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СТО ЕВРА ОД ДРЖАВЕ, ЈЕДИНЕ
ПАРЕ КОЈЕ ЋЕТЕ ДОБИТИ ЛАКО
Све о финансијској помоћи пунолетним држављанима Србије,
минималним платама од државе и кредитима за привреду
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Михајло Герун:
У дијалогу са
скулптурама
» страна 12

Фото-репортажа

ПОЧИЊЕ БОРБА ПРОТИВ НАПАСТИ
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Вируси пролазе,
крпељи упорни

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

НАШИ СУГРАЂАНИ
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Млади научници,
ту поред нас

Марина Арсенијевић
у Њујорку
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Спорт

Ра
од 8 дно вре
до 1 ме
6 са
ти

Радно време благајне „Панчевца”

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

Радно време благајне „Панчевца”
враћено је на режим као пре
ванредног стања. Понедељком и

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

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

Одбојка 013
у вишем рангу
» страна 28
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Јордан Филиповић

Безвремена
лекција
Прошло је 75 година од окончања Другог светског рата. Неколико дана пре тога главни
инспиратор најкрвавијег сукоба у историји човечанства, бар
како говоре историјска факта,
убио се у свом бункеру у Берлину. Адолф Хитлер је тако за
длаку избегао одмазду црвеноармејаца, који су у том моменту престоницу његовог светског поретка претварали у пепео и рушевине.
На сличан начин су завршили
и многи други нацисти и њихови колаборационисти. Неки, попут Ајхмана или врховника геноцидне усташке творевине Павелића, у први мах су успели да
утекну – правда је за њих била
спорија, али ипак достижна. Неки трећи су се, нажалост, извукли, али само наизглед, јер може се претпоставити како су се
осећали у вечитом бекству с толиким душевним теретом...
Међутим, фрустрира то што
многи ову изопачену идеологију
данас глорификују, а Фирера
називају генијалцем. „Генијалну
идеологију” коју су још 1933. године прозрели и презрели готово сви здравомислећи Немци,
попут Мана или Хесеа, када није било тако лако предвидети
размере надолазеће људске катаклизме. Њима је брзо постало
је јасно да се ради о злочиначкој
машинерији заснованој на буђењу најнижих страсти у човеку.
Најдаље у том „буђењу” отишли су, наравно, они с највише
тих најплићих порива, дотеравши ствар равно до дна, оличеног
у концентрационим логорима.
Примера ради, када су савезничке јединице ушле у један од
њих (Бухенвалд), многим војницима стомак није издржао пред
језивим призорима убијених
или изгладнелих затвореника.
А Фирер, персонификација
тих ужаса, последње дане провео је у мишјој рупи уз заштиту
шачице најкрвавијих силника,
жутокљуних „југенда” и понеког
наци фанатика из Француске.
Али без креатора почетних Вермахтових војних подвига, попут
фелдмаршала Ромела, Фон
Манштајна, Гудеријана... Свих
оних који су пре или касније докучили заблуде о „ибер нацији”
засноване на Хитлеровој психопатској похлепи за моћи.
Тако је незајажљиво зло, у
садејству са селекцијом најгорег људског шљама, довело
свет (и саму Немачку) у предворје пакла.
Лекција коју вреди изнова
понављати због свих који призивају нешто слично.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 15. мај 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОМОЋ ДРЖАВЕ ПРИВРЕДИ И ГРАЂАНИМА

ПОВОЉНИ КРЕДИТИ, МИНИМАЛЦИ И СТО ЕВРА
Пакет за опоравак
привреде осмишљен
да би се подигла општа
економска моћ
Влада Србије усвојила је програм економских мера којима у доба глобалне
кризе услед пандемије коронавируса
помаже грађанима и привреди. Постоје и уредбе којима се прецизира
правни оквир о томе ко ће моћи да користи државну помоћ из пакета економских мера вредног 608,3 милијарде динара, односно 5,1 милијарду
евра, што је око 11 одсто БДП-а.
Уколико се за то пријаве, сви пунолетни грађани моћи ће да подигну
сто евра у динарској противвредности, а предузећа ће од државе добити
три пута, у следећа три месеца, минималну висину зараде, док привредни субјекти имају могућност и
да користе веома повољне кредите.
Овде износимо најважније детаље
ових трију мера.
Каматна стопа један одсто
Влада Републике Србије на предлог
Министарства
привреде
усвојила је Програм финансијске подршке привредним
субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства
у отежаним економским
условима. Издвојене су 24
милијарде динара за одобравање кредита преко Фонда за
развој.
Основни циљ је да се обезбеди подршка предузећима
за набавку обртних средстава и одржавање текуће ликвидности
ради измиривања обавеза насталих
према пословним партнерима, запосленима и држави. Право на коришћење средстава имаће предузетници, задруге, микро, мала и средња
предузећа која су у већинском приватном или задружном власништву.
Услов ће бити да обављају производну, услужну, трговинску и пољопривредну делатност.
Кредити за одржавање текуће ликвидности и набавку обртних средстава одобраваће се на рок отплате
до 36 месеци, на грејс период до дванаест месеци, по каматној стопи од
један одсто годишње. Кредити се
одобравају и враћају у динарима.

Минималан износ кредита који могу
подићи привредна друштва је милион динара, а за предузетнике и задруге 200.000 динара.
Када је реч о максималном износу
кредита, он је за предузетнике и микро правна лица до десет милиона, за
мала правна лица до четрдесет милиона и за средња правна лица до
120 милиона динара. Основни услов
за реализацију ових кредита је задржавање броја запослених на дан 16.
март 2020, с тим да се како до подношења захтева, тако и у току коришћења кредита, прихвата одступање од
10 одсто од броја запослених.
У току је и реализација гарантних
шема, од две милијарде евра, с пословним банкама, за шта се око 80
одсто фирми, клијената банака, већ
јавило.
Минималци о трошку државе
Почела је исплата минималаца о
трошку државе за 1,055 милиона
радника у 232.000 предузећа у Србији која су ту помоћ тражила. За ту исплату у буџету Републике Србије
обезбеђене су 32 милијарде динара, а

у наредна два месеца уследиће још
две исплате минималне зараде. Реч
је о уплати бесповратних новчаних
средстава из буџета.
Фирме чијим ће радницима бити
исплаћене минималне зараде од око
30.000 динара тражиле су и одлагање
уплате пореза и доприноса услед
кризе у пословању у време епидемије, у вредности од 29,5 милијарди динара, као и пореза на добит од око 3,3
милијарде динара. Право на помоћ
државе имају предузетници, паушалци, пољопривредници, микро, мала и
средња предузећа, као и самозапослени предузетници, а услов је да нису смањили број запослених за више
од 10 одсто, односно да послодавац

не отпушта запослене три месеца након исплате последњег минималца.
На питање да ли је оно што држава
исплаћује плата или додатак на плату, надлежни одговарају да је за оне
који имају новца то – додатак, а за
оне који га немају – плата.
У случају да предузетник истовремено има статус запосленог или пензионера, нема право на директна давања. Онима из ове групе којима је
легла уплата државног минималца,
рачуновође и порезници саветују да
тај новац, ипак, не подижу с рачуна.
Циљ државе је одржање достигнутог
нивоа запослености и помоћ онима
којима је најпотребнија – приватном
сектору. Планом мера одложено је
плаћање пореза и доприноса на зараде
и накнаде зарада до 4. јануара 2021.
Плаћање ове обавезе ће почети од првог месеца следеће године, и то на највише 24 месечне рате, без камате.
Како до сто евра
Уредба Владе Србије о помоћи у доба
короне ступила је на снагу 24. априла ове године и то је датум до ког се
рачунају сви пунолетни у Србији који имају право на помоћ од
сто евра у динарској противвредности. За то су потребни позив или пријава
преко Управе за трезор, важећа лична карта и активно пребивалиште у Србији.
Од личних података грађани морају да оставе матични број, број личне карте и име банке где имају
рачун и где желе да им се
уплати новац, а име и презиме није обавезно. За оне који немају рачун довољно је само да кажу у
којој банци би желели да им се уплати новац и једнократни наменски рачун ће им тамо, без трошкова, отворити Министарство финансија, а биће угашен након подизања новца.
За исплату сто евра од среде, 13.
маја, могуће је пријавити се преко
интернет адресе idp.trezor.gov.rs, а
број телефона на који се грађани
пријављују преко кол-центра биће
познат до 15. маја.
Од петка, 15. маја, кренуће и аутоматизоване уплате помоћи од сто
евра пензионерима и примаоцима
социјалне новчане помоћи. Примаоцима пензија сматрају се и кори-

сници привремене накнаде – инвалиди рада друге и треће категорије
инвалидности, односно преостале
радне способности. По аутоматизму
новац неће бити уплаћен само носиоцу социјалне новчане помоћи, већ,
како кажу у Министарству финансија, свим члановима његове породице, који не морају да се пријављују за помоћ.

За исплату сто евра од
среде, 13. маја, могуће
је пријавити се преко
интернет адресе
idp.trezor.gov.rs, а број
телефона на који се
грађани пријављују преко
кол-центра биће познат
до 15. маја.
Исплата за оне који се пријаве телефоном или путем интернета почеће 1. јуна, а могуће је аплицирати до
5. јуна.
Да потцртамо – привремени регистар пунолетних грађана Републике
Србије формиран поменутом уредбом, а који ће ради заштите података
о личности бити избрисан после
уплате, односи се на пунолетне грађане с важећом личном картом на
дан 24. април 2020, када је Уредба
ступила на снагу. Ко до тог дана није
напунио осамнаест година, неће моћи да аплицира за добијање сто евра.
То се односи и на оне што немају
личну карту или пријављено активно
пребивалиште у Србији, као и на оне
којима је лична карта истекла пре
ванредног стања. Грађани којима је
датум престанка важења личног документа био у доба короне, такође ће
добити сто евра.
Ко ову помоћ не жели, довољно је
да се не пријави, а они који желе да
новац дају у хуманитарне сврхе могу то да учине када им средства буду уплаћена – уколико их приме на
наменски рачун, морају да их преузму, па да их онда преусмере где
желе.
С. Трајковић

УГРОЖЕНА УЖА ЗОНА ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА ВОДЕ?

Депонија где јој место није
Муљ помешан са земљом,
флашама, шутом, цевима,
гумама, металним
отпадом...
Ужа зона санитарне заштите панчевачког изворишта воде је у потенцијалној опасности: на обали Дунава,
код насипа иза ресторана „Бакана”,
налази се права депонија. Ту бео-

Дотеривање.
У Градском парку, ових дана
Снимио: Милан Шупица

градско Водопривредно предузеће
„Сибница” баца све што му се нађе на
путу док чисти канал Сибницу, као и
околне дренажне канале.
Сасушени муљ је помешан с тонама земље, пластичним и стакленим
флашама, грађевинским шутом, цевима и гумама разних врста, металним отпадом, класичним кућанским
смећем... Тешка механизација је, пошто је ђубре бачено у воду, формирала нову обалу, ширине двадесет метара, у дужини од неколико стотина
метара. Очевици кажу да радници
већ месецима ту складиште отпад, те
да су претходно посекли све дрвеће
на обали како би створили простор за
депонију. Становнике не тако удаљеног насеља брине и то што се на том
месту мрестила риба, а барске птице
су се сад одселиле.
На наше питање каква је ситуација
ове недеље тамо, Јасмина Симић, руководилац сектора за производњу воде у ЈКП-у „Водовод и канализација”,
одговара:
– Отпад је и даље на истом месту,
додуше мало је сабијен и „обликован”.
Панчевачко јавно предузеће које
водом снабдева преко 100.000 људи
27. априла је добило информацију о
депоновању талога заједно са отпадом из Сибнице.
– Отишли смо на локацију која се
налази иза „Бакане” уз насип и може
јој се прићи с њега. То је ужа зона санитарне заштите изворишта према
важећем решењу и налази се на територији општине Палилула. Према важећим прописима о зонама санитарне заштите изворишта, у ужој зони је

забрањено депоновање и процеђивање отпада! Такође, непознати су нам
порекло и класификација тог отпада
– јасна је Јасмина Симић.
Одмах је телефоном позвана инспекција Општине Палилула и добијена је информација да ће дежурни
инспектор бити на послу сутрадан
ујутро пошто је ванредно стање. Он је
сутрадан нашу саговорницу упутио
на градску инспекцију Града Београда која је надлежна за комуналну
област снабдевања водом. Али ни 28.
ни 29. априла нико се није јављао на
бројеве телефона који се налазе на
сајту, па је упућен званичан имејл, а
пријава је послата поштом. Јасмина
Симић каже да је 4. маја стигао одговор на имејл у коме се налазило оба-

вештење да је „запримљена пријава,
која је даље процесуирана и по којој
ће се поступити у складу са важећим
надлежностима”, али да до почетка
ове недеље нико није контактирао с
ЈКП-ом „Водовод и канализација”.
О томе да ли је угрожено извориште воде суд треба да изнесе београдска инспекција, чији је први задатак
да наложи анализу садржаја муља, а
онда и прописане мере како извориште не би било угрожено. Менаџмент „Сибнице” потврдио је у другим
медијима да муљ помешан са отпадом потиче од чишћења њихових
објеката, уз опаску да се тај материјал само привремено лагерује на том
месту, те да ће све то бити однето на
депонију у Винчи.
С. Т.
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АКТУЕЛНО

Петак, 15. мај 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАШТО СУ НАЈВЕЋИ РЕДОВИ ПРЕД БАНКАМА

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Б КАО БАХАТИ БАНКАР

Завод „Панчевац”
први у свему

Ванредно стање је укинуто пре
десетак дана, многе мере заштите су ублажене и живот се
враћа у нормалу. Можда чак и
брже него што би требало, јер
примећујемо да се препоруке
епидемиолога баш и не поштују доследно – у аутобусе се улази и без маски и рукавица, у
кафићима се седи раме уз раме и готово нигде нећете видети да се држи препоручено
растојање од два метра. Установе су отвориле врата, школе,
факултети и студентски домови та ко ђе...

На линији последње одбране државе и њених грађана
од коронавируса остали су само банкарски службеници.
Једини редови у којима Панчевци стоје су они испред улаза у банке. Војвођанска, Комерцијална, „Ерсте”, „Интеза”,
Поштанска штедионица... свуда је слика иста: стаклена врата и службеник обезбеђења раздвајају десетине грађана на улици од исто толико службеника
у климатизованим салама.
До појаве вируса тај број службеника био је сасвим довољан да услужи све клијенте ко-

ји су долазили на њихове шалтере. Уосталом, нико од нас не
памти да је ушао у банку у којој има рачун и
да је ту затекао више
од десетак оних који
чекају пре њега. Откуд
сада редови од по педесет грађана?
Јесу ли сви добили
паре на лутрији па журе да их потроше?
Нису!
Да ли је продужено
трајање процедуре подизања
новца или плаћања рачуна?
Није!
Па у чему је ствар?
У сагињању!
Повијање главе увек је било
знак покоравања, што су наши стари лукаво користили да
доскоче Турцима: врата на соби у којој је Милош Обреновић, рецимо, примао турске
званичнике била су толико ниска да су му се ови, при уласку, практично клањали... и
због тога се јако љутили и тражили да се довратак подигне!
Исти трик примењују и чиновници у Србији.

Сто година већ постоје шалтери. Прво су
били од дрвета, с клизним вратанцима која
су се затварала као гиљотина; наследиле су их
полукружне рупе у стаклу, као мишоловке, па
плексиглас и
нерђајући челик... Али свима
је заједничка одлика била да је
„власник” шалтера седео
с једне стране, а онај који
је на тај шалтер долазио
муком или послом морао
је да се сагне, јер су шалтери увек били подешени
према висини службеника. Да би онај ко им долази морао да им се поклони.
Краљевске пандуре и писаре смениле су социјалистичке
бирокра-

те, а ове, опет, упосленици
у капиталистичким фирмама.
Натписи на шалтерима су се
мењали, али је увек негде лебдео и мото свих шалтераша и
шалтеруша: „Може ми се!”
За то су и ре до ви ис пред
банака!

Мере против короне само су
изговор да се демонстрирају
моћ и бахатост која је прати.
Зашто не ангажују све службенике који су радили и пре
ванредног стања?
Може им се!

За што не по ве ћа ју број
шалтера који раде?
Може им се!
Зашто не организују посао
на неки други начин, који ће
њихове клијенте – од
чијих пара живе! – поштедети понижавајућег цупкања на тротоару на киши или на
сунцу?
Баш их брига! Може им се!
Ових дана више од
пет милиона пунолетних грађана добиће по
100 евра као помоћ због
короне. Тај ће новац бити уплаћен на њихове рачуне у
банкама.
Какви ли ће се тек тада редови формирати!
Да ли ћемо морати да шенимо пред шалтером да би нам
га банкари дали?

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

Славни певач послао помоћ Панчеву
Музичар донирао
четвора болесничка
колица Интерном
одељењу болнице
Амерички музичар Ози Озборн
и његова супруга Шерон донирали су Интерном одељењу
панчевачке болнице четвора
болесничка колица!
Донација је стигла захваљујући Предрагу Радмановићу из
Панчева, који већ годинама живи и ради у Лос Анђелесу и који их је обавестио о овој акцији.
Болница је добила још троја колица од држављана Србије који живе у Канади (Душица

КОВИД 19

Ивановић), Перуу (Милош Лазаревић) и Аустрији (Светлана Матић), а који су причу о
недостатку колица прочитали
на „Фејсбуку”.

„У Србији болесне очеве носе у ћебадима панчевачке поверенице Покрета за обнову
краљевине Србије (од кога је
и потекла иницијатива за ову
акцију) Гордане Влајић и – пожелели да помогну.
– Неопходно је да сложно и
мудро пролазимо кроз искушења и невоље, а свакако је
најважније помоћи здравствено угроженим суграђанима и
на сваки начин унапређивати
услове за рад у медицинским
установама – рекла је Гордана
Влајић.”
Џон Мајкл Озборн је рођен
3. децембра 1948. у Бирминге му (Ве ли ка Бри та ни ја).

НАКОН ПАУЗЕ

ПРИЗНАЊЕ

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 хема то ло шко-би о хе миј ској
лабораторији те установе
пацијенти већину верификованих, контролисаних и
сумираних резултата могу до би ти за све га сат
времена.
У Заводу ће ускоро почети да се проводи и амбулантна хирургија, а све интервенције, као и додатне
хируршке и консултативне

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР
АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна
жлезда, пљувачне жлезде,
лимфни чворови)

Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

Цена: 2.500 дин.

Ози Озборн се
прославио као певач
хеви метал састава
„Блек сабат”.
Познатији је као Ози Озборн.
Славу је стекао као певач енгле ског хе ви ме тал са ста ва
„Блек сабат”. Од 2002. године
је звезда ријалити шоуа „The
Osbournes”, који приказује свакодневне сцене из живота његове породице.

МЛАДИ

Бесплатан тест на
вирус за повратнике

Изложба из
збирке Галерије

Црвени крст је био
на висини задатка

Избор најбољих
студената Панчева

За све грађане Србије који
се из иностранства враћају у
земљу организовано је бесплатно тестирање на ковид
19 у неком од завода за јавно здравље. Резултат се чека неколико дана и након
тога престаје законска обавеза о самоизолацији у трајању од 14 дана.
Грађани Србије на уласку
у земљу од граничне санитарне инспекције добијају
смернице о томе ком градском заводу да се јаве, а када то учине, добијају термин
за тестирање.
Сваки грађанин је дужан
након добијања теста, ако је
негативан, да се јави надлежној станици полиције која
је контролисала поштовање
мере о самоизолацији.
Тестирање је могуће у нешто више од 20 завода и института за јавно здравље широм Србије.
ПЦР тест за грађане који
желе да оду у иностранство
у земље које инсистирају на
тесту кошта 6.000 динара.

У Галерији савремене уметности Културног центра Панчева
од среде 20. маја, у 19 сати,
публика ће моћи да погледа
уметничке радове у оквиру прве изложбе након паузе у раду
настале услед ванредног стања. На овој изложби биће приказано стваралаштво десет аутора и ауторки из збирке Галерије, у различитим сликарским
и вајарским техникама.
Радови су настајали у периоду од краја деведесетих година прошлог века до 2017. године, а међу излагачима се налазе међународно познати аутори, као што су Ричард Дикон и Томас Рат.
Поред горе поменутих, уметници чији ће радови бити изложени у оквиру изложбе биће
и Лариса Ацков Палић, Милан
Краљ, Дејана Маришан, Ивана
Маркез Филиповић, Надежда
Олег Љахова, Ивана Ракиџић,
Димитрије Тадић и Јоана Вулановић.
Ауторка изложбе је Ивана
Маркез Филиповић, уредница
програма Галерије.

Поводом Недеље Црвеног
крста, која се обележава од
8. до 15. маја, председник
Покрајинске владе Игор Мировић примио је делегацију
Црвеног крста Војводине, изразивши велику захвалност
активистима те организације на доприносу борби против вируса ковид 19.
„Црвени крст Војводине
показао је у овом кризном
моменту колико је значајан
рад те организације. Оправдали сте своју мисију и дали
пример другима”, казао је
председник Мировић.
Покрајинска влада је преко Црвеног крста Војводине
испоручила укупно 32.670
пакета медицинским радницима, радницима у установама социјалне заштите с
нижим зарадама, Савезу инвалида рада Војводине и избеглим, прогнаним и расељеним породицама.
Покрајинска влада је издвојила и 7,9 милиона динара као помоћ за 12 народних кухиња у АП Војводини.

Регионални центар за таленте
„Михајло Пупин” Панчево и Канцеларија за младе града Панчева позивају студенте и студенткиње који су школске 2019/2020.
први пут уписали завршну годину четворогодишњих или дужих студија (други степен студија по болоњском систему школовања) на факултетима чији је
оснивач Република Србија да се
пријаве на јавни позив за доделу награда најбољим студентима/студенткињама града Панчева за резултате постигнуте током школовања и образовања,
за школску 2019/2020. годину.
Рок за пријављивање је 12.
јун, а додатне информације се
могу добити на телефон Канцеларије за младе 013/308-906
или на имејл kancelarijazamlade@pancevo.rs.

Прегледе обавља

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)
Заказивање

и прегледи радним данима 7–14

Телефон: 013/21-90-900
Такође суботом, заин- прегледе обављаће др Готересовани могу да ураде ран Додевски, специјалии све врсте ултразвучних ста абдоминалне хирургије
прегледа срца, а ускоро из Опште болнице Панчево.
Због свега овога не чуће се у Заводу „Панчевац” радити и преглед сон- ди чињеница да све већи
дом преко једњака (ТЕЕ). број Панчевки и ПанчеваИ за ове услуге ангажо- ца бира Завод „Панчевац”,
ван је један од водећих посебно онда када је неостручњака у тој области – пходно урадити прегледе
dr sc. med. Слободан То- и анализе на једном месту
мић, кар ди о лог, док тор и добити резултате што пре.
С тим у вези,
медицинских
треба подсетити
наука и магии на то да се у
стар кар ди Заводу, примеологије
са
ра ради, све врИ н с т и т у т а Телефон за
сте ле кар ских
„Дедиње”.
уверења издају
С у б о т о м информације:
за максимално
с п е ц и ј а л и - 013/21-90-900
два сата.
стич ке ОРЛ
И овог месепрегледе ради др Горан Митевски из ца су у Заводу за клијенте
панчевачке Опште болни- осмишљени и нови пакети
це, ен до кри но ло шке др услуга по изузетно повољГордана Вељовић, такође ним ценама, а више о тоиз Опште болнице. За пре- ме, као и о додатним погледе из области гинеко- годностима које остварују
логије задужена је др Ве- сви који поседују лојалти
сна Новичић Ђоновић из картице Ауто-центра „ЗоДома здравља Палилула. ки”, погледајте на рекламКао што је већ нагла- ним странама нашег листа.
До дат не ин фор ма ци је
шено, сви набројани специ ја ли стич ки пре гле ди можете добити на 013/21обављају се само субо- 90-900 и 013/21-90-903,
том, а заказују се радним а новости пратите и на
да ни ма пу тем те ле фо на сај ту www.zavodpance013/21-90-900 и 013/21- vac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода. Д. К.
90-903.
ПРОМО
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ПОЛИТИКА
ИЗБОРИ ЗАКАЗАНИ ЗА 21. ЈУН, КО СУ УЧЕСНИЦИ

КОНЦЕПТ
Политичко превирање ме јако забрињава, јер такви масовни јавни скупови су поуздана места где може доћи до преношења вируса. Врло поуздана места. Вирусу је сасвим свеједно да ли су скупови политички или нису. Ако се створе
услови за ширење, он ће то искористити. Имам нулту толеранцију за масовна политичка окупљања. Не осећам се одговорним за неспровођење мера, за то је одговорна власт.
(Епидемиолог др Предраг Кон, ТВ „Прва”, 12. мај)
* * *
Позитивна изненађења не живе на српској опозиционој
сцени. Њихово понашање је, током ове ситуације, показало све оно што наша опозиција јесте – безидејност, тромост и разједињеност. Ако се власт губи у лавиринту сопствених неспособности, које су то конкретне, боље, спасоносније и оствариве идеје понудили лидери опозиционе
сцене? Опозиција оваква каква јесте, с бојкотом или не,
она пружа привид демократије и суштински ради за актуелни режим. Сваки народ има власт какву заслужује, али
какав смо ми то народ кад заслужујемо и овакву власт и
овакву опозицију?
(Позоришни редитељ Кокан Младеновић, „Данас”, 1. мај)
* * *
Чини ми се да као друштво срљамо у опасну ситуацију у
којој можемо очекивати читав низ засад појединачних инцидената, који врло лако могу да ескалирају. Посматрајући медије и друштвене мреже, прилично сам забринут количином подстицања на насиље која се ту може срести.
(Новинар Недим Сејдиновић, DW, 13. мај)
* * *
Прича о дечаку Мухамеду за мене је била само повод да
направим филм о ксенофобији која је завладала светом.
Мигрантска прича није готова нити ће, бојим се, икада
бити готова. Морамо да схватимо да мигрантске кризе
изазивају немаштина, глад, ратови за које многи обични
људи нису ни најмање криви. Европа није јединствена, то
је, по мени, највећи проблем. Остављено је много простора популизму. Избегличко питање користе политичари,
какав је на пример Салвини, или Орбан или Марин ле
Пен, за јачање своје личне позиције у политици. Европа
мора да подели терет избегличког проблема и да заузме
јединствен став према њему. Нису исто економски емигранти као они који беже из својих земаља од рата, спасавајући живу главу.
(Редитељ Горан Паскаљевић, „Блиц”, 9. мај)
* * *

СКОРО СВЕ ЈАСНО, ЈОШ
НЕКОЛИКО ДИЛЕМА
Поред странака из
СЗС-а, у бојкоту и
ДЈБ, Иницијатива „Не
давимо Београд”...

Ова идеја није наишла на
разумевање његових опозиционих колега.

СНС предводи много
дужи низ учесника
на изборима

Потпуно је јасно и ко још, сем
горенаведених учесника састанка одржаног 4. маја, излази на
изборе. То су Либерално-демократска партија Чедомира Јовановића, Странка модерне Србије и Покрет обнове краљевине Србије.
На листи Српске напредне
странке, на којој је за изборе
2016. године било десет странака, сада ће бити СДПС Расима Љајића, ПУПС и Покрет социјалиста Александра Вулина.
Коалициони партнер СНС-а у
Влади Србије – Социјалистичка партија Србије на изборе излази с „Јединственом Србијом”

У Палати Србије је 4. маја на
састанку коме су присуствовали представници политичких
странака и председници државе, парламента и Владе договорено да избори буду одржани 21. јуна.
У разговорима су учествовали представници политичких
организација које намеравају
да се кандидују на изборима.
То су СПС, СРС, ДСС, Покрет
„Метла”, Нова странка, Странка правде и помирења, „Заветници”, „Јединствена Србија”,
Покрет „Србија 21”, ЛСВ, СПАС,
„Здрава Србија”, СВМ и Покрет „1 од 5 милиона”.

Ко не излази
Коначни резултати избора биће проглашени 96 сати након
њиховог одржавања и од тада
теку рокови за формирање новог сазива парламента. Крајњи рок за то је 25. јул, а Влада
мора бити формирана најкасније у року од 90 дана од конституисања скупштине, или би
уследило њено распуштање,
што значи да нова влада мора
да постоји најкасније до 25.
октобра.
Неке изборне радње које су
извршене пре пандемије, као
што је прихватање предатих
изборних листа, важе, јер Републичка изборна комисија својим решењем није одложила
изборе, већ их је прекинула, а
то значи да се кампања наста-

Чије су листе сасвим
извесне

Коначни резултати
избора биће проглашени 96 сати након
њиховог одржавања и
од тада теку рокови
за формирање новог
сазива парламента.
вља као да је 17. март, дан након увођења ванредног стања.
Део опозиције је одустао од
бојкота избора, било због резултата међустраначког дијалога о изборним условима уз
посредство европских парламентараца и невладиних организација, било због тога што
је изборни цензус смањен с
пет на три одсто, а могуће је и
да има неке своје личне разлоге. На изборе ће изаћи Покрет слободних грађана, на чијем је челу Сергеј Трифуновић, и, као што смо већ помену ли, Но ва стран ка Зо ра на
Живковића.

ДВА НА Е СТИ ПУТ ЗА ТРИ ДЕ СЕТ ГО ДИ НА

* * *
Неће нас уништити Европа, него политичари из нашег сокака, наши морални понављачи, а то је сој који је тешко
искоренити. Ја само знам да живимо у времену кад људима никад није било потребније да читају добре књиге, иду у
позоришта, на концерте, јер им је потребна ментална хигијена. А што се тиче света, још је Стриндберг рекао како је
свет рупа пуна гована. Али треба радити с друштвом, улагати у културу, да се не догађа да помоћ хрватске државе
ових дана буде већа за кладионице него за културњаке.
(Хрватски писац, драматург и сценариста Дамир Каракаш, портал „Бука”, 5. мај)
* * *
Мислим да је све што се десило у Скупштини и што је
урадио Обрадовић погрешно у овом тренутку, паметније
је све окренути на хумор. Када је срушен Милошевић, било је много штосова, прављене су његове лутке, било је
духа. То је много ефектније него што се демонстрира и
напада Ристичевић.
(Карикатуриста Предраг Кораксић Коракс, „Данас”, 12.
мај)
* * *
Иницијатива за ограничавање емитовања ријалити програма на телевизијама с националном фреквенцијом чини се благом и требало би инсистирати на укидању без
компромиса, али је у овом моменту значајан први корак
како би се показало да у земљи постоји брига за јавно добро. Приватним телевизијама попут „Пинка” и „Хепија”
не сме се дозволити да раде шта хоће у јавном медијском
простору, а тренутно се чини да Жељку Митровићу нико
не може да скине круну с главе.
(Професор Филозофског факултета и новоизабрани
члан РЕМ-а Слободан Цвејић, „Данас”, 13. мај)
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Од успостављања вишестраначког система 1990. године
парламентарни избори су
одржани једанаест, а од
2000. године до данас седам пута. На биралишта се
ванредно излазило 2000,
2003, 2008, 2014. и 2016.
године, а редовно 2007. и
2012. године. Последњи
парламентарни избори, трећи у четири године, одржани
су 24. априла 2016. године,
када се гласало и на покрајинском и локалном нивоу.
За изборе 21. јуна ове године изборне листе кандидата за народне и покрајинске

посланике, као и локалне
одборнике, могу да поднесу
регистроване
политичке
странке, коалиције и групе
грађана. На изборној листи
за Народну скупштину може
да буде највише 250 кандидата, колико се народних
посланика и бира. У Скупштини АП Војводине има
120 посланика, па је то и
лимит за број кандидата на
листи. Наш локални парламент броји седамдесет
одборника.
Требало би да жене на
листама буду заступљене са
40 одсто.

Засад су чврсто при одлуци
да ће бојкотовати изборе Савез
за Србију, у коме су Странка слободе и правде Драгана Ђиласа,
Демократска странка коју води

УВИД У БИ РАЧ КИ СПИ САК
Градска управа града Панчева обавештава грађане о
наставку излагања на увид
дела јединственог бирачког
списка за њено подручје, на
основу кога ће се 21. јуна
2020. године одржати избори. Изложен је у Секретаријату за општу управу, Трг
краља Петра I 2–4, први
спрат, канцеларија бр. 107.
Увид се врши путем рачунарске опреме уношењем
јединственог матичног броја
грађана ради провере да ли
је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.
Захтев за упис, брисање,
измену, допуну или исправку
Зоран Лутовац, Двери Бошка Обрадовића, Народна странка Вука Јеремића и Покрет за преокрет Јанка Веселиновића, који
тренутно председава СЗС-у. Такође, своје гласаче ће позвати
да остану код куће и покрет „Доста је било” Александра Радуловића, иницијатива „Не давимо
Београд” и Државотворни покрет Слободана Самарџића.
Протекле недеље је био актуелан и позив бившег председника Србије Бориса Тадића, сада лидера Социјалдемократске
странке. Он је, како је рекао,
предложио компромисно решење – да опозиција уједињена
изађе на изборе на листи која
би се звала „Листа за бојкот”.
Странке би јасно ставиле до знања да неће учествовати у раду
парламента, али и да су против
садашње власти, што би био
„продужетак политике бојкота”.

података у бирачком списку
подноси се на поменутој
адреси, најкасније до 5. јуна у 24 сата, након чега се
бирачки списак закључује.
Грађани могу извршити
увид у бирачки списак сваког радног дана од 7.30 до
15.30 и суботом од 10 до 16
сати. За информације су доступни и телефон 013/308820 и имејл: birackispisak@pancevo.rs.
Увид је могућ и на сајту
Министарства државне управе и локалне самоуправе
http://mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak/ уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.
Драгана Марковића Палме. Још
крајем фебруара су се Александар Вучић и Ивица Дачић договорили да на изборе изађу
одвојено, те да ће у градовима
и општинама за које се процени да је то неопходно заједнички изаћи на локалне изборе.
Уз све наведене учеснике избора, сигурно је да ће се у наступајућим данима појавити и
бројне листе група грађана. То
се односи и на локал, па и на
Панчево. Ситуација у нашем
граду је, ако изузмемо општа
места у вези с великима који
излазе и не излазе, још увек
неизвесна. Најављене су коалиције странака каквих нема
на државном нивоу, као и формирање група грађана.
Ускоро ће ствари бити јасније, па ћемо се онда позабавити
предизборним политичким животом града.

СОЦИЈАЛИСТИ ОБЕЛЕЖИЛИ 9. МАЈ, ДАН ПОБЕДЕ

Баштињење антифашистичке борбе
Градски одбор СПС-а је поводом 9. маја, Дана победе над
фашизмом, организовао полагање венаца на споменике борцима палим у Другом светском
рату широм територије града
Панчева, чиме је обележено сећање на највећу могућу жртву
коју су поднели – дали су живот за слободу. Из састава 12.
војвођанске ударне бригаде било је 587 погинулих Панчеваца, а важно је знати да је наш
град тада имао трипут мање
становника. Живот је у борбама за ослобођење од фашистичке окупације изгубило и 117
бораца Црвене армије. Венац
је положен и на споменик борцима палим у ратовима деведесетих година.
Испред споменика народним
хе ро ји ма у Град ском пар ку

до данас, па је одавање почасти
херојима наша дужност”. Рекли
су и да је важно обележити овај
датум као највећи „стуб моралног усмерења у новијој историји”, поготово јер се сада означава 75 година од капитулације нациста.
Венце су положили и представници Удружења ратних и
војних инвалида и породица погинулих бораца Панчева, Удружења Руса потомака и пријатеља „Ромашка”, пријатеља 72.
специјалне бригаде, Удружења
ветерана ратова деведесетих...

говорили су др Дарко Јаћимовски и Милан Зарубица. Подвукли су да је СПС увек баштинио антифашистичку борбу и

сећање на пале борце, као и да
је подржавао све оне који се залажу за правду и равноправност,
јер „борба за такве идеале траје

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ПОСЛЕДИЦЕ ПАНДЕМИЈЕ ПО РАД НАФТНЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ

СЛЕДЕ МЕРЕ СТАБИЛИЗАЦИЈЕ
Пандемија коронавируса
смањила потражњу за
горивом
Ублажавање рестрикције
повећава потрошњу
Пандемија новог коронавируса донела је изазове бројним индустријама, а привредна активност широм
света практично је замрзнута. Међу
најпогођенијима је нафтни сектор,
који се истовремено суочава с колапсом потражње за енергентима и
драматичним смањењем вредности
барела нафте. У прошлом броју „Панчевца” писали смо о НИС-овом финансијском извештају за прво тромесечје, који је показао да су се ови
неповољни глобални трендови одразили на домаћу нафтну индустрију и
пословне резултате. Наиме, дошло је
до драматичног пада цена нафте, потрошња је драстично смањена услед
глобалне пандемије вируса ковид 19
и ове две околности створиле су крајње неповољно макроекономско окружење за рад нафтног сектора и нафтне компаније.
На светској сцени било је турбуленција практично од почетка године, али су оне постале посебно изражене у марту, када су се дешавања у
потпуности пренела и на наше тржиште. Сасвим конкретно, почетком
марта цена нафте је у само једном
дану пала за око 30 одсто, што је највећи пад цене нафте у последњих
петнаест година. Цене су се спустиле на историјски ниске нивое, у једном тренутку чак и испод 20 долара
за барел. Пандемија коронавируса у
Србији је узроковала смањење потражње за нафтним дериватима за
30 до 40 одсто.

321.000. У панчевачкој Рафинерији
је прерађено 860.000 тона сирове нафте и гаса, што је 44 одсто више него у
истом периоду прошле године. Иако
смо очекивали раст овог показатеља,
имајући у виду да је у марту прошле
године у Рафинерији обављен капитални ремонт, треба рећи да је забележени пораст од 44 процента резул-

Панчеву, док 70 одсто нафте увози,
па су пре марта увезли нафту коју су
платили између 50 и 60 долара, чак и
више. Ту нафту су прерадили, али деривате још нису продали, а цене су
снижене у међувремену. Стога, према најавама финансијског директора
НИС-а, због свих горе наведених фактора мораће да се смање трошкови у

СТАНДАРДНО РАДНО ВРЕМЕ НА НИС-овим ПУМПАМА

Солидни резултати
Све нафтне компаније, а међу њима
и НИС, најавиле су да ће у овим
условима редуковати средства намењена за инвестиције и покренути масовне програме уштеда у свим сегментима који нису кључни за пословање нафташа. Антон Черепанов, директор Финансија НИС-а, недавно
је изјавио да је руско-српски нафтни гигант, упркос неповољним трендовима, остварио сасвим солидне
опе ра тив не по ка за те ље и да је
наставље на ре а ли за ци ја обим них
инвестиција.
– У даљи развој НИС-а уложили
смо чак 7,7 милијарди динара, највише у област истраживања и производње нафте и гаса, као и у модернизацију Рафинерије нафте у Панчеву.
У пр вом квар та лу смо про из ве ли
319.000 условних тона нафте и гаса,
што је скоро идентичан резултат прошлогодишњем, када смо произвели

У складу са одлуком Народне
скупштине Републике Србије о
укидању ванредног стања, све
бензинске станице „НИС Петрол”
и „Гаспром” од 7. маја раде у редовном режиму који је важио пре
ванредног стања. Да подсетимо,
то ком ванредног стања рад но
време пумпи прилагођавано је
тат вредан пажње. Упркос драматичном паду потрошње горива у другој
половини марта, укупан обим промета нафтних деривата у првом тромесечју износи 778.000 тона, што је седам одсто више од прошлогодишњег
резултата. Треба рећи да нам је притом извоз порастао 63 процента у односу на прошлу годину – рекао је Антон Черепанов.
Вреди истаћи да НИС производи
30 од сто наф те ко ју пре ра ђу је у

прописаним мерама. У складу с
новонасталом ситуацијом, мислећи пре свега на безбедност потрошача и запослених, НИС и даље
спроводи мере безбедности и повећане хигијене у свим објектима
– запослени носе заштитну опрему, а врши се и редовна дезинфекција свих објеката.
свим областима које нису од суштинског значаја за пословање – односно
смањиће се оперативни и административни трошкови. Како је рекао,
биће неопходно повећати мере оперативне ефикасности, али ће НИС
преиспитати свој инвестициони портфолио. Међутим, истиче да неће одустати од кључних развојних пројеката – оних који ће донети највише
предности и финансијске користи када се трендови нормализују.

Све зависи од других
Стручњаци истичу да је у овом тренутку незахвално прогнозирати даља дешавања на тржишту, јер много
тога не зависи од нафтних компанија и има више непознаница. Кључна
ствар је постизање договора о нивоу
производње ОПЕК+, односно о смањењу дистрибуције нафте, што ће довести до пораста цене црног злата.
Оно што је јасно, јесте да тај раст цена неће бити брз, а овај процес је
уско повезан с развојем ситуације у
вези с пандемијом.
Антон Черепанов, директор Финансија НИС-а, истиче да ће лагано
ублажавање одређених рестрикција
у Србији и у остатку света допринети расту привредних активности и
потрошње нафтних деривата. Али
подсећа да су велики вишкови на
тржишту нафте и да ће то сигурно
негативно утицати на пословни биланс свих нафтних компанија, а не
само НИС-а. Како је рекао, главни
задатак биће да до краја године обезбеде позитиван прилив новца, како
би омогућили стабилну производњу, прераду и продају. Уверен је да
ће НИС успе шно очу ва ти кон ти нуитет пословања и да ће наставити
да ствара нове вредности за запослене, акционаре и заједницу у којој послује.

ЛЕПА ПРИЧА ИЗ НАШЕГ ГРАДА

Рођенданска торта на дар
Панчевачки полицајци
пријатно изненадили
дечака
Препознатљиво ротационо
светло и песма
Припадници панчевачке полиције
били су недавно у центру пажње престоничких медија, јер је њихова необична акција у време ванредног стања привукла пажњу, па је прича из
нашег града била тих дана главна
вест – наравно, занимљива и лепа, а
не туробна.
Припадници ПУ Панчево дошли
су до сазнања да дечак Ђ. Павловић
3. маја слави седми рођендан, па су
затражили од родитеља одобрење да
њиховом сину уруче торту за рођендан. Најмлађе од четворо деце у породици Павловић, у којој је само отац

Страну припремиo

Зоран
Станижан

запослен, пожелело је рођенданску
торту с ликовима „Брол старс”. Иначе, малишан воли полицајце, што је
припадницима јавног реда и мира
дало додатни мотив да се потруде и
покажу у најбољем светлу. Убрзо су

полицијска возила под ротацијом опколила кућу у Панчеву, тако да се
слављеник поприлично изненадио
због звука полицијских сирена и три
препознатљива аутомобила. Посебно када су један иза другог, у коло-

ни, „чувари реда” са заштитним маскама и рукавицама кренули к њему. Један од њих је у рукама држао
торту. Након примопредаје и честитке зачула се песма: „Данас нам је
диван дан”.
Полицајци су се одлучили за ово
добро дело јер су сазнали од колегинице из Брестовца да је малишан желео рођенданску торту с ликовима
„Брол старс”, те да је реч о изузетно
вредној породици, која је поштовала
мере Владе Републике Србије током
ванредног стања. Полицајци нису часили часа и одлучили су да дечаку улепшају прославу у ванредном стању.
Видео-снимак о овој необичној мисији панчевачких полицајаца објављен на друштвеним мрежама постао
је убрзо виралан, па је о овом гесту
убрзо сазнала читава наша јавност.
На „Фејсбук” налогу мајке дечака освануо је текст :„Хвала полицији у Панчеву која је овим гестом улепшала
рођендан нашем Ђолету” и убрзо су
уследиле поруке, виртуелне честитке
и похвале наших суграђана упућене
панчевачким полицајцима због дивног геста.
Наш суграђанин Ђ. Павловић ће тај
дан, сигурни смо, дуго памтити.

НАСТАВАК АКТИВНОСТИ
У ШКОЛАМА

Припремна настава и
матурски испити
Како је најавио министар просвете Младен Шарчевић, од 1. јуна
крећу активности у средњим школама: од поправљања и закључивања оцена до велике матуре, која
ће трајати три дана, од 4. до 6. јуна. Наставни процес се завршава
крајем маја (онлајн настава), а редовне активности, уз поштовање
мера заштите (дезинфенкција школа и присуство малог броја ученика у истом простору и у исто време), обновиће се 1, 2. и 3. јуна. То
не значи да ће сви матуранти бити
у обавези да дођу. У та три дана
могу доћи они који нису задовољни својим закљученим оценама и
желе да их поправе.
Потом следи полагање велике
матуре – од 4. до 6. јуна у средњим
школама. Они који желе да наставе школовање имаће могућност 24.
јуна да се пријаве за жељени факултет или вишу школу. Министарство је упутило школама допис у којем тражи од професора
да издвоје што више времена, од 8
ујутро до 20 сати, јер је циљ да
што мање ђака буде у школама у
исто време, да се долазак ђака развуче на читав дан.
Они млађи средњошколци који
похађају први, други и трећи разред моћи ће да поправљају оцене
када матуранти заврше своје обавезе – од 8. јуна, па у наредне две
недеље.

Када је о основним школама реч,
од почетка јуна свака осмолетка у
договору с матурантима моћи ће
да организује наставу како би се
они што боље припремили за малу
матуру или пријемни испит. Према најавама министра Шарчевића, задаци на малој матури биће
тежи него што је то био случај на
проби. Тада су осмаци могли само
да заокруже понуђене одговоре, а
сада ће бити правих задатака.

НЕМАЧКА КОМПАНИЈА
НИЈЕ ОБУСТАВЉАЛА РАД

Прате стање и процењују
ZF Србија у нашем граду наставио
је производњу и испоруку, али и
реализацију планова на проширењу капацитета. Милан Грујић, генерални директор дивизије „Е-мобилити” ZF Србија, недавно је рекао за престоничке медије да су
очувани сигурност и здравље запослених и да је истовремено обезбеђен континуитет пословања. Он је
додао да актуелне заштитне мере
укључују примену строгих хигијенских стандарда у фабрици и да је
организован превоз запослених.
Занимљиво је да од почетка ванредног стања ZF Србија није прекидао производњу, а искоришћење капацитета у априлу било је 40
процената. Очекује се да у мају искоришћење буде 70 одсто. У овој
компанији истичу да константно
прате и преиспитују ситуацију и
да активно раде на прилагођавању
производних капацитета сталним
захтевима купаца.
– ZF Србија је оптимизовао број
запослених који су присутни у фабрици и осигурао им препоручену
сигурну међусобну удаљеност. Компанија остаје на истом курсу који
је започет револуционарним развојем од јуна 2018. године и у новом, проширеном делу фабрике
производња је већ почела, а у току
је опремање простора за истраживање и развој – рекао је Грујић.
Фабрика у Панчеву, са преко
65.000 квадратних метара, кључни је пројекат компаније ZF и добила је најбоље оцене и предмет
је сталних похвала најзначајнијих купаца BMW-а, „фолксвагена”
и „волвоа”.
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Х И Т НА ПО МО Ћ

ОВО МОРАТЕ ЗНАТИ О СТЕРОИДИМА ПРЕ НО ШТО НАПРАВИТЕ ГЛУПОСТ

Блиски сусрет
с коронавирусом

ТЕЛО ХЕРКУЛЕСА, А СРЦЕ
ОСАМДЕСЕТОГОДИШЊАКА – НЕ, ХВАЛА!

Пише:
др Мирослав Тепшић
Епидемија коронавируса, која је толико окупирала наше
животе последњих месеци,
није престала с престанком
ванредног стања. Ипак, чини
се да разлози за оптимизам
постоје, а темеље се пре свега на умањеном броју новозаражених и запажању да су
симптоми болести код нових
случајева блажи него у периоду почетка епидемије.
Служба хитне медицинске
помоћи Панчево је због природе свог посла била у сталном контакту са оболелима од
коронавируса. У почетку је требало један број пацијената који су непокретни, а с присутном високом температуром и
сумњом на пнеумонију, транспортовати до инфективног
одељења како би се они дијагностички обрадили и како би
се наставило њихово лечење.
Неки пацијенти с потврђеном

Да инфекција
коронавирусом може
протицати без
икаквих симптома
инфективне болести,
запослени у Хитној
помоћи су се уверили
последњих недеља
с применом брзих
тестова за потврду
инфекције ковидом.
инфекцијом коронавирусом
превезени су до Инфективне
клинике у Београду, Инфективне клинике у Новом Саду,
Земунске болнице и привремене ковид болнице на београдском сајму. С формирањем ковид болнице у Панчеву наша
брига о овим пацијентима ни-

је престајала, јер је требало један број опорављених превести
у установе за рехабилитацију.
Одређени број пацијената који су излечени од вирусне инфекције и послати на кућни
опоравак имао је гастроинтестиналне или неке друге тегобе проузроковане хроничним
обољењем, те су наше интервенције биле неопходне у овим
случајевима.
Да инфекција коронавирусом може протицати без икаквих симптома инфективне
болести, наши запослени су се
уверили у последње две-три
недеље с применом брзих тестова за потврду инфекције
ковидом. Имали смо примере
пацијената са акутним инфарктом срца и можданим ударом,

Већа вероватноћа је
да ће вирус
мутацијом ослабити, а
мање су шансе да ће
његове новостечене
особине бити
опасније по људе.
без температуре, кашља и пнеумоније, којима је утврђено
присуство IgM антитела, то
јест акутне инфекције коронавирусом. Иако није јасно да
ли су овакви пацијенти у већем броју били и раније присутни, чини се да њихова све
већа учесталост указује на слабљење инфективне снаге коронавируса, па самим тим и
мању опасност од заразе других лица. Остају отворена питања стицања колективног имунитета и његове ефикасности
у случају да дође до мутације
вируса. Ипак, већа вероватноћа је да ће вирус мутацијом
ослабити, а мање су шансе да
ће његове новостечене особине бити опасније по људе.
Било би интересантно споменути запажање мутације коронавируса коју су открили научници државног универзитета у Аризони. У овом случају
код једног оболелог пацијента
не ради се о безначајној мутацији, већ о веома сличној мутацији која је најавила крај
епидемије SARS-а 2003. године. Уколико би ова мутација
постала учестала код новозаражених од ковид инфекције,
то би био увод у постепено
ишчезавање коронавируса.

Употреба стероида последњих
година није реткост како међу
професионалним спортистима,
тако ни међу рекреативцима.
Но да ли би их они узели да су
на време знали да ће у пакету
с мишићном масом добити и
стерилитет, импотенцију, кардиоваскуларне и психичке проблеме и да ће притом постати
и зависни од тих „помоћника”? Ако сте и ви разматрали
идеју да овог пролећа стекнете
инстант мишићну масу идући
пречицом, размислите двапут.
Дефиниција каже да су анаболич ки ан дро ге ни сте ро и ди
(ААС) синтетички деривати мушког хормона тестостерона који се користе ради изградње
мишићне масе, побољшања физичких перформанси и изгледа. Делује превише лако да би
било истинито, зар не? Постоји, наравно, и друга страна медаље, коју вам неће споменути
они који „испод жита” поку- родног тестостерона. Међутим,
шају да вам продају ове суп- једино природни тестостерон
може стимулисати тестисе да
станце.
– Као што је познато, у доба стварају сперматозоиде. Ако и
„преварите” хипофизу,
пубертета код мушкате сти се не ће те и
раца бујају хормоони ће с времени – тестостероСтатистички
ном атрофирани. Они мењаподаци
на
сајту
ти. До ћи ће
ју не само њиАнтидопинг агенције
до азосперхов физички
говоре да млади почињу
мије – преизглед већ и
с т а н к а
њихову
да користе анаболичке
стварања
психу. Зато
стероиде у просеку у
спер ма то су младићи
узрасту од деветнаест
зоида и сау том узрагодина и да ове супстанце мим тим до
сту че сто
узимају просечно око
потпуног
агресивни и
сте ри ли те та
има ју бр зе
четири и по
током периода
промене распогодине!
коришћења стеложења. Стероироида. Што је тај педи су базирани на
риод дужи, то су шансе
вештачким хормонима и
имају исти такав ефекат, па је за опоравак мање – објашњава
једна од нуспојава њихове упо- докторка Ковачевић.
требе управо појачана агресивност – објашњава др Слађана Мучан силазак са облака
Ковачевић, уролог у Општој Уз све негативне ефекте, стеболници Панчево.
роиди су врло опасни и због
тога што стварају зависност.
Преварити хипофизу
– Оног тренутка кад прекиИстраживања показују да је чак нете да узимате тестостерон,
90% особа које су користиле мозак долази у исто стање као
стероиде имало проблема са када му укинете дрогу или алстерилитетом. Ево и зашто.
кохол – из такозване „тесто-

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Како против
пролећног умора?
Ако се ових дана осећате уморно, исцрпљено, мучи вас нервоза и мањка вам истрајности за било какву активност, не брините
– то је само пролећни умор. Јавља се током
априла и маја и може се, између осталог,
објаснити променама у лучењу мелатонина
– хормона који регулише сан и серотонина
– хормона среће, које настају паралелно с
продужавањем обданице.
Срећом, овај период адаптације не траје дуго, а тегобе је могуће ублажити. Шетње
на свежем ваздуху, здрава и уравнотежена исхрана, проналажење
времена за опуштање и избегавање непотребног стреса могу бити од
велике користи.
Ево и чајева који ће вас разбудити и вратити вам енергију.
Врелом водом прелијте по 10 г уситњеног сувог корена јагорчевине, цветова мајчине душице и аниса. Оставите да одстоји поклопљено 10–15 минута, па процедите. Дневно треба попити једну шољу
овог чаја, али не пред спавање.
Помешајте по 50 г ехинацее, матичњака, петровца, слатког корена и клеке, па пет кашика мешавине прелијте литром кључале воде.
Промешајте, поклопите и оставите да одстоји 45 минута. Процедите
и пијте у току дана у мањим гутљајима.

– Жлезда хипофиза, која је
смештена у мозгу, има улогу
да, између осталог, „мери” ниво тестостерона и да, онда када он опадне, стимулише његову
производњу у тестисима. То се,
међутим, неће десити ако ви
хормоне узимате вештачким
путем, јер хипофиза не прави
разлику између стероида и при-

стеронске еуфорије” мушкарац
пада у неку врсту депресије,
престаје да буде агресиван и
враћа се у реалан, успорен свет.
То може да остави велике последице на његово ментално
здравље. Цена узимања стероида очигледно је превисока.
Дефинисани мишићи могу се
формирати уз адекватне вежбе

СТЕРОИДИ И СУПЛЕМЕНТИ НИСУ ИСТА СТВАР
Информисаност о томе шта
су тачно стероиди код нас
још увек није на високом
нивоу, па се често особе које узимају суплементе, као
што су протеини, аминокиселине, глутамин и слично,
погрешно сврставају у исти
кош са онима који користе
вештачке хормоне.
– Суплементи су додаци

исхрани, које спортисти узимају када из неког разлога
не могу да се хране правилно. Ако их користите према
препоруци и у прописаним
дозама, не би требало да
имају нежељених ефеката.
Дијететски суплементи немају никакве везе са стероидима – објашњава др Марија Анђелковић.

и одговарајућу исхрану. Проблем настаје због тога што такви мишићи на такмичењима
нису „довољни”, јер они нису

мишићима, али се прећуткује
шта ће бити са осталим органима. Уношењем у организам
стеро иди праве хормонски

ШТЕТ НИ ЕФЕК ТИ УЗИ МА ЊА СТЕ РО И ДА
У једној од публикација Антидопинг агенције о
злоупотреби стероида наводи се да
се код спортиста који користе анаболичке
стероиде могу
јавити следеће
последице: депресија,
насилно понашање, жутоћа очију и коже,
лош задах из уста, акне, продубљен глас, смањење
масивни, па билдери онда прибегавају решењима опасним по
здравље – истиче докторка.

Има у апотеци, али...
Тестостерон у ампулама се, иначе, може набавити у апотеци,
али искључиво на рецепт. Најчешће се преписује мушкарци ма ста ри јим од пе де сет
година који имају проблем с
природним биолошким падом
тестостерона.
Други начини да легално дођете до тестостерона не постоје. Пацијентима се, иначе, преписују мале дозе, а терапија се
спроводи искључиво под надзором лекара. Поређења ради,
доза коју билдери узимају је и
до десет пута већа од оне која
се користи у терапијске сврхе.
Иако је продаја стероида илегална, пре две године су интернет, али и поштански сандучићи широм Србије били преплављени плакатима у којима су
ови препарати нуђени по цени
од 30 до 80 евра, уз напомену
да се достава врши путем брзе
поште. Тако нешто се тада први пут десило код нас у толиким размерама, али све се брзо
завршило чим се продавцима
на оглас јавила – полиција.

О чему се ћути
Према речима др Марије Анђелковић из Антидопинг агенције Србије, такав начин продаје стероида је исти као кад
би неко на огласу на бандери
написао: „Продајем кокаин”.
– Код нас свест о продаји стероида још увек није на довољно високом нивоу да можемо
да схватимо да је то исто као да
се продаје дрога. Зарада је иста,
а исте су и мете. То су, нажалост, најчешће деца и млади. У
рекламама се младим људима
углавном саопштава шта ће стеро иди учинити с њихо вим

груди и нередован менструални циклус код жена, повећање груди
код мушкараца,
мучнина и повраћање, обољења бубрега, болови у абдомену,
дијареја, смањење тестиса, импотенција, закржљалост раста,
слабљење тетива, срчани и
мождани удар, рак мозга,
рак јетре и друге.
дисбаланс, који има системске
нежељене ефекте. Млади који
узимају стероиде током дужег
периода развијају социјално
неприхватљиве облике понашања: постају агресивни, склони
конфликту, реагују на прву лопту. Поред тога, страдају и репродуктивни и кардиоваскуларни систем, па тако имате

Бигорексија – болест
модерног мушкарца
који сматра да није
довољно развијен и
мишићав.
Бигорексичан младић
је незадовољан
својим изгледом. Због
тога интензивно
вежба и потенцијално
размишља о узимању
стероида.
младе људе од 18-19 година који умиру од инфаркта или имају проблеме са стерилитетом.
Ни о томе се, нажалост, не говори довољно. У развијеним земљама у свету постоје посебни
огранци полиције који се баве
злоупотребом стероида и спречавањем њихове продаје и овај
проблем се третира као да је
реч о наркотицима. Залажемо
се за то да се и код нас уведе
исти приступ – истиче др Марија Анђелковић.

Страну
припремила
Драгана

Кожан
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Петак, 15. мај 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

НАСТАВЉА СЕ БОРБА ПРОТИВ ИНСЕКАТА

ПОСЛЕ КОРОНЕ НА РЕД ДОЛАЗЕ КРПЕЉИ И КОМАРЦИ

Са укидањем ванредног стања
и доласком лепог времена на
излетиштима и у парковима
има све више људи. Kао и сваког пролећа до сада, савет лекара је да се чувамо уједа крпеља. Опрез се посебно препоручује зато што из године у годину расте број крпеља који
нам могу пренети бактерију борелију и лајмску болест. А чим
се изборимо с овим напастима, стижу нам комарци. Игранка без престанка!
Доктор Иван Алексић, биолог у
Заводу за биоциде и медицинску екологију, у Јутарњем програму РТС-а казао је прошле
недеље да су се крпељи активирали већ током фебруара и марта пошто је зима била блага.
– Извршили смо мониторинг
на преко двадесет локација.
Наравно, као и претходних година, утврдили смо да је становити број крпеља заражен
борелијом. На локацијама које се не третирају нашли смо
да је заражено око 50 одсто крпеља. На излетиштима се тај
проценат креће од 18, 20, па

чак и до 40 одсто – изјавио је
Алексић.
Он је подсетио да природно
станиште крпеља представљају шуме и жбуње на њиховим
ободима, али се они могу наћи
и на отвореним травнатим површинама.

Опасни сусрети
Крпељи својим убодом могу
да пренесу на човека читав спектар болести врло чудних назива: лајмску болест, крпељски менингоенцефалитис, Kримску
Конго хеморагијску грозницу,
ерлихиозу, бруцелозу и лептоспирозу. На срећу, нису сви крпељи заражени микроорганизмима који су патогени за човека.
Према речима др Мирослава Тепшића из панчевачке
Службе хитне медицинске помоћи, крпељи су присутни од
раног пролећа до касне јесени, а најактивнији су у мају и
јуну. Ипак, није сваки ујед
опасан: да би клице с крпеља
прешле у тело човека, потребан је бар 48-часовни контакт.
Али не искушавајте судбину,
што пре потражите помоћ.

Или, још боље, слушајте савете стручњака.
– Избегавајте станишта крпеља: високу траву, бујно зеленило паркова, ливаде и шуме. Током боравка у природи користите средства против убода инсеката. Носите светлу одећу која покрива руке и ноге, а по повратку кући прегледајте кожу,
одећу и кућне љубимце. Уколико је дошло до уједа, јавите се
лекару у прва 24 сата. Немојте
стављати никаква хемијска средства, попут етра, алкохола или
бензина, и немојте покушавати
да самостално вадите крпеља,
јер се притиском и гњечењем
места убода крпељ може раскомадати, а рилица ће отићи још
дубље. У свакој здравственој установи обучено особље ће крпеља
извадити у целости, уз дезинфекцију места интервенције. Иначе,
од крпељског менингоенцефалитиса можемо се заштитити
вакцином – објаснио је Тепшић.
Убодно место крпеља који
има лајмску болест изгледа другачије.
– У случају да је крпељ заражен бактеријом и да је она

ушла у ваш организам, појављује се карактеристичан црвени печат, који се шири концентрично, тако да се тада треба свакако обратити лекару. То
се лечи одређеним антибиотицима, али се могу јавити компликације – објашњава биолог
Иван Алексић.

Досадан као – крпељ
Према речима Александра Живуља, епизоотиолога Ветери-

ОВЕ НЕ ДЕ ЉЕ
ХАЈКА НА БУ БЕ
Ако време дозволи, предузеће „Екосан плус” најавило је да ће у Панчеву и насељеним местима у четвртак, 14. маја, сузбијати
ларве комараца у каналима и барама, а у петак, 15.
маја, крпеље на зеленим
површинама.
Ове активности нису
опасне за пчеле и остале
живе организме.

Шта показују резултати мониторинга
Након што су крајем прошле године истекли трогодишњи уговори о сузбијању
и надзору над сузбијањем комараца,
крпеља, мишоликих глодара, оса и др.
на територији Панчева, Град је овог месеца, након спроведене јавне набавке,
потписао нове уговоре са истим понуђачима. Надзор ће тако наставити да
обавља Завод за биоциде и медицинску екологију Београд, а извођач ће бити група коју чине предузећа „Екосан
плус” и „Екосан” Београд.
Према речима Зденке Миљковић из
градског Секретаријата за заштиту животне средине, за надзор је на годишњем нивоу предвиђено 3.680.000
динара с ПДВ-ом, а за извођача
39.100.000 динара без ПДВ-а.
Завод за биоциде је прошле недеље,
од 6. до 7. маја, вршио мониторинг крпеља, ларви комараца и мишоликих
глодара на задатим локацијама у Панчеву. У извештају који је тај завод

доставио Секретаријату за заштиту животне средине наводи се да су, од 34
локације, крпељи пронађени на њих једанаест, и то: у Улици Иве Курјачког ка
касарни, на шеталишту уз Тамиш (лева
страна насипа од насеља Тамиш капија до „Бродоремонта”), на обали Тамиша (Улица Марка Кулића), на Спортском центру на Миси, на зеленој површини од „Алмекса” до „Утве”, у каналу
код касарне „Стевица Јовановић” и на
гробљима у Јабуци, Глогоњу, Банатском Брестовцу, Иванову и Омољици.
Процењена бројност крпеља методом
флаг/час била је 236 јединки, а пронађене су две врсте: Dermacentor reticulatus (72%) и Ixodes ricinus (28%).
„Присутност две врсте крпеља констатована је само на неуређеним и непокошеним зеленим површинама, док су уређене парковске и зелене површине око
школа и предшколских установа биле
без крпеља. Препоручује се спровођење

Народни лекови за уједе и убоде
Лекари углавном против уједа и убода инсеката препоручују хладне облоге и средства
за умирење болова. Природа
такође нуди прегршт решења.
Невен. Травари тврде да
цвет невена утрљан у убодено место представља одличан лек против бола и отока.
Можете га применити и ако
вас убоде пчела.
Бели и црни лук. Ово поврће користите у исхрани и
као облоге које треба нанети
директно на места блиског
сусрета са инсектима. Иначе,

љуска црног лука извор је антиалергијске супстанце кверцетин, која је посебно добра
за отклањање упала. Када
кувате супу, убаците лук с
љуском и извадите је пред
само служење оброка. Љуска
ће током кувања ослободити
кверцетин у јело.
Боквица. Ова биљка се
користи широм планете у
случају убода инсеката. Оперите листове боквице и ставите их као облогу на проблематично место или се само истрљајте листовима.

Од ларве до
мини-монструма
Упоредо с крпељима полако се буде и комарци,
чију најезду очекујемо на лето.
И неки од њих нам могу озбиљно загорчати живот само једним убодом. Ако налетимо на
погрешног, лоше нам се пише.
Управо зато борба против ових
крвопија увелико је почела.
Александар Живуљ наводи
да је познато преко три хиљаде врста комараца широм света,

а најзначајнији су кућни, шумски или речни и комарац који
преноси маларију.
– За развој комараца веома
је важна вода. Ови инсекти тамо полажу јаја, а у периоду од
24 до 48 сати излегну се ларве,
које живе од седам до четрнаест дана, у зависности од температуре. Следећи стадијум у
развоју су лутке, које у размаку од једног до четири дана израстају у одрасле комарце. То
значи да пут од јајета до одрасле јединке траје између девет
и двадесет дана – наводи Живуљ, додајући да само женке
сисају крв, док се мужјаци
углавном хране нектаром с
цветова биљака.
Током сезоне животни век
комарца је две недеље, а они
који се излегу на самом њеном
крају, у јесен се склањају у затворене просторе, попут подрума, где у зимском сну могу да
преживе до пролећа, када женке започињу нови циклус.
Када је реч о местима за легла, најпогоднији су водотокови, а у Панчеву су то Тамиш и
Дунав.

Шта је лајмска болест

хемијског третмана на гробљима и неуређеним зеленим површинама на територији Панчева”, наводи се, између
осталог, у извештају Завода за биоциде.
У истом периоду је извршен и мониторинг ларви комараца на 22 локације
у Панчеву, Јабуци, Глогоњу, Банатском
Брестовцу, Иванову, Омољици и Старчеву. У извештају Завода се наводи да
је присуство ларви комараца констатовано самo у неколико уличних канала у
Јабуци. Ретке ларве анофеличних комараца су детектоване на Поњавици у
Омољици и у каналу на крају Лењинове улице у Старчеву.
– На основу ових извештаја и препорука Завода за биоциде, у понедељак,
11. маја, дати су налози извођачу да
третира ларвицидом канале и да грађанима почне да дели кесице за септичке
јаме по распореду који ће благовремено бити достављен медијима – рекла је
за „Панчевац” Зденка Миљковић.

Растерајте их природно
Уколико нисте присталица
хемијских производа за
растеривање инсеката, испробајте природне алтернативе.
Босиљак.
Индуси
и
Африканци растерују инсекте тако што трљају тело листовима босиљка. Чини се
да знају шта раде.
Етарска уља агрума.
Агруми
садрже
супстанцу која
растерује
и н сек-

нарског специјалистичког института Панчево, досад је описано око 900 врста крпеља.
– Ови инсекти паразитирају
на сисарима, птицама, гмизавцима, водоземцима и пчелама. Они не траже активно свог
домаћина, него га овај покупи
при проласку. Кад му се неко
приближи, крпељ се хвата за
тело и проналази погодно место за сисање крви – истиче
ветеринар.
Он наглашава да су ови паразити најактивнији у пролеће
и у јесен, док су за време хладних дана потпуно пасивни.

те. Растворите неколико капи етарског уља у маслиновом или рицинусовом уљу и
намажите
се. Инсекте
ће успешно одбити и уље
лаванде.
Да бисте растерали инсекте, на тераси, у дворишту или дуж
ивица баште посадите чичак, мацину траву, лаванду
и матичњак.

Лајмска болест је мултисистемско обољење изазвано
спирохетом борелија бургдорфери, коју на човека
преноси крпељ својим
убодом.
Kлиничка слика лајмске борелиозе, њен
ток и проценат
компликација
знатно варирају,
што зависи од много фактора. Основни симптом првог
стадијума обољења је црвенило на кожи на месту убода крпеља, које се шири у
концентричним круговима,
а у центру бледи. Промене

се могу јавити и на другим
деловима тела и често су
праћене општим знацима
инфекције, као што су повишена телесна температура,
главобоља, болови у врату,
грозница, језа,
малаксалост,
мишићно-коштани болови, оток регионалних лимфних
жлезда итд.
Други и трећи стадијум
манифестују се појавом артритиса,
кардиолошких
и/или неуролошких симптома, а настају код нелечене и
непрепознате болести.

Користите репеленте
Најчешће болести које преносе комарци су: грозница Западног Нила, маларија, жута
грозница, денга и чикунгуња.
Доктор Мирослав Тепшић
препоручује следеће мере
заштите:
– Избегавајте подручја с
великим бројем инсеката, као
што су шуме и мочваре. Најмање једном недељно испразните воду из саксија за цве-

ће, посуда за храну и воду за
кућне љубимце из канти, буради и других посуда у којима
би комарци могли да положе
јаја. Ако је могуће, боравите у
климатизованом простору,
јер је број инсеката ту знатно
смањен. На отвореном користите средства која одбијају
ове животињице, репеленте,
и носите одећу која покрива
ноге и руке. Нека она буде комотна, јер комарци могу да
убоду кроз припијену одећу.
Избегавајте боравак на отвореном у сумрак и зору, када
су комарци најактивнији. Поставите мреже на прозоре и
користите електричне апарате
против комараца.
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ГРАДСКА
ПОЧЕЛИ ДА РАДЕ ВРТИЋИ И БОРАВАК

С Е РВИ С НЕ И НФ О РМАЦИЈ Е

Ред вожње АТП-а
Од понедељка, 11. маја, у складу са
уредбом Владе Србије, ЈКП АТП поново превози путнике. У понедељак
је почела и продаја полумесечних
карата. Саобраћај се одвија по следећем реду вожње.
• Линија 2 (Котеж 1 – Долово): с
Kотежа 1 у 5, 7, 9, 11, 13, 15 и 17 сати; из Долова у 6, 8, 10, 12, 14, 16 и
18 сати.
• Линија 3 (Стари Тамиш – Јабука): из Старог Тамиша у 5 (саобраћа
до Глогоња), 7, 9, 11, 13, 15 и 17 сати; из Јабуке у 6 (саобраћа из Глогоња), 8, 10, 12, 14, 16 и 18 сати.
• Линија 4 („Минел”–Центар): из
„Минела” у 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,
19 и 21 сат; из центра у 6.30, 8.30,
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30 и
20.30.
• Линија 6 (центар–Војловица–
РНП): из центра у 5.30, 7.30, 9.30,
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30 и
21.30; из РНП-а у 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20 и 22.05.
• Линија 14 (Kотеж 2 – Омољица
– Б. Брестовац): с Котежа 2 у 5, 7, 9,
11, 13, 15 и 17; из Б. Брестовца у 6,
8, 10, 2, 14, 16 и 18 сати.
• Панчево – Б. Брестовац: из Панчева у 4.10, 6.30, 9.30, 15.30, 18.30,
20.10 и 22.30; из Брестовца у 3, 5,
7.10, 14.30, 17, 19.30 и 21 сат.
• Панчево–Иваново: из Панчева у
4.10, 5.40, 7.50, 12.10, 14.10, 16.10,

20.10 и 22.30; из Иванова у 5, 6.30,
8.30, 13, 15, 17, 21 и 23.10.
• Панчево – Банатско Ново Село:
из Панчева у 4.30, 5.30, 6.30, 7.30,
8.30, 14.30, 15.30, 16.30, 18.30, 20.30
и 22.30; из Б. Н. Села у 5, 6, 7, 8, 14,
15, 16, 18, 20 и 21 сат.
• Панчево–Качарево: из Панчева
у 4.30, 5.30, 6.30, 7.30, 14.30, 15.30,
16.30, 18.30, 20.30 и 22.30; из Качарева у 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17.30, 19 и 21
сат.
• Панчево–Опово: из Опова у 3,
4.50, 7.15, 14.45, 16.50, 19.30 и 21;
из Панчева у 4, 6.30, 10, 15.30, 18.30,
20.10 и 22.30.
• Панчево–Мраморак: из Мраморка у 3, 5.05, 7.30, 14.45, 17.10, 19.30
и 21; из Панчева у 4.10, 6.30, 10.50,
15.30, 18.30, 20.10 и 22.30.
• Панчево–Самош: из Самоша у
4.15, 7.40, 12.05, 14.45 и 18.25; из
Панчева у 6.20, 10.50, 13.30, 17.15 и
19.45.
• Панчево – Београд, БАС: из Панчева у 5, 6, 6.30, 8, 8.45, 12.15, 13.30,
14.05, 15.30, 16.15, 16.45, 17.45 и
21.45; из Београда (БАС) у 7, 7.30,
8.55, 9.30, 13, 14.30, 15, 16.25, 17,
17.30, 18.30 и 22.30.
• Панчево–Београд, „Дунав станица”: из Панчева у 5.30, 7, 7.30, 8.30,
11, 13, 18.30, 19.30, 20 и 21; из Београда („Дунав станица”) у 6, 7.30, 8,
9, 11.30, 13.30, 19, 20, 20.30 и 21.30.

„Грејање” ради по старом
Рад свих служби ЈКП-а „Грејање” од
понедељка, 11. маја, организован је
по стандардном режиму који је важио пре увођења ванредног стања.
Радно време наплатне службе је
радним данима од 7 до 19 сати, уз
паузу због примопредаје новца од
12.45 до 13.15. Ова служба поново
ради и суботом, и то од 8 до 13 сати.
У складу с препорученим мерама заштите, улазак у шалтер-салу је могућ
само за по две странке истовремено.

Пи сар ни ца и оста ле слу жбе у
управној згради „Грејања” раде од 7
до 15 сати, уз обавезу свих странака
да се прво јаве служби обезбеђења,
која ће их, уз поштовање заштитних
мера, према потреби даље усмеравати. Телефони на које можете доби ти до дат не ин фор ма ци је су
013/315-400 и 0800/010-013, а постоји и опција слања рекламација
имејлом на адресу reklamacije@grejanje-pancevo.co.rs.

Петак, 15. мај 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ЧУВАЊЕ ДЕЦЕ ПО ПОСЕБНИМ ПРАВИЛИМА
Вртићи и продужени боравак у
основним школама за ђаке узраста до дванаест година почели су,
у складу с препорукама Владе Србије, да раде у понедељак, 11. маја, али само за децу чија су оба
родитеља запослена и немају друго решење за чување малишана.
Пре но што су, након двомесечне паузе, поново отвориле своја
врата, предшколске установе и
школе затражиле су од родитеља да се изјасне имају ли намеру да шаљу децу на чување.
Када је реч о школама, анкета
је достављена само родитељима
чији су малишани већ уписани
у продужени боравак.

или дезинфикује руке. То, наравно, важи и за децу, која првог дана морају да донесу у вртић потврду надлежног педијатра да су здрава. Када доводе
малишане, родитељи морају да
носе маску, а прихват треба организовати тако да се испоштује дистанца од два метра. Градски завод препоручује да васпитачи преузимају децу испред
објекта уколико је то могуће и
да се размотри могућност увођења мерења телесне температу ре де ци бес кон такт ним то пломером. При свакој сумњи на
постојање респираторне болести дете неће бити примљено у
колектив.

Само ко мора

Без меканих играчака

Родитељима млађих школараца,
који по закону не смеју да остану код
куће без надзора, објашњено је да боравак не значи да ће за децу бити организована настава или исхрана и да

МА ШИН СКА ШКО ЛА
ДОНИ РА ЛА 200 ВИ ЗИ РА
Да би боравак деце у панчевачким вртићима био што безбеднији, Машинска школа Панчево донирала је прошле недеље 200 визира Предшколској установи
„Дечја радост”.
Према речима директорке те
установе Снежане Ђурић, то ће
малишанима много значити, јер
ће им током адаптације бити лакше ако приликом уласка у вртић
испод визира угледају лице и
осмех своје васпитачице, који
иза маске не би могли да виде,
па би их то додатно уплашило.
Машинска школа је од почетка
ванредног стања израдила и испоручила преко 1.500 визира
свим здравственим установама
на територији јужног Баната, болницама у Београду и многим другим установама.
оброк и ужину морају сами да припреме и спакују својој деци.
У допису упућеном вртићима наглашено је да деца која се нису пријавила за долазак одмах по отварању,
јер за тим није било потребе, могу
несметано да крену у вртић у оном

тренутку када оба родитеља буду морала да се врате на посао.
Министар просвете Младен Шарчевић уочи отварања вртића и боравака
изјавио је да се очекује да ће око 50 одсто малишана одмах кренути у вртић,
а да ће у боравку бити око 30 одсто деце. Шарчевић је напоменуо да ће сва
деца морати да имају потврду лекара
да су здрава, као и да су родитељи обавезни да вртићу или школи доставе потврду послодавца да морају да раде.
Како је објаснио министар, ова мера је
прописана да би се спречио масован
повратак деце у ове установе.

Прописано 35 правила
А како сада изгледа боравак деце у
вртићима, најбоље се може закључити на основу упутства за примену
мера заштите од коронавируса намењеног предшколским установама,
које је објавио Градски завод за јавно здравље Београд. Оно садржи чак
35 та ча ка, а ми пре но си мо оне
најзанимљивије.
Прописано је и да на улазу у објекат буду постављене дезобаријере, а
да свако ко уђе најпре мора да опере

Вртићима је наложено и да појачају хигијенске мере, уз чешћу примену мера текуће дезинфекције простора, играчака, површина и предмета, нарочито оних који се често додирују. Требало би да деца за столовима
седе на удаљености од два метра, а не
би требало да се групе и васпитачи
мешају. У упутству стоји и да не треба дозволити да деца међу собом деле храну, те да се не смеју користити
играчке које се не могу прати и дезинфиковати, посебно оне мекане. Наложено је и чешће прање руку деце, и
то уз надзор, а обавезно након кијања, кашљања, плача, пре и после конзумирања хране.
Ако време дозвољава, просторије се
морају често проветравати, а вештачка климатизација се не сме користити. Спавање треба организовати тако
да се деца на креветима позиционирају по принципу „ноге–глава” уз препоручену раздаљину од два метра.
Приредбе и сличне групне активности у објекту, излети, екскурзије и
посете местима где се очекује окупљање већег броја људи, као што су
биоскопи и позоришта, наравно, нису дозвољене.

БЕС КОН ТАКТ НИ ТО ПЛО МЕР И ДРУ ГА ЧИ ЈА САТ НИ ЦА
У панчевачких двадесетак вртића
који су ове недеље почели да раде
на улазу постоје дезобаријере, а
сваком детету се мери температура бесконтактним топломером. Померено је и време пријема, па деца морају стићи најкасније петнаест минута пре доручка како би се

дезинфиковао простор и омогућило безбедно допремање хране.
Градоначелник Саша Павлов
апеловао је на родитеље који доводе децу у вртиће да се том приликом придржавају прописаних правила која се тичу ношења заштитне
опреме и социјалне дистанце.

НАША АНКЕТА
НОСИТЕ ЛИ МАСКЕ И РУКАВИЦЕ?

Ништа није важније од нашег здравља

Радници „Водовода”
очитавају водомере
Након укидања ванредног стања рад
службе наплате и рекламација
ЈКП-а „Водовод и канализација” је
нормализован, па шалтери поново
раде радним данима од 7.30 до 15
сати. Грађани све информације могу добити путем бесплатне линије
0800/1111-46, као и на сајту тог
предузећа www.vodovodpa.rs.

Из „Водовода” апелују на кориснике да поштују препоруке Кризног штаба Владе Србије и да носе
маске при уласку у шалтер-салу. У
том предузећу напомињу да ће се
очитавање водомера обављати у континуитету сваког месеца, те подсећају грађане да обезбеде несметан
приступ водомерима.

Делови Панчева без струје
у петак и понедељак
Како најављују у „Електровојводини”, због планираних радова, у петак, 15. маја, од 9 до 12 сати, без
струје ће остати објекти у Улици
Вељка Петровића 5-а и 5-б, као и
део Улице Боре Станковића од Вељка Петровића до Цвијићеве.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

У понедељак, 18. маја, од 9.30 до
12.30, без напајања електричном енергијом остаће део Улице цара Лазара од Улице др Светислава Касапиновића до Улице војводе Радомира Путника.
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.

Ј. МЛАДЕНОВСКИ

М. РАНКОВИЋ

Иако је у држави обустављено ванредно стање, епидемија вируса се још
ни је за вр ши ла. Ни смо ни бли зу
стицања колективног имунитета на
ковид 19. Зато још није време за опуштање.
Рукавице и маске су обавезне у јавном превозу, али и у ресторанима и
кафићима, јавним установама и тржним центрима. Физичка дистанца
је остала „на снази”. Старији од 65
година могу да се крећу слободно,
али је препорука да и даље више времена проводе у својим домовима. Проверили смо да ли наши суграђани поштују ове мере.
ЈОВАН МЛАДЕНОВСКИ, заваривач:
– Држимо одстојање од десет центиметара (смех). Млади нису у толикој опасности, али пазимо на своје
старије суграђане. Засад не виђамо
своје познанике и пријатеље који спадају у ризичну групу. Мислим да и
даље постоји нека опасност.

Н. СТОЈАДИНОВ

С. СТЕФАНОВСКИ

МИРОСЛАВ РАНКОВИЋ,
дипломирани економиста:
– Маску носим само у затвореном
простору. Према речима стручњака, овде у градском парку ми није неопходна. Ако неког и сретнем, бићу од саговорника удаљен више од два метра. Радим у једној фабрици обезбеђења и тамо носим заштиту, али у овим условима напољу сматрам да није потребна.
НЕВЕНКА СТОЈАДИНОВ,
пензионерка:
– Не плашим се вируса. Али о свему сам водила рачуна. Имам у торби
и маску и рукавице. Под пуном опремом сам, за случај када се нађем у
групи људи. У овом моменту ми није
потребна маска, када сам сама.
СТЕФАН СТЕФАНОВСКИ,
машински техничар моторних возила:
– Водимо рачуна, наравно. Трудимо се да одржавамо растојање међу
људима у гужви, бар пола метра. Прање

М. НОВАКОВ

Р. СТАМЕНКОВИЋ

руку и дезинфекција је нешто што се
подразумева, без обзира на коронавирус. Користимо асепсол. Треба да
будемо опрезни још неко време. Спремамо се за други талас.
МИРА НОВАКОВ, пензионерка:
– Обавезно држимо одстојање. Ми
припадамо тој генерацији која мора
да чува првенствено себе, а онда и
друге. Ово је први пут да смо изашли.
Два месеца смо били у кући и нисмо
виђали своје најближе. Чували смо се,
волимо свој живот. Надамо се бољем.
РАДУНКА СТАМЕНКОВИЋ,
пензионерка:
– Плашим се, зато се и чувам. Деда
и ја смо сами. Код куће смо, у дворишту. Ово ми је први пут да сам изашла. Не идемо никуда и не виђамо
никог. Носим и маску и рукавице.
Ако си здрав, имаћеш све, ако си болестан, све што имаш се не рачуна.
Јелена Катана
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КАКО ПРОТИЧЕ СЕЗОНА ВОЋА

КАЈСИЈЕ ИЗМРЗЛЕ ГОТОВО СТО ОДСТО
Првоаприлски снег
кобан по биљке у
цвату
Ванредно стање
отежало пласман
Сезона за узгајиваче воћа кренула је половично. То се првенствено односи на временске факторе, јер будући да су
готово све сорте у раној вегетативној фази и да су плодови
далеко од зрења, на први поглед делује да ове произвођаче
није претерано погодила ситуа ци ја у ве зи с ван ред ним
стањем.
Међутим, много је оних који се баве прерадом и током
целе године, па и у ово доба,
робу пласирају на тржиште.
Стога је и њих ограничење у
кретању погодило у одређеној
мери.

Тешко је борити се против
мраза
Интересантно је видети како
мали произвођачи сагледавају
досадашњи период актуелне сезоне и превазилазе настале проблеме, будући да се они велики и имућнији увек некако снађу лакше (и на разне начине).

ОН ЛАЈН ПРО ДА ЈА
И ДА ЉЕ РА ДИ
Како је Станишићима производња и прерада воћа
додатни посао, а робу су
продавали углавном на
манифестацијама, са увођењем ванредног стања
остали су без могућности
озбиљнијег пласмана робе.
– Када су укинули продају на пијаци, сутрадан
сам направио „Фејсбук”
профил „Пијацa Панчево”,
где сам позвао и друге пољопривредне произвођаче. То још увек ради какав-такав посао, а моментално нас је преко 7.500
чланова – каже Слободан.
У ове прве спада и наш суграђанин Слободан Станишић,
иначе пензионер, који заједно
са супругом Весном на површини од једног хектара највише узгаја кајсију, трешњу и
нешто мало јабуке, шљиве и
вишње, а њу (искључиво) има
и на другој парцели, од пола
хектара.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Кризни
штаб је делио пакете пензионерима с примањима испод
30.000 динара односно онима с неким додатком из других држава. Месна заједница
припрема у центру села темељ за украс у облику назива
места, који ће бити направљен од жичаних слова пуњених белим каменом.

тротоара и паркинга испред
зграде вртића, као и асфалтирање Улице Доже Ђерђа, од
Иве Лоле Рибара до Петефи
Шандора.

Банатско Ново Село: Kризни
штаб je при крају поделе пакета пензионерима с примањима испод 30.000 динара, а
досад их је добило више од
деветсто.

Качарево: Штаб за ванредне
ситуације Панчева ангажовао
је булдожер предузећа „Тамиш–Дунав” за рашчишћавање депоније, која је у време
ван ред ног ста ња за тр па на
енормном количином отпада, јер су људи били код куће
и одлагали много више смећа него обично. Месна заједни ца је об но ви ла фа са де
голубарског и риболовачког
дома, а очекује се почетак реновирања Дома пензионера и
Дома ловаца. Завод за јавно
здравље обавиће ускоро анализу воде у оба биваторијума,
како би они могли да почну
да раде.

Долово: Фотограф филмске
продукције „Kобра” у уторак,
12. маја, посетио је село у потрази за локацијама за снимање филма, па је у току истраживање терена.

Војин прска воћке против инсеката
– Тренутно стање, из нашег
угла, засад највише одговара
трешњи, док је кајсија десеткована, па ће сада у односу на
период од, рецимо, пре три године род тешко достићи десет
одсто. Разлоге треба пре свега
потражити у мразу, који се појављивао у два наврата: у другој половини и крајем марта.
Баш тада су многе воћке најосетљивије, јер су у самом заметку, када и температура од
– 1 степен Целзијуса може да
направи штету. То значи да нам
много тога зависи од природе.
Тако нам је прошле године тотално страдала трешња, па нисмо убрали ни два килограма
– каже Станишић.
Он додаје да нема поузданог
начина да се воће заштити од
мразева, иако постоји прилично ефикасан антифрост систем,
који захтева, поред осталог, ангажовање добрих пумпи великог притиска и прскалица чији млаз иде изнад крошњи, као
и да оне непрекидно раде, то
јест бацају воду температуре
око један степен докле год је
спољна испод нуле.
– Код мене, с обзиром на постојеће стање, то не би превише коштало зато што имам доведен систем за наводњавање,
па би поменуте пумпе и прскалице могле да се прикаче
на главни вод, што би ме коштало од две до две и по хиљаде евра. Али кад би се ишло
„од нуле”, онда је то већ скупља инвестиција. Све у свему,
не знам да неко од околних

произвођача има такав систем
за орошавање, не рачунајући
оне највеће, јер они не смеју
да се играју. То је већ јако скупо, али може да заштити воће
и до температуре од – 8 степени и довољна је једна година
да се улагање исплати – наводи овај воћар.
Иначе, Станишићи се баве
пре ра дом. Нај ви ше кај си ја,
шљива и вишања оде у џем, нешто мање белих трешања, вишања, смокава и дуња претворе у слатко, док од јабуке готово искључиво праве сокове, и
то, како кажу, онај стопроцентни без икаквих додатака.

Како до правих садница?
Његов старчевачки колега (и
као воћар и као пензионер) Војин Здравковић, уз одређену
помоћ млађих чланова породице, одржава парцелу која је
такође највише (под још увек
релативно младом) кајсијом.
И он дели сличну судбину што
се рода тиче...
– Ове године тешко да ћемо
стићи до двадесет одсто од оптималног приноса. Баш када
се цвет отварао, пао је онај првоаприлски снег, па је, како
немамо никакав озбиљнији систем заштите, највећи део воћки измрзао. Иначе, ово није
баш идеално поднебље за кајсију, која тражи више температуре, попут оних у јужнијим
крајевима, као и нешто већу
надморску висину – од око триста метара, због мање концентрације инсеката. Додуше, ми

их ни овде претерано не прскамо, тек три пута: најпре пре
почетка цветања против монилије и других болести средством на ба зи ба кра, за тим
фунгицидима и инсектицидима уништавамо ваши и друге
штеточине, а последње прскање је, такође бакром, у јесен
кад се заврши вегетација – каже
Здравковић.
Он истиче да им се дуња
много боље показала, јер јој
очигледно много више одговара ово поднебље, док су, када
је реч о кајсији, у последњих
пет година, од свега што су засадили, били задовољни са свега неколико стабала.
– Притом, контрола садног
материјала није никаква, па се
често догађа да нам продавци
пријаве једну сорту, а за пет
година схватимо да су нам подвалили неку другу. Но научили смо да их препознајемо, а
притом смо издвојили пет стабала оних које су се најбоље
показале током времена – добро рађају и отпорније су на
спољне утицаје. То је нека домаћа врста, која стиже мало
касније, па није толико популарна код продаваца, али с обзиром на то да ми све то користимо за ракију, нама је боља,
јер има лепшу арому и више
шећера. Сваке године оне избаце неколико ластара; њих
шаљемо калемару, који прави
младе воћке и на јесен нам
враћа развијене. И онда поуздано знамо да имамо жељену
сорту – наглашава овај воћар.

Глогоњ: Месна заједница је
расписалa јавне набавке за
изградњу стазе од почетка села до гробља и за пресвлачење асфалтом терена за рукомет на спортском центру, а
поставила је и сеник од трске
са четири клупе поред дечјег
игралишта у парку, у сарадњи са Асоцијацијом младих
„Јувенис” и комуналним предузећем, чији су радници „поспремили” плажу Скела. Очекује се наставак опремања тог
излетишта на Тамишу.
Иваново: Окончано је уређење приступне саобраћајнице,

Јабука: Месна заједница, заједно с мештанима, уређује
ста ди он Фуд бал ског клу ба
„Југославија” за предстојећу
сезону.

Омољица: Чланице удружења жена настављају хуманитарни рад, па и даље донирају маске, а најагилније у
томе су Снежана Марковић,
Јованка Ђорђевић, Гордана
Kостић, Љиљана Ђорђевић,
Би ља на Ђур ђе вић, Та ња
Kалуђеров, Наташа Тајдић и
Мира Пантић.
Старчево: Постављена су украсна слова на Тргу неолита.
Месна заједница је установила „Мајску продајну изложбу
цвећа”, а заинтересовани цвећари могу се обратити поменутој институцији (телефон
631-144) ради бесплатне резервације тезге.

ПАНЧЕВЦИ ОБЕЛЕЖИЛИ ДАН ПОБЕДЕ

Сачувајмо храброст
од заборава

У ГОСТИМА КОД СТАРИЈИХ ДОЛОВАЦА

Пензионери радо читају „Панчевац”
Откако је почело ванредно стање, недељник „Панчевац”, поред тога што је извештавао о
свему важном у вези с пандемијом, по одлуци руководства,
бесплатно је дељен најстаријим суграђанима. Тако је и пут
села одлазило по више стотина примерака „најстаријег на
Балкану”.
Једно од тих места било је
и Долово, а „Панчевац” је сваке недеље преузимао директор Дома културе Мирослав
Првуљ. У згради те установе
налазе се и просторије удружења пензионера, чији је председник Влада Димитријев организовао поделу новина. Он
је у име својих старијих суграђана најсрдачније захвалио нашој екипи, која се затекла тамо и поразговарала с
Доловцима.
Они су се осврнули на тај
леп гест и узгред прокоментарисали сам изглед новина,
па је, рецимо, Миле Ђорђевић навео да је пажљиво читао све из ве шта је за вре ме
пандемије, као и да би волео

Бесплатна подела новина на делу
да се више простора посвети
селима. С њим се слoжио Србољуб Стефановић, који је додао да би могло да буде више
текстова о пољопривреди, што
мисли и Виден Ненчић. И Драгомир Грујић редовно прати

рубрике о аграру, као и оне о
пензионерима и спорту, који
највише занима и Илију Лазића. Вера Костић не пропушта да се информише у „Панчевцу”, јер има за сваког по
нешто, а најомиљеније су јој

„Месне актуелности” и страна посвећена здрављу.
Сви они су истакли да су се
током ванредног стања придржавали мера државе и да у селу
није било забележених случајева заразе, нити других проблема.

Венци положени на растаурирани споменик
Централна манифестација поводом обележавања Дана победе над фашизмом у нашем
граду одржана је у петак, 8.
маја, у Старчеву, код рестаурираног споменика палим борцима припадницима Црвене
армије у Другом светском рату. Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, представници Амбасаде Русије,
компаније „Гаспром енергохолдинг Србија”, града Панчева, Војске Србије и многа
панчевачка удружења грађана
положили су венце на споменик црвеноармејцима погинулим за ослобођење нашег града.
Министар Ђорђевић је том
приликом истакао да данас у
Србији живи антифашистички дух и да се наша земља
поноси херојима који су заслужни за нашу бољу и лепшу будућност. Денис Круглов,
аташе за културу Амбасаде
Русије, истакао је важност
очувања спомен-обележја борцима за слободу из Другог

светског рата и захвалио свима који томе доприносе. Александар Варнавски, директор
„Гаспром енергохолдинга ТЕ–
ТО Панчево”, компаније која
је помогла да се занови спомен-обележје у Старчеву, одао
је признање совјетским и југословенским војницима и истакао да је веома важно да се
сачува сећање на њих и њихову несебичну жртву.
Да подсетимо, наш град су
1944. године ослободили партизани и припадници 49. гардијске стрељачке дивизије Црвене армије, којом је командовао совјетски генерал Василиј Филипович Маргелов.
У борбама које су трајале од
2. до 20. октобра у Панчеву и
околини погинула су 164 војника из Совјетског Савеза.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: СНЕЖАНА МАНАСИЋ, ЛИКОВНА УМЕТНИЦА

Култура од куће

ПЕТИ ЕЛЕМЕНТ

Хиљаде сати МТВ програма
Ако желите да
се мало вратите у прошлост или сте
заинтересовани да истражите музички програм из осамдесетих, обрадоваће вас податак да на сајту
„Archive.org” можете да пронађете све што је најважнији попкултни ТВ канал МТВ
емитовао тих година. Ту су све
емисије, као што су „Headbangers’s Ball” или „120 Minutes”,
спотови, џинглови, па чак и рекламе из времена осамдесетих.
Потребно је да бесплатно региструјете кориснички профил
и моћи ћете да гледате МТВ
програм који носи назив „’80s
MTV VHS Recordings 1981 to
1989 Collection”. Он је сложен
хронолошки и садржи апсолутно све што је МТВ приказивао
од 1981. до 1989. године. То је
скоро десет година телевизијске историје, када су спотови
добили примат у музичком
свету, како је то пророчки објаснила песма „Video Killed the
Radio Star” групе „The Buggles”.
Она је тада премијерно пуштена управо на овом каналу. На
једном месту сад можете пратити како су се мењали обрасци поп музике, како су бујали
и развијали се хип-хоп, хеви
метал, алтернативни рок и
клупска музика... Можете погледати и комплетно покривање „Лајв ејда” 1985. године из
Лондона и Филаделфије.

Шта да читам

Петак, 15. мај 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

Изложба слика „Пети елемент”
ликовне уметнице из Панчева
Снежане Манасић – због ванредне ситуације услед пандемије коронавируса – презентована је у виртуелној галерији Приватног културног центра „Акваријус” и портала „Алтернативна” из Косовске Митровице. Изложба „Пети елемент” настала је у време карантина и у фокус ставља природу и њене елементе: воду,
ваздух, земљу, ватру.
ПАНЧЕВАЦ: Због тренутних
околности твоја изложба је представљена у виртуелном простору. Ово је сигурно нови начин
презентовања радова за тебе?
СНЕЖАНА МАНАСИЋ: На
позив колегинице и програмског директора ПКЦ „Акваријус” Миљане Дунђерин, успостављена је сарадња за моју
десету самосталну изложбу,
која носи назив „Пети елемент”, у оквиру циклуса „Art
Cult-а” који реализују „Алтернативна” и „Акваријус”, а подржава УНМИК. Први пут ми
се пружила прилика да излажем самостално у Косовској
Митровици, и то на нов начин
– виртуелно, због тренутне специфичне ситуације у којој смо
се сви нашли.
l Слике су настале за време
изолације, што значи да је теби овај период био више него
продуктиван?
– Изложба „Пети елемент”
настала је за време карантина. Колекција има укупно триде сет пет сли ка. Умет ни ци
углавном стварају у сопстве-

ним тишинама и „изолацијама”, тако да ми стварна изолованост није сметала, већ ми
је помогла да „у цугу” завршим целу изложбу. Могу чак
рећи да ми је оваква врста изолованости пријала, јер сам могла да се фокусирам и концентришем на креативан рад
и да будем посвећена размишљањима о ликовности и реализацији слика. Никада брже
нисам креирала, реализовала
и приказала изложбу.
l Сам назив „Пети елемент”
открива тематику: природа и
њени елементи. Зашто те је то
у овом тренутку заинтригирало?
– Назив у свом садржају носи четири природна елемента: воду, ватру, земљу и ваздух, а пети елемент је уметник-стваралац. Природа је у
мом стваралаштву често заступљена. Сада ме је ограни-

ченост у кретању изоштрила
у перцепцији. Са сваким изласком из куће моја чула вида, слуха и мириса реаговала
су суптилније. Природа је мимо човека и друштве не си ту а ци је
имала свој живот –
будила се, олиставала, мењала боје,
ми ри се, то пло ту,
зву ке. По ка за ла
нам је да живот постоји и развија се
мимо присуства човека. Да метаморфо за за и ста има
природни ток. Напро сто, сма ње но
присуство човека с
ње го вим сва ко дневним активности ма ста ви ло је
при ро ду у пр ви
план, а ме не као
људ ску је дин ку
под ста кло да је
много боље осетим
и да при ме ћу јем
њене свакодневне
промене.
l Ко јом тех ни ком су рађене слике и какве одговоре си тра жи ла у
овом истраживачком процесу?
– Слике су настале на пастел-папиру у комбинованој
техници сувог пастела, акрилика, туша и оловке. Сви материјали који су употребљени
су сврсисходни како би се што
свежије и јасније приказале
природне промене и мој лични доживљај свега тога. Као

специфичност, овог пута се појављује цртеж у различитим
облицима, дочаравајући флуидност промена и драматичност емоција које их прате.

l Боје су интензивне и јарке. Шта то симболише?
– Напросто смо из једног годишњег доба које је готово монохромно прешли у друго где
природа поприма своју снагу
у буђењу, обнављању, новом
рађању и буди дивне, свеже
бо је и то плу све тлост ко ја

директно утиче и на јаче контрасте и даје снажну колоритност сликама. Што се симболике боја тиче, могу рећи да
је то интимна прича и да она
у себи носи емотивне набоје који су се
смењивали у мени с
реалном, визуелном
сликом природе која
је на ста ја ла пре да
мном.
l Које теме иначе
обрађујеш и шта све
користиш од техника у свом раду?
– За себе могу да
кажем да сам сликарка сопствене интиме, без обзира на
те ма ти ку ко јом се
бавим. Сликарство је
природни део мене
ко ји ми омо гу ћа ва
да сво је скри ве не,
интимне приче и дожи вља је отво рим,
испричам и прикажем пу бли ци кроз
ли ков ни из ра жај.
Користим различите материјале који
стављају акценат на
текстуру, која је први, видљиви моменат, а оно суптилније од чега је та текстура саткана јесте моја унутрашњост. Моје сликарство је
апстрактно и асоцијативно и
то ми да је мо гућ ност да
сублимирам ликовност, рацио и емоције, без нарације
и дескрипције, а да асоцијативно укажем посматрачу на
тематику.

ОДАБРАНИ АУТОРИ „РУКОПИСА 43”
„Шта да читам” је јединствени
портал за препоруке за читање
књига које су објављене на
српском језику, чији је основни циљ да помогне читаоцима
да одаберу добру књигу за читање. Намера портала није да
буде елитистички, да промовише само тзв. високу књижевност, већ да у свим
књижевним врстама и жанровима истиче оне књиге које су
најбоље. У том смислу портал
је намењеним свима онима
који у мору литературе траже
нешто заиста добро за себе.
Посетиоци/читаоци могу да
бирају књиге за читање које су
објављене на српском језику,
као и да коментарима и оценама сами искажу своје мишљење о прочитаним књигама.
Идејни творац портала је Библиотека града Београда, али у
раду портала учествује преко
тридесет јавних библиотека из
Србије, што гарантује његову
релевантност и објективност.
Препоруке првенствено пишу
стручни библиоте- кари. Поред њих, текстове пишу и
млади књижевни критичари,
као и поједини познати писци.
Адреса је stadacitam.rs.

Сам, заједно

Хиљаду дела младих писаца
У Зборнику поезије и кратке
прозе младих с простора бивше Југославије „Рукописи 43”
Дома омладине Панчево ове
године наћи ће се седамдесет један аутор из Србије, Црне Горе, Словеније, Хрватске,
Босне и Херцеговине и Северне Македоније. На конкурс је електронском поштом
стигло двеста шездесет пријава, а жири у саставу: Срђан
Гагић, Милош К. Илић, Јасмина Топић (главни уредник), Наталија Миловановић
(Словенија) и Ђоко Здравески (Македонија) ишчитао је
око хиљаду послатих песама
и прича.
Из Србије су одабрани Христина Петровић, Дејан Каназир, Сте фан Ста но је вић,

Катарина Пантовић, Мирко
Кекић, Јелена Вујичић, Стеван Срејић, Наталија Стојичић, Викторија Ћосић, Марија Живковић Гаврилидоу, Бојан Тодоровић, Урош Ђоровић, Сара Мађар, Андреј Бјелогрлић, Јован Вељковић, Софија Димитријевић, Валентина Бактијаревић, Огњен Нинковић, Ивана Миљковић, Антонела Мик, Милица Вучковић, Маша Живковић, Никола Туцаков, Урош Ђурковић,
Ог њен Об ра до вић, Ми ли ца
Шпадијер, Мартина Кузмановић, Алекса Николић, Марина Срнка, Маја Стојанац и
Драгана Марковић. Из Хрватске су одабрани аутори Марија Скочибушић, Јосип Чекољ, Денис Ћосић, Валентина

Перван, Петра Плеше, Марко
Кучан, Дора Фодор, Лука Ивковић, Катарина Хамунајец,
Луца Козина, Марија Дејановић, Кристијан Коморчец, Луција Зорић и Патрик Вајс. Из
БиХ су иза бра ни Вла да на

Перлић, Иван Волић, Арнела
Шабановић, Џенан Халиловић, Нуџејма Диздаревић, Емса да Ће дић, Ди но Ка је вић,
Харис Јусуфовић, а из Црне
Горе Андрија Рашовић, Наташа Гудељ, Лука Бољевић,
Милош Милачић, Милена Радевић и Амар Мулабеговић.
Из Словеније су то аутори Ајда Бра чич, Би не Де бе љак,
Вероника Шостер, Алекс Кама Деветак, Аљаж Приможич
и Мартин Јустин, а из Северне Ма ке до ни је Мо ни ка
Стојановска, Диме Данов, Бојан Станић, Гордана Гоце Балеска Три фу но ска и Ри на
Јанкуловска.
Жири је ове године радио у
спе ци фич ним усло ви ма, те
жели да захвали свим ауто-

рима који су послали радове
и одабраним ауторима јер су
били стрпљиви. Због пандеми је ви ру са ко вид 19 Дом
омладине Панчево ће накнадно јавити ауторима кад ће бити у прилици да добију аутор ске при мер ке, по што је
одржавање фестивала ове године неизвесно, а јавност и
аутори ће бити обавештени на
време уколико буде фестивала у некој форми.
Све даље активности биће
доступне на „Фејсбук” страници и на сајту Дома омладине
Панчево.
Издавач „Рукописа 43” и организатор манифестације је
Дом омладине Панчево, а књига се штампа под покровитељством Града Панчева.

РЕЖИМ РАДА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

Уз неопходне безбедносне мере
Градска библиотека Панчево
је наставила да ради од понедељка 27. априла. С обзиром
на укидање ванредног стања,
као и неопходност задржавања од ре ђе них за штит них
мера до даљег, начин рада с
јавношћу одвијаће се у складу с развојем опште здрав-

стве не си ту а ци је у гра ду и
земљи.
Претрага фонда је могућа
путем званичног сајта Библиотеке. Позајмна одељења ће
радити у режиму ограниченог
приступа књигама, и то од понедељка до петка, од 9 до 16
сати. Уколико нисте у могућ-

ности да дођете у то време, запослени ће организовати неки други термин за вас. На
улазе у позајмна одељења, у
холу библиотеке, постављени
су пултови за којима ће библиотекари преузимати књиге које желите да раздужите и
доносити вам из полица оне

публикације које желите да задужите. Читаоница се од понедељка, 11. маја, користи у смањеном смештајном капацитету, од 9 до 15.30. Књиге и грађу која вам је потребна за рад у
читаоници морате наручити
унапред како би уторком и четвртком биле донете из депоа.

Директна комуникација и
било какав контакт између корисника у самој згради дозвољени су само уз обавезну употребу заштитне опреме. О свим
накнадним изменама режима
рада Градске библиотеке корисници ће бити правовремено обавештени.

ПРВИ РОМАН СЕНКЕ ПАВЛОВИЋ

Вредело је чекати
Стјепан Хаусер из састава
„2cellos” поставио је на свој
„Јутјуб” канал посебан концерт
који је одржао у свом родном
граду, у култној пулској Арени.
Овај перформанс је посветио
напорима радника широм света у периоду кризе коју је изазвала пандемија коронавируса.
Концерт можете пронаћи на
каналу „Хаусер”, под називом
„Alone, Together from Arena
Pula”.

Књижевница из Панчева Сенка Павловић (псеудоним Рада
Лекић) објавила је свој први
роман, под насловом „Вредело је чекати”, у издању „Просвете” из Београда.
Ово је и књига о љубави
пре ма Грч кој. Чи та о ци се
идентификују с јунацима, а
омиљени писац је увек онај
који пише о нечему што је
блиско сензибилитету читаоца, његовој „крвној групи”.

Ауторка то доказује овом књигом, којом је лечила своју душу, али и душу сваког ко прочита њено дело.
Панчевка Сенка Павловић
је чла ни ца Удру же ња књи жевника Србије и ово је њена
друга књига. Песме из прве
књиге, збирке песама „Опсенар”, преведене су на румунски, мађарски, енглески, бугарски, руски и македонски
језик. Млада књижевница је

и добитница награде за најбољу песму на прошлогодишњим „Стру шким књи жев ним сусретима”. Панчевачку
књижевну сцену је представила и на међународним књижев ним фе сти ва ли ма у
Франк фур ту, Бу дим пе шти,
Темишвару и Решици.
У плану је да књига, по престанку епидемије, буде представљена у Панчеву, Зрењани ну, Ко ва чи ци и дру гим

местима у Банату. Такође, ауторка је позвана да о својој
књизи „Вредело је чекати” говори на промоцијама и у румунском делу Баната – у Темишвару и Решици.

Страну припремила

Мирјана
Марић

Петак, 15. мај 2020.
pancevac@pancevac-online.rs
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НАШИ СУГРАЂАНИ
ПАНЧЕВЦИ КОЈИ СЕ БАВЕ НАУКОМ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ОНИ МЕЊАЈУ СВЕТ
За све што се дешава око нас постоји
логично објашњење. Управо је наука
та која кроз скуп систематизованих
сазнања говори о феноменима што
нас окружују.

Висок степен одговорности
Марко Орешковић (32) има титулу
мастер инжењера грађевине, а тренутно је студент докторских студија
на Грађевинском факултету Универзитета у Београду.
– Након завршених основних и мастер студија, на предлог професора
код којег сам радио дипломски и мастер рад, уписао сам докторске студије на Грађевинском факултету. Определио сам се за област „Одржавање и
грађење путева и аеродрома” зато што
се инфраструктурни објекти свакодневно користе и без њих не би било
могуће функционисати – објашњава.
Тренутно је у завршној фази израде
докторске дисертације, у оквиру које
је истраживао могућност рециклирања
асфалта, тј. његове поновне употребе.

Марко Орешковић
– На факултету сам се запослио као
асистент након уписивања докторских
студија. Пуно рада и залагања није
гаранција за позицију асистента или
истраживача. Ипак је потребно и мало среће да се у правом тренутку отвори слободно радно место на факултету или неком истраживачком пројекту, као и потреба професора да има
асистента – прича Марко.
Истраживачки посао захтева веома
много времена, рада и залагања. Неопходно је бити у току са актуелностима, пратити шта раде истраживачи
широм света.
– Управо сам објавио пети рад у
међународним часописима, а укупно
имам око тридесет радова на домаћим и међународним конференцијама и у домаћим часописима. Тренутно истражујем могућност употребе отпадних и рециклираних материјала у
асфалту (летећи пепео, шљака, стари
бетон) и то је област која је актуелна
и занимљива, али и крајње захтевна –
потребно је пробудити свест код људи
да се што више чувају необновљиви
природни ресурси и да нешто што је
коришћено може опет бити употребљено, без значајног утицаја на квалитет новог производа – каже.
Посао којим се бави захтева учешће на разним конференцијама и
пројектима, што доприноси ширењу
познанстава, промоцији државе из које долазимо.
– Иако је ово звање које захтева пуно ангажовања и рада, ипак је могуће
бавити се и другим активностима. Већ
годинама сам судија у Другој мушкој
и Првој женској кошаркашкој лиги
Србије, а и редовно трчим на полумаратонима – закључује.

студија најинтересантнији ми је био
живот у студентском дому. Учила сам,
нисам се много мучила, али нисам
до самог краја студија била свесна да
ћу само после неколико дана од завршетка факултета ту и остати. Табла и
креда су нешто у чему баш уживам и
волим свој посао – прича Јелена.

Јелена Шкорић
Она ради и у Регионалном центру
за таленте „Михајло Пупин” и припрема средњошколце за такмичења.
Каже да је рад с таквом децом посебан вид рекреације мозга.
– Друга страна рада на факултету је
обавезно бављење науком. Студент сам
докторских студија на Катедри за алгебру, с просечном оценом десет. Након положених испита дуго сам се бавила логиком, али нисам имала много среће с ментором. Научно истраживање и писање радова захтева преданост и време. На њихове рецензије
и објављивање се чека месецима, некад и годинама. Због свега тога данас
је најизазовније завршити докторске
студије у предвиђеном року за студирање. Надам се да ћу своје привести
крају следеће године. И кад бих морала опет да бирам, све бих исто овако
урадила – закључује.

Математика у генима
Бојана Милошевић (31) доцент је на
Катедри за вероватноћу и статистику
Математичког факултета Универзитета у Београду.

Уживање у експерименталном
раду
Павле Стојковић (24) дипломирани
је хемичар Хемијског факултета Универзитета у Београду. На истом факултету приводи крају мастер, а планира да упише и докторске студије.
– С хемијом сам се први пут сусрео
у седмом разреду, а оно што ме је
највише привукло је рад у лабораторији. У основној и средњој школи сам
имао одличне наставнице које су ми
пробудиле интересовање за овај предмет – прича.
Каже да је хемија наука која има велику примену у свакодневном животу.
– Она може да објасни свет који
нас окружује посматрајући атоме и
начин на који су они повезани. Највише сам уживао у експерименталном раду, а тога је било напретек –
каже Павле.
Прошле године је имао праксу у
Шпанији, на Институту за хемијска
истраживања Каталоније (ICIQ), где
је учествовао у пројекту вештачке фотосинтезе.

Решење за сваки проблем
Јелена Шкорић (36) асистенткиња је
на Математичком факултету, на Катедри за алгебру и математичку логику.
– Математика ми је одувек била
занимљива. Још у основној школи сам
показала интересовање и освојила
многобројне награде на такмичењима и турнирима. У Гимназији сам направила паузу и определила се за психологију, када сам освојила друго место на Републичком такмичењу, али,
ето, ипак је математика била мој избор. Нисам ни морала да спремам
пријемни – каже са осмехом.
Задовољна је својом одлуком. Сматра да математика научи човека да
животне проблеме детаљно рашчлани и анализира и сагледа све могуће
начине њиховог решавања.
– Уписала сам и завршила теоријску математику у Београду. За време

Истраживачки процес му је веома
занимљив.
– Ток је често непредвидљив. Може да буде веома динамичан и да до
резултата долазите релативно брзо, а
некад само једна реакција може да
изискује недеље, па чак и месеце и
године рада – каже Павле.
Највише га занимају органска и медицинска хемија. Органска хемија је
читава област посвећена елементима
који чине живот, а првенствено угљенику. Циљ медицинске хемије је проналажење лекова и њихово усавршавање.
– До сада су ме највише изненадили радови на истраживању фото-лекова. То су лекови који су неактивни
када их унесете у организам, а активирате их дејством светлости на место на ком је то потребно – прича.
Сматра да је најлепша ствар у хемији уједно и најизазовнија – њена
ширина. Истраживања се гранају у
свим правцима – ка биологији, биохемији, медицини, фармацији, пољопривреди, технологији, па чак и астрономији.
– Потребно је да увек будете упућени у научне радове који се објављују
у свету, што може да буде захтевно –
закључује.

Павле Стојковић
– Основна идеја била је коришћење сунчеве светлости за добијање вештачких горива, метана, на еколошки чистији начин. Свој мастер-рад
тренутно радим на Катедри за органску хемију Хемијског факултета у
оквиру пројекта синтезе нових биолошки активних молекула, првенствено антималарика. Уопштено гледано,
сви научни пројекти имају тенденцију да се „гранају” – ви почнете са идејом и планом, приступите проблему
из неколико углова и сваки од тих
приступа постане пројекат у малом.
Углавном сваки пројекат одговори на
постављена питања, али и отвори још
нека – објашњава.

Бојана Милошевић
– Моја мама је математичар, изврстан педагог, и вероватно је наше незаборавно дружење кроз решавање разних занимљивих задатака на почетку школовања допринело мојој љубави за ову област. Поред математике и
физике, имала сам и мноштво других интересовања, попут сликања и
музике, па дуго није било извесно којим ћу путем кренути. Међутим, на
једном републичком такмичењу из
физике сам се заљубила и одлучила
да упишем Математичку гимназију,
која је можда и највише обликовала
моју личност и развила математички
начин резоновања. Како ми је у средњој школи вероватноћа добро ишла,
определила сам се за смер Статистика, актуарска и финансијска математика, и ниједног тренутка се нисам
покајала – каже Бојана.
Након завршених основних студија
као студент генерације постала је сарадник у настави, а затим и асистент.
– Паралелно сам завршила мастерстудије и уписала докторске студије,
на којима сам се врло брзо определила за рад на развоју нових статистичких тестова и проучавању њихових
својстава. Одмах након одбрањене дисертације унапређена сам у прво наставничко звање доцента – прича.
Наставник је на неколико предмета из ове области и заједно са својим
асистентима константно ради на унапређењу курикулума како би након
завршеног факултета студенти имали и одређено примењено знање.
– Поред наставе, доста времена проводим у научним истраживањима са
својим колегама и докторандима. До
сада сам објавила осамнаест научних
радова. Научне резултате сам представљала на многим међународним
конференцијама, од којих се чак четири пута радило о предавању по позиву, што је за једног младог научника изузетна част. Управо захваљујући
једном таквом предавању Математички факултет је имао ту привилегију
да прошле године буде домаћин двадесет прве Европске конференције
младих статистичара, а за мене је
успешно руковођење једном таквом

организацијом било непроцењиво искуство – објашњава.
Каже да је задовољство кад се дође
до неког резултата довољно велико
да се заборавља целокупан пут од идеје до реализације. Тај пут се обично
састоји од пуно неуспелих покушаја
и упорност је често пресудна за „срећан крај”.
– Поред тога, уколико имате сјајан
тим људи с којима радите, свако истраживање је и једно лепо дружење.
Посебно ме испуњава размена идеја
и допуњавање у тимском раду – каже
Бојана.
У наставничкој професији је испуњава сазнање да је успела да пренесе
знање, а највећи изазов јој је заинтересовати некога за одређену област.
– Што се тиче научничког позива,
највећим изазовом сматрам повезивање различитих области и успостављање позитивне повратне спреге између теорије и примене – закључује.

Тумачење књижевности
Вања Јекић (31) дипломирала је на
Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у
Београду, на студијској групи Српска
књижевност и језик са општом књижевношћу. На матичној катедри је
уписала мастер, а затим и докторске
академске студије, на модулу Српска
књижевност.
Од почетка докторских студија учествује на конференцијама и научним
скуповима, објављује радове у зборницима, као и у релевантним научним часописима. Тренутно ради на
докторској дисертацији о поезији Љубомира Симовића.
– Од раног детињства показивала
сам интересовање за писану реч и склоност ка читању, као и таленат за писање. Чињеница је да сам током свих циклуса свог образовања имала одличне
професоре српског језика и књижевности који су умели да распламсају
моју већ присутну амбицију за тумачењем књижевности. Такође, драгоцена ми је подршка мојих најближих на
овом путу који сам изабрала. Таленат
за креативно писање развијала сам и у
РЦТ-у „Михајло Пупин”, у којем данас
с радошћу предајем – прича Вања.

Вања Јекић
Каже да су јој докторске студије
омогућиле увид у светска кретања науке о књижевности и уметности, у
најзанимљивије књижевне феномене,
посматрање књижевности унутар ширих културолошких оквира, вишеструк увид у друштвена и духовна
кретања која доводе до репозиционирања књижевности у савременој цивилизацији.
– Излагала сам реферате на домаћим и међународним научним скуповима и конференцијама поводом дела
значајних књижевника, попут Радована Белог Марковића, Гроздане Олујић, Данила Киша, Живка Чинга, Бранка Ћопића, Љубомира Симовића – чија је поезија предмет моје дисертације. Подједнако сам наклоњена проучавању прозе и поезије, али је превагнула љубав ка поезији Љубомира Симовића, који у свом делу сажима све оно
што сам проналазила у траговима код
других писаца. Сматрам значајним
проучавање поезије овог класика српске књижевности, јер је он један од
оних великих песника за које Хуго
Фридрих каже да, кад читамо праве и
велике песнике, ми се уверавамо да
поезија још увек има ону духовну снагу коју је некада делила с филозофијом и са свим оним важним облицима
тумачења човековог положаја у свету
и његове судбине – закључује.
Мирјана Марић

Ишчекујући
варваре
Де це ни ја ма је
на чел ник био
верни слуга царства, управљао
ма ју шним по граничним насељем и игнорисао предстојећи
рат с варварима.
Међутим, када
испитивачи
стигну, он сведочи о суровом и неправедном понашању царства према ратним заробљеницима. Саосећајући са жртвама, кренуће у донкихотовску
побуну, због чега ће постати непријатељ државе.
„Ишчекујући варваре”, награђивани роман Џ. М. Куција, запањујућа је алегорија о рату између тлачитеља и потлачених. Начелник
није само човек из давних времена који се бори са савешћу на неком мрачном месту, он дели судбину многих који су и данас саучесни ци ре жи ма ко ји за не ма ру је
правду и човечност.
Комитет за Нобелову награду
описао је овај роман као „политички трилер у традицији Џозефа
Конрада, у којем наивност идеалиста отвара врата ужасу”.
Два читаоца који до 20. маја, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Кога ви ишчекујете?”, 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.

Култура од куће
Виртуелна архива
Љубитељима „Политикиног забавника” сигурно ће бити интересантно
то што могу да читају свој омиљени
лист и онлајн. На сајту politikin-zabavnik.rs на располагању вам је
огромна архива, где можете одабрати број из недеље када сте рођени
или године која вам је посебно драга.
Први број је објављен 28. фебруара 1939. године. Тадашње уредништво „Политике” осмислило је
часопис који ће садржати кратке
романе, приче и стрипове. Име часописа је изабрано на интересантан начин. Последњег дана 1938.
године објављен је јавни конкурс,
а од чак тридесет пет хиљада пристиглих купона, петина је гласала
за име „Политикин забавник”. Часопис сачињен од Дизнијевих и
других популарних стрипова, научних текстова, занимљивости,
спорта и романа познатих писаца,
попут Марка Твена и Едгара Алана Поа, убрзо је придобио огромну
читалачку публику.
Нажалост, Други светски рат је
прекинуо издавање часописа, а ни
политичке околности након његовог завршетка нису дозвољавале његово поновно покретање. Став комунистичког режима био је да су
стрипови производ капитализма, те
је њихово издавање забрањено. Ипак,
ти ставови су после неколико година омекшали и „Политикин забавник” је поново почео да излази 1952.
године. Од 1968. године добија формат часописа, посебан стрип на више страна у средини и почиње да
се штампа у боји, што се сматра
прекретницом.
Средином седамдесетих година
„Политикин забавник” доживљава
врхунац популарности, с тиражем
од преко триста хиљада примерака. Чак ни санкције Југославији
током деведесетих година и забрана објављивања стрипова с Дизнијевим јунацима нису успеле да зауставе објављивање часописа. Данас је споменик људима којима је
приближавање културе, науке, интересантних прича и поврх свега
квалитетног садржаја целом друштву било главна водиља.
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Петак, 15. мај 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

НАШ ГОСТ: МИХАЈЛО ГЕРУН, ВАЈАР

БУРАН ЖИВОТ ОЉЕ ИВАЊИЦКИ

У ДИЈАЛОГУ СА СКУЛПТУРАМА

Најбоља у 20. веку
у Југославији

биле веома нежне од пера и
оловке. Рука се прилагођавала оловци, а не обрнуто, и личила је на њу. Тај моменат од
главе до записа код њега је
био скраћен.
l Шта сте ви конкретно понели са Академије?
– На мене су професори утицали својим делима. Мислим
да је велики посао урадила и
туберкулоза, коју сам имао на
трећој години студија. Памтим
да сам, када сам се вратио у
нормалне токове живота, седео
сав тром на некој клупи атељеа
у ком смо радили и јео сендвич. Мрвице су падале и гледао сам мраве који су се скупљали. Ту је настао неки цртеж

који сам ја записао. Мислим да
је одатле кренуло, с неком мишљу да могу тиме да се бавим.
Био је то добар моменат да се
крене, али требало је победити
себе и остати на тој стази.
l Кад је дошла промена из
цртежа у вајање?
– Као млад сам гледао доста
слика по монографијама, а такође смо често боравили на Белој стени. Панчевци и не знају
да имају три Дунава: пловни,
средњи и турски. И још има
Тамиш и два острва. И у тој
природи не можеш да се не саплетеш о форму. Ту су рибе,
корени, дрвеће, птице, жабе...
То вазда кола пред очима. Када сам ишао сам низ Дунав доле ка Голупцу, извадио сам из
воде неко дрво, корен који ме
је инспирисао. И тако је почело.
l Јесте ли се паралелно бавили цртежом и вајарством?
– Увек сам цртао. Мозак је
спор, он хо ће да блу ди, па

мораш да хваташ прву искру.
И сад понекад кад гледам неку изграђену форму, она ме
понесе. Имам море скица, готове форме које бих ја даље
разрађивао, а цртеж је први
запис. Тај први јаук. Када се
саплетеш о нешто, мораш да
одреагујеш. За мене је тај моменат цртеж, оно што ми је
остало у сећању с магистарских студија је наше окупљање у кафанама, јер нисмо имали класу. Лубарда је увек носио блок и кад би звао некога
на пиће, он би узео оловку и
забележио то. То је било чудесно. Касније сам ја цртао заједно с децом у школи. Није
битно када је нешто створено,
него колико то бије божанском
лепотом. То је оно што треба
да остане.
l Које материјале користите за скулптуре?
– Скитајући по природи, увек
узмем неко дрво, корен. Играм
се њима. Можда би игра била
жешћа да сам прешао у глину,
али нисам имао услова за то.
То дрво носим код ливаца и
одливам у бронзу и настављам
рад. Другачији је разговор након одливања. Другачије ми
одговара бронза, а другачије
дрво. Увек покушаваш да, кад
нешто измениш, то не поремети изглед на супротној страни,
јер се води дијалог између једног и другог места. Мора да
постоји склад.
l Радите ли више скулптура
или једну по једну?
– Деси се да започнем и да
немам одговор материјала и
онда оставим. Ти започети радови стоје у атељеу и некада се
крaјичком ока саплетем о њих.
И деси се тренутак разговора с
њима – пола секунде, моменат
или дуже. Кроз то време недирања видиш следећи корак. У
сликарству се платно окрене
када нема дијалога. Не може
се на силу ићи даље.
l На шта сте нај ви ше
поносни?
– Поносан сам на то што нисам лош човек. Када је у питању уметност, живот је тај који
те усмери да се позабавиш нечим. То су нека збивања у животу, загледавања у то, лична
призма преламања, осећања
свега и онда изађе та потреба
за стваралаштвом. Поносан сам
на један цртеж жабе који је настао у једном моменту. Радостан сам да се то десило. Можда и на неколико форми одливених у бронзи. Радостан сам
што сам упознао неке људе, добре ствараоце, размeњивао искуства с њима и учио од њих –
о истрајавању. Такође, на боравак на Дунаву. Осећам захвалност природи што имамо
тај Дунав.

l Да ли имате нека дела која
не бисте никада дали?
– Има их. То су неки моменти где сам добро „искрварио”,
па је остала добра флека. И
она треба да је близу, да ме
подсећа. То ми је као мирис
босиљка, који ме увек обрадује
када га осетим. Погоди то неко осећање.
l Колико је уметницима теже
данас него пре?
– Земља је била организованија, постојали су откупи. Поготово радова младих уметника. Држава је инвестирала,
схватали су да је уметност површина коју могу да оплоде и
да настане простор у ком се
живи боље. И у стваралаштву
и свему осталом. Сада је све
постало филозофија.
l Колико је Панчево као средина утицало на ваш уметнички развој?
– Увек је постојала нада, и
кад је није било. Човек верује у
своје мисли и помисли. Било је
наде да ћемо запловити. На пример, кад пролазим кејом, видим Стара пивару, Црвени магацин. То су радили људи који
су имали наду у будућност. Интересантне су то грађевине, а
не заборавите када је то изграђено. Сада се и Свилара рестаурира. То су, као што је писао
Иво Андрић, знакови поред пута, камени знакови који нам
показују пут, који ће нас бодрити и нахранити. Да зађемо дубље и чистије кроз живот. Шта
је сада тако подстицајно?
l Па, има ли наде?
– Нада постоји у заметку. Заметак се обично не види. Он је мален. Семенка која се баци. И заборави се да је бачена. Нема лажне бриге око тога. Он порасте
у нешто. Заливамо, па копамо с
вером у тај заметак. Научимо
шта му треба и не сметамо му.
l Да ли сте до сада направили неко дело које је близу
савршенства?
– Кад посматрам неке цртеже и облике, сви су они мени
пуни набоја. Нема савршеног.
Постоји ток збивања. Цртежи
у Алтамири су толико божански, али цртеж се и даље рађао
божански и касније. Али када
бисмо сад отишли тамо, када
бисмо гледали те цртеже, видели бисмо да је ретко који
други записан тако. Дело, ако
не подстакне, џабе се родило.
Ту је до мајстора да му да душу и тело и мозак и руке и ноге. Честито чисто. Да ли ће некога то да додирне, друга је
ствар. Уметник је унео неку
енергију. Не надамо се ми да
ће то да исија, јер нама у току
рада оно исијава. Да ли ће неко да се огреје о то, то је ствар
приласка. Као и у животу.
Мирјана Марић

кулозе. А отац јој се више није женио, посветио се ћерки...
У Београду је студирала вајарство и дипломирала 1957.
Архитекта Пеђа Ристић, њен
савременик, каже да су је због
одрастања у Крагујевцу неко
време сматрали провинцијалком, али руска црта била је
доминантна. „Прве паре које
је зарадила, Оља је потрошила на послугу. На пример, ја
као Србин, и кад би ми неко
приуштио послугу, ја бих им
платио да оду, а она, прве паре које је зарадила дала је на
послугу. То могу само царски
Руси!”, рекао је он.
А Љуба Поповић, један од
наших највећих сликара, оставио је белешку: „Оља је, уз Ингрид Лотаријус (мис Југославије 1968. и глумица која се
окушала и у Холивуду – прим.
Р. П.), била најлепша жена тадашњег Београда. Била је толико лепа да човек просто није смео ни да је погледа у очи.
Као личност поседовала је неку магију, неку мачкасту тајну, и имала лепоту и чудан,
смирујући глас. Сви су тада
имали сликаре које су обожавали, а Оља је била опседнута
Леонардом да Винчијем”.
Та ће је опседнутост држати целог живота – отуда бројни портрети Леонарда да Винчија (последњи је нацртан готово непосредно пред смрт!),
реплике Мона Лизе и чувене
њене слике „Дама са хермелином”, као омаж Леонардовим портретима.

Сликарка је била блиска с
Милошевићима, Мирјаном и
Слободаном. То пријатељство
је почело прво међу женама,
осамдесетих година, да би
прерасло у породично дружење. Занимљиво је, и врло речито говори о карактеру Оље
Ивањицки, да о њима није рекла ниједну ружну реч када
су пали с власти.
Физичка лепота, коју је задржала и у зрелом добу, удружена са славом и харизмом,
учинили су да цео њен живот
буде обележен удварањима.
Упркос томе, о њеном приватном животу не зна се много.
Само је о љубави с Леонидом
Шејком, оснивачем и теоретичаром сликарске групе „Медијала”, остао траг у књизи
преписке коју је сликарка објавила после његове ране смрти. Зна се и да је била у – можда невенчаној – брачној заједници с једним инжењером,
који се после раскида с Ољом
оженио њеном пријатељицом.
Била је и у бурној вези с фудбалером Драгославом Шекуларцем у време његове највеће популарности, што су без
много детаља забележили и
ондашњи медији, а ако је веровати политичким трачевима, младу и популарну сликарку безнадежно је волео и
председник Србије Дража Марковић, познат по склоности ка
лепшем полу и јагњетини...
Историјски музеј Србије јој
је 2017. године посветио велику изложбу.
Р. П.

СРБИЈЕ

Михајло Герун

У мноштву њених дела издваја се триптих „XX век” настао – пазите добро! – 1995.
године! На овој слици великих димензија Оља Ивањицки је забележила више од педесет ликова и сцена који су
обележили прошли век – од
Кенедија, погођеног у Даласу, преко Борхеса, Далија, Умберта Ека, Тесле, до – Доналда Трампа, двадесет година
млађег него данас, лепог и
плавооког, с црвеном краватом! Случај или пропламсај
натприродног?
Далеко од уобичајене предрасуде о непрактичним уметницима, Оља Ивањицки је
трезвено и педантно водила
рачуна о својим финансијским приликама, продајући
слике најчешће преко вештих
агената, од којих је главни
био Београђанин с Карабурме који је – да би на домаћем
тржишту постигао вишу цену
– српски говорио са енглеским акцентом!

МУЗЕЈ

ПАНЧЕВАЦ: Када сте се заинтересовали за уметност и ко је
приметио да имате дар?
МИХАЈЛО ГЕРУН: То је било у детињству. Отац је био новинар, а мајка сликарка и домаћица. Цртао сам као и свако
дете, али су мене као неку семенку ставили у саксију и „заливали” баш у том правцу. Међутим, моје жеље су биле другачије. Хтео сам да будем капетан брода, јер сам као дете
мислио да ће ми ово занимање
бити монотоно. Јер ово није
средина која се радује стварању. Можда зато што смо били
често притискани или смо пребрзо ушли у неки другачији ритам живљења од онога што ми
заправо јесмо. Требало би да
уметник прави те мале промене, које народ треба да види.
l Кад кажете да су вас „заливали” да се развијате у одређе ном прав цу, шта је то
подразумевало?
– Мој отац је био веома честит и мудар. Још као малог ме
је водио по атељеима, јер је познавао доста сликара, али и писаца. Кад електричар научи да
барата струјом и заволи тај занат, онда је он мајстор тог заната. Отац је имао склоности ка
уметности и волео је да купује
књиге о уметности, а у то време
је било руских монографија по
повољним ценама. Уметност може да те привуче, природа може да ти да живот и да ти одржи живот. Отац ми је омогућио
да видим сва та збивања. А знатижељно дете само одабере нешто и крене том стазом.
l Да ли се сећате свог првог
рада који је имао уметничку
вредност?
– Радио сам и као наставник
у школи, па кад дете осети да
се ја радујем његовом раду, онда њему очи порасту од радости. Ствар је у томе да кад неко
у кога дете има поверење покаже радовање за нешто што је
оно створило, то може да буде
пресудно да се заинтересује и
настави трагање. Мој дар су прво запазили отац и мајка, а у
Гимназији – Стојан Трумић. Он
је био посвећен, а сада се и не
помиње у Панчеву. То су људи
који су значили нешто овде. То
је траг, наша историја.
l Дипломирали сте сликарство, а магистрирали цртеж?
– Завршио сам сликарство,
али као што то бива, имао сам
потребу да радим велика платна, а нисам имао средстава. Велико платно изискује простор,
доста боја и материјала. Док си
студент, мораш да сликаш, али
ја сам имао неку добру колекцију цртежа. Мој асистент на
сликарству, Џони Рељић, инсистирао је да се усмерим на
цртеж. И наставио сам студије
код Лубарде. Две године сам
био у контакту с добрим учитељем, мајстором цртежа. И цртао сам. То се могло. Папир,
оловка и туш не изискују велика материјална средства. Ако
није могло нешто што си хтео,
онда изабереш другу стазу.
l Колико добар ментор утиче на животни пут уметника?
– Добар учитељ има велики
утицај. Он вам је саговорник.
Он је то треће, али не ваше
око. Он вас препозна, а ви препознате његово гледање. То је
довољно. Једноставно видите
посвећеност тог уметника. На
при мер, Лу бар ди не ру ке су

Мо дер на умет ност је увек
ишла испред укуса и разумевања најшире јавности, али
оно што је радила Оља Ивањицки (1931–2009) представљало је изузетак. Њена дела
су била тражена, а она славна за живота. На основу гласања публике из целе оне велике државе – готово у инат
кон зер ва тив ној ака дем ској
критици – била је проглашена за најбољег сликара двадесетог века у Југославији.
Нико још није утврдио колико је слика, графика и цртежа изашло из њеног атељеа
– опрезне процене сежу до
20.000!
Њени родитељи, Василиј
Васиљенко Ивањицки и мајка Вероника Михајловна Пјотровска, у Србију су дошли
као прогнаници из Русије након Октобарске револуције.
Многим руским емигрантима Панчево је у Југославији
било прва станица, а због њиховог броја краљ Александар
Карађорђевић им је у овом
граду поклонио болницу. Ту
се Ивањицкима 1931. године
родила ћерка Олга.
Василиј Ивањицки се јавио
на конкурс којим је Војнотехнички завод у Крагујевцу тражио мајсторе за израду топова, па се породица населила у
овом граду. Али породици није било дато да ужива у идили: „Мајке се сећам само кроз
једна стаклена врата, јер су ме
још као бебу одвојили од ње,
да се и сама не бих инфицирала”. Вероника Ивањицки је
умрла у 27. години од тубер-

ФОТО: ИСТОРИЈСКИ

Михајло Герун (67) рођен је у
Панчеву, где и данас живи и
ради. Након завршене Гимназије уписао је сликарство на
Ликовној академији, а затим
је код Драгана Лубарде магистрирао цртеж. Радио је дванаест година као наставник ликовног, а био је и део надзорног тела УЛУС-а. Љубав према
Дунаву и природи одвела га је
ка вајарству.
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ голф 3, цена
900 евра, није фиксна.
Број телефона 064/56412-95 (СМС)
ПАСАТ Б 5, 1.9 ТДИ, 2000,
караван, клима, прва боја.
064/130-36-02. (290588)

КУПУЈЕМ возила од 70 до
1.000 евра, стање небитно.
063/193-36-05. (290918)

УГАОНА гарнитура, фотеља мојца, самачки кревет,
полице, усисивач, душек.
063/861-82-66. (290926)

КУПУЈЕМ возила у било ком
НА ПРОДАЈУ камера панастању, од 80до 1.500 евра.
соник, 9.000 – 10.000 дин.
063/165-83-75. (290918)
Тел. 061/171-54-06. (290942)

МАШИНЕ

РЕНО сеник, 2003. годиште, дизел, 1900 цм³, прешао 236.000. 063/838-3397. (290829)
РЕНО МЕГАН 1.5 ДЦИ,
2005. годиште, ауто-приколица, регистрован.
060/311-29-64. (290845)

ПРОДАЈЕМ: сетвоспремач, тањирачу 20 дискова,
прскалица Морава, 440
литара, растурач за ђубре,
једнобраздни плуг ИМТ и
шпартач за кукуруз три
реда. 063/440-75-12.
(291026)

ФИЈАТ пунто 1.2, 2002,
регистрован, очуван, економичан, 1.000 евра.
063/140-62-92. (290939)
ДОБЛО теретни, макси,
1.4, 2007, атестиран плин.
ШЕВРОЛЕТ спарк, 800,
2007, у деловима, прешао
38.000. 064/587-50-24.
(290937)
ПАСАТ Б 5, 1.9, ТДИ,
99/2000, караван, у првој
боји. 064/130-36-02.
(290937)
ГРАНДЕ пунто 1.9, мултиџет, 2007, дигитална клима, шест брзина. 064/13036-02. (290937)

ШПОРЕТ на дрва, пуромат, мењач ауди 80. тел.
061/644-62-07. (291006)

ПРОДАЈЕМ козе са јарићима, може и посебно.
062/634-112, Мара. (290146)

МАТИЗ даеву на продају.
063/268-557. (290866)

ОПЕЛ астра, 2007. годиште, рестајлинг, одлично
стање, сервис. 063/77265-18. (290870)

РАСПРОДАЈА новог намештаја. Столови од 4.500,
столице од 1.600. 060/60014-52. (2909889

ПРОДАЈЕМ судоперу, остале кухињске елементе, нова
кухиња 12.000 динара.
063/773-45-97. (291019)

СИТРОЕН ксара пикасо на
продају. 063/224-528.
(290866)

РЕНО СЕНИК, 1.9, ДЦИ,
2004. годиште, 144.000 км.
Комплет зимских и летњих
гума, зедер. Власник десет
година, 1.900 евра.
Л063/223-369. (291060)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, вешмашину, регалл, шиваћу
машину багат. 063/78731-39. (290967)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

ГАРАЖЕ
ПРОДАЈЕМ гаражу, Котеж
2. Тел. 062/814-84-25
(СМС)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ЦИГЛА старог формата,
1000 комада, продајем.
Тел 063/772-60-03 (СМС)

КУПУЈЕМО обојене метале, гвожђе, олово, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, све остало. 061/20626-24. (291042)
КУПУЈЕМ старе веш-машине, фрижидере, замрзиваче, ел. Шпорете, бојлере.
060/521-93-40. (290940)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре,
долазим на адресу.
063/101-11-47, 064/15844-10. (290771)

ПРОДАЈЕМ шиваће машиКУПУЈЕМ: перје, старинне, повољно, и поправљам.
скин амештај, слике, сато063/828-16-52. (290857)
ве, старе играчке, сифон
флаше, стари новац и
ПРОДАЈЕМ прасиће кваостало. 063/705-18-18,
литетне, кућна достава.
065/614-74-40. (290865)
335-930. (291021)

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО
• Буква, багрем, храст – најповољније
• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³

• Буков пелет – 22.900 дин/тона
ШКОДА фабија, караван,
062/873-19-80; 064/503-30-11
1.4, ТДИ, 2004, регистрован до октобра, 1.600 евра.
ПРОДАЈЕМ веш-машину,
062/251-669. (290949)
исправне делове, фрижиJAVOR DRVO дере већи, може компензација. 064/129-73-60.
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA
BUKVA, CER,
(290811)
HRAST, BAGREM
PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

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

ПЕЖО 206, 1.1, 2001, атестиран плин, металик
плав, одличан.
064/142_55-93. (290997)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу. 069/20300-44, 066/409-991. (290775)

ПРОДАЈЕМ бициклове из
иностранства. 063/436918. (290914)
ПРОДАЈЕМ машину за судове, два електрична шпорета равна плоча, из иностранства. 063/436-918.
(290914)
КОМБИНОВАНИ фрижидер, веш-машина, комбиновани шпорет, телевизор,
судопера, с висећим.
063/861-82-66. (290926)
ПРВОКЛАСНИ прасићи,
јагањци, свиње. 060/03711-96. (290945)

КУПУЈЕМО гвожђе, олово,
месинг, бакар, веш-машине, замрзиваче, телевизоре. Долазим. 061/321-7793. (291042)

ПРОДАЈЕМ кућу од 100
квм, са 15 ари плаца,
Баваништански пут 313,
до пута. Тел. 066/903-8865. (289597/р)

ПОЉОПРИВРЕДНО земљиште на Новосељанском путу, Скробари и петој дужи продајем.
063/772-60-03 (СМС)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (290776)

ПРОДАЈЕМ четири и по
ланца грађевинског земљишта, северна зона, излаз на магистрални пут,
преко пута „Секиног салаша”. 062/102-89-16.
(290581)

НА ПРОДАЈУ плац на Кудељарцу. 064/256-61-64.
(СМС)

КУЋА са 27 ари грађевинског плаца, Иланџа,
18.500 евра. 065/342-2391. (289358)

ПЛАЦ на Баваништанском
путу, 7 ари, вода, струја,
ограђен. 063/163-97-17.
(290853)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ 10 ари плаца. 065/833-73-65 и
064/364-83-18 (СМС)

ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу. 063/895-85-79.
(290496)

ПРОДАЈЕМ викендицу у
Баваништу, са 55 ари земље, у близини Манастира.
063/141-52-77. (290954)

СТАРЧЕВО, кућа са локалом, 15 ари, 43.000; Војловица, 20 ари, две куће,
одличне, 90.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(290028)=
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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи
• Два часа вожње гратис

Телефон 013/33-43-45
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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
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

Институт „Дедиње”

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

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница
Панчево

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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА AST
• АНАЛИЗА ALT
ПАКЕТ 4

Цена: 90 динара
Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА CRP

Цена: 400 динара

ПАКЕТ 5

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

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

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

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

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

др Ненад Маргитин
Општа болница
Панчево

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

•

16

Петак, 15. мај 2020.

ОГЛАСИ

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

СТАНОВИ

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

ПОНУДА

ПЛАЦ, ова Миса, Јабучки
пут, Баваништански пут,
Топола. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. ((290948)
БЛИЗУ центра кућа са две
стамбене јединице, центар. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (290980)
КУЋА у Старчеву, помоћни објекти, плац 9,5 ари,
укњижено. 063/725-99-37.
(290982)
ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу. 063/895-85-79.
(291010)
УЛИЧНИ део куће, Војловица, 56 квм, усељив, 13.000,
договор. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (290971)

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

064/64-39-721
АМК некретнине. Куповина кућа, плацева, Панчево
и села. 061/262-08-44.
(290987)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДЈЕМ трособан стан,
72 квм, на Котежу 1, I
спрат, Цг. 065/474-14-74.
(290983)
СТРОГИ центар, мањи
двособан, 42 квм, ВП, ЦГ,
35.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (290971)

КОТЕЖ 2, трособан дуплекс, 70квм, ЦГ, V,
42.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (291077)

ТАМИШ капија, двоипособна, 78 квм, IV, ЦГ, двострано оријентисан, 70.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (290971)

ВИКЕНДИЦА, укњижена,
може плац 5 ари, Новосељански пут. 064/489-4036, 013/404-141. (290852)

СОДАРА, 59 квм, ЦГ, VI,
лифт, потребно реновирање. 063/836-23-83. „Трем
01”. (290908)

ШИРИ центар, нови одмах
усељиви станови, 69 квм,
власник. 063/208-352.
(291047)

ПРОДАЈЕМ кућу са 19 ари
плаца, Банатско Ново Село.
066/887-84-00. (290858)

ВОЈНА ЗГРАДА, троипособан, ЦГ, VI, лифт, 56.000.
063/836-23-83. „Трем 01”.
(290908)

ПРОДАЈЕМ стан на Стрелишту, 36 квм, власник.
061/322-04-94. (1291042)

КУЋА, 180 квм, три етаже
+ 3.5 ара плаца, Маргита.
065/266-42-28, 063/74022-41. (290835)

КУЋА, Омољица, легализоТЕСЛА, трособан стан са
вана, 80 квм, помоћни
објекти, усељива. 064/961- ЦГ, IV спрат, са нус просторијама. 013/331-079,
00-70. (290862)
063/770-45-55. (2908959
НОВА спратна кућа, 9 х
ЦЕНТАР, 65, реновиран,
12, завршни радови, нова
28.000; Миса 45 + 15, реМиса, власништво.
новирано, 26.500. (338),
064/221-36-12. (290863)
„Јанковић”, 348-025.
ПРОДАЈА плацева, град(290928)
ско грађевинско земљиште, погодно за све делат- ЈЕДНОИПОСОБАН, Котежћ 1, 36 квм, ЦГ, полусуности. 064/212-5252.
терен, 23.000 евра. „Дива”,
(290872)
064/246-05-71. (290951)
ВИКЕНДИЦА, Бања ВрујСТРОГИ центар, 24 квм,
ци, 60 квм, 6 ари, продаједнособна, салонски,
јем/мењам. 011/274-8021.800. „Дива”, 064/24667. (290882)
05-71. (290951)
ПРОДАЈЕМ кућу у ИланПРОДАЈЕМ стан у центру,
џи, са 27 ари плаца,
дворишни. Тел. 064/30318.500 евра. 065/342-2335-46. (2909479
91. (290929)
СОДАРА, двоиособан,
КУЋА, Војловица, Б. Јеприземље, гаража, ЕГ,
динства, 180 квм, могућ
43.000; двособан, ТА,
кредит, 55.000 евра.
33.000. (396), „Лајф”,
065/367-71-71. (290938)
061/662-91-48. (290980)
КУЋА, Миса, 38 + 12 + 17,
СТРОГИ центар, реновиукњижена, самостална,
ран, двособан, ЦГ, III,
26.000. (67), „Милка М”,
48.000; четворособан, VII,
063/744-28-66. (291066)
65.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (290980)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

СТРЕЛИШТЕ, 120 квм,
двориште, гаража, 70.000;
Тесла, двоипособан,
43.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (290980)

КОТЕЖ, 35 квм, полусутерен, усељив, ЦГ, 20.000.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (291066)
СТРЕЛИШТЕ, V, ЦГ, 37
квм, две терасе, 23.500’.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (291066)
МИСА, јееднособан, приземље, 33 квм, тераса, ТА,
23.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (291066)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове, куће
на свим локацијама, исплата одмах. 063/836-2383, „Трем 01”. (290908)
АМК некретнине, куповина станова, Његошева 12.
061/262-08-44. (290987)
КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза исплата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (291037)
АГЕНЦИЈИ „Милка М” потребни станови, све локације, куће, плацеви. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (291066)

ИЗДАВАЊЕ

СТАН опремљен, 65 квм,
Лава Толстоја 20, Куткова
зграда.063/362-973 (СМС)
ИЗДАЈЕМ једнособан полунамештен стан, издајем
део стана за раднике и издајем локал 25 квм.
064/118-56-11. (СМС)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан Стрелиште.
064/993-72-09. (СМС)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у кући, Стрелиште.
ТА, кабловска, интернет.
063/821-61-83. (290810/р)
ИЗДАЈЕМ двособну кућу
на Миси, са двориштем,
ненамештену, Војвођанска
97, стара Миса. 061/32170-83. (290897)
СТАН у центру издајем
или продајем спратни део
куће, центар. 063/776-1677. (290851)
ИЗДАЈЕМ једнособан празан стан, зграда без грејања, Содара. 013/344-167,
064/950-23-40. (/290860)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, Цг, кабловска, интернет, интерфон,
170 евра, депозит.
063/246-509. (290881)

Taksam invest
Pančevo, Ružina 14

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844
ИЗДАЈЕМ стан са грејањем, Миса. 063/784-2270. (290867)
ИЗДАЈЕМ трособан стан,
комплет намештен у центру Панчева, приземље,
етажно грејање на гас.
Тел. 063/311-369. (290871)
КОТЕЖ 2, издајем празан
двособан стан у згради, са
лифтом. 063/765-84-50.
(290874)
ИЗДАЈЕМ намештен стан у
центру, 48 квм, новији,
централно грејање.
063/866-25-31. (290878)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Тесли, ЦГ, намештена.
064/243-81-10, 063/80415-60. (290907)

Раднички смештај, центар.
0963/502-211. (290892)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан у строгом центру. Тел. 061/621.32-18.
(290889)
ИЗДАЈЕМ стан у центру, 45
квм, комплетно намештен.
061/401-19-46. (290824)
ИЗДАЈЕМ двособан стан у
центру. 063/809-59-66.
(290886)
ИЗДАЈЕМ прелеп стан у
центру као ословни простор. 063/892-08-35. (290968)
ИЗДАЈЕМ комплет намештен стан, Содара, 62 квм,
200 евра. 064/866-22-26.
8290972)
ИЗДАЈЕМ мањи двособан
стан, 43 квм, опремљен, у
строгом центру града са
гаражом, плаћање унапред, по договору.
064/171-19-88. (290964)

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

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

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, Котеж 1, код
окретнице, 15.000 динара.
КУПУЈЕМО станове на свим 063/690-269. (290905)
локацијама. „Олимп”, 351- ИЗДАЈЕМ смештај за рад061, 063/274-951. (290971) нике, самце, студенте.

d.o.o.

DIREKTNA PRODAJA STANOVA

КУПУЈЕМ кућу или део куће у Качареву. 065/61193-78. (290986)
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ИЗДАЈЕМ мањи двособан,
празан стан, без грејања,
на Тесли. 064/962-76-94,
064/238-09-46. (290979)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
скроз намештен стан, Котеж 1, ЦГ, дуже време.
066/494-900. (290975)
СМЕШТАЈ за раднике у
центру града. 062/435323. (291016)
ИЗДАЈЕМ комплетно намештен једнособан стан.
062/435-323. (291016)
ИЗДАЈЕМ намештен мањи
стан у строгом центру.
Тел. 064/010-50-69,
013/347-582. (291036)
ИЗДАЈЕМ полунамештен
једнособан стан на Тесли,
код „Авив парка”.
060/750-38-07. (291022)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру за једну особу.
Тео. 343-635. (291032)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан на Тесли. Тел.
064/142-68-65. (291062)
ИЗДАЈЕМ двособан стан.
060/320-55-59. (291057)

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни стан, ТА грејање, код Хотела „Тамиш”.
064/122-48-07. (291058)

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ локал 27 квм,
Немањина 3, код Нове Поште. Тел. 064/806-64-35.
(290684)
ИЗДАЈЕМ локал 72 квм,
Ул. Радомира Путника 14а, Панчево. Тел. 063/540209. (290797)
ИЗДАЈЕМ две пословне
просторије (канцеларије),
са телефоном, повољно, у
Његошевој улици.
064/140-65-99. (291055)
ЛОКАЛ, продаја 28 + 12
квм галерија, ТЦ Змај Јовина, први до Његошеве,
приземље, сређен.
063/489-958. (291050)
ИЗДАЈЕМ два локала у
центру, 18 и 12 квм, могућност спајања. 066/86649-00. (290884)
ИЗДАЈЕМ локал, центар,
опремљен салон лепоте,
може и празан. 063/73482-31. (290974)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци. Тел.
063/819-37-33. (291029)
ИЗДАЈЕ се локал од 12
квм, Жарка Зрењанина 23.
063/103-04-31. (290850)
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (290831)
ИЗДАЈЕМ локал у центру,
65 квм, са два тоалета,
магацински простор.
066/345-009. (291027)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије са искуством,
за домаћи транспорт .
Пријава, сталан посао.
069/301-17-00 (СМС)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи
и за роштиљем.
Почетна плата за
раднике са искуством
50.000 + пријава
+ топли оброк,
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.
Ћевабџиница„Хало
„ХалоЛесковац”,
ЛековЋевабџиница

063/897-55-04
(2/290950)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије са искуством за
међународни Румунија и
Македонија.Пријава, сталан посао. 063/884-22-71
(СМС)

ОГЛАСИ

КРЧМИ „Шареница” потребна конобарица. Тел.
064/349-93-43. (291040)

ПОСАО
ПОНУДА

РЕСТОРАНУ потребна куварица, са искуством, на
неодређено време.
062/478-394. (и)

ПОТРЕБАН мајстор за молерско-гипсарске радове.
063/861-44-00. 8291017)

Потребни
радници
ДОО Зоки стакло, потреCAFFE FLAMINGO тражи
бан радник. Звати у суботу. евојку за рад, са искуством.
069/364-10-04. (290922)
064/131-72-85. (291039)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у Маркету „Цеца 013”.
060/555-11-73. (290943)
У ЛОКАЛУ брзе хране потребне раднице на роштиљу и раднице у припреми.
Тел. 065/900-50-08.
(290969)
ПОТРЕБНА радница за
рад на иднустријским шиваћим машинама.
063/776_08-68. (270961)

ПОТРЕБАН радник-ца у
производњи пет амбалаже. Услови: одговорност,
марљивост, поштење, физичка виталност и вештина, да је становник Старчева. 063/263-341. (и)

Потребни радници
у производњи
дрвене амбалаже
„Рас” д. о. о. Старчево
Информације
на тел. 013/631-066,
013/631-166
у времену
од 6 до 14 сати
(1/290847)

ПОТРЕБНА жена за сређивање стана и куће.
061/113-04-75. (291044)
ПОТРЕБНА конобарица
или кoнобар за кафић.
060/362-22-26, 060/36222-21. (291067)
ПОТРЕБНА спремачица у
тениском клубу. 060/36222-26, 060/362-22-21.
(291067)
ПОТРЕБНА жена за чување
и негу старије жене 24/7.
063/386-378. (290873)
ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ Голуб потребан возач са дозволом Б категорије. Позвати на 060/758-03-24.
(290921)

У складу са чланом 45a. 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

ПОТРЕБАН кувар са искуством. Звати од 10 до 17
сати. 069/620-325. (290997)

ПОТРЕБАН ВОЗАЧ
Ц категорије
за рад на стоваришту
„Голија”
063/776-56-58

(ф)

ПОТРЕБАН возач Б категорије, до 55 година старости, за доставу хране.
064/255-84-58. (291049)
ГОЛУБ такси тражи диспечера таксија. Предност
радно искуство у таксију и
познавање града Панчева.
Контакт: Марија Симоновић, 060/663-6463, радним данима од 8 до 16 сати. (291025)
ПОТРЕБАН pizza мајстор
са искуством. Звати од 10
до 17, 069/620-325. (290997)
ТРАЖИ се озбиљна жена
за помоћ у кући. Звати после 16 сати. 063/750-6685. (291045)

за производњу
бетонске
галантерије.

РУЧНИ ископи, комплет
шахте, септичке, вађење,
сечење дрвета, остали физички послови. 064/42252-00. (290844)

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.

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а. 064/866-20-70. (290848)

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

ШИВЕЊЕ мушких одела,
дамских комплета по мери. 063/828-16-52. (290856)

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

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

(4/290030)

ПОТРЕБНИ возач и продавачица у пекари. СV слати
на mail: pekarasmiljanic@mts.rs. 064/217-48-56.
(290916)

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

ПОТРЕБАН помоћни кувар. Звати од 10 до 17,
069/620-325. (290997)

ПОТРЕБАН пакер и магационер за рад у пекари.
Звати од 7 до 16 сати.
063/606-330. (291065)
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064/949-92-72
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МОНТАЖА свих пумпи на
све бунаре за наводњавање-електро и бензинске.
064/134-91-30. (СМС)

МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика,
могућност месечног плаћања, професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (290887)

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, гуртне, уграђујем,
поправљам. 064/181-2500. (290962)

ШЉУНАК песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером до два кубика.
064/664-85-31, 013/342338 (СМС)
ЗИДАЊЕ,малтерисање,
кровови, бетонирање, стиропор, бавалит фасаде,
бетонирање. 063/865-8049. (290498)
КЕРАМИЧАР: постављање
свих врта плочица и комплетна адаптација купатила. Данијел, 061/249-2990. (290786)
КОШЕЊЕ дворишта, плацева, воћњака тримером.
064/932-52-86. (290655)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправке, преправке купатила, славине, вентили, одгушење канализације.
061/193-00-09. (290913)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
адаптације, азмене, поправке, одмах. 013/331657, 064/495-77-59. (290925)

ВОДОИНСТЛАТЕР: одгуБАШТЕ орем и култивирам. шења канализације,
063/855-92-70. (290713)
адаптције купатила, сервис водокотлића, славина,
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде, вентила, фина монтажа,
канализације, кабине, сла- повољно. 063/115-71-67.
(290896)
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (290643)
ЕЛЕКТРИЧАР. Поправка,
бојлери, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (290540)
АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (290414)

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

(7/274828)

Петак, 15. мај 2020.

ЧИСТИМО таване,подруме, радимо све послове.
061/321-77-93. (291042)
КОШЕЊЕ траве, корова,
осачица, тример, трактор.
064/867-48-11. (291061)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, брзо, педантно,
повољно. 065/523-02-73.
(290919)
ЧИШЕЊЕ и дезинфекција
клима, са доласком, 1.200
динара. Тел. 061/171-5406. (290942)
ЕЛЕКТРИЧАР ради инсталације, индикаторе, бојлере, пуњење фрижидера,
шпорете. 060/521-93-40.
(290949)
КЛИМЕ, монтажа, демонтажа, прање, чишћење,
допуна. 060/521-93-40.
(290946)
ЧИШЋЕЊЕ олука, висински радови на крову.
065/535-24-56. (290933)
КОСИМ траву и коров
тримером, повољно, дворишта, воћњаке. Зоран.
061/683-67-48, 064/43812-46. (290931)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: сервисирање, нова купатила,
замена бојлера, одгушења,
адаптације. Повољно.
013/377-930. (290953)

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
Нацрт Плана детаљне регулације
дела блока 089 у насељеном месту Панчево
Излаже се на јавни увид Нацрт Плана детаљне
регулације дела блока 089 у насељеном месту
Панчево (у даљем тексту План).
Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 15.05.2020.године.
Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе Града Панчева,
Ул. Трг краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом
спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана
од 10 до 13 сати. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304.
План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво 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. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

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, 50/2013УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19-др.закон и 9/20) и Правилником о садржини,
начину и поступку израде докумената просторног
и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС” бр.
32/19)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА
ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ
СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
ГРАДА ПАНЧЕВА
У складу са чланом 65. Правилника о садржини,
начину и поступку израде докумената просторног
и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС” бр.
32/19), обавештавамо јавност да је дошло до промене термина одржавања јавне седнице Комисије
за планове Града Панчева, за следећи плански
документ:

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,
98/2013-УС, 132/2014, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19др.закон и 9/20) и Правилником о садржини, начину
и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС” бр. 32/19)

ВРШИМ шишање оваца и
резање папака. Тел.
061/321-77-92. Душко. (290955)
КОШЕЊЕ траве, шибља,
обарање стабала, ископи,
рушења, бетонирања, чишћења. 060/035-47-40. (290996)
РУШЕЊА КУЋА, шупа, бетона, бетонирања, ископи,
одношење ствари, кошење.
064/122-69-78. (290996)
КОШЕЊЕ траве, корова,
обарање стабала, бетонирања, рушења објеката,
чишћења шупа. 061/10933-53. (290996)
ИЗГРАДЊА кућа, станова,
хала. Кључ у руке. Astor
Eon. 062/179-67-25. (291038)
ИЗВОЂЕЊЕ свих врста
грађевинских радова од
темеља до крова. 063/72436-24. (291056)

УСЛУГЕ

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

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

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС

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

Тел. 064/444—66-74

ОГЛАШАВА

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

ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА
ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ
ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
У складу са чланом 65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС” бр. 32/19),
обавештавамо јавност да је дошло до промене термина одржавања јавне седнице Комисије за планове Града Панчева, за следећи плански документ:

Нацрт Плана генералне регулације насељеног
места Качарево

Нацрт Плана детаљне регулације
за магистрални водовод
Качарево-Банатско Ново Село

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана
23. 06. 2020. године, са почетком у 13:00 , у Малој
сали зграде градске управе Града Панчева.

Уместо оглашеног термина јавне седнице за 24.
03. 2020. године, објављеном у локалном листу
„Панчевац” и дневном листу „Данас”, обавештавамо да је заказан нови термин јавне седнице Комисије за планове Града Панчева 19.05.2020.године,
са почетком у 13 сати, у Малој сали зграде градске управе Града Панчева.

Уместо оглашеног термина јавне седнице за
24.03.2020. године, објављеном у локалном листу
„Панчевац” и дневном листу „Данас”, обавештавамо
да је заказан нови термин јавне седнице Комисије
за планове Града Панчева 19. 05. 2020. године, са
почетком у 13,30 , у Малој сали зграде градске управе Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице
Комисије.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице
Комисије.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског
докумената биће организована дана 26.05.2020.
године у 13:00 часова, у Малој сали зграде градске управе града Панчева.

ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправке, замена, адаптације,
нове инсталације, одгушења, квалитетно, повољно.
062/832-09-81. (290953)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: замена старо, ново, адаптације, одгушења – квалитетно.
063/115-71-67. (290953)

СЕЛИДБЕ, екипа радника,
превоз, одвозимо непотребне ствари. 064/28030-16, 063/731-77-67.
Владимир. (291051)
СЕЛИДБЕ

ТРАНСПОРТ
ПЕТРОВ
МАКСИ КОМБИ
са радницима и без
061/324-37-50 Стева
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498. (290952)
СЕЛИДБЕ, транспорт комбијем и камионом, демонтажа, монтажа намештаја,
изношење непотребних
ствари, кутије за паковање.
064/047-55-55. (291053)
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УСЛУГЕ
Обавештавамо родбину и пријатеље да је 11.
маја 2020. године преминуо
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, ТА пећи, поправљамо квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (290985)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-7489, Јовичин. (290888)
РАДИМО: зидање, бетонирање, оправка старих, нових кровова. 013/664-491,
063/162-53-89. (290923)
ПРЕВОЗИМ кипером песак, шљунак, сејанац, одвозим шут. 064/354-69-94.
(290932)
ТВ СЕРВИС „Тесла електроник”, све на једном месту. 063/778-47-89,
060/078-47-89. (290984)
КЛИМЕ свих типова и
произвођача, сервисирамо, поправљамо и уграђујемо са гаранцијом. Овлашћени сервис. „Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (290985)

ЗОРАН АНТАНАСИЈЕВИЋ

ЈОВАН РАКИЋ РАКА

1959–2020.

ЖЕЛИМИР ЖЕЉКО СЕВЕР
1938–2020.

1957–2020.
Ожалошћени: БОРИС, МИЛАНА и ИГОР

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

Последњи поздрав мужу и оцу од супруге
СЛАВИЦЕ, сина СРЂАНА и ћерке ИВАНЕ
(42/290909)

(115/291048)

Последњи поздрав драгом сину и брату

ВИШЊА, ДУШИЦА и МИЛАН СПРЕМИЋ

(72/2990756

Последњи поздрав великом другару

ЗОРАНУ АНТАНАСИЈЕВИЋУ
Почивај умиру.

ЖЕЉКО СЕВЕР БРАЦА

(86/291001)

1938–2020.

Нашем једином брату и ујаку последњи поздрав.
Заувек остајеш у нашим срцима.

РАКИ

Ожалошћени: мајка МИЛЕВКА
и брат МИОДРАГ са породицом

Последњи поздрав драгом брату и стрицу

С љубављу: НЕЛА, СИНИША и МАРИНА
(113/291041)

ТЕПИХ сервис Путник. Дубинско прање тепиха и намештаја. Превоз бесплатан.
302-820, 064/129-63-79. (291020)
ЧИШЋЕЊЕ заједничких
просторија у зградама, становима, локалима, пословним просторијама. Astor
Eon. 062/179-67-25. (291038)

Ветерани „Абрашевића”: БАРОН, КМЕТ,
ГЕНГИЛИ, ШИЉА, ЏИПСИ, ЂОЛЕ,
ЂУКИЋКА, ЕСМА, РАДА МАРЧЕТИЋ,
ДЕЈАН ПОПОВИЋ и ЗОРИЦА

Последњи поздрав

ЗОРАНУ АНТАНАСИЈЕВИЋУ
Почивај у миру.
Брат ЗЛАТКО, сестра СНЕЖАНА и братаница ЈОВАНА

Почивај у миру
(73/290780)

(87/291001)

Последњи поздрав комшији

РАЗНО
ТРАЖИМО исправну вешмашину која вам није потребна (на поклон).
065/638-06-33. (290989)
ОГЛАШАВАМ неважећом
изгубљену пловидбену дозволу број 2167392 за чамац, ПА 546 Ф, на име Милорад Чокорило. (290894)

ЖЕЛИМИРУ СЕВЕРУ
ЈОВАНУ РАКИЋУ
од комшилука у Кикиндској 6

Заједница судија и контролора
Рукометног савеза јужнобанатског округа
и Рукометни савез града Панчева

(74/290807)

ЗОРАН АНТАНАСИЈЕВИЋ
Последњи поздрав куму од БУЗЕ, ДУШИЦЕ,
МАРИЈЕ и СТЕФАНА
(46/290915)

(117/ф)

Напустио нас је наш

ЈОВАН
ХАЏИЋ
Последњи поздрав
брату од сестре РАДОЈКЕ и сестрића
ИВАНА и СТЕВЕ са
породицама

ЗОРАН АНТАНАСИЈЕВИЋ АТАНА

ЈОВАН ХАЏИЋ

1959–2020.

1940–2020.
Ожалошћени: син ЂУРА, снаја ДРАГАНА, унук СТЕФАН
и снаја САРА
(17/290875)

Последњи поздрав колеги, пријатељу и другу

1954–2020.

(55/290941)

Утехе нема, заборав не постоји за оне који те
искрено воле...
Супруг МИЛОВАН, син ВЕЉКО и унука ДУЊА
(59/290958)

(41/290966)

Последњи поздрав
другу Атани

Последњи поздрав: екипа „Кића” - БУРЕ, БУЗА, ДАНГА,
ВЕСКО, ЧОКИ, ЋИМА, МАКСА, КИЋА, ЧАЛА и БЕЛИ

ЈУЛИЈАНА ВЛАХОВИЋ

ЗОРАН АНТАНАСИЈЕВИЋ АТАНА

ДРАГАНУ СТОКИЋУ

1959–2020.
Последњи поздрав.
Ветерани ФК „Динамо” Панчево

од СИКИРИЦА ИЛИЈЕ, ТОТ ЛАЦИЈА
и ЈОЦЕ КАМАНОВА

(56/290941)

(65/290966)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
ЗОРАН
АНТАНАСИЈЕВИЋ
од породица БУКУР
и МОМИРОВ
(107/291024)

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

Последњи поздрав комшији

ЈУЛИЈАНА ВЛАХОВИЋ
1954–2020.
Остала нам је велика празнина у срцима после
твог одласка.
Заувек ћеш нам недостајати.
Син ЖЕЉКО, снаја ДРАГАНА
и унуци БАНЕ и САРА
(60/290958)

ЗОРАНУ
од породице
КНЕЖЕВИЋ
(44/290911)

ИЗВИЊЕЊЕ
породици Спремић, ветеранима „Абрашевића” и
комшијама у Кикиндској
бр. 6 на погрешно објављеној фотографији у
читуљама за Јована Ракића Раку у прошлом броју
нашег листа, такође и породици Јована Ракића
чију смо фотографију
грешком објавили.
(75/р)

Петак, 15. мај 2020.
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Осмех је био језик којим се најбоље споразумевала

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 12. маја 2020,
у 65. години, преминула наша драга

МЕРИ ВИНЧИЋ

МЕРИ ВИНЧИЋ

Можда спава са очима изнад сваког зла.

рођ. Тарлаћ
1955–2020.

Драгој

Неизмерно тужни: ЈАСМИНА, ЈОВАНА,
ЗОРА и ЈОВАН ВИНЧИЋ

Ожалошћени: супруг МИЛИВОЈ, ћерка МАРИЈА, син МИЛОШ, зет
ДУШАН, снаја ИВАНА, унуци ЂОРЂЕ и ВИШЊА, мајка ФРАЊИЦА,
као и остала родбина и пријатељи

(94/291004)

(49/290924)

Вечно ћеш бити у нашим срцима.
Сада те анђели чувају.

Последњи поздрав

Напустила нас је наша драга кума

МЕРИ

Породица БРАТИЋ
(111/291034)

Последњи поздрав
пријатељици

МЕРИ
ВИНЧИЋ
МЕРИ ВИНЧИЋ

Тешка срца се растајем са тобом.
Волела сам те и бићеш увек самном.

МЕРИ ВИНЧИЋ

од брата ЈОВИЦЕ и снаје ВЕСНЕ
ВУЧИЋЕВИЋ

Твоја мама
ФРАЊИЦА

Хвала ти за све године дружења.

Последњи поздрав
драгој комшиници

(62/290963)

(78/290991)

Остајеш у нашим мислима и срцима
заувек.

МЕРИ
ВИНЧИЋ

МЕРИ

Са љубављу кумови БЕРГИНЦИ

од породице
ТОМАШЕВИЋ

(58/290956)

(119/291064)

Својом несебичношћу, ведрином и добротом
оплеменила си наше животе

МЕРИ ВИНЧИЋ
Овога пута су анђели на добитку!
Сигурни смо да ћеш их довести у ред и да ћеш
даље пазити на нас, јер је то оно што најбоље радиш!
Заувек ћеш бити са нама.
МИЛЕНКО, БУБА, НЕША, МАЈА, БОЈАН,
ЈАДРАНКА, ДУШАН, ОГИ, НОЛЕ и МАША
(79/290991)

МЕРИ
ВИНЧИЋ

Неизмерно тужни: МИРЈАНА, БИЉАНА,
ЗОРАН и МИЛОВАН ЖИВАНОВИЋ

(91/291004)

Последњи поздрав

Изгубили смо најбољу заову и тетку. Заувек ћеш бити са нама, пуно те волимо.
МАРА, СТАНКО
и ЈОСИПА
(77/290991)

МЕРИ ВИНЧИЋ
Последњи поздрав
драгој

Последњи поздрав
драгој

од МАРИЈЕ
и МИЛАНА АНДИЋА

Наша драга

(93/291004)

ТОНИЈУ
МЕРИ
од ЉИЉЕ
и МИРОСЛАВА

од МАЦЕ
и ТОПЛИЦЕ
са породицом

(95/291005)

(109/291031)

С неизмерном тугом опраштамо се са драгом нам сестром, снајом и тетком

МЕРИ ВИНЧИЋ

МЕРИ
ВИНЧИЋ

Тугују: ДРАГАН, ЈЕЛА, ГОРАН и ГОРДАНА ВУЧИЋЕВИЋ

С љубављу: ВИНЧИЋ
ДУШАН и ЈОВАНКА
са породицом и БОЈА
ВИНЧИЋ са породицом

(99/291009)

(105/291018)

МЕРИ ВИНЧИЋ

преселила се у вечност.
Никада нећемо заборавити твоју доброту, ведрину, пожртвованост.
ЈЕЛЕНА и РАДА ВИНЧИЋ и породица МЕДИЋ

Последњи поздрав од колега из дежурне службе
ЕПС-а

(92/291004)

(89/291001)

Драга

Последњи поздрав брату наше колегинице

СЛОБОДАНУ ИЛИЋУ
1944–2020.

МЕРИ
почивај у миру.
Твоје комшије: СВЕТЛАНА, ТИЈАНА, ЉИЉА,
СНЕЖА и АНА
(88/291000)

ВАРГА АНТАЛ ТОНИ

од колектива Banca Intesa,
Штросамајерова 1
(110/291033)

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

РАДЕ ТРАЈКОВИЋ
1942–2020.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(2/290838)
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Наш вољени Бруја изненада нас је напустио у
54. години.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Наш драги супруг, отац и деда преминуо је 5. маја 2020. године

ДРАГАН БРУЈИЋ

СЕЋАЊЕ
на драгу супругу, мајку и баку

ЈОВАНКУ СТОЈКОВИЋ СЕКУ

1966–2020.

9. I 1951 – 16. V 2015.

Сахрана ће бити обављена 14. маја 2020. године,
у 14 сати, на Новом гробљу у Панчеву.

Супруг БОРА, деца САША, ИВАНА,
ТАЊА и ДРАЖЕН, унуци ТАМАРА,
ЈАНА, ТАРА и МАРКО

ПАЈКО СТОЈАНОВИЋ

Ожалошћени: супруга СНЕЖАНА,
син ЧАСЛАВ и ћерка ОЛГА
(83/290995)

(90/291003)

Ожалошћени: супруга ГОРДАНА, син АНДРИЈА,
ћерка АНДРИЈАНА, снаја МАРИЈАНА,
унуци УРОШ, МИЛОШ, КРИСТИНА, ЛЕНА и МАРКО

Последњи поздрав драгом течи и зету

Обавештавају се родбина и пријатељи да се у суботу, 16. маја 2020. године даје четрдесетодневни помен откако је преминуо наш вољени супруг, отац и деда

(69/2909779

БРУЈИ

9. маја 2020. преминула
је наша мајка и бака
Последњи поздрав

Последњи поздрав нашој

Хвала што си оплеменио наше животе.
Нека твоја добра душа почива у миру.
Породица ЋОРИЋ
(104/291015)

МИЛАН КНЕЖЕВИЋ
16. XII 1952 – 7. IV 2020.

Последњи поздрав драгом пријатељу

Његовији најмилији:
породице КНЕЖЕВИЋ и ПОМАР

ЖОФИ НАЂ

ВЕСНИ

(66/290970)

1940–2020.
Нећемо те заборавити.

од супруга ВЛАДИМИРА, сина МИЛАНА,
мајке МАРИЈЕ, оца ЛАЈОША,
родбине и пријатеља

Син ЛАЈОШ
са породицом и ћерка
ИБОЈКА са породицом
(20/290879)

(19/290877)

ДРАГАНУ БРУЈИЋУ
Много ћеш нам недостајати.

21. априла навршила се година од смрти мог
драгог супруга

Заувек у нашим срцима
ЛУДАЈИЋИ

ВЕЛИЧКА ВЕЛКИЋА

(36/290898)

1937–2019.
возача АТП-а
из Омољице

Последњи поздрав драгом

НИКОЛА
МИЛЕТИЋ

Вељо, година је била дуга када живим сама без
вољеног супруга.
Твоја супруга МИЛЕНА
(102/291013)

ЈЕЛЕНА ШАРАЦ
Последњи поздрав
нашем драгом пријатељу и другару Ники

БРУЈИ
Недостајаће нам наша дружења.
КАТА, БАЈА и ЛУКА

Породица БАБИЋ

(82/290994)

(3/290839)

Последњи поздрав

13. V 2010 – 13. V 2020.
Прошла је година од смрти нашег
Твоји: САША и ВЛАТКО
(116/291054)

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

МИОДРАГА МАКСИМОВИЋА
1961–2019.

ДРАГАНЕ
остају само успомене на искрено пријатељство.
СТОЛЕ са породицом

СЛАЂИ
ВИДИЋ
од СНЕЖЕ

(118/191063)

(64/290965)

С тугом обавештавамо да је 11. маја 2020. године
преминула

17. маја се навршава година откада се упокојила наша вољена

БОЖАНА ЈАКИМОВСКА
1937–2020.
Мајко, почивај у миру.
Ожалошћени: ћерка СТАНИСЛАВА, син ЖАРКО
и снаја БОСА, унуци ВИКТОР, АЛЕКСАНДАР и
ДАРКО и унука САЊА са породицама
(106/291023)

ЗОРИЦА
ВОЈНОВ
БАБИЋ БУБА
Успомену на њу чува
породица
(112/291035)

СЛОБОДАНКА КОЈИЋ
Прошла је прва година...

Твоји: ДРАГАНА, МАША и ТАРА
Породица
(114/291043)

(98/291008)

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

МИЛАН
САВИЋ
1939–2019.
Увек у нашим мислима
и срцима.
Супруга ДУШАНКА,
син ВЛАДИМИР
(108/291028) и унук ОГЊАН

ПОМЕН

БОСИЉКА
КОСТИЋ

РАДМИЛА
ВЕЛИКИНАЦ
МИЛА

14. V 2005 – 14.V 2020.

рођ. Лацков
18. V 2005 – 18. V 2020.

Ни после петнаест година ниси заборављена...
Твоји најмилији

Oстаје нам успомена и
вечна љубав за тобом.
Сестра ЗАГА
и зет ТОМА ЂУЛИНАЦ

(101/291012)

(100/291011)

РОДОЉУБ
ОСТОЈИЋ
Уваженом колеги последњи поздрав од
колега УФТОП
(103/2910149

Петак, 15. мај 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Мила моја
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Прође једна тужна година

ГОДИШЊИ ПОМЕН

СНЕЖО
Време пролази а туга, бол и љубав остају
вечно.

ЗОРИЦА ТРАВИЦА
ДРАГИЦА ДУНДОВИЋ

Твоја ВЕЦА,
ујка и ујна

26. V 2019 – 26. V 2020.

(61/290960)

Зоко, била си део нашег живота. Вечност није довољна да се заборави твоја доброта, твој благи осмех пун љубави.
Остале су успомене док постојимо.

Вољена мајко – нано.
Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав јача од заборава.

300-820, 300-830

Ујак СРЕДОЈЕ и брат ВЛАДИМИР са породицом из Београда
(29/ф)

Твоји најмилији: ћерка ГОРДАНА, унук ГОРАН
са фамилијом, унука КАТАРИНА са фамилијом,
унук МИОДРАГ и зет ПИШТА

Драги тата, четрдесет
претужних дана без
тебе

Драга наша

(52/290934)

17. маја 2020. навршава се седам година откако нас је напустио наш дивни
отац, деда, брат, супруг и зет

ДУШАН
РАШИЋ

СЕКО
Мили мој татице, јако нам недостајеш.
Воле те твоје: ВАЊА,
НИКА и ДРАГАНА
(97/291007)

прим. др ДРАГОМИР СТЕФАНОВИЋ

Нешто што никад не умире су љубав и сећање на тебе.

мр. сц. мед. ОРЛ
17. V 2013 – 17.V 2020.

С љубављу: ујна РАДА, МАРКО, ЛЕЛА, ВЛАДИЦА и НЕША

Увек си нам у мислима, причама и увек присутан.
С љубављу и поштовањем

Твоја породица
(63/ф)

(53/290935)

СЕЋАЊЕ
на наше драге родитеље

20. маја навршава се четрдесет тужних дана
откако није са нама наш вољени

18. маја навршава се четрдесет дана откада је преминуо наш драги

ВУЈКО

ДУШАН РАШИЋ ХАН
1965–2020.

АНЂЕЛКА

ЈОВАН

15. V 1914 – 18. V 2003.

15. I 1906 – 18. XII 1998.

БОГДАН КОЛАРОВ

Вечно сте у нашим срцима и мислима.

Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Неутешни: супруга ДРАГАНА, ћерка ВАЊА,
унука НИКОЛИНА и зет МАРКО,
мајка ЉУБИНКА и отац САВА,
сестра ДУШИЦА и зет ДРАГАН, сестричина
МАРИЈА, зет СТЕФАН и БАРБАРА

С љубављу чувамо успомену на тебе.

Синови МИЛЕНКО, НЕДЕЉКО и СЛАВКО, ћерке РУЖА, ОЛГА и ЗОРКА
(31/290883)

16. маја навршава се пола године откако се
упокојила наша мама и
бака

19. маја 2020, у 11 сати, на гробљу у Омољици,
молитвено ћемо обележити шестогодишњи помен нашем најдражем

Помен и пренос урне ће се одржати на
Старом православном гробљу у 12 сати.
Твоји: ћерка БРАНКА, син МИОДРАГ,
снаја МИРЈАНА, унуке МИЛИЦА
и МИЉА са својим породицама
(67/290973)

(96/291007)

Осам година није са нама наш драги

Сећање на

ТОМИСЛАВА КРИЖАНА
ЈАЊА
КАТИЋ
ТОМИСЛАВ МИХАЈЛОВ
дипл. инж. саобраћаја
1944–2012.

Синови РАДИША
и МИЛОМИР, снаја
ВЕРИЦА и унук НИКОЛА

НИКОЛИ ГВОЗДЕНОВИЋУ
Само ми знамо колико је тешко живети без тебе.
Недостаје нам твоја доброта, недостајеш нам ти.
Мајка СТОЈА и брат ЗДРАВКО са породицом
(80/290992)

(8/290846)

С љубављу у сећању.
Супруга МИРЈАНА, кћер НАТАША, син ИВАН,
сестрићи из Новог Сада са породицама
и породица ВУЧИЧЕВИЋ из Загреба
(54/290936)

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

Важио си као стручњак техничко-технолошке
разраде делова производа авио и војне индустрије те друге опреме ”Утве”.
Упамћен си као врстан руководилац и веома цењен.
Био си примеран супруг, отац и деда, те веома
добар поштен човек, друг, пријатељ и кум.
Незаборавни су дани, часови проведени са Тобом у разговорима, на мору и пецању.
Људске врлине које си поседовао не могу се заборавити док смо живи.
ЉИЉА и ИВИЦА РИСТИЋ
(51/290930)
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ПОМЕН
12. маја било је девет
година откако се
упокојио наш отац,
деда и свекар

ИЛИЈА
ОГРИЗОВИЋ
Вечно у нашим срцима и мислима.
Синови РАДОМИР и
СИНИША, снаја
ЉИЉАНА, унуке
ИВАНА са породицом
и МИЛЕНА

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Прошла је тужна година

Нашој вољеној

ЗОРИЦЕ ТРАВИЦЕ

ЗОРИЦИ ТРАВИЦИ
Пре годину дана си се преселила на небо да нам даш снагу и
утеху. За нас утехе нема. Бол и туга су све већи.

Вечност није довољно дуга да се заборави твоја љубав према
вољенима, доброта и тихи глас са осмехом.

Твоја доброта, пажња коју си носила у својој осетљивој души,
тихи глас и благи осмех остаће заувек у нашим срцима.

Чуваћемо те у срцима заувек и тешко је прихватити да те нема.
Тетка МИЛКА, течо СТАНКО и брат ИВАН
са породицом из Чачка

Твоја тетка СТАНОЈКА и течо РАДЕ са породицом
(23/ф)

(45/290912)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

(26/ф)

Прошла је година у дубоком болу откада је отишла наша

ЕСТЕР АПЦИ
Рођ. Варга
26. III 1922 – 14. V 2020.
Памтићемо те са пуно љубави. У срцу си
заувек у нашој близини.
С тугом твоја сестра
МАРГИТА, ТИБОР,
АНИЦА, НАТАЛИЈА
и КАТАРИНА

ЗОРИЦА ТРАВИЦА

ЗОРИЦА ТРАВИЦА

Небо је богатије за једно, за још једног Анђела.
Страшна и тешка година и безброј мисли са једним питањем
„зашто”

Са тугом у срцу чувамо успомену на тебе, Анђеле наш.
Стриц СИМО, стрина ГОРДАНА и брат АЛЕКСАНДАР

(70/290978)

Прошло је четрдесет тужних дана без нашег
драгог

Твој мио глас, загрљај, пожртвованост, ведар дух, племенитост и
доброту којој није било краја, носимо у души.

Твоја тетка ЗОРА и теча САВО
(27/ф)

(24/ф)

Прошла је година откад није са нама наша сестра

Навршава се једна тужна година

ТОМКА
ЛАЈОША
1963–2020.

ЗОРИЦА ТРАВИЦА
ЗОРИЦА ТРАВИЦА

Секо, прерано си затворила своју књигу живота и многе странице
никада неће бити испуњене, али ће остати записано да си својој
браћи пружила највећу љубав, подршку и разумевање које никада
нећемо успети да ти узвратимо у оној мери колико си ти исијавала
за све нас.

Нека ти Бог подари мир
у царству небеском.
Чувају те од заборава:
синови БОРИС
и МИЛАН, снаја
САШКА, унуке ЕЛЕНА
и САРА, брат АЛПАР
и тетка КАЈА

Дан за даном иде, а ниједан без сећања на тебе.
Анђео си била, са Анђелима почивај.
Деда МИЛЕНКО ЧАКАРЕВИЋ
и ујак ДРАГАН са породицом из Београда

(40/290904)

У суботу, 16. маја, у
10 сати, на Старом
православном гробљу, дајемо шестомесечни помен нашем
вољеном

Његови најмилији
(57/290944)

Брат ЗОРАН са породицом, МИЛАН, ВОЈИСЛАВ,
МАРКО и МИЛАДИН са породицом

(25/ф)

20. маја ће се навршити седам година откако се
преселио у вечност наш

САША
НИКОЛИ
ПАВЛОВУ

Секо знај да те заувек чувају твоја браћа.

„Пролеће је месец мај”... већ седми, а ми ни даље не желимо да верујемо да пролази без тебе.
Заувек у нашим срцима и мислима.
Мама, МАЈА и ИВАН
(85/290999)

Дечји песник

(28/ф)

Нашој драгој

АЛЕКСАНДАР
САША
БОЖОВИЋ
1968–2013.
Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Твоји кумови
Породица ВУКЧЕВИЋ
(71/290981)

ЗОРИЦА
ТРАВИЦА

ЗОРИЦИ ТРАВИЦИ

Анђели не умиру.
Живећеш заувек.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твој брат ЗОРАН, ЛИДИЈА и ТЕОДОРА
(48/290920)

НЕНА, СУЗА и БАНЕ
(76/290990)

Петак, 15. мај 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Обавештавамо родбину и пријатеље
У суботу, 16. маја 2020. године, у 11 сати, на Новом гробљу, одржаћемо
годишњи помен нашој ћерки

ЗОРИЦИ ТРАВИЦИ

Ћерко, насмејани Анђеле наш, чак и када су те туга и бриге мориле знала си
да их сакријеш негде дубоко у себи, у твојој осетљивој души.
Тако и ми сад настављамо храбро, а туга за тобом урезана је дубоко у нашем
животу.
Прође тужна година, мисли су препуне сећања да си увек била ту за
родитеље.
Остала је велика празнина, утехе нема, заборав не постоји. Било је лако
волети те, ћерко наша Зорице.
Неутешни родитељи: ТРАВИЦА МАРА и МИЛОШ
(30/Ф)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Најтужније сећање на

Драгом супругу

Панчево, Милоша Требињца 34
ДОСТУПНИ 24 сата

063/782-89-59

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


www.pogrebnoandjelovic.com

БАЛЕК АДАМА

20. маја 2020. навршава се година откако нас
је напустила наша племенита мајка, бака и
прабака

РУЖИЦА ОГЊАНОВ
рођ. Дечермић
1930–2019.
из Долова

МИРКУ МУТАПЧИЈИ

15. V 2013 – 15. V 2020.
Седам тужних година чекам да ћеш ми се пробудити из дубоког
сна. Тебе нема, најдраже моје.
Тешки су ми дани без тебе. Све је црно око мене, јер ми недостајеш.
Хвала ти за љубав, хвала ти за пажњу коју смо једно другом поклањали.
Хвала ти анђеле мој за све тренутке проведене са тобом.
Волећу те док у мени снаге има. Нека ми те сви добри анђели
чувају. Ја ћу те чувати од заборава.

Увек сам била с тобом и остајем твоја.
Супруг МАРИЈА
(13/290864)

Четрдесет дана

Вечно неутешна твоја супруга АНКИЦА
Тихо ноћи, моје злато спава.
(4/290840)

Велика празнина је остала за тобом.

Прошло је две године откако није са нама наша драга мама и ташта

МИРКАНУ

Вечно сећање на тебе ће имати породице
ANNUZZO, ОГЊАНОВ, ДЕЧЕРМИЋ и МАРИЋ

од НЕЂЕ, ВЛАДЕ, ВУЈЕ и СТЕВЕ

(43/290910)

(14/290864)

19. маја 2020. навршавају се три године откада
нас је напустио наш

ДАНИЦА НИКОЛИЋ ДАЦА
Хвала ти за брижност, доброту и љубав коју си нам несебично пружала.
Ћерка СНЕЖАНА и зет ЉУБИША РАДОВАНОВИЋ

ЉУБИНКО СТОЈКОВ

(1/290836)

СТАМЕН АНЂЕЛКОВИЋ
16. V 1980 – 16. V 2020.

1951–2017.
Заувек ће нам недостајати подршка и љубав коју
си нам пружао а остају успомене које не бледе.

Живећеш док год и ми будемо живе.

Твоја супруга ЈОВАНКА, син ИВАН
и ћерка ИВАНА са породицама

Супруга СТОЈАНКА, ћерка НАДА
и зет СЛАВКО са децом

(50/290927)

(39/290903)

СЕЋАЊЕ

ГОДИШЊИ ПОМЕН

КОЛАРИЋ

БОШКО
БИРЦЛИН
БОБА
У нашем си срцу и сећању до вечности.
Недостајеш нам тата.
Твоји: РАЦА,
МИРОСЛАВ
и ИВОНА
са породицом

БОШКО
БИРЦЛИН
БОБА

ДРАГО
КАРИЋ

ДУШАНКА
КАРИЋ

2006–2020.

2018–2020.

Вољени не умиру, они живе и даље у нашим срцима.
Ваши најмилији
(7/290843)

1. I 1940 – 18. V 2020.
Година дана прође
како те нема, не могу
да се помирим да те
нема. Премало је речи а превише туге да
кажем колико ми недостајеш.

(32/290890)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
Прошло је тридесет
година растанка од
моје маме

(34/290890)

Синови наши, време пролази, дани су све тежи.
Никада Вас нећемо заборавити.

спец. радиолог
Супруга ЉИЉАНА и синови НИКОЛА и ВЛАДИМИР са
породицама
(16/290869)

ЈЕЛЕНЕ
ВИНКО

Драги наш Боки, живећеш вечно у нашим срцима. Никада те нећемо заборавити.
Твоји: СТЕВА, МАРИЈА, БОРИС и ВЛАДИМИР

Године пролазе без Вас, али не и успомене и драга сећања на Вас. Почивајте у миру.
Воле Вас заувек ваши: ћерка ЈЕЛИЦА и АНИЦА,
син ЉУБИША и њихове породице

др АНДРЕЈ УСПЕНСКИ

(33/290890)

1. I 1940 – 18. V 2020.

ВОЈИН
23. X 1922 – 12. VI 2009.

(47/290917)

Твоја супруга
МИЛИЦА

БОШКО БИРЦЛИН БОБА

16. маја навршава се двадесет седам година откако није са нама наш вољени

ГРОЗДАНА
6. X 1921 – 10. V 2000.

Драги наш

Тужна сам. У мојим
мислима, у мом срцу
живиш.
Воли те твоја
МИРЈАНА
са породицом
(12/290861)

Нека вас анђели чувају

БАЈО

МИХАЉ

СТЕВАН

ИМРЕ

18 година

1 година

7 година

Чуваћемо те увек у срцима.
Чика ВАЊА са породицом

Ваши тата и мама

(84/290998)

(10/290854)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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25. VI 1994 – 18. V 2016 – 2020

Сећање на нашу драгу

ЈЕЛЕНА МИХАИЛОВИЋ

ПРЕДРАГ ПЕЂА
ФОРГО
ЈЕЛЕНУ МИХАИЛОВИЋ
Прође још једна година, пролете...четврта...
Нанизали се дани дуги и болни од кад је времена. Најцрње црне која се може замислити.
Као потпуни бесмисао. Црно, као празан понор. Као нема и неће бити. Као важно питање
без одговора. Као губитак вере. Као немоћ.
Као удах без издаха. Као издах без удаха. Загрљај у празно. Мрак толики да не знаш где почињеш и где се завршаваш.
Празнина.Најгори осећај.Кад ти је нешто потребно а то немаш и не можеш имати.Кад си
неког изгубио и не можеш га вратити. Кад си
тужан и не постоји ништа што би те могло орасположити.Кад ти неко недостаје а не можеш
га загрлити.Кад имаш жељу која се не може испунити. Кад имаш толико тога да кажеш а то
не умеш.
Како сместити у неке речи сва осећања, мисли
и тренутке којима је заједничко једино то што
су сви везани за тебе? Како свести то ко је и какав је био у нека слова и речи на гомили а да
имаш осећај после да је речено све што треба
да се каже? У начину на који је постојао и био
овде са нама није било сумње нити напора.
Jедан једини сусрет са њим био је довољан да
осетиш да преко пута тебе стоји добар човек.Човечност чије само присуство радује. Чак
и натмурен само корак од осмеха.
Недостаје ми прва реченица коју изговарам
кад те видим. Недостаје ми твој поглед, онако
полусањив, полулењ и радостан. Недостаје ми
начин на који ме гледаш, са руком на бради.
Недостаје ми да те милујем и покривам док
спаваш а ти се правиш као да не чујеш. Недостаје ми да ти намештам косу како ми одговара. Недостаје ми твоје лице, твоје руке,твој
глас,твоје очи. Недостаје ми мирис твоје коже.
Недостаје ми да ти кажем „добро јутро, Лепи“
или „ Љубави моја“. Недостаје ми оно „Шта ти
се једе“ ...Недостаје ми живот какав постоји
само у твојим очима и нигде више. Недостају
ми године које нећемо провести заједно, живот који нећемо проживети. Недостају ми твоји снови, твоји проблеми. Недостаје ми да ми
причаш шта ћеш све бити у животу. Недостаје ми твоја подршка и да поново будем јака у
твом погледу. Недостаје ми твој поглед као моје најбоље огледало. Недостаје ми твоје oсмех
кад се жалим теби на тебе. Недостаје ми твој
непрестани смех који траје и када се заустави.
Недостаје ми твоја лежерност и оно твоје чувено-ма, лако ћемо... Недостаје ми да те чекам
и испраћам, твој загрљај, твоја правдања,извињења. Недостаје ми твој живот, твоје наде,
твоја очекивања, твоји страхови. Недостају ми
твоја питања, савети, мишљења. Недостаје ми
твоја енергија,твоја личност, твоја воља. Недостаје ми твој шарм, лакоћа,присутност,спонтаност,спокојство. Недостаје ми све што је твоје.
И куда си отишао? А могао си више од онога
што је обично.

Четрдесет дана туге бола и очаја, јер сам тебе заувек изгубила.

Породице КОРАЋ и ХУБЕР

Бескрајно те воли твоја мама

Прошло је годину дана дана откако нас је напустила наша драга

(5/290841)

У суботу, 16. маја, у 10 сати, на новом православном гробљу, даваћемо годишњи помен нашем вољеном оцу и супругу

ЗОРКА ГВОЗДЕНАЦ
17. V 2019 – 17. V 2020.
Доста је тога било лепог да би време све избрисало. Почивај у миру.
Твоја деца: СЛАВКО и ВИНКА са породицама
(9/290849)

МИЛАДИНУ ЈОВАНОВИЋУ

(35/290893)

Три тужне године

Много нам недостаје твој лик увек спреман на шале, поглед пун љубави и
сјај твог осмеха. Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји најмилији: супруга СТАНОЈКА, син МИЛОШ и ћерка ГОРДАНА
(21/290880)

Навршава се годину дана од смрти драгог оца и таста

15. маја 2020. навршава се тужна и тешка
година откада није са
нама наша најдража

ВОЈИСЛАВ ЂУРКОВ
15. X 1951 – 16. V 2017.

МИЛАДИНА ЈОВАНОВИЋА

Претешко је.

Вољени никад не умиру док живе они који их воле, који их се сећају...
Ћерка ГОРДАНА и зет ВЛАДАН

ВЕРА, ИВАН и НОВИЦА

(22/290880)

(38/290900/01/02)

ЉИЉАНКА
АРИЗАНОВИЋ
ЉИЉА

ГОДИШЊИ ПОМЕН

15. маја навршава се годину дана од смрти моје маме
и нане

Тешко је без тебе.
Нека те анђели чувају, легендо наша!

МИЛАДИН ЈОВАНОВИЋ

Твоја ћерка
ДРАГАНА
и супруг ДРАГАН
(6/290842)

Прошло је годину дана откако ниси са нама.
Добре ствари се не могу заборавити.

ДАНИЦЕ ШАМАРЕ
1940–2019.
Недостајеш.
Твоји: БРАНИСЛАВА, НАТАША, АЛЕКСАНДАР и ЛУКА
(15/290868)

СЕЋАЊЕ

С поштовањем брат АНЂЕЛКО са породицом
(68/290976)

15. маја, на Новом гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашој

Једном, када нам се поново укрсте кораци, у
неком бољем тренутку, у неком другом животу, пронаћи ћемо се. До тада, буди нам срећан
тамо негде.
ДОБРОТО НАША
мама, тата, сестра
баке и деда Божа

(11/290855)

ЈЕЛИЦИ ЈОВАНОВ
1937–2020.
Заувек ћеш бити са нама.
(18/290876)

Твоји најмилији

СУТА
СТОЈЧИЋ

ЗЛАТКО
СТОЈЧИЋ

2010–2020.

2017–2020.

Вечно ћемо вас памтити

ЗЛАТКО
СТОЈЧИЋ
10. IV 1967 – 15. V 2017.
Љубав је вечна. Увек
ћеш бити са нама.
Твоји најмилији

(37/290899)

(81/290993)
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НАШИ У БЕЛОМ СВЕТУ: МАРИНА АРСЕНИЈЕВИЋ У ЊУЈОРКУ

ДУША БАЛКАНСКА ЗАДИВЉУЈЕ АМЕРИКУ
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 се
тренутно налазе и укажу на особености тих поднебља и људи.
У актуелном броју наша суграђанка и прослављена пијанисткиња Марина Арсенијевић, ко ја већ ду го жи ви у
Њујорку, представиће свој живот у Америци, са освртом на
актуелну ситуацију у вези с
пандемијом.
Наша некадашња суграђанка
Марина Арсенијевић, пијанисткиња и композиторка, већ годинама живи у САД, где је завредела многа светски значајна признања – од престижне
медаље части острва Елис (коју је добило седам америчких
пред сед ни ка, укљу чу ју ћи и
Трампа) до награде „Еми” за
своје композиције с вансеријског концерта у Вест Поинту.
Иначе, Марина је рођена у
Панчеву, као једино дете Мирјане, дипломиране правнице,
и Радомира, познатог фудбалера и економисте.
Одмалена је имала само једну жељу – да јој родитељи купе
клавир...
– Са шест година родитељи
су ме уписали у београдску балетску школу „Лујо Давичо”.
Тамо сам непрекидно стајала
поред корепетитора, па је наставница балета сугерисала мојим родитељима да ме пребаце у Музичку школу „Јован
Бандур”. Тако сам годину дана
касније, након стотинак пластичних клавира, од мајке и
оца добила пијанино „петроф”
– могао је да се смести у мојој
собици поред зида који је делио мој од њиховог кревета –
почиње причу Марина.

Одбила да буде Бритни
Упоредо са Основном школом
„Стевица Јовановић”, коју је
окончала као најбољи ученик
и носилац Вукове дипломе и
многих других награда, завршила је и музичку школу у класи наставника Петра Мамузића, постигавши бројне успехе
на покрајинским и републичким такмичењима клавира.
– Први солистички концерт
сам одржала с девет година, у
сали тадашњег Дома ЈНА, и
њему су присуствовали сви ученици из моје школе. Тај труд
је запао за око познатом руском пијанисти Kонстантину
Богину, који ме је изабрао као
тек једног од неколико студената који би наставили школовање у Русији. С тим се родитељи нису сложили, па сам уписала Средњу музичку школу
„Мокрањац” у нашем главном
граду, коју сам такође завршила с Вуковом наградом и многим признањима с клавирских
надметања. Потом сам дипломи ра ла и ма ги стри ра ла на

који су, без државне помоћи,
промовисали српску културу,
традицију и историју, а и амерички амбасадор у Србији Kајл
Скот ме је одликовао због активности које доприносе бољем
разумевању и поштовању културних разлика – набраја светски позната уметница.

Тамна страна Њујорка
С обзиром на то да већ готово
двадесет година живи „преко
баре”, она се одавно адаптирала на тамошње услове.
– Америка је конгломерат од
педесет држава, оне су децентрализоване и имају своје гувернере и локалне управе, које
имају могућност и да самостал-

су преостали, због пандемије,
отказани почев од 13. марта.
– Због познате ситуације у
Њујорку, одлучила сам да с породицом будем у нашој кући у
држави Мичиген, где имамо
потпуну слободу кретања и посед на којем смо изоловани.
Ипак, у сталном сам контакту
с комшијама и колегама, па
могу да кажем да су сви успели да се прилагоде времену и
да живе по новим нормама за
време пандемије. Има ту и добрих страна, па је, примера ради, фотограф с којим сарађујем снимао улице Њујорка и
одушевљен је што је могао свуда да паркира, као и тиме да
су улице чисте, јер је Менхетн

ДА МУ ЗИ КА НИ КА ДА НЕ СТА НЕ

Поглед с врха Њујорка
Музичкој академији у Београду, у класи професорке Невене
Поповић, са средњом оценом
10, да бих се касније усавршавала у Италији, Аустрији и САД
– истиче пијанисткиња.
И док је живела овде, њена
музика је била инспирисана
нашим наслеђем. Тако су се на
диску „Мој матерњи језик” нашле композиције „Kосово”, „Хомоље”, „Праискон”... Те балканске мотиве преселила је и
у нову средину, са идејом да
свету приближи овдашње музичке корене.
– Откад сам дошла на северноамерички континент, нисам
имала дилему да је моја мисија
да свету представим српску музичку баштину и да помоћу уметности спајам различите културе, народе и религије. Мој први
концерт у дворани „Карнеги хол”
2003. године био је спој класичне музике и мојих композиција
инспирисаних турбулентном
историјом Србије и Балкана.
Kао уметнику, било ми је веома
битно да не изгубим себе и своје порекло, па сам одбијала предлоге агената да ме претворе у
Бритни Спирс за клавиром –
каже ова рођена Панчевка.

Меркјурија. Уз то су ишле и моје композиције настале као спој
мелодија које памтим из детињства у класичним, поп, џез
и техно аранжманима, што је
утицало на то да добијем и номинацију за награду „Еми”. У
једној од мојих композиција

знала и наша држава, након чега је 2018. године америчка Панчевка добила највише дипломатско признање Републике Србије, под називом „Витез светосавског пацифизма”, које се додељује за промоцију и очување
српског културног идентитета.

но одлучују. Али ако се, рецимо, неки случај не реши на локалном нивоу, пребацује се на
федерални и највиши суд, Supreme Court, са девет судија
који имају доживотну функцију. Због природе мог музичког
живота пропутовала сам целу
Америку и упознала народ, обичаје, културу... Будући да је ова
земља „мелтинг пот”, у њој можете да упознате цео свет у једном. То нарочито важи за Њујорк и Менхетн, где живим, па
се осећате као да сте у центру
света – каже Марина.
На почетку пандемије се затекла на Флориди, где је од
краја јануара приређивала серију концерата за ТВ ПБС, али

генерално постао веома прљав,
с много бескућника. Иначе, први пут је после 115 година заустављена подземна железница,
и то у току ноћи, како би били
дезинфиковани вагони. Дакле,
има добрих „сајд ефектс” ове
ситуације, али је, наравно, јако тужно колико је становника
Њујорка умрло и то ће дуго бити тамна страна у историји
Америке и целог света. Ја немам сумње да ће се народ брзо
опоравити, због тога што су у
САД, а нарочито у Њујорку, људи научени да муњевито мисле, много раде и брзо живе,
јер у противном пропадају –
констатује житељка „града који никада не спава”.

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.

Најлепше уши Содаре
Марина Арсенијевић: светска а наша
„Under the Sun” (под сунцем –
прим. нов.) користим традиционалну српску мелодију „Ајде,
Јано”, као и косовску „Kамен
цвет” Неџмија Пагаруса, с текстом који пева хор кадета Вест
Поинта: „Под сунцем, ми смо
сви једно, једна душа, једно срце...” Том приликом је поменута војна академија у мојој ми-

– Те године сам, после седамнаест година, дошла у Србију како бих примила наведено велико признање, због чега
сам отказала заказане наступе,
укључујући и онај за велики
амерички празник Меморијал
деј. Искористила сам прилику
и да посетим родни град и осећала се веома почаствовано и

БЕЗ ЗА БРА НЕ КРЕ ТА ЊА У САД
Марина наводи да у Америци није било генералне забране кретања, већ само
упозорења, којих се углавном сви придржавају.
– САД је земља великих
личних права, па постоје и

Маринине награде презентоване и на Тајмс скверу

– „Инстаграму, „Фејсбуку” и
„Јутјубу”, јер је мој мото да
музика никада не стаје и да
музика лечи душу. Тако је
било и за време бомбардовања Србије, када сам свирала, путовала, снимала... И
када сам прешла Атлантик,
нисам стала с промоцијом
моје балканске/српске душе
– истиче Марина.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Витез светосавског
пацифизма
Прекретница јој се догодила
када ју је америчка телевизија
ПБС (која у саставу има 345
станица из целе Америке) позвала да сними серију концерата под називом „Great Performances”, као што су некад
чинили Павароти, Бочели, Сара Брајтман...
– Дошли смо до заједничке
одлуке да се концерт сними у
„Ајзенхауер холу” на Вест Поинту, чувеној војној академији,
с тамошњим оркестром и хором кадета, а мој програм је
назван „Јединство кроз различитости” и садржао је три рапсодије: Гершвинову „Рапсодију
у плавом”, „Мађарску” Франца
Ли ста и „Бо емску” Фредија

Марина марљиво ради на
музици и за време пандемије, а промовише и нове
таленте.
– Снимам музичке видео-клипове под насловом „TogetherApart” и „MusicFortheSoul”, који се промовишу на
веб-сајту „Broаdway”, класичним музичким каналима и на
мојим друштвеним мрежама

сији пронашла и своју: да промовише различитости, тако што
тренутно има кадете из 26 земаља, а међу њима и преко 25
одсто жена – наводи Марина.
Досад је тај концерт видело
преко 170 милиона гледалаца,
због чега је проглашен за најдуже емитован концерт на ПБС
мрежи. Стога и не треба да чуди што je то настојање препо-

демонстрације у појединим
државама, укључујући и
Мичиген, где се налази моје
тренутно пребивалиште, јер
тамошњи људи сматрају да
су им лична права умањена
– наводи Марина.
срећно, као да се затворио један круг. Драго ми је што је
Министарство спољних послова
одлучило да награди „витезове”

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Млада женка нижег раста, тешка око тринаест килограма и стара нешто мање од годину дана, стерилисана је и очишћена од
бува и крпеља, па сада тражи дом заувек.
Појавила се недавно на Содари, веома
је весела и разиграна, жељна љубави и пажње, и никада јој није доста мажења –
углавном вас вуче за руку или рукав да
наставите. Луда је за лоптицама и много
воли да једе.
Спава на отвореном и у последње време
има проблема с људима који не воле псе,
па сви који желе да избаве ово дивно створење могу да се јаве на број телефона 065/529-38-08.

Жућа Дивчибарац
Овај лепотан је стар око три месеца. Веома је умиљат и питом;
има своју корпицу у којој увек
спава и невероватно је миран.
Тренутно је на Дивчибарама с
једном породицом, али они ускоро долазе у град и не желе да га
оставе самог ту где су га и пронашли. Стављена му је огрлица против бува и крпеља, а обезбеђена је и вакцинација.
Жућа сада тражи некога ко би му пружио достојанствен
живот, без ланаца и боксова, а заинтересовани само треба да
позову телефон 062/893-66-24.

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

СВЕТСКИ ОНЛАЈН ТУРНИР У РЕШАВАЊУ
ШАХОВСКИХ ПРОБЛЕМА

ИЛИЈА НА ВИСИНИ ЗАДАТКА
У суботу, 9. маја, одржан је онлајн светски турнир у решавању шаховских проблема. Светска федерација за проблемски
шах одлучила је да, у време
када су у свим земљама такмичења отказана, решавачима
пружи прилику да одмере снаге и остану у форми.

најбоље говори податак да је
петнаестогодишњи Панчевац
иза се бе оста вио че ти ри
велемајстора, седам интернаци о нал них мај сто ра и 10
ФИДЕ мајстора решавања шаховских проблема. Исто тако
Илија је остварио најбољи резултат од пет уче сни ка из

Илија Серафимовић
Прво овакво надметање било је резервисано само за најбоље, јер су право учешћа имали решавачи с рејтингом преко 2.300 поена. У овом одабраном друштву нашао се и наш
млади суграђанин Илија Серафимовић.
Судије су за овај турнир изабрале посебно тешке задатке,
али је Илија поново остварио
за пажен резултат у нај јачој
светској конкуренцији, освојивши 25. место од 67 учесника. Од 40 могућих, освојио је
19 поена. О тежини задатака
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Србије и још једном оправдао
ме сто у на шој се ни ор ској
репрезентацији.
У наредном периоду млади
Се ра фи мо вић ће на ста ви ти
припреме за Конгрес светске
федерације за проблемски шах,
који треба да се одржи почетком октобра на Родосу. Тамо
га, поред наступа у решавању,
чека и одбрана титуле најбољег младог композитора шаховских проблема до 23 године, коју је освајао четири године узастопно.
Срећно!

ВЕЛИКИ УСПЕХ ФК-а ЖЕЛЕЗНИЧАР

ЧУДА СЕ (ИПАК) СТВАРАЈУ!
Љубав према клубу
донела историјски
резултат
Спремни и за велика
искушења
Сан истинских спортских заљубљеника у Панчеву је остварен. После две деценије најважнија споредна ствар на свету
вратила се у град. На обали Тамиша опет ће гостовати велика фудбалска имена Србије...
Да се чуда не догађају, већ
стварају, потврдили су челни
људи Фудбалског клуба Железничар. Тако је популарна „дизелка” из Панчева, после 73
године непрекидног постојања и битисања на „малим” теренима, постала клуб о коме
бруји цела земља. Панчевке и
Панчевци ће већ од овог лета
бити у прилици да свој Железничар гледају у дуелима с
Борцем из Чачка, крагујевачким Рад нич ким, Зе му ном,
Динамом из Врања, Радничким из Пирота, лазаревачком
Колубаром...
„Жеља” је остварио највећи
успех у својој богатој историји, а управа тог спортског колектива, с председником Зораном Наунковићем и његовим
сарадницима Ненадом Бојковићем и Предрагом Санадером
на челу, добила потврду да су
на правом путу и да се упорност, труд и искрене жеље увек
исплате.
Успех Железничара је одјекнуо широм Србије, усијале су
се друштвене мреже, ТВ екипе
се утркују да направе репортаже с новим прволигашем, новински ступци се пуне текстовима и фотографијама „дизелке” из Панчева...
„Жеља” није имао премца у
Српској лиги „Војводина”. Био
је суверени лидер на табели, с
фантастичним скором. У седамнаест утакмица остварио је петнаест победа, уз само два ремија. Поводом великог успеха
овог, тренутно најпопуларнијег

Предраг Санадер, Зоран Наунковић и Ненад Бојковић
спортског колектива у граду на
Тамишу, у просторијама клуба
одржана је конференција за новинаре, а бројним представницима медијских кућа обратио
се први човек Железничара Зоран Наунковић.
– На почетку желим да захвалим свим медијима који су
нам пружали подршку и који
су и данас с нама. Познато је,
Железничар је нови члан Прве
лиге Србије. Честитам играчима, стручном штабу, али и свим
члановима клуба, бившим и садашњим, на великом успеху.
Наш тријумф је одјекнуо широм земље, а на друштвеним
мре жа ма до би ја мо за и ста
огромну подршку свих правих
љубитеља спорта, па користим
ову прилику да свима јавно захвалим на лепим речима. Ово
је успех и комплетног панчевачког фудбала, па зато морам
да истакнем да ничега не би
било без подршке Града Панчева. Захваљујем у име клуба,
али и у своје лично име. Верујем
да ћемо наставити добру сарадњу с локалном самоуправом и

да ћемо достојно репрезентовати наш град у јаком такмичењу. Највећу захвалност дугујем својим најближим сарадницима и неколицини људи који су веровали у нас, у наш пројекат. Такође, хвала нашим ривалима на терену, велики број
клубова нам је упутио честитке, свима желимо све најбоље
у новој сезони. Позивам љубитеље спорта да наставе да прате дешавања у клубу и надам
се да ћемо сви заједно уживати на СЦ-у „Младост”, у утакмицама Прве лиге Србије – готово у даху изговорио је председник Железничара.
Новинаре је занимало и какви су планови клуба за наредни пе ри од, као и ми шље ње
председника о томе шта је направило разлику у Српској лиги „Војводина”.
– Прва лига Србије је озбиљно такмичење, али знам да смо
способни да се надмећемо и с
великим клубовима. Наредних
дана ћемо окупити екипу и после неколико заједничких тренинга опростићемо се од ове

успешне сезоне. Знамо шта нас
чека. Уследиће разговори и прављење тима за виши ранг, али
оно што је најважније, костур
екипе остаје на окупу. Железничар се у Српској лиги надметао пет година, а до пре десет лета био је члан најнижег
фудбалског ранга. До успеха
нас је довела љубав према клубу, а не интереси. Сигуран сам
да смо ми клуб који уз себе
има највећи број оних људи који истински воле „Жељу”, без
икаквих интереса. Једноставно, дочекали смо својих пет
минута. Дочекали смо и подршку Града, али требало је имати и храбрости и одговорности
да пројекат прошле године назовете „Прва лига Србије”. Још
мало уживамо у успеху, а онда
се бацамо на посао. Верујем да
је пред нама период када ће
фудбал и у Панчеву показати
због чега је најважнија споредна ствар на свету – завршио је
Наунковић.
Дани у Панчеву обојени су
бело-плавим. Град у бојама Фудбалског клуба Железничар...

посебно затворену пластичну
кесу, која се потом одлаже као
комунални отпад. У спортском
објекту где се тренинг одржава треба да буду постављена
средства за дезинфекцију руку, а пре почетка и након завршетка рада организатор тренинга треба да дезинфикује
фиксиране спортске справе које су коришћене. Пре и након
сваког тренинга све лопте, као
и други спортски реквизити
који се користе морају да буду
дезинфиковани. Организатори тренинга у сарадњи с руководством спортских објеката
морају да обезбеде да временски размак у распореду између два тренинга буде минимално петнаест минута. Све
затворене просторије које користе спортисти, тренери, техничко или друго особље треба
редовно проветравати природним путем, отварањем врата
и прозора, а уколико временске прилике дозвољавају, прозори могу бити стално отворени, како би се обезбедила природна вентилација. Употреба
централне климатизације није препоручљива.
Препоручује се свим надлежним националним спортским
савезима у Републици Србији,
као и свим организацијама у
области спорта које су у директној или индиректној надлежности тих савеза да, кад год
је то могуће, организују карантин ске тре на жне при пре ме
својих спортиста и да у том

случају такође предузму посебне мере. Сва лица која раде у
објектима које користе спортске екипе (рецепционери, конобари, кувари, лица ангажована за одржавање чистоће и други) морају све време да носе заштитне маске и поштују све остале утврђене мере превенције у
Републици Србији ради спречавања ширења вируса ковид 19.
Пре почетка тренажног процеса препоручује се да се спортистима и спортским стручњацима утврди стање здравствене способности, које поред прописаних здравствених прегледа укључује и тестирање у складу с препорукама, а што ће
ближе бити утврђено подзаконским актом Закона о спорту.

И СПОРТ СЕ ВРАЋА У НОРМАЛУ

ТРЕНИНЗИ – АЛИ ОПРЕЗ!
Влада Републике Србије издала је препоруке за наставак тренажног процеса врхунских спортиста у свим спортским објектима, али и осталих спортиста
у систему спорта Републике Србије, а све у оквиру мера за
превенцију и смањење ризика
преношења вируса ковид 19.
Наставак тренинга је могућ
од 11. маја, и то у свим спортским објектима, али само уколико сви субјекти (спортисти,
тренери, овлашћена лица спортских клубова, овлашћена лица
спортских објеката) омогуће
придржавање свих услова и мера утврђених овом препоруком.
Спортисти при доласку, одласку и током тренинга морају
да се придржавају следећих
препоручених мера.
Спортистима и тренерима се
препоручује да на тренинг долазе појединачно, по могућности у опреми за тренинг, уз избегавање коришћења заједничких просторија, као што су свлачионице, туш-кабине и слично. Ово је могуће само уколико
постоји могућност да се након
сва ког ко ри шће ња из вр ши
дезинфекција те просторије.
Кад год је могуће, тренинге треба организовати на отвореном
терену – током појединачних

Страну припремио

Александар
Живковић

тре нин га пре по ру чу је се да
спортисти држе размак од минимум пет метара, а за тренинге у контактним спортовима и тамо где није могуће
држати физичку дистанцу између тренера и спортиста пре-

поручује се да увек исти тренер и спортиста одраде тренинг. Спортисти морају да користе своја лична средства за
хигијену, да имају своју боцу
за воду... Када није на тренингу, спортиста треба да се придржава свих мера физичког
размака као мере превенције
у Ре пу бли ци Ср би ји ра ди
спреча ва ња ши ре ња ви ру са
ковид 19.

Препоручује се да организатори тренинга у сарадњи са одговорним лицима и руководством спортских објеката такође предузму мере превенције. За сваки тренинг треба успоставити систем вођења евиден-

ције тренирања (подаци о тренеру, спортистима, техничком
особљу и другом особљу које
учествује у реализацији тренинга, ради накнадно ефикаснијег епидемиолошког праћења контаката у случају појаве
вируса међу особама које су
присуствовале тренингу). Организатор тренинга треба да
прикупи информације од сваког
спор ти сте, тре не ра, оста лог

техничког и другог особља које учествује у реализацији тренинга о постојању неког од
симптома који може указати
на инфекцију вирусом (температура, кашаљ, малаксалост,
отежано дисање и друго). Ако

постоји било који симптом, не
би требало да спортиста буде
пуштен у објекат, односно спортиста треба да се удаљи с тренинга и упути надлежном лекару. Организатор тренинга
треба да обезбеди посебну корпу у коју се бацају сва потрошена пластична и друга амбалажа, као и папирне марамице и убруси. Садржај корпе се
на кон тре нин га ста вља у

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тд2)
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Мерење

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ОДБОЈКА 013 У ВИШЕМ РАНГУ
Прекинута такмичења
и у нижим лигама
Панчевке заслужиле
ловорике
Услед проглашења ванредног стања на
територији Републике Србије и епидемије изазване вирусом ковид 19 Одбојкашки савез Војводине обуставио је сва
такмичења 16. марта. Имајући у виду
да наставак такмичења из објективних
разлога није мoгyћ, као и одлуку Одбој-

кашког савеза Србије, уважавајући одредбе Закона о спорту Републике Србије, Извршни одбор и такмичарска комисија Одбојкашког савеза Војводине
донели су одлуку да се сва сениорска
одбојкашка такмичења прекину и окончају те да се победници прогласе на
основу затеченог стања.
С обзиром на новонасталу ситуацију
Извршни одбор Одбојкашког савеза Војводине сматрао је да не треба да се одржи квалификациони турнир за сениорке, тако да ће се сви прваци првих војвођанских лига пласирати директно у
Другу републичку лигу група „Север”.
Настојећи да у највећој мери умањи
негативне последице болести, Извршни
одбор OCB је донео одлуку о повећању
броја учесника у Другој лиги „Север” у
сезони 2020/2021, тако да ће се у четвртом рангу надметати по дванаест тимова у обе конкуренције.
Тако је ОК Бечеј промовисан у шампиона Друге лиге „Север” у конкуренцији сениора и стекао је право наступа

у Првој Б лиги у сезони 2020/2021. Сениорке ОК-а Панонија из Бачке Паланке такође ће, као нове првакиње, од јесени наступати у Првој Б лиги.
Одбојкашки клуб Војводина НС семе
3 из Новог Сада био је најбољи у Првој
војвођанској лиги за сениоре, док су одбојкашице ОК-а Волеј тим, такође из
Новог Сада, проглашене за шампионке
Војвођанске лиге „Исток”. Још један
тим из Српске Атине заслужио је ловорике. То је ОК Штранд волеј, који је постао шампион у Првој војвођанској лиги „Запад” у конкуренцији сениорки.

Много разлога за задовољство имају
и поклоници игре преко мреже у нашем граду.

Наиме, ОК Одбојка 013 из Панчева
нови је шампион Прве војвођанске лиге
група „Југ” у конкуренцији сениорки, па
ће се од јесени надметати у вишем рангу, у Другој лиги Србије група „Север”.
Првак Прве војвођанске лиге „Север”
у надметању одбојкашица је Апатин,
док је код сениора то тим Кикинде. ОК
Младост из Нове Пазове стекао је право такмичења у Првој војвођанској лиги у конкуренцији сениорки, а у Другу
лигу Србије „ Север” прелазе и ОК Вест
из Шида и ОК Стражилово из Сремских Карловаца.
О преласку екипа у четврти ранг такмичења одлучиће надлежни територијални одбојкашки савези који спроводе
такмичења других војвођанских лига.
Било како било, ОК Одбојка 013 из нашег града заслужено је у вишем рангу.
Предвођен првим човеком Иваном Крговићем, тај спортски колектив је и пре
почетка сезоне имао највише амбиције. У клуб су дошле суперлигашке играчице, а доминација је потврђена и на
терену, па су Панчевке прекид шампионата дочекале као лидери на табели.
Девојке Одбојке 013 предводили су
тренери Александар Гаврилов и Владимир Јованчић, а нови успех панчевачког
спорта оствариле су: Наташа Божић, Милица Стојић, Софија Ашанин, Даница
Добросављевић, Теодора Минић, Сара
Станимировић, Анђела Вујанић, Јована
Кљајић, Александра Гаћеша, Николина
Весковић, Јелена Петров, Драгана Марковић, Марија Марић и Милица Кужић.
Свака част!
А. Живковић

Шацујеш.
Мораш, ради се о теби, о твом животу.
Покушаваш да у њему нађеш кривине.
Пошто их сигурно има – треба да их исправиш.
Умем ли то – питаш се.
Нико ништа не зна док не проба да утврди да ли зна.
Мада, неке ствари не треба исправљати.
Штрче да би те подсећале на то да си човек.

Стање и прање
Између резервоара чистилишта и тебе је канта за смеће.
У њу стаје све.
Можеш да убациш шта год хоћеш.
Неостварене жеље.
Савест.
Ипак, рачунај са субјективношћу пошто се ради о теби.
Да ли убацити све то што ти се напречац јавља?
Или сачекати да се глава пропере.

Нови почетак
Осећаш се као дете.
Док оптрчаваш око развалина своје садашњости.
У публици нема никог.
То је нормално, ради се о теби.
Конташ да си сам са собом.
Што је океј.
Ако ти се не свиђа то што видиш, поново почни.
Да улазиш у срж својих ствари.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

ДА ЛИ ВАМ СЕ ДОПАДА ОНЛАЈН НАСТАВА?
Дуња Ковачевић,
ученица:

Марко Ковачевић,
ученик:

– Задовољна сам овом
врстом наставе.
Професори се труде.
Пружају нам одговоре
на све нејасноће у
градиву. Имамо велику
подршку разредне,
која прати наш рад.

– Овај вид учења
ми се допада, зато што
мислим да ђаци већу
трему имају у школи
него овако – онлајн.

Бојан
Стаменковски,
мајстор:
– Искрено, сасвим је
коректно. Највише су
ми се допали часови
физичког. Поготово онај
„дебељуца” који је
скакутао сам (смех).
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