том времену, наравно, немамо било
каквих писаних података.
l Колико је сарадња са овим
универзитетом омогућила да се
истраживања интензивирају?
– За бављење археологијом
потребан је велики ентузијазам, доста тога се тако и ради,
али студенти, радници, па смештај за екипу и храна, морају
да буду плаћени. Најбоље од
свега је то што сав материјал
који буде пронађен и сви резултати остају овде у Панчеву.
Све колеге укључене у пројекат биће аутори објављених радова, а они ће бити публиковани локално и на светском нивоу. То ће бити добро за популаризацију струке, нашег музеја и града.
l Ко све учествује у истраживању?
– У истраживањима учествују докторанд Кристина Пенезић са Института „Биосенс”,
музејски саветник – археолог

литет. Он је иначе покренуо
пројекат „The Fall of 1200” који истражује промене у миграцијама и сукобе у време чувеног Тројанског рата, када су
протоурбане културе централног Балкана, као и многе велике цивилизације нагло пропале у Егеји и Малој Азији. О
овим турбулентним временима

мр Драган Јовановић из Градског музеја Вршац, мр Ненад
Јончић из музеја у Сомбору,
Каролина Брујер, докторанд из
Канаде, Михајло Џамтовски,
дипломирани археолог из Панчева, као и бројне колеге из
других институција које ће вршити хемијске и физичке анализе налаза.

СТРИП-РЕЗИДЕНЦИЈА У ПАНЧЕВУ

Изабрана учесница програма
ноћу и уживао у магији коју
су на кошаркашком терену
приређивали момци из Чикага. Ова серија говори и о
померању сопствених граница, ненормалном таленту, великој амбицији, жељи за победом. Верујем да ће вам ова
серија открити и неке нове
детаље о најбољем кошаркашу који је играо у најбољем
тиму свих времена.
МУЗИКА: „Кафане и рокенрол”, „Излазим и нема ме”,
„Шта си то појео”, „Црвени
коњ” јесу песме које можете
пронаћи на компилацији „Попис” поводом тридесет година постојања групе „Канда,
Коџа и Небојша”. Инсталирајте апликацију „Spotify” ако
већ нисте и отпловите овог
лета поново на Медитеран,
Јамајку и Тибет са ККН.

Стрип-ауторка Ализе де Пин
(Alizee De Pin) изабрана је на
конкурсу за укрштене уметничке резиденције између Србије
и Француске и биће прва француска резиденткиња у Панчеву
у области стрипа. Ову одлуку је
донела комисија из Србије након уви да у портфолиje и
предлогe пројекaта трију кандидаткиња из ужег избора комисије из Ангулема, као и разматрања мотивационих писама
и биографија кандидаткиња.
Ализе де Пин развијаће на
резиденцији свој нови пројекат, стрип-албум од сто двадесет страна, који говори о нуклеарној катастрофи, по сценарију Жан-Франсоа Жилијарa,
директора организације „Гринпис” у Француској. Како оцењује комисија, њени радови су
уско повезани са актуелном
стварношћу, свакодневним животом ауторке и искуствима
која стиче кроз путовања и упознавање с новим људима и местима. Ализе де Пин заинтере со ва на је у свом ра ду за

истраживања социјалне, политичке и еколошке локалне сцене у Панчеву и Србији. Њене
пројекте одликује честа сарадња с научницима, истраживачима и новинарима на различи тим те ма ма ко је се ти чу

утицаја на њен актуелни пројекат, као и будући активистички рад у области стрипа.
Одабраној кандидаткињи биће обезбеђени смештај и атеље у Панчеву, уз стипендију и
по кри ве не пут не тро шко ве.

савременог живота. С обзиром
на то да она до сада није имала прилику да посети Србију,
комисија сматра да ће повезивање с локалном стрип-сценом
и упознавање са индустријским
наслеђем града Панчева имати

Резиденткиња ће своје радове
изложити на фестивалу „Нова” у Панчеву, који ће се у
овом граду одржати у децембру ове године.
Драгана Радановић биће прва резиденткиња из Србије у

Ку ћи ау то ра у Ан гу ле му у
Фран цу ској. Ову ау тор ку је
одабрала стручна комисија у
Француској, констатујући како су прича и угао којим је ауторка одабрала да је исприча
интересантни и да то вреди
развијати у оквиру резиденције. Радановићева је за конкурс пријавила пројекат „Нова слика детињства – експерименти”, који истражује конструкцију детињства у стриповима и проналази нове начине приповедања о том животном периоду.
Подсећамо да је у оквиру
посете председника Републике Француске Емануела Макр о на пот пи сан спо ра зум о
сарадњи у области културе и
стрипа између француских и
српских институција. Пројекат „Укрштене уметничке резиденције из области стрипа
Србија–Француска” резултат
је тог споразума и подразуме ва ус по ста вља ње пр ве
стрип-резиденције између две
земље.
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ПАНЧЕВЦИ КОЈИ ТРЧЕ МАРАТОНЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ИМА НЕЧЕГ У ТОМ СПОРТУ
Ко једном обује патике и крене да трчи, тешко да ће икада престати, осим
ако га не спречи нека повреда. Промене у телу за време трчања благотворне су, а једино што вам треба јесу
одговарајућа обућа и мало времена.
Можда је баш сада прави тренутак да
почнете…

Промоција здравог живота
Жељко Зељковић (43) запослен је у
Казнено-поправном заводу Панчево,
а трчи од 2014. године, највише из
здравствених разлога.
– Трчим ултрамаратоне и маратоне, па морам да одржавам форму тако што дневно трчим око двадесет
километара – прича Жељко.
Он је свој први маратон истрчао
2015. године у Новом Саду, а сада
укупно има преко седамдесет пет маратонских и ултрамаратонских трка.
Поносан је на своје учешће на два
европска и једном светском првенству
у трчању на двадесет четири сата. Како каже, планира да у наредним годинама истрчи Монблан (Француска, 170
км), Спартатлон (Грчка, 246 км) и „Трку дивова” (Алпи, Италија, 330 км,
24.000 м надморске висине), а да после тога оде у заслужену пензију када
су ултрамаратони у питању.

Александра Маринков
истрчаних маратона које то потврђују. Можда бих издвојила треће место
на Београдском маратону 2017. године – прича она.
Као члан АК-а „Динамо” из Панчева и део репрезентације Србије наступала је неколико пута на највећим
атлетским такмичењима. Трчала је
маратоне у Србији, Хрватској, Словенији, Грчкој и Чешкој.

Без заустављања

Љиљана Тасић (55) економиста је у пензији и
трчањем се бави годинама.
– Да ми је пре двадесет година неко рекао
да ћу трчати маратоне,
не бих му веровала, јер
ме је трчање од свих активности најмање привлачило. Међутим, моја снажна потреба за физичком активношћу и
чињеница да могу тиме
да се бавим било кад,
потпуно независно од
Жељко Зељковић других, учинила је да
заволим трчање – прича
– Мислим да ме је трчање приву- Љиљана.
кло јер се увек трудим да померим
Она је почела полако, уз скромнеке своје границе. Леп је осећај кад не удаљености од једног до пет
прођеш кроз циљну капију, а при то- километара, па полако до првог
ме си остварио резултат којим си по- полумаратона, истрчаног у Беобедио себе. Овим што радим волео граду 2009. године.
бих да будем пример деци да се баве
– Трчала сам дужине од десетрчањем и спортом. Надам се да ће так километара и покоји полумаПанчево као град имати неки град- ратон, а онда кад сам схватила да
ски полумаратон и маратон, јер то полумаратон више није изазов за
спаја људе и промовише здрав живот мене, пожелела сам да истрчим
– каже Жељко.
и маратон. Први је био у Араду
Захваљујући трчању он је упознао 2015. године. То се десило сасвим
много људи из других градова и држа- случајно, на наговор пријатеља,
ва и обишао много занимљивих места. јер ми је била жеља да први ма– Трчање спаја људе и то је велико ратон истрчим исте те године у
богатство – закључује он.
Њујорку, али тај маратон је био
тек трећи по реду – објашњава
Хормон среће
она.
Александра Маринков (33) бави се
Допао јој се изазов и наставила
трчањем од основне школе, када је је даље да трчи маратоне, али и
на наговор породице и брата кренула ултрамаратоне.
да тренира атлетику.
– Трчала сам трке на двадесет
Она објашњава да не треба више од четири сата и ултрамаратоне раздва-три месеца да би неко ушао у личитих дужина, од педесет до сто
форму, али је ипак све индивидуално. тридесет пет километара. Жеља ми је
– Свој први маратон сам истрчала да истрчим сто маратона, мада знам
2016. године у Љубљани. Да би се не- и сада да ту нећу стати – каже она.
ко квалитетно припремио и истрчао
Својим великим успехом сматра
ову стазу без последица и повреда, учествовање на ултрамаратону на Монпотребно је да се припрема од чети- блану иако није успела да заврши
ри до шест месеци. Увек је боље дуже трку.
тренирати и навикавати ноге, а посебно мозак на дистанцу од 42.145 м Никада није касно
– објашњава Александра.
Мирко Војиновић (54) професор je
Најважније код трчања јесте бити математике у Гимназији. Почео је да
здрав и имати добре патике. Александра каже да је важан и циљ
због ког неко трчи.
– Волим тај осећај слободе покрета и ума. Трчање ослобађа хормон среће ендорфин. Кад имате
удаљеност коју морате да претрчите, некад је психичка препрека
већа од физичке. Није лако ни тренирати по најтежим временским
условима, по снегу и киши или на
екстремној врућини – прича она.
Александра трчи три-четири
пута недељно на различитим дистанцама, у зависности од тога за
какву се трку спрема и каквог је
здравља. Углавном је то десет до
петнаест километара, а понекад
и тридесет, када планира одлазак на маратон.
– Мој највећи успех је број гоМирко Војиновић
дина у атлетици и медаље после

трчи пре нешто више од четири године и каже да је то доказ да никад
није касно да се одлучите за неку
промену у животу. Досад је истрчао сто тридесет полумаратона
и десетак маратона.
– Почетак мог трчања није везан за скидање килаже, већ за то
да се бавим нечим здравим. Почео сам на наговор супруге и
убрзо се „заразио” и придружио
„Маратонцима Панчево” – прича
Мирко.
Он каже да је за оне који су рекреативци потребно око три месеца да се спреме да истрче, тј.
преживе први маратон.
– Ја сам то успешно извео у
педесетој години, 2016. године
у Ротердаму, а да сам пре тога
имао само једну трку, и то полумаратон, што баш и није било
паметно, али је било успешно! –
каже он.
Да би се неко озбиљно бавио
трчањем, битно је да буде спреман и физички и психички, а обућа
мора да је удобна и разгажена.
– Леп осећај је успешно завршити
трку и евентуално добити пехар... Али

У почетку је трчао кросеве и на краћим стазама, а на дуже је кренуо пре
шест година.
– Почео сам да трчим из љубави
према спорту, а касније да бих смањио килажу. Увек ми је било потребно око месец дана да се вратим у форму, док је за маратон то и по два месеца. Први маратон сам истрчао у фебруару 2015. Београду (ЗАК маратон)
у шездесет првој години, а најбољи
резултат ми је на Београдском маратону 2015, од три сата и тридесет минута – објашњава Маринко.
Сматра да би свако могао да трчи
ако му то здравље дозвољава.
– Најлепше ми је дружење пред трку и велико задовољство кад прођем
кроз циљ. Током трке се често питам
шта ми је то требало, али кад завршим, већ размишљам где ће се одржати следећа – каже он.
Тежи да стално поправља сопствене резултате, а своју жељу да истрчи

можда је још лепше дружење с тркачима пре и после трке, што је често
прави разлог доласка, а не постизање
резултата. Када је у питању мотивација, мени је увек важно да оборим
лични рекорд, а волим да
претрчим и неку екстремну дужину. Циљ ми је да
истрчим маратон за мање
од три и по сата, што замало нисам успео у Љубљани прошле године. Својим највећим успехом сматрам не једну трку, већ целу 2018. годину, када сам
истрчао седамдесет три трке, од којих је било педесет шест полумаратона –
каже Мирко.
Његови недељни тренинзи се састоје од четири до
пет трчања на разним дужинама, од пет километара до двадесет једног километра, у зависности од
темпа и друштва с којим трчи.
– Углавном недељно претрчим око
50 км, а месечно око 200 км, док при
спремању за маратон то буде и до 300
км месечно – закључује он.

На путу до стотке
Маринко Кнежевић (65) пензионер
је, а трчањем се бави од средње школе.

Године 1949. четири кинеске
ими грант ки ње
повезане губитком и надом у
бољу будућност
формирају у Сан
Франциску Клуб
радости и среће. Сваке недеље оне се састају да се госте ђаконијама, играју мађанг и причају
приче о томе шта су све оставиле за
собом у Кини. Њихове ћерке рођене у Америци, које никада нису чуле те приче, сматрају да им мајке
не могу помоћи својим саветима
све док кроз сопствене унутрашње
кризе не открију колико тога заправо вуку из њихове прошлости.
Ејми Тан врло проницљиво истражује везе између мајки и ћерки,
каткад болне, каткад нежне, но
увек дубоке. Ејми Тан вешто увлачи читаоце у животе својих јунака
пуне тајни.
Два читаоца који до 19. августа, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Где налазите радост и срећу?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Маринко Кнежевић
двадесет четири сата остварио је пре
три године у Атини.
– За највећи успех сматрам одличан ре зул тат на Бе о град ском ма ратону (три и по сата), а циљ који
сам поставио је истрчаних сто маратона, чиме ћу ући у „Клуб 100”. Засад имам се дам де сет три – ка же
мотивисано.
Он недељно трчи шест пута, десет
до двадесет километара, у зависности од тога за коју се трку спрема.

Физички и психички максимум

Љиљана Тасић

Клуб радости
и среће

Милан Гверо (45) запослен је у „Петрохемији” двадесет пет година. Отац
је двоје деце, а трчањем се бави рекреативно десетак година.
– До сада ми је највећи успех био
што сам истрчао 104 км планинске
трке на Јахорини. Наравно, циљ ми
је да пређем још више – каже Милан.
С обзиром на то да трчи заједно
са супругом, тренинге прилагођавају послу, обавезама око деце, њиховим тренинзима, али углавном нађу
сат и по времена за трчање сваки
други дан.
– Да бисте трчали маратон или ултрамаратон, треба да сте здрави и у
доброј форми током целе године,
тако да и када је топло као сад, или
хладно, морате да тренирате. Мара-

Покров таме
Од данас у
књижарама
широм Србије
можете купити
најновију књигу нашег прослављеног писца Душана
Микље. Трилер
под називом
„Покров таме”
динамична је и
интригантна књига у чијем је средишту прича о трговини оружјем,
закулисни аспекти таквих радњи,
скривени детаљи и појединости које не можемо ни да замислимо.
Љубитељи напетих трилера од
данас могу обогатити своју библиотеку књигом коју неће испуштати из руку. Ово дело поставља ултимативно питање: да ли човек може остати хуман у свету који је
утемељен на злу, свету који креирају самовољни појединци вођени
личним интересима?
Два читаоца који до 19. августа, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Шта за вас значи реч тама?”, на гра ди ће мо по јед ном
књигом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Милан Гверо
тон је тешка и лепа дисциплина јер
од вас тражи максимум, колико физички, толико и психички. Наравно
да трчање није једини вид тренирања, ту је вожња бицикла и планинаре ње. На ме ра вам да се ба вим
трчањем докле год будем могао –
закључује он.
Мирјана Марић

У прошлом броју смо вас питали
коју боју цвећа купујете другима и
зашто. Књиге из „Вулкана” добиће
аутори следећих порука:
„Углавном купим шарени букет,
па тако шансе да сам промашио
боју сводим на минимум – бар једна ће бити права.” 064/2201...
„Једино цвеће које купујем су
чоколадне ружице на врху торте.
А коме их купујем? Па себи, разуме се.” 065/3144...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање како одржати позитивну енергију:
„Јести пуно чоколаде и читати
добре књиге!” 064/3673...
„Мени је то пошло за руком тако што сам се развела.” 064/3159...
Д. К.
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НАШ ГОСТ: ПЕТАР ЈАЊАТОВИЋ, ПУБЛИЦИСТА, НОВИНАР И МУЗИЧКИ КРИТИЧАР

БЕЖАО САМ ОД ЛОШЕ МУЗИКЕ

ПАНЧЕВАЦ: Како је кренуло
интересовање за новинарство?
ПЕТАР ЈАЊАТОВИЋ: Увек
сам волео да пишем и да читам, али нисам имао амбиције
да се бавим књижевношћу. Идеја о новинарству је била недостижна, па сам чак уписао Правни факултет, што говори о томе колико сам имао поверења
у себе. Међутим, сплет околности ме је одвео на радио. А врло брзо сам почео и да пишем.
У време када сам ја почињао, средином седамдесетих,
било је жанровски најразноврснијих новина. Имали смо новине као што је био „Старт”,
који је имао изузетно квалитетне интервјуе и текстове, али
обнажене жене на насловној
страни. Иако из данашње перспективе изгледа лудачки, било је супер. То је била верзија
интелигентног југословенског
„Плејбоја”. Када ми је изашао
први текст у овим новинама,
недељу дана сам га носио под
мишком, као случајно.
l Ка ко сте за ра ди ли свој
први хонорар?
– Свој први хонорар сам добио са осамнаест година на радију, а први текст ми је изашао у омла дин ском ли сту
„Здраво” који је покренула „Политика”. Тамо ме је одвео Никола Караклајић с Радио Београда и упознао са уредницом
Вером Смиљанић. Она је препознала да сам лик на терену,
у дослуху с младима. Прихватили су поједине рубрике које
сам предложио, а у првом броју је изашао мој текст и на насловној страни се налазила најава и слика мог пријатеља Ивана Павићевића ког сам интервјуисао. Он је причао о својим
аутостоперским авантурама и
свом сусрету са шефом италијанске Комунистичке партије
Енриком Берлингвером.
l Да ли је тада био престиж
радити као новинар?
– Ми смо имали много хероја новинара, као што су Мира Радојчић, Милан Влајчић,
Тирнанић... Када су ти се јављали матори новинари, као
да си до био чин, јер су те
препознaвали као део екипе. И
популарна литература је била
другачија. Мома Капор је био
звезда као „Бијело дугме”. Он
је пуно писао за новине и утицао на гомилу људи својим сентименталним, носталгичним
писањем. Новинарство је имало ту ноту, да можеш да пишеш о различитим стварима
које нису вест. Такав је био и
„Репортер”, српска сиротињска
ва ри јан та „Ста р та”. Би ло је

добрих текстова, али и голих
жена, само на лошијој хартији. Кад год сам отишао и шта
год да сам им понудио, они су
били заинтересовани. Да сам
имао сам идеја и времена, могао сам да објављујем двадесет
текстова месечно, али онда бих
се претворио у тезгароша.
l Ка ко сте ушли у свет
музичког новинарства?
– Нисам имао идеју да постанем музички новинар. Волео сам музику, а писао сам о
свачему, о позоришту, књижевности, али сам се увек вртео
око популарне културе. Сећам
се да сам једном за „Џубокс”
писао приказ књиге „Калифорнијски блуз”, затим о панк представи на „Битефу”. Међутим,
Владислав Бајац ме је позвао
када је почео да припрема емисију „Ритам срца” на „Студију
Б” да будем музички уредник.
И тако је почело. Ја сам довео
Драгана Кремера и заједно смо
радили музички део. Онда је
почео нови талас и све се дешавало око рокенрола. Малопомало, почели су да ме представљају као рок критичара.
Дуго сам мислио да сам новинар опште праксе, али онда
сам схватио да се већина ствари које радим врти око музике. Да није било новог таласа,
мислим да не бих постао музички новинар, јер то је био

најмудријих одлука у животу,
а чак је нисам донео главом,
већ је то био инстинкт.
l То су би ле тур бу лент не
године, бомбардовање…
– Сећам се, када је било бомбардовање, дежурао сам ноћу.
Десило се чак да сам радио
стендап испред запаљене фабрике. Ја као рок критичар који се зеза по концертима те вечери сам био ратни извештач.
Имао сам осећај поноса, јер су
Б92 угасили одмах, а онда су
сви у Београду открили да у неком делу стана могу да чују Радио Панчево. Ми смо стварно
радили објективне вести. Људи
су почели да нас слушају масовно. Када сам преко дана возио бицикл, довикивали су за
мном: „Радио Панчево!” То је
уливало храброст. Ми смо, на
пример, од када је почело бомбардовање, па до краја, пуштали инструментале. Нисам желео да ризикујем да иду вести о
погибији недужних људи, а да
ми пуштамо неукусну музику.
Пуштали смо рок, џез и класику и изгурали седамдесет седам дана. То је био феноменалан осећај. Имало је и тарапеутску димензију, да некога смиримо. Била је једна интересантна ситуација када је срушен „невидљиви”. Био сам једини
мушкарац у редакцији те ноћи.
Стигла је вест да је ави он

ФОТО: З. КОЛАР ПРО

Петар Јањатовић (64) рођен је
и живи у Београду. Новинарску каријеру је започео на Радио Београду, а један период
је провео и као музички уредник на РТВ Панчеву.
Сарађивао је с листовима
„Здраво”, „Џубокс”, „Старт”,
„Политикин забавник”, НИН,
„Време”, „Дуга”, „Репортер”,
„Супер Тин”, „XZ zabava”, „Политика”, „Die Tageszeitung” и
многим омладинским часописима широм бивше Југославије. Био је дописник часописа
„Билборд”, сарадник радио-станица Би-Би-Си и „Слободна
Европа”. Од 2003. до 2005. био
је у жирију емисије „Идол”, a
од 2006. до 2012. године је на
Радију Б92 с Томиславом Грујићем припремао емисију „Јубокс”. Од 2003. године представник је хрватске издавачке
куће „Далас рекордс” за Србију.
Написао је књиге „Другом
страном – Алманах новог таласа у СФРЈ” (коаутори Давид
Ал ба ха ри, Дра ган Кре мер,
1983), „Песме братства и детињства” (Антологија рок поезије СФРЈ 1967–1991) и „Екс
ЈУ рок енциклопедију 1960–
2015” („Геопоетика”), која је
до сада имала четири издања.

Петар Јањатовић
заводљив посао. Одеш на концерт у Загреб на један, а останеш седам дана. Један бенд те
стрпа у комби и одвезе у Опатију где су имали свирку, други те зове овамо, трећи тамо…
l И писали сте и радили на
радију све време.
– Пријало ми је шетање између радија и новина. На телевизију ме нико није звао, она је
увек била елитна. Када гледам
из данашње перспективе, тада
је све било лако. Никада нисам
позвао и рекао: „Ја бих да радим”. Седели смо по кафанама
и причали. Онда неко каже: „Хајде ми то напиши”. Можда сам
и могао да употребим контакте
понекад, али нисам. Волео сам
да будем фриленсер и да у јулу
одем у Европу стопом и вратим
се крајем августа. Ја себе годинама нисам доживљавао као амбициозног, али су ме други људи доживљавали тако. Увек сам
волео да пишем и уживао сам у
томе. Ваљда, кад за нешто гризеш, то у ствари и јесте амбиција. Мој први стални посао био је
тек 1997. на РТВ Панчеву.
l Како сте отишли на РТВ
Панчево?
– Уредница Офелија Бацковић ме је звала и понудила да
радим. Могао сам да бирам да
ли ћу бити хонорарац или ћу
бити стално запослен. Пошто
сам као мали волео књигу „Дружина Пере Квржице”, осећао
сам се као да сам дошао у стару напуштену кућу коју ћемо
заједно да средимо. Многи су
ми сугерисали у смислу шта
ми је то требало да одем у Панчево, али сада могу да кажем
да ми је то би ла јед на од

срушен, али Офелија је била
опрезна, плашила се да вест није измишљена. Међутим, у једном тренутку је на телевизији
видела кадар како у Белу кућу
улази генерал црн у лицу од беса и само је подигла вест и дала
новинарки да прочита, али сам
ја замолио да ја то урадим. На
крају је ишла реченица: „У саставу америчког ваздухопловства је сто шездесет пет невидљивих”, а ја сам додао: „Пардон, сто шездесет четири”, и пустио Точка како свира блуз верзију песме „Марш на Дрину”.
Тако ми је село. Био сам националиста једне ноћи, накратко.
Касније сам упознао човека
који је срушио авион. Упознали смо се и дао ми је своју визиткарту. Рекао је да је чуо шта
сам урадио. Осећао сам се баш
добро.
l Какав је осећај био доћи
из престонице у Панчево?
– Деловаће као када музичари говоре: „Ви сте наша најбоља публика”. Али осећао сам,
када пређем тамишки мост, како се опуштам. Запослени на
радију – тонци, сарадници, били су углавном музичари и чланови бендова, и мислили су да
ћу доћи да заводим ред. Међутим, говорили смо истим језиком. Овде сам схватио како се
у мањем граду брже решавају
административни проблеми, а
такође ми је пријало дружење с
људима по баштама кафана.
Многи су мислили да сам рођен и да живим у Панчеву. Једино ми је било тешко да путујем. Али, ето, и ту су се дешавале интересантне ствари. Било
је тешко време и гледао сам да

уштедим на превозу, па сам
остављао ауто код моста, а затим стопирао до Панчева. Једног понедељка сам журио на
редакцијски састанак, али нисам имао среће да устoпирам
ауто. Као старији стопер, стајао
сам на крају реда, али су нонстоп долазили нови клинци и
одлазили, и то је трајало. У једном тренутку су стајале два пута по две девојке и прилазио је
напуцан „мерцедес” с париским
таблицама. Помислио сам да
ће гастарбајтер да покупи клинке, таман остајем сам, па ћу нешто зауставити. Међутим, „мерцедес” је стао поред мене, отвара се прозор и возач каже: „Хајде, Перо, да те возим на посао”.
То је био Горан Бреговић.
l Које сте све емисије радили на РТВ Панчеву?
– Имао сам емисију „Другом страном”. Када сам почео
да радим овде, био сам у најинтензивнијем процесу писања књиге. Имао сам енормну
количину музике с простора
екс-Југославије о којој се овде
ништа није знало. Фокусирао
сам се на те актуелности. Радили смо укључења, а одлазио
сам и на концерте у Сарајево и
друге градове. Имали смо и
емисију „Увозни интервју”, радили смо преводе и синхронизовали интервјуе са страним
музичарима које су слале дискографске куће. Такође сам понедељком за телевизију радио
емисију „Светлости велеграда”,
која је трајала педесет пет минута. Било је тешко наћи четири саговорника месечно, а да
за то постоји разлог. Неки су
били актуелни, али нису били
причљиви, па је било тешко
испунити време.
l Колико је задовољство било писати „Екс ЈУ рок енциклопедију”, која је имала до
сада четири издања?
– Почео сам 1993. године,
када веза с Хрватском и Босном није постојала, као ни интернет. Копао сам по старим
новинама, гледао своје текстове, причао с људима. Шездесете ми нису биле познате, јер
сам био клинац, али сам налазио фанатике и седео данима с
њима. Право је задовољство када напишеш детаљно нечију
биографију и пустиш да одлежи десет-петнаест дана. Често
сам имао осећај да сам као филателисти, којима увек фали
одређена марка, а онда када
пронађу оно што им недостаје,
нема веће среће. Без везе ми је
било само када сам писао о
бендовима које не волим, али
сам се трудио да се то не види.
l На шта сте највише поносни?
– Најважнија ствар у животу
коју сам урадио је управо „Екс
ЈУ рок енциклопедија”. По њој
сам највише препознатљив. Поносан сам на то да сам деведесет посто времена радио оно
што волим. Тек много касније
сам чуо за реченицу: „Ако радиш оно што волиш, значи да
ниси радио ниједан дан у животу”. Нисам никада вређао људе. Чак су ми замерали да стално пишем позитивно. Просто
нисам желео да се бавим лошом музиком и лошом књигом, осим ако не постане много популарна. Онда сам рачунао да је штеточина. Волим да
указујем људима на лепе и квалитетне ствари. Такође ти годи
за сујету, када се појавиш негде да ти се људи насмеше. Сећам се, када сам радио радијске емисије, да сам једном стајао у месари и изговорио: „Триста грама млевеног”, а жена у
реду се тргла и изговорила: „’Јубокс’, Б92 недељом. Је л’ да?”
Не може да ти не буде драго.
Све ове године сам провео с
финим људима и имао сам ту
врсту луксуза да с лошим немам никаквог контакта.
Мирјана Марић

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ

Ко је био капетан Коча
Кочина улица се протеже од
Змај Јове Јовановића до Браће Јовановић и припада територији Месне заједнице Котеж. Од 1891. до 1918. била
је, у складу с равноправношћу
трију језика, Franz Gasse, Ferencz utcza, Фрањина (по цару Фрањи Јосифу), а наредне
три године у Краљевини СХС
само Фрањина. Тек 1921. названа је по Кочи Анђелковићу. Немачки окупатор јој је
1941. дао име војсковође из
17. века Валенштајна, а од
1944. до данас је опет Кочина... А ево ко је он био.
У жељи да заштити своје
интересе на Балкану, Аустрија је у 18. веку развила живу
пропагандну и шпијунску делатност у Србији. У зиму 1787.
године од Срба који су пред
Турцима бежали преко Саве и Дунава Аустријанци су формирали посебне доброво љач ке че те,
фрајкоре, и за
њих организовали војничку
обуку.
Главни заповедник српског фрајкора
био је активни
аустријски мајор Михаило Михаљевић, а један од
угледнијих команданата био је Радич Петровић, трговац и авантуриста. У
његовој чети били су, између
осталих, млади Карађорђе Петровић и Коча Анђелковић,
из Пањевца код Јагодине.
Пре аустријско-турског рата 1788. био је један од најугледнијих трговаца стоком и
тај га је посао повезивао са
српским трговцима у Аустрији. Коча је с братом Петром у
јулу 1787, због турског терора, с породицом пребегао у
Ковин у Банату, где је добио
празну кућу и земљу.
Кад је у јануару 1788. Аустрија ушла у рат с Турском,
Коча се истакао храброшћу и
одлучношћу. Командујући једном четом, вратио се у Србију и заузео Пожаревац. После
тог успеха отерао је Турке и
из Хасан-пашине, данас Смедеревске Паланке, Баточине
и Багрдана. То му је донело
углед и славу, па су му прилазили нови борци и убрзо је

његова чета постала неколико пута бројнија. Једно време
је имао чак пет стотина бораца. Област коју је ослободио
названа је Кочина крајина, а
он је наставио поход и чак
заузео Крагујевац. После тога је имао уз себе 3.000 бораца.
Али Турцима је снабдевање Београда било веома важна ствар и они су предузели
јаку офанзиву да деблокирају пут моравском долином.
Недовољно помаган од аустријске војске, морао је узмакнути пред надмоћнијом
турском снагом. Српске чете,
остављене без икакве подршке Аустријанаца, за чији су
рачун иначе ратовале, нису
могле да задрже налет Турака, које је предводио вођа београдских јаничара, сурови Дели Ахмет.
Средином априла 1788. успео је
Дели Ахмет да
разбије Кочу и
да га натера на
повлачење све
до Пожаревца.
Ода тле се
преко Дунава
вратио у Ковин. Ту је у његовој чети дошло до раздора:
борци су му замерали самовољу и то
да је грамзив, да плен не
дели равноправно. Из Ковина се у крај око Јагодине вратио с мањим бројем бораца,
али су Турци сада били јачи
и он није могао да понови раније војничке успехе.
Турска офанзива је настављена и у Банату, а у њој је
1791. године настрадао и Коча Анђелковић. Он је бранио
рударско место Брзаску, па
је, пише Владимир Ћоровић,
„издајом и кукавичлуком неких влашких одреда био опкољен и заробљен”. Кочу и
његове саборце Турци су набили на колац у Текији, на
српској страни Дунава.
Његово родно место Пањевац код Јагодине тридесетих
година двадесетог века променило је назив у Кочино Село, а песма „Капетан Коча путује, путује, / Капетан Коча
путује / Он иде у турско, избавља све српско / Капетан Коча путује...” пева се и данас.

IN ME MO RI AM

Милан Бокшан Стева
У понедељак, 10. августа, заувек
нас је напустио Милан Бокшан.
Поред тога што је од најранијег
детињства дао печат својој 61. генерацији, оставио је дубок траг у
животу Панчева. Слободно се може рећи да је обележио једну епоху, тачније бурне деценије наше
вароши.
Милан Бокшан је завршио Правни факултет Универзитета у Београду, а његова каријера је била таква да је умео често у шали да каже како је од малих ногу
постао директор и да му је то једино радно место. У свим
колективима где је радио оставио је неизбрисив траг, био
је пре свега колега, пријатељ, па тек онда директор.
Од 1990. до 1996. године био је заменик директора Студентске задруге Панчево, затим од 1996. до 2004. директор
ЗП „ЗАП 96” Панчево, а истовремено (од 1994. до 2004)
био је и главни ревизор задружног пословања, као и председник УО омладинских и студентских задруга Србије.
Помоћник директора Републичке дирекције за путеве
био је до 2004. године, а после од 2004. до 2010. директор
ЈКП-а „Хигијена” Панчево. Од 2013. био је извршни директор у „Хигијени” и председник НО ЈКП-а „Зеленило”.
Но није то једино по чему ће овај град Милана Бокшана
носити у сећању. Био је то врло даровит човек. Талентован за многе ствари. Правник по занимању, драгоцен и
разноврстан у животу и битисању. Редак човек, ретка доброта у Стеви, чији је живот до последњих дана био посвећен креирању боље друштвене заједнице.
Породица је у њему имала ослонац, колеге искреног
пријатеља, другари брата за цео живот, а запослени не
директора, већ пре свега човека који је умео да сагледа
све њихове људске слабости и животне муке... Једном
речју – велики другар и велики пријатељ, човек који је
имао своје принципе вредне поштовања.
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НАШИ У БЕЛОМ СВЕТУ: ДЕЈАН ЋУЋА У СУРИНАМУ, ВИЈЕТНАМУ, МАЛЕЗИЈИ, КИНИ, ИНДИЈИ...

ТРАГОМ НАФТЕ ДО ЕГЗОТИЧНИХ ДЕСТИНАЦИЈА
Велики број наших суграђана
отиснуо се у бели свет у потрази за издашнијим извором егзистенције, а „Панчевац” им у
овој рубрици пружа прилику
да опишу места на којима су
провели незаборавне дане и
укажу на особености тих поднебља и људи.
У актуелном броју суграђанин Дејан Ћућа, некадашњи
радник Рафинерије нафте Панчево, а сада упосленик великих светских петролејских компанија, представиће из свог
угла неке од најживописнијих
држава на свету, попут Суринама, Вијетнама, Малезије, Индије, Кине...
Када се наш четрдесетседмогодишњи суграђанин Дејан Ћућа запослио у Рафинерији нафте Панчево, 1995. године, није
могао да наслути ни делић оног
што га чека у професионалном
смислу, нити да у најлуђим
сновима замисли на које ће га
све бајковите стране света посао одвести...
– У почетку сам радио као
портир, чак и онда када су 1999.
године тамо падале бомбе, када је Рафинерија била толико
разваљена да сам био готово
убеђен да јој нема спаса, а био
сам и прилично забринут за егзистенцију. Но како је све то
релативно брзо поново профункционисало, 2005. године
пребацио сам се на постројење
FCC, на којем сам успео добро
да избрусим занат компресористе, што ми је била референца за даље напредовање када су Руси преузели НИС и решили да праве нова постројења. Тако сам се 2011. године
јавио на интерни конкурс, успешно прошао обуку и обрео се
на новом радном месту – почиње Дејан причу.

Свет под ногама: Дејан Ћућа на кули „Петронас” у Куала Лумпуру
свега на извлачењу новца. Притом је, поред других проблема, и опрема била лоша, али
рафинерија је некако стартовала, што се на крају исплатило и њима и мени. Баш у време истека мог уговора дошао
сам у сукоб са извесним управни ком, ко јег сам, ми слим
оправдано, назвао расистом. То
је уједно била и кап која је прелила чашу, јер сам једва чекао

унутрашњости људска нога малтене није крочила.
– С друге стране, имају триста километара обале, али ниједну плажу, јер је због близине
делте Амазона свугде муљ. Стога сви живе на реци Суринам,
без обзира на то што је то река
која има највише пирана на свету, а поред тих крволочних риба, велика опасност прети и од
кајмана, анаконди и јагуара.

Од „трновите” Јужне
Америке...
А онда му се, на основу стеченог знања и након краћег „кокетирања” са страним послодавцима преко интернета, 2015.
године осмехнула срећа – стигао му је позив ни мање ни више него за Суринам. Али, као
и сваки пут до звезда, и овај је
кренуо „преко трња”, може се
рећи – из амазонске мочваре...
– У тој малој и необичној земљи, опасаној џунглама Јужне
Америке, грађена је нека мала
рафинерија, чијем је менаџменту био потребан неко са искуством у стартовању постројења за хидрокрековање. Тако
су, преко неке холандске компаније, дошли до мене. Било
је много притисака у почетку,
јер су у фирми владали разноразни односи засновани пре

Успешни суграђанин освојио и Кинески зид
да одем од тог јавашлука. Ипак,
захваљујући мом „пионирском
подухвату”, тамо је отишло двадесетак Панчеваца и зарадило
ве ли ке па ре – го во ри овај
суграђанин.
Према његовим речима, Суринам је чудна земља, па иако
је величине Србије, тамо живи
све га пет сто хи ља да љу ди,
углавном у појасу око главног
града Парамариба, док на седамдесет одсто територије у

С „ПАН ЧЕВ ЦЕМ” И РА ЖА МА НА
КА РИП СКОМ ОСТР ВУ КУ РА САО

Док је радио у Суринаму, Дејан није одолео искушењу да
с породицом сврати на прелепо карипско острво Курасао.
– Тада сам схватио да је на
Карибима главни туристички акценат на хедонизму, пре
свега на проституцији. То се
нама, наравно, није допало,
па смо изнајмили аутомобил
и обилазили острво. И наишли

на, по мом ми шље њу,
најлепшe место на свету на
које сам икада закорачио –
плажу Cas abao. Помислио
сам у тренутку: хоћу да умрем
овде или бесконачно да живим! Такве боје нигде нисам
видео, а кад ускочиш у море,
че ка те ве ли чан стве на и
доброћудна ража манта... –
истиче Дејан.

Иначе, ова држава била је холандска колонија до 1976. године, па свако ко се до тог момента тамо родио, има право
на холандско држављанство, попут некадашњих фудбалских
звезда: Гулита, Рајкарда, Давидса... У њој живи пет нација и
малтене сви говоре језиком таки-таки, који је мешавина холандског, немачког и енглеског,
а поред нешто мало белаца и
Индијанаца, ту су и бројни Индуси и Кинези, као и потомци
робова, због чије трговине је Суринам био стратешка тачка као
најкраћи пут од Африке до Америке. Из тог разлога су некада
давно Холанђани са Енглезима
трампили данашњи Њујорк за
ову јужноамеричку државицу.
Сада нема више званичне трговине људима, али су проституција и дрога и те како легалне,
што доводи бројне љубитеље таквог провода, па и житеље Француске Гвајане, где се налазе
европски свемирски програм,
као и највећа група Легије странаца. Најжалосније што сам тамо
видео јесте то што се малолетне
Венецуеланке, због катастрофалног стања у својој држави, у
Парамарибу продају за тањир
супе или хлеб – наводи Дејан.

... до срећне Азије
Ћућа је потом паузирао годину и по дана, па око три месеца поново радио у панчевачкој
Рафинерији, да би му једног
лепог дана стигла „златна кочија”, то јест позив од француског „Аксенса”.
– Реч је о јединој европској
компанији која продаје техно-

логију за прераду нафте, а у
том моменту су им били неопходни људи који могу да имплементирају технологију од
постављања опреме до стартовања. И тако сам осам месеци
провео у Вијетнаму како бих
учествовао у изградњи потпуно нове рафинерије. Иако сам
се тада први пут сусрео и са
со фи сти ци ра ном ја пан ском
технологијом, у професионалном смислу сам уживао у сваком дану, јер смо сва постројења стартовали беспрекорно.
Други добитак био је сам Вијетнам, без обзира на то што је
сиромашан и једнопартијски
устројен и што се тамо продају
само домаћи производи. С друге стране, они су на видљивом
развојном путу, и то по кинеском моделу, али главни бенефит су им незамисливо срећни људи, за разлику од оних у
најмногољуднијој земљи. Толико су добри да би ти дали
све што им затражиш, а притом су и веома лепи, па би осам
од десет жена могло да конкурише за мис. Посетио сам и
Ханој, исконски азијски град,
чије су највеће богатство такође управо људи. Они дословце
живе на улицама, па се на тротоарима на сваком кораку спрема клопа и шири хиљаду миомириса. Иако се труде и да продају све и свашта, то раде на
неки бескрајно шармантан начин – одушевљен је Дејан.
Он је потом извесно време
у Кини учествовао у изградњи
једне од највећих рафинерија
на све ту, ко ја и ни је би ла
предвиђена за производњу горива, већ сировине за прављење пластике.
– Искуство ми је у професионалном смислу било крајње
несвакидашње, јер је нешто
што треба да се гради пет година, власник, кинески милијардер, којег сам чак и упознао, исфорсирао за две. Последица тога била је језива:
преко сто мртвих радника. С
друге стране, имао сам прилике да видим чувени Кинески зид или да се возим њиховим возовима, који достижу
брзину и до 400 километара
на сат. Фасцинирао ме је и Забрањени град у Пекингу, иначе препуном модерних импресивних грађевина. Што се самих Кинеза тиче, веома су ми
чудни и некако одбојни. Памтим и једну бизарну пословну
вечеру, када су специјално за
мене припремили пса! Нарав-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

но, моја култура није дозволила ни да то погледам, а камоли да окусим – присећа се овај
светски путник.

– Све ми се тамо и свиђало и
није ми се свиђало. Рецимо, од
хотела до посла било је 20 километара, али сам путовао бесконачно дуго, јер је општи хаос, а премда около све делује
тотално прљаво, људи су беспрекорно чисти. Има таквих
контраста да можеш да наиђеш на људе који играју неку
традиционалну игру с коцкама, а на три корака даље на
неке жене које оплакују мртвог
човека у сандуку, док неколико метара одатле цела породица спава на голом плочнику –
истиче овај Панчевац.
Последња станица на којој
се зауставио била је Малезија,
која му је уједно и највеће позитивно изненађење.
– Још при доласку са сингапурског аеродрома нисам могао да верујем колико је тај град
импозантан, али тек Малезија
је за мене била шок – права
Швајцарска у Азији. Провео сам
тамо месец дана и уверио се да
је уређена беспрекорно. На све
стране су непрегледне плантаже кокоса, а не бих претерао
ако бих рекао да је свака травка покошена у милиметар. Посетио сам и главни град Куала
Лумпур, када нисам пропустио
прилику да некако скупим хра-

А ЗА НА ГРА ДУ – ФИ НА ЛЕ „РО ЛАН ГА РО СА”!
Велику импресију на Дејана
је оставио и однос компанија према запосленима.
– Много је добрих примера када је реч о бризи о човеку, а издвојио бих онај када ме је фирма „Спи”, која
ме формално изнајмљује
Дејан је два месеца провео и
у индијском Ченеју, који, иако
у земљи најближи западњачкој култури, поседује назамисливи спој религија, архитектура или богатства и сиромаштва, то јест људи који возе
ролс-ројсеве и оних који пију
воду из баре.

„Аксенсу”, прошле године
частила одласком на финале „Ролан Гароса”. Утисак је
био фантастичан, а једино
сам се веома разочарао
због тога што се Ноле није
домогао завршнице – наводи овај Панчевац.
брост и попнем се на чувене куле „Петронас”, које са своја 452
метра висине спадају у неколико највиших на свету, а крајем
прошлог века биле су и водеће
у том погледу, док су и данас
највише куле близнакиње – завршава Дејан досадашња поглавља своје пословне епопеје.

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.

Цаца
Неко нехуман је недавно оставио
три мачета на Содари, али су срећом два „дечака” већ пронашла дом,
док је само једна „девојчица” остала
да чека удомитеље.
Маца Цаца je стара око три месеца, а сада је окупана и очишћена од
паразита.
На улици јој због паса није безбедно, па би било пожељно да се и она
скући што пре, а свако ко је заинтересован за њу може да се јави на
телефон 065/529-38-08.

Миличица
Ово мало чудо од штенета спасено је од
сигурне смрти, након што га је мајка одбацила и цело легло се окомило на њега.
У последњем тренутку куца је одвојена од напасника и сада живи сама у
транспортном кавезу, који, иако је велики, не пружа топлину дома, нити легла с којим је одрасла.
Миличица је стара око два месеца,
али је мајушна и тежи свега 300–400 грама, а једе све као велика. Очишћена је од паразита, окупана и сређена за удомљавање, а контакт-телефон је ý061/175-96-92.

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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ПРОДАЈЕМ пећ на дрва.
013/258-09-86. (294383)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ пећ алфа плам
камин, полован, одличан, и
четири метра дрва исечена.
Тел. 013/373-031, 065/53606-54. (294409)

ПРОДАЈЕМ брако приколицу,
мењам за скутер. 065/853-9329. (294370)
ПРОДАЈЕМ рено меган 1.5
ДЦИ, троје врата, крај 2006.
годиште, сад регистрован,
2.400 евра. 063/367-228.
(294453)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

ФИЈАТ брава 2000. годиште,
1.6 бензин, регистрован, 850
евра. 063/256-191. (294442)
(5/294537)

ПРОДАЈЕМ ПОВОЉНО
шкоду yeti,
2011. годиште.

ПРОДАЈЕМ шкоду румстер,
2007. на метан, цена 2.400
евра. 063/631-13-38. (294408)

ГАРАЖЕ
ГАРАЖА, монтажна.
063/729-72-86. (294482)
ИЗДАЈЕМ гаражу на Котежу
1. 069/409-83-42. (294454)

СОНИ екран 108, мењам за
два кубика букве сечене. Тел.
061/209-08-95. (294427)

ПРОДАЈЕМ рено клио 2002.
годиште, регистрован до октобра, бензинац, одличан.
065/228-94-55. (294387)

ЛЕД, ЛЦД, телевизор, откуп
слупаних и неисправних.
060/078-47-89, 063/778-4789. (294487)

ПУНТО 3, 1.2, 2011/12, петора врата, атестиран плин.
064/130-36-02. (294510)
ШКОДА октавија Б 2.0, 2005,
у првој боји, шест брзина.
064/130-36-02. (294510)
ДОБЛО макси, теретни, 1.4
2007. атестиран плин,
158.000 км. 064/130-36-02.
(294510)

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

ПУНТО 1.2, 2001, металик
сив, атестиран плин, одличан,
клима. 064/142-55-93. (294515)
ПРОДАЈЕМ скутер педа ГП
50 4з, први власник, 840
евра. 063/7814-72-39. (394536)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ два кауча.
013/317-855. (294540)

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО
• Буква, багрем, храст – најповољније
• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³
• Буков пелет – 22.900 дин/тона
062/873-19-80; 064/503-30-11

УГАОНА гарнитура, инвалидска колица, комбиновани
фрижидер двомоторац, фотеља, телевизор. 063/861-82-66.
(294405)
ПРОДАЈЕМ билијар сто.
062/117-18-22. (294519)
НА ПРОДАЈУ земља црница,
хумус, са превозом. 064/19285-44. (294528)
ДРВЕНИ кревети 200 х 90 –
5.900, душек 5.700. 060/60014-52. (294597)
РАСПРОДАЈА новог намештаја, столови од 4.500, столице од 1.600. 060/600-14-52.
(294579)

КУПУЈЕМ веш-машину, фрижидере, замрзиваче, шпорете, сервисирам исте. 060/52193-40. (294457)
КУПУЈЕМО обојене метале,
гвожђе, веш-машине, фрижидере, замрзиваче, телевизоре,
све остало. 061/206-26-24.
(294491)
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, олово,
веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазим. 061/32177-93. (294491)
КУПУЈЕМО све метале, гвожђе, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче, телевизоре,
шпорете, бојлере. (294491)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, 65.000 евра. Договор.
Моб. 063/163-80-77. (293724)

ПРОДАЈЕМ шанк, кухињу,
угаону гарнитуру, француски
сто, столице, климе. 061/19300-09. (294592)

ПРОДАЈЕМ три ланца земље.
060/153-25-15. (294250)

МЕСНАТИ прасићи, кагањци,
свиње, могућност клања и печења. 060/037-11-96. (294598)
ПРОДАЈЕМ нов тример, ЦО2
боцу од 10 л, и велику. Тел.
063/740-16-11. (294314)

ПИЛЕТИНА на продају. 250
динара по килограму.
061/317-65-69 (СМС)

ПРОДАЈЕМ шиваће машине и
поправљам повољно.
063/828-16-52. (294369)

ПАСАТ Б 7, 2.0 ТДИ, 2013.
годиште, на име купца.
061/267-72-30. (294600)

НА ПРОДАЈУ прекрупач круни и меље, повољно. 064/43056-53 (СМС)

ШЉИВА виљамовка, бресква,
грожђе, дуња за ракију, продајем. 063/898-53-08. (294613)

ПРОДАЈЕМ рено меган 1.5
ДЦИ, година производње
2004, 280.000 км. Тел.
064/876-52-51. (294564)

ПРОДАЈЕМ пет ланаца са салашем иза Куткове пумпе, земља удара у Надел. 062/80602-58. (294330)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕ се плац на Кудељарцу, 20.000 064/256-61-64
(СМС)
ПРОДАЈЕМ кућу, Војловица
5,35 ари 70 квм гаража, шупе. 060/660-71-06 (СМС)
ПРОДАЈЕМ плац 17 ари са
кућом и викендицом, код
кружног тока на јабучком путу, погодно за више делатности. 063/203-864. (294036)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

ПИЛЕТИНА на продају. 300
динара по килограму.
061/317-65-69 (СМС)
НА ПРОДАЈУ очувана гардероба све по 50 динара, носиљка за бебе нова. Информације 063/807-858 (СМС)

МАШИНЕ

КАЗАН за топљење масти, 80
л, продајем. 063/179-01-78.
(294140)

ПРОДАЈЕМ трактор ИМТ 558
у добром стању. Цена по договору. Омољица. Тел.
063/163-89-56. (294333)

КАЗАН за ракију, ложишта,
табарке, луле, дна, мешачи.
331-586, 063/805-74-60.
(294233)

ТА пећ магнохром 3.5 и 2,5
кв, као новим, веш-машина
електролукс 1.000 обртаја.
060/629-41-50. (294361)
КРОЈАЧИ, продајем индустријске шиваће машине,
равне мицубиши електрични
нож за кројење, и разни помоћни алати. Тел. 064/48093-26. (294392)
ПРОДАЈЕМ моторну прскалицу за воће и поврће од 100
литара „морава” Пожаревац,
бунарску пумпу клипну фонтана, нова. Цистерну од 2000
литара, метална за гориво.
Тел. 064/480-93-26. (294392)
ПРОДАЈЕМ кавезе за коке
носиље, 500 комада. Вреди
видети. 065/331-82-63. (294502)
ПРОДАЈЕМ цреп мала кикинда 272, 2000 комада. Тел.
013/6733-607. (294503)
НА ПРОДАЈУ лешник са комплетном опремом на парцели
136 ари у Панчеву. Тел.
063/213-138. (294476)
ПРОДАЈЕМ комушаљку са
осам ваљака, потпуно ремонтовану, повољно. Тел.
063/728-25-41. (294393)
СУДОПЕРА с висећим фотеља мојца, самачки кревет, орман с ципеларником, табуре.
063/861-82-66. (294405)

ПРОДАЈЕМ њиву од 8 ланаца, која се налази уз асфалтни пут Панчево-Баваниште,
на око 3 км од села. Тел.
063/472-501. (293850)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу са
помоћним објектима у Иванову. 062/415-359, 064/82836-26. (293521)

ПРОДАЈЕМ писаћи радни
школски писаћи сто 90 х 50,
браон боје. 064/150-20-78.
(294582)

ПРОДАЈЕМ опел корсу Б, 1.4
дизел, ергистрован. Тел.
064/248-81-11. (294559)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на
адресу. 069/203-00-44,
066/409-991. (294060)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању од 70 до 1.800
евра. 062/193-36-05. (294606)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере, замрзиваче, веш-машине, телевизоре. Долазим
на адресу. 064158-44-10,
063/101-11-47. (294117)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере, замрзиваче, веш-машине, телевизоре. Долазим
на адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (294404)

АПАРАТИ

ПРОДАЈЕМ пежо 306, 2000.
годиште. 063/880-64-42. 8294384)

ГРАНДЕ пунто 1.9, 2007, петора врата, фул, шест брзина.
064/130-36-02. (294510)

ПРОДАЈЕМ судоперу и остале кухињске елементе, судопера 3.000, нова. 371-568,
063/773-45-97. (294558)

КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала.
013/313-458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (293510)

ПРОДАЈЕМ кућу у Омољици.
Тел. 064/197-28-24 или
063/899-43-28.
ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Иланџе. Тел. 064/473-10-72.
(293313)

ПРОДАЈЕМ улични део куће
70 квм, засебан улаз, плац,
канализација. 064/212-32-94.
(294335)

КУЋА на продају 1/1, Карађорђева, горњи град, Маргита, плац око 7.3 х 40 м, укупно 289 квм, кућа и помоћне
просторије 68 + 30 + 45 квм.
Потребна адаптација, цена
40.000 евра, могућа компензација за грађевински материјал и мали камион кипер
3.5 т у висини до 10.000 евра.
062/772-787. (ф)
ПРОДАЈЕМ кућу 1/1, Котеж
1, две стамбене јединице, посебни улази, исто двориште,
плац по катастру
ПРОДАЈЕМ воћњак и викендицу код касарне 5.000.
063/256-191.

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

ПРОДАЈЕМ четири и по ланца грађевинског земљишта,
северна зона, излаз на магистрални пут преко пута Секиног салаша. 062/102-89-16.
062/102-89-16. (294468)

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
СА ПРЕВОЗОМ

(2/294404)

ФОРД фокус 1.8 ТДЦИ, 2001.
годиште, петора врата, 990
евра. 063/256-191. (294442)

063/308-378
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064/158-44-10, 063/101-11-47

ПРОДАЈЕ асе плац од 27 ари
на Кудељарцу, у близини Родића. 064/443-07-07. (294473)
ПЛАЦ 17 ари (10 х 170), Кудељарац, инфраструктура.
063/729-72-86. (294482)
ВИКЕНДИЦА 150 квм, на Поњавици, Омољица, 34 ара
плац до воде, 30.000 евра.
Власник, 1/1, 064/141-18-51.
Од 17 до 19 сати. 284486)

ПРОДАЈЕМ два ланца земље
под засадом лешника и кућу
на Стрлеишту. 064/357-81-50.
(294342)

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

КАЧАРЕВО, продајем кућу
110 квм, намештену, ЦГ –
плин, дрва, гаража, плац 9
ари, центар, 37.000. 065/20764-46. (294373)

НОВА кућа у центру, 196 квм,
дивно двориште, 152.000
евра. Договор. 063/232-757.
(294460)

КУДЕЉАРАЦ, Скадарска,
грађевински плац 4,25 ари,
15.000. „Кров”, 060/551-6450. (294488)

ПРОДАЈЕМ три ланца земље
код Куткове пумпе. Тел.
061/280-59-36. (294378)

КУЋА, Маргитаљ, 180 квм +
3.5 ара, плaца, 72.000.
063/740-22-41, 065/266-42-28.
(294465)

КУДЕЉАРАЦ, нова кућа 200
квм, аутолимарска радионица, 3.4 ара, 75.000. „Кров”,
060/551-64-50. (294488)

КУЋА, 50 квм, Новосељански
47 ари, пластеници са цвећем
„кала”, воћњак, 47.000, договор. 064/682-09-79. (294381)

ПРОДАЈЕ се 1.4 ланца, продаје се земља, два ланца, Новосеански пут уз друм.
064/443-07-07. (294473)

ГРАЂЕВИНСКО земљиште,
струја, вода, вода, 110 ари,
1700 евра/ар, северна зона.
064/136-42-00. (294516)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”
Ђуре Јакшића 3
Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26

РАСПОРЕД РАДА ЛЕКАРА
И ВРСТЕ ПРЕГЛЕДА
Сви прегледи у Специјалној болници „Свети Василије
Острошки” заказују се путем телефона 064/100-79-26 од 14
до 20 сати и обављају се у истом периоду, с тим што сваки
од лекара ради само одређеним данима.
Додатне информације могу се добити и путем мејла
sobvasilijeostroski@gmail.com.

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

– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација.

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

• видно поље.

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

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

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

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

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

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

ствени проблем – истакао је Зоран Пешевски.
Операције катаракте у Специјалној
болници „Свети Василије Острошки”
обављаће др Владимир Драганић, начелник одељења за предњи сегмент
Kлинике за очне болести Војномедицинске академије и лиценцирани инструктор за операцију катаракте системима „Alcon and Bausch & Lomb”.
Доктор Драганић има тридесетогодишње искуство у овој области, а с 30.000
до сада урађених операција у врху је међу лекарима у целој Србији. Према његовим речима, сви материјали и машине
који ће се користити приликом оперативних захвата у „Светом Василију
Острошком” представљају оно најбоље
што тренутно постоји на тржишту.

Петак, 14. август 2020.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

Војномедицинска
академија

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

др Миодраг
Шипчић
Војномедицинска
академија

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

dr sc. med.
Слободан Томић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Институт „Дедиње”

др Горан Митевски

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

др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

Општа болница Панчево
АКЦИЈE ОД 30. ЈУЛА ДО 26. АВГУСТА
ПАКЕТ 1
КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
ГЛУКОЗА + ЛИПИДНИ СТАТУС (укупни холестерол, HDL
холестерол, LDL холестерол, триглицериди и атерогени
индекс)
Цена: 600 динара
ПАКЕТ 3
МАРКЕРИ ИНФЛАМАЦИЈЕ: СЕДИМЕНТАЦИЈА + CRP

•
•
•

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 4

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

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

др Предраг Вујић
Општа болница Панчево

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

•

Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5
ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT3 + fT4

•

Цена: 1.350 динара

ПАКЕТ 6
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА

•

Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7
ЕНЗИМИ ЈЕТРЕ: AST + ALT + ALP + GGT

•

Цена: 500 динара

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

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ плaц, Долово, 16
ари, Ул. Лоле Рибара,.
061/654-50-08. (294593)

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

ПЛАЦ 6 ари са старом кућом,
комплетна инфраструктура.
Могућност спајања са суседним плацем, 5 ари, близина
центра. 064/136-42-00. (294516)
ПРОДАЈЕ се 1.4 ланца земље,
Новосељански пут, уз друм.
64/443-07-07. (294473)
СТАРЧЕВО, 15 ари, кућа са
локалом, 44.000. „Јанковић”.
348-025. (294532)

064/64-39-721
ОМОЉИЦА, строги центар,
продајем једноипособан
стан, укњижен, 1/1, 064/02119-31. (и)

IZDAJU SE hale, za skladiranje robe
ili proizvodnju i plac za skladištenje robe
• Hala površine 1.200 m²
• Hala površine 3.350 m².
• Dva magacina od po 200 m²
• Magacin od 400 m².
• Plac za skladiranje robe od 420 m².
• Kancelarijski prostor od 120 m².
Lokacija: Stara Utva
Hala poseduje sve priključke: voda, struja, parking,
sanitarni čvor, kamionski prilaz.
Kontakt : 060/55-31-831

ПРОДАЈЕМ дворишни стан
до улице, засебно двориште,
Жарка Зрењанина, власник.
061/382-88-88. (294485)
ЈЕДНОСОБАН стан, приземље, центар Стрелишта,
27.500 евра, власник 1/1,
064/141-18-51, звати од 17
до 19 сати. (294486)

СОДАРА, двособан, 53 квм,
II, 36.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (294518)

ЦЕНТАР, ртрособан, фул, I,
ЦГ, 93 квм, I, 96.000, вреди
погледати. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (294611)

ПРОДАЈЕМ двособан стан, 58
квм, други спрат и зидану гаражу на Тесли., 061/631-10-11.
(294440)

КОТЕЖ 1, двособан, 60 + 18,
V, CG, 40.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (294611)

КОТЕЖ 2, двособан, ПР, 55 +
тераса, фул, 46.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(294611)

ИЗДАЈЕМ једнособан полунамештен стан, самцу или самици. 013/355-575, 062/43117-74. 8294448)

КУПУЈЕМ стан у Панчеву, од
власника, без посредника, до
28.000 евра. Исплата одмах.
Тел. 063/472-503. (294550)

ПРОДАЈЕМ стан, Београд, Бањица ка Јајинцима, двоипособан, II спрат, врхунска градња, комплетно опремљен,
продаје се са и без ствари
(Икеа) или замена за мањи у
Панчеву, уз доплату, цена договор. 064/294-81-53. (294339)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Котеж 2,
реновиран, IX спрат, 43 квм.
(470), „Дива”, 064/246-05-71.
(294356)

У ВРЊАЧКОЈ бањи продајем
једнособан стан, центар, 46
квм. 062/806-02-58. (294312)

ШИРИ ЦЕНТАР, једноипособан, 40 квм, V, TA, 25.000,
договор. (336), „Олимп”, 351061, 063/274-951. (294518)

КОТЕЖ 1, двособан + проширење, IV, ЦГ, две терасе, вреди погледати, 67 + 56. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(294611)

СТРОГИ центар, ЦГ, двособан, ВП, усељив, 45.000 евра.
(470), „Дива”, 064/246-05-71.
(294356)

МИСА, једнособан, 33 квм,
ВП, ТА, усељив, 22.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (294518)

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

ПРОДАЈЕМ једнособан стан
на Содари, власник. 064/83796-75, 064/893-98-32. (294612)

КУПУЈЕМ стан, Стрелиште,
ЦГ, тераса, лифт, није последњи спрат и приземље.
065/363-16-32 (СМС)

ТЕСЛА плац 2.61, кућа 45 +
11, две улице, 36.000. (67),
„Милка М”, 063/7844-28-66.
(294611)

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан ученику, Тесла.
064/348-07-60. (294360)

ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ плац, нова Миса.
060/155-59-30. (294600)

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

БАВАНИШТАНСКИ, стан,
празан, 893 квм, двособан,
15.500. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (294611)

СТАНОВИ

ПРОДАЈЕМ кућу, Старчево, 9
ари, приземна, 30 фронт,
чврст материјал. 060/745-05785.- (294587)

ДУПЛЕX 85 квм, одвојени
улази, подрум и гараза, Краљевића Марка, 60.000 евра
062/212-221 (СМС)

ПРОДАЈЕМ трособан стан, 72
квм, строги центар, трећи
спрат, две терасе, лифт, ТА,
могућност, ЦГ, 70.000, договор. Звати после 17 сати. Тел.
064/119-60-06. (294407)

НОВА МИСА, трособан, укњижено, 97 квм, са гаражом,
49.000. 063/252-559. (294493)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
дворишни стан, центар, 36
квм. 063/184-10-57. (294289)

ПРОДАЈЕМ дуплекс, 117 квм,
преко пута Авива. 063/15999-62. (294093)

ПРОДАЈА, Содара, двособан,
60 квм, 52.000. 069/267-4486. (2904599)

СТРЕЛИШТЕ, двосообан, ВП,
ЕГ, 53 квм, 35.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(294611)

ПЛАЦ у Панчеву, одлична локација, 10,6 ари, плус 2.5 ара
за изградњу објекта колективног становања. Тел. 064/99262-97, и 064/866/23-75. (294566)

ПОНУДА

СОДАРА, двособан, II, 55
квм, ТА, ПВЦ, 36.500. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(294534)

МИСА, једнособан, 32 квм,
сутерен, мало двориште,
14.000. (398), „Кров”,
060/551-64-50. (294488)

ТРОСОБАН, новоградња, шири центар, 1.000 евра/квадрат, усељив. (470), „Дива”,
064/246-05-71. (294356)

СТАНОВИ

ТЕСЛА, дволипособан, ЦГ, III,
новији, договор. „Јанковић”,
348-025. (294532)

ТЕСЛА, трособан, IV, 88 квм,
ЦГ, тростран, квалитетна
зграда, 60.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (294611)

НА ПРОДАЈУ опремљен стан
65 квм у Улици Лава Толстоја
20. 063/856-31-61. (СМС)

ЦРЕПАЈА, 90 квм, 11,68 ари,
36.000, сређена, одлична.
(67), „Милка М”, 063/784428-66. (294611)

ПРОДАЈЕМ стан 60 квм,
Стрелиште. Тел. 060/134-7711. (294332)

СТРОГИ центар, четворособан, 106 квм, I, 160.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(294488)

ПРОДАЈЕМ кућу са два стана, новија градња, посебно
злази. Тел. 063/322-016. (294557)

ПЛАЦ „Тамиш”, 5,25 ари,
8.000, Новосељански, 13 ари,
19.500. (67), „Милка М”,
063/7844-28-66. (294611)

marketing@pancevac-online.rs

КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама, брза исплата.
(353), „Премиер”, 063/80044-30.- (294534)

ИЗДАЈЕМ стан на Миси, 63
квм, приземље, Приморска 69.
Тел. 066/866-49-28. (294494)
ИЗДАЈЕМ дуплекс четворособан стан, гас, намештен, центар. 064/320-84-32. (294419)
ИЗДАЈЕМ ученицима једнособан полунамештен стан,
преко пута Болнице у Панчеву. 063/824-50-38. (294422)
ИЗДАЈЕМ тан од 32 квм у
центру града. 060/144-21-27.
(294450)
ЗА ИЗДАВАЊЕ гарсоњера у
Тамиш капији, 30 квм, са гаражним местом. 063/224733. (294449)
ИЗДАЈЕМ намештен стан, од
40 квм, у Панчеву, Котеж 2.
064(184-87-50. (294514)

АГЕНЦИЈИ „Милка”, потребни станови, куће, плацеви,
све локације, брза реализација. 063/744-28-66. (294611)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ Четворособан комплетно опремљен стан у центру. 064/163-59-33 (СМС)
ИЗДАЈЕМ опремљен двособан стан у центру. 064/16359-33 (СМС)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан
стан у центру. 063/313-005,
062/978-34-26 (СМС)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан
стан у центру града од 1. септембра. 063/884-71-32. (293268)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњееру на новој Миси, за самце. 063/839-56-81, 013/370398. (294336)
ИЗДАЈЕМ кућу са двориштем,
нова градња, 90 квм, намештена, приземна. Тел.
060/142-22-13. (294349)
ИЗДАЈЕМ смештај за раднике, самце, студенте. Раднички
смештај. Центар. 063/502211. (294401)
ИЗДАЈЕМ стан, двособан, намештен, Зеленгора, Жарка
Зрењанина 99-а. 060/33706.63, 061/621-17-20. (294403)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан и гарсоњеру , близина
медицинске школе. 063/81092-39. 8294530)

ИЗДАЈЕМ стан у кућу на Миси, намештен, са двориштем.
Тел. 063/322-20-16. (294557)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, 30
квм, намештен, ЦГ, преко пута Авив парка, 150 евра + депозит. Тел. 064/172-52-51.
8294546)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, 7.
јула, приземље, празан.
060/745-05-75. 8294587)
ИЗДАЈЕМ једнособан ненамештен стан, у кући, Котеж 1,
ЦГ. 065/975-00-20. (294588)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844
ИЗДАЈЕМ кућу, Панчево, Котеж 1, смештај, прилагођен за
10 до 12 особа. 060/722-1414. 8294553)

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
(4/293090)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, I спрат, ЦГ,. Намештен,
Котеж. 063/804-15-60,
064/243-81-10. (294569)
ИЗДАЈЕМ намештен стан на
Новој Миси. Дејан, 063/72249-70. (294602)
ИЗДАЈЕМ кућу у центру Мраморка, кукпатило, ве-це, две
собе, ходник, повољно.
064/426-93-03. (294578)

ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен стан на Тесли.
065/600-03-03. (294589)
НАМЕШТЕН једнособан, дворишни, ТА, код Хотела Тамиш, 90 евра. 064/122-48-07.
(294596)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан
на Котежу 1, Цг. 062/436525. (294597)
ИЗДАЈЕМ намештен стан на
Содари. 063/887.-26-99. (294506)
ИЗДАЈЕМ празан стан на
Стрлеишту, 57 квм, од 1. 9.
2020. године. Тел. 060/63414-60, позиви од 18 до 20 сати. (294555)

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ два локала 18 и 12
квм, у центру. 066/866-49-00.
(293938)
ПРОДАЈЕМ локал 16 квм,
власник, укњижен, употребна
дозвола, В. П. Бојовића 18,
Лењинова. 060/337-06-63,
061/621-17-20. (294403)
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Kontakt: Milan 064/127-22-48 i Andreja 060/448-00-88

ЛОКАЛИ
АУТО-ПЛАЦ издајем на Новосељанском путу. 063/17901-78. (294140)
ИЗДАЈЕМ два локала код Зелене пијаце. Ул. Кочина 4.
063/217-130. (293500)
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (294140)

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.

ЦЕНТАР Стрелишта, издајем
локал, одлично место,с ређен, код смартблока.
064/006-43-33. (294220)

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал
41 квм, Зелена пијаца. Јавите
се на бр. 0487/64 44-38-255.
(294328)

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98

ПОТРЕБАН магацински простор 100 квм, обвезан камионски прилаз. 063/213-797.
(294329)

КРОЈАЧКА радња на Зеленој
пијаци тражи радницу. Шивење, кројење, продаје.
063/144-95-42. (294505)

ПОТРЕБНЕ раднице у производњу кифлица, са или без
искуства. Услови коректни.
060/693-30-99. (294558)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије, превоз житарица.
064/140-70-87. (294561)
ПОТРЕБНИ мајстори за израду и уградњу ПВЦ и АЛУ столарије. 063/249-432. (294565)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ Змај Јовина 2. 065/853-93-29. (294370)
ИЗДАЈЕМ локал у Његошевој
2, 65 квм, шеталиште, два излога. 065/334-32-80,
013/343.1280. (294507)
ИЗДАЈЕМ локал 32 квм, Ул.
Радомира Путника 14-а, Панчево. Тел. 063/540-209. (294477)

ИЗДАЈЕ се локал, од 55 квм у
Глогоњу, локал се налази, Ул.
Трг Маршала тита, бр. 6.
Контакт 063/837-94-37. (294570)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН помоћни радник
у пекари или помоћна радница. Тел. 065/555-94-44 (СМС)

ОЗБИЉНА жена – спремам
станове. 064/461-38-95. (294573)

2 НК радника и 5 жена
ПОТРЕБАН момак или девојка за разношење кафе на бувљаку. 064/132-98-12. (294463)
ПОТРЕБНА конобарица. Бифе „Бољи живот”. Тел.
065/521-47-96. (294469)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије, унутрашњи транспорт.
064/140-70- 87. (СМС)
ПОТРЕБНА жена за помоћ у
кући. Тел.063/750-66-85 од
15 сати (СМС)
ПОТРЕБНА жена за помоћ у
Луци. Звати на 063/750-66-85
од 15 сати надаље.(СМС)
ПОТРЕБАН механичар
С.З.В.Р „СРКИ” УЛ.Моше Пијаде 92 Тел. 062/388-109 (СМС)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије. 063/666-755 (СМС)

КУВАР потребан ресторану
„Кокошка”. 064/126-83-53.
ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу. Звати на 013/331241. (ф)
ПЕКАРИ „Rex” потребна радница у продаји, Панчево,
Стрелиште и пекар у производњи. Ново Село. 063/616694. (294594)

(ф)

КОШЕЊЕ траве тримером и
дубинско прање возила, врло
повољно. Тел 062/182-74-23
(СМС)

ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација ТВ-а.
064/866-20-70. (294362)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које
смета. 063/369-846. (294363)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс,
демит фасаде. Могућ сваки
договор. Пензионерима попуст. 061/626-54-06. (294372)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
оправке, замена, одмах повољно. 064/495-77-59,
013/331-657. (294504)
ЧИСТИМО таване, подруме,
шут, радимо све послове.
061/321-77-93. (294491)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, глетовање, хидроизолације, комплетно уређење
станова. 060/145-99-09. (294394)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, реновирање купатила, поправке,
славине, вентили, одгушење
канализације. 061/193-00-09.
(294414)
РУШЕЊА објеката, шупа, зидова, бетонирања, обарање
стабала, чишћења, одношења. 060/035-47-40. (94145)

БЕТОНИРАЊА стаза, дворишта, рушења кућа, одношење
стври, кошење траве.
061/109-33-53. (294415)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор.
064/157-20-03. Александар.
(294441)

ПОТРЕАБН возач шлепера за
превоз житарица. Омољица.
063/237-977. (294451)
ПОТРЕБНА продавачица у
пекари и раднице. 062/404144. (294455)

ТРАЖИ се помоћни радник у
пекари. 063/606-330. (294430)
ТРАЖИ се магационер у пекари. 063/606-330. (294430)
ПОТРЕБНИ радници у фирми
за производњу у Старчеву.
063/263.-341. (294519)
ПОТРЕБАН конобар са искуством за рад у ресторану.
060/635-57-73, звати од 9 до
17 сати. (294523)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина, бојлера, котлића. 063/836-8476. (293917)

УСЛУЖНО сечем и цепам дрва на дизел. Радован.
063/833-12-14. 8294418)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс, ламинат, керамика, повољно, проверите.
061/141-38-02. (294116/р)

УСЛУЖНО печење ракије, казан 200 л. Тел. 061/240-1652. (294429)

КОМБИ превоз робе, селидбе. Иван. 064/243-82-85.
(293522)

КУВАР потребан, одлична
плата. 064/126-83-53. (294543)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
тракасте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/882-25-09.
(293840)

ПОТРЕБНА радница за продавницу – киоск „Данијела”.
Звати од 12 до 18 сати.
063/550-166. (294560)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88 (294218)

ПОТРЕБАН радник за посао
на бувљаку. 063/836-70-61.

ДОО АУТО ОАЗА – сервис
акумулатора потребан радник. 063/234-419. (293963)
ПОТРЕБНА жена за спремање пословних просторија,
предност 30 до 45 година
старости. Звати радним данима од 8 до 14 сати. 013/331299. (ф)

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³.
Шљунак, песак, утовар и одвоз шута... 064/505-62-44.
(294344)

РАДИМО физичке послове:
рушења кућа, бетона, бетонирања, одношење стври.
064/122-69-78. (294415)

Потребни радници

ТРАЖИ се продавачица у пекари. 063/606-330. (294430)

(4/293755)

062/827-89-20

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

Контакт телефон: 062/365-414, Јагода

ИЗДАЈЕМ сутерен, 110 квм,
висина 3 м. 063/179-01-78.
(294416)

Поправљамо кровове,
патосирамо/мењамо
цреп, израђуjемо
лимене кровове.

ПОТРЕБНИ мушко-женски
фризер, може и почетник.
Потребна ученица. Тел.
064/134-62-62. (294512)

АДАПТАЦИЈА станова. Комплет молерај, керамика, зидање, итд. Пензионерима попуст. 062/564-494. (294340)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, стиропор,
бавалит фасаде, повољно.
063/865-80-49. (294367)

КАФЕУ Империал, потребна
девојка за рад. 063/372-221.
(294548)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ радови, брзо, педантно, повољно. 065/523-02-73. (294444)

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

Телефон 013/33-43-45

ПРЕВОЗ малим камионом:
шљунка, песка, сејанца, рушење објеката, рашчишчавање терена са утоваром и одвозом. Најповољније у граду.
060/425-54-43. (294365)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице
за бетон. 064/351-11-73. (294359)
СЕЛИДБЕ, екипа радника,
превоз, одвозимо непотребан
намештај. 064/280-30-16,
063/731-77-67. (294375)
РАД виљушкаром и телехендером по свим теренима на
утовару и истовару робе.
064/648-24-50. (294365)
ТЕПИХ СЕРВИС Путник, дубинско прање тепиха и намештаја.а 302-820, 064/129-6379. (294585)
СЕЧЕЊЕ и орезивање дрвећа
камионом за рад на висини.
060/366-65-57. (294365)

БОРИС

ПРЕВОЗИМ кипером, песак,
шљунак, сејанац, одвозим
шут. 064/354-69-94. (294497)
ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ и крпљење купаћих када, 33 године искуствa. Www.baltokad.co.rs 011/288-30-18,
065/347-55-02. (291895)

Последњи поздрав нашој драгој Марији од
ћерки ЕМИЛИЈЕ, МАРИЈАНЕ, АНЂЕЛИНЕ и
многобројне родбине и
пријатеља
(35/294389)

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ПАНТРАНСПОРТ” Д.О.О.
расписује КОНКУРС за радна места:

Пријаве слати на имејл
slavko.kracun@pantransport.rs
и marko.miric@pantransport.rs

Тел. 064/444-66-74
ШЉУНАК, песак, сејанац, ризла, превоз већим камионима, ископ мањим и већим багерима, рушење кућа.
063/218-894. (294365)

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

ТВ СЕРВИС „Тесла електроник”, све на једном месту.
060/07-84-789, 063/77-84789. (294487)
МОЛЕРСКИ радови: глетовање, кречење, лепак, мрежица.
Гипсани радови, спуштени
плафони , преградни зидови,
изолација. 061/134-97-11. (294511)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена
вирбли, вентила, батерија, санитарије, све за воду, 0-24 сата. Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/348139, 063/811-74-89, Јовичин.
ПРАЊЕ тракастих завеса, брзо, квалитетно, повољно, демонтажа, монтажа. 063/81620-98, 013/400-184. (294382)
КЛИМЕ, монтажа, демонтажа, сервис, антибактеријско
прање, сервис беле технике.
060/521-93-40. (294457)
ЕЛЕКТРИЧАР, бојлери, индикатори, инсталације, сервис
беле технике, пуњење фрижидера. 060/521-43-40. (294457>)

РАЗНО

СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (293296)

1967–2020.

2. ХИГИЈЕНИЧАР

ПОТРЕБНА жена за негу старије жене. 060/422-02-77.
(294595)

РАЗБИЈАЊЕ и сечење бетона,
зидова са одвозом шута, набијање терена вибро плочом.
064/648-24-47. (294365)

МАРИЈА
КЕСЕГ

БОМБОНЧИЋ

ШЉУНАК, песак, сејанац...
Одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лаза. 065/33423-38. (294591)

ОЗБИЉНА, поуздана жена,
чувала би старо лице.
063/707-19-88. (294577)

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

1. КОНДУКТЕР

ЦЕЂЕНИ млевени парадајз и
еко сирупи од цеђеног воћа,
зелена пијаца (између Цицварића и сирнице). 064/406-7378, 064/176-20-26. (294562)

ЧИШЋЕЊЕ подрума, тавана,
дворишта, рушење старих
објеката, избацивање ствари,
повољно. Србијанц. 063/19654-56, 061/130-44-33. (294574)

ПОПУСТ

СЕЛИДБЕ

ВРШИМ превоз у свим правцима, повољно. Србијанц.
063/196-54-56, 061/130-4433. (294574)

УСЛУГЕ

ПОТРЕБНИ

19

marketing@pancevac-online.rs

(8/292091)

ОГЛАСИ
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ТРАЖИМ госпођу лепог изгледа и да није старија од 65 година, ради дружења. Ја имам
71. годину, био сам спортиста,
Тел. 064/280-32-95. (294607)
АКО си усамљена, желиш
брак, јави се. 064/437-63-59.
(294452)
ПОТРЕБНА масерка за опуштајућу релакс масажу, позив или СМС. 061/298-96-69.
((294471)
ПОТРЕБНА жена, девојка за
повремена дружења.
064/970-09-56. (294525)
ТРАЖИМ жену. 064/958-3327. (294525)

ТУРИЗАМ
ИЗДАЈЕМ апартмане у прелепој вили са базеном у Сокобањи. Повољно. 069/183-3299. (294351)
ИЗДАЈЕМ викендицу у Труином насељу код Беле Цркве.
063/777-28-66. (294458)

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

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Носилац пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” А.Д. - Дирекција за технику, Булевар уметности 16а, Нови
Београд поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Појекaт
реконструкције радио-базне станице мобилне телефоније „ПА-Родић” - ПА69, ПАУ69, ПАО69,
ПАЛ69 Панчево, Улица Скадарска бб, на кат.
парц. 11786/2 и 11780 К.О. Панчево.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама
Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр.
2 - 4, соба 708 у периоду од 14. до 24. августа
2020. године. радним даном од 10 до 14 часова.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим
захтевом.

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

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
кат.парцеле бр. 3116/1 К.О.Панчево, за планирану
изградњу вишепородичног стамбено-пословног
објекта спратности По+П+3+Пс и вишепородичног
стамбеног објекта спратности По+П+3+Ман, у
улици Ослобођења бр.30, израђен од стране „Мега Модулор“, ДОО, Панчево, за инвеститорa „Техношпед Градња” , ДOO, Панчево.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у
Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне 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 21. 08. 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.

20

Петак, 14. август 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

4. августа 2020. преминуо је мој једини брат, у далеком Бостону

Последњи поздрав нашем драгом

МИРКО КЕЧА

САВА НАДРЉАНСКИ
РАДМИЛУ РАНЂЕЛОВИЋУ

инж. мр. електротехнике
1940–2020.
Са великом тугом опраштамо се од њега, али не и од заједничких успомена.
Са љубављу сестра МИРЈАНА са породицом и породице НАДРЉАНСКИ и
ЗАМУРОВИЋ
(21/294355)

Супруга ЉИЉАНА, ћерка СНЕЖАНА,
син ДРАГАН, зет ГОРАН, снаја НАТАША
и унуци АЛЕКСА и ЛУКА

С дужним поштовањем
и тугом опраштамо се
од

Преносићемо на генерације које долазе твоју племенитост коју си уткао у
наше венчање и крштење наше деце.
Нека ти је вечна слава и хвала.
Кумови МИЛЕНКОВИЋИ

(106/294508)

(134/294567)

Последњи поздрав
Мама, знамо да си ту негде, ту дубоко у срцима
деце своје, јер свако од нас носи део душе твоје.
Осетимо мајко мирис твој, као да нам подршку
пружаш да наставимо даље.

РАДМИЛО РАНЂЕЛОВИЋ

МИРКА КЕЧЕ
Дугогодишње пријатељство не умире.

Последњи поздрав мами од ћерке ЈОВАНКЕ и
сина ЖЕЉКА са породицама

Генерација 1971,
Средње техничке
школе „Никола Тесла”
Панчево

(148/294590)

(152/294603)

1940–2020.
Увек ћеш остати у нашим срцима.

Небеским плаветнилом
међу звездама путује

Твој син ДРАГАН, снаја НАТАША
и унуци АЛЕКСА и ЛУКА

ЗОРАН МАЏЕВСКИ
МАЏА

(104/294498)

Хвала за све лепе заједничке тренутке

Другови из Динама
– сезона 85/86/87
Тетка,
људи умиру тек када их сви забораве и зато тетка буди звезда на небу и сјај за нас.
Почивај у миру.

МИРКО КЕЧА

Последњи поздрав Драгици од снајке МИРЕ,
братанице ДАНИЈЕЛЕ и братанца ЖАРКА са породицама

Одајем последњу пошту
најбољем другу од најраније младости.
Почивај у миру друже
мој.
ДРАГАН ЂУРОВИЋ

(149/294590)

(153/294603)

РАДМИЛО РАНЂЕЛОВИЋ
1940–2020.
Супруга ЉИЉАНА, ћерка СНЕЖАНА
и зет ГОРАН

Последњи поздрав
синовици

Последњи поздрав
комшиници

Последњи поздрав
сестри

(48/294417)

ЗОРАН МАЏЕВСКИ
Са неизмерном тугом опраштамо се од тебе,
пријатељу наш.
Твоји ГЛАВОНИЋИ

(105/294499)

(66/294436)

Последњи поздрав оцу

ДРАГИЦИ

ДРАГИЦИ

од чича МИЋЕ
са породицом

од ВИДЕ, ЖИВКЕ,
ЈЕЛЕНЕ, СТОЈЕ
и СИНИШЕ

од брата РАДАНА
са породицом

(145/294590)

(146/294590)

(147/294590)

ДРАГИЦИ
ДРАГАНУ МИЛОЈЕВИЋУ
од сина МИЛОША и ћерке ЈОВАНЕ
(109/294508)

Последњи поздрав

Поштованом
комшији

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Последњи поздрав
драгој баки

ЗОРАН
МАЏЕВСКИ
Последњи поздрав
Зоћо.
С поштовањем чуваћу успомену на тебе.
НЕБОЈША
ПЕТРОВИЋ

ЗОРАН
МАЏЕВСКИ
Последњи поздрав драгом колеги. Почивај у
миру, нека ти је вечна
слава.
ГФС Панчево,
тренерска организација

(27/294371)

(31/294380)

Последњи поздрав вољеној мајци, ташти и баки

ДРАГАНУ
МИЛОЈЕВИЋУ
од ћерке ЈОВАНЕ
и зета НЕМАЊЕ
са породицом
(110/294508)

ДУШАНУ
МАРИНКОВИЋУ
последњи поздрав од
комшија из зграде
Михајла Петровића
Аласа 5
(52/294420)

РОСИ

РОСИ
РОСИ
КАЉЕВИЋ

од породице
КРЧАДИНАЦ

од колектива
WEIFERT

(2/294320)

(1/294320)

од њених унука
ТЕОДОРЕ и НИКОЛЕ
(3/294320)

РОСИ КАЉЕВИЋ
од ћерке СТАНЕ, зета ЖЕЉКА, унука ТЕОДОРЕ и
НИКОЛЕ
(4/294320)

Петак, 14. август 2020.
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Отишла је дивна особа, широке душе и великог срца у којем је
било места за све људе овог света.

АНКА АНЏИЋ
Животну трку си изгубила ал’ си мене победила, стигла си пре мене, до нашег покојног
Ненада.

ГОРДАНА РАШЕТА

Почивај у миру.

Последњи поздрав души нашој

МЛАДЕН
(80/294462)

Нека јој је лака земља и вечни покој у царству небеском.
Заувек ће остати у срцима њених кумова ДАНИЛОВСКИХ,
ШЕБАЉА, АЛИМПИЋА и ДУМИТРАШКОВИЋА

Последњи поздрав

(82/294466)

ГОРДАНИ РАШЕТА
1971–2020.

Пријатељице наша, вечно почивај у миру.
Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав
Супруг БРАНКО и синови
ГАВРИЛО и ДАНИЛО
(57/294425)

АНКИ
Заувек у срцу!
Твоја АНЂЕЛА
(157/294609)

Последњи поздрав баба

Последњи поздрав вољеној ћерки

ГОРДАНИ РАШЕТИ
од породица ШПИЦЕ и МЛАДЕНОВИЋ
(102/294495)

ГОРДАНИ
РАШЕТА
Породица
ДИМИТРИЈЕВИЋ
и СЛАВИЦА

Последњи поздрав мојој мајци

(140/294580)

ГОРДАНИ РАШЕТА
1971–2020.

Последњи поздрав драгој куми

Отац СТАНИМИР и мајка БОРКА
(56/294425)

АНКИ АНЏИЋ

АНКИ
Заувек ћеш остати мој идол и мој херој.

Нека те анђели чувају.
Твој син МИРОСЛАВ

Воли те твој унук МИЉАН

ДАНИЦИ СТЕФАНОВ

Последњи поздрав драгој

од породице ТАНУШЕВИЋ
(163/294609)

(158/294609)

(11/294271)

Последњи поздрав прији
Последњи поздрав баба

ГОЦИ
АНКИ

МИТАР са породицом

ЉИЉАНА
ГОЈА

Хвала ти за све.
Твоји пријатељи: МИЛЕ и ЉУБИЦА
(159/294609)

АНКИ

Почивај у миру
Заувек ћеш остати најбоља бака на свету.

Твој ведар дух и насмејан лик остаће
нам увек у сећању.

Твоја НЕНА

Твоји кумови
СТЕВА и ДРАГИЦА

(161/294609)

(143/294585)

(127/294541)

Последњи поздрав драгој колегиници

Последњи поздрав

ГОРДАНИ РАШЕТА
Твоја МИЦА са породицом

Колектив ОШ „Бранко Радичевић”

(160/294609)

(84/ф)

Последњи поздрав

Последњи поздрав баба

АНКИ
АНЂИЋ
в. мед. сестра
у пензији

ЈАНКИ
Почивај у миру.
САРА, СТЕФАН, ИВОНА и МУСА

(162/294609)

Другарице
са дружења
у Дому културе
(47/294412)

ЉИЉАНА ГОЈА
Последњи поздрав драгој супрузи, мами, ташти
и баки
Никада те нећемо заборавити.
Супруг ДИМИТРИЈЕ, ћерка ЗОРАНА, зет
МИЛОШ, унук УРОШ и многобројна родбина
(144/294586)

ГОЦИ
од њеног облачка.
ЗОРИЦА, МАЈА, МИРА и ЗОРАН
(125/294538)
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Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 31. јула 2020,
у 92. години преминуо наш драги и вољени

Последњи поздрав драгом брату и ујки

С великом тугом обавештавамо породицу и пријатеље да је наш вољени супруг, отац и таст преминуо 8. августа 2020.

СИЛВА КОВАЧ ЛАЈОШ

СИЛВА КОВАЧ ЛАЈОШ

МИЛАН МАЈКИЋ
Отишао си изненада без речи и поздрава.

1929–2020.

Испраћај је обављен на Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћена супруга НАДА, ћерке МАРГАРЕТА
и КАТЕРИНА и зет ИВАН
(77/294459)

Боле речи које нисмо рекли. Боли празнина која је остала твојим одласком.

Сахрана је обављена на Новом гробљу, 3. августа 2020.
Хвала ти.
Ожалошћени: синови ДОБРИВОЈЕ и СВЕТИСЛАВ са породицама

Породица ЈАКОВЉЕВИЋ

(13/294346)

(86/294467)

Последњи поздрав вољеном брату и
ујаку

Последњи поздрав драгој мајци, баки и
прабаки

9. августа 2020, у 91. години, преминуо је мој
отац

СЛАВКО
ВУЛАНОВИЋ
СЛАВКО ВУЛАНОВИЋ

СИЛВА КОВАЧ ЛАЈОШУ
1953–2020.

1930–2020.

1930–2020.
Последњи поздрав
тати.

Почивај у миру тата.
С љубављу твоја ћерка ДИЈАНА

САЛЕ са породицом

(55/294424)

(151/294601)

МИРЈАНИ СТОЈАНОВИЋ

Сестра ИРЕНКА, сестричина
СИЛВИЈА и сестрић РОБЕРТ
(39/(294397)

од сина ИЛИЈЕ, ћерке ДРАГАНЕ,
снаје ИВАНЕ, унуке ЕМИЛИЈЕ, унука
ФИЛИПА, АЛЕКСАНДРА и МИЛОША
и праунука АЛЕКСЕЈА и МИХАЈЛА

Драгој и поштованој
комшиници

(142/294584)

СПАСЕНИЈА НЕСТОРОВИЋ
СПАСЕНИЈИ
НЕСТОРОВИЋ
Последњи поздрав од
комшија из дворишта
у Жарка Зрењанина
72

Последњи поздрав драгој

1961–2020.

СИЛВА КОВАЧ ЛАЈОШ

Мајко наша, борцу наш, прерано си нас напустила и
отишла на боље место. Заувек ћемо те чувати у срцу и
живећеш у нашим мислима.
Поносни смо на тебе каква си мајка, а пре свега човек
била, као што си ти била поносна на нас.
Почивај у миру.

Наш пријатељ и таст је преминуо 8. августа
2020.
Испраћај је обављен 10. августа 2020. на Новом
гробљу у Панчеву.

Воле те твоја деца: ДЕЈАН, ДРАГАН и ЈОВАНА

Ожалошћени: пријатељи ЛЕВКИЋ и зет ИВАН

(15/204352)

(78/294459)

(38/294395)

Последњи, најтужнији поздрав драгој сестри

Последњи поздрав драгој ташти

СПАСЕНИЈИ
без које више ни један дан неће бити исти.
Неизмерну тугу и бол осећају сестре ИВАНКА, БОЖАНА,
ДЕСАНКА и брат ЂОРЂЕ са породицама
(16/294352)

Последњи поздрав

МИРЈАНИ СТОЈАНОВИЋ

од МИЛАНА и ДРАГАНЕ
са породицом

Нека те анђели чувају, заслужио си.
МИЋА НИКОВИЋ

СПАСЕНИЈИ
НЕСТОРОВИЋ
Испунићу обећање које
сам Вам дао.
Почивајте у миру.
Зет БОЈАН
са породицом

СИКИ

(141/294583)

(22/294357)

Последњи поздрав
Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав
драгом комшији

(17/294352)

Последњи поздрав драгој

ДУШАНУ МАРИНКОВИЋУ
БЛИНКЕРУ

МИРЈАНИ СТОЈАНОВИЋ

1959–2020.
Оставио си велику празнину у нашим срцима.
Од супруге РУЖИЦЕ, ћерке ЉУБИЦЕ
и КРИСТИНЕ, зета ДЕЈАНА и унуци
ЛУКА, ЛЕНА и ВОЈИН
(139/294581)

СПАСИ
од друга САВЕ

ЂУРИЦА и АЛЕКСАНАР
са породицама

(18/294352)

(154/294604)

СИЛВИ
ГОРАН КОВАЧЕВИЋ
са породицом
(126/294539)

ЛАЈОШУ
СИЛВА
КОВАЧУ
од станара
у Кикиндској 15
(135/294568)

Петак, 14. август 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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С тугом и неверицом се растајемо од нашег драгог

МИЛАНА БОКШАНА СТЕВЕ

С љубављу и поштовањем ће те се сећати твоје колеге,
сарадници и другари из ЈКП „Хигијена” Панчево

(120/ф)

24

Петак, 14. август 2020.

Последњи поздрав нашем рођеном
куму

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав нашем драгом пријатељу и сараднику

Последњи поздрав зету

СТЕВИ БОКШАНУ

МИЛАН БОКШАН СТЕВА

од шурака ДЕЈАНА, РАШЕ,
стрица и стрине

МИЛАНУ БОКШАНУ СТЕВИ

(81/294464)

МИРА, МИЛАНА и ИГОР

Колектив ЈКП „Зеленило” Панчево

(50/294417)

Последњи поздрав

Последњи поздрав пријатељу, куму и добром
човеку

(83/ф)

Последњи поздрав пријатељу

МИЛАНУ БОКШАНУ СТЕВИ
Недостајаћеш нам.
ЋИМА, БИСЕРА, ВЛАДАН и ЕНА
(91/29478)

МИЛАН БОКШАН СТЕВА

од породице КОЗЛОВАЧКИ

Последњи поздрав

МИЛАНУ БОКШАНУ СТЕВИ
од пријатеља из кафе „Уна”: СИМО, ВОЈО, ПЕРО,
РАЈО, ВЛАДО, МАРКО, БРАЦО, ЛУКА, НИКОЛА,
СИНИША, БОЖО, БАНОВИЋ
(90/294475)

(49/294417)

МИЛАНУ БОКШАНУ
Последњи поздрав зету
од породица БЛАГОЈЕВИЋ,
УВАЛИН и КРАШНА

Последњи поздрав драгом пријатељу

(95/294483)

СТЕВИЦИ

Последњи поздрав драгом

од МИЋЕ и ЦИЦЕ.
Већ недостајеш

(98/294490)

Последњи поздрав нашем драгом зету

МИЛАН БОКШАН СТЕВА
МИЛАНУ БОКШАНУ СТЕВИ
МИРА, РАДИВОЈЕ, БУЗА, БУРЕ, МИЋА, ЦИМА, ДЕБА,
РАТКО, ГОРАН, ВЕСКО, ГИЛЕ, ГЛИСТА и БОКИ

МИЛАНУ БОКШАНУ
од таста и таште
(99/294490)

Удружење спортиста и љубитеља спорта
„Српска спарта”
(94/ф)

(51/294417)

Увек ћемо те се радо сећати.

Последњи поздрав нашем куму

Последњи поздрав

МИЛАН БОКШАН СТЕВА
БОКШАН МИЛАН СТЕВА

МИЛАНУ БОКШАНУ СТЕВИ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
ЦОЈА, САВА, ЈАНКЕЉА,
ПЕРА и НИКОЛИЦА
(93/294481)

Почивај у миру.
РАДИВОЈЕ, ТАЊА, МИЛАН и ЈЕЛЕНА БЛАГОЈЕВИЋ
(64/294434)

Колектив Студентске задруге Панчево
(85/ф)

Петак, 14. август 2020.

Последњи поздрав драгом пријатељу

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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10. августа 2020. изненада је преминуо наш вољени

Последњи поздрав пријатељу

МИЛАНУ БОКШАНУ
СТЕВИ

МИЛАН БОКШАН СТЕВА

МИЛАНУ БОКШАНУ

1961–2020.

Никада нећеш бити заборављен.
од породица ИВИЋ и РАДЕВСКИ

Породица БАЧУЈКОВ

Супруга СНЕЖАНА, ћерке МИЛИЦА и МАРИЈАНА

(121/ф)

(97/294190)

(100/294490)

Последњи поздрав драгом пријатељу, другу и
брату

Последњи поздрав чика Стеви, драгом
Миличином тати

МИЛАНУ БОКШАНУ СТЕВИ
Почивај у миру добри мој друже!

МИЛАН БОКШАН

МИЛАНУ БОКШАНУ

КАЛЕ са породицом
(92/294479)

од ЈОВАНЕ, ИВАНЕ, ЈЕЛЕНЕ,
МИЛАНА, МИХАЈЛА и МАТЕЈЕ

Последњи поздрав

Стево,
(122/Ф)

много ћеш ми недостајати.

СИМКЕ са породицом

Последњи поздрав великом пријатељу и
брату

(113/294517)

Последњи поздрав нашем другу

СТЕВИ БОКШАНУ
од АЛЕКСАНДРА СТЕВАНОВИЋА
с породицом
(119/ф)

СТЕВИ
Почивај у миру добри мој брате!

Последњи поздрав драгом пријатељу

ДУЛЕ ЋИРИЋ са породицом
(132/294554)

МИЛАНУ БОКШАНУ

Последњи поздрав другу и пријатељу

Вечно ће те се сећати: ВЕСНА, ГОРАН,
МАРИЈА и МАРКО ЈАНКОВИЋ
(61/294432)

Последњи поздрав

МИЛАНУ БОКШАНУ

МИЛАНУ БОКШАНУ
од породица: КОЦОЉЕВАЦ, БАЛЧИН,
РАДЕЧ и УЗЕЛАЦ

Породица ПОПОВ

(133/294563)

(129/294545)

МИЛАНУ БОКШАНУ СТЕВИ

МИЛАН БОКШАН

МИЛАН БОКШАН

Последњи поздрав драгом пријатељу наше породице
ЦОКА, БРАНКА, МИРОСЛАВ и СРЂАН

од ГОРАНА и ДРАГАНЕ МИЛЕУСНИЋ с породицом

(108/294501)

(62/294433)

Последњи поздрав драгом пријатељу
од породице БУЗЕЈКА
(137/294572)
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Петак, 14. август 2020.
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10. августа 2020. у 59. години, изненада нам је преминуо

20. августа, у 10 сати, даваћемо петнаестогодишњи помен

Последњи поздрав нашем драгом

БРАНКУ БЈЕЛОПЕТРОВИЋУ
1955–2020.

МИЛАН БОКШАН СТЕВА

ИВАНУ ЈОВАНОВИЋУ

Ожалошћени: супруга МИРА, син РАДОВАН,
ћерка КАТАРИНА и зет ШАНДОР

предобар, препоштен и велики друштвењак.
Нашој породици ће трајно недостајати а бројним пријатељима ће
остати у сећању на искрено другарство, које је данас све теже међу људима пронаћи.
Почивај у миру драги Милане!

(111/294509)

Последњи поздрав Спасоју

2005–2020.
Вољени сине, тешко је стегнути срце да не
боли, душу да не пати и сузе да не теку.
Живимо са свим тим болом и чувамо успомену на тебе.

ЦИЦА, ВЛАДАН, ВАСА и МИЉА

Воле те твоји најмилији: тата РАДОМИР,
мама ЈЕЛЕНА, сестра, зет и сестрићи

(101/294492)

(130/2945519

18. августа 2020. навршава се четрдесет дана
од смрти нашег вољеног

Последњи поздрав куму

АЛЕКСАНДАР СТАНОЈЕВИЋ

VIII-4
(123/294531)

СТАНКА СТАНОЈКОВСКОГ

МИЛАНУ БОКШАНУ СТЕВИ

Последњи поздрав драгом пријатељу

Ожалошћени: супруга НАДА, син ЗОРАН,
ћерка МАРИЈАНА, снаја НАТАША, зет МИЋА
и унуци ВУКАШИН, ХЕЛЕНА и ХАНА

од МИЛАНА и ЈЕЛЕНЕ БЛАГОЈЕВИЋ
(63/294434)

Последњи поздрав
пријатељу

(136/294571)

Недостаје нам наш

Последњи поздрав нашем

МИЛАНУ БОКШАНУ СТЕВИ
другу великог срца.
КЕРЕБА, ДРАГАНА, ЂОЛЕ и ЈЕЦА

МИЛАНУ
БОКШАНУ

(164/294610)

СТЕВИ

Стевчо, хвала ти за
све.
ПЕТКО и ЛИЛА

КУЗМАН ВИЧЕВИЋ ФИЋА
1933–2018.

6. августа 2020. године, преминула је наша најдража
бака, свекрва и тетка

Хвала на свему.
СЛАЂА, САЊА и МИЛАНА

Увек у срцу и мислима својих најмилијих:
ЈАСЕ, СЕНКЕ, ЈОВАНЕ и БОШКА

(138/294575)

(128/294542)

(117/294526

18. августа 2020. навршиће се петнаест година од смрти мог супруга

Последњи поздрав

ЗОРИЦА ЦАКИЋ
1936–2020
професор књижевности

МИЛАН
БОКШАН
СТЕВИ БОКШАНУ
1961–2020.
Сећање на тебе не умире никад.
ЂОЛЕ ПАПУЛИЋ

Нека те анђели чувају.
Последњи поздрав
од БОЖИДАРА МИХАЈЛОВИЋА БОЖА и
ЖЕЉКА ЛАЗИЋА

(155/294608)

Кремација је одржана 10. августа, на Новом гробљу у
Београду.
Сваки део наших живота испунила си собом, огромном љубављу.
Твоји најмилији: САЊА, НЕВЕНА, СТРАХИЊА, ГОЦА,
ДУДА, ИВАНА и МИЊА
(14/294350)

Напустила нас је наша
племенита и јединствена госпођа

17. августа 2020. навршавају се две дуге године откако није са нама

БОЖУРА ИВАНОВИЋА
2005–2020.
Туга и велика празнина...

СВЕТЛАНА
(67/294437)

СЕЋАЊЕ

14. августа навршавају
се три године откако
није са нама наш драги

(45/294410)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ
ИЛИЋУ
од комшија
у Кикиндској 7,
Панчево
(103/294496)

ЉУБИЦА
НИКОЛИЋ

ЗОРИЦА
ЦАКИЋ

ЖИВОРАД
ТОПАЛОВИЋ

Последњи поздрав.
Њени: СОФИЈА, БРАНИСЛАВА,
МИРОСЛАВ и СРЂАН

Са љубављу и поштовањем памтиће је МИЦА и
комшије у Браће Јовановић 24-ц

Заувек ћеш живети у
нашим срцима.
Твоја породица

Вечно ће бити у нашим
срцима.
Твој супруг СТЕВАН
и ћерка ВЕСНА
са породицом

(107/294501)

(59/294428)

(156/ф)

(75/294455)

ЗОРИЦА ЦАКИЋ

2017–2020.

НИКОЛА
МИЛОШЕВИЋ
Вечно ћемо те волети и
чувати као најдражу успомену из живота свог.
Твоји најмилији
(41/294399)

Петак, 14. август 2020.
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IN MEMORIAM

15. августа 2020. навршава се година откако је престало да куца племенито
срце

ДАВОР МРДАЉ
7. IV 1989 – 15. VIII 2010.
Заустављен у кораку и сну.
У нашим мислима непрестано,
у нашим срцима заувек.

ОБРАДА ЈОСИПОВИЋА

Мама ВЕСНА, тата СЛАВКО, сестра ЖАНА,
бака МИРА и деда НЕЂО

2. VIII 1939 – 15. VIII 2019.

(79/294461)

Годишњи помен мојој драгој Бранки

Кажу да време тугу брише, али туге и боли је све више.
Како је тешко без тебе живети, у души плакати, а насмејан бити.
Тешко је прихватити истину да те више нема, јер нам недостајеш свакога дана и све више.
Не постоји време које доноси заборав, нити сећање у којем тебе нема више.
Има нека моћ у добрим људима, јаки су и после смрти. Они и даље живе по
својим речима и делима, а највише по доброти срца.
Вечно ћемо те се сећати, о теби са поносом причати и никада те нећемо заборавити.
Твоји најмилији: супруга ДОБРИСАВА са породицом
(116/294524)

БРАНИСЛАВА
МАРКОВИЋ
рођ. Дечермић
1950–2019.

МИЛАН ТАДИЋ

Супруг ДРАГАН
(96/294489)

Увек си био ту за нас.
Много нам недостајеш.

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће 14.
августа 2020, бити обављен четрдесетодневни
помен нашој драгој

15. августа 2020. године, у 11 сати, на Новом
гробљу, даваћемо годишњи помен нашем
вољеном

Успомене и сећања
никада не бледе

Твоји најмилији
(53/294421)

НЕНИ

ПЕТАР
МОШОРИНАЦ

ПЕТРУ МОШОРИНЦУ

У суботу, 15. августа, у 11.30, на Новом
гробљу, даваћемо годишњи помен нашем
драгом

2019–2020.
Супруг ЈЕФТА са сином НЕНАДОМ,
ћерком СНЕЖАНОМ и родбином

Време не доноси заборав јер ти постојиш и живиш у нашим срцима.

Прија АНКИЦА

Твоји најмилији
(114/294520)

(87/294470)

Време пролази, бол и туга остају

(88/294471

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СТОЈАНУ ЈОВАНОВИЋУ
Никада те нећемо заборавити и прежалити.

СЛАВИЦА РАДОВАНОВИЋ
СЛАВИЦА РАДОВАНОВИЋ

Ево година дана, а бол не престаје у нашој души.
Вечно почивај у миру.
Ћерке ЈЕЛИЦА и БРАНКИЦА

С поштовањем и љубављу чуваћемо те од заборава.
Сестре ДИВНА и СТАНИЈА

(73/294447)

(72/294447)

Прошло је четрнаест година од смрти наше драге маме и три године од смрти наше баке

СЕЋАЊЕ

КАРЛО ВЕЛШ

Живећеш у трајном сећању сина ДУШАНА,
многобројне родбине и пријатеља

15. VIII 2006 – 15. VIII 2020.
С љубављу и поштовањем чувамо те од заборава.
Твоји најмилији:
супруга ЉУБИЦА
и синови БРАНИСЛАВ
и ДЕЈАН с породицама

(124/294533)

ПОМЕН

17. августа 2020. навршиће се дванаест година откако није са нама наш супруг и отац

(65/299435)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ЈОСИП ЛУКИЋ
1947–2018.
из Омољице

ДРАГАНА
ШИНИК

ЛИВИЈА
ШИНИК

2006–2020.

2017–2020.

Сећање чувају: супруга ЦИЦА, ћерка РАДА и
син МИЛОРАД са породицама

Помен ћемо одржати у суботу, 15. августа, од 11
сати, на Католичком гробљу.
ЈОВАНА и ИВАНА са породицама

(118/294527)

(112/2194514)

МИЛЕ
ПЕРОВАНОВИЋ
ПЕРКО

МИЛОРАД
ТРОЈАНОВИЋ

ИВАНУ ЈОВАНОВИЋУ

2005–2020.

4. IV 1984 – 20. VIII 2005.
од породице СИМИЋ

Заувек у нашим срцима.
Твоји: МИРКО
и ЈАДРАНКА

Време је однело године,
али љубав и сећање остају
заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији: ЗОРИЦА,
МИЛИЦА и ЈЕЛЕНА

(131/294552)

(89/294472)

(25/294366)
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Петак, 14. август 2020.

16. августа 2020. навршава се година препуна
болних дана. На срцима нашим незарасла је
рана јер смо остале без тебе, нашег вољеног
супруга, тате и деде

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Пролазе године, за нас вечност и туга, јер са нама није нај најдражи супруг и тата

Премало си имао година да нас напустиш, да
нас стихији патње препустиш.
Превише је година пред нама, да се са тугом
боримо.
Превише боли да без тебе живимо.

АНЂИ ИВАНОВИЋ

АРОН ЛАЗАРОВ

ИВАНА ЛУКИНИЋА

15. августа даваћемо полугодишњи помен нашој драгој

1943–2020.

1939–2018.

Твоји женскићи

Супруга ВИДОСАВА и синови САВА и СТЕВИЦА

Живећеш вечно у сећању и срцима својих најмилијих: супруга ВОЈИСЛАВА, ћерке МИРЕ,
синова МИРКА и МАРИНКА, зета СПАСЕТА,
снаја СУНЧИЦЕ и АЛЕКСАНДРЕ, унучади
БРАНКА, СЛОБОДАНА, СТАНЕ, АНЕ, МИЛОША
и ИВАНЕ

(26/294368)

(37/294391)

(34/294388)

„Година прође, дан никад”

15. августа навршавају се две године откад није са нама.
Време пролази а бол остаје.

Прошло је годину дана
од смрти наше мајке,
баке и свекрве

Четири године су прошле откако се упокојио
наш најдражи

СТАЈКЕ
ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ

ЈОН Ј. ЛАПАДАТ

У суботу, 15. августа 2020, у 10 сати, даваћемо
шестомесечни помен нашем драгом супругу, тати и деди

ИВАН ЛУКИНИЋ
Вечерас сам као и сваке ноћи до сад подигла поглед ка
небу.
Знам да те имам тамо горе и да ме чуваш.
Ти си моја најсјајнија звезда, видим те.
Живиш!
Заувек у мом срцу најбољи тата на свету, мој херој, мој
анђео чувар, мој тата!
Воли те твој ИКИЋ КИКИРИКИЋ
(70/294443)

Година је прошла отада није са нама наш
драги

Заувек ће бити у нашим
срцима.
Синови ВИДОМИР
и МИЛОМИР
са породицама

БОРИСЛАВ КАНУРСКИ

„Ниси више тамо где си био,
али си свуда где смо ми.”

1934–2020.

Супруга ЉИЉА, ћерка АЛЕКСАНДРА,
син НИКОЛА и унука НАЂА

Ожалошћени: супруга БИСЕРКА, ћерка
МИЛЕНА и унука МИЛЕНА са породицама

(71/294446)

(28/294376)

(36/294390)

17. августа 2020. навршавају се две тужне
године нашем

СЕЋАЊЕ

15. августа дајемо
шестомесечни помен

МИЛАН ЋИРИЋ
професор
1985–2020.

ИВАН ЛУКИНИЋ

ДРАГАНУ ВЕЛАШЕВИЋУ
1960–2018.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Сестра ИЛОНКА са породицом

Супруга ВЕРА, ћерка ВАЊА и син ВУК

(76/294456)

(54/294423)

РАДМИЛИ
КЕПИЋ

Недостајеш.

Ћерка ВИОЛЕТА са породицом
(6/294331)

Ожалошћени: син
МИЛАН, снаја ВЕРА,
унука РАДМИЛА и
праунука МИЛАНА

СЕЋАЊЕ

СЕЛ

(46/294411)

15. августа дајемо
шестомесечни помен

Прошла је година откад нас је напустио наш колега

ДРАГАН ВЕЛАШЕВИЋ ДИДА

СТЕВАН

МАРГИТА

1927–1981.

1930–2015.

Ти си увек са нама.
САША ЈЕЛЕНКОВИЋ са породицом
(115/294522)

16. августа 2020, на
гробљу у Омољици,
даваћемо четрдесет
тужних дана

ИВАН ЛУКИНИЋ

Прошло је пола година откако није са нама наша драга

Ваши најмилији

РАДМИЛИ
КЕПИЋ
Ожалошћени:
син СТЕВАН
и снаја ЛЕНКА

(74/294454)

Нашој драгој мајци,
свекрви и баки

(8/294337)

Почивај у миру.

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

Колектив „Леди”
(150/ф)

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

ВАСИ
ПЕТРОВУ

РАДМИЛА
КЕПИЋ

Недостајеш нам.
Твоји најмилији

Сећаћемо се твог лика.
ВИКТОР и САША

(40/294398)

(69/294439)

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

НАДИ
ВИШЊИЋ
Четрдесетодневни помен обележићемо 18.
августа, у 11 сати, на
Новом гробљу.
Њени: ДРАГАН,
ИВАНКА, ИВАНА
и ЈЕЛЕНА
(60/294431)

ЗОРАН
ЈЕФТИЋ
13. VIII 1994 – 13. VIII 2020.
С тугом и љубављу сећају те се твоје сестре МИРА и МАРИЈА с породицом
(44/2944067)

Петак, 14. август 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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13. августа навршиле се пета година откако није са нама наша мајка, свекрва и бака

ВЛАДИМИР ТОПИЋ

ВЕСЕЛКА ТЕГЕЛТИЈА
Година за годином, време пролази. Њен
благи поглед, љубав и доброту чувамо од
заборава.

14. августа навршавају се две тужне године откако нас је напустио наш вољени

9. V 1980 – 17. VIII 2017.

1935–2020.

Тамо над облацима живиш ти, анђеле наш.
Волимо те до бескраја.

Њени најмилији: синови СТОЈАН
и ДУШАН, снаја СЛОБОДАНКА,
унук МИЋО и унука МИРОСЛАВА

Тата ДРАГАН, мама ЉИЉАНА, сестра ЈЕЛЕНА и баке

(33/294386)

(68/294438)

17. августа биће тачно четрдесет дана откада нас
је напустио наш драги брат

4. августа 2020. заувек нас је напустила наша драга мама, бака и прабака.
Сахрана је обављена 7. августа 2020, на Старом православном гробљу у Панчеву

МИЛЕ МАТИЋ
Мој животе, моја љубави сунце се у сузи
удави, па се спусти ноћ ко судбина, да те
сањам, да те дозивам.
Заувек неутешни: супруга ЉИЉАНА
и ћерке СНЕЖАНА и ДРАГАНА
са породицама
(7/294334)

СТАНКО СТАНОЈКОВСКИ

ДАНИЦА УРОШЕВ ДАЦА

Нека те чувају драги анђели.
Остаћеш у сећању: сестрама МИЛЕВКИ
и ЈАНЦИ и брати МИЈАЛЧЕТУ

СЕЋАЊЕ

1940–2020.
Син МИЛАН, снаја ВИОЛЕТА, унук АЛЕКСА, унука ДОРОТЕЈА, зет МИЛОШ
и праунуке МИЛА, МАША и МАЊА

(12/204345)

(9/294338)

Прошло је четрдесет тужних дана откада се упокојила наша драга супруга, мајка и бака

Пре једанаест година
отишла је од нас наша
вољена мајка, бака, свекрва и прабака

Поштованом пријатељу

ГОЈКО КОТЛАЈИЋ БАТА
1960 – 17. VIII 2013.
Седам година без тебе...
Пролазе дани, ноћи, године а ти си опет ту у нашим срцима, и иза и испред нас, да те се сећамо.
С љубављу твоја РАКИЦА, ћерке ТАМАРА и ИВАНА
с породицом и сестре ГОРДАНА и СНЕЖАНА
с породицама

МИРКУ ВУКОТИЋУ

МИЛЕНА НОВКОВИЋ
Захвални смо на несебичној љубави и пажњи.
Вечно је у нашим срцима.
САВА, МИЛАН, САНДРА, ВУК, ОГЊЕН,
ВАЊА, породица и пријатељи
(42/294403)

СТОЈАНКА
ДРАГАН
2009–2011.
Били смо њена љубав и
радост и она наша.
Породица ДРАГАН

СЕЋАЊЕ
на родитеље

Бити у нечијим мислима, у нечијим сећањима,
трајати незаборавом.

КОВАЧЕВИЋ

С поштовањем: породица КОВАЧЕВИЋ
(30/294379)

(23/294358)

Пет година је прошло без наше ћерке, сестре и тетке

(32/294385)

2010–2020.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МИЋИЋ

ЈЕЛЕНЕ НОВАКОВИЋ
16. VIII 2015 – 16. VIII 2020.

Тешких пет година
без тебе

13. августа 2020. навршавају се три године од
смрти мог супруга

СТЕВАН
24. XII 2001 – 24. XII 2020.

Увек у мислима са вама ваше ћерке ДУШАНКА,
РАДМИЛА и ВЕРА са породицама

Бескрајно тужни родитељи, сестра и сестрићи
(5/294324)

ЈЕЛЕНА
17. VIII 2000 – 17. VIII 2020.

РАДОМИР
ВЕРА
РАДОВАН
ПУЉА МИШКОВИЋ
РАДЕ
1990–2020.

рођ. Мићић
2007–2020.

2008–2020.

(58/294426)

ВИНКА

2011–2020.

Успомену на њих чувају с љубављу и поштовањем њихови најмилији
(43/294402)

СЕЋАЊЕ

ЈЕЛЕНА
НОВАКОВИЋ
1988–2015–2020.
Стриц МИЛИНКО
и брат ЗОРАН
(20/294354)

БОШКО
СТАЈИЋ

РАДЕТА
ЧИКАРЕ
Године нису избрисале
љубав и сећање.
Твоја супруга
КОВИЉКА
(19/294353)

1929–2000.

РАДЕ ЧИКАРА

МИЛОРАДА МАРА
СТАЈИЋ ТОДОРОВ
1929–2015.

1911–2014.

ПЕТАР РАЈШИЋ

Прошле су три дуге године... Недостајеш нам.
Твоји најмилији
(29/294377)

1957–1992.
Заувек у срцима.
Породица
(10/294341)

Часно сте живели. Почивајте у миру.
Ваши најмилији
(24/294363)
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СЈАЈАН УСПЕХ НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

НАСТАВЉЕНА ЛЕПА ТРАДИЦИЈА У СТАРЧЕВУ

СТЕФАН ПОМЕРА ГРАНИЦЕ...

ДРУЖЕЊЕ ЗАЉУБЉЕНИКА У ЈАЈАСТУ ЛОПТУ
Дванаести турнир
рагби ветерана
РК Борац сјајан
организатор

Прошлог викенда у Зеници je
одржано Отворено сениорско
појединачно првенство Босне
и Херцеговине у атлетици.
На том престижном такмичењу учествовао је и наш
мла ди су гра ђа нин, ју ни ор
Стефан Михајлов, члан београдске Црвене звезде, који
је још једном исказао свој
невероватан таленат. Иако
му је ово било прво такмичење после дуге паузе услед
ванредног стања изазваног
пан де ми јом ко ро на ви ру са,
Михајлов је успео да се пласира у финале трке на 100
метара, и то као убедљиво
најмлађи такмичар.
У изузетно јакој сениорској конкуренцији Стефан је
заузео одлично четврто место, али много више од самог пласмана битно је његово резултатско остварење. Поставио је лични рекорд у овој

ди сци пли ни, с ре зул та том
10,89 секунди. Овим резултатом Стефан је само потврдио да је један од најбржих
Панчеваца на 100 метара у
историји атлетског спорта.
Млади Михајлов, иако једини јуниор, нашао се међу
тренутно најбржим спринтери ма у Ср би ји и пот пу но
оправдао своја очекивања и
очекивања тренера и клуба.
Према речима многобројних атлетских стручњака, од
Стефана тек треба очекивати велика остварења. Њему
предстоје озбиљна искушења, јер је он најперспективнији јуниор у Србији у овој
дисциплини.
Крајем августа на програму ће бити јуниорско државно првенство, на коме ће Стефан Михајлов бранити титулу у трци на 100 метара.
Срећно, момче!

IN ME MO RI AM

Зоран Маџевски Маџа
(1963–2020)
У недељу, 9. августа, баш на дан
Светог Пантелејмона, као гром
из ведрог неба, спортским Панчевом проширила се тужна вест
– умро је Зоран Маџевски.
Популарни Маџа је са животне сцене сишао изненада, у 57.
години живота. После пријатељске утакмице његовог Глогоња
са идворским Полетом, сат времена касније, доживео је тежак
ин фаркт и пре ми нуо у свом
дому.
Зоран Маџевски је рођен у Глогоњу, где је начинио и
прве фудбалске кораке. Потом је прошао све млађе селекције београдске Црвене звезде, а с великим успехом је
наступао за друголигаше у старој Југославији – панчевачки Динамо и Нови Сад, као и за тадашње српсколигашке
тимове Јединство Стевић и Глогоњ.
По завршетку играчке каријере наставио је да ради као
тренер, у чему је такође имао много успеха. С клупе је
предводио црногорског прволигаша Језеро из Плава, српсколигаше Динамо, Долину, Глогоњ, ПСК, Славију из Ковачице, Борац из Сакула, Спартак из Дебељаче, Темпо из
Сефкерина и Омладинац из Опова.
У последњих пет година водио је школу фудбала у свом
родном Глогоњу, као и сениорски тим истоименог клуба.
Зоран Маџевски је био узоран родитељ, добар супруг и
искрени пријатељ. Иза себе је оставио супругу, сина, снају и унуку, а скоро рођење унука, нажалост, није дочекао.
Маџа је сахрањен у уторак, 11. августа, на глогоњском
гробљу.
Нека му је вечна слава.

Већ дванаест година заредом
Рагби клуб Борац организује
ветерански турнир, који по правилу окупља старе спортске
пријатеље... Овог лета је дружење на лепом рагби терену у
Старчеву одржано у суботу, 8.
августа, а у складу са уредбама
Владе Републике Србије и препорукама Рагби савеза наше
земље, турнир је први пут одигран без присуства публике.
Ипак, то актере није омело да
приреде још један спортски
спектакл.
Надметале су се екипе Градског рагби клуба Вршац, РК-а
Балкански комарац, Дорћола
и Борца, а недостатак публике
као да је био мотив да учесници прикажу рагби на највишем
могућем нивоу за „момке” старије од 40 година.
– Остаје велики жал због
оваквог начина организације
турнира, без публике, али ми
као друштвено одговорна орга ни за ци ја мо ра мо лич ним

шест утакмица по ветеранским
правилима, по којима меч траје два пута по десет минута.
Овогодишњи турнир био је најизједначенији од свих досад
одиграних, јер су чак четири
дуела окончана с нерешеним
исходом.

примером да покажемо да смо
изнад сваке ситуације и да за
нас не постоје непремостиве
препреке. Дуго смо вагали шта
учинити, а коначну одлуку смо
донели на састанку у понедељак, 3. августа. Желим да искористим прилику да захвалим свим члановима клуба на
успешној организацији, као и
свим спонзорима, без којих
овај турнир не би био на овако високом нивоу. Хоћу да истакнем да је и ове године турнир задржао карактер међународног турнира, а томе је
допринела екипа РК-а Дорћол, која у свом саставу има
једног Аустралијанца и једног
Енглеза – рекао је председник
организационог одбора турнира Игор Томашић.
Турнир су, међусобним дуелом, отворили Балкански комарац и Борац, а затим се играло по принципу свако са сваким, тако да је одиграно укупно

– Морам да истакнем да је
ово први турнир на коме учествују ветерани екипе с Дорћола и изузетно смо захвални
домаћинима на позиву. Драго
нам је да смо срели старе спортске пријатеље и да смо евоцирали неке лепе успомене. Овај
турнир је перфектно организован и створила се идеја да
нешто слично и ми направимо
следеће године – истакао је вођа екипе РК-а Дорћол и селектор репрезентације Србије Љубомир Буквић.
Најуспешнији су били рагбисти Дорћола, који су уједно
били и најмлађа екипа на турниру.
– Већ много година траје наша сарадња с људима из Борца. Наши домаћини из Старчева из године у годину дижу
лествицу што се тиче организације, па самим тим постављају домаћи задатак осталим
клубовима – додао је Жељко

Дробњак, који је предводио екипу Балкански комарац.
Као и увек у Старчеву, играо
се добар рагби. Али није изостало ни оно што је карактеристично за све заљубљенике у
јајасту лопту – сјајно дружење.
– Указана нам је изузетна
част позивом на овај турнир.
Жао нам је што ове године,
због ситуације с пандемијом
коронавируса, такмичење није
ме ђу на род ног ка рак те ра и
искрено се надам да ће ова пошаст проћи до средине септембра, за када је предвиђен турнир ветерана у Вршцу, где очекујемо све ове људе добре воље – није скривао оптимизам
представник ГРК-а Вршац Тони Траиловић.
Дељење правде на старчевачком турниру поверено је председнику судијске организације
Александру Лелику и првом
женском рагби судији у Србији Марији Стојшић, који су волонтерски одрадили посао и
тако помогли свом клубу.

и даме, бивше репрезентативке Србије, које су својим присуством „појачале” тимове учеснике.
– Требало је да ова година
буде круна ветеранског рагбија у нашем клубу. Планирали
смо да одржимо десетак турнира, а врхунац би представљало гостовање репрезентације Тахитија у Старчеву. Нажалост, ситуација с коронавирусом је све пореметила. Било
нас је мало и постојао је страх
како ћемо организовати и овај
турнир, али уз максимално залагање свих структура у клубу
све је испало баш како треба –
ис та кла је пот пред сед ни ца
РК-а Борац Анка Стојшић.
Екипа домаћина играла је у
саставу: Владимир Парчетић,
Владимир Кривокућа, Драган
Ђурђев, Горан Кељевић, Марко Секуловић, Мирослав Белобрк, Јожеф Ђерфи, Зоран Раниславић, Радивој Ћосић, Игор
Томашић, Душан Станковић,
Марија Златковић, Сања Стар-

По завршетку такмичења капитен домаће екипе Радивој
Ћосић уручио је плакете и награде свим екипама, као и најистакнутијим појединцима на
турниру, међу којима су биле

чевић, Драган Матичић, Драгослав Милинковић, Слађан Јовановић, Горан Филиповић, Горан Арсенијевић, Сава Вељковић, Горан Стојановић и Драгиша Стојановић.

ЛЕПЕ ВЕСТИ ЗА РУКОМЕТНЕ КЛУБОВЕ

СТИЖЕ ПОМОЋ ОД САВЕЗА
Коронавирус је зауставио планету. Потпуно је променио њено кретање... Спорт је, баш као
и многе друге сфере живота,
претрпео многе ударце, па му
прети велика криза. Отказивање спонзорства, те неизвесност
око наставка такмичења драстично су променили очекивања и планове готово свих спортских колектива на свету.
Ситуација није сјајна ни у
нашој земљи јер, као целокупан спо рт, и ру ко мет тр пи
огромне губитке, а последице
ће се дуго санирати. Познато
је да се спорт у Србији углавном финансира из локалних
са мо у пра ва, али пи та ње је
колико ће то бити могуће и

изводљиво у наредном периоду, јер су штете од коронавируса немерљиве.
Такође, многи наши колекти ви су оста ли без глав них

спонзора и финансијера, пријатеља клубова, па ће у сезони
пред нама клубовима бити тешко да обезбеде средства за
функционисање.

Како би бар мало помогао и
олакшао клубовима ове тешке
дане и помогао да преброде
кризу, Рукометни савез Србије
спремио је помоћ која би знатно помогла екипама у наредном периоду, док саме не стану на ноге.
Руководство наше федерације одлучило је да клубовима пружи новчану помоћ, али
и ону у виду спортске опреме,
лопти и свих реквизита потребних за несметано функционисање, као и покривања
дела котизације за јесењи део
првенства.
Тако ће 262 клуба добити помоћ од РСС-а, а биће подељено и 800 лопти.
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СТАРТУЈУ И ФУДБАЛСКИ ПРВОЛИГАШИ

КУЦНУО ЈЕ ЧАС – ЖЕЛЕЗНИЧАР НА ВЕЛИКОЈ СЦЕНИ!
Момци спремни за
гостовање у
Крагујевцу
Нова појачања:
Немања Марковић,
Дарко Гојковић и
Предраг
Станимировић
Фудбалери новог прволигаша
Железничара напорно су тренирали од 1. јула под руководством шефа стручног штаба
Марка Перовића и његових сарадника Марка Андрејића, Предрага Добрића и Владимира
Растовића. Сада је дошло време да се покажу и на великој
сцени – у Првој лиги Србије.
Шампионат у другом рангу наше земље стартује идућег викенда, а популарну „дизелку”
из Панчева очекује пут у Крагујевац и гостовање на стадиону „Чика Дача”. Дуел с домаћим Радничким 1923, дугогодишњим суперлигашем, окренуће и нову страницу историје
фудбала у нашем граду...
– Задовољан сам како смо
одрадили припреме, па се надам да спремни дочекујемо наредна искушења. Одиграли смо
и пет контролних мечева, а однос момака према игри био је
на завидном нивоу. Имамо још
неколико тренинга пре старта
шампионата, који неће бити
нимало лак. Очекујемо тешке
борбе, али верујем у овај тим и
сигуран сам да ће момци из
утакмице у утакмицу играти
све боље. Прва лига је захтевно и квалитетно такмичење где
ће осамнаест тимова морати
да се бори за сваки бод и гол
до последњег минута. Наш циљ
се зна, а то је пласман у средину табеле, и мислим да то можемо да остваримо на крају

сезоне. Играчи који су дошли
добро су се уклопили, па на
свакој позицији имамо по два
квалитетна играча. Првенство
је дуго и сигурно да је потребно имати већи фонд квалитетних играча, јер биће картона
и повреда, тако да ће сви имати прилику да играју – рекао
је у најави нове сезоне први
тренер Железничара Марко
Перовић.
Стандардно добре партије у
дресу панчевачке „старе даме”
пружа и везиста Душан Плавшић, који је испунио сва очекивања поклоника фудбала у
нашем граду.
– Добро смо одрадили припрем ни пе ри од и са да нам
предстоји борба за бодове. Овај
тим има квалитет и верујем да
ће мо у де би тант ској се зо ни
остварити добре резултате и да
ћемо се пласирати међу првих
осам екипа. Нови играчи су се
добро уклопили у наш тим, али
најважније је што је костур

екипе из прошле сезоне остао
на окупу. Имамо и квалитет и
искуство за ово такмичење, јер
је доста наших играча већ наступало и у најјачем рангу и у
Првој лиги. Првенство ће бити
неизвесно до последњег кола,
јер пола лиге испада и биће
важан сваки гол, а не бод. Разговарамо међусобно, упознати
смо с квалитетом других екипа и зато морамо сваком мечу
прићи максимално мотивисано како бисмо успели у постизању свог циља. Поштујемо сваког ривала, па тако и првог
противника, Раднички из Крагујевца, који је годинама био
суперлигаш и један је од најискуснијих у овом такмичењу.
Добро смо радили и спремно
чекамо овај дуел. Имамо квалитет и надамо се добрим резултатима, па зашто тако не би
било и на овом тешком гостовању. Ужелели смо се првенствених утакмица после пет
месеци неиграња и сигурно је

да ће публика недостајати свима нама на терену, али сада је
тако. Лепше је када су трибине
пуне и то је мотив више, али
најважније је да сви будемо
здрави и да се утакмице играју
– поентира Душан Плавшић.
Непосредно пред излазак на
велику фудбалску сцену Србије Железничар је ангажовао још
тројицу проверених фудбалера. Опрему најбољег фудбалског клуба са ових простора задужили су и Немања Марковић, који је дошао из пљеваљског Рудара, Дарко Гојковић,
доскорашњи члан суперлигаша Металца из Горњег Милановца, као и Предраг Станимировић, сада већ бивши члан
Смедерева 1924.
Утакмица у Крагујевцу између Радничког 1923 и Железничара биће на програму у суботу, 15. августа, од 17 сати, а
деби у свом граду „дизелка” ће
имати седам дана касније, када ће угостити Жарково.

СТАРТУЈУ ТРКЕ ЗА БОДОВЕ И У
НИЖИМ ФУДБАЛСКИМ ЛИГАМА

„БУБАМАРА” У ЖИЖИ
ИНТЕРЕСОВАЊА
Иако здравствена ситуација у
нашој земљи у вези с пандемијом коронавируса још увек
није најјаснија, надлежни су
дефинитивно одлучили да од
наредног викенда почну трке
за бодове и у нижим фудбалским лигама.
Када је Српска лига група
„Војводина” у питању, очи поклоника најважније споредне ствари на свету у нашем
граду биће уперене у Динамо
1945. Популарни „брзи воз” с
много амбиција улази у нову
сезону у трећем рангу српског фудбала, а у првом колу,
у суботу, на Градском стадиону у Панчеву дочекује Бечеј
1918.
Ова утакмица почиње у 17
сати.

Као сваке године, с много
пажње ће се пратити и трка
за бодове у Првој јужнобанатској лиги. Ове сезоне Панчевци и љубитељи фудбала
у око ли ни нај ви ше ће се
инте ре со ва ти за ре зул та те
јабучке Југославије, Стреле
из Иванова, Слоге из Банат-

У Војвођанској лиги „Исток” најзанимљивији тимови
за љубитеље фудбала са ових
простора свакако су Младост
из Омољице и Борац из Старчева. Обе екипе у недељу, 16.
августа, дочекују своје ривале у оквиру првог кола и обе
утакмице почеће у 17 сати.
Младост у Омољици игра
против Јединства из Новог
Бечеја, док ће Борац у Старчеву одмерити снаге са екипом Кикинде 1909.

ског Но вог Се ла и Ста рог
Тамиша.
Дакле, у недељу, 16. августа, такође од 17 сати, и поменути тимови имаће своја
прва првенствена искушења.
Југославија гостује у Хајдучици, у Иванову ће се састати Стрела и Спартак 1911
из Дебељаче, а на Старом Тамишу је на програму локални дерби. Снаге ће одмерити домаћи Стари Тамиш и
Слога.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„БРЗИ ВОЗ” ДОЧЕКУЈЕ БЕЧЕЈЦЕ
Време припрема је прошло. Сада долази нови почетак. У суботу, 15. августа, ФК Динамо
1945 започиње још једну сезону у Српској лиги група „Војводина”, а љубитељи најважније
споредне ствари на свету у нашем граду и поклоници популарног „брзог воза” верују да ће
њихови миљеници и овог пута
имати шта да кажу у трећем
рангу српског фудбала.
Под руководством шефа стручног штаба Жарка Тодоровића,
момци су вредно тренирали, али
постизали су и одличне резултате у припремним утакмицама.
Протекле седмице Динамо
1945 одиграо је два контролна
меча и остварио две победе.
Најпре је на Градском стадиону у Панчеву гостовао Бродарац, који су Панчевци савладали с 3:1. Голове за тим из
нашег града постигли су Пештерац (два) и Црномарковић.
Динамо 1945 играо је у саставу: Анџић, Каранфиловски,
Златковић, Пантић, Црномар-

ковић, Осман, Ахчин, Пештерац, Бодловић, Јаковашић и
Милановић, а шансу су добили и: Лукић, Јованић, Дринић,
Башић, Миливојев, Радисављевић, Марковић и Вучковић.

ДО БАР ПО САО У ПРЕ ЛА ЗНОМ РО КУ
Динамо 1945 је добро појачао свој тим за предстојећу
сезону.
Стигло је чак десет нових
играча, и то: Немања Златковић (Челик, Зеница), Милош
Црномарковић (Орашје, БиХ),
Филип Осман (Силекс, Северна Македонија), Игор Крмар
(Земун), Страхиња Пантић
(Тимочанин), Никола Милановић (РСК Раброво), Филип
Пештерац (Младост, Омољица), Бојан Дринић (Железничар, Панчево), Лука Јованић

(Колубара) и Игор Аничић
(Будућност, Добановци).
– Урадили смо добар посао у прелазном року и довели потребне играче, оне које
смо желели, а све у договору
с тренером Тодоровићем. У
преговорима смо с још неколико момака, очекујем њихов позитиван одговор и да
ће се прикључити тиму. Њиховим доласком заокружили
бисмо листу појачања –
рекао је председник Динама
1945 Милош Ђукановић.

Био је то сусрет српсколигаша, виђена је добра игра, водила се равноправна борба с
пуно дуела, а гости су после
једне полуконтре успели да постигну погодак и поведу с 0:1.
У другом полувремену фудбалери тренера Жарка Тодоровића наставили су добру игру,
а после осам минута стигли су
до изједначења, када је Пештерац уз помоћ гостујућег играча савладао голмана Гавриловића. Други погодак за вођство
„брзог воза” постигао је Пештерац из пенала, после играња руком гостујућег играча у
свом шеснаестерцу. Десет минута пре краја меча Црномарковић је поставио коначан резултат– 3:1.
Генералну пробу пред почетак нове трке за бодове фудбалери Динама 1945 имали су
прошлог викенда, такође на
Градском стадиону у Панчеву,
када су угостили ОФК Београд.

„Брзи воз” је надвисио популарне „романтичаре с Карабурме” са 2:0 и тако најавио успешну сезону.
Тренер Тодоровић је поверење указао следећем саставу: Анџић, Крмар, Златковић, Пантић, Црномарковић, Осман, Ахчин, Пештерац, Аничић, Бодловић и Јаковашић, а играли су и:
Лукић, Дринић, Милановић, Нешић, Каранфиловски, Радисављевић, Марковић и Вучковић.
Била је то седма утакмица
Динама 1945 у припремном
периоду и седма победа. У првом полувремену се водила равноправна борба с пуно прилика, а већ у седмом минуту Андреј Јаковашић је искористио
прилику и постигао свој седми
погодак у припремним мечевима. До одласка на одмор гости су имали неколико добрих
прилика за изједначење, али
су њихове удаце заустављале
пречка и статива.

У другом полувремену домаћи тим је наставио да напада,
а после свега три минута дуплирао је своју предност. Јаковашић је одлично проиграо Андрића, а овај лопту проследио
у мрежу гостију.
Дакле, током припремног
периода Динамо 1945 је пости гао за па же не ре зул та те.
Најпре је савладао ковински

Сваким даном ситуација у клубу је све боља и верујем да ћемо
сви заједно имати успешну јесен – рекао је Жарко Тодоровић.
Дакле, у суботу, 15. августа,
на програму је прво коло Српске лиге група „Војводина”. Динамо 1945 дочекује Бечеј 1918.
Ова утакмица почиње у 17 сати, али биће одиграна без присуства публике.

Раднички са 6:1, потом Долину из Падине с 5:0, Војводину
1928 из Перлеза са 2:1, Студентски град са 2:0, старчевачки Борац са 2:1, Бродарац с
3:1 и у последњој провери ОФК
Београд са 2:0.
– С доласком нових играча
појачали смо конкуренцију у
тиму и очекујемо да ће они својим играма оправдати наш избор. Дошли су момци који ће
сигурно допринети да се пласирамо у горњи део табеле.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тг4
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

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

Поглед с висине
Кажу да је теже остати на врху него до њега стићи.
Да је путева до висина много.
Да свако има своју стазу коју мора да утаба.
Причају и да вртоглавица на врху није обавезна.
Па, о томе могу да говоре само они с искуством врха.
Сви остали можемо да нагађамо.
Али јасно је: ниси високо ако гледаш с висине.
Онда си само умишљена величина.

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

Саво, Зорице,
честитамо!
Од првог октобарског
броја „Панчевац” ће
стизати на вашу адресу.
Редакција

Искривљене

Дедине „амазонке” Емилија
и Нат
Поздрав Панчевкама и Панчев алија уживају у реци Дрини.
цима од
Саве Димитријевића

Мењају се мелодије које особа у глави слуша кад је сама са собом.
Као и расположења, што је сасвим океј.
Ипак, мораш да знаш шта волиш.
Још боље – кога.
Кад је неко сам, често уме да се искриви.
Има то везе и с гравитацијом.
А мало више са страхом од смрти.
Са идејом да си сасвим небитан и непотребан.

Празнине

Ухватисмо задњи моменат пре затварања границе. Морске играрије и уживање у
прелепом и полупразном Неи Порију. Поздрав најстаријем недељнику на Балкану!
Зорица Николић

Када неко себе убеди да је у рупи, тешко га је уверити да није.
Посебно ако је у праву.
Свима то може да се деси.
Мада, једнима чешће него другима.
То је ствар карактера.
Баш као и идеја да је празнине у души немогуће попунити.
Да је случај изгубљен.
Иако су мердевине што воде до излаза надохват руке.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Борис Митровић,
пекар:

Лазар Петров,
студент:

Анита Гребић,
ученица:

– Радно проводим и
суботу и недељу.
Немамо ништа
слободно. Након посла
ћу се одмарати с
породицом.
Прошетаћемо до
Тамиша. Као и обично,
пословно и породично
пролазе дани.

– Идемо на језеро
Бешеново код Новог
Сада. Удаљено је од
града, али има људи,
купача. Сви који су у
близини, дођу. Пало нам
је на памет да одемо
тамо кад сам видео
снимак о језеру на
„Јутјубу”.

– Идемо на језеро,
и то рано изјутра,
око 4-5, како бисмо
стигли до 6-7 сати.
Хоћемо да избегнемо
гужву због короне,
а и да нас не „ухвати”
врућина. Остаћемо
до поднева.
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