У које све земље због
вируса (не) смемо

» страна 3

» страна 5

ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Сведочења о
доктору Јанићу

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 17. ЈУЛА 2020.

Број 4874, година CLII

ДОБРЕ И ЛОШЕ СТРАНЕ МОРАТОРИЈУМА

страна 3

БАНКЕ СУ НАС ВОЛЕЛЕ У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ,
САД ИСПОСТАВЉАЈУ РАЧУНЕ ЗА СВОЈУ ЉУБАВ

Град
Борба
за места
већника
» странa 4

Неки банкари незаконито обрачунавају „камату на камату”
Здравље

СПОКОЈ

Дијабетичари и
очни преглед
» страна 6

Записи

Милољуб Остојић:
Како сам тренирао
Арканов „Обилић”
» страна 24

Фото-репортажа

ЧУВАЈТЕ СВОЈУ КОЖУ

страна 7

Ваучери спас ОД КОРОНЕ НЕ МОЖЕМО, АЛИ ОД UV
за ово лето ЗРАЧЕЊА МОЖЕМО ДА СЕ САЧУВАМО
стр. 5

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

Ра
од 8 дно вре
до 1 ме
6 са
ти

НАШИ СУГРАЂАНИ

Занимање:
рибочувар
» страна 25

Спорт

страна 11

Панчевци имењаци славних
Заједничким снагама
до новог успеха
» страна 26

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

ТРОЈЕ ПОСЛАНИКА ИЗ ПАНЧЕВА

Пише: Александар Живковић

Балкански
шпијун
„Балкански шпијун” је српска
комедија из 1984. године која
говори о збуњеном Београђанину (Данило Бата Стојковић)
који је умислио да је његов
подстанар терориста који жели да руши власт.
Илија Чворовић, који је неколико година провео на Голом отоку, позван је на рутински разговор у локалну полицијску станицу. Тамо га питају
о његовом подстанару Петру
Јаковљевићу, кројачу, који је
двадесет година радио у Француској. После пар минута Илија бива пуштен кући, али толико га хвата параноја да почиње
да сумња у Петра и умишља да
је он стварно терориста. Убрзо
креће и да га шпијунира, на
чуђење супруге Данице, забринуте за њихову кћерку Соњу
која као дипломирани стоматолог годинама нема посла.
Илија извештава инспектора државне безбедности о Петровим кретањима и сусретима са „сумњивим” људима, а у
шпијунирању му се прикључује и брат Ђура. Једне вечери
Илија се у кући појављује повређен, са изјавом да је неко
покушао намерно да га прегази аутомобилом... Супруга Даница почиње безрезервно да га
подржава, док ћерка Соња у
оцу види већ психички оболелог човека и не пада на његову
демагогију.
Следи и нови корак – Ђура
хвата Петрове пријатеље,
углавном интелектуалце и
академике, везује их у подруму, где их туче и присиљава да
признају „терористичке планове”. Недуго затим „ухапшен” је и Петар, те је везан за
столицу...
Радња филма Душана Ковачевића говори о односу појединца и власти, те о последицама система који захтева апсолутну послушност, а које се првенствено огледају у губљењу
разума и распадању породице.
Главни јунак Илија Чворовић жртва је политичког механизма – особа која је ни крива
ни дужна завршила у затвору,
а сада преузима улогу инструмента управо тог система и
прогања Петра, невиног човека, како би доказао послушност власти. Тако постаје
трагикомична фигура која завршава паклени круг лудости
поретка што подстиче параноју, страх...
P. S.
Сва срећа па је дошао 21. век…

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 17. јул 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

НАШИ ЉУДИ У БЕОГРАДУ
Сандра Божић и Марко
Младеновић из СНС-а и
Јустина Пупин Кошћал
из СПС-а представљаће
наш град
Љупка Михајловска о
привилегијама посланика
Прошле недеље Републичка изборна
комисија објавила је Извештај о
укупним резултатима избора за посланике Народне скупштине. Овде
ћемо се позабавити укупним бројкама на територији Србије у вези са изборима, правима и дужностима народних посланика, као и истином,
односно митовима, када су њихове
привилегије у питању.
Наравно, представљамо и троје
становника Панчева који ће наредне
четири године седети у посланичким клупама у Београду и тако репрезентовати наш град. Њихове биографије и фотографије можете видети у оквирима.
Математика и мандати
Према подацима РИК-а, излазност
бирача на републичким изборима у
Србији 21. јуна била је 48,93 одсто:
6.584.376 бирача је у бирачком списку, а гласало је њих 3.221.908. Неважећих гласачких листића било је
118.155, што је 3,67 одсто од изашлих.

САН ДРА БО ЖИЋ (СНС)
Рођена је 1979. Завршила је Факултет политичких наука у Београду и стекла звање дипломираног политиколога за међународне односе. Од марта 2015. до
марта 2018. била је директорка

ЈКП-а „Грејање”. Била је народни посланик и у претходном сазиву Народне скупштине од 6.
марта 2018. године и чланица
Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва, као и Одбора
за права детета.
Председница је Уније жена
панчевачког СНС-а и повереница
ГО СНС-а у нашем граду.
Коалиција око Српске напредне
странке освојила је 188 мандата.
Следе коалиција Социјалистичке
партије Србије и „Јединствене Србије” с 32 мандата и листа СПАС Александра Шапића, која ће имати 11

Филмаџије поново у акцији.
У центру града, 15. јула
Снимио: Милан Шупица

БРОЈ МАНДАТА КОЈЕ ЈЕ ДОБИЛА ИЗБОРНА ЛИСТА –
НАЗИВ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ [БРОЈ ГЛАСОВА]
ʤʸʫʶˁʤʻʪʤˀʦ˄ˋʰ˖–
ʪ
ʯʤʻʤˌ˄ʪʫˉ˄(1.953.998)
ʪˉ (
998)
11

9

433

ʰʦʰˉʤʪʤˋʰ˖– „ˁ̶̸̨̡̛̛̛̛̠̣̭̯̪̬̯̠̌̌̌̌ˁ̛̬̠̖̍
(ˁʿˁ),ʵ̛̖̦̭̯̖̦̔̏̌ˁ̛̬̠̍̌(ʵˁ)– ʪ̬̦̌̐̌ʺ̡̨̛̬̌̏̓
ʿ̣̥̌̌”(334.333)
ʤʸʫʶˁʤʻʪʤˀˌʤʿʰ˖–
ʪ
ʿʽʥʫʪʤʯʤˁˀʥʰʵ˄(123.393)
ʪ
(
)

32

ˁ̵̨̨̡̛̖̠̦̭̌̏̏̏͂̌̚ʺ̬̌͂̌̌– ʰ̹̯̦̏̌ʿ̨̭̯̬̌(71.893)

188

ʤ̡̡̛̖̥̌̔ʺ̱̥̖̬̌ʯ̡̨̛̱̬̣̓– ˁ̨̨̥̪̬̌̌̏– ˁ̡̯̬̦̌̌
̨̧̛̛̪̬̖̪̥̬̖̌̏̔̌(ˁʿʿ)– ʪ̨̡̡̛̖̥̬̯̭̪̬̯̠̌̌̌̌
ʺ̶̡̨̖̦̌̔̌̌(ʪʿʺ)(32.170)
„ʤʸʥʤʻˁʶʤʪʫʺʽʶˀʤ˃ˁʶʤʤʸ˃ʫˀʻʤ˃ʰʦʤ–
˄ʵʫʪʰʼʫʻʤʪʽʸʰʻʤ”(26.437)
ˁʪʤˁ̷̡̦̌̌̌– ̬̔ˁ̱̣̖̠̥̦̌˄̛̤̦̦̐̌(24.676)

представника у Народној скупштини.
У највише законодавно тело улазе и
странке и листе националних мањина: Савез војвођанских Мађара (девет мандата), листа Муамера Зукорлића (четири мандата), те коалиција
албанских партија и листа Сулејмана
Угљанина са по три мандата.
Испод цензуса, а близу, били су
Покрет обнове Краљевине Србије,
покрет „Доста је било”, „Метла 2020”
и Српска радикална странка.
Права и дужности посланика
На сајту републичког парламента
стоји да је према пословнику Народне скупштине посланик дужан да
учествује у њеном раду, те да му се не
може ускратити улазак у зграду републичког парламента и боравак у њој.
Отуд оне конференције за новинаре
из хола.
Народни посланик остварује право
на плату, у складу са законом, као и
накнаду трошкова за обављање посланичке функције. Народни посланик са
инвалидитетом остварује посебна права, у складу са законом и одлуком надлежног одбора. Посланик има право
да буде благовремено обавештен о
свим питањима потребним за вршење
своје функције редовним достављањем службених публикација Народне
скупштине, као и информативног и
документационог материјала.
Представник грађана има право да
тражи обавештења и објашњења од
председника Народне скупштине,
председника свих одбора, министара
и функционера у другим републичким органима и организацијама, о
питањима из оквира права и дужности ових функционера.
Народном посланику се за рад у
Скупштини омогућује коришћење
библиотеке и документације. Изабрани представник грађана има право да користи просторије које су му
стављене на располагање за рад и за
састанке с грађанима.
Истине и митови о привилегијама
Опште је прихваћена „истина” да народни посланици имају „мали милион” привилегија, али није све баш како се прича – постоји много митова
на ту тему. О томе смо разговарали с
Панчевком Љупком Михајловском
(Странка модерне Србије), која је у
претходном мандату била део републичког парламента.
Она се на наше помињање привилегија најпре насмејала, а онда је помало љутим гласом додала:
– Већ четири године слушам о
„привилегијама” које на својој кожи
нисам осетила. Посебно ме растужи
када схватим да људи под привилегијом подразумевају и одлазак на море. Нажалост, живимо у земљи у којој је све осим пуког преживљавања
привилегија.
Рекла је да постоје понижавајуће и
поражавајуће чињенице које се односе на рад народних посланика, а затим је почела да набраја која права
(не) остварују.
– Не постоје никакве дневнице за
рад у пленуму и одборима. Постоји
посланичка плата... Особа која већ
има запослење у тренутку када постане посланик има неколико опција
што се надокнаде за рад тиче. Под а:
да узме мировање на свом радном
месту и пређе у радни однос у Скупштини; онда добија плату од 84.000

динара и такозвани паушал или посланички додатак, који износи
32.000 динара. Под б: ако особа жели
да настави да ради тамо где је радила, добија само 32.000 динара; може
добити надокнаду само ако му је пла-

МАРКО МЛАДЕНОВИЋ (СНС)
Има равно тридесет година. Завршио је студије на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду и стекао звање мастер инжењер заштите животне
средине. За одборника у Скупштини града изабран је 2016, а у том
сазиву био је један од најмлађих.

Од 2015. године похађао је
бројне семинаре и едукације из
области политичког деловања.
Полазник је прве генерације Академије младих политичких лидера у организацији СНС-а и Фондације за српски народ и државу.
та мања од 84.000 динара. Под в: разлика у накнади једино је могућа код
људи који обављају самосталну делатност; они могу добити 80 одсто од
износа плате за народног посланика
невезано за то колика им је зарада
током обављања самосталне делатности – наводи Љупка Михајловска.
Она каже да је јасно да нико ко је
добар у свом послу нема финансијску мотивацију да буде посланик.
Према њеним речима, „за оне у невладиним организацијама чије зараде зависе искључиво од способности
да напишу и реализују пројекат тек
нема апсолутно никакве мотивације,
а није тајна да најквалитетнији кадар
ради у цивилном сектору”.
Горко се насмејала и када смо је
питали за „џиновске дневнице”.
– Када се нека седница одбора одржава ван Београда, посланици добијају дневницу у износу од 150 динара.
Да, мање од једног и по евра. А ако посланик путује у иностранство на састанак на који га шаље Скупштина, добија дневницу у износу од 15 евра. Ако
посланик иде на три дана, добија
аконтацију у износу од 45 евра, с тим
што, ако је „преко” провео мање од 72
сата, добија захтев да врати Скупштини пола дневнице. Лично сам вратила
седам евра. И, плате и дневнице најниже су у Србији у односу на цео регион – објашњава наша суграђанка.
По њој би то било океј да се од посланика не очекује да има разноврсну гардеробу, лепу фризуру, да говори неколико језика и перманентно се
усавршава...
– Овде говорим о оном ком је једина функција народни посланик, без
чланства по управним одборима или
паралелног руковођења јавним предузећима. Управо због овако мизерне
финансијске надокнаде повећава се
ризик од корупције. Решење би било

да нико ко је народни посланик не
сме да прими ништа мимо посланичке плате, али да она буде достојна
функције, притиска излагања јавности, улоге и одговорности коју народни посланик треба да има – прича
Љупка Михајловска.
О превозу и путним трошковима
каже следеће:
– Уз посланичку легитимацију, постоји право да се користи бесплатан
друмски и железнички саобраћај. То
не значи да посланик може да уђе у
који год аутобус или воз хоће и вози
се, већ да на станици треба да извади
посебну карту уз показивање посланичке легитимације – када би неко то
урадио, био би исмејан до неиздржљивости. Конкретно, ја као особа са инвалидитетом ту назовипривилегију не
могу да користим јер не могу да уђем
ни у један аутобус нити воз. Посланици који живе ван Београда имају право на надокнаду путних трошкова према утврђеној тарифи, и то само ако су
заиста присуствовали седници и уписали се. Води се прилично прецизна
евиденција. Народном посланику се
надокнађују трошкови за коришћење
приватног аутомобила у висини од 15
одсто цене литра погонског горива по
обрачунском километру према листи
удаљености пребивалишта народних
посланика од Београда. Примера ради, посланик који живи у Новом Саду
добије 4.000 динара ако долази својим
колима на седницу. Посланици могу
добити паркинг-картицу за бесплатно
паркирање само у гаражама које су у
близини Скупштине. Они којима је
далеко да путују колима могу добити
износ од 35.000 динара за изнајмљивање стана. Не могу се добити паре и
за пут и за стан. Они који изнајме стан
морају имати уговор и могу добити
још 40 одсто од просечне плате у Србији за такозвани одвојени живот.
Занимао нас је и чувени „џабалеску” скупштински ресторан...
– Храна, од разноврсности до начина припреме, готово да се не разликује од понуде која постоји у студентским мензама. Могу се појести филети ослића с помфритом и салатом за
300 динара, али су порције као трећина кафанских и то важи за свако јело.
Једино што је јефтино јесу кафе и сокови. Остало јесте јефтиније од ресторанских цена, али ако доручкујете и
ручате, јер немате фрижидер да донесете своју храну нити кухињу да је
подгрејете, не можете проћи без 600–
700 динара по дану, и то да пазите
шта једете. Све у свему, делује да је
све тако постављено да нико амбициозан, ко је квалификован и ко се већ
пословно остварио, осим пуког алтруизма нема никакву мотивацију да

ЈУ СТИ НА ПУ ПИН
КОШЋАЛ (СПС)
Рођена је 1983. Завршила је Факултет спорта и физичког васпитања у Београду и стекла звање
професора физичког васпитања,
а потом и Спортску академи,ју у
главном граду, смер рукомет. Током студија је радила као лични
тренер, као и у Контроли летења

на антистрес програму запослених, а затим, до прошле године,
као персонални тренер у Дубаију.
Ушла је 2018. године у избор десет најбољих женских персоналних тренера у Дубаију. Потомкиња је научника Михајла Пупина.
буде народни посланик. Само да алтруиста буде све више у Скупштини...
– закључује Љупка Михајловска.
Заклетва нових посланика само
што није...
С. Трајковић
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АКТУЕЛНО

Петак, 17. јул 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

НАСТАВЉА СЕ ОТПЛАТА КРЕДИТА

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ГРАЂАНИ СЕ ЖАЛЕ НА БАНКЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

НБС упозорава и
уводи нова правила

трошкова доставе нови план
отплате.

Додатне могућности

Застој у отплати не
производи додатне
трошкове
На адресе дужника који због
мораторијума нису отплаћивали своје рате банкама током ванредног стања почели
су да стижу нови обрачуни.
Камате које нису плаћене током тромесечне паузе подељене су на равне части на преостале рате – треба да их буде
три, као што је и најављено.
Међутим, дужници указују да
по је ди не бан ке не за ко ни то
обрачунавају „камату на камату”, чиме им се увећава укупан дуг. Та ко ђе, по је ди ни
грађани наводе да им је зарачу нат и тро шак пу шта ња
кредита.
У НБС-у истичу да застој у
отплати кредитних обавеза у
трајању од 90 дана не производи никакве додатне трошкове
за клијента. Како кажу, по завршетку периода мораторијума на остатак дуга додаје се
редовна камата обрачуната током тог периода.
„Наведени препоручени модел не ствара никакве додатне тро шко ве за кли јен та, а
увећање ануитета након периода застоја резултат је датих могућности клијенту да
обавезе настале током периода застоја финансира распоређивањем на продужени период отплате”, наводи се у саопштењу НБС-а. Према овоме, банке су дужне да свим
клијентима који су користили мораторијум без додатних

Усвојена је и допуна Одлуке о
адекватности капитала банке
и измена и допуна Одлуке о
управљању ризиком концентрације по основу изложености банке одређеним врстама
производа и ти прописи, према речима стручњака, представљају пажљиво одмерену реакцију централне банке на могуће погоршање финансијског по-

новинама банкама се отварају
додатне могућности да у току
ове и наредне године дужницима који су се задужили пре
наступања ванредних околности понуде одговарајуће олакшице у отплати тих кредита, а
да се то не одрази негативно
на њихово пословање.

Рефинансирање
Банке ће моћи да дужницима
по ну де ре фи нан си ра ње или
промену датума доспећа последње рате потрошачких, го-

потрошачке кредите одобрене за куповину моторних возила невезано за годину). Те
олакшице банке могу понудити дужницима и у случају да
је после рефинансирања, односно промене датума доспећа последње рате под условима предвиђеним новим прописима, кредитно оптерећење
дужникових прихода (степен
кредитне задужености) веће
од 60 одсто.
Практично, грађани који су
узели готовински кредит од
5.000 евра, с роком отплате
од шест година и каматом од
10 одсто, плаћали су месечну
рату од 90 евра. Сада би им
продужетак отплате за две године донео мању рату за 15
евра (75 евра), али и 24 рате
више.

Три могућа договора
с банкама

ложаја грађана који су се задужили пре наступања ванредних околности изазваних пандемијом ковида 19.
Нови прописи се односе на
потрошачке кредите, укључујући и оне одобрене за куповину моторних возила, готовинске или друге кредите, изузев стамбених кредита и минуса по текућем рачуну. Како
об ја шња ва НБС, усво је ним

товинских и осталих кредита,
изузев стамбених кредита и
ми ну са по те ку ћем ра чу ну,
одобрених до 18. марта 2020.
године, и то на додатне две
године дуже у односу на тренутно важећи режим рокова
отплате тих кредита (који подразумева рок отплате до седам година у току ове године,
до шест година у току 2021.
го ди не, до осам го ди на за

У првој варијанти клијент наставља редовно да измирује
своје обавезе, према предвиђеном плану, с тим што се период отплате продужава за три
месеца, док се камата обрачуната током застоја приписује
дугу и равномерно распоређује на број преосталих рата. По
другој опцији клијенти који су
у претходних 90 дана наставили редовно да примају зараду и нису потрошили новац
планиран за кредит, односно
имају довољно средстава за
три прескочене рате, могу да
уплате за 90 дана колико дугују. По трећој, ако неко нема
довољно новца за главницу,
рок отплате му се продужава
за 90 дана, али може, ако жели, да плати камату која је обрачуната у периоду од ова три
месеца.

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.

НОВЕ РЕАКЦИЈЕ НА „АКЦИЈЕ” ДОКТОРА ЈАНИЋА

УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна
жлезда, пљувачне жлезде,
лимфни чворови)

Пацијент је „стара бушна канта”

УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

АПЕЛ ДАВАОЦИМА
КРВИ

Хитно потребни
тромбоцити
Нашој суграђанки Љиљани
Мунћан, која је у процесу
лечења акутне леукемије,
хитно су потребни тромбоцити А крвне групе.
Даваоци могу бити мушкарци од 18 до 65 година
или жене које нису остајале
у другом стању. Уколико испуњавате поменуте услове,
можете отићи на тестирање
у Завод за трансфузију, који се налази у Улици Светог
Саве 39 у Београду. Тестирање се врши сваког радног
да на из ме ђу 8 и 10.30.
Потребно је да нагласите да
су тромбоцити за Љиљану
Мунћан.
Превоз је организован за
све оне који желе да помогну, а не могу сами да оду до
Завода. Контакт-особа је Љиљанин син Дејан Мунћан, кога можете позвати путем телефона 063/8262-365. Д. К.

доктор Јанић. Одмах је видео
да јој нема спаса. Али то не

оправдава његову реакцију када је требало да путем трансфузије добије крв. Рекао је,
цитирам: „Шта ће њој крв када је стара бушна канта; ако
сипамо с једне стране, исцуриће с друге...” Био сам ван
себе. Једва сам се уздржао да
не кренем у физичко обрачунавање с њим. Моја сестра је
умрла убрзо потом. Никада нећу заборавити, у најмању руку,
нечовечност доктора Јанића.
Згрожен поступањем ординирајућег лекара, Д. Д. је хтео
најпре да га пријави Лекарској комори Србије, али је због
бола услед великог личног губитка целу причу оставио ад

ПРАВДА

ОБАВЕШТЕЊЕ

LAPSERB.RS

послата у панчевачку Општу
болницу. Овде ју је примио

ФОТО:

Пошто смо објавили текстове
„Доктор Јанић побркао лончиће?” и „Жалбе на доктора
Јанића основане” у претходна
два броја „Панчевца”, у нашу
редакцију је стигло још притужби на рачун људскости доктора Младена Јанића. Наш суграђанин македонске националности (Д. Д.) казао нам је
да сумња „да је тај лекар положио Хипократову заклетву”.
Објаснио је:
– Пре неколико година моја
сестра је после бројних интервенција у београдском Клиничком центру, у тешком стању, што је била последица канцера у поодмаклом стадијуму,

Др Младен Јанић

Оптужница за
оца манијака
Тужилаштво у Панчеву подигло је оптужницу против В. Ј. из
околине Панчева због сумње да
је злоупотребом положаја обљубио своју малолетну ћерку, али
и извршио трговину људима.
Њему се оптужницом ставља
на терет да је од марта до априла навео на обљубу ћерку која
му је поверена на старање.
„Он је у два наврата обљубио
ћерку (17), а током једне од обљуба тражио од ње да држи
укључену камеру на мобилном
телефону и тако направи снимак сексуалног односа. Такође, он се терети да је од почетка 2019. па до априла ове године врбовао ћерку да се проституише и тражио од ње да тако
зарађује новац. Он је у кућу доводио мигранте и нудио им девојчицу, а преко једне друштвене мреже с више профила делио је снимак сексуалног односа са ћерком”, саопштило је
Више тужилаштво у Панчеву.

акта све док у „Панчевцу” није прочитао да има још наших
суграђанки и суграђана који
су исфрустрирани понашањем
и речником доктора Јанића.
Такође, подсетио је на случај
од пре две недеље, о коме су
извештавали сви медији, према којим је лекарка у Новом
Са ду из но си ла ра си стич ке
увреде на рачун тамнопуте студенткиње из Ирске. Казао је и
да „ако су тада надлежни органи реаговали, нема разлога
да то не учине и сада”.
Доктор Јанић није одговарао
на наше телефонске позиве када смо покушавали да добијемо његов коментар.
Р. П.

РАДОВИ У ЦЕНТРУ

У четвртак прскање
комараца

Настављени радови
испред Управе

Ако сте овај број „Панчевца” купили од колпортера у
четвртак, 16. јула, онда ће
вам бити значајна информација да је за тај дан, у вечерњим сатима, предвиђено прскање комараца.
Наиме, како су најавили
из Друштва за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију „Екосан плус”, радници тог предузећа ће третман
сузбијања одраслих комараца на територији града извршити у четвртак, од 19 до
23 сата, под условом да се
за то створе повољни метеоролошки услови.
Третман ће, како се наводи
у саопштењу, бити изведен
уређајима са земље, а у појединим деловима града биће
спроведено задимљавање.
Пчеларима су из фирме „Екосан плус” упутили молбу да
предузму све неопходне мере за заштиту пчела.
Д. К.

На паркингу испред Градске
управе постављена је табла која је прописана за извођење радова. Грађани на њој могу прочитати да је у питању објекат
„Израда техничке документације и извођење радова на уређењу Његошеве у Панчеву – инжењеринг кључ у руке”. Извођачи ових радова су „Gradcom
Build”, „Сремпут” и „Бг-арх”.
Као датум почетка ових радова наведен је јул 2020. године, а рок за завршетак је 60 календарских дана.
Припремни радови на овој
локацији извршени су у јуну,
посечена су стабла и уклоњене
светиљке, да би се радови прекинули након што су се грађани 14. јуна окупили на градилишту и уклонили ограду.
Дан пре тога градска менаџерка Маја Витман дала је изјаву за РТВ Панчево да се у
Градском парку ради на реновирању бетонских плоча и замени подземне инсталације.

Цена: 2.500 дин.
Цена: 2.500 дин.
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

КРОЗ „ШПИЈУНКУ” ДО ОВЛАШЋЕЊА ГРАДСКОГ ВЕЋА

КОНЦЕПТ
Проблем је што је пластика свуда присутна. Има је у пиву, меду, соли, шећеру, у морским плодовима и у преко
100 различитих животињских врста, а однедавно и у
људској столици. Само једно прање машине за прање веша избаци преко 700.000 честица пластике која се налази у текстилу. Могуће је да утиче или олакшава настајање различитих болести као стерилитет, астму, рак плућа,
а преноси бактерије, вирусе… Сваког минута један пун
камион пластичног отпада заврши у водама океана, а захваљујући томе што је има свуда, недељно „конзумирамо” око четири грама пластике. Покушавамо да дамо одговор на питање где ћемо све наћи пластику у повишеној
концентрацији и да ли је такав налаз повезан с настајањем болести за које до сада нисмо имали одговор зашто
настају. Свако загађење животне средине олакшава и
убрзава болест. Под утицајем загађене природе мења се
и имунолошки одговор човека; каква је ту повезаност
специфично с короном, остаје да се покаже.
(Генетичар проф. др Миодраг Стојковић, портал „Нова.рс”, 12. јул)
* * *
Потпуно смо дезоријентисани, као на броду дивљака, а
разлог томе је што никада ништа из наше модерније
историје није рашчишћено – ни то да су ратови изгубљени, ни ко су злочинци, а ко лопови, убице или лажови.
Тај смрад трулежи незакопаних лешева прошлости окружио нас је тако да, као у Хаду, деценијама тумарамо по
гњецавом, рањеном, скорелом телу Србије, потпуно изгубивши веру. Треба да научимо да преузимамо одговорност, пре свега према себи и ближњима, да прихватимо
једни друге и да заиста схватимо да смо заједница. Али
за то су, као што сам већ говорила, потребни „учитељи
народа” који би нам својим примером показивали како
се то чини. Потребно је и да се потпуно промени образовни систем, да се промене програми и начин на који се
учи. Децу, пре свега, треба учити да постављају питања,
да постављају и незгодна питања, једноставно да уче да
размишљају о томе шта уче, да размишљају о свету око
себе. Било би нужно и да се у школе уведу предмети у којима ће се учити шта је захвалност и зашто и колико је
она важна (уз примере), шта је толеранција и зашто је
важно прихватање другог и брига о њему – једноставно,
потребно је да се створи образовни систем који ће васпитавати интелигентне, осећајне људе са интегритетом. То
је апсолутно могуће.
(Композиторка и академик САНУ Исидора Жебељан,
портал „Директно.рс”, 14. јул)
* * *

Петак, 17. јул 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

О АКТИМА, НОВЦУ И
НАРАВОУЧЕНИЈИМА
Доношење програма,
планова, буџета...
Експлицитно – органи
Града су: Скупштина,
градоначелник,
Градско веће и
Градска управа
У данима политичког „мртвог
мора”, у време када се склапају договори и праве коалиције и нико јавно „не таласа”
(ако искључимо коронавирус),
завирили смо за читаоце „Панчевца” у Статут Града Панче-

вање јавног осветљења, управљање пијацама, одржавање
улица и путева, одржавање
чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина, димничарске услуге, делатност
зоохигијене), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање; (...)
9) доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се
о унапређењу општег оквира за при вре ђи ва ње у је дини ци ло кал не са мо у праве; (...)

солидарности с лицима с
посебним потребама као и
с лицима која су суштински у неједнаком положају
са осталим грађанима и
подстиче активности и пружа помоћ организацијама
инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији; (...)
33) утврђује језике и писма националних мањина који су
у службеној употреби на територији града; (...)
36) образује инспекцијске службе и врши инспекцијски
над зор над из вр ше њем

елном сазиву Већа постоји само шест већника: за образова ње, кул ту ру и омла ди ну,
здравство, пољопривреду, село и рурални развој, заштиту
животне средине и одрживи
развој, те за рад, запошљавање и социјалну политику. Како сазнајемо из поузданих извора, у наступајућем мандату
биће их заиста 11. О именима
се може лицитирати, али нека су сигурна: на пример, тешко да ће неко заменити Немању Ротара, који је у свету
културе одувек. Или Зорана
Грбу, који се руралним развојем бави током целог живота.

Ове столице треба попунити

* * *
Земља нам је устајала и морамо јој дати кисеоника, једноставно. Притом земља може бити метафора за било
шта на свету тренутно, језик поготово, јер је примарни
алат којим се мрзи и угњетава, одузима слобода и достојанство. А језик који није у служби слободе, језик је самртног ропца. Не мислим да ћемо дочекати свет ослобођен политика девастације и себичности, иако се убрзано
крећемо према њему. Стога та опомена нама самима, у
име оних који долазе. Како уопште без срама погледати
дете и рећи му да га чекају велике и лепе ствари, не
знам… Треба се вратити природи, не у смислу да се веремо по стаблима, већ у смислу уравнотеженог деловања,
које је сасвим могуће, више него икад, и... Можемо! Но,
кад интерес води живот, смрт је једино што цвета.
(Песник Ален Брлек, портал „Лупига”, 9. јул)
* * *
Сребреница је најболнија рана бошњачког народа, али
би, осим што је највећа срамота, морала да буде и најболнија рана српског народа. Јер кога нормалног Сребреница може да не боли?
(Новинарка Зорица Илић, DW, 11. јул)
* * *
Важно је да у свакој изјави разграничимо шта је наше
мишљење, претпоставка, шта је мишљење институције
коју представљамо и шта је чињеница, а засад има мало
чињеница и велики број закључака је заснован на опсервацијама, а то није адекватна научна методологија. У ситуацији у којој је мишљење стручњака значајно различито у односу на мишљење референтних институција у читавом свету, а таквих изјава има напретек свуда, и у САД
и у Србији, ја бих заиста размислио колики значај да
придајем таквом мишљењу. По мени, добри лидери у
овој ситуацији успевају да препознају своје грешке. Мислим да је то прави начин успостављања поверења и једноставно прихватање конструктивне критике је од суштинског значаја за контролу над овом ситуацијом.
(Др Игор Барјактаревић, спец. пулмологије и доцент
на Универзитету Калифорније (UCLA), „Глас Америке”,
11. јул)

ва. После основних одредаба
на и ла зи се на над ле жно сти
Града и Градског већа. О томе шта, према прописима, ради градоначелник писали смо
прошле недеље, па ћемо се
сада фокусирати на Градско
веће.
Неке од следећих ставки ћемо и прокоментарисати.

Шта Град сме и мора
У члану 20. пише да „Град врши своје надлежности утврђене Уставом и законом и поверене надлежности које су
Гра ду за ко ном по ве ре не из
окви ра над ле жно сти Ре пу блике Србије и одлуком АП
Војводине”.
Ова рогобатна формулација
„разбијена” је наредним члановима. Тако у Статуту стоји
да „Град, преко својих органа,
у складу са Уставом и законом:
1) доноси програме развоја;
2) доноси просторни план града и урбанистичке планове;
3) до но си бу џет и за вр шни
рачун;
4) утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и
ме ри ла за од ре ђи ва ње
висине ло кал них так са и
накнада;
5) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (снабдевање водом
за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и
дистрибуција топлотне енергије, управљање комуналним
отпадом, градски и приградски превоз путника, управљање гробљима и погребне
услуге, управљање јавним
паркиралиштима, обезбеђи-

11) стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите
при род них вред но сти и
програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе
планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту
и унапређење животне средине и стара се о њиховом
извршењу; (...)
14) уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши на територији града и
од ре ђу је де ло ве оба ле и
воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;
(...)
18) организује обављање послова у вези са заштитом културних добара од значаја
за град, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и
пројеката у области културе од значаја за град и ствара услове за рад музеја и
библиотека и других установа културе чији је оснивач; (...)
24) стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на
којима се могу обављати
одређене делатности и друге услове за њихов рад; (...)
29) помаже развој различитих
об ли ка са мо по мо ћи и

прописа и других општих
ака та из над ле жно сти
Града...

Чиме се бави Градско веће
Даље, у члану 23. назначено је
да „Граду припадају приходи
и примања утврђени законом”.
Скупштина доноси буџет Града за сваку фискалну годину, у
којем се исказују сви приходи
и примања, задуживања и друге финансијске трансакције,
расходи и други издаци... По
истеку године за коју је буџет
донет саставља се завршни рачун о извршењу буџета Града.
За његово извршење градоначелник одговара Скупштини.
За задовољавање потреба грађана у Граду или његовом делу
средства се могу прикупљати
самодоприносом.
Члан 33. је експлицитан –
органи Града су: Скупштина,
градоначелник, Градско веће и
Градска управа. Скупштина града је највиши орган Града који
врши основне функције локалне власти. Има 70 одборника.
Одборници се бирају на четири године на непосредним изборима, тајним гласањем. Одлуке се доносе већином гласова присутних одборника. Стална радна тела Скупштине су
савети и комисије.
Извршни ограни Града су
градоначелник и Градско веће, које чине градоначелник,
заменик градоначелника, као
и 11 чланова Градског већа које бира Скупштина, на период
од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.
Тако стоји у Статуту града.
Али, рецимо, у још увек акту-

Ни Катарина Бањаи не би требало да брине: њена струка је
заштита животне средине. А
остали...
Елем, како ће се допуњавати
ресори у Градском већу, видећемо ускоро. Недостају већници за спорт, саобраћај, информисање, урбанизам...
Чиме се бави Градско веће:
предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси
Скупштина; непосредно извршава и стара се о извршавању
одлука и других аката Скупштине; доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина не донесе
буџет пре почетка фискалне
године; предлаже акт о приба вља њу, ко ри шће њу, упра вљању и располагању стварима у јавној својини о којима
одлучују Скупштина и други
надлежни органи; врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте
Град ске управe; ре ша ва у
управном поступку у другом
степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у
управним стварима из надлежности Града; поставља и разре ша ва на чел ни ка Град ске
управе...
Свашта нешто. Састав Градског већа сазнаћемо у наредних месец дана. За све се питају напредњаци.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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СУСЕДИ ЗАТВАРАЈУ ГРАНИЦЕ

ЗА НОВОСЕЉАНСКУ ДЕЦУ
ДО ДЕСЕТ ГОДИНА

ДАЉЕ НЕЋЕШ МОЋИ!

Упис у музичку школу
У Новом Селу је у току упис у први
разред издвојеног одељења Музичке школе „Јован Бандур” из Панчева. Максималан узраст деце је
десет година, а малишани ће моћи
да се определе за кларинет, тамбуру, гитару, хармонику и виолину.

Ни у Мађарску, ни
у Бугарску
У Грчку наши грађани
неће моћи ни после
1. августа
Ко нема PCR тест, иде у
двонедељни карантин
Грађани Србије копненим путем без
ограничења, тестова и посебних мера, засад, могу само у Босну и Херцеговину и Бугарску – у свим осталим
правцима рампа је спуштена. Недавно је и британска влада скинула Србију с листе земаља чији грађани не
морају да иду у карантин по доласку
у Велику Британију – због повећања
броја случајева ковида 19. А према
најавама из Брисела, Европска унија
ће ускоро скинути Србију с листе епидемиолошки безбедних земаља из којих су дозвољена и путовања која нису неопходна.
Дипломате ЕУ су усвојиле предлог
Немачке, која председава Унији. Предлог је подржало неколико држава, међу којима су Француска, Шпанија и
Холандија, али ова одлука није обавезујућа, већ представља само препоруку ЕУ за одобравање уласка, а неке
од 27 чланица је не поштују. Наравно
да ће неке земље „поступити по наређењу”, а наредних дана ствар ће бити
много јаснија.
Било како било, круг се затвара и,
како је кренуло, грађанима Србије биће отежан одлазак у иностранство.
Разлог доношења ових непопуларних
мера је веома јасан – у Србији расте
број заражених. Прво су Грци отежали улазак нашим држављанима, а онда су, као на филмској траци, уследиле рестрикције и забране других држава. Коначан суд о епидемиолошкој
ситуацији код нас дао је Брисел –
даље нећеш моћи!

Грчевита борба за грчке, па онда и
хрватске плаже сада је потпуно блокирана, а сада је затворена и главна
одступница према Европској унији.
Грчка, омиљена дестинација српских туриста, сезону ће провести без
нас јер су грчке власти, због повећаног броја новозаражених коронавирусом, почетком јула донеле одлуку
да не пуштају српске туристе на једином отвореном друмском прелазу Кулата–Промахонас (бугарско-грчка граница). Обустављени су и авио-летови
из Београда. Према најновијим информацијама, грчке плаже остаће затворене за српске туристе барем до 1.
августа, када ће се радити ново „скенирање” епидемиолошке ситуације.
Листа земаља које су подигле рампу према нама проширила се и за суседну Мађарску. Наиме, Мађари ће,
због ширења епидемије коронавиру-

PCR ТЕСТ
Поседовање валидног PCR теста
од 48 или 72 сата на граници је немогућа мисија за грађане Србије,
који по недељу дана чекају резултат овог теста. Међутим, граничне
службе су неумољиве и свако ко
намери да пређе у другу земљу мора да поседује PCR (Polymerase
Chain Reaction). Српски речено, реакција ланчане полимеризације
Но кренимо редом. Прво је стигао
шок из Грчке, па потом и из Хрватске, а пре неки дан хладан туш добили смо из још једне земље у коју Срби
радо иду – Мађарске. Једна за другом
рампе се затварају за Србију, а епидемиолошка ситуација у нашој земљи
поново узима свој данак. Сваког дана
нека од земаља затвори своје границе
– то је само доказ да се с коронавирусом не може планирати ниједан дан.

постала је незаобилазна метода
ране дијагностике, тј. детектовања
патогена у узорку убрзо после инфекције и доста пре појаве симптома болести. Осим одређивања присуства патогена у узорку (квалитативна анализа) PCR анализом се
може прецизно и поуздано одредити количина, као и степен инфекције и стадијум болести.
са по Европи, увести нове рестриктивне мере на својим границама које
ће важити и за грађане Мађарске и за
странце који улазе у земљу из ризичних подручја. Према овим мерама,
сви путници који долазе из земаља
означених као „жута” и „црвена” зона
мораће да прођу лекарски преглед и
биће стављени у карантин. Сви који
имају негативне PCR тестове могу да
прођу без проблема, наравно ако су

негативни. Уколико неко има симптоме, мораће у карантин. Они који су
се упутили без валидних PCR тестова
мораће после прегледа у изолацију –
самоизолацију или карантин од 14
дана. Грађани ће имати могућност да
у року од 48 сати ураде тестове и да,
ако су оба негативна, прођу даље.
Према мађарским листама, Србија
се, уз Румунију и Бугарску, налази у
групи земаља које су означене жутом
бојом, остатак Балкана и Украјина су
„црвени”, док су доласци из Хрватске
засад дозвољени.

Вирус импортован из Србије
Пре неколико дана неповољне вести
стигле су и из суседне Хрватске. Хрватска влада је одлучила да у склопу
најновијег пооштравања мера промени услове за улазак наших грађана у
ту земљу. Званично, од прошле суботе је Србима потребан негативан тест
на коронавирус не старији од 48 сати
или да буду у карантину 14 дана након доласка у Хрватску. Наиме, нигде у препорукама Хрватског завода
за јавно здравље не помињу Србију,
већ „нова правила за треће земље”,
па су наши сународници морали да
се врате назад с границе. Ова мера
Хрватске се не односи на здравствене
раднике и истраживаче, превознике
и путнике у транзиту.
Када је реч о Црној Гори, Институт
за јавно здравље те државе ажурирао
је списак земаља из којих долазак у
Црну Гору не представља предмет посебних ограничења и здравствених мера на недељном нивоу, а на њему и даље нема Србије. Отежавајућу околност
представља и све већи број коментара
представника власти да је највећи број
заражених у тој земљи импортован
управо из Србије, те је мала вероватноћа да ће се наша земља наћи на новом списку добродошлих који ће поново
бити ажуриран. Поред тога, Црна Гора

је пооштрила и мере за своје држављане који се враћају кући – уважавајући развој епидемиолошке ситуације
у Србији, одлучила је да сва лица која
у ту државу улазе из Србије буду упућивана у карантин.

Босна и Бугарска
PCR тест је обавезан и за Сверену Македонију. Грађанима Србије је од 9.
јула потребан овај тест не старији од
72 сата. Такву одлуку Влада Северне
Македоније донела је на предлог Комисије за заразне болести због, како
је образложено, значајног ширења коронавируса у три земље региона.
Због сложене епидемиолошке ситуације изазване пандемијом вируса
ковид 19 држављани Србије до даљег
неће моћи да иду ни у Румунију. У ту
државу, чланицу Европске уније (ЕУ),
могу да уђу само држављани Румуније који се налазе ван државе матице,
као и држављани осталих земаља које
су чланице ЕУ и европског економског простора с пребивалиштем у Румунији. Када је реч о нашим држављанима, у ову суседни земљу могу да
уђу само они који су у браку с држављанима односно држављанкама Румуније, чланови породица румунских
држављана, они који имају дуготрајни боравак у овој европској земљи или
они који одлазе у Румунију на лечење, с тим што је неопходно да на румунским граничним прелазима покажу медицинску документацију којом
се потврђује разлог њиховог путовања.
Поред тога, улазак је дозвољен и
дипломатском и конзуларном особљу,
особљу међународних организација,
војном особљу и особљу које може да
пружи хуманитарну помоћ.
Само у две земље можемо, засад,
без ограничења – у Босну и Херцеговину, као и у Бугарску, мада, како се
ситуација мења из дана у дан, ускоро
може да уследи рампа и за те земље.

Пријава за пријемни испит (који
ће бити одржан 21. августа, у малој сали Дома културе, од 10 сати)
може се преузети преко сајта muzickaskolapancevo.edu.rs, а након
што се попуни, треба је послати на
имејл jbandur.office@gmail.com.
Сви они који положе испит похађаће наставу из инструмента и
солфеђа у Основној школи „Жарко Зрењанин” у Новом Селу, док
ће се јавни часови (наступи) одржавати у поменутој малој сали Дома културе.
Ј. Ф.

ПЛАНОВИ НИС

Привремено складиште
за отпад
Градска управа Панчева обавестила
је грађане Панчева да је од 3. јула
на јавном увиду план детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада
на једној од парцела у оквиру комплекса Рафинерије нафте Панчево.
Како стоји у позиву локалне самоуправе, увид у овај плански документ може се обавити у згради
Градске управе радним данима од
10 до 13 сати, до 3. августа. Заинтересована правна и физичка лица
могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи.

У РНП-у постоји привремено
складиште за опасан отпад, технички неусловно, површине 2.100
метара квадратних, лоцирано наспрам блока 19, ограђено, означено и обезбеђено, али не постоји
објекат са употребном дозволом
који служи за привремено одлагање опасног отпада.

ЗАУСТАВЉЕН

Укинут воз
Нови Сад – Будимпешта

СЛАБО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА ВАУЧЕРЕ

Страх од ковида или нешто друго?
Грађани ипак желе
да остану код куће
Бање су најпопуларније
После другог налета короне и спуштања рампи за већину популарних летњих дестинација изгледа да је највећи
број грађана Србије одлучио да овог
лета остане код куће, јер се за нови
контингент од 400.000 туристичких
ваучера за одмор у Србији до сада
укупно пријавило свега 93.000 грађана. Разлог је можда и страх од економских последица новог, али и будућих удара ковида 19, па људи желе да
сачувају неку цркавицу за тешке дане.
Према наводима Министарства трговине, туризма и телекомуникација,
међу онима који ипак желе да се одморе највише је пензионера (око 42
одсто) и запослених (41,7 одсто), потом незапослених (11,7 одсто), па студената (три одсто). Грађани су највише заинтересовани да своје ваучере
искористе у Сокобањи, на Златибору,

у Врњачкој Бањи, Пролом
Бањи и Луковској Бањи.
Они се могу искористити у
више од 2.100 угоститељских објеката и хотела који су се пријавили Министарству туризма.
Да подсетимо, реч је о
новом контингенту ваучера, а пре тога, на почетку
године, у рекордном року
подељено је 160.000 комада. Вредност једног ваучера износи 5.000 динара, што
је и максимални износ средстава која корисник може
једном у току календарске
године користити при субвен ци о ни са ном пла ћа њу
услуга смештаја у угоститељским објектима, без обзира на то колика је вредност извршене услуге смештаја.
Право на бесплатне ваучере, који
се нуде пету годину заредом за одмор
у Србији, имају пензионери, незапослени, студенти, корисници права на
туђу негу и помоћ, запослени чија

примања не прелазе износ од 70.000
динара, корисници права на накнаду
на породичну инвалиднину по палом
борцу, ратни војни инвалиди и цивилни инвалиди рата с примањима нижим од 70.000 динара, корисници права на накнаду на породичну инвалиднину по палом борцу, као и носиоци

активног породичног пољопривредног газдинства.
Право на ваучер корисник може остварити само
по једној од тих основа, у
угоститељским објектима
изван места пребивалишта
и у трајању од најмање пет
ноћења, а новина је да се
они могу користити и у Београду и Новом Саду. Ваучерима се не могу плаћати храна, пиће, здравствене и друге услуге и боравишна такса, већ само услуга смештаја.
Грађани који имају право на коришћење ваучера
у обавези су да на шалтерима „Пошта Србије” поднесу пријаве најкасније тридесет дана пре почетка реализације аранжмана. Ваучер ће моћи да се користи искључиво
у угоститељском објекту у ком је извршена резервација смештаја, јер ће
име угоститељског објекта бити одштампано на самом ваучеру.

Ради спречавања ширења епидемије коронавируса, до даљег је обустављен саобраћај међународног воза
на релацији Нови Сад – Будимпешта.
Тај воз је из Новог Сада полазио
у 11 сати, а са станице Будимпешта Келети у 11.57.
Предузеће „Србија воз” апеловало је на све путнике који користе
његове услуге на другим релацијама да се понашају одговорно и у
складу с препорукама, уз обавезно
коришћење заштитне маске приликом путовања.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ
Х РА НА ЗА ДУШ У

Никад не реци никад
то не бих никада” како нам
се кези у лице. Учимо јако
вредну животну лекцију о осуђивању, кривици и праштању. Учећи стварамо емотивну олују која нам заклања видике све док не рашчистимо
с нашим „никада”. Тај олујни
период може да блесне накратко или да траје дуже време: од нас самих то зависи.
Битно је да дође до увида у
сопствено ЈА које треба „очистити” од грешака, кривице
и кајања. Све су то лекције
Пише: Марија Достић,
које нисмо научили из прве.
психолог
Бесмислено бежање од приДраги моји, сви ћемо, пре или хватања другачијег себе оглекасније, у животу срести осо- да се у претеривању у било
бу која ће нам окренути слику чему на шта смо слаби – хракоју смо стварали о себи. Про- ни, пићу, дувану, вежбању…,
налазићемо тада стране наше јер се тада фокусирамо на
личности за које ни у најлу- нешто друго, сматрајући то
ђим сновима нисмо знали да својим избором. Колико год
поседујемо. Све оно што смо се трудили да видимо и раусвојили током одрастања као димо нешто друго, нећемо
пожељност и „такотребање” моћи док не завршимо суоможе да се, након таквог су- чавање с најбитнијом особом
срета, уруши за веома кратко – са собом. После сваког одласка у теретавреме, јер то зану или рестоправо предстаран или отваравља само приња но ве бо це
каз онога што
или кутије вражелимо да друћа се немир и
ги виде. С вре- Бесмислено
трајаће све док
меном, додуше, бежање од
се не помирии поверујемо да
прихватања
мо са сво јим
смо то ми.
„никада”.
Веома често другачијег себе
У тренутку
нисмо ни зна- огледа се у
спознаје да је у
ли да по сто ји
нама и све оно
особа која мо- претеривању у
што нас је неже у то ли кој било чему на шта
мери и на такав смо слаби – храни, када у животу
болело и повреначин да утиче
ђивало од страна нас. Може- пићу, дувану,
не других, спомо да чу је мо вежбању…
соб ни смо да
њен говор, проопростимо сена ђе мо део у
њеној књизи који нас осве- би, јер тада знамо да јесмо и
сти, погледамо њен видео… то што не волимо да будемо.
Много је начина на које сти- Тек тада све то, растресено
жемо до увида у оно што заи- емотивном буром, може с пуста држимо у себи. Све се то но разумевања да буде спакодешава у тренутку када нам вано у заборав.
Градимо се у складу с вредје „спуштен гард”, кад су одбране успаване поверењем ко- ностима које усвајамо јер нам
је осетимо од првих речи. И оне одговарају. После лекцитада нема назад. Учимо нај- је „никада”, прихватићемо туважнију лекцију о „никада”. ђе изборе и поступке на друБаш оно што смо највише осу- гачији начин, јер тада имамо
ђивали, због чега смо се осе- у искуству све што уистину и
ћали повређено и издано, баш јесмо. Ако нисмо прочистито што ми никада не бисмо ли сва своја „никада”, очекурадили, ставља нас у ситуа- је нас сигурно још неки бег у
цију да прођемо сличном ста- теретану, кафану, фрижидер...,
зом – ходамо у истим ципе- све док не научимо. На крају
лама. А нема назад. Због из- крајева, зар нисмо због тога
ненађености сопственим ре- и присутни сада и овде у свом
акцијама не видимо наше „ја временском низу?

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Лековита својства
лубенице
Фино охлађена лубеница је
одлично освежење у врелим летњим данима. Уз то
што је укусна, она је и нискокалорична и јако здрава, па је без гриже савести
можете јести до миле воље.
Лубеница је невероватно хидратантна и богата витаминима:
има само 30 калорија на 100 грама, а притом садржи витамине Ц, Б1, Б2, каротен, целулозу, пектине, угљене хидрате, те соли калијума. Стручњаци наводе да лубеница благотворно делује код болести бубрега, срца и крвних судова, код повишеног
крвног притиска, као и код атоније цревног система. Уз то, одлично утољује жеђ код грознице и доприноси избацивању
отровних супстанци из организма. Незамењиво је диуретичко
средство.
Лубеница има и ефекат подмлађивања за тело и делује као савршен тоник за крв. Богата је и ликопеном, који кожи помаже у
бржој адаптацији на УВ зрачење, тако да има велику важност у
заштити коже од сунца.
Сезону лубеница можете искористити за једнодневно чишћење свог организма. Ујутру и увече попијте чашу пробиотичког јогурта, а остатак дана једите само лубеницу. Можете појести колико год желите. Без обзира на то што лубеница садржи чак 92%
воде, током чишћења свакако треба да пијете воду. Наредни дан
започните воћем, а пар сати након тога можете појести кувано поврће или лагану супу. Ово чишћење можете спроводити два пута
месечно у летњем периоду.
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДР БИЉАНА РАШЧАНИН ДРАГАНИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА ОФТАЛМОЛОГИЈЕ

АКО ИМАТЕ ДИЈАБЕТЕС, РЕДОВНИ ОФТАЛМОЛОШКИ
ПРЕГЛЕДИ МОГУ ВАС СПАСТИ СЛЕПИЛА
На сваких десет секунди две
особе на планети разболе се од
дијабетеса, а једна особа умре
због компликација ове тешке
болести. Институт за јавно здравље Србије процењује да око
710.000 одраслог становништва
Србије има дијабетес, а полови ну обо ле лих чинe рад но
способнe особе. Приближно
39% оболелих чак и не зна да
има дијабетес.
Ако се не лечи, шећерна болест доводи до оштећења кардиоваскуларног система, обољења бубрега, тешког зарастања рана, проблема са стопалима и очима. Посебно је опасна
дијабетесна ретинопатија – једна од микроваскуларних компликација шећерне болести, која, ако се на време не препозна
и не лечи, доводи до слепила.
О томе како спречити и како
лечити дијабетесну ретинопатију и зашто је важно да дијабетичари редовно одлазе на офталмолошке прегледе разговарали смо са др Биљаном Рашчанин Драганић, специјалистом офталмологије, која од
2001. године ради на одсеку за
ласерску хирургију ока Клинике за очне болести ВМА у Београду. Њена ужа област интересовања су болести задњег сегмента ока (medical retina).
Ова искусна докторка прегледе обавља и у Специјалној
офталмолошкој болници „Свети Василије Острошки” у Панчеву. Болница се налази у Улици Ђуре Јакшића 3, а преглед
можете заказати путем телефона 064/100-79-26.
ПАНЧЕВАЦ: Истраживања показују да је дијабетес један од
најчешћих узрока проблема с
видом, али и слепила код одраслих. На који начин ова болест наноси штету очима?
ДР БИЉАНА РАШЧАНИН
ДРАГАНИЋ: Шећерна болест
изазива велике промене на свим
крвним судовима, рачунајући
и оне на оку, а пре свега на очном дну. Управо због тога најчешће у medical retina амбуланте како код нас, тако и у
свету, долазе пацијенти који
болују од дијабетеса.
l Да ли то значи да сваки
дијабетичар може да очекује
проблеме с видом?
– На сву срећу, није тако.
Немају сви дијабетичари проблема с видом, али с трајањем
основне болести, поготово ако
је она нерегулисана, код одређеног процента људи јављају се
промене на очном дну. Стога
никада не може довољно да се
нагласи препорука да сваки дијабетичар, од тренутка кад сазна да има обољење, ког год
типа оно било и колико год
благо било, треба да долази два
пута годишње код офталмолога на преглед очног дна.
l Да ли одређени симптоми
могу упозорити особе оболеле
од дијабетеса да би требало да
посете офталмолога?
– Могу, али оно што је од
круцијалне важности јесте да
дијабетичари не смеју да чекају на симптоме да би отишли
на преглед, будући да појава

тегоба значи да је болест у поодмаклом стадијуму. Тада су и
могућности лечења и постизања добрих резултата знатно мање. Нажалост, не постоји излечење код промена на очном
дну проузрокованих шећерном
болешћу, али свакако постоји
лечење и оно је далеко ефика-

КОЛИКО ЧЕСТО ТРЕБА ИЋИ НА ОЧНЕ ПРЕГЛЕДЕ?
Поред детињства, други важан период током којег морамо да посветимо посебну пажњу својим очима јесте онај
након четрдесете године.
– Ми препоручујемо пацијентима да, када примете да
им требају прве наочаре, а то
је обично након четрдесете,
заправо обаве целокупан
офталмолошки преглед. Са
сваком деценијом живота
после четрдесете расте учесталост различитих очних
обољења. На пример, једно
од обољења која пацијенти
не примете на време, а може
сније када је болест у почетном стадијуму. Ако говоримо
о симптомима, пацијенти пре
свега примећују смањење вида. Оно може бити постепено,
благо, а може бити и нагло и
тада пацијенти долазе без одлагања. Ипак, врло је важно
нагласити да се неретко дешава да код пацијената на прегледу буду откривене озбиљне
промене а да они нису претходно имали никакве симптоме. Управо због тога су редовни прегледи од непроцењивог
значаја.
l Како изгледа преглед на
који долазе дијабетичари?
– Изгледа као и сваки основни оф тал мо ло шки пре глед.
Најважнији апарат који кори-

ОДВЕДИТЕ ДЕ ТЕ ОФТАЛМОЛОГУ НА ВРЕМЕ!
На питање с колико година
треба започети превентивне
прегледе код офталмолога,
докторка Рашчанин Драганић саветује следеће:
– Здравље очију треба
контролисати од најранијег
узраста. Сви ми се рађамо
са одређеним потенцијалом
вида који мора да се развија већ у раном детињству,

сти мо у оф тал мо ло ги ји је
такозвани биомикроскоп, односно микроскоп за посматрање живих ткива. Сам преглед
очног дна не траје дуго – тек
неколико минута. Дуже траје
припрема, односно ширење зеница. Занимљиво је да је очно
дно једино место у човековом

најчешће до пете године живота. Ако постоји чак и нека
банална препрека у том периоду, вид се неће развити.
Због тога је заиста екстремно важно да деца већ са дветри године дођу на озбиљан
систематски преглед код офталмолога, да би се на време
откриле и лечиле све болести које се евентуално уоче.

им донети много проблема,
јесте повишен очни притисак. Особама које немају никакве тегобе после четрдесете године саветујемо прегледе на две године, а после педесете једанпут годишње.
Оним пацијентима који већ
имају нека обољења, као
што су дијабетичари, или
онима који, на пример, имају велику диоптрију, препоручујемо да увек долазе на
преглед једном годишње,
чак и ако немају никаквих
симптома – истиче др Биљана Рашчанин Драганић.
организму где су унутрашњи
крвни судови видљиви неинвазивним прегледом. Управо
због тога нам често и колеге
других специјалности шаљу на
тај преглед пацијенте, који,
примера ради, имају хипертензију или друге болести. Други јако важан преглед код оних
људи који имају било који степен промена или пак код оних
где нисмо сасвим сигурни да
ли постоје неке нежне промене, јесте оптичка кохерентна
томографија (ОЦТ). У одређеним случајевима ради се и трећи преглед, а то је ангиографија очног дна.
l Како се лечи дијабетесна
ретинопатија?
– Лечење подразумева или
ласер фотокоагулацију или инјекције које се дају директно у
око. У најтежим случајевима,
када дође до неких тешких
компликација, неопходна је
хируршка интервенција. Ласер
фотокоагулација представља
примену ласерске енергије на
очно дно, где правимо неку врсту ожиљака, којима се успорава ток болести. У неком мањем проценту та интервенција доводи и до повећања видне
оштрине, али код већине пацијената ипак само успорава
ток болести. Такву интервен-

цију радимо и у очној болници „Свети Василије Острошки”
у Панчеву. Облик лечења који
подразумева давање инјекција
у око заправо није ни близу
страшан као што звучи. Кључни проблем у дијабетесној ретинопатији је тај што, као што
смо већ рекли, нема излечења, већ се болест само држи
под контролом. То значи да
лечење траје до краја живота,
с тим што је у неким случајевима, који нису тако малобројни, успех лечења тако добар
да су пацијенти „мирни” годинама, па чак и деценијама. Зато и инсистирамо на што ранијем откривању промена и
благовременом лечењу.
l Које прегледе и интервенције обављате у Специјалној
очној болници „Свети Василије Острошки” у Панчеву?
– Ба вим се не хи рур шким
обољењима мрежњаче, као што
је већ поменута дијабетесна ретинопатија. Оно што је најзначајније у том делу јесте ласер
очног дна, такозвана ласер фотокоагулација. С друге стране,
моји пацијенти су и они са
осталим врстама васкуларних

Специјална очна
болница „Свети
Василије Острошки”
налази се у Улици
Ђуре Јакшића 3,
а преглед можете
заказати путем
телефона
064/100-79-26.
обољења ока, попут инфаркта
ока, то јест запушења вена и
артерија на очном дну и слично. Такође, болница „Свети Василије Острошки” је адреса и
за све пацијенте с дегенеративним обољењима ока, а то су
пре свега сенилна дегенерација жуте мрље и дегенеративне
промене на периферији мрежњаче, посебно код кратковидих особа, и друге.

Страну
припремила
Драгана
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КАКО СЕ ЗАШТИТИТИ ОД УВ ЗРАЧЕЊА

ЧУВАЈТЕ СВОЈУ KОЖУ: ОНА СВЕ ПАМТИ И НИШТА НЕ ОПРАШТА
Лето је у пуној снази, а поред
тога што најављују високе температуре све до краја јула, метеоролози упозоравају и на то
да је индекс ултраљубичастог
зрачења ових дана висок, те грађанима саветују посебан опрез
приликом боравка напољу.
Стога није згорег да се присетимо савета о здравом сунчању и заштити од меланома,
јер је наука доказала да нам
кожа ништа неће заборавити
нити опростити.
Иако на нашим просторима
људи углавном верују да је таман тен симбол атрактивности
и доброг здравља, чињеница је
да таква пребојеност коже заправо представља знак њеног
оштећења.
Излагање сунцу, било оно
ду го трај но или пак крат ко трајно, али неумерено и интензивно, често може изазвати не га тив не ефек те, ко ји
представљају главни фактор
ризика за настајање меланома, али и немеланомских карцинома коже.
Учесталост тумора коже, а
међу њима и меланома, у последњих тридесет година расте
свуда у свету, па упозорења
стручњака да се јаког сунца треба клонити не би требало доживљавати као празне приче.

Статистика
У Србији се сваке године открије око 650 оболелих од меланома, док приближно 300
људи умре од овог најсмртоноснијег рака коже. Застрашујућа
је чињеница да међу младима

узраста од 15 до 29 година у
просеку годишње четири мушкарца и шест жена оболе, док
три мушкарца и једна жена наведеног узраста изгубе битку
са овом опаком болешћу.
Иако се Србија налази у групи земаља с нижим ризиком
оболевања, црвени аларм се пали због податка да се број оболелих од 2005. до 2015. повећао за чак 25 процената. Стручњаци објашњавају да је главни
разлог томе пре свега неконтролисано излагање становништва УВ зрачењу у претходним
деценијама.

Средњеталасни УВБ зраци су
веома биолошки активни, али
не могу продрети даље од површинских слојева коже. Одговорни су за одложено спаљивање коже. Поред тога, они убрзавају старење коже и утичу на
развој рака коже. Већина зрака
се филтрира у атмосфери.
Релативно дуги таласи УВА
представљају приближно 95%
УВ зрачења које допире до Земљине површине. Могу да продру у дубље слојеве коже и одговорни су за тренутни ефекат
сунчања. Доприносе и старењу
и набирању коже, а недавне
студије снажно указују на то
да ови зраци такође могу да
утичу на развој рака коже.

Угрожени и млади
Према речима прим. др Светла не Гру бор, спе ци ја ли сте
дерматологије и венерологије
у Kабинету за дерматовенерологију KБЦ Земун, порасту броја оболелих од рака коже највише доприноси управо повећање ултраљубичастог зрачења услед оштећења озонског
омотача.
– Пре само тридесетак година званичан став у медицини био је да су тумори коже
тумори старијих особа и да се
јављају у шестој или седмој
де це ни ји жи во та. Ме ђу тим,
малигни тумори коже се данас дијагностикују у све млађем узрасту – понекад чак и у
раним тридесетим годинама
живота. Најмлађа пацијенткиња којој сам дијагностиковала базоцелуларни карцином
на кожи имала је само 22 године. Срећом радило се о локалном тумору који је оперативно одстрањен у целини, без

Кључ је у умерености

последица – истакла је Светлана Грубор.

Соларијум? Не, никако!
Она је посебно скренула пажњу на опасности које вребају
из соларијума.
– Соларијуме никако не препоручујем, јер представљају вештачки извор УВ зрачења и
емитују штетне зраке који продиру и у дубље слојеве коже.
Упозоравам да је погрешан став
ићи током зиме или пролећа у
соларијум због „припреме” коже за летовање, а веома је штетно и редовно излагање током
читаве године. На тај начин се

само поспешује кумулативно
штетно дејство на ћелије коже
и повећава могућност њихове
малигне трансформације. Уместо соларијума препоручујем
примену кремова или лосиона
за самотамњење, али наглашавам да треба одабрати квалитетне хипоалергене препарате
– рекла је ова докторка.

Који зраци су најопаснији
Ултраљубичасто зрачење чини
око пет одсто укупног зрачења
које доспева до Земљине површине. Интензитет УВ зрачења
зависи од количине озона у
атмосфери, позиције Сунца,

Kако одабрати најбољу крему
Полице апотека и парфимерија препуне су различитих препарата за заштиту
од сунца. Докторка Светлана Грубор
саветује како да одаберете прави:
– Да бисмо направили правилан избор, морамо препознати свој тип коже,
јер од тога зависи јачина заштитног
фактора. Фототип 3 се најчешће среће
на нашем поднебљу, а карактерише га
нешто тамнија кожа, мање осетљива на
сунце, која лако и брзо тамни. Препарат за заштиту од сунца бирамо тако
да фактор омогући што дужу заштиту. Дакле, ако кожа фототипа 1 изгори после
пет минута боравка на сунцу, заштитни фактор (СПФ)
50 омогућава 50 пута дужи
боравак на сунцу пре појаве опекотина.

У пракси препоручујемо пацијентима да не
користе
мањи

фактор
од 30 и да
понављају мазање коже на сат времена или СПФ 50 са

обнављањем на један и по
до два сата. На нашем поднебљу неопходно је штитити кожу у периоду од априла до краја септембра, када
је висок УВ индекс. Дакле,
кожу штитимо увек, а не само онда
када идемо на плажу! Уколико говоримо о летовању, дозвољено је излагање
сунцу у периоду од 10 до 10.30 пре
подне и од 16.30 до 17 сати по подне,
уз обавезно наношење водоотпорног
заштитног препарата. Неизоставно се
морају користити и наочаре са УВ заштитом, шешири, заштитна одећа...
Хлад или сунцобран пружају заштиту
од сунца као СПФ 6, што значи да се и
ту може изгорети за кратко време ако
кожа није заштићена!

Природна заштита за кожу
Уместо скупих заштитних крема из апотеке, које неретко садрже и састојке који вам доносе више штете него користи,
можете се определити и за препарате на
биљној бази које ћете направити сами.
Алоја вера
Још од времена древних египатских
фараона алоја се користи за лечење
свих врста кожних обољења. Тридесетих година прошлог века доказано је да
гел из листова ове биљке убрзава исцељење опекотина од зрачења.
Чак и ако нисте вични гајењу
биљака, алоја ће вам сигурно
успети. Гаји се у

саксији и потребно јој је врло мало воде и скоро никаква нега.

Kод мањих опекотина, посекотина и
других кожних тегоба једноставно откините доњи лист, расеците га уздуж, извадите желатинозно месо и нанесите га
на оболело место. Можете испробати и
неки од бројних комерцијалних препарата за кожу који садрже ову биљку.
Уље чајевца
Уље чајевца са својим природним антиинфламаторним, антибактеријским,
антимикробним и антигљивичним својствима једно је од најпопуларнијих природних есенцијалних уља за негу коже.
Лековиту мешавину која ће вам помоћи у лечењу опекотина од сунца направите тако што ћете помешати 12 капи уља чајевца с 30 мл хладно цеђеног маслиновог, сунцокретовог, сусамовог или кокосовог уља. Немојте
ову комбинацију наносити на отворене ране.
Маслиново уље и шаргарепа
Сок од шаргарепе се често користи у
комерцијалним уљима за тамњење.
Ако желите да направити свој лосион
за сунчање, помешајте 120 мл маслиновог уља, пет капи тинктуре јода и пет
капи сока од шаргарепе.

надморске висине и степена
апсорпције, као и од облачности и површине тла.
Постоје три врсте ултраљубичастих зрака – УВА, УВБ и
УВЦ. Разликују се у својој биолошкој активности и обиму у
којем могу да продру у кожу.
Што је краћа таласна дужина,
то је УВ зрачење штетније. Али
зрачење краће таласне дужине
мање је способно да продре у
кожу.
Kраткоталасни УВЦ зраци
најштетнија су врста. Међутим,
у потпуности се филтрирају у
атмосфери и не допиру до површине Земље.

Сунце је добар слуга, а лош господар. Ограничено излагање
сунцу је добро за нас. УВБ зраци стимулишу производњу витамина Д3, који је важан за добро
здравље, раст и јаке кости. Али
за ово су довољне свакодневне
мале дозе сунчевог зрачења.
Ако претерамо, долази до
трајних оштећења коже, која
не нестају чак ни када опекотина избледи. Са сваким наредним продуженим сунчањем
на том месту се већ ослабљени
локални имунитет и генетски
ма те ри јал ко же још ви ше
уништавају.
Поред рака коже, у негативне последице УВ зрачења убрајамо и акутна стања, као што су
опекотине различитог интензитета, абнормалне или патолошке реакције на УВ зраке, као
измењен имунолошки одговор.

Kаква правила важе за децу
Према речима дермато лога Светла не
Грубор, посебну пажњу током лета треба обратити на нежну дечју кожу:
– Родитељима саветујем да новорођенчад и бебе никако
не излажу директно
сунцу пре прве године живота. Око пола сата пре сваке шетње треба им нанети
заштитни крем или млеко
за децу са СПФ 50+. Истакла бих да иако дечја кожа
може брзо и без видљивих

последица да се опорави од
опекотина изазваних сунцем, оштећења у ћелијским
структурама остају и, после
неколико деценија акумулације УВ зрачења, може да
се развије рак коже.

Опрезно с лековима и козметиком
Имајте у виду да поједини
лекови повећавају осетљивост на сунце, па се, ако
сте на некој терапији, пре
из ла га ња сун цу по са ве тујте о то ме са сво јим
лекаром.

Такође, током сунчања
избегавајте употребу дезодоранса, козметичких препарата и парфема, јер они
могу изазвати непријатну
реакцију на сунце или трајну пигментацију.

Храна са заштитним фактором
Лосион нанесите пре излагања сунцу
и поновите након сат времена.
Миришљава чаролија
Можете користити и комбинацију
природних уља за сунчање како бисте
добили тен какав желите. Предлажемо
вам комбинацију по две кашичице уља
ораха, сусама и авокада, од пет до десет капи есенцијалног уља кокоса и ваниле и 50 мл екстрадевичанског кокосовог уља.
У свој природни лосион можете додати и пар капи екстракта зеленог чаја, јер он штити кожу од УВ зрака и
опекотина.

Све је више доказа који указују на то да одређени састојци у намирницама могу
помоћи у превенцији рака
коже, првенствено тиме што
јачају наш имуносистем или утичу на
процесе у организму који заустављају развој малигних ћелија. Исто тако, неки нутријенти
могу ублажити симптоме
болести или нежељене
ефекте појединих лекова.
Најважнији међу њима су
витамини Ц, Е и А, цинк,

селен, бета каротен (каротеноиди), омега 3 масне киселине, ликопен и полифеноли. Они спадају у најмоћније антиоксидансе, који штите
од свих врста рака,
као и од других болести, попут дијабетеса и срчаних
обољења. Најјаче антиоксидансе садржи следеће воће и поврће:
јагоде, шљиве, наранџе, грожђе, киви, грејпфрут,
банане, јабуке, парадајз,
кељ, спанаћ, прокељ, броколи, цвекла, црни и бели лук,
црвена паприка и кукуруз.
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Да ли је безбедно користити
„климу” током пандемије?
Један наш читалац обратио нам се с
молбом да од стручњака сазнамо да
ли се током пандемије коронавируса препоручује коришћење климауређаја у становима, аутомобилима
и јавном превозу, те да ли је безбедно употребљавати вентилаторе.
Одговор који нам је доставила
прим. др Дубравка Николовски, руководилац Центра за хигијену и хуману екологију Завода за јавно здравље Панчево, преносимо у целости.
„Досадашња сазнања о вирусу ковид 19 показала су да је доминантни пут његовог преноса блиски контакт са зараженом особом, контакт
с капљицама насталим приликом
кашљања или кијања зараженог, додиривање контаминираних предмета и површина, а затим додиривање
уста или лица. Време боравка вируса у ваздуху још увек није познато,
али с обзиром на његову већу специфичну тежину и тенденцију да се
задржава на површинама, потребно
је строго се придржавати свих мера
превенције, па и оних које се односе
на вентилационе системе.
„Од врсте клима-уређаја зависи и
ризик од њиховог коришћења. Ризик је мањи када се користи спољашњи ваздух и када се климатизује
само једна просторија. Код централних вентилационих система је повезано више простора. Ваздух из
простора се може потпуно или делимично мешати са спољашњим или
у потпуности рециркулише у простору. Неки системи климатизације
имају уграђене филтере који смањују микробиолошко загађење.

„У време епидемије је важно да се
ризик смањи на најмању могућу меру. Препорука је да се избегавају затворени простори где има гужве и
где је природно проветравање слабо
или уопште не постоји. Ако је неопходан боравак у простору са сложеним системима за климатизацију и
ако се њихово коришћење не може
избећи, потребно је подесити их на
коришћење ваздуха из спољашње средине и редовно прати и дезинфиковати филтере. Кућне уређаје можемо сами да перемо топлом водом и
средством за прање, али чишћење
размењивача топлоте треба да ради
сервисер. Иста препорука се односи
и на клима-уређаје у аутомобилима,
где је на техничком прегледу обавезна замена филтера. У јавном превозу је препоручљиво користити природно проветравање. Вентилатори било ког типа се не препоручују због
директне рециркулације ваздуха.
„Најважније у летњим месецима,
ма колико они били топли (а клима-уређајем ионако не смемо да снижавамо температуру простора за више од 10 степени, јер тело доживљава шок), јесте да се смањи могућност распростирања и умножавања вируса: држите дистанцу од
других људи, користите личну заштиту, кретања ограничите на неопходна, често чистите и дезинфикујте простор, користите природну
вентилацију. Свака лична одлука да
неко одступи од ових препорука угрожава многе животе и одлаже повратак целокупног друштва у нормално функционисање.”

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Пази, ауто!
Запутите ли се пеши це
Ули цом
Жар ка Зре ња ни на, ваш поход до
же ље не де сти на ци је тра ја ће си гурно нешто дуже
не го што сте
планирали, а успут ћете се сасвим
прописно и изнервирати. Прво ћете прокључати јер
не ма шан се да
вам пут не пре прече бар два-три
аутомоби ла не прописно паркирана на тротоару
по принципу „где
год нађеш згодно место, ту ауто
посади”.
Таман кад пара почне да вам излази из ушију и притисак вам прописно скочи, неко ће се постарати и
да вам срце накратко стане. Тај неко ће, по добром старом обичају,

Кожан

НОВЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД
КОРОНАВИРУСА ВАЖЕ ОД ПЕТКА
Обавезно ношење маски
и на отвореном
Забрањена окупљања
на јавним местима
У затвореном не сме бити
више од десеторо људи
На седници Кризног штаба одржаној
у среду, 15. јула, донете су нове мере
које ће се спроводити с циљем заштите од коронавируса. Све мере примењиваће се од петка, 17. јула, ујутру. Од
тог дана ношење маски на отвореном
биће обавезно на територији целе Србије у околностима у којима није могуће држати дистанцу од два метра.
То значи да мера која је важила само у
Београду од петка мора да се примењује на територији целе Србије.

МАСКЕ ДА НОСЕ И ДЕЦА
Требало би да маске носе и деца,
препоручио је Кризни штаб за
борбу против коронавируса на
седници одржаној у среду.
Чланови Кризног штаба разматрали су увођење обавезног ношења маски за децу, јер се показало да и најмлађи у овом налету ковида 19 имају озбиљнију
клиничку слику него што је то био
случај пролетос. Засад се ношење маски деци само препоручује.
Осим тога, на територији целе Републике Србије, без обзира на то да
ли је у одређеној општини или граду
проглашена ванредна ситуација или
не, забрањена су окупљања на јавним

Кризни штаб је у среду разматрао
и проширење капацитета болница
које су у ковид систему. У Београду то би требало да буде Институт
за реуматологију, а и широм

местима у затвореном и отвореном
простору за више од десеторо људи.
За време боравка на јавним местима
између окупљених мора постојати дистанца од једног и по метра, односно
свака особа мора заузимати минимум
четири квадратна метра.
Заштитне маске су обавезне и на
отвореном простору, на местима на
којима није могуће обезбедити растојање од једног и по метра, попут редова испред продавница, апотека, аутобуских и возних стајалишта и слично. На свим осталим јавним местима
на отвореном простору препоручује
се ношење заштитних маски.
Влада Републике Србије још једном
је апеловала на грађане да поштују све
донете мере зарад сопственог здравља
и здравља својих најближих.
„Уколико би сви грађани при сваком изласку из куће константно носили заштитну маску, таква мера била би еквивалентна забрани кретања,

Србије требало би да буду отворене нове ковид болнице. Како сазнајемо, то ће бити у Алексинцу,
Нишкој Бањи, Врњачкој Бањи, Бујановцу, Аранђеловцу...

јер на такав начин спречавамо епидемиолошки ризичне контакте и ширење коронавируса. Уверени смо да

За време боравка на јавним
местима између окупљених
мора постојати дистанца од
једног и по метра, односно

свака особа мора заузимати
минимум четири квадратна
метра.
ћемо заједно са свим својим грађанима, уз највећу могућу дисциплину и
одговорност, из битке против коронавируса изаћи као победници”, наводи се у саопштењу Владе.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ НОСИТЕ МАСКУ?

Одговорни према себи и према другима
игнорисати знак „стоп” у горњем десном углу овог пролаза и изјуриће
одатле као да је једини на свету.
Стога, да бисте сачували живце,
али и живот – или немојте ићи овом
улицом или отворите четворе очи и
– попијте најпре нешто за смирење.

Без струје делови
Панчева и Омољице

Страну
припремила
Драгана

ЗАСЕДАО КРИЗНИ ШТАБ

ОТВА РА ЈУ СЕ НО ВЕ КО ВИД БОЛ НИ ЦЕ

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на електричној мрежи, у петак, 17. јула, без струје ће, од 9.30
до 11.30, бити становници Жичке и Милешевске улице, а од
10 до 12 сати становни ци де ла Ба ниј ске
улице од почетка до Македонске, целе Црногорске
улице, дела Србијанске од почетка до броја 44 и дела Херцеговачке улице од Србијанске до пруге.
Истог дана, од 9 до 13 сати, струје неће имати ни мештани Омољице који живе у делу Улице Ђуре
Јакшића од Улице Николе Тесле до
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Балканске, као и у целој Улици Николе Тесле.
У среду, 22. јула, од 8.30
до 13 сати, искључења
су планирана за целу
непарну страну Његошеве улице, као и за
део парне стране од
Улице Живојина Мишића до зграде некадашњег затвора, те за део
Улице Живојина Мишића
од Његошеве до Радио-центра.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће у
случају ранијег завршетка радова
напајање корисника бити укључено
пре планираног времена.
Информације о искључењима редовно се ажурирају на сајту „Електровојводине”. Квар на електродистрибутивној мрежи можете пријавити на телефон 319-220.

А. КАЛМА

Г. НИКОЛОВСКА

Откако су маске у затвореном простору у Београду постале обавезне, уведене су и казне за непоштовање ове
мере. Уколико се не заштити ради
своје и туђе безбедности, свако физичко лице платиће казну у износу од
5.000 динара. У нашем граду маске су
засад обавезне једино у градском превозу, док се у затвореном простору
препоручује њихово коришћење. Даљи развој ситуације диктираће свакако и наредне препоруке Кризног штаба.
С друге стране, на срећу, неким људима нису потребне рестриктивне мере како би показали своју одговорност. То су грађани који маскама прекривају уста и нос искључиво зато
што тиме желе да спрече преношења
инфекције, те им никаква казна није
потребна као мотив за тај чин. Проверили смо колико су наши суграђани одговорни и носе ли маске.
АРАНКА КАЛМА, домаћица:
– Не плашим се вируса, јер не верујем у ову болест. Када министри
буду ставили маске, онда ћу и ја. Рекла бих да они нису довољно савесни
нити то показују. Требало би да буду

Б. РАНЧЕВ

М. БОНИН

пример свима нама. Где год да се појаве, немају маске...
ГОЦА НИКОЛОВСКА, пензионерка:
– Нормалан човек се плаши. Казне
за неношење маски ме не занимају.
Немам потребе да размишљам о томе. Чувам своје здравље. Боље ми је
да ставим заштиту него да ризикујем.
Рукавице нису толико важне. Руке
оперем после скоро свега што додирнем. Не пипам свашта.
БОРИС РАНЧЕВ, пензионер:
– Нормално је да смо у таквој ситуацији када морамо да испуњавамо
прописе. Нема питања око тога. Не
разумем како се људи понашају као
да њих ништа не дотиче. Маску носим увек и свуда. Опасно је обољење
корона. Није утврђено ни како се лечи, још је неиспитана. И зато је на
нама да се заштитимо.
МЕЛАНИЈА БОНИН,
дипломирани фармацеут:
– Вирус постоји, како да не. Велики је број заражених. Моја апсолутна
пре по ру ка је да се ма ска но си.

Н. СТАНКОВ

М. НИКОЛИЋ

Поготово у затвореном простору. Зарад своје личне безбедности и добробити свих осталих. Све је важно, и
растојање и маске. Морамо да будемо опрезни. Просто је смешно да треба причати о прању руку. Посебно
треба обратити пажњу на дезинфекцију квака и радних површина.
НИКОЛА СТАНКОВ, кувар:
– Носим маску. Не само због себе
већ и због других. Треба размишљати и
о томе, а не само о себи. А ту су и казне.
Не сметају ми, мислим да треба да постоје, како би људи озбиљно схватили
ситуацију и како би били одговорнији.
Највише су у опасности старији људи
који имају хроничне проблеме. Неко и
нема симптоме, а преноси вирус.
МОМЧИЛО НИКОЛИЋ, певач:
– Да, носим маску. Плашим се ковида 19. Рукавице мало ређе користим, али маску увек. Чуо сам се с колегом који има упалу плућа, исто као
и његова супруга. Епидемија уопште
није безазлена. Нема потребе да ширимо заразу ако можемо да је спречимо.
Јелена Катана
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ИЗАБРАНА РУКОВОДСТВА У ШЕСТ МЕСНИХ САВЕТА

ПОЗНАТА ЛИЦА ВОДЕ ПРИЧЕ

Месне актуелности
Банатски Брестовац: На конститутивној седници новог Савета Месне заједнице за председника је изабран Драган
Миричић, а за потпредседника Ненад Минић. Кренула је
изградња атарских путева, почев од „другог поља”. У току
су радови на фасади зграде
Фудбалског клуба. Директорка ЈКП-а „Комбрест” Татјана
Цветановић је, заједно са сарадницима, офарбала дечје
игралиште у центру. Школа

Детаљи с првих седница нових сазива у Брестовцу, Новом Селу и Старчеву

Председници:
Андрејић, Бокун,
Топић, Јовановски,
Миричић и Дудуј
Све седнице у
једном дану
Када су пре нешто мање од месец дана одржани парламентарни избори, организовани су
и они у локалу, како за градску скупштину, тако и за савете месних заједница, међу којима и за шест од девет панчевачких села. Након што је надлежна градска комисија верификовала мандате нових чланова, створени су услови да буду приређене и конститутивне
седнице, на којима се бира руководство на овом најнижем
нивоу власти.
Поред тога што им је враћен
стари назив – савет уместо скупштине – оно што у прави мах
разликује овај од претходних
изборних циклуса јесте да су
ти први састанци у свим местима одржани истог дана – у
петак 10. јула.
Пре него што представимо
људе који ће у наредне четири
године управљати поменутим
институцијама (ако не дође до
нечег непредвиђеног), ваља напоменути да је у свим местима
убедљиво тријумфовала Српска напредна странка, освојивши готово све мандате, док су
друге политичке опције успеле да узму свега три.

Само један уздржани
Тако су у Глогоњу поменутог
дана на конститутивној седници Савета Месне заједнице,

који броји девет столица, члано ви с по бед нич ке ли сте
„Српска напредна странка –
За нашу децу” гласали да председник поново буде Славко Јовановски, док је за његовог
замени ка иза бран Ве ли бор
Петковски.
Куриозитета ради, за разлику од свих других места у којима су се представници грађана за предложене кандидате изјашњавали једногласно,
овде је један глас био уздржан, а припадао је Данаилу
Вучковском, представнику групе гра ђа на „Пан че вач ки
фронт”.
Иначе, тридесетосмогодишњи Јовановски већ годинама
је присутан у јавном животу
Глогоња. Ово му је трећи мандат у Савету Месне заједнице,
у којем је од 2012. године био
потпредседник, да би пет година касније дошао на челно
место, на којем ће бити и надаље. Од фебруара 2009. године у континуитету ради као директор Дома културе. Код Петковског је мало другачија ситуација, јер је овом четрдесетпетогодишњем хемијском техничару, тренутно запосленом
на по сло ви ма обез бе ђе ња у
основној школи, ово први мандат у Савету. У селу је познат
као свестрана личност, пре свега као успешан рукометни голман, док се данас бави и повртарством.
На месту првог човека Брестовца остаће и Драган Миричић, који је рођен 1985. године, а поред тога што је запослен у ЈКП-у „Зеленило”, попут многих суграђана, бави се
пољопривредом. Трећи пут заредом изабран је у Савет, чији

је члан од 2012. године, а председник је од 2016. године. Четири године дужи стаж у поменутом органу власти има нови-стари потпредседник Ненад
Минић (1972), запослен у ЈКПу „Комбрест”. И за његово име
везан је један мали раритет –
други човек је већ петорици
председника заредом.
И у комшијском месту, Иванову, досадашњи председник,
четрдесетчетворогодишњи Јошка Дудуј, наставиће да ради
исти посао. Он је запослен у
„Луци Дунав”, а ово му је трећи ман дат на ме сту пр вог
човека села. У случају потребе, мењаће га Данило Калчов,
који је по занимању електромонтер.

Два извршна одбора
Први човек Новог Села у другом мандату биће педесетогодишњи Недељко Топић, судски извршитељ, који ће поново бити и одборник Скупштине града Панчева. С друге стране, за потпредседника је први
пут изабран Жанијел Шубља
(36), дипломирани музички педагог, који је раније једанпут
био члан месне скупштине.
Качарево је, поред Глогоња,
бар на папиру имало и опозицију. Међутим, након конститутивне седнице изгледа да ће
и двоје социјалиста радити у
садејству с преосталих тринаесторо напредњака, будући да
су подржали избор Бранка Бокуна, којем ће ово бити трећи
узастопни мандат на тој функцији. Овај шездесетједногодишњак већ дуго је комунални
инспектор у Градској управи.
Ње гов за ме ник би ће Зо ран
Марковић (57), дугогодишњи

директор локалног комуналног предузећа (од 2009), не
ра чу на ју ћи пе ри од из ме ђу
2015. и 2018, када је такође
био активан у селу, али на позицији директора Дома културе. И један и други су у протеклом периоду обављали дужност председника Извршног
одбора, што ће убудуће бити
Милорад Ђурица (64), пензио нер, ко ји је, та ко ђе, већ
двадесетак година у локалној
по ли ти ци се ла, а ве о ма је
активан и у сеоској ловачкој
секцији.
И, напослетку, једини нови
председник изабран је у Старчеву, иако иза њега стоји вероватно највеће искуство у бављењу функционисањем месне заједнице. Реч је о Петру
Андрејићу (48), по занимању
новинару, којем је ово рекордни седми мандат у Савету, а у
последњих преко двадесет година био је покрајински посланик и градски одборник у
више сазива. Потпредседница
ће бити Бранкица Драгојерац
(52), радница Управе за трезор, којој је ово трећи узастопни мандат.
Старчево је иначе друго место које има извршни одбор, а
њиме ће, по одлуци Савета донетој на поменутој седници,
управљати Зорана Чикара (29),
актуелни технички секретар у
Месној заједници, која се досад бавила рачуноводственим
пословима.
Није згорег још једном споменути да су све те функције
волонтерске, али да то никако
не умањује њихову одговорност пред законом и, нарочито, пред грађанима који су их
бирали.

У НАШЕМ КРАЈУ УСКОРО СНИМАЊЕ ФИЛМА О ТОМИ ЗДРАВКОВИЋУ

Потребни статисти из Долова и околине
Продукција Драгана Бјелогрлића за неколико дана започеће рад на филму o великану
народне музике Томи Здравковићу, а прва клапа пашће у
Ваљеву. Екипа ће се убрзо преселити у Долово, чији ће житељи моћи да се пријаве да раде као статисти.
Сви они који су заинтересовани за учешће у овом пројекту, а живе у поменутом панчевачком селу (или у околини),
мо гу да се ја ве на те ле фон
060/068-26-87, путем „Вајбера”. У пријави, у виду једне поруке, требало би да наведу име,
презиме, годиште, број телефона, висину, тежину и конфекцијски број (одеће и обуће), а неопходно је и да доставе две фотографије – по једну
лица и целог тела.
Према речима људи из продукције, на сетовима ће бити
преко сто људи на дан. Зато
ће углав ном би ти по жељ ни
мушкарци, јер ће се добар део

Бјела снима о легенди народне музике и у нашем окружењу
радње филма одвијати у амбијенту кафане од пре четрдесетак година, у којој је Тома започео каријеру и проводио већи део живота, а у тада шњим бир цу зи ма би ло је
мало же на. Ипак, по сто је
потребе и за припадницама

лепшег пола, као и за децом и
старијим особама...
Сама снимања трајаће и по
дванаест сати, а требало би да
статисти буду присутни на сету и попуњавају празнину минимум по шест сати, за шта им
следи до хиљаду динара; преко

тога, до евентуално дванаест
сати, дневница ће износити хиљаду петсто динара, уз обезбеђен оброк. Исплате су одмах
по обављеном послу.
У случају увођења полицијског часа продукција ће имати
дозволу за рад.

се пријавила на НИС-ов конкурс за дигитализацију кабинета под називом „Заједници
заједно”.
Банатско Ново Село: На конститутивној седници новог Савета Месне заједнице за председника је изабран Недељко
Топић, а за потпредседника
Жанијел Шубља. Радници комуналног предузећа завршавају кошење обају гробаља, а
потом ће и велики канал код
сирћетане. У току су пријаве
за први разред истуреног одељења Музичке школе „Јован
Бандур”. Следеће недеље биће настављени радови на Дому културе.
Долово: Сви који су заинтере со ва ни да као ста ти сти
учествују у филму Драгана
Бјелогрлића о Томи Здравко ви ћу мо гу да се ја ве
преко „Вајбера” на телефон
060/068-26-87.
Глогоњ: На конститутивној
седници новог Савета Месне
заједнице за председника је
изабран Славко Јовановски,
а за потпредседника Велибор
Петковски. Сеоска слава Петровдан обележена је много
скромније него досад, уз резање колача и доделу златника

најбољим ученицима осмог
разреда.
Иваново: На конститутивној
седници новог Савета Месне
заједнице за председника је
изабран Јошка Дудуј, а за потпредседника Данило Калчов.
Јабука: Због погоршања ситуације с коронавирусом, Савет МЗ је донео једногласну
одлуку поводом предстојеће
сеоске славе Свети Илија да
неће бити одржавања никаквих манифестација. Месна
заједница планира постављање клупа на десет локација
током наредне недеље, а приоритет су дечја игралишта.
Качарево: На конститутивној
седници новог Савета Месне
заједнице за председника је
изабран Бранко Богут, за потпредседника Зоран Марковић,
док је председник Извршног
од бо ра Ми ло рад Ђу ри ца.
Почела је сезона купања на
СРЦ-у „Језеро”.
Омољица: У току су радови
на крову Дома културе, као и
на уређењу сеоске депоније.
Старчево: На конститутивној
седници новог Савета Месне
заједнице за председника је
изабран Петар Андрејић, потпредседник је Бранкица Драгојерац, док је председник
Извршног одбора Зорана Чикара. Старешина старчевачких скаута боравио је с представ ни ци ма бе о град ских и
војвођанских одреда током
протеклог викенда у извиђачком центру „Горски цар” на
језеру Гараши код Аранђеловца. Други „Старчевачки дани
књиге”, у част писца Борислава Пекића, одржани су у Дому културе, од 10. до 14. јула,
када су, поред осталих, говорили и познати интелектуалци из књижевне сфере: Александар Јерков, Александар Гаталица и Јасмина Ахметагић,
а Дарко Јешић је представио
свој први роман „Via Dolorosa”.

ГЛОГОЊЦИ СКРОМНО ОБЕЛЕЖИЛИ ПЕТРОВДАН

Награде за
најбоље ђаке
Због познате ситуације у вези с
ко ро на ви ру сом,
Месна заједница
Глогоњ је ове године сеоску славу
Петровдан обележила на упадљиво скромнији начин.
Према речима
председника Савета МЗ Славка Јовановског, безбедност људи је била
на првом месту.
– Због тога су
из о ста ли број ни
спорт ски и кул турни догађаји који су карактериса ли прет ход не
године, а у чију
ор га ни за ци ју су
биле укључене све
се о ске уста но ве,
као и удружења и клубови.
Тако смо једино на сам Петровдан, у недељу, 12. јула,
уприличили резање славског
колача у просторијама Месне заједнице, у присуству
чланова Савета и локалног
свештеника – наводи Јовановски.
Он је након тога, по традицији, уручио поклоне најбољим матурантима Основне
школе „4. октобар”, а најистакнутија међу њима је ученица

генерације – Сара Голубовић,
док су награђени и вуковци
Наталија Димитријевски и Тамара Степановић, као и Елена Пандуров, која је имала све
петице у току досадашњег школовања, али јој је недостајала
диплома с такмичења.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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МЕЂУНАРОДНИ ПЕСНИЧКИ МАРАТОН

ОДРЖАНИ ДРУГИ „СТАРЧЕВАЧКИ ДАНИ КЊИГЕ”

Дружење песника
у Банату

СЕЋАЊЕ НА БОРИСЛАВА ПЕКИЋА

Клуб књи жев ни ка „Ду шко
Три фу но вић” из Ки кин де
расписao je конкурс за међународни песнички маратон
под називом „Никола Васић
Тополовачки”.
На конкурс је потребно послати једну песму до двадесет осам стихова на слободну
тему (Times New Roman 12).
Потребно је доставити кратку биографију, контакт-телефон, тачну адресу пребивалишта и електронску адресу.
Уз податке треба написати да

ли сте у могућности и да ли
желите да присуствујете маратону. Песму треба доставити на српском језику, а уколико није на српском, потребно је послати и превод. Учешће на маратону је петсто динара или осам евра за ауторе
ван Србије.
Конкурс је отворен до 15.
августа, а маратон ће бити
одржан крајем септембра у
просторијама Културног центра Ки кин да, уз при го дан
кул тур но-умет нич ки про грам, на коме ће бити промовисан зборник „У огледалу сна” штампан од одабраних радова.

МОЈ

Маратон није такмичарског
карактера. Сваки ауторски рад
који буде дужи од наведеног,
и уколико нема латиничка
слова č, ć, ž, š, аутоматски ће
бити елиминисан и враћен
аутору. Радове ће одабирати
стручни жири који чине књижев ник Ми ро слав Ми шел
Болтрес, песникиња Снежана Томин и песникиња Естер
Терзин Екс Маргит. Списак
ода бра них ра до ва би ће
објављен на кон за вр шет ка
конкурса.

Само аутори чији радови
буду уврштени у зборник треба да плате учешће у наведеном износу, на број жиро рачуна који ће им бити накнадно достављен.
На маратон ће бити позвано око тридесет пет до четрдесет учесника чији радови
буду заступљени у зборнику,
ко ји ће има ти обез бе ђе ну
вечеру, пиће и зборник. Ауторима који не буду присуствовали завршној манифестацији биће послат зборник
на адресу коју буду доставили. Радове треба слати на
адресу klubduskotrifunovic@gmail.com.

избор

МОЈ

Јерков и Гаталица о
књижевном феномену
чувеног писца
Манифестација
„Старчевачки дани
књиге” одржана је у
периоду од 10.
до 14. јула на платоу
испред Дома културе
у Старчеву
Након свечаног отварања уприличена је књижевна полемика под називом „Етика и поетика Борислава Пекића”, у којој су учествовали проф. др
Александар Јерков, теоретичар и историчар књижевности, редовни професор Филолошког факултета Универзитета у Београду и управник
Уни вер зи тет ске би бли о те ке
„Светозар Марковић” у Београду, и Александар Гаталица, писац, преводилац са античког грчког језика и музички критичар.
Александар Јерков је рекао
да смо у последњих неколико
месеци, у складу са околностима, сви читали доста о куга ма, на је зда ма, ре не сан си,
Шекспиру, али да ниједан од
српских писаца није толико
актуелан као што је Борислав
Пекић данас.
– Књи жев на има ги на ци ја
његовог „Беснила” није ништа
друго него судар с наопаком
страном цивилизацијског развоја, као и брига о томе шта
ће бити са човечанством. То
је основна црта на којој је Борислав Пекић подизао своју
књижевну грађевину – рекао
је Јерков.
Он је објаснио да је Пекић
стварао своју књижевну грађу
од грчког мита, разумевања демократских институција, али
и за време ком ми припадамо.
– И то се не дешава само у
трилогији „Беснило”, „Атлан-

ФИЛМ: Од тренутка доласка
на свет првог детета и сад у
ишчекивању другог мој избор
филмова је углавном онај који ће ме опустити и насмејати. И да, увек је то на крају
дана, све до тада пребрзо прође. Моја препорука је „Зачин
за брак”, романтична комедија која ће вас постепено
увући у радњу и оставити са
широким осмехом на лицу.
Двоумићете се, али наставите! Прича о удаљавању, о блискости, о борби за повратак
малих и великих радости. Мерил Стрип у главној улози је
Мерил само првих пар минута филма, после постаје жена с којом се дубоко повежете, која вас кроз бескрајно
шармантне детаље ставља на
своју страну и чини да навијате из свег срца да осети све
радости које јој се чине тако
далеке. Ова улога донела јој
је „Златни глобус” за најбољу
главну глумицу.
ЧИТАЊЕ: Оно са чим ће се,
верујем, већина мама сложити са мном јесте да у периоду
док су нам деца мала или у
сто ма ку углав ном чи та мо
књиге и чланке који се баве
децом. А сада у 2020. години
имамо и велики број апликација које напредују великом

Страну припремила

Мирјана
Марић

брзином и боре се за пажњу
мама са све већим бројем информација о развоју наше деце. Од прве трудноће имам
апликацију „Бебац” која прати развој бебе по недељама.
Сада, када сам трудна с другим дететом, моје старије дете са мном посматра промене које се дешавају приказане на апликацији и на тај начин, чини ми се, мало више
се повезује с бебом и припрема за њен долазак.
МУЗИКА: Мој избор су углавном концерти. На неке се често враћам јер је та јединствена емоција током одређених концерата такође нешто што ми прија. Све више
се враћам на осамдесете, а у
последњих неколико дана нарочито на групу „Квин”. Прати нас некада у позадини док
се играмо, ручамо и склањамо наше играчке. Јер научити их да склоне своје ствари
велика је инвестиција за период када дође друга беба.

апсолутно није могао ништа да
замери.
– Он је с тим осећајем за
тренутак, слабост, грађанском
толеранцијом, недвосмислено
својим опредељењем и демократ ско-по ли тич ким пу тем
кроз живот и недвосмисленим
разумевањем за све друге људе, где год они били, комуницирао да ипак сви идемо заједно у одређеном правцу. Такав човек је могао да обележи
српску књижевност на више
различитих начина – закључио
је професор.
Александар Гаталица је говорио о експлозији у књижевности која се догодила након
изласка „Златног руна” 1965.
године и рекао да су и они који нису били директни сведоци усвојили то наслеђе. Он је
покушао да одговори на питање колико се Пекић данас чита и закључио да је драгоцено
да данас постоји и неколицина оних који се баве његовим
делима.
– Ја сам учио да се традиција стиче напорним радом, да
је мит да се она сама од себе
прави, да се меша божја рука... Традиција је рат генерација. У нашој средини рат генерација није баш најприме-

КЊИГА ЗА ДЕЦУ АЛЕКСАНДРА ЧОТРИЋА

Из угла једне маме
Кристина Васиљевић,
продавац

тида” и „Нови Јерусалим”. Он
погледима будућности описује човека који се сусрео са изазовом границе свог технолошког лудила. Понекад се код
неког писца који долази из мале културе и цивилизације каква је српска или ексјугословенска може осетити трептај
читавог цивилизацијског комплекса и како се усмерава на
њега. То је случај код Пекића
– каже Јерков.
Према његовим речима, чак
ни у свет ској књи жев но сти
нема писаца који су писали у
толиким временским распонима као што је то радио Пекић. Он је писао о периоду
мамута, па до визије света у
јед ној ро бо тич кој, ан тро поидној и не чо ве чан ској
цивилизацији.
– Друга особина коју бих одабрао јесте да је Пекић писао
баш о ономе што је ту. Колико
год је ишао далеко кроз историју, друштво, будућност, његове књижевне имагинацијске
визије су биле такве као да је
сада овде и међу нама – описује Јерков.
Каже да је у свом животу доста писаца волео и читао, али
да осим Борислава Пекића не
постоји ниједан писац којем

ренија работа као у другим, јер
немамо систематичност и институционалност. Као писац
2020. године осећам да је Пекић и даље ту негде... – рекао
је Гаталица.
Он је закључио да Пекића
није лако читати.
– Постоји парадокс који одваја писца од његових читалаца.
Писац обично без много претеривања хоће најмање десет
до сто пута више да каже од
оног што је написао. А када
све то примени и уразуми себе
самог и књига му изађе на триста осамдесет страница, кажу
да је написао нешто што је једва читљиво. Бора Пекић је био
апсолутно пелцован од тога –
рекао је Гаталица.
Он је говорио и о томе да је,
иако је цивилизација данас на
испиту, ипак велики оптимиста да ћемо се с тим изборити,
а да је код писаца посебно важно да првенствено изграде сами себе и буду централни компјутер својих дела.
– Ако ви нисте размишљали
довољно, нисте пропатили или
се уздизали уз ликове, нема доброг посла. Пекић је на најбољи начин разумео ту рачунарску технику да је писац централни део романа који сплет
сазнања, дилема, разочарања и
промишљања пребацује на папир – закључио је он.
Другог дана је одржан песнички караван, када су се локални песници Драган Петковић, Милош Диклић и Миливоје Јовановић дотакли лика и
дела Борислава Пекића и представили своју поезију.
Треће вечери је свој роман
„Via Dolorosa” представио писац из Старчева Дарко Јешић,
док је четврте вечери организован базар књига на платоу
испред Дома културе.
Манифестација је завршена
књижевном вечери Јасмине Ахметагић, која је представила
књигу „Антички мит у прози
Борислава Пекића”.

Свет смеха
Писац из Панчева и члан Удружења књижевника Србије Александар Чотрић објавио је нову
књигу афоризама за децу, под
насловом „Свет смеха”. У књизи, чији је издавач „Пчелица”
из Чачка, налази се више од
три стотине мисли, досетки,
шала и духовитих дијалога о
породици, школи, слободном
времену, ђачким љубавима, кућним љубимцима, спорту и другим дечјим интересовањима,
попут: „Кад моја мама уђе у
робну кућу, заборави да има
своју кућу”; „Мислио сам да тата све зна, а онда сам открио
’Гугл’”; „Кад са старијим братом

делим чоколаду, мени припадне омот”; „Бака тако лепо говори успаванке да се она увек прва успава”; „Нисам више најгори од све деце. Одрастао сам”...

Рецензент књиге др Милутин Ђуричковић истиче да је
„смех основна идејно-тематска
и се ман тич ка око сни ца ове
књиге, у којој све врви од шале
и ведрине, забаве и нонсенса,
разбибриге и релаксације”, и
додаје да „руковођен тим етичким и естетичким претпоставкама, Чотрић жели да забави и
насмеје децу, да им улепша и
олакша животну стварност, јер
је хумор данас и увек прека
потреба, а нарочито младима”.
„Свет смеха” је илустровао
Мијат Мијатовић. Реч је о осмом
Чотрићевом делу намењеном
најмлађима. Афоризми овог

аутора уврштени су у читанке
које се користе у трећим и четвртим разредима основних
школа у Србији, а за кратку
форму којом се бави добио је
награду жирија дечје критике
„Доситејево перо”, признање
„Витезовог” фестивала писаца
за децу и награду „Михаило Ћуповић” Удружења књижевника
Србије. Књиге за децу нашег
писца објављене су и у Словенији и Северној Македонији.
Књига ће почетком следеће
школске године бити представљена малишанима у Панчеву, Качареву, Старчеву, Иванову и другим
местима на територији града.

АРХЕОЛОШКО ИСТРАЖИВАЊЕ У САКУЛАМА

На трагу утврђења из бронзаног доба
Археолошка екипа Народног
музеја Панчево већ више од месец дана врши теренска истраживања на локалитету у близини села Сакуле, у сарадњи са
Универзитетом у Даблину, стручњацима из музеја у Вршцу и
Сомбору и института „Биосенс”
из Новог Сада, а све у склопу
пројекта „The Fall of 1200”.
Руководилац пројекта „The
Fall of 1200” је проф. др Бари
Молој, а руководилац теренских истраживања у Сакулама
је Мирослав Бирцлин, археолог и директор Народног музеја Панчево. У истраживањима учествују докторанд Кристина Пенезић са института
„Биосенс”, музејски саветник
– археолог мр Драган Јовановић из Градског музеја Вршац,

мр Ненад Јончић из музеја у
Сомбору и Михајло Џамтовски, дипломирани археолог.
Ради се на истраживању остатака великог утврђеног насеља
из времена касног бронзаног
доба, из приближно 1300. године пре нове ере.
Пројекат „The Fall of 1200”,
којим руководи професор Бари Молој са Универзитета у Даблину, истражује промене у миграцијама и сукобе у време чувеног Тројанског рата, када су
протоурбане културе централног Балкана, као и многе велике цивилизације нагло пропале у Егеји и Малој Азији.
Трагови о овим турбулентним
временима и великим миграцијама и сукобима постоје чак
и у старом Египту, где је Рамзес

III зауставио нападе „народа с
мора” 1176. године пре нове
ере. Пројекат се базира на теренским истраживањима нових, до сада неистражених археолошких локалитета, као и
на примени најсавременијих

геофизичких и хемијско-физичких анализа свих сакупљених узорака.
Резултати истраживања биће заједнички публиковани у
важнијим домаћим и страним
стручним издањима.

НАШИ СУГРАЂАНИ

Петак, 17. јул 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ИМЕЊАЦИ ПОЗНАТИХ

И СЛУЧАЈНО И НАМЕРНО
Неко ко носи име познате особе или
историјске личности зна да то обично може имати предности. Људи несвесно стичу први утисак повезујући
представљену особу с њеним познатијим имењаком, а неретко се дешавају и комичне ситуације, или се јавља потпуна неверица. Неки људи
чак баш због имена одлучују се на
сличне професије које су имали њихови „двојници”...

Траговима великог сликара
Урош Предић (21) сликарством се
бави од детињства. Завршио је средњу Уметничку школу и сада студира
сликарство на Факултету ликовних
уметности. До сада је учествовао на
више изложби у Панчеву и Београду. Он носи име највећег српског
сликара реализма, највише упамћеног по својим раним радовима, на
којима је приказивао живот обичних
људи. Каснијим делима је дао велики допринос црквеном сликарству и
портретима.
– У мојој породици се увек волела
уметност и неговала склоност ка лепом. Мој прадеда Жива је познавао
Уроша Предића – каже он.

Име су му родитељи изабрали случајно, допало им се јер није било баш
често, без икакве намере да га повежу са сликаром.
– Коментари у вези с мојим именом су углавном били позитивни и
шаљиви, поготово на факултету. Једна од шаљивих анегдота је тренутак
када сам дошао да се упишем на факултет. Предао сам документа и рекао: „Добар дан, дошао сам да се упишем на факултет”. Одговор је био да
не могу, а кад сам питао због чега,
рекли су: „Зар вама није довољан факултет који сте завршили у Бечу, него
вам је потребан и овај у Београду?” –
каже са осмехом Урош Предић.

Као онај наш писац
Борислав Станковић (38) рођен је у
Сарајеву, али је на почетку рата дошао у Панчево и овде завршио основну и средњу школу. По занимању је
ди пло ми ра ни фи ло лог ја пан ског

језика и књижевности. Своју академску каријеру је градио у Бeограду,
затим у Паризу, а
сада поново живи
у ра ди у на шем
граду.
Родитељи су имали на уму писца за
чија дела „Коштана” и „Нечиста крв”
сви знају кад су му
одабрали име. У породици се, кад се
родио, дуго већало,
разна имена су узимана у обзир, а како се законски рок
за ре ги стро ва ње
имена ближио крају, отац је преломио да ипак буде
по познатом писцу.
– Иако је намера
мог оца била да се зовем по чувеном
Врањанцу, он је пропустио један детаљ. Његово име је Борисав, а мене
су уписали у матичне књиге као Борислава, али људима не смета да ме
доводе у вези с њим,
јер се и иначе представљам као Бора
Станковић. Десило
се можда само два
пута да неко каже:
„Ааа, као наш чувени кошаркаш...” –
при ча Бо ри слав.
Наш ко шар каш и
тренер, и дугогодишњи генерални секретар Међународне кошаркашке федерације звао се, наиме, као он.
Ка же да је би ло
професора у средњој школи који су
га ословљавали са:
„Песниче!”, али му
никад није било јасно за што, Бо ра
Станковић није био
песник.
– Када се у трећем
средње радила „Нечиста крв” као лектира, на питање ко
ће први да одговара, одговор из разУрош Предић реда је био: „Па онај
ко је написао, наравно!” Иначе то је прва и једина
ствар коју сам до сада прочитао од
Боре Станковића, све уз изговор да
има времена, и ево већ двадесет година тако. Било је људи којима сам
морао да показујем личну карту, али
заиста, да се увере да се тако зовем,
јер су мислили да се шалим с њима –
каже он.
То што има славног имењака, користи му и у послу.
– Кад људи с којима сарађујем кажу: „А како сте оно рекли да се зовете?”, ја кажем: „Бора. Бора Станковић, као наш писац, лакше ћете тако
запамтити”. Углавном је њихова реакција: „Ааа, стварно?! Па то је тако
кул!” – прича с осмехом Бора.

Креативност као животни позив
Мирјана Марић (37) по занимању је
трговац. Она носи исто име као наша
модна креаторка, једна од најзначајнијих личности југословенске и српске

Борислав Станковић

именом и презименом! Увек измами
осмех – закључује она.

Пантић у спортском руху

Мирјана Марић
модне сцене у другој половини двадесетог века.
– По старом српском обичају, кум
је изабрао три имена која би желео
да ја носим, а то су била: Мирјана,
Снежана и Драгана. С обзиром на то
да имам брата по имену Младен, избор је због „М” пао на Мирјану. Као
мала сам увек била насмејана, живахна и помало немирна, више сам
била „немирјана” – прича.
Увек је волела да црта и желела је
да постане дизајнерка и док није ни

Никола Симић (32) живео је три године у Панчеву и био капитен КК-а
„Тамиш”. Каже да му је наш град друга кућа. Име које носи било је име
нашег чувеног позоришног, телевизијског и филмског глумца који је
остао познат по улогама у филмовима и серијама „Тесна кожа”, „Срећни
људи”, „Љубав, навика, паника”..., а
његов глас остаће вечито упамћен као
онај којим је говорио анимирани јунак Душко Дугоушко.
– Старији брат је желео да се зовем
Никола, тако да име није случајност,
али се не буним када ме повезују с
познатим глумцем – прича он.
Каже да, док је Никола Симић био
жив, није било шансе, када је негде
давао податке, да не кажу: „Па ти се
зовеш и презиваш као наш глумац!”
– Чак ми се десило у једној банци
да кажу: „Ево га Пантић из „Тесне коже” – прича са осмехом.
Никола се професионално бави кошарком. Тренутно игра за „Колубару”
из Лазаревца, која је у Првој лиги Србије. У каријери је играо за ОКК „Београд”, „Суперфунд”, ОКК „Јагодину”
и, како каже, три године поносно бранио боје панчевачког „Тамиша”.

Боем у души

Ђура Јакшић (67) добио је ово име
захваљујући кумовима. Случајно се
уписао баш у Основну
школу „Ђура Јакшић”,
која као и он носи име
по познатом српском
песнику, сликару и боему.
Мајка му је причала да је често долазило до неспоразума када га је као малог водила код лекара и кад
је сестрама на шалтеру требало рећи име
детета и школе коју
похађа.
– Некој деци у школи је то било занимљиво, а неки су мислили
да се пра вим ва жан
што се тако зовем. Било је разних ситуација. И у каснијим разредима, али и у војсци. Једном сам морао
да рибам ходнике јер
ми командир није поверовао када сам му
Никола Симић рекао како се зовем,
мислио је да се шалим
чула за славну имењакињу. Живот ју с њим – прича он.
Каже да је увек волео своје име.
је усмерио на другу страну, али се касније, кад је сазнала за чувену креа- Пуно људи га је запамтило баш заторку, често шалила да је требало да хваљујући томе.
– Од детињства сам био извиђач и
буде „наследница” тог занимања.
– Мој посао је увек подразумевао спортиста. И кад год је неко поменуо
машту, од декорисања торти, преко моје име, сви су одмах знали о коме
пра вље ња ра зних аранжмана у цвећари,
до са да шњег
посла продавачице у бутику.
Најлепши део
ми је када мојим драгим муштеријама
сми слим или
пронађем неку
ком би на ци ју
која их учини
срећним. Често
се шале да сам
ја њихов лични сти ли ста.
Шалили се или
не, они имају
своју Мирјану
Ђура Јакшић
Марић – каже.
Често је питају да ли има везе с по- се ради. Једном давно ме је зауставио
знатом дизајнерком или јој се похва- полицајац због контроле на путу, па
ле да имају неки комад из њене ко- кад је видео како се зовем, питао ме
је да му нешто изрецитујем. Ја сам,
лекције.
– Док сам радила у цвећари, једна наравно, изрецитовао нешто у свом
дама у лепим годинама одушевила се стилу, а он ми је вратио возачку и рекад је видела аранжман који сам јој као: „Вози, песниче!” – објашњава он.
Ђура је по занимању машинбравар,
спремила. А кад је сазнала како се
зовем, казала је да ми је чувена креа- у својој каријери променио је некоторка сигурно род кад показујем то- лико предузећа и послова, а дуго се
лико смисла за лепо. Случајност или бавио и рвањем. Сада је у пензији већ
не, не знам. Али је дивно када видите једанаест година.
Мирјана Марић
да има те двој ни ка бар са истим
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ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Спасавање
Миси Кармајкл”
Бет Мори
Ово је дирљива прича
о старости и
самоћи, пријатељству и
љу ба ви; о
љу ди ма и
псима; о светлим и тамним странама родитељства и брака.
Приповеда о
пле ме ни то сти и несебичности које се могу
наћи свуда и увек, с моћном поруком да за промену и искрене речи
никада није касно.
Седамдесетдеветогодишња Милисент Кармајкл живи у великој кући пуној успомена – на сина и унука који живе на другом континенту, на ћерку с којом је у свађи, на
мужа ког више нема, као и на многе друге које је изгубила у животу.
Сама и у дуговима, одлучна да
сачува свој дом, Миси је решена да
се бори онако како једино зна: тврдоглавом самоћом и штедњом, уз
понеки очајнички гутљај шерија
или вина, уверавајући саму себе да
јој нико није потребан. Но једног
дана у парку неочекивано наилази
на неке другачије људе, на топли
глас пријатељства, пружену руку.
Два читаоца који до 22. јула, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта би у овом тренутку за вас
био спас?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
за ким бисте покренули хајку. Књиге из „Лагуне” добиће аутори следећих порука:
„За једним Вуком у кога сам заљубљена већ пар година.” 064/2017...
„Покренула бих хајку за свима
онима што не перу руке, не носе
ма ску и не др же дис тан цу.”
063/3311...
Д. К.

БИЈЕНАЛЕ У КРАГУЈЕВЦУ

Радови на папиру
и од папира
Спомен-парк „Крагујевачки октобар” продужио је конкурс за учешће на другом Међународном бијеналу уметности ’АРТиЈА, чији је
реализатор Градска галерија „Мостови Балкана”. Конкурс је отворен до 31. августа.
Уметници имају слободу у избору теме и технике, а могу да пријаве један рад искључиво с папиром или на папиру, димензија не
већих од два метра.
Изложбену селекцију врши Уметнички савет Галерије. Међународни жири бијенала одлучује о добитницима награда (гран-при у износу од 1.000 евра и три равноправне награде у рангу прве по 600 евра).
Аутори плаћају трошкове слања
радова, а организатор сноси трошкове враћања радова. Домаћи аутори плаћају партиципацију у износу од хиљаду динара. Уплате се
врше на текући рачун: Спомен-парк
„Крагујевачки октобар”, 84031160845-82, с назнаком „уплата за
партиципацију”. Аутори из иностранства извршиће уплату од тридесет
евра на девизни рачун Спомен-парка.
Потписане радове, пријавни формулар и потврду о уплати партиципације доставити поштом или
лично на адресу: Други међународни бијенале уметности ’АРТиЈА, Градска галерија „Мостови Балкана”, Др Зорана Ђинђића 7, 34000
Крагујевац, Република Србија.
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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ВИКЕДНИЦА, Новосељански,
28 ари, 25 квм, воће, само
9.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (293484)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ опел мериву 1.7,
власник. 063/325-972. (293224)

БАНАТСКО НОВО СЕЛО, старија кућа 8.5 ари, хитно,
15.500. „Гоца”, 063/899-77-00.
(293413)

ПУНТО 1.2, 2001, клима, централна, металик, гаражиран.
064/142-55-93. (293333)

ИВАНОВО, старија кућа, 10
ари, хитно, 15.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (293413)

ПРОДАЈЕМ пунто 2004. годиште, 1.500 евра. 063/898-0749. (2903352)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ аудио 80
бензин, 1990. годиште, пуромат. Тел. 061/644-62-07.
(293351)
ГРАНДЕ пунто 1.9, 2007. петора врата, шест брзина, дигитална клима. 064/587-50-24.
(293394)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ пежо
607, аутоматик, 2005, 2,7, регистрован, није увезен, 2.200
евра. 069/263-42-97. (293440)
ПУНТО 1.2, 2002, петора врата, клима, серво. 064/587-5024. (293394)

ШКОДА октавија, 2.0, 2005,
фул опрема, у првој боји.
064/587-50-24. (293394)

ГАРАЖЕ
ГАРАЖА на Стрелишту, продаје се. Тел. 065/461-77-04.
(293474)

АПАРАТИ
КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, дијапозитиве и све врсте видео-касета квалитетно преснимавам
на ДВД. 063/288-278 (293257)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ миксер за колаче,
цена 1.500 динара. 063/80785-82 (СМС)
ПРОДАЈЕМ дечју бициклу
очувану, цена 1000 динара.
063/807-85-82. (СМС)
ПРОДАЈЕМ телевизор марке
орион очуван, полован једанпут поправљан, у добром стању, цена 6.000 динара плус
ресивер 1.000 динара. Информације 063/807-85-82 (СМС)

ПОЛО 1.4, ТДИ, 2003, петора
врата, фул опрема, власник.
064/587-50-24. (293394)
ПУНТО 3, 1.2, 2011/12, петора
врата, атестиран плин, власник. 064/130-36-02. (293394)
ШКОДА фабија, 2014, 1.2
ХТП, бензин, 51.700 км. Контакт: 063/887-08-61. (293410)

ПРОДАЈЕМ носиљку за бебе
очувану, једном коришћена,
са постељином, цена 2.000 динара. 063/807-85-82 (СМС)
ЈАРИЋИ и дебела свиња на
продају. 061/277-87-99. (293055)
ПОВОЉНО продајем машину
за производњу папирних џакова. 064/424-95-10. (293104)

ФОРД фокус 1.8 ДТЦИ, 2001,
петора врата, 1.100 евра.
063/256-191. (293432)

ПРОДАЈЕМ пиротски ћилим и
поњаве, вилерове гоблене, политирану витрину, кавез 1 м х
0,5 м, шатор за три особе.
Тел. 069/206-30-73. (293331)

ОПЕЛ агила, 2002. годиште,
регистрован, 1.200 евра.
060/311-29-64. (293422)

ПРОДАЈЕМ краву и овце цигаја, цена договор. 063/896-5175. (293244)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на
адресу. 069/203-00-44,
066/409-991. (291663)

МАШИНЕ
НА ПРОДАЈУ круњачи кукуруза ручни и на струју, трофазни, са лађом за шапурине,
производња 1. мај Богатић.
Тел. 064/135-10-12. (293435)
ПРОДАЈЕМ култиватор хонда
Ф 600. 064/194-03-87.
(293315)
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ОРМАН с ципеларником, судопера с висећим, кауч, фотеља мојца, сто, столице.
063/861-82-66. (р-4873)
ПРОДАЈЕМ замрзивач 300 литара, фрижидоер усправни,
смедеревац шпорет (3), прекрупач. Тел. 062/845-09-27. (293322)
ЕКСТРА очувана гардероба,
обућа, торбе, јакне, 100 – 500
динара. 069/417-41-20. (293318)
КЛИМА уређај за хлађење и
грејање, недемонтирана, може да се провери исправност.
Купљена 4. 1. 2018 и грејалица радијатор са десет ребара
са два независна грејача, купљена 2. 10. 2019, на продају,
повољно. Контакт на телефоне 013/407-160, 063/872-4776. (293222)
КОТАО за ЦГ, 26 кв, коришћен четири зиме. Тел.
069/417-41-20. (293318)
НА ПРОДАЈУ трпезаријски сто
са шест столица, грејалица на
плин. 062/155-15-73. 8293310)
ПРОДАЈА новог намештаја:
столови од 4.500; столице од
1.600, лежајеви од 15.300.
060/600-14-52. (293326)
ПРОДАЈЕМ повољно очуван
кауч и две фотеље. 064/16301-99, 063/286-127. (293337)
УГАОНА гарнитура, комбиновани фрижидер двомоторац,
инвалидска колица, фотеља, телевизор. 063/861-82-66. (293344)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа, вршимо ремонт. 063/705-18-18,
335-930. (293362)

КУЋА, нова, Војловица, 180
квм, укњижена, 58.000 евра.
063/784-71-34, 063/771-7596. (292821)
ОМОЉИЦА, строги центар,
продајем једноипособан стан,
укњижен, 1/1, 064/021-19-31. (и)
ПЕТ ланаца земље са салашом
продајем, на Новосељанском
путу, иза Куткове пумпе, 1 км
у поље, удара у Надел.
062/806-02-58. (293266)
ПРОДАЈЕМ кућу, Маргита,
три стана, 8 ари плаца. Тел.
063/829-89-48. (293406)
СТАРЧЕВО, 15 ари, кућа са
локалом, 44.000. Стрелиште,
плац 10 ари, договор. „Јанковић”, 348.925, (293414)
КУЋА, Бања Врујци, 60 квм, 6
арти, продајем/мењам.
011/274-80-67. (293292)
ПРОДАЈЕМ кућу са 19 ари
плаца, Банатско Ново Село.
066/887-84-00. (293314)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Иланџе. Тел. 064/473-10-72.
(293313)

ПРОДАЈЕМ стан, 36 квм, ТА
грејање, центар, власник, 1/1.
063/184-10-57. (292793)

ПЛАЦ 27 ари, грађевинско
уземљиште, у близини „Родића”. 064/443-07-07. (293305)

ДВОСОБАН, 53 квм, високо
приземље, на Тесли, реновиран у фулу. Контакт 060/62941-50. (292985/р-4873)

ЗЕМЉА на продају, два ланца
и 1.4 ланца Новосељнакси пут,
уз друм. 064/443-07-07. (293305)
КУЋА, 180 квм, Војловица,
грејање, изолација, власник,
60.000 евра. 065/367-71-71.
(293329)
КУЋА, Горњи град, 250 квм, 7
ари, 125.000, Агенција „Тесла
некретнине”. (238), 064/66889-15. (293343)

ШЉИВА, бресква, крушка, јабука, дуња за ракију, продајем/довозим. 061/142-23-69.
(293397)

МАРГИТА, засебна кућа 30
квм + 30 квм, власник.
064/248-90-16. (293340)

КУПОПРОДАЈА

ТАРА, плац 40 ари, кућа 45
квм, поред пута, хитно.
064/1248-90-16. (293340)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала.
013/313-458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (293251)

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО
• Буква, багрем, храст – најповољније
• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³
• Буков пелет – 22.900 дин/тона
062/873-19-80; 064/503-30-11
ПРОДАЈЕМ цреп 272, стару
циглу малог формата, грађу,
гранитне коцке – калдрма.
064/648-24-12. (293249)

ЦЕНТАР, дворишна, 1.5 плаца, сама у дворишту, 80 квм,
45.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(293413)

КУПУЈЕМ старе веш-машине,
фрижидере, шпорете, замрзиваче. 060/521-93-40. (293274)

ПРОДАЈЕМ комоду и гардербони орман. Вреди погледати.
Тел. 355-039. (293401)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, шпорете, веш-машине, фрижидере,
бојлере, Тв уређаје. 063/196-5456, 061/130-44-33. (293383)

ПРОДАЈЕМ брако приколицју,
мењам за скутер. 065/853-9329. (293429)

КУПУЈЕМ ТА пећи, радимо замену, имамо ремонтоване.
063/705-18-18, 335-930. (293362)

ПРОДАЈЕМ веш-машину, може
ваш уређај, неисправно уз доплату. 064/129-73-60. (293464)

КУПУЈЕМ перје, старински намештај, слике, стари новац,
сатове, сифон флаше, старо
покукћство. 063/705-18-18,
335-930. (293362)
ПРОДАЈЕМ судоперу, остале
кухињске елементе, судопера
3.000 нова. 371-568, 063/77345-97. (2903372)

ЈЕДНОИПОСОБАН, салонски,
строги центар, 24 квм, 19.000
евра. „Дива”, 064/246-05-71.
(293337)

JAVOR DRVO

ЈЕДНОИПОСОБАН, ЦГ, Котеж
1, полусутерен, реновиран
комплетно, 23.000 евра. „Дива”, 064/246-05-71. (293337)

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

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

КОТЕЖ 2, двособан, I, 43.500.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(293374)
МИСА, једноипособан, 28
квм, II, 20.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (293374)

СОДАРА, двособан, III, празан, 47, одличан, 40.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(293484)

КУЋА, Омољица, 85 квм, 7 ари,
укњижена, власник, усељива.
064/961-00-70. л(293433)

ЦЕНТАР, лукс, I, 93, две терасе, 100.000 евра. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (293484)

КУДЕЉАРАЦ, нова, пословностамбена, 200 квм, 3,73 ара,
75.000. (398), „Кров”,
060/551-64-50. (293374)

ПРОДАЈЕМ једнособан стан
на Содари, власник. 064/89398-32, 064/837-96-75.
(292732)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 37
квм, ВП, ЦГ, потпуно реновиран, без улагања, усељив,
28.500. (336), „Олимп”, 351061, 063/274-951. (293395)

ПЛАЦ за инвеститоре, Маргита, 6.6 ари, 17 квм. (398),
„Кров”, 060/551-64-50. (293374)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 117 квм, у
близини Авив парка. 063/15999-62. (292767)

МИСА, једнособан, 42 + тераса, реновиран. „Јанковић”,
348-025. (2934149

КУЋУ са помоћним објектима
на 30 ари на Баваништанском
путу продајем/мењам/издајем. 061/366-03-92. (293370)

ТЕСЛА, трособан, стан, ЦГ, IV,
85 квм, усељив, 52.000.
013/331-079, 063/770-45-55.
(292962)

КОТЕЖ 1, двособан, III, 50
квм, ЦГ, 36.000. (353), „Премиер”, 0637800-44-30. (293561)

ПРОДАЈЕМ два ланца земље у
Качареву. 064/17885-36. (293459)

ХИТНО продајем стан на Тесли. 062/377-568. (293272)

ПРОДАЈЕМ њиву 1.24 ха, преки пут, 6. дуж, Панчево.
062/251-270. ()293465)
ОМОЉИЦА, започет објекат,
гаража, струја, вода, 11.5 ари
плаца. 064/260-05-34. (293467)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
КУПУЈЕМ плац на Караули, у
Панчеву, или мењам за стан у
Београду, Мирјево, 32 квм.
065/884-84-48. (293448)

ОМОЉИЦА, кућа 100 квм, 5
ари, новија, хитно, 27.000.
„Гоца”, 063/899-77-00. (293413)

КОТЕЖ 1, 34 квм, ЦГ, полусутерен, одличан, укњижен,
24.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (293484)

ПРОДАЈЕМ нову кућу веће
квадратуре, завршни радови,
нова Миса., 064/221-36-.12.
(293363)

ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ три ланца земље,
преки пут. 060/153-25-15.
(293124)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Котеж 2,
43 квм, генерално реновиран,
33.000 евра, IX спрат. „Дива”,
064/246-05-71. (293337)

СТРЕЛИШТЕ, 62, IV, ЦГ, одличан, 46.000, празан. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(293484)

ПОНУДА

КУЋА, 125 квм, 27 ари, гр.
плаца, Иланџа, јужни Банат,
18.500 евра. Тел. 065/342-2391. (292978)

МИСА, трособан, I, 73, ЦГ,
45.000, тераса. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (293484)

МОДЕРНА новија кућа, Баваништански пут, 140 квм, 58
квм, 56.000 евра. (470), „Дива”, 064/246-05-71. (293337)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
НА ПРОДАЈУ, 10 ари плаца, у
Пелистерској улици. 064/36483-18 (СМС)

ПРОДАЈЕМ двособан стан, 59
квм, на Тесли, градско грејање, зграда стара дванаест година, власник, 1/1, цена
42.000 евра. 062/321-270.
(293327)

КУПУЈЕМ мању кућу на Стрелишту. 060/044-14-02 (СМС)

СТАНОВИ
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ стан опремљен,
65 квм у Улици Лава Толстоја
20, Куткова зграда 063/85631-61 (СМС)

ЈЕДНОСОБАН, 30 квм, ВП, ЦГ,
Стрелиште, 28.000, договор.
(242), „Кварт”, 064/125-62-67.
(293473)

ПРОДАЈЕМ или мењам двособан стан на новој Миси, близу спортског, први спрат, 47
квм, две терасе, укњижен, 1/1,
29.000 евра. 063/514-590.
(293478)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ станове за реновирање. Агенција (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(293313)

МИСА, једнособан, 33 квм,
ВП, ТА, усељив, 22.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (293395)
СОДАРА, двоипособан, 74
квм, XI, ЦГ, усељив, 47.000,
договор. (336), „Олимп”, 351061, 063/274-951. (293395)

ТРОСОБАН, Тесла, IV, ЦГ, 88
квм, 60.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (293484)

КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама, брза исплата.
(353), „Премиер”, 063/800-4430. (293461)
АГЕНЦИЈИ „Милка М”, хитно
потребни станови, куће, брза
реализација. 063/744-28-66.
(293217)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ дворишни мањи
стан у центру млађој особи.
063/882-23-77 (СМС)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”
Ђуре Јакшића 3
Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26

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

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

– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација.

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

• видно поље.

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

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

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

Операција катаракте и о трошку РФЗО-а

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

Уградња интраокуларних сочива
решава многе проблеме

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

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

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

Војномедицинска
академија

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

др Миодраг
Шипчић
Војномедицинска
академија

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

dr sc. med.
Слободан Томић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Институт „Дедиње”

др Горан Митевски

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

др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

Општа болница Панчево
АКЦИЈE ОД 11. ЈУНА ДО 29. ЈУЛА
ПАКЕТ 1
КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ + ТРИГЛИЦЕРИДИ +
АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
Цена: 500 динара
ПАКЕТ 3
ПОКАЗАТЕЉИ УПАЛЕ У ОРГАНИЗМУ:
СЕДИМЕНТАЦИЈА + CRP
Цена: 500 динара
ПАКЕТ 4

•
•
•

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ PSA + fPSA

Цена: 1.500 динара

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

др Предраг Вујић
Општа болница Панчево

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

•

ПАКЕТ 5
ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT3 + fT4

•

Цена: 1.350 динара

ПАКЕТ 6
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА

•

Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7
ПРОЦЕНА ФУНКЦИЈЕ ЈЕТРЕ: УКУПНИ БИЛИРУБИН
+ ДИРЕКТНИ БИЛИРУБИН + AST + ALT + ALP
+ GGT
Цена: 750 динара

•

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
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ПОТРЕБНИ возачи са Ц категоријом за развоз по Србији.
062/889-01-20 (СМС)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ПОТРЕБАН кувар/куварица за
припрему куваних јела.
063/665-020 (СМС)

ИЗДАЈЕМ на дуже једноипособан нов стан у Глогоњу, са
терасом, фунционалан, посебан објекат, све одвојено,
прелепа околина, асфалтни
пут. 063/106-05-47. (СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије са искуством за превоз
житарица .Пријава, сталан посао. 069/301-17-00 (СМС)

СТАН, издавање, центар, трособан, намештен, ЦГ. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(293484)

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

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, Стрлеиште.
060/152-88-55. (293250)

ПОТРЕБНИ хигијеничари у
Агенцији Фенси 013 Панцево.
CV слати на mejl fensi013pancevo@gmail.com или на телефон 065/894-11-80 (СМС)
ГРАЂЕВИОНСКОЈ фирми из
Панчева потребно више мајстора грађевинске струке.
064/648-24-47. (293249)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, Котеж 1. 065/68131-47. (293256)
НАМЕШТЕН стан, 45 квм, на
новој Миси, код школе и амбуланте, 150 евра, од 1. августа. 063/808-07-06. (293276)

ПОТРЕБНА конобарица за новоотворен локал. 066/345-063.

ИЗДАЈЕМ намештен двособан
стан у центру града од 1. септембра. 063/884-71-32. (293628)

ПОТРЕБНИ радници за брање
малина у Ариљу. Стран и храна обезбеђени. 060/501-27-75,
061/200-15-32. (293305)
ПОТРЕБНИ мајстор и помоћни радник, за рад у пекари.
Тел. 065/555-94-44, звати од
11 до 17 сати. (293471)

ИЗДАЈЕМ једноипособан стан,
Котеж 1, клима, ЦГ, на дуже.
064/137-63-19. (293303)

ЗА ИЗДАВАЊЕ у Тамиш капији, намештена гарсоњера, 30
квм, на другом спрату са гаражним местом у сутерену, и
оставом у ходнику. 063/224733. (293320)
ИЗДАЈЕМ намештен стан у
центру, 54 квм. 064/134-0608. (293407)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру намештену, кућа, у дворишту. Тел.
061/272-01-87. 8293309)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Котеж 2, први спрат. 064/33403-01. (293325)
ИЗДАЈЕМ смештај за раднике,
самце, студенте. Раднички
смештај. Центар. 063/502-211.
(293342)
ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Тесли, повољно. 060/542-1701. (293360)

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

064/64-39-721
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у згради,
строги центар, празна, клима,
ТА пећ. Тел. 063/872-31-99.
(293328)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту, 7. спрат, ненамештен, 120 евра. 060/732-6261. (293356)

ИЗДАЈЕМ смештај за раднике,
у центру града, одвојене собе,
клима, ТВ. 062/435-323.
(293327)

ИЗДАЈЕ се намештен стан од
40 квм, у Книћаниновој улици.
Тел. 064/224-16-25. (293428)

ИЗДАЈЕМ намештен стан на
новој Миси за самце. 063/83956-81, 013/370-398. (293376)

ТЕСЛА, двособан стан издајем, ТА пећ. 064/850-70-01.
(293449)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан у
центру, 120 евра. Тел.
064/314-00-68. (293312)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм, на 10
ари дворишта, центар.
064/948-71-22. (293454)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Тесли. Тел. 063/80559-36. (293443)

ИЗДАЈЕМ трособан стан од 70
квм, у Карађорђевој 2.
065/333-83-90. ()293456)

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.
Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
ПОЛУНАМЕШТЕН стан, гарсоњера, у насељима: Зеленгора,
Станком, Пепељаре. Тел.
066/352-304. (293354)
ИЗДАЈЕМ два апартмана по
четири кревета, са кукхињом
и купатилом, wi/fi, клима. Тел.
064/472-84-72. (293378)
ИЗДАЈЕМ двособан 60 квм,
ненамештен стан на Тесли,
градско грејање. 062/435-323.
(293327)
ИЗДАЈЕМ намештен стан, центар, одмах усељив, wi/fi, кабловска, повољно. 060/69188-23. (293451)
НАМЕШТЕН једнособан дворишни, ТА, код Хотела „Тамиш”, 90 евра. 064/122-48-07.
(293463)
ИЗДАЈЕМ намештен стан, 48
квм, I спрат, Тесла, ТА, звати
од 17 до 20 сати. 066/801-7440. (293468)
ИЗДАЈЕМ стан преко пута Биг
парка. 013/631-423, 066/63142-31. (293479)
ИЗДАЈЕМ празан стан у центру, 34 квм. 064/134-06-08.
(293407)
СТАН 62 квм, намештен, грејање централно, две климе, цена
150 евра, у Иве Курјачког 70-в.
065/205-10-52. (293476)

ЛОКАЛИ
ЛОКАЛ за издавање, 17 квм,
Стрелиште. 063/478-480. (292791)

ПОТРЕБАН взач Б категорије
до 50 година , за доставу хране у Панчеву. 064/187-98-10.
(293321)
ПОТРЕБАН радник за рад у
магацину у Панчеву. Desanio.
060/413-80-58. (293450)

ИЗДАЈЕМ ЛОКАЛ у строгом центру
града, 2 х 32 квм, са два улаза,
два мокра чвора, два струјомера,
са одвојеним водомером.
Локали су спојени а постоји могућност и одвојено.
За све информације упитати на
тел. 064/807-09-01.
(292958)
ИЗДАЈЕМ локал 25 квм у центру, преко пута нове Поште.
064/949-56-06. (293245)
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (293019)
ЦЕНТАР, продајем пословни
зграду 720 квм, на 5,5 ари,
може замена. 064/143-52-98.
ПРОДАЈЕМ пословни простор
у центру, 215 квм, са властитим паркингом. 060/043-52-98.
ИЗДАЈЕМ сутерен 3 м висина,
110 квм, за радионице и остало. 063/179-01-78. (293353)
АУТО-ПЛАЦ на Новосељанском путу, издајем. 063/17901-78. (293353)
ИЗДАЈЕМ локал погодан за
мењачницу у најстрожем центру. 064/267-72-17. (293400)
ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ Змај јовина 2. 065/853-93-29. (293429)
ЦЕНТАР код Максија, локал,
80 квм и башта 16.000 евра.
063/237-72. (293437)
ИЗДАЈЕМ два локала од 18 и
12 квм у центру Панчева.
066/866-49-00. (293480)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНЕ раднице за продају у припреми, у локалу брзе
хране, са или без искуства.
065/900-50-08. (293482)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије за превоз житарица.
Може и млађи пензионер. Инфо. на моб. 064/367-96-97 (СМС)

ПОРЕРБНЕ 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 Лесковац”.
063/897-55-04. (293368)

ПРЕВОЗ камионом дипером
до 2 кубика, шљунак, песак,
сејанац, ризла. Утовар и одвоз
шута. 064/505-62-44. (292990)
ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација ТВ-а.
064/866-20-70. (293258)

ПОТРЕБАН возач Ц категорије
и магационер за посао у Панчеву. 063/376-820. (293427)
ПОТРЕБАН сервисер са искуством и без, сервис „Ђурић”,
064/643-36-57. (293390)
ПОТРЕБАН магационер у пекари. 063/606-330. (293431)
ПОТРЕБНА радница и продавачица за рад у пекари.
062/404-144. (293457)
ПОТРЕБНА продавачица у пекари. 063/606-330. (293431)
ГОЛУБ такси тражи диспечера
таксија. Предност радно искуство у таксију и познавање града Панчева. Контакт: Марија
Симоновић, 060/663-64-63,
радним данима од 8 до 16 сати.
ПОТРЕБНА особа за рад са
средњом медицинском школом или зубни техничар, са
три године радног искуства,
које уписано. 062/161-09-52.

ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке бојлера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88. (292787)

ПОСАО

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења судопере, купатила, адаптације, поправке, замене, повољно. 013/331-657, 064/49577-59. (293424)

ФИРМА OLEON DOO потребан радник за прераду уљане
репице и соје, у погодну у
Панчеву. Контакт 062/567310, 0673/567-434. (293442)

Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844

ЛОКАЛ, продаја, центар, 18
квм, сређен. 063/489-958. (29
ИЗДАЈЕМ два локала код Зелене пијаце. 063/217-130. (292995

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

ПОТРЕБАН помоћни радник у
пекари. 063/606-330. ((293431)

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

ИЗДАЈЕМ локал, Стрелиште,
центар, код Gomexa smartblok, 35 квм. 064/006-43-33. (

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

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

ПОТРАЖЊА
КЛИМА, сервис и монтажа.
065/305-73-92. (293466)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ радови, брзо, педантно, повољно. 065/523-02-73. (293423)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до
два кубика. 064/664-85-31,
013/342-338 (СМС)
НЕГА и помоћ старијим особама, неговатељица са искуством. Оливера. 060/037-2081. (293133)

ВРШИМ превоз, чистим подруме, таван, шупе, дворишта,
гараже, рушим куће и старе
објекте. Повољно. 063/196-5456, 061/130-44-33. (293383)

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

063/897-55-04
(4/293090)

ВОДОИНСТАЛАТЕР; реновирањње купатила, вентили, славине, одгушење канализације.
061/193-00-09. (293334)
ПОТРЕБАН мајстор за машинско малтерисање са искуством. 064/448-69-01. (293444)
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09. (292603)

Taksam invest

d.o.o.

ИЗДАЈЕМ једноипособан намештен стан на Котежу, преко
пута Лидла. 065/610-45-23.
(293319)

DIREKTNA PRODAJA STANOVA

СТАН, Содара, рафинеријске
зграде, 46 квм, ЦГ, кабловска,
намештен, издајем. 063/281464. (293289)

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.

Pančevo, Ružina 14

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

Петак, 17. јул 2020.

ОГЛАСИ

ПОТРЕБНИ

инструктори за A и Б
категорију
(више извршилаца)

Телефон 013/33-43-45
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marketing@pancevac-online.rs

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ и крпљење
купаћих када, 33 године искуствa. Www.baltokad.co.rs
011/288-30-18, 065/347-55-02.
ПРЕВОЗ малим камионом:
шљунка, песка, сејанца, рушење
објеката, рашчишчавање терена
са утоваром и одвозом. Најповољније у граду. 060/425-54-43.
СЕЧЕЊЕ и орезивање дрвећа
камионом за рад на висини.
060/366-65-57.(292728/29)
ШЉУНАК, песак, сејанац, ризла,
превоз већим камионима, ископ
мањим и већим багерима, рушење кућа. 063/218894.(292728/29)
РАЗБИЈАЊЕ и сечење бетона,
зидова са одвозом шута, набијање терена вибро плочом.
064/648-24-47. (292728/29)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу, металне
подупираче, мешалице за бетон.
064/351-11-73. (293263)
РАД виљушкаром и телехендером
по свим теренима на утовару и
истовару робе. 064/648-24-50.
КЛИМЕ, сервис, монтажа, сервис беле технике, електро инсталације. 060/521-93-40.

МАРИЈА МАТИЈЕВИЋ
1936–2020.
Преминула 9. јула 2020, сахрана је обављена на Католичком
гробљу, 11. јула 2020.
Син ИВАН, ћерка НАДА, снаја ВЕРИЦА, унуци ЛУКА и МАРКО,
унука ДРАГАНА, праунука ЗАРА и сестра НАДА
(20/293265)

СЕЛИДБЕ

ДРВА, буква, багрем, цер:
услужно сечење, цепање, уношење. 064/357-82-08. Босанац. (291483)
КОСИМ траву тримером, дворишта, воћњаке и остали коров, повољно. Зоран. 064/43812-46, 061/683-67-48. (293233)

ДОО „SILEX” Панчево,
расписује

КОНКУРС
за радно место:
комерцијални директор
Услови: ВСС/ВС; пожељно
искуство у радус а материјалима за завршне радове у грађевинарству.
Пријаве на email:
office@silex.rs
(5/293391)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња,
одржавање воде, канализације, кабине, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76. (293236)
УСЛУЖНО печем ракију, Војловица, Шандора Петефија
62. Тел. 065/545-58-65,
064/384-54-64. (293239)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, демит
фасаде, повољно, пензионерима попуст. 061/626-54-06.
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, гипсарски радови, спуштени плафони, преградни
узидови... 061/191-25-32. (293270)
ЧИШЋЕЊЕ олука, замена поломљеног црепа, висински радови. 065/535-24-56. (293452)

PAN STUDIO: молерски радови, гипсарски радови (спуштени плафони, преградни зидови...), уградња 23 Д гипсаних
панела, уградња декоративног
камења. Www.panstudio.rs
061/134-97-11. (293270)
ТЕПИХ СЕРВИС Путник, дубинско прање тепиха и намештаја.а 302-820, 064/129-6379. (293436)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, стиропор,
бавалит фасаде, 063/865-8049. (293300)
БЕТОНИРАЊА дворишта, рушења објеката, ископи, кошење,, обарање стабала, повољно. 060/035-47-40. (293298)
РАДИМО све физичке послове, рушења кућа, шупа, зидова, кошење, бетониање.
064/122-69-78. (293298)
РУШЕЊА старих кућа, зидова,
одношење ствари, бетонирања, обарање дрвећа. 063/70461-60. (293298)
МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија,
гипс, обраде око прозора,
комплетне адаптације.
063/893-39-94. (293295)
ОДГУШЕЊЕ канализације, кухиња, купатила машинским
путем. 062/640-741. (293288)

НЕГА старих, болесних и инвалидних лица. 063/868-04-51.
ВРШИМ све врсте молерских
радова брзо и квалитетно, глетовање, кречење и фарбање
столарије. Александар.
062/186-89-49. (293306)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, адапртације
купатила, сервис, повољно.
063/115-71-67. (293392)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар, 064/157-20-03.
ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером до
два кубика. Лаза. 065/334-2338. (293380)
КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством квалитетно,
педантно, повољно. 064/25251-75, 062/153-37-06. (293415)
ИЗБАЦУЈЕМ и одвозим стари
намештај и старе ствари, повољно. 061/130-44-33. (293383)
РАДИМ физичке послове, утовар, истовар, шут, угаљ, дрва,
итд. 060/143-62-10. (293453)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН

КОШЕЊЕ дворишта, воћњака,
плацева тримером. 064/93252-86. (293254)

ТРАНСПОРТ

НЕМАЧКИ: часови свим узрастима, преводи, припрема за
полагање свих нивоа знања.
061/656-04-04, 352-892. (293324)
КАЗАН за ракију, ложишта,
табарке, луке, дна, мешачи.
331-586, 063/805-74-60. (293317)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, поставка ламината. 061/28366-41, 062/976-18-42.
СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници, повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (293296)

Тел. 061/288-28-38

БОМБОНЧИЋ
Заједно смо се уткали у нашу младост, у вечни сјај неке далеке звезде... Прошло је, одмори се... добри дечаче...

БОРИС

Последњи поздрав

Тел. 064/444-66-74
ЕЛЕКТРИЧАР ради инсталације,
бојлере, индикаторе, ТА пећи,
белу технику. 060/521-93-40.
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,
063/811-74-89, Јовичин.
ТВ СЕРВИС „Тесла електроник”,
све на једном месту. 060/078-4789, 065/778-47-89.
КЛИМЕ свих типова и произвођача, сервисирамо, поправљамо
и уграђујемо са гаранцијом.
Овлашћени сервис. „Фриготехник”, 013/361-361, 064/122-68-05.

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

МИЉАНУ
ИВИЦА, БОРКА, МИКА, СЕКУЛА, АРДАЛА и МРКЕЛА
(76/293381)

Последњи поздрав

11. јула 2020. напустио нас је наш драги супруг,
отац и деда

(8/292091)

ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање намештаја, аутомобила.
Наташа. 060/361-47-41,
066/361-474, 013/361-474. (293117)

СЕЛИДБЕ, екипа радника, превоз, одвозимо непотребне ствари. 064/280-30-16, 063/731-7767.Владимир.
ПРЕВОЗИМ кипером песак,
шљунак, сејанац, одвозим шут.,
064/354-69-94. (293477)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке;
ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита. 063/81620-98, 013/351-498.

МИЉАНУ
ПОПОВИЋУ
од маме и брата
(109/293481)

ВАСА ПЕТРОВ
1951–2020.

Последњи поздрав куму,
великом звездашу

Заувек ћеш бити у нашим мислима и срцима.
Твоји најмилији: супруга КАТА, син МИША
и ћерка ДАЦА са породицама

РАЗНО

(97/193421)

УСТУПАМ горбно место на старом православном гробљу. Тел.
013/258-09-86. (293271)
АКО си усамљена, желиш брак,
јави се. 064/437-63-59. (293355)

МИЉАНУ
ПОПОВИЋУ

ТУРИЗАМ

од кумова ШАРИЋА
(86/293396)

СМЕШТАЈ за 2 – 4 особе, бања
Врујци, Слоба. 064/438-12-35.
АПАРТМАНИ на главном језеру у Белој Цркви. 061/153-9558. (293122)

НЕДА ВУКОВИЋ
TРАЖИМО УЛИЧНЕ
ПРОДАВЦЕ НОВИНА

Због повећаног обима посла ДОО „Еко Мабер Инжењеринг” из Панчева запошљава више извршилаца за позиције:

19. I 1940 – 9. VII 2020.
Воле те заувек твоја ћерка ДРАГАНА,
унук ВЕЛИМИР и зет РАДЕ
(15/293259)

• ВОЗАЧ Ц и Е категорије
• РУКОВАОЦ ГРАЂЕВИНСКИМ МАШИНАМА
• ГРАЂЕВИНСКЕ РАДНИКЕ
Пријаве и CV послати на ekomaber@gmail.com или
доћи лично у седиште фирме у Ул. Спољностарчевачка 153, Панчево

Потребни радници за рад у фирми
CBS TAMIŠ MEAT DOO

Потребно је пет мушкараца и пет жена
На разговор је потребно доћи лично у фирму CBS TAMIŠ
MEAT DOO, Ул. Македонска 179 (стара Миса), Панчево,
радним даном од 10 до 14 сати.

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

FASHION / pored

TRGOVINE

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Града Панчева
обавештава заинтересовану јавност да је дошло
до техничке грешке приликом оглашавања датума
јавних презентација Урбанистичких пројеката у
јавном гласилу „Панчевац” од дана 10. 07. 2020.
године. Техничка грешка се односи на датум почетка јавних презентација, тако да треба да стоји
да је почетак јавних презентација 17. 07. 2020. године уместо 10. 07. 2020. године.

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај обавештава заинтересовану
јавност да је дошло до техничке грешке приликом оглашавања излагања на јавни увид Нацрта Плана детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање
опасног отпада на делу кат.парцеле бр.3576 КО Војловица, у оквиру комплекса НИС „Рафинерија нафте Панчево”
у Панчеву, у јавном гласилу „Панчевац” од дана 03. 07.
2020. године. Оглашен је јавни увид за наведени План, а
треба да стоји и јавни увид за Стратешку процену утицаја
ПДР-а за изградњу складишта за привремено одлагање
опасног отпада на делу кат.парцеле бр.3576 КО Војловица
у оквиру комплекса НИС „Рафинерија нафте Панчево” у
Панчеву на животну средину, која је саставни део Плана.
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10. јула 2020, у 67. години, напустила нас је наша
водиља

Заувек са тобом

ДАНИЦА БУКУР
рођ. Марјанов

СЛАВА ТИМАРАЦ
ЈОВАНОВ

СЛАВА ТИМАРАЦ

16. II 1954 – 10. VII 2020.

1954–2020.

Рочка, отишла си из наших живота али остајеш у
нашим срцима и души.
Братичине ВЕРИЦА ЈОВИН и ЗАГА РУСОВ
са породицама
(45/293307)

Нема речи, нема утехе, остаје нам снага коју си
нам давала да је следимо. Бићемо јаки како си
нас учила, а ти ћеш нас чувати као и увек.
Вечна ти слава.

Твоје: ГРОЗДА, НАДА, ДИЋА, СНЕЖА,
АЛЕКСАНДРА и ГОРАНА

Супруг САВА, син ВЛАДА и ћерка ЈЕЛЕНА
(28/293279)

(11/293255)

Почивај у миру

ДАНА БУКУР
Последњи поздрав тетки од ЗОРЕ са породицом
(26/293278)

СЛАВА ТИМАРАЦ ЈОВАНОВ
16. II 1954 – 10. VII 2020.
Наша звезда водиља, једна непоновљива јединствена. Сада си наш анђео који нас чува.
Вечна ти слава, почивај у миру мама.
Ћерка ЈЕЛЕНА, зет МИЛАН
и унуци ОГЊЕН и ДОРОТЕА

СЛАВА ЈОВАНОВ ТИМАРАЦ
Заувек ћеш живети међу нама, јер вољени никада не умиру све док
живе они који их се сећају.

ДАНА БУКУР

Колектив ПУ „Дечја радост” Панчево

Последњи поздрав тетки од ЛЕЛЕ са породицом

(41/ф)

(27/293278)

(10/293255)

14. јула 2020. изненада је преминула наша драга

СЛАВА ТИМАРАЦ ЈОВАНОВ
16. II 1954 – 10. VII 2020

СЛАВА ТИМАРАЦ ЈОВАНОВ

Мама, кога ћу ја сад да изненадим када дођем. Тако си брзо отишла. Ову битку смо сви водили са тобом. Нешто је било јаче, није нам дало да је победимо. Ми не дамо да одеш, са нама си борцу наш.
Почивај у миру мама, вечна ти слава.

Јединствена и бескрајна са неба нас сада гледа
једна више звезда сјајна.
Памтиле бисмо те и да ниси отишла.
Последњи поздрав нашој Слави.

Твој син ВЛАДА са девојком и унука СОФИЈА

ТИЈАНА, НЕНА, ЈОЈА, САШКА и ЈЕЛЕНА

(12/293255)

(43/293301)

СЛАВА
ТИМАРАЦ
ЈОВАНОВ
Тетка, једина утеха је
што си отишла код родитеља и сестре, а ми
ћемо се сада пазити још
више. Почивај у миру.
Сестрић СРЂА
са породицом

БРАНИСЛАВА ЈАНЧИЋ
рођ. Дејановић
1943–2020.
Ожалошћене породице: ЈАНЧИЋ,
СУСЛОВ и ДЕЈАНОВИЋ
(105/293458)

(65/293359)

Последњи поздрав
куми

СЛАВА ТИМАРАЦ ЈОВАНОВ
16. II 1954 – 10. VII 2020.
Зашто тако брзо и тако изненада? Нема одговора, нема утехе. Сестро почивај у миру. Вечна ти
слава.

СЛАВИ
ТИМАРАЦ
ЈОВАНОВ

Брат СЛАВКО, снајка БУБА,
братанци МАРКО и БАНЕ

ЖИВА, БОЈАНА,
НИКОЛА и СЛАЂАНА

(14/293255)

(63/293357)

СЛАВА ТИМАРАЦ ЈОВАНОВ

СЛАВА ТИМАРАЦ ЈОВАНОВ

У нашим срцима заувек ћеш имати посебно место.
АЛЕКСАНДРА и ДУШАН

Заувек ћеш остати у мом срцу, и док живим бићеш у мојим мислима.
Твоја ПАВИЋКА

(38/293293)

(39/2932293)

Последњи поздрав
нашој

Последњи поздрав
нашој драгој

Последњи поздрав
драгом комшији

Последњи поздрав
ћалету

РАШИ
СЛАВИ
СЛАВА ЈОВАНОВ
ТИМАРАЦ

СЛАВА ТИМАРАЦ ЈОВАНОВ

Последњи поздрав од
породице ВУКАШИНОВ

Прерано си отишла, оставила нас да тугујемо.
Заова ЗЛАТА

(42/293299)

(13/293255)

16. II 1954 – 10. VII 2020

од ЈЕЛЕНЕ
и ДУЛЕТА
(61/293348)

МИХАЈЛУ
ОРСИЋУ

СЛАВИ

од МАМУЗИЋА

Породица
КЕЦИЋ

од синова РАЈКА
и НИКОЛЕ
са породицама

(60/293348)

(48/293320)

(62/293350)

Петак, 17. јул 2020.

Последњи поздрав
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9. јула 2020. године изненада је преминуо наш драги

МИЛОРАДУ ПРАЛИЦИ

СТАНКО СТАНОЈКОВСКИ

После краће болести преминуо је наш драги

1953–2020.
С тугом и болом опраштамо се од њега.

од супруге РАДЕ и синова ДЕЈАНА
и ДУШАНА са породицама

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

(92/293411)

(2/293245)

ПРЕДРАГ ЗЕЛЕНОВИЋ
6. XI 1969 – 10. VII 2020.
Хвала за све што си учинио за нас, ми настављамо где си ти стао.

Последњи поздрав
Последњи поздрав нашем пријатељу,
добром и искреном човеку

Твоји: супруга МОНИКА, деца МАРИЈА, ДУШАН
и МАРИО и снаја ЈЕЛЕНА
(8/293252)

Последњи поздрав мом сину

МИЛОРАДУ ПРАЛИЦИ

МИЛОРАДУ
ПРАЛИЦИ

Никада те неће заборавити пријатељи:
МИЛЕ, СЛАЂА и БАТА

Рукометни клуб
„Динамо”

(102/293441)

(93/293412)

СТАНКО СТАНОЈКОВСКИ
Драги наш брате,
не постоје речи да опишемо колико ћеш нам недостајати.
Велика је празнина у нашим срцима.
Волимо те пуно.

ПРЕДРАГУ

Сестре МИЛЕВКА и ЈАНКА и брат МИЈАЛЧЕ

од мајке ЈУЛКЕ, сестре БОЈАНЕ и њене деце

(3/293245)

(7/293252)

Последњи поздрав

Последњи поздрав
комшији

Последњи поздрав

Последњи поздрав
драгом пријатељу

МИЛОРАД ПРАЛИЦА
Последњи поздрав од породице ОБРАДОВИЋ
(96/293420)

НЕВЕНКИ
КЕНДЕРЕШКИ

СТАНКУ СТАНОЈКОВСКОМ

Комшије: ПЕРИЋ,
РАЈШИЋ и ВУЈОВИЋ

Умрла је наша мајка и бака

ПРЕДРАГУ
ЗЕЛЕНОВИЋУ

од породице МОМЧИЛОВ

од породице
КРСТЕВСКИ

Породица
НИКОЛИЋ
ГРУЈЕВИЋ

(88/293403)

(9/293253)

(91/293409)

(50/293336)

Последњи поздрав
драгој

ПЕЂИ

Последњи поздрав драгом пријатељу
Последњи поздрав колеги и пријатељу

ЗУЗА ЈАНИЋ
1937–2020.

СТАНКУ СТАНОЈКОВСКОМ
СНЕЖА и МЛАДЕН са породицама
(100/293434)

ЗУСКИ

(29/293280)

Породица РАДУЛАЦ СНЕЖАНА,
ДРАГАН и СЛОБОДАН

АЛЕКСАНДРУ ТАСЕВСКОМ
Последњи поздрав комшији, муштерији и другару

10. јула 2020. преминула је наша драга
од породице
ДОДИЋ

Твој „Зооцентар”

(103/293446)

(82/293389)

Последњи поздрав најбољем другу и колеги

АЛЕКСАНДРУ ТАСЕВСКОМ
НАДА ВИШЊИЋ

Колектив „Рубин”-а
(83/293389)

1931–2020.
Сахрана је у најужем кругу обављена 11. јула
2020, на Новом гробљу у Панчеву.

Почивај у миру и нека те анђели чувају.

Ожалошћени: син ДРАГАН, снаја ИВАНКА и
унуке ИВАНА и ЈЕЛЕНА

БИЉА, ИВАНА
и БОГДАН

(23/293273)

(110/293483)

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

АЛЕКСАНДРУ
Твоја ОЛГА ОЉА
(84/293389)
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13. јула 2020. године, изненада нас је напустио наш вољени супруг и отац

ВЛАСТИМИР МАРКОВ
1949–2020.
Сахрана је обављена 15. јула 2020. године, на гробљу Котеж у Панчеву.
Твојим одласком настала је велика туга и празнина.
Ожалошћени: супруга ЗОРИЦА и син ЗОРАН
(77/293385)

Са великом тугом опраштамо се од нашег
драгог кума, доброг човека и пријатеља

Последњи поздрав зету

ВЛАСТЕ МАРКОВА
дипл. економисте у пензији
Тихо и нечујно отишао си из наших живота, али остајеш вечно у нашим срцима.
Почивај у миру драги наш куме.

ВЛАСТИМИР МАРКОВ

ВЛАСТИ

С поштовањем СТОЈАН и ДУШАН
ТЕГЕЛТИЈА са породицом

ЉУПЧЕ и МИРА
(78/293385)

(51/293338)

Оставио нас је добар човек, широке душе и великог срца.
Не можемо речима описати наш губитак, бол и тугу поводом његове смрти.
Нека му је лака црна земља и вечни покој у царству небеском.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Последњи поздрав комшији и пријатељу

Последњи поздрав зету

Кумови СЛАДА и НЕБОЈША
(53/ф)

Последњи поздрав
комшији

ВЛАСТИ МАРКОВУ

Последњи поздрав зету

Породици искрено саучешће.
Породица ЈОСИПОВИЋ
(98/293426)

Последњи поздрав драгом зету

ВЛАСТИМИРУ МАРКОВУ
ВЛАСТИ

ВЛАСТИ МАРКОВУ

од стрица ВЛАДЕ ЦВИЈИЋА
са породицом

од породица
БОЖИЋ,
КУЗМАНОВИЋ
и РАДОСАВАЦ

(79/293386)

(85/293393)

од СНЕЖАНЕ БИЋА са породицом
(87/293399)

ВЛАСТИ
од ДРАГАНА ЦВИЈИЋА са породицом
(99/293430)

Петак, 17. јул 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав
ћерки и сестри
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Збогом моја

МИЛИЦИ
ПАВЛОВ

ВЛАСТИМИР МАРКОВ

1968–2020.

КОСО

Твоји најмилији
(81/293388)

Последњи поздрав Власти од сестре ЉУБИНЕ, сестрића
ВЛАДИМИРА и сестричине ЈЕЛЕНЕ са породицама

Последњи поздрав
мојој мајци

Успомену на тебе и стих песме „Нисам те се нагледао, нисам те
се наљубио – тако брзо све је прошло, ја сам тебе изгубио”,
увек ће ме пратити.
Твој МИЋА

(59/293347)

(49/293332)

Моја најдража, највољенија, моја „родила ме тетка”

Обавештавамо родбину
и пријатеље да је 13. јула 2020. преминула наша драга и мила

После дуге и тешке болести преминула је наша

МИЛИЦИ
ПАВЛОВ
1968–2020.
Твој син
АЛЕКСАНДАР

КОСА РЕЉИЋ
6. XII 1939 – 13. VII 2020.

(80/293388)

Последњи поздрав драгој

КРИСТИНА ГАЈАН
1955–2020.

(35/293287)

Последњи поздрав
драгом пријатељу

Последњи поздрав
драгој

КРИСТИНИ ГАЈАН
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

1939–2020.
конобарица у пензији
Ожалошћени: сестра
МИЛЕВА и зет БРАНКО
АВРАМОВИЋ
(57/293349)

Памтићемо твоје добро, било га је много!

МИЛИЦИ
ПАВЛОВ
Никада те нећемо заборавити. Нека те анђели
чувају.

Вољеној комшиници

КОСА РЕЉИЋ

(58/293349)

Вољена супруга и мајка преминула је 11. јула, али ће заувек
живети у нашим срцима.
Ожалошћени: супруг ПАВЛЕ, ћерка АНА
и син ЈАН са породицама

Хвала Ти тетка за сву љубав, нежност, пажњу, мажење,
пољупце, лепе речи, савете, подршку, забринутост...
све си делила са нама, присутна у сваком тренутку.
Пуно те волимо, заувек ћеш бити у нашим срцима, свакодневно у нашим мислима.
Твоја сестричина ЗОРИЦА, зет ДРАГАН
и унуци ВЛАДИМИР и НЕВЕНА

тетка КОСИ

КОСО
почивај у миру!

Тетка МИРА, теча САВА
и брат САША

од њених КРСТИЋА

ЗОРА и ГОЦА са породицом

(90/(293408)

(104/293455)

(67/293364)

Обавештавамо родбину и пријатеље да нас је 10.
јула 2020, у 91. години, напустила наша мајка,
бака и прабака

СЕЋАЊЕ
18. јула навршава се двадесет девет година од
смрти нашег вољеног сина и брата

ХЕРМИНА ХРЋАН

ДЕЈАНА БАЧВАНСКОГ

Породица ОБРАДОВИЋ

ВЛАСТИ
МАРКОВУ

(36/293287)

Напустила нас је наша

ЈАСМИНА и МИЛАН
ТРИФУНОВИЋ
са породицом
(75/293379)

Последњи поздрав

Хвала ти за све године дружења.
Твоје колегинице из Девизне дирекције
Привредне банке Панчево

Успомену на њу чувају ћерка ХЕРМИНА
и син КАРЛО са породицама

Много је година прошло откако није са нама
твоја племенитост, доброта и љубав.
Прерано си отишао, али ћеш заувек остати у нашим срцима.
Твоји најмилији

(66/293361)

(68/293365)

(101/2934389

Сахрањена 13. јула на Католичком гробљу.

КРИСТИНА ГАЈАН

Напустио нас је наш драги кум

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 9.
јула 2020. преминуо наш вољени

ВЛАСТИ

Навршило се једанаест тужних година од
смрти

Оставио си трагове
који се не бришу и
сећање које не бледи.
БРАНКА ПЕРИЋ
са породицом
(107/293470)

ДАНИЦА
ПРОДАНОВ

ДОБРИВОЈЕ ДЕНЧИЋ

ВИШЕСЛАВ ВИДИЋ

Нека почива у миру, а ми ћемо га се сећати по
доброти и ведром духу.

300-820, 300-830

Остајеш у сећању
твоје тетке ЗОРИЦЕ
са породицом

Прошле су године,
али и даље много недостајеш.
Ћерка САЊА и син
ЗОРАН са породицама
и заова КАТИЦА

(108/293475)

(106/293462)

ПРЕДРАГА
ЈОЦИЋА

Породица ДИМКОВИЋ

Ожалошћени: син ВЛАДАН и ћерка
СЛОБОДАНКА са породицама

(5/293247)

(19/293264)
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18. јула 2020. навршава се шест месеци откада са нама није наш вољени

16. јула 2020. године навршава се једанаест година од растанка са нашим сином и
братом

Панчево, Милоша Требињца 34
ДОСТУПНИ 24 сата

СЕЋАЊЕ

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

РАДОСЛАВ ВУКАСОВИЋ РАДЕ

У суботу, 18. јула 2020. дајемо шестомесечни помен

Увек ћеш остати у нашим срцима и нашем сећању. Недостајеш нам бескрајно.

ПРЕДРАГОМ ЈОЦИЋЕМ

Твоји: супруга КАТА, ћерка ЛИДИЈА и син МИЛАН са породицама
(64/293358)

Протекло време није умањило бол, тугу и
сећање на тебе сине.
21. јула 2020. навршава се петнаест
тужних година откако те нема, наш
вољени

ДРАГАНУ РАДОВИЋУ

Воле те: тата, мама и сестра
(18/29322262)

ПЕТАР
ПАЈКО
20. VII 2016 – 20. VII 2020.

Увек ћеш бити у нашем сећању.
Твоји најмилији

Био си вредан и частан човек, чувар
своје породице, велики отац, супруг и
поносни деда.

КАРЛО ТОТ

(30/293281)

14. јула 2020. године навршава се четрдесет дана откада није са нама наш најмилији дедица

Заувек си остао у нашим срцима.
Твоји најмилији

Заувек у мислима,
молитвама и срцима
твојих најмилијих

(34/293286)

(40/293294)

У суботу, 18. јула навршава се шест месеци
откако нас је напустила наша драга мајка

МИРОСЛАВКА СТОЈИЛКОВИЋ
Време пролази, бол и туга не престају. Пуно нам
недостајеш.
Сестра ЉУБИНКА и зет МИЛАН,
СУНЧИЦА и ЖЕЉКО
(17/293261)

18. јула навршава се годину дана откако није са
нама наш

СЕЋАЊЕ

ЈОВАН ЦИЦУЉ
1936–2020.
Твоји: ћерке ДРАГАНА и ГОРАНА, унуке и унук
МАША, ТАРА, АЛЕКСА, САЊА и зет ЗОРАН
(71/293373)

ЗОРИЦА
УГЉЕШИН

ЖАРКО СТОЈКОВИЋ
1951–2019.

СТЕВКА КОСТЕВСКИ

Осам година није са нама наша драга

3. VII 1935 – 21. I 2020.

Сећања некад стварно нису довољна...
Недостајеш много.

Од породица
УГЉЕШИН и БУКУР

Твоји: супруга ЈАСМИНА и син ГОРАН
(16/293260)

(37/293291)

Хвала ти за сву пружену љубав и подршку
у животу.

Петогодишњи помен

Твоји: ћерка БРАНКА и син ЗОРАН
са породицама

СЛОБОДАНКА МАНДИЋ

(95/293418)

1950–2012.
Не постоји време које доноси заборав, нити сећање у којем тебе нема.

ИВАНКА МАЛЕНОВ

22. јула, у 11 сати, на Старом гробљу, обележавамо четрдесет дана од смрти наше вољене

ИВО
КРАЈИНОВИЋ

МИЛАН, КАЋА, ДЕЈАН, САЊА и АЦА
(52/293339)

16. јула 2020. навршава се годину дана откада
ниси са нама, али си у нашим мислима.
Твоја деца са породицама
(1/293229)

16. VII 2015 – 16. VII 2020.
Сећање на наше драге

Осам тужних година без мојих дивних родитеља
Породица

РУЖИЦЕ ЧАКАЛИЋ

НЕСТОРОВИЋ

Увек ћеш бити са нама.

Твоји најмилији
(89/293404)

ЕРДЕЉАН

(69/293365)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
РАТИСЛАВА

МИЛИЦЕ

19. VII 2010 – 19. VII 2020.

18. VI 2015 – 18. VI 2020.

Ваша снаја МИЛИЈАНА, унук ВЛАДА
и унука ВЕСНА са породицама
(46/293311)

МИРОСЛАВ
СТЕВАНОВИЋ
Фалиш ми.
Твоја БИЉА
(94/293416)

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

ЈОВИЦА

МАРИЈА

4. III 1933 – 6. VII 2012.

16. V 1939 – 20. II 2013.

Мили, најдражи, вољени мама и тата недостајете ми пуно.
Увек сте у нашим срцима.
Ћерка ЗОРИЦА и зет ДАРКО
(31/293283)

Петак, 17. јул 2020.

19. јула 2020. навршава се година откада нас је
напустио наш драги

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Драгом сестрићу

МАРКО БРОЗОВИЋ

ПЕКЕЧ ГОРАНУ

2019–2020.
Годишњи помен одржаћемо у суботу, 18. јула,
у 11 сати, на Старом православном гробљу.
За њим тугују: брат ДУШАН и снаја ЗОРИЦА,
сестрић ИЛИЈА са породицом, сестре МИЛЕНА
и АНКА са породицама као и остала родбина и
пријатељи

23. јула 2020. године биће три године
од одласка мог тате

Волимо те и тугујемо за тобом.
Почивај у миру.
Тугују: тетке ЗОРА и СТАНОЈКА, теча САВО и РАДЕ
са породицама
(72/ф)

(56/293346)

У среду, 22. јула 2020, навршава се четрдесет дана откада није са нама супруга, мајка и бака

БОЖИДАРА ЛОЈАНИЦЕ
МИЋЕ

Прошло је шест месеци

\

С љубављу и тугом твоја МИРЈАНА
(6/293248)

ГОРА ДОНЧОВСКИ
12. IV 1949 – 13. VI 2020.

ГОРАН ПЕКЕЧ

Ожалошћени; супруг МИЛОСАВ, синови ДЕЈАН
и СИНИША, снаја СЛАЂАНА и унук ВУК
(44/293304)

23. јула 2020. навршава се четрдесет тужних дана
од смрти наше вољене

Гого, никад те нећемо заборавити.
Време пролази, а бол и туга остају.

У четвртак, 23. јула 2020, у 11 сати, на Новом гробљу,
даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом

Почивај у миру и нека те анђели чувају.
Тугује тетка МАРА и теча МИЛОШ са породицом
(73/ф)

У суботу, 18. јула, у 11.30, даваћемо шестомесечни помен нашем драгом оцу, сину, брату и
унуку

ЉИЉАНЕ ВУЈИЋ
Тога дана, у 10.30, ћемо посетити њену вечну
кућу.
Волимо те.
Твоји: САНДРА и САША са породицама

МИОДРАГУ МАКСИМОВИЋУ
МАКСИ

(55/293345)

19. јула навршава се годину дана од смрти нашег
Дани пролазе, туга не престаје.
Неутешни: мајка ТЕРЕЗА, брат ЗОРАН, супруга ЗЛАТА,
син ЗЛАТКО и ћерке МАЈА и СОЊА са породицама
(25/293277)

АНЂЕЛКА
МИЈАТОВ
1942–2020.
У суботу, 18. јула дајемо шестомесечни
помен нашој драгој
мајци и баки
Твоји најмилији

22. јула 2020. године навршава се шест месеци

(22/293269)

ЛАЗАР СТОЈМИРОВ
1937–2020.
Много нам недостајеш.
Супруга РАДМИЛА и ћерка СНЕЖАНА са породицом

18. јула, у 11 сати, на
Новом гробљу, даваћемо годишњи помен

ПЕКЕЧ ГОРАНУ
Не постоји време које носи заборав, заборава
нема, увек си у нашим мислима, сећањима и у
свакој сузи која падне.
Недостајеш превише.
Бескрајно те воле и за тобом пате: деца ДУШАН
и МИЛЕНА, родитељи МИЛАН и ЂУЛА, брат
РАДОМИР са породицом, сестра МИЛИЦА са
породицом и бака САВА

Помен ће се одржати 18. јула, у 11.30, на Старом
православном гробљу.

(47/293316)

(70/293367)

(4/293246)

Шест месеци није са
нама моја мајка, бака
и прабака

СЕЋАЊА

МАЛИНОВИЋ

ДРАГА КАЛАБИЋА

У суботу, 18. јула, у 10 сати, дајемо полугодишњи
помен нашем драгом

С љубављу и тугом твоја породица

ПОМЕН
нашем драгом

Шестомесечни
помен

МИХАЈЛУ
АЛЕКСИЋУ
Сваким даном све више
недостајеш.
Твоји најмилији: супруга
ЗОРИЦА, ћерка ИВАНА
и син СТЕФАН
(32/293284)

ДУШАНКА

ДУШАН

13. VII 2013 – 13. VII 2020.

15. VII 2013 – 15. VII 2020.
Породица МАЛИНОВИЋ
(33/293285)

ЧАРНА
ПОПОВ
300-820, 300-830

Ћерка
са породицом
(21/293267)

ЂОРЂУ
ПОПОВСКОМ
Заувек ћеш живети у
нашим срцима.
Супруга ГИЗЕЛА са
синовима ДРАГАНОМ
и БОБАНОМ
(24/293275)

ЂОРЂУ
ПОПОВСКОМ
24. I 2020.
Заувек у нашим срцима.
С љубављу: сестра БУБА,
зет ДРАГИ и сестричине
СУЗАНА и БИЉАНА са
својим породицама
(54/293341)

ЂОРЂЕ
ПОПОВСКИ
1940–2020.
Са тугом брат ВЛАДА
са породицом
(74/293375)
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НАШ ГОСТ: МИЛОЉУБ ОСТОЈИЋ, ТРЕНЕР

МЕШАЊЕ НАЦИЈА КРОЗ ИСТОРИЈУ

ФУДБАЛСКИ ГОСПОДИН –
ЗА СВА ВРЕМЕНА!

У Банат су људи долазили
и из њега одлазили

Иако је рођен у месту Горњи
Горачић код Сјенице, он је Војвођанин. И то прави. Као трогодишњак, 1953. године се с
породицом преселио у Банатски Брестовац и одатле је све
почело. Из године у годину, из
деценије у деценију, Милољуб
Остојић је крчио свој фудбалски пут. Сада овај седамдесетогодишњак, интелектуалац,
професор физичке културе, има
биографију на којој му многи
могу позавидети.
Фудбал је почео да игра у локалном клубу „Будућност”, за
први тим је дебитовао већ са
шеснаест и по година, а играо
је тада на позицији десног крила.
– По завршетку средње хемијске школе у Панчеву оженио сам се и отишао у Нову
Варош да играм за „Златар”,
где нас је предводио тренер Лазар Тасић. Наступао сам потом и у Прибоју, у ФАП-у, под
руководством тренера Боре Костића, а онда је уследило служење војног рока. Отишао сам
у Сомбор, у војни клуб „Авијатичар”, у коме је седамдесетих
година било много фудбалера.
Имали смо регистровану екипу, играли смо у Купу маршала Тита. Тада су за Сомборце
играли и Ћурковић, Џајић и
многи други – премотава сећања популарни Остоја.

ЖЕЛЕЗНИЧАР –
ДОБРО ЗА ПАНЧЕВО
Популарни Остоја редовно
прати дешавања у панчевачком фудбалу.
– Драго ми је што се
„Железничар” пласирао у
Прву лигу. Панчево заслужује висок степен такмичења, јер има много деце талентоване за фудбал. Жао
ми је што „Динамо” није
успео, али важно је да ћемо у нашем граду гледати
квалитетан фудбал – каже
овај фудбалски вук.
Вишу педагошку школу завршио је у Зрењанину, Факултет за спорт у Новом Саду, а
по сле вој ске пре шао је у

Милољуб Остојић
„Динамо”, где му је тренер био
Ђока Качунковић. На Градском
стадиону у Панчеву играо је
све до 1983. године, а потом је
отишао у ковински „Раднички”, па у Банатски Карловац,
да би играчку каријеру окончао у 38. години у клубу одакле је и кренуо у фудбалски
свет – „Будућности” из Банатског Брестовца.
– Тренерски посао сам започео у ДТВ-у „Партизан”, где
сам се бавио радничко-спортском рекреацијом, а онда је у
нашем граду основана школа
фудбала коју смо предводили
Пера Мамула, Бачујков и ја.
Били смо прва школа такве врсте у великој Југославији, много играча је изашло из те школе, попут Пеце Дивића и Аце
Стевановића, кога највише волим. Он ми је као фудбалски
син – прича наш саговорник.
Први пут први тим предводио је у „Радничком” из Ковина
и тада је „открио” Дарка Ковачевића, који ће касније постати
и репрезентативац наше земље.
– Дарко није прошао у нашем „Динаму”, па је прешао у
зрењанински „Пролетер” и постао најефикаснији стрелац у
ли ги. Оста вио је тра га и у

СА РАД ЊА СА АР КА НОМ
По окончању сарадње с „Динамом” Милољуб Остојић је
добио позив из „Обилића”.
– У међувремену су Аркан
и Цопе преузели клуб, али
пошто је Жељко Ражнатовић
био на ратишту, било је море
организационих проблема.
Нисам желео да радим у таквом клубу, а онда ми је Аркан рекао да напишем све
што мислим како би се поправила организација и да
ће он све то испоштовати.
Довео сам 12 нових играча,
ишли смо на припреме у
Ивањицу, па у Меленце...
Побеђивали смо редом у тадашњој Б лиги. Имали смо
чак 19 бодова више од „Железника”, који је предводио
Јуса Булић. На „Маракани”
смо у Купу Југославије добили „Звезду” с 2:1. Изборили
смо пласман за А лигу, а
обезбедили смо „Обилићу”
место и у Интертотокупу. За
сјајне резултате од председника сам најпре добио нови
„голф”, а недуго затим, када
сам био и гост на слави породице Ражнатовић, и нови
џип. Аркан је био изузетно

дарежљив, али и врло
строг. Тако је после нерешеног резултата у Суботици
био јако бесан и љут и на
мене и на играче, јер му је
победа над „Спартаком”
много значила. Убрзо сам
смењен с места тренера у
„Обилићу”, али знам да је
Аркан и тада имао добро
мишљење о мени. То ми је
потврдио и Бего, његов најбољи друг, који ме је после
извесног времена и „помирио” с њим. Био сам потом
тренер и у „Пролетеру” из
Зрењанина, а три дана пред
утакмицу с „Бајерном” у Купу европских шампиона поново сам преузео „Обилић”.
Немачког гиганта је предводио тренер Хицфилд, у Минхену смо поражени са 4:0,
али после 1:1 у Београду,
иако смо испали из елитног
такмичења, добили смо лепе премије од председника
клуба. Аркан ми је нашао
посао у клубу „Ћин дао” у
Кини, тада сам са собом повео и играче Стевановића,
Брзаковића и Самуровића –
прича Остоја.

„Црвеној звезди”, у националном тиму Југославије. Он је једини наш играч који је био и
најбољи стрелац шпанског шампионата, када је играо за „Реал

Валенсију. Изразио је жељу да
после утакмице остане у Панчеву и вечера са мном, да се
упознамо – поносно говори овај
крепки седамдесетогодишњак.
После НАТО агресије на нашу земљу Милољуб Остојић је
постао и шеф стручног штаба
„Црвене звезде”.
– Предводио сам екипу у којој су играли Буњевчевић, Коцић, Дудић, Друлић, Пјановић...
Није ми епизода у црвено-белом табору остала у лепој успомени. Против „Монпељеа” смо
морали да играмо у Бугарској,
а утакмица у Чачку, после које
сам нудио оставку, трајала је
два и по сата. Тада је народ рушио Слободана Милошевића,
публика је проваљивала у терен, склањао сам момке с терена, али су Џаја и Цвеле звали
телефоном и рекли да мора да
се заврши утакмица. Некако су
ме убедили да предводим екипу у Мадриду, на ревијалној
утакмици против „Реала”, а из
„Звезде” сам отишао после утакмице са „Железником”, када су
моји играчи промашили два пенала. И поред свега, са Џајићем сам остао у добрим односима – искрено прича Милољуб.

ПО РО ДИ ЦА КАО НАЈ ВЕ ЋИ ОСЛО НАЦ
Све време током грађења
богате каријере Милољуб је
имао и снажну подршку породице.
– Супруга Вукица је моја
школска љубав, без ње ништа не би било оствариво.
Она је изгурала све моје
бурне године, бринула се о
деци, она је прави стуб. Старији син Сергеј је професор
доктор медицинских наука.
Предавач је на универзитетима у Орланду, Викторији,
у Енглеској, Луксембургу,
декан је на свом факултету у
Сосиједад”. Сјајан је момак. И
индивидуално сам радио с њим,
желео је да учи. И данас се чујемо. Зове ме „ћале” – са осмехом прича Остоја.
Милољуб Остојић је, како
сам каже, тренер постао у „Хајдуку” с Лиона.
– Ух, имали смо сјајну екипу. Гледало нас је по 4.000 људи. Били смо шампиони Београдске зоне, са 106 постигнутих и само шест примљених
голова. Тада ми је голман био
Душан Белић Кондор, а помоћник Бранко Ђокић. Из тог тима је двадесетак играча остварило завидне каријере у Европи. Пушкаш је отишао у „Хонвед” и био најбољи стрелац мађарске лиге. Успехе сам остваривао и са „Звездаром”, па с
„Палилулцем”, који је тада као
председник предводио Ивица
Дачић. Вратио сам се у „Динамо”, који је био последњи на
полусезони у Другој лиги. Није било пара, играча... Узео сам
момке из подмлатка, пријатељ
из Земуна Слоба Пејовић, који
је и најбољи спортски радник
кога сам икад упознао, послао
ми је Додића, Милијаша и Литеру, на двојну регистрацију.
Они су касније постали репрезентативци, а „Земун” је зарадио на њиховим трансферима.
Били смо најбољи тим пролећа, али смо испали у последњој утакмици, када смо на нашем стадиону изгубили с 1:0
од бањалучког „Борца”. Касније сам сазнао да су неки моји
играчи наместили ту утакмицу. Штета, био је то сјајан тим.
Добили смо „Кикинду” са Шошкићем са чак 4:0, а тај меч је
гледао и тада најбољи менаџер
у Европи – Кастиљо, који је
Предрага Мијатовића одвео у

Сегедину. Он је доктор физиологије фудбала и издао
је највећи број научних радова из области спорта. Његова деца Анастасија и
Алексеј спремају се за одлазак на школовање у Америку ускоро. Млађи син Војкан је такође успешан пословни човек. Он има два
сина. Милош је центарфор у
„Мундијалу”, па код куће
често играмо фудбал, док је
Иван рекао да никада неће
постати фудбалер – с поносом прича наш саговорник.
Радио је наш саговорник и у
„Хајдуку” из Куле, па у „Чукаричком” када је председник био
Жика Муштикла. Увео је пожаревачки „Млади радник” у Прву лигу, био је ментор за профи
лиценцу у УЕФА школи за тренере, председник стручног одбора ФССЦГ, па председник тренерске организације највишег
фудбалског органа у нашој земљи... Био је и спортски директор у „Будућности” из Подгорице, две године је провео у
главном граду Црне Горе и освојио две титуле шампиона.

ДРАГАН ЂИЛАС –
НАЈБОЉИ ПРИЈАТЕЉ
Милољуб је стекао много
пријатеља током богате
фудбалске каријере, али
једног посебно издваја.
– Поносан сам на све
своје пријатеље и заиста
их има много. Ипак, покојни Драган Ђилас, који је
прерано преминуо, са свега 32 године, од карцинома на плућима, био ми је
и саиграч и друг, касније
и породични пријатељ. Он
је био Земунац, али наше
друговање у Панчеву остало је за сва времена – не
заборавља Остоја најбољег пријатеља.
Милољуб Остојић – човек
чију је каријеру готово немогуће описати на једној новинској страни. Једноставно, он је
човек – фудбал!
Сва ка част, го спо ди не
Остојићу!
Александар Живковић

Преносимо одељак „Немачка
и мађарска колонизациона
политика у 19. веку” из научног рада Иване Величковски
„Банат од 18. до почетка 21.
века”, објављен 2016. у часопису „Социјална политика”
Института за политичке студије у Београду
Банат је одувек био гранична
територија, која је због свог
специфичног положаја претрпела бројне смене власти и
више различитих колонизационих политика. У нововековној и савременој историји
Баната могу се уочити четири велика таласа планског насељавања и развоја, који су
оставили трајан печат на изглед и карактер ове области.
Први талас траје од Пожаревачког мира (1718) до формирања Аустроугарске монархије (1867). У њему доминира аустријска колонизациона
политика.
Други талас почиње са Аустроугарском нагодбом (1867)
и траје све до краја Првог
светског рата (1918). Одликује га мађарска колонизациона политика.
Трећи талас подразумева
период између два светска рата, у коме доминира српска
национално-политичка оријентација, али у ком националне мањине и даље играју
значајну улогу у друштвеном
животу Баната.
Напослетку, четврти талас
наступа са завршетком Другог
светског рата и у њему је уочљиво насељавање становништва из ратом опустошених
крајева БиХ, Црне Горе, Санџака, Лике, Баније, Кордуна и
других делова Југославије (...).

Мађара унутар Угарске ујединила је њихову снагу и омогућила им да од Беча издејствују власт у Угарској Аустроугарском нагодбом 1867.
То је условило велику промену националног развитка Баната. Уследила је колонизација мађарског народа уз максималне олакшице, које су
укљу чи ва ле до де лу зе мље,
ослобађање од пореза, осигурање живота и имовине, подизање хигијенских радничких домова и сл.
Села су насељавали мађарски вртлари, садиоци дувана, ратари, али и кубикаши,
који су помогли изградњу канализационих мрежа у пространим баровитим низијама, док су се у градовима интензивно развијале индустрија и трговина.
Један од највећих циљева
Мађара био је да створе јаку
националну државу и Банат
су видели као део ње. Постепено су преузимали најважнија места у администрацији и
наметали употребу мађарског
језика у свим областима јавног деловања, посебно у школама. Многи немађари су зарад личне еманципације својевољно подлегали мађаризацији. Католичка црква је одиграла значајну улогу у ширењу мађарског језика међу Словацима, Немцима и католичким Јужним Словенима. Међу мађарским политичким
странкама није било никаквих неслагања у вези с мерама које су се предузимале,
што је указивало на опште
унутрашње слагање у вези са
званичном политиком мађаризације. Мађари су постали
ве ћин ско
ста нов ни штво

Панчево у 19. веку
Деветнаести век је започео
бурним Наполеоновим добом,
које је изазвало масу избеглица у Европи и погодовало аустријским властима да наставе с реализацијом својих колонизационих планова. Банат
је био поштеђен Наполеонових ратова, али и ратовања с
Турцима, који су од почетка
века били окупирани српским
устанцима и очувањем своје
империје. Осим што су насељавали већ постојећа, Немци
су оснивали и нова насеља.
Колонизација је поред војног
задобила претежно привредни карактер. Радило се на унапређењу пољопривреде у западној сфери и на покретању
индустријске производње у источној сфери, богатој рудом
гвожђа и угљем. Градили су
се артески бунари и почео искоришћавати Делиблатски песак у јужном Банату за развој
виноградарства, воћарства и
пчеларства. Ове мере су допринеле да Банат на крају 19.
века располаже с много више
капитала но што га је имао
на почетку века.
Због унапређене пољопривредне производње и вишка
производа омогућен је привредни, друштвени и демографски развој у читавој тадашњој Угарској, а у корак с
друштвеним снажењем ишло
је и буђење националне свести и мађарског национализма. Централна окупљеност

Баната до почетка Првог светског рата. Пред сам рат није
било ниједног града у коме
бар две петине, односно 40
одсто становништва није говорило мађарски језик.
Идеји мађаризације су служили црква, школа, установе
и надлештва. Сва пољопривредна, трговачка и индустријска предузећа, железнице, задруге и новчани фондови били су у рукама Мађара.
Насељавања других народа
су била дозвољена ако су према процени мађарских власти служила остваривању привредних циљева. Тако је колонизација делом обухватила
Румуне, који су се бавили сточарством на пространим банатским предијама; Бугаре,
који су били способни вртлари; Словаке и Чехе, који су
важили за вредне, истрајне и
погодне колонисте из политичких, културних и верских
разлога, и Јевреје, који су се
претежно бавили трговином.
Већа померања Срба ка Банату у 19. веку уочена су само у време српских устанака
против Турака (1804–1815).
Првим савременим пописом становништва на територији Баната сматра се попис
из 1869, који је изведен под
окриљем статистичке службе
Угарске. У Банату је тада живело 473.128 становника, а према последњем попису с краја
19. века 516.715 становника.
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ЈЕДАН ДАН СА ЧУВАРОМ НА ТАМИШУ

БЕСПОШТЕДНА БОРБА ПРОТИВ РИБОКРАЂЕ
Ангажовање рибочуварске службе на Тамишу сваком добронамерном човеку може да послужи као један од најсветлијих примера борбе за опште
добро.
То се пре свега односи на период од пре око четири године
када је о том нашем небрушеном бисеру природе, на којем
би нам позавидео сваки искрени љубитељ природе с било ког
дела планете, почео да (попут
Елиота Неса) брине Оливер
Аџић, заједно са својом екипом одабраних.
Без обзира на то што је „Панчевац” већ писао о подвизима
овог одважног хероја данашњице, никад није довољно афирмације таквих добрих дела, нарочито ако се зна да иза тога
стоји чиста љубав, јер материјална надокнада (далеко испод
државног просека) свакако не
може бити мотив.
Због свега, наша екипа је с
њим недавно провела један дан
на терену...
Тог насумице одабраног јутра
Оливер нас је спремно чекао у
свом чамцу, опремљен свим
нео п ход ним за оно на шта
(евентуално) може да налети
на терену.
Овог пута избор је пао на,
према његовим речима, најоптерећенији део реке у погледу
криволова – онај ка Јабуци.

Даноноћно на терену
Док је пажљиво осматрао живописно окружење препуно зелене флоре, дозирао је брзину,
самим тим и звук мотора, који
је ионако прилагођен потребама, то јест знатно је тиши, нарочито ноћу, од многих који
плове Тамишем.

И ШВЕРЦ НАФ ТЕ МО ЖЕ ДА
УГРО ЗИ ТА МИ ШКУ ПРИ РО ДУ?
Оливер каже да се често
срећу даброви и видре, а
на обалама има и сувоземних дивљих животиња, од
чапљи и рода, до срна, јелена и нарочито дивљих
свиња, и то највише на ади
надомак Јабуке под називом Свињска греда. Нажалост, и њих беспоштедно

Рибочувар Оливер у свакодневној потрази за недозвољеним алатима
су могући наговештај да је ту
постављен незаконити алат. И
без обзира на то што су дубоко
укопане у муљ, чак и преко пола метра, он би их умешно
уклањао техником увртања.
– Наш просечан радни дан
на терену траје од осам до дванаест сати, иако, по потреби,
излазимо и у разним другим
терминима, чак и ноћу. Обично нас је двојица-тројица, па
ако, рецимо, контролишемо рекреативне риболовце, док један вози, други им проверава
дозволе. Већина таквих пецароша има годишњу претплату,
која кошта седам хиљада динара, а постоји и одређени број
оних не ре дов ни јих, ко ји на

мере или прекомерни улов, као
што је четврти комад племените рибе или, рецимо, једанаести беле, попут деверике,
али морам да напоменем да у
белу рибу не спадају бабушке,
као ни толстолобик, амур и нарочито цверглани, па их је могуће неограничено пецати – каже рибочувар.

Било и опструкција „с врха”
Јасно је да су на рекама неупоредиво већи проблем криволовци, којих је много мање
у последње време, пре свега
захваљујући свакодневној беспоштедној борби поменуте службе од пет рибочувара и девет
волонтера. Ипак, на Тамишу

Ко све и зашто плови овом „испошћеном” реком?
– То је и разлог због којег
смо успевали да се рибокрадицама примакнемо на двадесетак метара, када би се ћутке
одмах предали. Јер онда можемо лепо да их снимимо, што
је преко потребан и на суду
непобитан доказ за хватање у
неделу. Нажалост, много већи
проблем су јатаци који лоповима дојављују одмах чим упалимо моторе на градском кеју. Након тога на терену настаје права јурњава, па многи
успевају да уклоне нелегално
постављену опрему за криволов. Мој чамац је зато стално
на приколици како бих могао
да што ефикасније интервенишем с разних локација – прича Оливер.
А одатле смо веома брзо замакли у макар наизглед непатворену рајску природу која
опасује Тамиш. Прекаљени рибочувар је током пловидбе у
маху реаговао при указивању
и једва видљивих штица, које

Страну припремио

Јордан
Филиповић

лицу места могу да купе дневну дозволу по цени од хиљаду
динара. Углавном сви то поштују, иако је било случајева
да су неки покушали да се позову на неко важно име, што
код нас апсолутно не може да
прође. Контролишемо и улов,
нарочито када је риба у мресту
или ловостају, и тада не могу
да прођу ни примерци испод

ло по ва још увек и те ка ко
има...
– Као што је речено, највише рибокрадица има на јабучком терену, премда их је са четрдесетак од пре четири године, када смо почели озбиљно
да радимо овај посао, спало на
свега десетак. Неки су сами одустали, а неки су и приведени
прав ди, па су про тив њих

НЕ МА ОЗБИЉ НИ ЈЕГ ЗА ГА ЂЕ ЊА РЕ КЕ
Приче о загађењу Тамиша
су празне, према Аџићевим
речима, јер није било никаквог помора рибе због индустрије или фекалија, већ
само спорадичног угинућа,
зато што су временски
услови били такви да је велика вода дошла веома касно, док је вегетација већ
набујала и, када је почела
да трули, а вода је прекрила, дошло је до мањка кисе они ка, што је коштало
живота рибу која је заостала у тим кубицима.
– Било је тога и раније, па
је, рецимо, прошле године

угинуће било многоструко
веће. Уврежена је прича да
неко празни цистерне или
да су криви ПКБ канали, који додуше нису чисти, али
нису ни такви загађивачи
да би узроковали помор. С
друге стране, у појединим
деловима Тамиша вода је
црна и непријатно мирише,
али и то зато што топола испушта такозвани танин, што
је такође криво протумачено. Поред тога, много је талога, то јест муља, који би
свакако било добро уклонити, али то је огромна инвестиција – прича Оливер.

спроведени поступци и изречене им казне. Наравно, није
било лако стићи у такву позицију, јер смо се на почетку суочавали с много отпора, претњи и чак опструкција из наших редова, и то с највишег
врха. Догађало се, примера ради, да нас лопови опколе с неколико чамаца и провоцирају,
како бисмо одустали од борбе.
Међутим, нису успели да нас
сломе, а и ситуација у нашој
фирми се знатно поправила,
иако смењено руководство и
даље не одустаје у намери да
нас осујети – истиче Оливер.
У тај час управо из супротног смера, погнуте главе и без
очекиваног поздрава на води,
прошао је један од оних, добро
познатих Оливеру, који још
увек „оперишу” по Тамишу.
– Интересантна је њихова реакција када се сусретнемо, када се сви понашају на сличан
начин – погуре се, пале цигарету или „траже” нешто по чамцу. То је очигледан знак да је
неко у прекршају. Иначе, у таквим ситуацијама увек могу да
их зауставим и проверим шта
имају у чамцу, па ако се тамо
нађе мрежа или само риба без
икаквог алата, одмах могу да
им пишем пријаву, а следи и
одузимање пловила и свега недозвољеног за коришћење на
Тамишу. Иначе, криволовци
највише раде сенкерима, који
изгледају као велике чуварке,
што је заправо замка у коју риба, кад упадне, не може да изађе. Раније смо их по сваком
изласку налазили и до петнаестак, што није мали губитак за
лопове ако се зна да у просеку
коштају педесетак евра. И док
је код сенкера регистрованих
аласа дозвољено да такозвани
први обручи буду у пречнику
мак си мал них сто че тр де сет
центиметара, код тамишких
крадљиваца то је ишло и до
три метра. Они користе и мреже, и то углавном у разливима, за време мреста. Некада
смо их налазили у дужини и
до хиљаду и по метара, али сада ретко буде и сто метара –
наводи овај чувар Тамиша.

Све више рибе – плод
напорног рада
Међутим, неке рибокрадице не
одустају ни упркос великим губицима и ризицима, јер очигледно и даље имају рачуницу.
– Раније смо имали проблема, будући да је све што запленимо бивши директор продавао по нешто нижој цени. Зато
сада мреже и остало уништавамо малтене на лицу места.
Све нам је лакше и у директном контакту с лоповима, јер
имамо више искуства, боље смо
опре мље ни, а не мањ ка ни
подршка претпостављених. Сарађујемо и с полицијом, коју

позивамо и на најмањи наговештај насртаја или претње криволоваца. Све то поткрепљујемо снимцима камером, на шта
имамо право на основу члана
14. Закона о одрживом развоју
рибљег фонда, док нам, с друге
стране, чланови 5. и 6. дозвољавају одузимање опреме за
криволов. Иначе, последњи пут
сам имао непријатност пре десетак дана у близини Сакула,
када сам одузимао рибу, мотоцикл и мреже од криволоваца,

изловљавају, за шта рибочувари немају никакве
ингеренције.
Ни над потенцијално још
већим проблемом, као што
је шверц нафте, они немају
надлежност, а то би у неком
лошем сценарију могло да
изазове и несагледиву еколошку катастрофу.
алата окружило десетак преступ ни ка – при се ћа се овај
поштен и храбар човек.
Напослетку, он додаје да су
плодови рада рибочуварске службе све евидентнији, што потврђују и многи поштени риболовци. Вероватно из тог разлога, ове године је било много
примерака сома од преко двадесет килограма или шарана
тежих од десет килограма, а
још више радује чињеница да
их многи враћају у воду.

Хоће ли ова чапља имати довољно рибе да се прехрани?
који су били толико безобзирни да лове у тамишком рукавцу Тукош, мрестилишту и посебном станишту где је најстроже
забрањен било какав риболов,
а таман посла још мрежама. И
ту сам морао да зовем органе
безбедности, јер ме је приликом од у зи ма ња за бра ње них

Ништа мање није важно то
што риболовци и други љубитељи природе дојављују криволов, па свако ко се затекне у
таквој ситуацији, може и анонимно, најбоље путем СМС-а,
да контактира са овим одважним службеницима на број
телефона 064/895-01-00.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Шарци
Уколико неко тражи оригиналног мешанца – панчевачког полубелог, боље рећи шареног од 500
грама – ево му прилике.
Ови чупкасти лепотани стари су око два месеца и биће
средње мањег раста; очишћени су од паразита, једу и кашасту и чврсту храну, бескрајно су разиграни и спремни су за
нове одговорне власнике.
Уколико неко има двориште, тим боље, али ови „малци”
могу да живе и у стану, јер ће уз мало доброг васпитања бити
савршени љубимци и верни пратиоци, а све друго може се
сазнати на телефон 064/217-48-80.

Шарпи и Меша
Ови малишани имају око три
месеца и баш им је хитно, будући да се налазе у насељу у коме се бацају отрови. Њих двојица то сигурно неће преживети
ако што пре не буду удомљени.
Један од њих је мешанац с
генима шар-пеја, док је црну кујицу као чист вишак вероватно избацио неки неодговорни власник који није стерилисао
своју љубимицу.
Све друге информације могу се добити на телефон
065/609-00-09.

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ОДБОЈКА 013 РАДИ ПУНОМ ПАРОМ

НОВИ ТРЕНЕР ЖЕЛЕЗНИЧАРА – МАРКО ПЕРОВИЋ

ТРЕНИНЗИ – УЗ ПОШТОВАЊЕ
СВИХ МЕРА

ЗАЈЕДНИЧКИМ СНАГАМА ДО НОВОГ УСПЕХА

ОК Одбојка 013 спада у ред
најпопуларнијих спортских
колектива у нашем граду. Тим
који предводи Иван Крговић,
заједно са сарадницима, али
и сјајним девојкама које с поносом носе дрес свог клуба,
одавно је скренуо пажњу на
себе.
Предвођене суперлигашким
играчицама Јеленом Петров,

Драганом Марковић и Наташом Божић, младе девојке су
знатно напредовале, па су се
заслужено пласирале у виши
ранг.
Како би спремно дочекале
искушења која им предстоје,
чланице ОК-а Одбојка 013
вредно тренирају и у овим

дозвољеној дистанци мало
оте жа ва ју рад, де вој ке су
одговор не и без по го во ра
спроводе у дело замисли свог
тренера.
Тренутно је на окупу део
првог тима, коме су прикључене и девојке из млађих селекција Одбојке 013. С њима
раде тренери Владимир Јованчић и Иван Крговић.

– Засад све иде по зацртаном плану припрема. Из дана у дан пратимо ситуацију у
вези с пандемијом коронавируса, па тако и организујемо
рад. Поштујемо препоруке
надлежних, а морам да похвалим и девојке, које на тренинзима заиста дају све од

Велико фудбалско
име у нашем граду
Рођен је 24. марта 1972. у Лесковцу, а играчку каријеру је
градио у чак пет држава, па се
слободно може рећи да је са
својих 48 година постао прави
фуд бал ски глоб тро тер. Има
преко 200 наступа у италијанској Серији А, одмеравао је снаге на терену с многим врхунским играчима...
Одише харизмом, с италијанским манирима, истински
господин... Ово је прича о шефу стручног штаба Фудбалског
клуба Железничар Марку Перовићу, или како би то Италијани рекли – сињор Марку.
Марко Перовић је фудбалом
почео да се бави у Дубочици,
одакле је, заједно с тадашњим
саиграчем, а сада и кумом Братиславом Живковићем прешао
у Нови Сад, у Војводину. У Српској Атини је провео четири године и у потпуности се афирмисао као играч, а потом
је уследила селидба у Црвену звезду, где је под
диригентском палицом
тренера Љупка Петровића освојио дуплу круну
у
се зо ни
1994/95. Тада је
одиграо 33 утакмице и постигао седам голова.
Била је то генерација у којој су играли:
Иван Аџић, Срђан Бајчетић, Божидар Бандовић,
Миодраг Божовић,
Жарко Драгаш, Горан Ђоровић, Зоран
Ђо ро вић, Бра ти слав Жив ко вић,
Дарко Ковачевић,
Алек сан дар Кри стић,
Не бој ша
Крупниковић, Дарко Љубојевић, Винко Мариновић, Зоран Машић, Звонко Милојевић, Раде
Мо јо вић, Пе ри ца
Огњеновић, Марко
Пе ро вић, Де јан
Пет ко вић, Дар ко
Пиваљевић, Никола Радмановић, Зоран Ризнић, Ненад
Сакић, Милан Симеуновић, Дејан
Станковић, Јован
Станковић, Предраг Станковић,

Дејан Стефановић, Горан Стоиљковић и Митко Стојковски.
– Имао сам срећу да су ме
тренирали изузетно добри тренери, као што су Ивица Брзић,
Коврлија, Миша Косановић,
Љупко Петровић... Такође велике заслуге за моју каријеру
имао је чувени Луиђи Симони,
некадашњи тренер Интера, који ме је јако ценио као играча. Радио сам с њим у Кремонезеу, па у Анкони и Наполију... Он ме је исфорсирао и као тренера – не
заборавља Марко своје фудбалске „учитеље”.
То ком ле та
1995. године прешао је у италијански Кремонезе, где је провео две сезоне,
а потом је обукао дрес хо ландског прволи га ша Ви те сеа. Бранио је боје Спортинга из Хихона, те Аустрије из
Беча, а 2001. се вратио у српски фудбал и одиграо једну сезону у Раду.
Повратак у Италију значио је и потписивање уговора
са Анконом, с којом је изборио пласман у елиту и поново се опробао у
Серији А, а шест
месеци је носио и
дрес Наполија...
За репрезентацију Југославије је одиграо три утакмице.
Дебитовао је у утакмици против Јужне
Кореје на „Карлзберг купу” у Хонгконгу, бранио је боје
националног тима
и против Уругваја

у Београду, а играо је и против
Аргентине у Мар дел Плати.
– Играње за репрезентацију
посебна је част за сваког фудбалера. Први пут сам с националним тимом путовао одмах
после ембарга, била је то турнеја по Јужној Америци, нисам улазио у игру, али бити
део екипе коју је као капитен
предводио Драган Стојковић
Пикси, у којој су играли и Бата
Мирковић, Дарко Ковачевић,
Саво Милошевић, Алберт Нађ
и други велики фудбалери, била је велика част. Што се ривала на терену тиче, посебно сам
ценио Ђанфранка Золу, али одмеравао сам снаге и с Манчини јем, За не ти јем, Ди је гом
Симеонеом и осталим великанима ове наше лепе игре –

дечаке Кремонезеа, а био је помоћник и у првом тиму код
тренера Ђанпаола. Поседује и
А и Б тренерску лиценцу, као
и мастер лиценцу коју је „освојио” у Италији.
– Допао ми се програм Железничара. Ово је јако добро
организован клуб, видео сам
велики ентузијазам код председника Зорана Наунковића и
његових сарадника. Железничар је интересантна и здрава
фудбалска прича и захвалан
сам што сам добио праву шансу. Истовремено, биће ово и
ве ли ко ис ку ше ње за ме не.
Очекује нас велики посао и тешка сезона, јер ће испасти велики број клубова. Засад сам
изузетно задовољан и сарадњом с момцима, али и њиховим залагањем на тренинзима. Прави су професионалци.
Нема много филозофије, у фудбалу се зна – кад тиму иде добро, 80 одсто заслуга иде играчима, а ако крене лоше, 80 одсто кривице је на тренеру. Нисам тип који вришти на тренинзима и утакмицама. Ауторитет се стиче кроз рад, кроз
чињеницу да момци увек морају да добију праву информацију... Дозвољавам и слободу
играчима да у датом моменту
неку ситуацију сами реше на
терену, па то је лепота ове наше игре. Људски је и погре-

ВЕ ЗА С ПАН ЧЕ ВОМ
Марко Перовић више од две
деценије живи у Италији, у
Кремони. Ожењен је Барбаром, Италијанком, с којом има
двоје деце: ћерку од осамнаест и сина од шеснаест година. Син је већ кренуо очевима
стопама, па се такође бави
фудбалом. Кад год има времена, обиђе и мајку, која живи у
Лесковцу, а мало ко зна да је
и пре доласка у Железничар
имао везе с Панчевом.
– Мамина рођена сестра,
мо ја тет ка Сло бо дан ка,
присећа се наш саговорник значајних догађаја са зеленог травнатог правоугаоника.
Тренерску каријеру је почео
да гради 2010. године, а био је
помоћник Зорану Милинковићу у Војводини, суботичком
Спартаку, ОФК Београду и кипарском Анортозису. Радио је
и са Славољубом Муслином у
клубу Ал-Феиха, предводио је

живи у Панчеву. Она је стоматолог, па сам често код
ње сређивао зубе. У одличним сам односима и с течом
Јовом Јовичићем, а са сестром Јеленом се и сада понекад видим у Београду. С
обзиром на то да је она глумица, ишао сам и на њене
представе. Деведесетих година сам имао и локал на
Зеленој пијаци у Панчеву,
тако да се у овом граду осећам веома лепо – поентира
Марко.
шити понекад, важно је само
грешке свести на минимум –
са сигурношћу у гласу говори
овај фудбалски глобтротер.
После првих десетак дана рада у популарној панчевачкој
„дизелки” стиче се само један
утисак – челни људи Железничара повукли су прави потез
када су за шефа стручног штаба
ангажовали Марка Перовића.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

„ЖУТО-ЦРНИ” ЧЕКАЈУ СТАРТ
топлим летњим данима. Тренинзи се одвијају готово свакодневно на Спортском центру „Младост”, али се притом веома води рачуна и о
епидемиолошкој ситуацији.
Поштују се све препоруке надлежних органа с циљем превенције ширења коронавируса. Иа ко им тре нин зи на

себе. Задовољан сам како напредују, нарочито млађе играчице – рекао је тренер Одбојке 013 Владимир Јованчић.
Дакле, ако се по припремама и сезона препознаје, од
овог спортског колектива треба очекивати добре резултате
и на јесен, када буде стартовао шампионат у Другој лиги.

Љубитељи игре с лепљивом
лоптом у нашем граду с нестрпљењем очекују почетак припрема својих миљеника, али и
почетак нове сезоне, за коју сви
имају велика очекивања. Уосталом као и увек када је панчевачки рукомет у питању.
На недавно одржаној седници Управног одбора АРКУС лиге донета је одлука о начину
играња шампионата у елитном
рангу наше земље у наредне
три године.
У сезони која је пред нама
уводи се нови модел играња,
јер ће клубови бити подељени
у две групе по осам, одакле ће
по четири најбоље пласиране
екипе ићи у плеј-оф, док ће
преосталих осам тимова водити борбу за опстанак, након чега ће се две најслабије екипе
преселити у нижи ранг. У сезони 2021/2022. предвиђено је
да се игра по истом моделу, с
тим што ће четири екипе на
крају сезоне испасти из лиге.
Сезона 2022/2023. донела би
поновно „уједињење” клубова
у једну групу од четрнаест екипа, а након играња првог дела

само би се организовао плејоф, за прве четири екипе, и то
по куп-систему.
Рукометаши панчевачког Динама у новој сезони биће у групи
А, коју чине и: Војводина, Партизан, Спартак из Суботице, Кикинда, зрењанински Пролетер,
Дубочица из Лесковца и победнички тим првог баража. У групи

Б надметаће се: Металопластика,
Железничар, Нови Пазар, Шамот из Аранђеловца, Црвена звезда, Рудар из Костолца, Обилић
и победник другог баража.
Почетак припрема рукометаша Динама заказан је за 27.
јул, а до сада је познато да је
неколико момака напустило
клуб. Дарко Миленковић се

преселио у Нови Сад и постао
члан Војводине, Никола Јездимировић је прешао у чешки
Брно, док се Милош Савић преселио у Израел. Што се појачања тиче, на првом окупљању
ће бити и нових имена, момака на проби, који ће покушати
да се наметну шефу стручног
штаба Акиму Комненићу.
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ХУМАНИТАРНА УТАКМИЦА ФК-а „ВОЈА ГАЧИЋ” И УДРУЖЕЊА „ОГЊИШТЕ”

ЗА УРОШЕВЕ ПРВЕ КОРАКЕ И РЕЧИ

ИЗБОРНА СКУПШТИНА ФК-а ДИНАМО 1945

МИЛОШ ЂУКАНОВИЋ
НОВИ ПРЕДСЕДНИК
Панчевци још једном
показали солидарност
Акције се настављају
Наш мали суграђанин, четворогодишњи дечак Урош Симин, болује од церебралне парализе. Урошево детињство прекинула је болест, па он сада не
прича, не хода...
Како би његово стање напредовало, потребне су му константне вежбе у рехабилитационом центру, као и рад с логопедом. Због финансијске ситуације у којој се његови родитељи налазе, потребна им је помоћ добрих људи, како би му
то омогућили. Панчевачко хуманитарно удружење „Огњиште”, које с много успеха предводи Славко Радојчић, прво је
прискочило у помоћ. Као и много пута до сада. Путем друштвених мрежа и у разним акцијама одазвао се велики број Панчевки и Панчеваца који су желели да помогну Урошу, а последња у низу акција била је
хуманитарна фудбалска утакмица између ФК-а „Воја Гачић”
и екипе „Огњиште”, која је одиграна у понедељак, 13. јула,
на терену поред Хале спортова.
– Уки је веома храбар дечак
који свакодневно води своју
битку, зато је наша жеља да му
помогнемо да што пре успе у
томе. Хвала свим суграђанима
који су се одазвали овој акцији
и који су донирали новац. За

двадесетак дана „Огњиште” је
успело да прикупи 545.660 динара и 280 евра, а на самој
утакмици сакупили смо још
35.570 динара. Верујемо да ће
овај новац бар мало олакшати
Урошевим родитељима у њиховој борби, а наше удружење
ће наставити да помаже, колико буде било у могућности –

Јованов, Грубјешић, Новаковић,
Алавања, Гачић и П. Јованов.
– Остварили смо лепу сарадњу са удружењем „Огњиште”,
па смо се активно укључили у
акцију прикупљања прилога за
малог Уроша. Организовали
смо и ову утакмицу, па верујем да смо бар мало олакшали
Урошеву битку за оздрављење

рекао је председник Удружења
добрих људи „Огњиште” Славко Радојчић.
Сама утакмица окупила је
велики број знатижељника и
хуманих људи, а играо се и добар фудбал. Екипу ФК-а „Воја
Гачић”, која је била сачињена
од родитеља деце која тренирају у овом клубу и пријатеља,
чинили су: Бујаковић, Предојевић, Милованов, Радојчић,
Љубичић, Стошевски, Л. Младеновић, М. Младеновић, М.

– додао је први човек ФК-а
„Воја Гачић” Миодраг Гачић.
Тим „Огњишта” чинили су:
Милан Козловачки, Филип Симин, Славко Радојчић, Милош
Влајин, Владимир Николић Пикац, Никола Поло, Станко Балабан, Јовица Штекер, Алекса
Јоксимовић, Небојша Влатковић и Марко Маховски.
– Хвала људима који су организовали овај догађај. Неизмерно хвала свим нашим суграђанима. Поносан сам што

сам Панчевац. Свака помоћ
нам је добродошла, јер Урошеве терапије морају да буду константне. Оно што је најважније, све иде набоље – истакао је
Урошев отац Филип Симин.
Иако је резултат ове хуманитарне утакмице био у потпуно другом плану, нека остане забележено да је „Огњиште”
победило са 4:2.
– Посебно хвала Славку Радојчићу, човеку који је био иницијатор свега, без њега све ово
не би било овако. Бескрајно
хвала свим људима који су учествовали у овој акцији за Уроша. Хвала суграђанима на свакој подељеној објави, свакој донацији, сваком дивном коментару и ветру у леђа који нам
дају. Дивно је познавати такве
људе. ФК „Воја Гачић” је постао богатији за још једног малишана. Урош је постао члан
фудбалског клуба, замислите!
Захваљујући Миодрагу Гачићу
добиће и свој дрес. Не могу
свима довољно да захвалим,
али јако сам срећна што нас
толико људи подржава и очекује Урошеве прве кораке и речи – емотивна је била и Урошева мама Јелена Симин.
Сви они који желе да помогну Урошево лечење могу то да
учине и уплатом на динарски
рачун 200-119530547-18, или
девизни рачун 200-11952369995, а све информације могу
пронаћи и на „Фејсбук” страници Удружења добрих људи
„Огњиште”.

У сали Спортског савеза Панчева недавно је одржана изборна скупштина Фудбалског
клуба Динамо 1945.
После оставке комплетног
руководства панчевачког „брзог воза”, која је прихваћена
1. јуна, радно тело овог спортског колектива имало је рок
и задужење да припреми нови сазив највишег органа клуба, како би Динамо 1945 наставио да функционише.
На скупштини је било присутно 27 делегата, па је постојао кворум да се донесу
најважније одлуке. Главна и
најинтересантнија тачка дневног реда била је она у којој су
бирани нови челници.
Једногласном одлуком за
председника ФК-а Динамо
1945 изабран је Милош Ђукановић, док ће место потпредседника заузети Владимир Вучићевић, па је то двојац који ће предводити клуб
у наредном периоду. Чланови Извршног одбора српсколигаша с Тамиша постали су:
Душан Стојић, Миленко Шево, Милан Ракић, Угљеша Ра-

деч, Константин Михајловић,
Немања Јоцић, Урош Гавриловић, Марко Ђукановић и
Филип Вучићевић.
– Захвалио бих свима на
указаном поверењу и очекујем да сви заједно, својим радом и залагањем, помогнемо
да наш „брзи воз” буде још
успешнији и да остварује добре резултате. Мислим да можемо боље, а да не верујем у
то, не бих се ни прихватио
ове одговорне функције. Знамо да неће бити лако, али верујем да ћемо вратити клубу
некадашњи сјај – рекао је нови председник ФК-а Динамо
1945 Милош Ђукановић.
Првотимци овог спортског
колектива започели су припреме за предстојећу трку за
бодове у Српској лиги група
„Војводина”, и то под командом ше фа струч ног шта ба
Жарка Тодоровића. У среду,
15. јула, када је овај број „Панчевца” већ био закључен, „брзи воз” је одиграо и прву контролну утакмицу у припремном периоду, а противник му
је био Раднички из Ковина.

КОРОНАВИРУС ЗАУСТАВИО ТАКМИЧЕЊА

ТРИАТЛОНЦИ СЕ НЕ ПРЕДАЈУ

ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

НАСТАВЉЕНА ЛЕПА ТРАДИЦИЈА
У организацији Фудбалског
клуба Пролетер из Мраморка,
одржан је „Видовдански турнир” у малом фудбалу, који је
трајао две недеље.
У борби за треће место, у
утакмици између Пролетера
и екипе „Половни аутомобили Гаги и Боки”, после регуларног тока игре није било
победника (8:8), а после бољег извођења пенала победу
су славили фудбалери Пролетера из Мраморка када је голман Кр го вић од бра нио два
ударца с пенала играчима из
Глогоња. Победу вредну бронза ног од лич ја и на гра де од
30.000 ди на ра до не ли су
сигур ни из во ђа чи Илић и
Думић.
Финале је било прича за себе. Виђена је квалитетна и отворена игра обеју екипа, а крајњи резултат био је 4:4. Пет минута пре краја Адвигов је донео предност свом тиму, али
три секунде пре краја утакмице Јаћимовић је постигао изједначујући погодак за екипу
„Код Дрокија”. На пенал-рулету победник турнира била је
екипа „Кафе салон”, чији су
играчи били врло прецизни, па
су освојили вредну награду од
120.000 динара и победнички
пехар турнира.

Због пандемије коронавируса у нашој земљи одложено
је Првенство Србије у акватлону које је било планирано
за прошли викенд.

Нова одличја која ће употпунити ионако богату ризницу трофеја овог спортског колектива сачекаће неко боље
време, а док оно не дође, триатлонци из нашег града ништа не препуштају случају.
Вредно се тренира, одржава се форма и с нестрпљењем
се очекују лепе вести да ће
опет моћи да се надмећу са
својим ривалима на стази.

ШАХОВСКИ КУТАК

Berge
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За најбољег играча на турниру проглашен је Дејан Савко („Кафе салон”), најефикаснији стрелац био је Филип Пештерац („Код Дрокија”), а најсигурнији голман Далибор Брети („Кафе салон”). И ове године на турниру је организовано
такмичење у шутирању на мали гол за најмлађе, а победник

је био Огњен Новичић, који је
на поклон добио бицикл.
– Захвалио бих свима који
су учествовали на овогодишњем
турниру, као и онима који су
помогли да се традиција настави. Очекујем да догодине
наш турнир буде још успешнији – рекао је први човек ФК-а
Пролетер Васа Јекић.

Екипа „Код Дрокија” играла је у са ста ву: Ја ћи мо вић,
Милекић, С. Миловац, Пештерац, Ка ран фи лов ски, Ше во,
Цр но мар ко вић, Б. Ми ло вац
и Ђу ка но вић, док је „Ка фе
салон” на сту пио у са ста ву:
Брети, Антић, Илић, Адвигов,
Јанковић, Паројчић, Ћирић и
Савков.

Као и на сваком такмичењу, чланови Триатлон клуба
Тамиш из нашег града имали
су највише амбиције, били су
спремни за освајање нових
медаља и потврду своје доминације.

7
6
5
4
3
2
1

Стране припремио

Александар
Живковић
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сц4
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

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

Стара школа
Овог лета корона нам је свима помрсила
планове за одлазак на годишњи одмор. Пошто
здравље нема цену, а ваља се прилагодити и
заштитити, тако да сачувамо и здравље и
позитиван дух, шаљем вам шаљиву причу у
сликама како сам прилагодила своје лето
новонасталим околностима.
Сенкино Л2ЕОТ2О
Дакле, кренимо од промене планова за ово
лето. Захваљујући пандемији овог лета
проводим више времена код куће, али то ме
није спречило да призовем дух Грчке у нашу
дневну собу, окречим балкон у плаво и
претворим га у кафић.
Кад већ не могу у Еладу, окружила сам се
у потпуности морским елементима. Исто вам
је то, само морате да замислите да је Тамиш
скоро као море и да брчкање у сланој води
овог лета замените брчкањем у језеру у
Качареву, које сам због некадашњих
становника овог места, одличног квалитета
воде и уређености околине прозвала Franzfeld
See.
И, за крај ове шаљиве приче, корона ми
ипак није покварила тајни план – стигла сам
и до Балија! Док се намештам за фоткање,
желим да поздравим све читаоце „Панчевца”
и да им поручим: код куће је ипак најлепше.
Сенка Павловић

Краси ме патина.
Да би неко о себи то могао да каже, мора да...
Има искуство, дебело, чак и о споредним стварима.
Бар мекано, а боље је чврсто, да дозна о свему што му
се дешава. Тренутно. Одмах.
Мора да зна од чега је састављен.
И ако није од чврстог материјала, зашто није.
То сазнање не мора да исправи, важно је да зна како јесте.

Кроз хаустор
Узак је поглед на свет.
Под условом да желиш себе да вређаш.
Ако си особа спремна да гази сама по себи.
Што уопште није лоше, напротив.
Јер ако се човек не препуцава сам са собом, нема теорије
да је квалификован да чапри било шта некоме другом.
Једнако – ако не препознаје знак „стоп”, џаба му хаустор.
Пролаз. Судариће се. Ма, судариће се!

До слободних бацања

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

Спремаш се. Имаш тактику. Како ћеш.
Да поентираш.
Знаш да можеш да се бацаш тамо-амо.
И да то не вреди.
Слободне поготке добијаш ако ти је рука смирена.
Кад се потпуно смириш.
Слобода има смисла када имаш циљ.
Нека то буде шта хоћеш.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Лора Абци,
студенткиња:

Ана Трајковски,
студенткиња:

– Због врућине нећу
излазити много ван
куће. На базен не бих
ишла с обзиром на
ситуацију. Одмараћу
се у кућној варијанти
од факултета и
свакодневице која
нас окружује.

– Наставићу да
читам „Беснило” и
тренираћу код куће.
Тему књиге сам
случајно уклопила са
околностима у којима
смо се нашли. Можда
ћу и непланирано да
изађем.

Аљоша
Ердељанин,
ученик:
– Идем на једну
журку. Спорту ћу се
посветити преко
дана. За купање
тешко да ће бити
прилике
овог лета.
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